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ARIA VALORIFICĂRII
Cînd s-a stabilit ca în cadrul C.I.L. Suceava să se construiască o fabrică de plăci fibrolemnoa- se, s-a avut în vedere ca principala sursă de materie primă să o constituie deșeurile din exploatările forestiere și de la unități de industrializare. Intenția a fost bună, numai că ea a rămas la... jumătatea drumului. O asemenea sursă de materie primă e prea puțin valorificată aici la fabricarea plăcilor fi- brdltemnoase. în schimb, se folosește într-o proporție mare lemnul de lucru, care ar putea fi utilizat mai economic în alte scopuri industriale.Comitetul regional Suceava al P.C.R. a sesizat acest fapt încă de anul trecut. Din inițiativa sa, specialiști ai comisiei economice au întreprins împreună cu cercetători de la INCEF- București un studiu privind folosirea crăcilor și deșeurilor din exploatările forestiere la fabricarea plăcilor fibro- lemnoase. Pe baza studiilor și experimentărilor s-a ajuns la concluzia că utilizarea ca materie primă a crăcilor permite fabricarea de plăci de bună calitate, obținerea unor importante economii la prețul de cost.Această problemă a fost dezbătută într-o plenară lărgită a comitetului regional de partid, la care au participat și delegați din partea conducerii Ministerului Economiei Forestiere, în planul de măsuri a- doptat s-a apreciat că la C.I.L. Suceava e pe deplin posibilă folosirea în producția de plăci fi- brolemnoase a cel puțin 10 la. sută crăci de fag și 15 la sută de ră- șinoase. Totodată s-a stabilit ca, pe baza experimentărilor, să se ia în continuare măsuri în- cît in anii următori să crească proporția folosirii crăciloi- la fabricarea plăcilor.De atunci a trecut mai bine de un an. Cum s-au 

aplicat măsurile preco
nizate î Am adresat a- ceastă întrebare unor cadre de conducere și.specialiști de la Direcția regională a economiei forestiere și Combinatul de industrializare a lemnului Suceava, unor activiști de partid din regiune.Ing. SPIRIDON IO- NESCU, directorul D.R.E.F. Suceava, ne-a răspuns :

Măsurile preconizate 
se înscriu pe linia sarci
nilor trasate de Congre
sul al IX-lea al partidu
lui de a se asigura fo
losirea cit mai comple
tă a masei lemnoase. In 
plănui pe 1965 ne-am 
propus să realizăm 20 000 
tone crăci rășinoase și 
foioase legate în snopi. 
C.I.L. Suceava a contrac
tat pe trei trimestre 
1 620 tone, din care am 
livrat 1 237 tone.Studiul întreprins de comisia economică a avut în vedere faptul că rămîn nevalorificate cantități mari de crăci. Nu aveți posibilitatea să .■sporiți livrările destinate valorificării lor industriale ?

Firește că da. Din to
talul crăcilor rezultate 
din exploatare valorifi
căm numai 32 la sută. 
Restul putrezesc în pă
dure. Aceste pierderi 
s-ar putea reduce dacă 
crucile s-ar folosi în mai 
mare măsură la fabri
carea plăcilor fibrolem- 
noase. întreprinderile fo
restiere au produs pînă 
acum 11 000 tone crăci. 
Cea mai mare parte a 
fost însă livrată la com
bustibil, unde am depă
șit planul cu 6 000 tone. 
Aveam deci posibilitatea 
să livrăm pentru fabri
carea plăcilor fibrolem- 
noase cantități mai 
mari, dacă ni s-ar fi so
licitat.

Cum se explică, to- 
țuși, că deși combinatul

a contractat o cantitate minimă față de ceea v-ați propus dv., nici a- ceasta nu a fost livrată in întregime și la termen ?Cred că există o sin
gură explicație. Sînt în
treprinderi forestiere 
care au îndeplinit și de
pășit planul, iar altele
— ca cele de la laco- beni și Frasin — care 
au dovedit insuficientă 
preocupare pentru rea
lizarea ritmică și pe sor
timente a planului.Cum s-a ocupat conducerea Combinatului de industrializare a lemnului Suceava de traducerea în viață a măsurilor amintite ? Din datele existente la serviciul aprovizionării reiese că pe opt luni, din totalul materiei prime consumate, la fabricarea PFL dure s-au folosit crăci de fag în proporție de... 0,95 la sută, iar la PFL poroase— crăci de rășinoase numai în proporție de 8,8 la sută.Iată ce ne-a spus tov. SIMION MACOVEI, inginer șef al combinatului:

Studiul întreprins din 
inițiativa comitetului re
gional de partid și mă
surile adoptate anul 
trecut au fost bine pri
mite de colectivul nos
tru. Cu atît mai mult 
cu cît experimentările 
făcute au fost conclu
dente în ce privește a- 
vantajele economice ale 
folosirii crăcilor la fa
bricarea plăcilor fibro- 
lemnoase.Dacă conducerea combinatului a ajuns la concluzia că utilizarea crăcilor ca materie primă la fabricarea PFL este avantajoasă, ne întrebăm : de ce s-au folosit totuși cantități atît de mici ? Oare obligativitatea îndeplinirii a- cestei sarcini trebuia privită ca avînd doar un caracter simbolic ?

Am fi folosit mai 
multe crăci dacă între-
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La gura de exploatare „Pietrosu" — I. F. Fălticeni

prinderile forestiere 
ne-ar fi livrat cantități 
mai mari. Puteam chiar 
să depășim proporțiile 
stabilite în planul de 
măsuri. O dovadă ; la 
noi, stocul de crăci e 
zero.

Ce v-a împiedicat să 
comandați cantități mai 
mari ?Am contractat în

funcție de repartițiile date de Ministerul Economiei Forestiere, dar nici aceste cantități nu ne-au fost livrate în întregime.
Nistor TU1CU
coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a III-a)

Arături adinei pe tarlalele cooperativei agricole din Tîrgșorul Vechi, raionul Ploiești

INSTANTANEE Un gest
de ospitalitate
M-am obișnuit să-mi găsesc fără dificultate locul meu pe o bancă în Cișmigiu, în grădina Icoanei, în Parcul Libertății sau la Herăstrău. Cîteoda- tă însă sînt nevoit să aștept mai mult timp un coleg, un prieten, în cîte o stație de autobuz, să zicem la capătul lui 31 din Piața Scînteii. Așteptarea ar fi un repaos odihnitor, sub copacii frumoși, dacă ar exista și o bancă, așa cum există multe în această zonă. Am observat prezența băncilor chiar și pe esplanada din fața „Casei Scînteii", ceea ce găsesc că e foarte bine. Băncile fac parte din mobilierul parcurilor și străzilor. O bancă este un gest de ospitalitate, creează un colț intim, invită la meditație si contemplare.Uneori urbaniștii reușesc, plasînd cîte o bancă într-un anumit cadru, să atragă atenția în mod discret ■ asupra unui lucru de

Traian FILIPvaloare, să cultive impresii frumoase, să fixeze un punct de observație bine căutat, chibzuit. Nu oricine poate sesiza efectele cele mai rare, iar o- chiul publicului trebuie format. Mergem în parc și căutăm o bancă, nu un colț de iarbă unde să ne așezăm.Sînt și cazuri cînd peisajul trebuie „cucerit", adus în interiorul orașului, și lucrul acesta l-au făcut urbaniștii în mai toate orașele de la Dunăre, prelungind arterele de circulație pe malul fluviului, iluminîndu-le. Cu mijloace modeste, edilii din Turnu Severin au realizat asta mai de mult, iar băncile înșirate pe malul fluviului, fie în cetatea bizantină, fie în vecinătatea podului roman, pe creasta vechiului castru, aduc zi de zi nenumărați spectatori în fața Dunării pe care circulă vapoare, șalupe, șlepuri și remorchere. Că peisajul e un specta-

DE CE SIMPLU
C1D SE Oi OIPLICÄT?

• Cum faci schimb de locuință? ® Cereri, 
timbre, acceptări, constatări și con
fruntări ® Se modifică... dar nu se schimbă

Schimb de locuință. Găsești pe ci
neva care să accepte să schimbe cu 
dumneata, vă mutați unul în casa ce
luilalt și gata. Simplu, nu ? Chiar atît 
de simplu nu poate să fie. Sfaturile 
populare și întreprinderile lor de 
resort au datoria să țină o riguroasă 
evidență a schimburilor de locuințe, 
să vegheze la buna păstrare a lo
cuințelor — importantă avuție ob
ștească. Cetățenii știu acest iucru și 
înțeleg respectarea normelor privi
toare la spațiul locativ. Ei nu înțeleg 
însă de ce unele sfaturi populare 
complică și tărăgănează mult rezol
varea acestei operațiuni.

In fond, de ce schimbă oamenii 
casele ? In nici un caz din simplu ca
priciu. In viața oricărei familii se pro
duc modificări ; ele cer, după împre
jurări, o locuință mai mare sau mai 
mică, schimbarea cartierului etc. 
Se întîmplă uneori ca noua lo
cuință să nu aibă alt cusur decîl a- 
cela de a fi situată la prea mare dis
tanță de locul de muncă. In aseme
nea cazuri se recurge la schimb, o- 
perațiune care se face prin înțele
gere între doi sau mai mulți cetățeni. 
Sfatul popular are rolul de a veghea 
ca mișcarea să se facă în cadrul le
gal, de a o înregistra și de a asigura 
o precisă evidență a mutărilor.

Șarada anunțurilor
Greutatea cea mai mare într-un 

schimb de locuință este să-ți găsești 
„schimbașul". In Capitală trăiesc a- 
proape un milion și jumătate de lo
cuitori. Cum poți afla care dintre ei 
este acela de care ai nevoie ? Sfa
turile populare raionale pun la dis
poziția doritorilor panouri cu anun

țuri. Aceste panouri se află, mai toa
te, în curțile serviciilor de reglemen
tare a spațiului locativ. Te duci deci la 
aceste panouri. In fața lor însă rămîi 
descumpănit ; îți dau impresia unor 
păsări de pe care curg penele. Anun
țuri de toate mărimile, lipite unele 
peste altele, unele îngălbenite și 
rupte, altele pătate de ploaie, se o- 
feră privirilor. începi să citești. Dar 
nu e tocmai ușor. Anunțurile sînt 
scrise cu caligrafia și după pricepe
rea fiecăruia. îți notezi adrese, nu
mere de telefon. Deodată, te străful
gera un gînd : anunțurile nu poartă 
dală. De unde poți să știi cînd au 
fost lipite ? Dacă respectivii au și fă
cut schimbul ? întrebări fără răspuns. 
Te hotărăști să scrii și dumneata un 
anunț, în 8 exemplare, pe care-l li
pești pe panourile secțiilor de gos
podărie locafivă din cele opt raioane 
ale Capitalei. Pui pe fiecare cîte un 
timbru fiscal de 5 lei.

Deci, dintr-un condei, te costă 40 
de lei lipitul anunțului, fără să ai mă
car certitudinea că el nu va fi aco
perit de un altul, că nu-l va rupe vîn- 
ful sau nu-l va șterge ploaia. Așa că, 
pentru mai multă siguranță, te aș
terni voinicește la drum, colindînd pe 
la diferite adrese și dînd telefoane 
peste telefoane.

— Nu vi se pare că acest așa-zis 
mijloc de publicitate e rudimentar și 
ineficace ?

— Intr-adevăr, e cam urît, sînt de 
părere funcționarii de la S.G.L. 16 
Februarie. Dar că este ineficace nu 
ne-am dat seama...

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a HI-a)
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CARNET CULTURAL
gO EXPOZIȚII: Arta unui mare 

pictor (M. Sarian)
HI Interviu cu Marina Vlady

col, ne-o dovedesc vizitatorii care stau ceasuri întregi pe malul lacului Herăstrău, cei ce admiră munții de pe terasa vilelor din Sinaia sau Vatra Dor- nei, cei ce ocupă locurile cu. vedere spre mare, pe litoral. Dar peisajul citadin este, după părerea mea, încă prea puțin pus în valoare de arhitecți și urbaniști.Mă gîndesc la un restaurant care să aibă drept perspectivă aeroportul Bă- neasa ori peronul Gării de Nord. îmi place să văd trecînd trenurile, să simt mirosul de cărbune, să văd coamele de fum ale locomotivelor, tot așa cum îmi place să privesc decolarea a- vioanelor, aterizarea lor, să urmăresc linia unui aparat ce se micșorează treptat și dispare în zare, sub nori. Intr-un asemenea caz zgomotul mașinilor nu supără deloc, este un fundal necesar, o muzică concretă pe care o asculți așa cum asculți talazurile mării cutremurate de furtună. îmi place restaurantul din turnul Pieții Republicii tocmai pentru că oferă o vedere largă a spațiului și mișcării înconjurătoare Această vedere îmi creează un sentiment plăcut. Aici mă simt ca într-un vagon- restaurant, admirînd un peisaj mobil. Mi-ar plăcea însă ca și restaurantul Gării de Nord să deschidă o priveliște asupra trenurilor în mișcare, tot așa cum aș dori ca priveliștea aeroportului Băneasa — extrem de frumos pusă în valoare din rotondă, unde oamenii își aleg locurile ca în- tr-un balcon la teatru — să ispitească imaginația unui arhitect.

Intîlnlre cu razele soarelui de toamnă

I
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Zilele acestea au avut loe 
în citeva din marile noastre 
centre universitare, lucrările 
celei de-a VIII-a Conferin
țe pe țară a cercurilor ști
ințifice studențești. La Ti
mișoara, tinerii cercetători 
au susținut lucrări din dome
niul electrotehnicii, energeticii 
și electronicii, la București. au 
fost prezentate lucrări din do
meniul construcțiilor, iar la 
Cluj — din domeniul științe
lor agricole (agronomie, horti- 
cultură și medicină veteri
nară). In legătură cu aceste 
manifestări științifice, prof. ing. ALEXANDRU ROGOJAN prorector al Institutului politehnic din Timișoara, a decla
rat corespondentului nostru 
pentru regiunea Banat urmă
toarele :

ÎNTRECEREA 

ARTIȘTILOR AMATORI 
DIN CAPITALĂ

Pe scenele sălilor de festivi
tăți ale unor fabrici, școli și 
cluburi muncitorești din Capi
tală s-au prezentat marți după- 
amiază primele spectacole în 
cadrul fazei inter-întreprinderi 
a celei de-a doua etape a în
trecerii artistice „Slavă parti
dului“. Prin fața juriului și a 
unui mare număr dc specta
tori au evoluat coruri, brigăzi 
artistice de agitație, echipe de 
dansuri, orchestre de muzică 
populară și ușoară, tarafuri, 
orchestre de mandoline, soliști 
dansatori, instrumentiști și vo
cali, aparținînd unor între
prinderi, instituții și coopera
tive meșteșugărești. Pentru 
această etapă, care se va în- 
cheia la 30 decembrie, și-au 
anunțat participarea aproape 
600 de formații bucureștene 
de artiști amatori și 870 de 
soliști. (Agerpres)

Conferința ținută în centrul universitar Timișoara, cu participarea studenților de la opt institute tehnice din țară, a arătat interesul sporit al tinerilor pentru activitatea de cercetare din cadrul cercurilor științifice. Numărul mare al lucrărilor prezentate (64) în acest an, tematica a- bordată și ținuta lor științifică constituie un indiciu al seriozității cu care viitorii ingineri studiază și aprofundează problemele specifice ale profesiunii lor sub aspect teoretic și practic. Majoritatea covîrșitoare a lucrărilor elaborate au demonstrat că, pe baza consultării unui bogat material bibliografic, autorii lor și-au însușit cunoștințe mai largi decît cele primite la curs.uri. Faptul merită consemnat, deoarece în acest fel activitatea științifică contribuie la formarea gîndirii universitare a studentului, la lărgirea orizontului său de specialitate, îi dezvoltă deprinderea de a studia și formula indepéndent o idee sau noțiune științifică. Unii tineri participant Ia lucrările conferinței au manifestat inițiativă și originalitate în rezolvarea problemei studiate. Aș putea aminti, în acest sens, lucrările „Studiul și realizarea unui dispozitiv pentru măsurat cupluri de micromotoare“, „Considerații teoretice și experimentale asupra unui transformator cu posibilități de variație continuă a tensiunii de ieșire“ și altele.
Interlocutorul nostru a ex

primat și unele păreri și su
gestii cu privire la modul cum 
s-ar putea perfecționa în Vii
tor activitatea dc cercetare a 
studenților în cadrul cercu
rilor științifice.

(Continuare în pag. a H-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
a ambasadorului R. P. D. Coreene la BucureștiIn ziua de 12 octombrie tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit în audiență pc Giăn Du Hoan, ambasador extraordinar și plenipoten-

țiar al R.P.D. Coreene la București, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

ANAN
AMAREȘtiri sosite din E- cuador anunță intensificarea continuă a frămîntărilor po- ilitice. Mișcarea pentru restabilirea ordi- nei constituționale — Idupă eșecul recent al tratativelor dintre jun-

Foto î R. Costin

ta militară, aflată la putere, și o parte a liderilor opoziției — a luat o nouă amploare. Cercuri ale o- poziției au cerut ca în prima jumătate a lunii octombrie junta să predea puterea u- nui președinte provizoriu, care ar urma să pregătească condițiile pentru organizarea de noi alegeri. Un reprezentant al autorităților a declarat însă că „nu trebuie să se manifeste nici o grabă' în această privință și că junta nu are în vedere o dată apropiată pentru predarea puterii.Toate acestea petrec în timp ce la Quito, Guayaquil șl în alte orașe ecuado- riene au ioc greve muncitorești și demonstrații ale studenților, în care revendicările privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață se împletesc cu cerința realizării unor transformări politice care să răspundă intereselor maselor populare.Am avut de curînd prilejul să cunosc nemijlocit unele aspecte ale vieții politice, economice, sociale din Ecuador. Am r»

mic
se

junș în capitala acestei țări, venind de la Lima (Peru), după o călătorie de o oră și jumătate cu avionul....Șoferul Bachero, al cărui autoturism staționează în fața hotelului „Quito", îi întreabă invariabil pe vizitatorii străini; „Nu doriți să vedeți obeliscul de la Ecuator? E un monument interesant" — adaugă el.M-am lăsat convins. La 20 km de capitală, în centrul unui platou muntos,înalță un obelisc cu un glob de piatră în vîrf. De la baza lui pornește o linie neagră, care reprezintă simbolic linia Ecuatorului. Așezftidu-te cu picioarele de o parte și de alta a liniei, te găsești în același timp în ambele emisfere ale Pământului...Quito. In piața centrală a capitalei, în fața puzderiei de tarabe sau staționînd pe trotuare, mii vînzători oferă felul de mărfuri, timp ce numeroși pii zdrențăroși îlsaltează pe vizitatorul străin, oferindu-se să-i Instruiască pantofii. Se văd răni indieni, vioi — deși lor nu trece m — care din munți pentru a vinde covoare țesu-
Pefre TOMA

de 
tot 
în 

co- 
a-

mulți ță- oameni statura de 1,50 coboară
( Continuare 
în pag. a IV-a)
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EXISTĂ UN NIVEL LA CARE SE OPREȘTE
5

Uzina „Electromagnetica“ din Capitală. Adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază din secția finisaj.Fruntașă pe uzină în 1964, secția finisaj a făcut față cu brio și sarcinilor sporite ale ultimului an al șesenalului. în primele trei trimestre și-a îndeplinit planul lună cu lună, ritmic, fără asalturi, cu o grijă accentuată pentru calitate, pentru aspectul produselor — pentru tot ceea ce semnifică însăși titulatura „secție de finisaj“. S-au obținut și economii, poate nu pe măsura posibilităților existente.Intr-un cuvînt — merite de netăgăduit.Și, totuși, în decursul adunării, aveai tot timpul sentimentul că „ceva nu e în regulă“. Sursa nemulțumirii era tocmai... automulțumi- rea. Intr-adevăr, desfășurarea a- dunării a fost dominată de o evidentă mulțumire de sine, concretizată în expresii de genul „prima secție din Capitală“, „prima secție din țară“, într-o abundență de „am reușit“, „am izbutit“. Trebuie a- rătat că acest ton, nefiresc în munca de partid, a fost imprimat chiar de darea de seamă, care expunea succesele pe larg și concret, iar lipsurile cu multă zgîrcenie și la modul general, abstract.Nimeni nu are de gînd să tăgăduiască realizările colectivului de aici sau dreptul de a le menționa. Ele sânt evidente. Dar, așa cum este știut din practica muncii de partid, rostul adunărilor de alegeri — și mai ales al dărilor de seamă, care creează climatul dezbaterilor — este nu de a întreține o atmosferă 
călduță de automulțumlre, ci de a 
porni tocmai de la problemele ne
rezolvate, de la sarcinile actuale, 
concentrînd atenția șl eforturile co
muniștilor spre mijloacele practice 
de înfăptuire a acestora.

Nu totul merge 
ca pe roateOr, nu s-ar putea spune că în a- ceastă secție, în această organizație de bază, n-ar mai exista probleme nerezolvate, sarcini care nu sînt duse pînă la capăt. Chiar din puținele (și destul de abstractele !) „a- luzii“ din darea de seamă, din rarele și timidele accente critice ale unor vorbitori (care, așa cum au fost, au distonat față de tonul general festivist !) au ieșit la iveală unele neajunsuri care, analizate cu profunzime, în spiritul exigenței partinice, al unei permanente nemulțumiri creatoare, s-ar fi putut transforma în puncte de reper pentru activitatea viitoare, în obiective de luptă ale organizației.S-a vorbit, bunăoară, despre numeroasele remanieri care constituie piedici în buna desfășurare a procesului de producție. Multe din a- ceste remanieri își au izvorul — așa cum au arătat tovarășii Emil Radu, Maria Murgu — în unele deficiențe de organizare, în neres- pectarea de către unii a normelor tehnologice. Din cuvîntul altor vorbitori însă — și, îndeosebi, al unor maiștri, al șefului secției — s-a întrevăzut tendința de a a- runca vina remanierilor aproape exclusiv pe neajunsurile din munca altor secții ale uzinei. Neajunsurile acestea or fi exis- tînd, desigur, dar nu e în firea comuniștilor să vadă doar paiul din ochii altuia, ci să caute, înainte de orice, lipsurile proprii spre a le înlătura.Un alt domeniu care ar fi meritat o atenție mai mare este a- cela al protecției muncii, al creării de condiții optime în ateliere pentru desfășurarea procesului de producție. Și în această privință

Primii pași 
in munca 
științifică4 »

(Urmare din pag. I)Profit de acest prilej pentru a face unele propuneri privitoare la desfășurarea activității de cercetare în general și la organizarea viitoarelor manifestări ale cercurilor științifice. După părerea mea, organizarea conferințelor pe specialități (pe secții și subsecții) este bună pentru că permite o dezbatere aprofundată a problemelor. Pe măsura creșterii numărului studenților din aceste cercuri și a lucrărilor elaborate, cred că s-ar putea crea și alte subsecții în afară de electronică, energetică și electrotehnică (referindu-mă doar la sectorul tehnic). Mă gîndesc, bunăoară, la cibernetică, informatică și altele, știut fiind că aceste ramuri moderne de activitate științifică au un rol important în desăvîr- șirea pregătirii studenților ingi- • -ri la nivelul cerințelor econo

• Adunare de alegeri la o secție fruntașă
• Prezență 100 la sută și totuși o absență : 
perspectiva • Doar paiul din ochiul vecinului ?
• Cînd festivismul dă mina cu mulțumirea de sine

EXIGENTA ?
7

s-a făcut remarcată tendința de căutare cu tot dinadinsul a unor „cauze și împrejurări obiective“ — în fond, tendința de a scăpa de anumite răspunderi și obligații.Lipsuri — și nu fără importanță — s-au manifestat și în activitatea biroului, a organizației de bază în ansamblu. S-a arătat, de pildă, că munca politică este încă insuficient de combativă și eficace. Comuniștii nu și-au pus destul la inimă problemele educative, nu s-au străduit să ajute la înlăturarea unor deficiențe în evidența și stabilirea rezultatelor întrecerii socialiste din secție. In lumina sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al P. C. R. era, de asemenea, de așteptat să nu se treacă cu vederea ci să se discute temeinic activitatea desfășurată în domeniul întăririi organizației de partid. Slăbiciuni s-au manifestat și în această direcție : într-o secție fruntașă, nu- mărînd peste două sute de muncitori și tehnicieni, dintre care nu puțini sînt fruntași și evidențiați în producție, oameni înaintați prin întreaga lor activitate și comportare, s-au primit în decursul a- cestui an numai trei membri de partid.

rfle sînt mal bogate, exigența, spi
ritul de autodepășire caracteristi
ce comuniștilor trebuie să funcțio
neze mai din plin.

Mîine începe azi...Participarea la adunarea de a- legeri a fost, cum se spune, de sută la sută. Și, totuși, la adunare au lipsit elemente esențiale — grija pentru viitor, perspectiva. N-au fost prezente pentru că biroul nu le-a invitat sau, mai bine zis, le-a invitat în termeni prea vagi, prea abstracți. în chip firesc, invitația n-a găsit ecou. Intr-adevăr, atît în darea de seamă cît și în dezbateri, s-au spus cuvinte frumoase, însuflețite despre viitor, despre noul cincinal care bate la porțile uzinei, ale secției. S-a arătat chiar că în primul an al cincinalului producția uzinei va spori cu circa 100 de milioane lei, ceea ce înseamnă sarcini mai mari și pentru secția finisaj. S-a vorbit și despre răspunderea secției în ce privește creșterea producției de aparate de măsură și control. Totul însă la un mod

atît de general-festivist îneît a- veai senzația că e vorba de sarcini îndepărtate și nu de probleme a căror rezolvare impune o pregătire temeinică, începînd de azi.De fapt, tocmai aceasta ar fi trebuit să fie prezenta cea mai activă și mai vie în adunare. Prezentă care s-ar fi cuvenit să se resimtă și în darea de seamă, și în cuvîntul pârticipantilor, sub semnul acestei întrebări: ce avem de lăcui încă de 
pe acum, noi, comuniștii, în mod 
concret pentru a pregăti la nivelul 
cuvenit producția anului viitor, 
pentru a ne ridica activitatea pe 
o treaptă și mai înaltă, treapta 
marilor exigențe pe care le pune 
în fața noastră partidul ?E de așteptat ca, în munca lui, noul birou să solicite cît mai des prezența acestui personaj nevăzut, dar atît de important — perspectiva. O prezență necesară care nu îngăduie culcarea pe laurii succeselor obținute, ci reprezintă o permanentă chemare spre autodepășire.

Victor BÎRLADEANU Se pregătesc uneltele de pescuit

O Teatrul de Operă șl Balet t 
BOEMA — 19,30.
® Teatrul de Stat de Operetă t 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : DOMNI
ȘOARA NASTASIA — 19,30, (sala 
Studio) : MOARTEA UNUI AR
TIST — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : COLOMBE — 19,30.
• Teatrul Mic : JOCUL IELE
LOR — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 16.
S Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CU MUZI
CA... E DE GLUMIT — 20.
e Circul de stat : O SEARA LA 
CIRC — 20.

o 15,30 — FOTBAL : Steaua — 
Farul Constanța a 19,00 — Jurna
lul televiziunii (I) s 19,20 — „Știți 
să recitați ?" — emisiune pentru 
tineretul școlar ; filmul țiFf lul 
Fury" (Vizita mătușii Hariet) © 
20,00 — Teatru : Domnișoara
Nastasia" de G. M. Zamflrescu — 
în distribuția Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" s în pauze : 
filmul documentar „Melodii bie
loruse" șl Poșta televiziunii © în 
încheiere : Jurnalul televiziunii
(II) șl buletinul meteorologic.

Critica umbrește oare 
prestigiul, succesele ?Nefiresc este și faptul că, atît în I darea de seamă cît și în discuții, | problemele tehnice șl economice ale producției au fost artificial se- | parate de munca politico-organiza- I torică a organizației de bază, de “ răspunderea politică a comuniști- R lor. Această tratare îngustă, une- | ori cam tehnicistă, nu a îngăduit “ să se desprindă tocmai esențialul : I experiența pozitivă, metodele efi- | ciente folosite de birou, de comuniști, care au chezășuit obținerea I succeselor, precum și acele as- g pecte negative ale stilului de muncă din care au izvorît lipsurile B existente. Or, tocmai analizarea | 

problemelor prin prisma muncii de 
partid dă substanță unei adunări I 
de alegeri, constituie miezul ei.Se cuvine menționat și alt aspect care merită să stea în aten- I ția noului birou : din cuvîntul | unor participant la adunare (îndeosebi al șefului secției, inginerul g Alexandru Pană, al inginerului | Octavian Radu, al lui Nicolae Clisu) a răzbătut o anumită teamă I că accentele critice ar fi de na- g tură să umbrească succesele colectivului secției. Teama de critică I nu are ce căuta nicăieri, cu atît | mai mult într-un colectiv puternic, cu rezultate bune. „Organele g 
șl organizațiile de partid, toți g 
membrii de partid — se subliniază în raportul Comitetului Central | prezentat de tovarășul Nicolae “ Ceaușescu — sfnt datori să stimu- ■ 
leze In întreaga lor activitate fo- g 
losirea criticii, factor de seamă în 
întărirea partidului. Totodată, tre- g 
bule să se promoveze spiritul au- | 
tocritic, recunoașterea în mod des
chis a greșelilor proprii, aceasta | 
constituind o chezășie a îmbună- I 
tățirii continue a muncii, o dovadă ■ 
a forței partidului, a unității Indi- I 
solubile între partid șl mase".Ceea ce se desprinde limpede din I desfășurarea acestei adunări este | că nu există linii de demarcație _ menite să stopeze funcționarea B spiritului critic. Comitetul de par- ■ tid de la „Electromagnetica“ era g dator să dea un ajutor mai sub- | stanțial biroului organizației de bază de la finisaj în alcătuirea dă- I rii de seamă, în pregătirea adună- | rii, pornind tocmai de la punctul de vedere că acolo unde realiză- |

miei socialiste și al progresului tehnic contemporan. Experiența de pînă acum arată că studenții pot glabora lucrări interesante dacă tematica acestora este orientată spre probleme de actualitate, dacă subiectele sînt clar conturate și accesibile. In consecință, consider că este util ca membrii corpului profesoral care îndrumă munca studenților să le recomande spre soluționare mai ales probleme actuale ale științei și tehnicii noastre, ale economiei socialiste. Sînt de preferat teme care necesită din partea tinerilor atît studiu teoretic, cît și experimental, cercetarea de izvoare documentare și un bogat material bibliografic. Personal, aș opina pentru alegerea unor subiecte care sînt susceptibile de a fi dezvoltate ulterior în lucrări de diplomă sau studii mai ample — realizarea unor mașini, aparate etc. — utile a- tît pentru completarea și adîn- cirea pregătirii științifice în ansamblu, cît și pentru formarea profilului ingineresc. Aș adăuga și dezideratul ca, în îndrumarea conducătorilor de cercuri și a cadrelor care conduc pregătirea lucrărilor să fie evitată „dădăceala“, tutela măruntă, creîndu-se studenților posibilitatea reală de a lucra independent, de a aduce contribuții personale la studiu) întreprins. Activitatea științifică va contribui astfel din plin — alături de celelalte laturi ale procesului instructiv-educativ din facultăți — la formarea viitorilor ingineri cu o înaltă pregătire.

CARNET CULTU

M. SARIAN „Piață“

„Meditație“ȘTEFANESCU

RAL
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N. Herlea 
și I. Voicu 
in turneu 
peste hotare

Artistul poporu
lui Nicolae Her- 
lea a plecat marți 
într-un turneu în 
U.R.S.S., unde va 
cînta în operele 
„Bărbierul din Se
villa“ și „Truba
durul", în orașele 
Erevan, Riga, Le
ningrad și Mos
cova.

★
Artistul poporu

lui Ion Voicu, îm
preună cu pianis
tul acompaniator 
Albert Guttman, 
a plecat marți în- 
tr-un turneu în 
S.U.A. Itinerarul 
turneului cuprin
de orașele Chica
go, Detroit, Los 
Angeles, New 
York, Michigan, 
Illinois și altele. 
Violonistul român 
își va da con
cursul la mai mul
te concerte și va 
susține o serie de 
recitaluri în al 
căror program 
sînt înscrise lu
crări de Brahms, 
Chausson, Ysaye, 
Sarasate, Proko
fiev, compoziția 
proprie „Diminea
ța după nuntă“, 
„Bagatela“ de 
Scărlătescu etc.

Violonistul ro
mân își va con
tinua turneul în 
Islanda, unde va 
concerta împreu
nă cu Filarmoni
ca din Reykjavik. 

(Agerpres)

EXPOZIȚII
expoziții de artă 
din Calea Victo

riei 132 expune peisaje în ulei pictorul Paul Gherasim ; 
în atelierul personal din strada Domnița Anastasia nr. 7 
(Muzeul G. Tattarăscu), prezintă peisaje, portrete și 
naturi statice în ulei și acuarelă pictorul George Ștefă- 
nescu ; o expoziție intitulată „Note de călătorie din R. P. 
Chineză", aparținînd arhitectului H. Novac, este des
chisă în sala Casei arhitectului ; sculptorul Spiru Să- 
biescu expune în Calea Victoriei 151 o serie de lucrări 
create în ultima vreme ; peste o sută de lucrări din pro
ducția elevilor Liceului de artă plastică din București 
sînt cuprinse în expoziția anuală a școlii deschisă în 
pavilioanele A și B din parcul Herăstrău.

în Capitală sînt deschise mai multe 
plastică : la Galeriile Fondului plastic

în ierarhia
un

lui 
ex

Artist al poporului 
din U.R.S.S., Erou al 
muncii socialiste, Mar
tiros Sergheevici Sa
rian este un nume de 
prestigiu în arfa con
temporană. Bogafa-i 
creajie ce acoperă pes
te o jumătate de veac
— a expus pentru pri
ma oară în anul 1900
— ocupă

• valorilor plastice 
loc de frunte.

Tnfîlnirea cu arfa 
Martiros Sarian, în 
poziția deschisă la Ga
leriile Fondului plastic 
din Bd. Bălcescu, con
stituie o invitație ge
neroasă înfr-un univers 
artistic de o subtilă și 
amplă rezonanță poe
tică. Aria tematică a 
creației lui Sarian este 
largă, cuprinzînd oa
menii și locurile Cau- 
cazului și Orientului 
mijlociu, pe care le-a 
cunoscut îndeaproape. 
Fie ca pictează oameni 
din popor, surprinși în 
diferite ocupații coti
diene, portrete ale u- 
nor personaje apropia
te inimii sale, flori sau 
peisaje monfane, Sarian 
le înfățișează în carac
teristicile lor esențiale. 
Sesizate cu un simț 
profund al realului și 
o capacitate remarca
bilă a înțelegerii far
mecului lor, a decan
tării valențelor poefi-

aproape 
figurilor, 

arhifeefu- 
carac- 
minia-

un 
de

pictor
ale colturilor de 
înfățișate.

Începînd de 
anii 1928—1929,

lume

A ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Sala Palatului
— seria de bilete 1 533 — ora 17 
șl seria 1 535 — ora 20, București
— 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, 
Feroviar — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 15; 
18,15; 20,30, Excelsior — 10; 12,30; 
15: 17,15; 20 (la toate completare 
Prima zi).
Q CARTIERUL VESELIEI : Pa
tria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,-. 21,15. 
o DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Republiîa — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15. 
Festival (completare știință și 
tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15.
A CEI MAI FRUMOȘI ANI — ci
nemascop • Luceafărul — 9,15;
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
A CAMERA IN FORMĂ DE „L" : 
Capitol — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30 (completare Știință și tehni
că nr. 15). Melodia — 9; 11,30; 14: 
16,30; 19; 21,30. Modern — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30.
a PINĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE : Victoria (completare
Cine a luat pelicanii ?) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
A LOCOTENENT CRISTINA : 
Central (completare La carnaval)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
a LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Lumina (completare Vi
zita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.) — 9,30:
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, Floreasca 
(completare Unde nu-i cap) — 
10,30; 13; 15,30: 18; 20,30.
0 FERNAND COW-BOY : Union 
(completare Acolo unde a trăit 
Hemingway) — 15,30: 18; 20,30.
A PROGRAM PENTRU COPII i 
Doina — 10.

marina vlady: „Sînt foarte bucuroasă 
să turnez in România“ plecarea spre București |Un băiețel blond cu ochii vioi, șireți, cu năsucul turtit crăpă a- nevoie o poartă masivă de fier a unei vile liniștite din afara Parisului. Mă cercetă circumspect cu o coadă de ochi. Păru contrariat cînd află că sînt ziarist. Se gîndsa probabil la „paparazzi’ (reporteri indiscreți, o adevărată teroare a vedetelor de film în occident). Se pare că i-am inspirat încredere căci m-a invitat să trec pragul. Era Pierre, mezinul din cei trei băieți ai cunoscutei artiste de cinema Marina Vlady. Dar ea deține deja un bogat palmares cinematografic : circa 40 de filme.Am stat de vorbă cu Marina Vlady cu puține ore înainte de plecarea ei în România, unde va turna în cel de-al 41-lea film al ei : „Steaua fără nume*  de Mihail Sebastian. Va interpreta rolul Monel alături de talentatul actor Claude Rich (profesorul Miroiu), regia aparținînd lui Henri Colpi...— Plec pentru prima oară în România, spune Marina Vlady. Voi sta nouă săptămîni la dumneavoastră. O să fie frig ? Cînd va cădea prima zăpadă ? Am mai cunoscut români la Festivalul cinematografic de la Moscova. Primesc multe scrisori de la admi

ratori, printre care și unii din România.Vă mărturisesc că sînt foarte preocupată de filmul „Steaua fără nume". Mă interesează mult rolul Monei; l-am acceptat fiindcă mi-a plăcut. 11 găsesc foarte atrăgător pentru o artistă; are multe fațete și este un rol foarte feminin. După mine, el reprezintă un persona) cu o personalitate complexă, cu multe aspecte. Sînt foarte mulțumită că îl voi interpreta.Trebuie să știți că sînt cîțiva ani de cînd proiectez împreună cu regizorul Henri Colpi să facem un film împreună; dacă primele două proiecte de pînă acum nu s-au putut realiza, în schimb „Steaua fără nume*,  adică al treilea proiect, se va materializa în- trucît l-am acceptat. Sper că va fi un film foarte bun. Claude Rich, care vine și el cu noi, este un actor excelent.— Ce părere aveți despre colaborarea cinematografică franco- română ?— Cred că este foarte interesant acest gen, nu numai pentru că este un mijloc bun de a lucra împreună pentru film și de a ne cunoaște reciproc. Mi-a plăcut filmul „Codin’, adaugă Marina Vlady, pe care îl găsesc admira

bil. Deși nu am lucrat niciodată pînă acum cu românii, sînt sigură că totul va merge bine. Desigur, relevă interlocutoarea mea, în România vom beneficia de faptul că regizorii Henri Colpi și René Clair vă cunosc deja potențialul dumneavoastră, ritmul de turnare.Lucrînd în comun, subliniază Marina Vlady, se poate vedea a- devărata față a țării, a unui popor ; pe mine mă interesează profund să cunosc oamenii. Mă interesează și publicul dumneavoastră care sper că mă cunoaște. Sînt foarte mulțumită cînd cuceresc publicul și doresc cu atît mai mult să cuceresc publicul românesc.— Aveți ceva de transmis colegilor dvs. și publicului românesc ?— Spuneți-le deocamdată că sînt foarte bucuroasă că turnez în România, spune Marina Vlady cu un zîmbet larg, întinzîndu-mi prietenos mîna. Mai tîrziu după ce îi voi cunoaște mai bine voi avea mai multe de spus. Aștept cu plăcere să-i văd și pe unii și pe alții, dar mai întîi „la lucru” 1
Al. GHEORGHIU

PARIS

ce, filtrate prin tempe
ramentul său coloristic 
viguros și cristalizate 
de concepția sa pictu
rală decorativă, aces
tea dobîndesc o ex
presivitate artistică im
presionantă. Astfel, în 
unele tablouri din pri
ma perioadă, cînd fo
losirea exclusivă a tem- 
perei ca materie și teh
nică picturală a con
curat în chip determi
nant la definirea aces
tei concepții („Flori la 
Kalaki" — 1914, „Flo
rile Asiei" — 1915 și 
mai ales „Flori" — 
1916), culoarea în ar
monii surde eșfs apli
cată cu o conciziune 
severă, aproape geo
metrică a formelor. în 
alte tablouri, ca de 
exemplu „în Persia" 
(1916), apare mai dega
jată, dar ordonarea în
tr-o simetrie 
perfectă a 
vegetației și 
rii îi conferă 
ter amintind
furile persane.

în tablourile 
doua perioadă 
menia”
„Peisaj din ciclul Ar
menia" — 1924), aces
te trăsături sînt dez
voltate, dobîndind o 
inedită expresie poe
tică. Reprezenfînd na- 

muntoasă a Ar- 
o 

transfigurează în ima
gini mirifice, pline de 
grandoare și patos. 
Este impresionantă eu- 
rifmia formelor reliefu
lui, delimitate în su
prafețe ample de cu
loare ce se desfășoară 
ca niște multiple e- 
vantaie, se înlănțuie 
înfr-o ascendență verti
cală marcată, se con
turează în trăsături 
contrastante, cînd frîn- 
te, cînd largi și curgă
toare, într-o continui
tate aproape nefulbu- 
rafă. Această viziune 
sugerează dimensiunile 
de basm ale peisajului 
caucazian.

Este interesant de 
remarcat că în aceeași 
perioadă de creație, în 
lucrări similare, ca „Li
niște de amiază" (ulei, 
1924), sau „Caravane" 
(ulei, 1926), formele de 
relief, care apar mai 
simple, mai unduioase 
și mai blinde, și colo
ritul mai vibrant deter
mină, în ultimă instanță, 
un fior liric învăluitor.

Un alt filon expresiv 
al artei lui Sarian este 
cel al monumentalului. 
Decurgînd nemijlocit 
din viziunea amplă și 
sentimentul de gran
doare, el se grefează 
în tablouri chiar și de 
mai mici dimensiuni ca 
„Străduță la Cairo” 
(1911) sau „Erevan" 
(1924), pe asimilarea 
profundă a trăsăturilor 
naționale caracteristice

din a 
(„Ar- 

1923 ?i

tura
meniei, peisajele

prin 
arfa 

lui Sarian cunoaște o 
transformare substan
țială în sensul apropie
rii nemijlocite de as
pectele cotidiene ale 
vieții. Lucrările „Stradă 
și trecători", „Vechiul 
Erevan", „Piață”, por
tretele de familie, por
tretele unor contempo
rani ai artistului vă
desc o necontenită lăr
gire a preocupărilor te
matice, o lărgire a sfe
rei de investigație ar
tistică, pentru îmbogă
țirea prin valori etice și 
expresive noi ale arfei 
sale. Tablourile sale 
capătă un caracter 
predominant de gen, 
iar pictura ca atare, de 
acum încolo executată 
în tehnica uleiului, se 
mulează pe acesf ca
racter. Această trans
formare are loc și pe 
plan stilistic, rigoarea 
plastică și cromatică, 
afîf de organic reali
zată în perioadele an
terioare, fiind înlocuită 
cu o tratare picturală 
mai dinamică, prin tușe 
mai pline de nerv dar 
și mai mărunțife.

Același fenomen se 
petrece și în domeniul 
portretisticii, unde se 
fac remarcate portre
tele poetului Alexandr 
Tafurian, al lui M. 
Ghiulnazarian, „Cap de 
fafă", „Portretul lui Io
sif Mautașov", al arhi
tectului Tamanian, al 
lui Avetic Isaakian, 
al acad. Orbeli sau al 
lui Ilya Ehrenburg, ex
presive din punct de 
vedere psihologic, 
pregnante în ce 
vește diferențierea 
pologică.

în ultimele două 
cenii, arfa lui Sarian 
și-a dezvoltat pe o 
treaptă superioară am
plitudinea viziunii și vi
talitatea concepției ar
tistice. Aceste calități 
se vădesc în multe din
tre lucrările aflate în 
expoziția de la Bucu
rești, în care claritatea 
structurii compozițio
nale, larghețea petelor 
de culoare dau măsura 
trăirii intense a vieții.

Vorbind despre mă
iestria lui Martiros Sa
rian nu putem să nu 
sublipiem că în pictu
ra sa descoperim o 
mare capacitate de 
transfigurare artistică a 
realului, o vioiciune și 
franchețe cromatică cu
ceritoare.

Expoziția pictorului 
Martiros Sarian ne o- 
feră mărturia elocventă 
a unei personalități ar
tistice marcante în miș
carea atît de complexă 
a artei contemporane.

prî- 
ti-

de-

Cristian BENEDICT

a UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Doina — 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20,30, Lira — 15,30; 18; 20,30 (la
ambele completare Lecție în in
finit), Moșilor (completare Vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria) — 15: 
17; 19: 21.
• TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA, APELE, 
IN NUMELE CELOR VII, CERA
MICA DIN OBOGA, CĂLĂTORIE 
IN PARADISUL PĂSĂRILOR, 
SUITĂ BĂNĂȚEANĂ : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
A CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Giulești (completare Comorile o- 
rașului scufundat) — 15,30: 18;
20.30, Cotroceni (completare Casa 
cetate) — 15,30; 18; 20,30.
• CĂPITANUL DIN TENUES 
(ambele serii) : Cultural (comple
tare Vizita delegației de partid șl 
guvernamental, a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) — 16; 19,30.
© A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Miorița (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
A FEMEIA NECUNOSCUTA : în
frățirea între popoare — 10; 15,30; 
18; 20.30 (completare Elevul de 
serviciu).
A LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZA : 
Bucegi — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15.
A UNORA LE PLACE JAZUL : 
Dacia — 9,15—14 în continuare ; 
16,15; 18,45; 21, Vitan (completare 
Sport nr. 4/1965) — 15.45; 18; 20,15. 
0 APORT, MUHTAR ! _ cine
mascop : Buzești (completare A- 
coio unde Carpații întîlnesc Du
nărea — cinemascop) — 14,15; 
16.30; 18,45; 21.
A SAMBA : Crîngașl — 10,30; 16; 
18,15; 20,30, Pacea — 11; 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completare A cui 
e vina ?),
A UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Grivița (completare La cel mai 
înalt nivel) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30.
A EVADATUL — cinemascop î 
Bucegi (completare Dillgența) — 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
A HOȚUL DE PIERSICI : Unirea 
(completare Fata de pe Someș) — 
16; 18,15; 20,30.
• : Tomis (completareSuită bănățeană) — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15: 20,30, Drumul Sării 
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Re-

Socialiste România în U.R.S.S.) _ 16; 18; 20.
O OMUL MAFIEI : Flacăra (c n- 
pletare Pictorul luminii) — 10; 16; 
18,15; 20,30, Volga (completare
Gravuri revoluționare) — 9 45-
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21.
• CARAMBOL • Munca (comple
tare Laminorul de țevi) _ 16-
18,15; 20.30. Rahova (completare 
’0l3QCU Zan,,5accian) — 16; 18.15;

ACOLO SUS MA IU- 
BEȘȚE : Popular (completare 
Stla£*  că-> - 10 30; 16; 18,30; 21. 
® IDIOTUL : Arta — 9; 11,30; 14; 
16,30: 19: 21,30. ’
•. CORBII : Cosmos (completare 
Simetric) - 16; 18; 20.
S,J’tS°CESUL PROFESORULUI 
weir ; Viitorul (completare Mîi- 
2^30înCepe azl> — 10; 15; 17,45;
A dansul etern — cinema
scop : Colentina — 16; 18,15; 20,30. 
0 CULORILE LUPTEI — cine
mascop : Progresul (completare 
Sport nr. 4/1965) — 15,30; 18; 20,15. 
A ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Ferentari — 10; 16; 18,15; 
20,30 (completare Melodiile străzii 
— cinemascop).

i

o WINNETOU — cinemascop : 
Grădina „Vitan" — 18,45.
A HATARI (ambele serii) : Gră
dina „Progresul-Pârc" — 13,30.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 octombrie. In țară : 
vreme în general frumoasă. Cerul 
varabil, mai mult senin. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 
grade, iar maximele între 8 și 18 
grade. Brumă și îngheț local la 
începutul intervalului. Ceață 
slabă dimineața. în București : 
vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vint slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață slabă dimineața.
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Ședința secției de hortiviticultura
DE COLABORARE TEHNICO-ȘT1INȚIFICĂal Agriculturiia Consiliului Superior

Terenuri smulse inundațiilorȘosea la 3 000
industriilor

au avut loc sesiunii a Comisiei mixte româno- colaborare tehnico-Marți s-au terminat lucrările ședinței lărgite a secției de hortivi- ticultură a Consiliului Superior al Agriculturii. Timp de două zile, reprezentanți ai unităților producătoare și de desfacere, ai organelor centrale coordonatoare au dezbătut sarcinile ce decurg din documentele de partid cu privire la dezvoltarea, în continuare, a producției de legume și îmbunătățirea valorificării acesteia în vederea unei mai bune aprovizionări a populației și satisfacerii cerințelor economiei noastre.Ședința a prilejuit un valoros schimb de experiență. Numeroși participant! — președinți ai consiliilor agricole, ingineri și președinți ai cooperativelor de producție, di-

rectori ai gospodăriilor de stat, cercetători, profesori din institutele de învățământ și reprezentanți ai organelor contractante au împărtășit din experiența lor cu privire la metodele folosite pentru sporirea producției de legume și buna lor valorificare.Participanții la ședință au adoptat un plan de măsuri pentru sporirea producției de legume în anul viitor.In încheierea lucrărilor, au luat cuvîntul tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R. (Agerpres)

LUCRĂRILE SESIUNII COMISIEI MIXTE ROMÄNO-IUGOSLAVE

Intre 7 și 12 octombrie la București lucrările Vil-a a ~ 'iugoslave de științifică.Comisia a examinat activitatea de colaborare tehnico-științifică desfășurată în intervalul de la sesiunea a Vl-a, a aprobat programul de colaborare pe perioada următoare și a făcut unele recomandări cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării tehnico- științifice.Protocolul, încheiat cu acest prilej, a mână junct mice,
fost semnat din partea rode Cioroiu Răducanu, ad- al ministrului industriei chi- iar din partea iugoslavă de

Milorad Birovljev, secretar general al Camerei Federale pentru Economie.Protocolul prevede ca cele douăpărți să înlesnească vizite de studiu ale specialiștilor pentru cunoașterea realizărilor tehnico-ști- ințifice în domeniile :chimice, petrolului și gazelor, constructoare de mașini, alimentare, miniere și altele. Delegația iugoslavă participantă la lucrări a vizitat o serie de întreprinderi industriale din Republica Socialistă România.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere deplină.

altitudine

la fotbal
fi

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ARMATEI POPULARE POLONE

internaționala

Astăzi, etapă

'Nsx»o

Recent în Uniunea So
vietică a fost inaugurată 
noua șosea care leagă o- 
rașele Frunze și Oș. Tra
seul de 600 km al acestei 
șosele trece prin partea 
centrală a lanțului mun
tos Tian-Șan și este si
tuat la o înălțime de 
peste 3 000 de metri.

In timpul construcției 
a fost necesară disloca
rea a 11 milioane metri 
cubi de rocă și constru
irea a 103 poduri peste 
prăpăstii și rîuri de 
munte. în zidurile de 
sprijin împotriva surpă-

rilor de 
turnate 
m cubi 
șeaua trece printr-un tu
nel lung de 2,5 km, să
pat în stîncă la o înălți
me de 3 200 m.

Noua șosea reduce de 
4 ori distanța dintre o- 
rașul Frunze, capitala 
Republicii Kirghize, și- centrul regional Oș, și 
este ultima porțiune a 
șoselei inelare care tre
ce prin Kirghizia, Ka- 
zahstanul de sud, Uz
bekistan și Tadjikistan.

In Mexic a început

® Toate meciurile vor 
transmise la radio
® Pe „micul ecran", 
partida Steaua - Farul

aalCea de-a noua etapă campionatului republican categoriei A este programată pentru astăzi. Meciul principal se dispută la Cluj, unde formația Știința primește vizita liderilor, fotbaliștii de la Rapid 
București. Petrolul Ploiești, a doua în clasamentul general, joacă de asemenea în deplasare — la Brașov cu Steagul roșu.

în Capitală, pe stadionul „Republicii”, cu începere de la ora 15,30, are loc partida 
Steaua—Farul.Celelalte meciuri ale etapei sînt : Dinamo Pitești—C.S.M.S.; 
Știința Timișoara-Siderurgistul; 
U. T. Arad-Dinamo București ; 
Crișul Oradea-Știința Craiova.

In cadrul emisiunii „Fotbal, 
minut cu minut", radiodifuziu
nea transmite alternativ as
pecte de la toate meciurile e- 
tapei. Transmisiunea începe 
în jurul orei 15,30, pe progra
mul I.

Partida de la București 
(Steaua-Farul) va putea fi ur
mărită în întregime și pe mi
cul ecran.

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — Pe velodromul „Plutarco 
Elias Calles" din capitala Mexicu
lui au început întrecerile „Săptă- 
mînii sportive preolimpice inter
naționale", la care participă 250 
de sportivi din Bolivia, Canada, 
Finlanda, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Italia, Japonia, 
Norvegia, Polonia, România, Spa
nia, Suedia, S.U.A., U.R.S.S. și 
Mexic. Săptămîna preolimpică, al 
cărei scop principal este studierea 
efectelor marii altitudini asupra 
comportării sportivilor, cuprinde 
competiții de atletism, ciclism, 
box, gimnastică, natație și scrimă.

întrecerile au fost 
de cicliștii pistarzi. Ei 
pat la probele de 1 000 
de pe loc și viteză.

inaugurate 
au partiti
vi cu start 
Rezultatele

înregistrate arată că altitudinea 
capitalei mexicane (peste 2 000 m) 
favorizează performanțele viteziș- 
tilor.

România este reprezentată la 
concursurile de la Ciudad de trei 
sportivi: scrimera Ecaterina Ien
de, atletul Constantin Bloțiu și 
boxerul Nicolae Gîju.

într-un interviu acordat ziariști
lor mexicani, Ecaterina Iencic a 
declarat că antrenamentele au 
decurs în bune condiții și aș
teaptă cu nerăbdare întîlnirea 
de miercuri cu partenerele de 
concurs, între care cele mai redu
tabile se anunță sportivele sovie
tice și cubana Mireya Rodrigues.

In fotografia de țos : aspect din 
timpul deschiderii „Săptămînii 
preolimpice internaționale'

Atașatul militar, naval și al aerului al R. P. Polone la București, colonel Michal Jaworski, a oferit un cocteil marți seara, în saloanele ambasadei, cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a Armatei Populare Polone. Au luat parte general de armată Leontin Sălăjan, ministru] forțelor armate, Gh. Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului forțelor armate și ai ministrului afacerilor interne, generali și ofițeri superiori, ziariști. Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic, atașați militari.
PLECAREA LA PARIS

A UNEI DELEGAȚII A S.P.C.Marți dimineața a plecat la Paris o delegație a Sfatului popular al Capitalei condusă de Ion Cosma, președintele comitetului executiv, care va face o vizită în Franța la invitația Consiliului Municipal al capitalei franceze. La. plecare, delegația a fost condusă de membri ai Comitetului . executiv al Sfatului popular al Capitalei, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și de Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

teren au fost 
circa 100 000 

de beton. Șo-

Prin construirea unei vaste rețele de diguri, comunele populare din provincia de coastă Guandun, au transformat în pămînt arabil 20 000 ha de terenuri inundabile. Noile suprafețe agricole au fost însămîn- țate în cea mai mare parte cu orez, putîndu-se obține două recolte pe an. Unul din ultimele proiecte de asanări, un dig de 7 400 m lungime, a mărit suprafața pămînturilor arabile ale comunelor populare cu peste 1 500 ha.

Stagiune nouă în teatru nou
La Brno, stagiunea de toamnă din acest an s-a deschis în noua clădire a Teatrului de operă și balet. Sala de spectacole are 1 400 de locuri dispuse în așa fel încît oferă condiții bune de vizibilitate și audiție pentru toți spectatorii sălii. Scena dispune de instalații tehnice moderne ; cabinele de comandă sînt înzestrate cu televizoare industriale. Noul teatru are o sală de repetiții pentru secția de operă, prevăzută cu o acustică perfectă și instalații stereofonice, o sală de repetiții pentru cor. ai cărei pereți sînt izolați cu aculit (vată de sticlă), o sală de repetiții pentru balet, îmbrăcată în oglinzi. întregul edificiu este un adevărat palat de sticlă, cristal și marmură, capabil să satisfacă publicul cel mai exigent.

Recent în R. P. Ungară a intrat în probe fabrica de mătase din fibre „danulon" din Nyergesujfalu. Primele cantități de fibre din mătase sintetică au și fost livrate întreprinderilor prelucrătoare. Producția anuală a fabricii este de 1 000 tone de fibre. In foto
grafie : atelierul de răsucit al uzinei.

ARGILĂ ALBĂ

IZOLANT TERMIC
Amenajări în Gobi

pășuni din Gobi 
pînă la proclamarea

Pe nesfîrșifele 
nu existau, 
R. P. Mongole, adăposfuri pentru 
animale și nici vreun sistem de a- 
ducțiune a apei. Vitele stăteau de 
dimineață pînă seara lîngă unica 
fînfînă din raion, așfeptînd să le 
vină rîndul la adăpat. Animalele și 
hrana lor depindeau 
naturii.

Membrii uniunilor agricole din 
aimacul Gobi de 
struit numeroase adăposfuri pentru 
vite. S-au folosii pe larg resurse lo
cale : piatră și stuf. în masivele fo
restiere ale Dzun-Harei, la peste 700 
km de locul construcțiilor, a fost 
creată o întreprindere forestieră in- 
ferraională, de unde se transportă 
materialul lemnos necesar. Cadrele 
de constructori au fost formate pe 
loc. în prezent, în aimacul Gobi 
de Est 91 la sută din vitele mici și 
37 la sută din cele mari de repro
ducție au asigurate adăposturi bune.

Numai în acest an au tost construite 
în Gobi 114 șoproane pentru vite 
mici și 214 adăposturi pentru vite 
tinere.

Constructorii din R.D.G. folosesc ca izolant termic argilă albă, un deșeu rezultat din rafinarea petrolului. Aceasta înlocuiește cu succes betonul poros, care are un preț de producție ridicat. Comparativ cu betonul poros, argila albă are greutate relativ mică și impermeabilitate. Un strat de 18 cm de argilă albă asigură același grad de izolare termică ca și un strat de 15 cm de beton popos. încă în cursul acestui an, noul izolant termic va fi folosit la construirea rețelei de termofica- re pentru 3 000 de apartamente din orașul Schwedt am Oder, ceea ce va permite reducerea prețului de cost cu 30 la sută.

★Marți la amiază, dl. André de Blonay, secretar general al Uniunii Interparlamentare, care ne vizitează țara, a fost primit de Ion Pas, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare. La întrevedere au participat membri ai Comitetului de conducere al grupului.

(Agerpres)

★Marți a sosit în Capitală o delegație a Crucii Roșii din Japonia, condusă de Jitsuzo Kawanishi, președintele Crucii Roșii din această țară, care va face o vizită în țara noastră.

de capriciile

Esf au con-

Port la Sava

® Cu prilejul congresului C.I.O., de
legatul Mexicului a prezentat progra
mul celei de-a 19-a ediții a Jocurilor 
olimpice de vară, care vor avea loc la 
Ciudad de Mexico între 12 și 27 oc
tombrie 1968. In program figurează ur
mătoarele sporturi : atletism, baschet, 
box, caiac-canoe, canotaj academic, 
călărie, ciclism, fotbal, gimnastică, ho
chei pe iarbă, lupte, pentatlon modern, 
natație, polo pe apă, scrimă, tir, volei, 
yachting.

• Federația internațională de gim
nastică a selecționat echipa Europei 
care va întîlni la 26 octombrie la Essen 
reprezentativa Japoniei. Din echipă fac 
parte, printre alții, italianul Carminucci, 
norvegianul Storhaug, francezul Guif- 
froy, polonezul Kubica, germanul Jas- 
chek. Este incertă prezența gimnaștilor 
sovietici, care la data respectivă sînt 
angajați tn campionatele unionale.

de fotbal a Ungariei își 
pregătirile pentru faza fi-

• Echipa
' va începe . _

nală a campionatului mondial printr-un 
turneu de 30 de zile In America La
tină. Incepînd de la 24 noiembrie, fot
baliștii maghiari vor juca la Buenos Ai
res, Santiago de Chile, Lima, 
și Ciudad de Mexico.

Caracas

Aria valorificării
lemnului

(Urmare din pag. a I-a>

o Cea de-a 9-a partidă a 
pentru titlul mondial feminin 
dintre Nona Gaprindașvili și Alla 1 
nir a fost amînată a doua oară, Kușnir 
fiind suferindă.
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șah I 
Kuș- I 
usnir ■

meciului 
de șah

Pe podium, sportivii români Giur- B 
giucă, (centru), Reti, (stingă) și Co- Q 
bîrzan, clasați pe primele locuri _ 
la Balcaniada de tenis de masă de | 

la Sofia “

După cum se vede, este foarte ușor să arunci vina pe alții. Neîndoielnic, această problemă fi rezolvată pe plan local, mai fi necesare repartiții mentare de la minister.Directorul combinatului, 
Nicolae Răducu, ne-a prezentat argumente și mai „convingătoare“ :Noi ne-am îndeplinit sarcinile prevăzute în planul de măsuri. Anul trecut am folosit ca materie primă 1 310 tone de crăci rășinoase și foioase, iar anul acesta — mai bine de 1200 tone.

Dacă privim prin prisma pro
centelor, nu credeți că e puțin ?— E adevărat, dar trebuie reținut și faptul că, în raport cu comenzile pe care le-am avut de executat, rețetele de fabricație nu ne-au permis să folosim o cantitate mai mare de crăci și îndeosebi la plăci fibrolemnoase dure. Și încă o precizare : cu actualele instalații de tocare nu putem folosi la fabricarea plăcilor mai mult de 5 la sută crăci de fag și de 15 la sută crăci de rășinoase.Realitatea este că conducerea combinatului se automulțumește cu rezultatele obținute. Ea merge pe o cale ușoară, folosind la fabricarea plăcilor fibrolemnoase material lemnos de dimensiuni mai mari, practicînd în mod deliberat o valorificare a materiei prime prin... devalorizarea ei !E drept, utilizarea în cantități mai mari a crăcilor ca materie primă cere o anumită bătaie de cap, impune perseverență în aplicarea de măsuri tehnice. Dar avantajele economice sînt cît se poate de e- vidente. Cîteva calcule întocmite nu de specialiști din afară, ci chiar de serviciul tehnic al combinatului sînt edificatoare: dacă s-ar fi a- tins consumul minim de crăci preconizat, combinatul ar fi realizat în 8 luni o economie de cel puțin 350 000 lei. în situația de față, e- conomiile se ridică la numai 70 000 lei. Dintr-o trăsătură de condei deci, o pierdere de 280 000 lei! A- numite soluții experimentate, care se pot aplica imediat, indică o e- ficiență economică și mai mare. In cazul cînd consumul de crăci s-ar ridica la 50 la sută, economiile ar depăși un milion și jumătate de lei.

putea fără a supli-ing.

Am cerut și părerea tov. PETRE BERICÄ, secretar al comitetului regional de partid.
Argumentele invocate de con

ducerea combinatului nu stau de 
loc în picioare. Este incontestabil 
că se putea realiza mult mai mult. 
Era și de datoria noastră, a comi
siei economice să controlăm înde
aproape cum sînt duse la îndepli
nire măsurile stabilite de plenara 
comitetului regional de partid. 
Multă vreme am crezut că lucrurile 
merg bine. Nu ne-am pus însă în
trebarea : cît la sută din volumul 
materiei prime reprezintă crăcile 
utilizate ? Dacă am fi exercitat un 
control sistematic, exigent, firește 
că s-ar fi asigurat o conlucrare 
mai fructuoasă între D.R.E.F. și 
combinai, nu s-ar fi ajuns la situa
ția ca conducerile acestor unități 
economice să se disculpe, să arunce 
vina una asupra alteia.

★Nu este nevoie să prezentăm pe larg importanța problemei aduse în discuție. Ea se circumscrie în ansamblul sarcinilor trasate sectorului economiei forestiere de Congresul al IX-lea al partidului, de a reduce la minimum pierderile, de a asigura folosirea cît mai completă a materialului lemnos. Este de așteptat ca Ministerul Economiei Forestiere să intervină energic și fără întîrziere spre a determina întreprinderile în subordine să ia măsuri hotărîte pentru aducerea în circuitul economic și valorificarea prin industrializare a acestei surse importante de material lemnos.

(Urmare din pag. I)

— De vreme ce se încasează faxă, 
normal ar fi ca sfatul popular să a- 
loce măcar acele sume infime nece
sare amenajării unor panouri ca lu
mea, ne-au spus tovarășii de la S.G.L. 
30 Decembrie. Și apoi, finînd seama 
de volumul schimburilor de locuințe, 
ar fi oportună studierea și găsirea 
unor modalități mai moderne, prin 
care să se realizeze evidența și pu
blicitatea cererilor și ofertelor de 
schimb. S-ar putea tipări eventual și

un buletin al acestor anunțuri. în ori
ce caz, trebuie făcut ceva, căci așa 
cum se prezintă situația în momen
tul de față, cetățeanul este pur și 
simplu la discreția întîmplării.

Maraton după adeverințe
Cîteodafă, norocul îți surîde (unui 

cetățean i-a surîs abia după ce a co
lindat pe la 180 de adrese I) și gă
sești omul cu casa de care ai nevoie. 
Bați palma, rămînînd doar să se facă 
schimbul de domicilii. Dar mai înfîi 
trebuie îndeplinite formalitățile de ri
goare. Ce formalități ? Depinde de 
raion. în unele raioane sînt necesare 
mai multe acte, în altele mai puține. 
După inspirația șefului serviciului res
pectiv. La raionul 16 Februarie, de 
exemplu, instrucțiunile privitoare la 
schimbul de locuință sînt împărțite 
pe capitole : „acte necesare” — cu
prinzînd 8 puncte, „precizări” — cu 
două paragrafe, „instrucțiuni privind 
ștergerea din evidență" — cu subca
pitolele „acte necesare" și „îndru
mări". Am umpluf cinci pagini din 
carnetul de însemnări copiind fof ce 
scrie pe acesf imens afiș. Se cereau 
fof felul de dovezi timbrate, ștampi
late, parafate, care să însoțească ce
rerea tip, spre a-i da greutate și a o 
ajuta să formeze un dosar. Căci cine 
a mai văzut dosar cu o singură hîr- 
fie ?

Să „disecăm" puțin unul din aceste 
dosare, întocmit conform instrucțiu
nilor în vigoare, să vedem ce în
seamnă pentru cetățean adunarea ac
telor și care este utilitatea fiecărei 
hîrfii.

Să începem cu punctul „a” i ce- 
rerea-tip.

— Există imprimate ?
— Nu.
— Dar de unde și le procură ce

tățeanul ?
— Se confecționează la cooperati

va „Dactilografia".
în raionul Grivița Roșie, o ase

menea cerere — o simplă coală cu 
cîteva rînduri bătute la mașină — 
costă 4,50 lei. De ce nu se tipăresc 
imprimatele necesare ?

Tot la punctul „a” 
rerea-fip trebuie să 
consimțămînful scris 
familie majori. Cum se face această 
operațiune ? Iși ia omul mama sau 
soacra, măfușile, nevasta și toți copiii 
majori cu care locuiește împreună și 
se duce cu ei la notariat ; firește, 
după ce în prealabil i-a pus să-și dea 
în scris consimțămînful pentru schimb. 
Apoi aceste declarații le legalizează.

— Dar membrii familiei — am o- 
biectaf noi — și-au mai dat o dată 
consimțămînful pe cererea-fip, pe 
care sînt obligați s-o semneze.

Ni s-a explicat că există și oameni 
care se pot răzgîndi. Iar legalizarea 
obligă !

— Nu s-ar putea să rămînă, totuși, 
numai înfr-un singur loc declarațiile 
membrilor de familie ?

hstitut de biologie 
și chimieLa Tirana a luat ființă un „Institut de. biologie și chimie". El va concentra, printre altele, și activitatea științifică desfășurată pină în prezent de facultatea de științe naturale, muzeul de științe naturale, grădina botanică și va îndeplini sarcinile științifice impuse de dezvoltarea economiei și a industriei chimice din R. P. Albania.

Zilele acestea s-a încheiat prima etapă a lucrărilor de construire a portului Brciko, situat pe rîul Sava (R.S.F. Iugoslavia). Portul este dotat cu o macara modernă, care va putea efectua încărcatul și descărcatul mărfurilor indiferent de cotele de nivel ale Savei. Linia ferată a portului a fost construită pe un dig înalt. Portul are deja o capacitate anuală de încărcare și descărcare de aproximativ 420 000 tone.
Centru de mașini

navale din Gdynia, 
pentru dirijarea de la 
distanță a procesului 
de producție în 
treprinderile 
lurgice 
binatul 
nin" a 
mașina
care permite 
ționarea celor mai

La Banca Națio
nală din Varșovia se 
apropie de sfîrșit lu
crările de amenajare 
a unui centru de ma
șini electronice pen
tru efectuarea ope
rațiunilor bancare.

Mașinile ciberneti
ce sînt folosite cu 
succes și la șantierele

se spune că ce
lle însoțită de 

al membrilor de

în- 
meta- 

etc. La com- 
„V. I. Le- 

fost instalată 
„Odra-1 003", 

selec-

buni indici tehnolo
gici de funcționare 
a cuptoarelor și ela
borarea sistemului 
automatizării com
plete a primei părți 
a combinatului. în 
total, în Polonia 
funcționează 59 de 
mașini electronice de 
calcul produse în 
țară sau importate.

.. .....

— Le-am suprima noi, dar ce fa
cem cu instrucțiunile S.P.C. ?, își ex
primă îndoielile cei de la S.G.L. 30 
Decembrie. Sînfem frași la răspundere 
dacă nu le respectăm.

Mai departe. La unul din punctele 
următoare se cere adeverința din 
cîmpul muncii, iar pentru pensionari 
— ultimul talon de pensie. Am în
trebat la ce serveșfe acest act. La 
unul din raioane ni s-a arătat un for
mular cuprinzînd rubrica „locul de 
muncă”. Altă explicație valabilă n-am 
primit.

La punctul „e" se cere o dovadă 
de la I.A.L., care să ateste plata la 
zi a chiriei și starea locuinței. Cum 
se obține această dovadă ? Faci o ce
rere la I.A.L., o timbrezi cu 3 lei și 
aștepți pînă vine un inspector să vadă 
casa. Și această așteptare durează 
uneori zile în șir.

Instrucțiunile S.P.C. mai cuprind și 
alte puncte, care presupun aducerea 
de către cetățeni a tot felul de do
vezi. Ne oprim însă aici, căci însăși 
înșiruirea lor e obositoare. Și nu tre
buie uitat că înfr-un schimb de locu
ință sînt implicați cel puțin doi cetă
țeni, fiecare cu dosarul și adeverin
țele lui. Din calcularea zilelor pier
dute și a banilor cheltuiți de aceștia 
pentru completarea dosarelor s-ar 
putea frage, desigur, concluzii inte
resante.

Viața de culise 
a dosarului

Cînd dosarul s-a rotunjit bine, este 
depus la S.G.L. Ce se întîmplă în cu
lisele acestei secfiuni ? După ce este 
înregistrat, este predat unui inspec
tor. Acesta merge pe teren la adre
sele indicate, constată dacă cele scri
se în dosar corespund realității și 
normelor legale. Asta însă nu știi 
cînd se întîmplă. De aceea, îl aștepți 
în fiecare zi. în cele din urmă vine 
(gurile rele spun că vine mai repede 
dacă te duci să-l iei cu un taxi). A- 
poi întocmește referatul, propunînd 
aprobarea sau respingerea schimbu
lui. Dosarul ajunge apoi la șeful ser
viciului, îmbogăfindu-se cu un nou 
aviz și o nouă semnătură. Presupu-

nînd că a fost aprobat, puțin cam o- 
bosit și prăfuit, dosarul poposește în 
biroul unde sînt buletinele clădirilor, 
spre a se identifica poziția locuinței 
respective.

— Dacă există aceste buletine, am 
întrebat, de ce mai este nevoie de 
vizita inspectorului pe teren ?

— Pentru că buletinele sînt foarte 
vechi. Nu te poți bizui pe ele.

înfr-adevăr, mulți dintre inspecto
rii și funcționarii serviciilor de regle
mentare a spațiului locativ și-au ex
primat părerea că aducerea la zi a a- 
cesfor buletine le-ar ușura mult 
munca, în sensul scurtării timpului a- 
fecfat unor lucrări.

Urmărind mai departe dosarul, îl 
găsim în biroul unde se face ordinul 
de repartiție și, de aici, ia în sfîrșit, 
drumul biroului de informații, unde 
se încheie lunga lui călătorie.

Și abia acum, după trecerea mai 
multor luni de alergătură, de nervi și 
emoții, cetățeanul în cauză își pune 
problema mutatului. Este o perfor
manță pe care nu toți o ating.

— Nu v-ați gîndif la simplificarea 
lucrurilor, am întrebat. Nu s-ar putea 
scurta durata operațiunilor?

Ni s-a răspuns că în septembrie 
a.c. S.P.C. a elaborat noi decizii care 
reglementează activitatea serviciilor 
de spațiu locativ din Capitală. La ce 
se referă ele ? în primul rînd, s-a 
stabilit ca cetățenii care vor să schim
be între ei locuința, fie că sînt doi 
sau mai mulți, nu mai depun do
sarele la raioane diferite, ci la unul 
din raioanele participante la schimb. 
Acesta din urmă este obligat să re
zolve totul pînă la capăt. S-au fixat, 
de asemenea, termene pentru rezol
varea lucrărilor : 15 zile pentru
schimburile din cadrul aceluiași raion 
și 35 zile pentru un schimb între 
două sau mai multe raioane. Mulți 
inspectori afirmă însă că volumul 
operațiunilor ce trebuie îndeplinite 
nu a fost redus, de fapt. Ele au foși 
luate doar din sarcina mai multor in
spectori și date în seama unuia sin
gur. El va trebui să viziteze locuințe 
din raioane diferite, va face antica
mera respectivă la șefii serviciilor din

aceste raioane pentru obținerea avi
zelor de principiu. în aceste condiții, 
sînt puține șanse să se scurteze du
rata lucrării, să se atingă măcar ter
menele amintite, și așa destul de 
largi. Cu alte cuvinte, s-a modificat, 
dar nu s-a schimbat nimic, sau, cum 
spune cupletul unui spectacol de 
estradă : „De ce simplu cînd se poa
te complicat ?”.

*
discutăm problemele 
sus și cu tovarășul

Am vrut să 
dezbătute mai 
Vasile Lixandru, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al S.P.C., care se 
ocupă de activitatea serviciilor de re
glementare a spațiului locativ.

lată și convorbirea care ar fi pu
tut avea loc :

— Foarte curînd, ne-a spus dînsul, 
vom introduce în acest sector ma
șini speciale, care să facă operațiu
nile de evidență, vom moderniza ser
viciile noastre afîf de mult încît un 
schimb de locuință se va face în 5 
zile.

— Cinci zile ? Poale 35 de zile, 
cum scrie în instrucțiuni...

— A, nu. Așa cum ați auzit : 5 zile. 
Instrucțiunile acelea nu prea țineau 
seama nici de cerințele cetățenilor, 
nici de ale inspectorilor, li cam 
încurcau și pe unii, și pe alții, așa 
că le-am îmbunătățit.

Am fi vrut să comunicăm această 
veste cititorilor dar, din păcate, con
vorbirea de mal sus n-a avut loc. To
varășul vicepreședinte, pe care pro
babil o convorbire pe tema schim
bului de locuință l-ar fi indispus, a 
comunicat prin secretara d-sale că nu 
poate fi abordat : nici în prima zi, 
nici în a doua, nici în a treia... Am 
renunțat. Dar numai la convorbire, nu 
și la răspunsul pe care conducerea 
Sfatului popular al Capitalei îl da
torează cetățenilor Ia următoarele 
întrebări : De ce se cer atîtea for
malități pentru efectuarea schimburi
lor de locuință I Cum se explică fap
tul că noile Instrucțiuni nu le-au în
lăturat. măcar parțial ! Cînd se vor 
pufea face schimburi de locuință 
simplu, fără formalități inutile, în nu
mai cîteva zile, să spunem 5—101



Țările africane se opun 
ùnei declarații 
unilaterale 
de independență 
a RhodesieiNEW YORK 12 (Agerpres). — Comitetul de tutelă al O.N.U. a adoptat luni cu 95 de voturi contra 2 și o abținere (Franța) o rezoluție care invită Marea Britanie să depună toate eforturile pentru a împiedica o declarație unilaterală de independență din partea guvernului rasist rhodesian. Rezoluția a fost prezentată de 34 de țări africane și asiatice.Luînd cuvintul înaintea votului, mai mulți delegați africani au arătat că aceasta nu este decît o măsură „preliminară“ și așteaptă ca măsuri mai importante să fie luate de Adunarea Generală sau de Consiliul de Securitate. Reprezentantul Algeriei la O.N.U. a declarat că grupul țărilor africane a luat o ho- tărîre de principiu pentru convocarea Consiliului de Securitate în scopul examinării situației din Rhodesia.Secretarul general adjunct al O.U.A., Mohamed Shahnoun, a declarat, la rîndul lui, că „țările africane se opun cu hdtărîre oricărei declarații unilaterale de independență din partea guvernului rhodesian al lui Ian Smith“.

DAR ES SALAAM. „Populația afri
cană din Rhodesia de sud este pregă
tită să se ridice la lupta armată, dacă 
guvernul minorității albe va proclama 
unilateral independența țării“ — a 
declarat, la Dar Es Salaam, R. Cike- 
rema, vicepreședinte al Partidului 
Uniunea Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), partid din Rhodesia, inter- 

,zis de autoritățile rasiste. Sintern pe 
deplin hotărîți să luptăm pină vom 
obține victoria".

In Aden se menține o situație încordată în urma măsurilor excepționale 
adoptate de autoritățile coloniale. în fotografie : pe străzile Adenului pa

trulează în permanență trupe britanice
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Banane amare
(Urmare din pag. I)

Vizita delegației Situația

CC. al P.C.ROMA 12 — Corespondentul A- gerpres, I. Mărgineanu, transmite : în cursul vizitei pe care o face în Italia, la invitația C.C. al P.C.I., delegația C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut
SESIUNEANEW YORK 12. Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Luni după-amiază, dezbaterea generală din cadrul celei de-a XX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a fost întreruptă pentru a se lua în discuție proiectul de rezoluție propus de 35 de state africane cu privire la colaborarea dintre O.N.U. și Organizația Unității Africane.Au fost apoi reluate dezbaterile generale. Primul a luat cuvîntul reprezentantul Congoului cu capitala la Brazzaville, Jonas Mouan- za. El s-a referit la problemele colonialismului, apartheidului, a sprijinit lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane și s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.K. Kiselev, ministrul de externe al R.S.S. Bieloruse, a vorbit, printre altele, despre necesitatea respectării principiului neamestecului în treburile interne ale statelor, problema vietnameză, problema dezarmării, necesitatea lichidării bazelor militare străine, pericolul înarmării atomice a Germaniei occidentale. El s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze în O.N.U.

cranii, înarmați cu săgeți otrăvite.Am trecut prin orășelul Santo Domingo de Los Colorados. în preajma lui, mai există în junglă un trib de indieni, care umblă a- proape goi, iar chipurile și trupurile le sînt vopsite cu dungi roșii și albastre, din care cauză li se spune „Colorados’, adică „vopsiți".In continuare, ne oprim la o plantație de banane aparținînd monopolului „United Fruit’. Un muncitor coboară din bordeiul său și ne dă explicații privind recoltarea fructelor. Pregătite pentru expediere, legăturile de banane sînt stivuite lîngă șosea. Autocamioane uriașe le încarcă și le transportă la Quevado și Guayaquil în depozite de preparare pentru export. Lăzile cu fructe sînt apoi încărcate în mici ambarcațiuni și transportate pe fluviul Guayas, unde le preiau vase frigorifice și le transportă spre New-York sau Hamburg.Bananele din Ecuador sînt fără egal în America Latină. Ele cîntă- resc pînă la 400 gr bucata și sînt foarte gustoase. Dar cît de amare sînt ele pentru argații și hamalii ecuadorieni ce trudesc din greu pe plantații și duc o viață chinuită.
I TURCIA

I Rezultatele
S Referindu-se la rezultatele alege- I rilor legislative din Turcia, agenția i France Presse observă că ele con- 
I fi>mă tendința manifestată în alege- 
B rile municipale din 1963. într-ade- 
| văr, încă de atunci Partidul Dreptă- 
i ții (P.D.), cîșfigăforul actualelor ale- 
| geri, obținuse un plus de voturi 
! față de precedenta consultare elec- I torală (din 1961), în timp ce Parti

dul Republican Popular (P.R.P.), 
principalul lui rival, înregistrase 
pierderi. De astă dată victoria P.D. 
a fost și mai clară, înfrucît acestui 
partid îi revin, după rezultate încă 
nedefinifive, peste 250 din cele 
450 mandate ale Adunării Naționale, 
în timp ce P.R.P. nu a obținut de
cît circa 130 de mandate. In Camera 
anterioară cele două partide deți
neau, respectiv — P.D. : 172 de
mandale și P.R.P. : 191.

In prima sa declarație de după 
alegeri, Suleyman Demirel, pre
ședintele P.D., a îpus că, avînd ma
joritatea absolută în parlament, 
partidul său va putea forma singur 
guvernul, fără a recurqe, ca pînă 8 acum, la sistemul coalițiilor cu alte 
partide.

R. in Italiamarți o întîlnire cu conducerea Federației din Roma a P.C.I., in- formîndu-se despre activitatea federației.în aceeași zi, delegația a depus o coroană de flori la mormîntul lui Palmiro Togliatti de la cimitirul Del Verano.
O.N.U.Șeful delegației Guineei, Diallo Alpha Abdou, a vorbit despre cele trei probleme principale legate de situația din continentul african „colonialismul, rasismul și subdezvoltarea economică“.Ministrul de externe al Portugaliei, Franco Nogueira, a ținut o lungă pledoarie în încercarea de a justifica acțiunile represive luate de guvernul său împotriva populației din coloniile portugheze care revendică independența națională. 
întrevedere
C. Manescu-U ThantCorneliu Mănescu, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, șeful delegației române la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut la 11 octombrie o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant.Cu acest prilej au fost luate în discuție o.serie de probleme înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru cordială.

Dineu oferit de șeful 
delegației IranuluiLa 11 octombrie, dr. Mehdi Vakil, șeful delegației Iranului la sesiunea a XX-a a Adunării Generale a O.N.U., a oferit un dineu în cinstea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, șeful delegației române la această sesiune. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

Convorbiri 
franco-algerienePARIS 12 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, care se află într-o vizită la Paris, a avut luni o convorbire cu președintele Franței, Charles de Gaulle. După întrevedere, Bouteflika, întrebat dacă există dificultăți în relațiile dintre cele două țări, a răspuns că legăturile între Franța și Algeria „se dezvoltă în sensul unei clarificări și al unei consolidări a independenței“. Există uneori dificultăți, dar cea mai mare parte dintre ele au fost aplanate, a spus în continuare Bouteflika.

In zonele eliberate ale Vietnamului de sud tinere fete repară unifor
mele ostașilor din Frontul National de Eliberare

alegerilor
In Turcia, Partidul Dreptății, în

ființat în 1961, după dizolvarea 
Partidului Democrat al lui Menderes, 
este considerat ca succesorul aces
tuia ; influența sa se exercită în
deosebi în rîndurile țărănimii, în 
favoarea căreia a luat unele măsuri, 
ca reducerea impozitului agrar. 
„Rădăcinile Partidului Dreptății, scrie 
ziarul „New York Herald Tribune* *,  
sînt adînc înfipte în Anatolia, parti
dul primind ajutor financiar din 
partea marilor oameni de afaceri*.  
Pentru definirea Partidului Dreptății 
mai trebuie menționate două aspec
te. De fapt, partidul constituie un 
conglomerat, în interiorul căruia 
există atît o aripă de dreapta, cu 
tendințe și manifestări extremiste, 
cit și o aripă mai moderată. Actuala 
echipă conducătoare a partidului, 
în frunte cu Demirel, pare a face 
parte din cea de-a doua aripă. „în 
ce-l privește, a scris ziarul londonez 
„Financial Times”, Demirel — om de 
afaceri și inginer în vîrsfă de numai 
42 de ani — încearcă în mod abil 
să disocieze partidul său de lucru
rile care au dus la discreditarea 

te în satul Otavalo, șaluri și așa- numitele ponchos, vopsite în culori vii, care servesc șl ca haină și ca plapumă. Pe tarabele țăranilor sînt expuse multe legume și fructe exotice. Toate acestea se vînd la prețuri derizorii, iar banii obținuți sînt folosiți pentru a cumpăra tot felul de nimicuri.întreprinderi Industriale importante nu întîlnește călătorul în capitala Ecuadorului.„Vrem să dezvoltăm Industria noastră și în special cea extractivă, fabrici de cartoane și ciment’ — spune dl. Alfonso Areas, director la Investigacions Economicos din Banca Central del Ecuador. Vorbindu-mi despte economia ecuadoriană, el se referă la avantajele ce decurg pentru monopolurile străine din investirea capitalurilor în industria și comerțul ecua- dorian; între altele, el subliniază că acestea sînt scutite total de impozite.
★Populația Ecuadorului, formată în majoritate din indieni și metiși, se ocupă în special cu agricultura, unde mai predomină încă relațiile semifeudale. Moșierii, al căror număr reprezintă doar 1 la sută din populație, dețin aproape 40 la sută din suprafața agricolă ; în schimb, numai 3,5 la sută din populația agricolă deține pă- mînt. Cele mai bune terenuri au fost acaparate de faimosul trust nord-american — „United Fruit’ — supranumit „monstrul verde".Se poate spune că întreaga e- conomie a Ecuadorului depinde astăzi de exportul de banane și, în parte, de cel de cafea. 1 100 000 de tone de banane, cît este recolta medie anuală, nu se vînd ușor. Trebuie avut în vedere și faptul că cei mai mari clienți sînt companiile din S.U.A., care fixează în fapt prețurile.în drum spre Guayaquil, după ce parcurgem o zonă cu cîm- pli pentru cultura porumbului, livezi și coline, încep crînguri de banane de o parte și de alta a șoselei. De-a lungul lizierei se înșiruie bordeie ridicate pe piloni, pentru a-i feri pe localnici de insecte și șerpi veninoși. în regiunea ce începe dincolo de lanțul Cordilierilor de răsărit, în pădurile tropicale din bazinul Amazoanelor, triburile de indieni trăiesc așa cum au trăit strămoșii lor. E- xistă acolo chiar și vînători de

din IndoneziaDJAKARTA 12 (Agerpres). — Postul de radio Djakarta a făcut cunoscut că de luni în capitala Indoneziei a fost redusă cu două ore interdicția de circulație. Totodată pe străzi patrulează numeroși soldați. La Medan și în alte orașe indoneziene au continuat manifestații și acțiuni anticomuniste.Corespondentul din Djakarta al agenției Reuter a făcut cunoscut că la 12 octombrie președintele Sukarno a organizat la Djakarta cea de-a doua ședință a cabinetului de miniștri după evenimentele de la 30 septembrie.Radio Djakarta a anunțat că „conferința împotriva bazelor străine“, care urma să înceapă duminică la Djakarta, a fost amîna- tă pînă la 15 octombrie. La conferință urmau să participe delegați din Indonezia și din alte țări, pentru a protesta împotriva existenței bazelor militare străine din Malayezia, Filipine, Vietnamul de sud și alte țări.
Pierderi suferite 

de aviația agresoare 
in VietnamSAIGON 12 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că marți dimineața la Saigon a fost debarcat un nou contingent de trupe australiene cu un efectiv de 350 persoane. Acesta urmează să se alăture celor 1 200 de soldați și ofițeri care se află deja în Vietnamul de sud, pentru a participa la acțiuni împotriva patrioților.Totodată se anunță că avioanele strategice „B-52“, a căror bază se află în Insula Guan, au efectuat marți cel de-al 46-lea raid asupra Vietnamului de sud. Avioanele a- mericane au bombardat un sector al așa-numitei zone D în provincia Binh Duong, la 30 kilometri nord-est de Saigon.In legătură cu ultima debarcare de trupe americane în Vietnamul de sud, agenția de presă „Eliberarea“ a dat publicității o declarație în care se spune : la 7 octombrie, la Vung Tau au fost debarcate ultimele unități ale diviziei I de' infanterie a S.U.A. cu un efectiv de 11 800 de oameni. O dată cu sosirea acestui nou contingent, numărul total al trupelor expedi- ționare americane în Vietnamul de sud a ajuns la peste 140 000.

★HANOI 12 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., în cursul raidului efectuat la 10 octombrie de avioane americane a- supra teritoriului R. D. Vietnam, în provincia Thanh Hoa a fost doborît un avion tip „F-8“, care a participat la bombardarea regiunii. Acesta este cel de-al 650-lea avion doborît deasupra teritoriului R. D. Vietnam cu începere de la 5 august 1964.SAIGON 12 (Agerpres). — Forțele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au doborît la 12 octombrie la 390 km de Saigon un avion american de tipul „Skyraider“.

predecesorilor săi, conducătorii fos
tului Partid Democrat*.  Astfel, gu
vernul Orgüplü, care a condus țara 
pînă la alegeri, și în care Partidul 
Dreptății avea ponderea hotărîtoare, 
a preluat linia unei politici externe 
mai independente față de N.A.T.O. 
și de oarecare apropiere față de 
țările socialiste, linie introdusă în 
viață de precedentul prim-ministru 
Ismet Inönü, liderul P.R.P. în cuvîn- 
tarea de bilanț a guvernării sale, pe 
care a rosfif-o la radio în ajunul 
alegerilor, ürgüplü a spus, pentru a 
caracteriza politica externă a guver
nului său : „Am căutat să conciliem 
interesele noastre naționale cu rea
litățile politicii mondiale".

Analiza scrutinului din Turcia 
mai arată că Partidul Dreptății 
a cîștigat voturi pe seama celor 3 
partide de dreapta, mai mici, îm
preună cu care a format guvernul 
precedent. Faptul că aceste partide, 
care se situează în general pe po
ziții mai de dreapta decît Partidul 
Dreptății, au pierdut voturi este 
semnificativ pentru orientarea corpu
lui electoral turc.

Partidul Republican Popular, „ma
rele înfrînf în alegeri*,  cum îl cali
fică agenția France Presse, suportă, 
după aprecierea mai niulfor ziare, 
consecințele unei politici oscilante, 
evazive. P.R.P. s-a perindat în re
petate rînduri la putere, dar pro
gramul și mai ales politica sa prac-

Lucrările Congresului Sindical Mondial
VARȘOVIA 12. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : Marti au continuat lucrările celui de-al VI-lea Congres Sindical Mondial care se desfășoară în capitala R. P. Polone. Pe marginea celor două rapoarte prezentate au luat cuvîntul reprezentanți ai delegațiilor din Arabia Saudită, Costa Rica, Guineea, Iran, Ceylon, Martinica ș.a.
Cuvîntarea tovarășului Constantin DrăganConducătorul delegației sindicatelor din Republica Socialistă România a arătat că perioada care a trecut de la cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial este bogată in evenimente în toate domeniile vieții economice, politice și sociale internaționale. într-un mare număr de țări din Europa, Asia, Africa, America Latină au loc numeroase înfruntări de clasă concretizate prin greve, demonstrații, diferite acțiuni de protest împotriva măsurilor represive antimuncitorești și a politicii agresive a imperialismului, acțiuni care s-au caracterizat prin amploare, combativitate, printr-un spirit de unitate.Ne bucură fiecare succes dobîn- dit de clasa muncitoare, de cei ce muncesc dintr-o țară sau alta, vă- zînd în acestea o contribuție la întărirea forțelor care luptă pentru progres social și pace și o lovitură dată cercurilor monopoliste imperialiste. Clasa muncitoare din Republica Socialistă România asigură masele muncitoare din toate țările, sindicatele lor de deplina solidaritate cu lupta dreaptă ce o desfășoară.în această perioadă Federația Sindicală Mondială avînd la bază obiectivele cuprinse în programul de acțiune sindicală, adoptat de al V-lea Congres, și-a adus contribuția la succesul luptelor desfășurate de oamenii muncii de pretutindeni pentru revendicări economice și sociale, drepturi sindicale și libertăți democratice, eliberare națională, împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii.Pături din ce în ce mai largi ale oamenilor muncii participă la numeroase acțiuni pentru satisfacerea revendicărilor lor celor mai arzătoare, care pot constitui o bază trainică pentru înfăptuirea unității de acțiune a celor ce muncesc, și care trebuie să stea în mai mare măsură în centrul activității de viitor a F.S.M.Apreciind că rapoartele prezentate au înfățișat un tablou privind situația clasei muncitoare din diferite țări, delegatul român a spus: „Avînd în vedere importanța actualului Congres Sindical Mondial, la care participă toate organizațiile afiliate, considerăm însă că ar fi fost deosebit de nimerit și util ca rapoartele să facă o analiză mai aprofundată a activității concrete a F.S.M. si uniunilor internaționale ale sindicatelor, a organelor lor de conducere. Aceasta ar fi permis să se scoată mai bine în evidentă atît rezultatele bune, cît și neajunsurile.* Este îndeobște cunoscut că. pe lîngă rezultatele pozitive arătate în rapoarte, în ultimii ani au apărut în activitatea F.S.M. și a organelor sale de conducere unele manifestări negative, care au creat greutăți și au redus eficacitatea acțiunilor sale, au dăunat cauzei unității sindicale, atît de necesară mai ales în condițiile actuale, au slăbit unitatea rîndurilor F.S.M., au constituit piedici în atragerea de noi organizații sindicale. în u- nele acțiuni internaționale, F.S.M. a fost angajată fără consimțămîn- tul tuturor organizațiilor afiliate. S-au manifestat tendințe de transformare a F.S.M. dintr-un factor de coordonare a acțiunilor stabilite de comun acord de către organizațiile membre, care-și păstrează deplina independență, în- tr-un centru de conducere a mișcării sindicale mondiale.Sindicatele din Republica Socialistă România, alături de multe alte sindicate, animate de grija pentru unitatea mișcării sindicale,
tică nu s-au deosebii prea mult de 
programul și politica practică a 
dreptei. Este drept că, în ultima 
vreme, partidul și-a afirmat unele 
■ ntentii mai radicale. In timpul ulti
mei sale guvernări a fost elaborat 
proiectul reformei agrare, aflat de 
multă vreme în pregătire. Partidul 
s-a raliat campaniei al cărei scop 
este naționalizarea exploatării și 
distribuirii petrolului, campanie dusă 
cu vigoare de cercurile studențești, 
sindicale, intelectuale etc. Dar toate 
aceste luări de poziție au fost in
complete, insuficiente, îmbinate cu 
numeroase rezerve. Ele au fost cri
ticate chiar de exponenfii consec
venți ai acestor revendicări. Com- 
parînd acțiunile celor două partide 
principale din Turcia, care din punct 
de vedere formal se aufosifuează 
unul „la stînga’ și altul „la dreapta" 
centrului, „Financial Times*  a scris : 
„Fără îndoială se pot ivi deosebiri 
de accent și de metodă, dar nota 
dominantă este continuitatea mai 
degrabă decît schimbarea".

Ùn fapt remarcabil al alegerilor 
este succesul obținut de Partidul 
Muncitoresc, partid creat de curînd 
în Turcia și care s-a prezentat în 
alegeri cu un program larg demo
cratic, Printre noii deputaji vor fi 
președintele P.M.T., Mehmet Aii 
Aybar, și alfi 14 membri ai acestui 
partid.

A. CERNEA
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în ședința de după amiază ■ au luat cuvîntul reprezentanții altor delegații printre care din R. P. Chineză, Austria, R.P.D. Coreeană. A luat, de asemenea, cuvîntul Constantin Drăgan, președintele C.C.S., conducătorul delegației sindicatelor din Republica Socialistă România. Intervenția conducătorului delegației române a fost primită cu viu interes de participanții lax congres.
pentru viitorul F.S.M., sînt de părere că asemenea stări de lucruri trebuie neapărat înlăturate, iar la aceasta sîntem datori și putem să ne aducem cu toții aportul. Noi considerăm că diversitatea condițiilor concrete în care-și desfășoară activitatea sindicatele afiliate, deosebirile de concepții politice și filozofice ale membrilor acestora pot determina, și este firesc să determine, apariția unor puncte de vedere diferite asupra anumitor probleme ce se pun în discuție în cadrul F.S.M. în aceste condiții, ținînd seama de caracterul larg al F.S.M., de necesitatea ca în rîndurile sale să fie atrase cît mai multe sindicate din întreaga lume pe baza intereselor comune de clasă, este absolut necesar ca fiecare părere a oricărui sindicat, mare sau mic. să fie luată în considerație, discutată cu răbdare, înțelegere și respect, în spirit tovărășesc, pentru ca în a- cele probleme în care este posibil. să se ajungă la un punct de vedere comun. Vorbitorul a arătat în continuare, citind exemple, că atunci cînd se ține seama de ceea ce unește oamenii muncii, pot fi soluționate multe probleme în spiritul unității. Ceea ce poate uni clasa muncitoare, pe oamenii muncii, este infinit mai puternic decît unele deosebiri de păreri care se pot ivi într-o problemă sau alta.După părerea noastră, condiția fundamentală a înfăptuirii și trăi- niciei unității mișcării sindicale o constituie așezarea, la temelia relațiilor dintre organizațiile sindicale, a principiilor solidarității și democrației muncitorești, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc și aplicarea neabătută a acestora în întreaga activitate a F.S.M. și a organelor sale de conducere. în această ordine de idei considerăm că sistemul adoptării hotărîrilor în cadrul F.S.M. cu majoritate de voturi în toate problemele dăunează unității sale și de aceea ne-am pronunțat și susținem în continuare că în problemele de fond cum sînt : stabilirea orientării generale și a programului, modificarea statutului, structura F.S.M., precum și în alte chestiuni principale, hotărîrile să fie adoptate cu unanimitatea voturilor organizațiilor afiliate. Organizația care nu și-a dat acordul asupra unei hotărîri nu este obligată s-o aplice.în continuare vorbitorul a subliniat că pentru a asigura în fapt deplina egalitate în drepturi a tuturor organizațiilor sindicale, indiferent de numărul membrilor, fiecare trebuie să dispună de un singur vot atît în congres, cît și în celelalte organe ale F.SM.Vorbitorul a arătat apoi că pe lîngă o seamă de prevederi juste care s-au dovedit în decursul timpului corespunzătoare caracterului și sarcinilor F.S.M., în statut sînt unele prevederi depășite de viață, iar altele, chiar contrare principiilor ce trebuie să stea la baza activității unei organizații internaționale ce are menirea de a coordona acțiunile comune ale unor centrale sindicale naționale independente. De aceea, trebuie depuse maximum de eforturi pentru a se aduce statutului schimbă
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ACCRA. Conferința miniștrilor afacerilor externe a Organizației Unității Africane (O.U.A.), care urma să se deschidă marți la Accra, a fost aminată cu două zile. Potrivit postului de radio Accra, delegații care deja au sosit — peste 20 — au cerut tn ultimul moment amînarea lucrărilor Conferinței miniștrilor de externe pentru a se da posibilitate și celorlalți miniștri de externe africani să sosească tn capitala Ghanei.
MOSCOVA. în drum spre R. P. Mongolă, unde va face o vizită o- ficială, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România s-a oprit două zile la Moscova. înaintea plecării delegației din capitala sovietică, Ivan Spiridonov, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., a oferit un prinz in cinstea oaspeților români.
ATENA. Luni a avut loc la Teatrul 

„Gloria" din Atena o adunare la care 
au luat parte peste 5 000 de persoane, 
în cadrul adunării, organizată de 
Confederația Generală a Muncii din 
Grecia, a luat cuvîntul secretarul 
general al confederației, L. Ianno- 
poulos, care a cerut garantarea drep
turilor sindicale pentru oamenii mun
cii. Participanții au manifestat apoi 
în favoarea lui Papandreu. 

rile ce se impun ca absolut necesare.Conducătorul delegației române a arătat în continuare că o seamă de propuneri făcute în rapoarte cu privire la noi acțiuni pot să atragă un număi' mare de organizații neafiliate și să contribuie astfel la întărirea unității de acțiune a sindicatelor pe plan internațional. Aceste acțiuni trebuie să fie bine pregătite, să se urmărească în primul rînd eficiența lor practică, iar F.S.M. să acorde o atenție mai mare revendicărilor specifice ale oamenilor muncii organizați în sindicate, care, așa cum a subliniat Lenin, trebuie să fie organizații largi, în primul rînd profesionale, menite să organizeze lupta celor ce muncesc pentruf;in- teresele lor economice și socialte. Sindicatele din Republica Socialistă România — a spus vorbitorul — își exprimă năzuințele lor internaționaliste de a contribui Ja rezolvarea problemelor ce stau în fața F.S.M. pe drumul întăririi unității rîndurilor sale, al creșterii prestigiului ei pentru a deveni o forță de atracție tot mai puternică, capabilă să lărgească și să cimenteze unitatea de acțiune a clasei muncitoare din întreaga lume în lupta pentru interesele ei vitale.în continuare, conducătorul _ delegației române a înfățișat citeva aspecte din sarcinile și preocupările sindicatelor din tara noastră și din realizările poporului român în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. El a citat cifre, și fapte care ilustrează avîntul nomieî naționale, succesele agriculturii socialiste, creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, precum și perspectivele luminoase pe care hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. le deschid în fața tării noastre. El a vorbit, de asemenea, despre contribuția sindicatelor la obținerea succeselor _ în construirea vieții noi, socialiste, despre participarea lor activă la mobilizarea oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, la educarea socialistă a membrilor- lor. la ridicarea nivelului lor de trai material și cultural.Educate în spiritul internaționalismului proletar, sindicatele noastre desfășoară o activitate tot mai susținută în direcția dezvoltării legăturilor de prietenie frățească cu sindicatele din toate țările socialiste, lărgirii relațiilor de colaborare cu sindicate de diferite afilieri și neafiliate din celelalte țări, întăririi permanente a unității mișcării sindicale internaționale.Sindicatele sprijină pe deplin politica externă a Republicii Socialiste România, care exprimă năzuința profundă a poporului român spre pace și prietenie cu toate popoarele lumii. Sindicatele noastre condamnă cu cea mai mare fermitate agresiunea Statelor U- nite ale Americii în Vietnam, își exprimă încă o dată deplina solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru libertate și independență.Ne exprimăm de la această tribună deplina solidaritate cu lupta clasei muncitoare, a sindicatelor, a tuturor oamenilor muncii din Asia. Africa și America Latină împotriva exploatării și asupririi, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru independență națională și progres social,în încheiere vorbitorul a spus : Sindicatele din România, alături de celelalte organizații afiliate, vor continua să-și aducă și pe viitor contribuția la realizarea obiectivelor și sarcinilor F.S.M. în spiritul internaționalismului proletar și al solidarității muncitorești, la dezvoltarea și consolidarea unității de acțiune a mișcării sindicale din toată lumea în lupta pentru interesele vitale ale celor ce muncesc.

PEKIN. La 12 octombrie a sosit la Pekin o delegație condusă c.-.Dumitru Simulescu, ministrulpoștelor și telecomunicațiilor,care la invitația ministrului poștelor și telecomunicațiiloral R. P. Chineze va face ovizită in această țară. în aceeași zi, delegația a fost primită de Bo I-bo, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.
t

MOSCOVA. în Uniunea Sovietică au fost efectuate lansări de noi variante de rachete purtătoare ale obiectelor cosmice într-o regiune delimitată a Oceanului Pacific. Zborul rachetelor si funcționarea tuturor treptelor lor au decurs în mod normal. Machetele penultimelor trepte ale rachetelor purtătoare au atins suprafața apei în regiunea stabilită cu o înaltă precizie. în legătură cu aceasta, agenția TASS este împuternicită să decla- re că începînd de la 13 octombrie regiunea menționată în comunicatul agenției TASS de la 27 iulie 1965 devine liberă pentru navigație și pentru zborul avioanelor.
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