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Gaologi și geofizicieni la lucru în Delia Dunării. Ei au la dispoziție mijloace moderne cu ajutorul cărora se 
transportă rapid aparatura la punctele unde se fac măsurătorile sau de unde se „recoltează" probele de 

roci și nisip Foto : Agerpres

Cîmpla Găvanului, pe care 
este situat raionul Videle, cu
prinde numeroase văi pe unde 
apele rîurilor Argeș, Teleor
man, Neajlov se scurg spre 
Dunăre. In afară de acestea 
mai sînt și alte văi spre 
care apa provenită din ploi și 
topirea zăpezii vine în canti
tăți mari. De mai mulți ani, 
cooperativele agricole au în
ceput să pună zăgazuri în 
calea apelor. S-au construit 
multe baraje pe văi, s-au in
stalat pompe pe malurile rîu
rilor și ale lacurilor, au fost 
săpate canalele necesare iri
gațiilor. Pentru a cunoaște ce 
rezultate s-au obținut pînă în 
prezent și ce posibilități există 
pentru extinderea suprafețelor 
irigate, corespondentul nostru 
pentru regiunea București, 
Florea Ceaușescu, a avut o 
convorbire cu tov. ing. Carol 
Gagyi, președintele Consiliului 
agricol raional Videle, care 
a relatat :
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HI Gospodari șl oameni largi la pungă cu 
banii statului Cînd mergi în virtutea obișnu
inței B Mici formalități care 
Cine penalizează pe cei care 
penalizări ?

cosiă mult Ü 
aleargă după

Cel de-al IV-lea Fes
tival bienal de teatru 
de amatori „I. L. Cara- 
giale“ se află in plină 
desfășurare. în fazele 
intercomunale și raio
nale s-au prezentat pe 
scenă 10137 de echipe 
de teatru, 
lective de 
terare, 275 
păpușari șt 
tatori și cititori artis
tici din cadrul sindica
telor și așezămintelor 
culturale. Orizontul 
larg al repertoriului,

tematica de actualitate 
a pieselor prezentate 
In iestival atrag un 
mare număr de spec
tatori. Numai la faza 
intercomunală, de pil
dă, au fost susținute 
42 000 de spectacole in 
fata a 8 600 000 de 
spectatori, cifre ce de
pășesc pe cele înregis
trate la cel de-al lll-lea 
festival. In prezent. 
Festivalul se află la 
începutul fazei regio
nale. Aceasta se va 
desfășura fn 57 orașe 
șl centre muncitorești.

Ieri, Ia Comitetul de 
Stat pentru Cultură șl 
Artă a avut Ioc o dis
cuție cu oameni de 
artă — dramaturgi, re
gizori, actori, critici li
terari — care dau asis
tenta de specialitate in 
timpul desiășurării fa
zei regionale și vor 
participa in juriile de 
vizionare și selectare 
a formațiilor propuse 
pentru faza finală, ce 
va avea loc in decem
brie la București.

uzinele „Electroputere 
Craiova : se finisează un nou 
lot de separatoare de 110 kV

în ultimii ani, consiliile de con
ducere și specialiștii din cooperati
vele agricole de producție s-au 
preocupat de folosirea apelor pen
tru irigatul culturilor. în afară de 
apa din rîuri, care este folosită din 
ce în ce mai mult, s-au construit 
baraje pe o parte din văi. Pînă a- 
cum, suprafața ce se cultivă cu 
plante în teren irigat a ajuns la 
1 700 ha. Este însă prea puțin față 
de posibilitățile existente în raio
nul nostru.

Producția este sfătuitorul de bază 
care a determinat cooperativele a- 
gricole să pornească în căutarea de 
noi surse de apă și, pe această bază, 
să extindă suprafețele de culturi 
irigate. Rezultatele obținute au în
trecut cu mult așteptările ; ele sînt 
și mai semnificative în perioadele 
secetoase. Cooperatorii din Butu- 
rugeni au irigat în acest an 100 ha 
pe care le-au cultivat cu legume, 
lucernă și porumb, culturi care au 
răsplătit din plin munca depusă și 
sumele investite. La lucernă s-au 
strîns 7 000 kg fîn, iar la porumb 
cu 4 000 kg mai mult la hectar de
cît de pe terenurile neirigate. Mem
brii cooperativei agricole din Ogre- 
zeni au obținut în medie cîte 7 000 
kg porumb și 8 000 kg fîn de lucer
nă la hectar. Recolte mari de pe 
suprafețele irigate au obținut și 
cooperatorii agricoli din comunele 
Tătărăști de Sus, Bucșani, Slăvești, 
Uești, Preajba și din alte comune.

Abundența de apă din unele pe
rioade ale anului și lipsa de preci
pitații în lunile călduroase pun 
probleme complicate în fața agri
cultorilor. în prezent, membrii 
cooperativelor agricole intensifică 
lucrările de amenajare pentru fo
losirea la Irigații a apei din rîuri 
și de pe văile raionului.

Pentru a extinde inițiativele 
bune în această direcție am orga
nizat recent o consfătuire la coope-

rativa agricolă din Tărtășești, la 
care au participat reprezentanți 
din toate unitățile agricole. Oaspe
ții au putut vedea cum s-a con
struit un baraj în valea Dobrului. 
Aici s-au acumulat mii de metri 
cubi de apă. Folosind acest lac, 
cooperatorii au irigat 50 ha cu lu
cernă, 50 ha cu porumb, au crescut 
peste 2 100 rațe și gîște. De ase
menea, lacul a fost populat 
pește.

Cele văzute la Tărtășești, cu 
cazia consfătuirii, i-au convins 
membrii cooperativelor agricole
producție să treacă la executarea 
a noi lucrări necesare pentru iri
gații. Tot mai multe baraje se ri
dică pe văile Cîlniște, Glavacioc, 
Parasca. Milcovăț, Mărgărit, Ilfo- 
văț, Cîlnița și altele, cu debit de 
apă temporar. în sprijinul coope- 
ratorilor au venit specialiști spre 
a-i ajuta să facă lucrări numai a- 
colo unde se poate asigura o can
titate mai mare de apă și unde 
investițiile pot fi recuperate în cel 
mai scurt timp. Pînă în prezent au 
fost terminate 3 baraje pe văile cu 
apă temporară ; alte 5 baraje sînt 
în stadiu de finisare, 4 sînt în curs 
de execuție, iar pentru alte 7 au 
fost terminate proiectele. Pe baza 
propunerilor făcute și a lucrărilor 
executate de către membrii coope
ratori, rezultă că în anul viitor 
suprafața irigată va spori <u încă 
2 000 ha. Sînt condiții ca irigațiile 
să fie extinse și mai mult Este 
necesar însă ca, o dată cu amena
jările de baraje și canale, să se ia 
măsuri de asigurare a utilajelor : 
motoare, pompe, aspersoare. piese 
de schimb etc. Cooperatorii sînt 
hotărîți să folosească toate posi
bilitățile existente pentru captarea 
și folosirea apei în scopul sporirii 
rodniciei ogoarelor.

Colectivele din întreprinderii» regiunii 
Hunedoara și-au propus la începutul a- 
cestui an ca, o dată cu îndeplinirea pla
nului de producție, să ridice pe o nouă 
treaptă nivelul activității economice și fi
nanciare. S-au aplicat nenumărate măsuri 
în vederea creșterii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității produselor și 
reducerii cheltuielilor de producție, pen
tru ca o parte cît mal mare din e- 
conomlile suplimentare 
cost să se 
sporit de beneficii. Pe

la prețul de 
regăsească într-un volum 

ansamblul re
giunii, în opt luni s-au realizat peste 
plan economii în valoare de 90 de milioa
ne lei șl însemnate beneficii. Nu toate în
treprinderile însă au contribuit la obține
rea acestor rezultate. Unele, ce e drept pu
ține la număr, „înghit' economiile șl be
neficiile unităților fruntașe. De altfel, o re
centă analiză făcută de biroul Comitetului 
regional de partid Hunedoara arată că în 
opt luni s-au irosit aproape 24 milioane lei. 
Care sînt canalele prin care se mal risipesc 
unele fonduri materiale și bănești? Cum pot 
fi evitate pierderile, pe ce căi poate fl ridi
cată, în continuare, eficiența activității eco
nomice a întreprinderilor? Am adresat 
aceste întrebări unor specialiști din apara
tul bancar și conducători de unități econo
mice din regiune.

© O acțiune de răspundere ® Sarcini mari 
intr-un termen scurt ® Previziunile meteo-

— De 13 ani urmăresc 
„pulsul“ Combinatului 
siderurgic Hunedoara și 
al; celorlalte întreprin
deri din oraș — ne-a 
spös tov. Tiberiu Spînu, 
directorul filialei Hu
nedoara a Băncii Națio
nale. Rezultatele în do
meniul gospodăririi fon
durilor statului sînt, e- 
vident, pozitive. E de 
ajuns să privim bilanțul 
economic-financiar al 
combinatului. în urmă 
cu cîțiva ani, împrumu
turile și dobînzile, a- 
menzile șl penalizările, 
locațiile și alte cheltu
ieli neproductive „mîn- 
caü“ beneficiile, blocau 
conturile. Se cheltuiau 
uneori bani fără discer- 
nămînt.

— Dar în prezent ? 
Ce ne puteți spune des
pre „conturile“ de eco
nomii ale 
tilor ?

— Situația 
combinatului 
diferită. Siderurgiștii au 
tras învățăminte pre
țioase, au pus la inimă 
indicațiile partidului de 
a îmbunătăți necontenit 
latura economică și fi
nanciară a producției, 
sporind, de la o perioa
dă la alta, volumul eco
nomiilor și beneficiilor. 
A crescut viteza de ro
tație a mijloacelor cir
culante. Urmărind obține
rea unui beneficiu maxim 
la fiecare leu cheltuit, co
lectivul Combinatului si
derurgic Hunedoara a 
sporii producția în condi
țiile reducerii volumului 
do mijloace circulante.

siderurgiș-

„la zi“ a 
este total

E de remarcat în mod 
cu totul deosebit „zgîr- 
cenia“ tovarășilor din 
combinat, grija lor pen
tru asigurarea integri
tății fondurilor statului. 
Cred că experiența com
binatului în acest domeniu 
ar trebui să fie mai bine 
cunoscută pe plan regio
nal. Ar fi utilă o confrun
tare a metodelor privind 
modul de gospodărire a 
valorilor materiale ți bă
nești folosite în între
prinderile industriale 
hunedorene. Aș dori să 
dau economiștilor com
binatului o sugestie : să 
factureze zilnic docu
mentele de bancă, să nu 
admită nici cea mai 
mică întîrziere ; în acest 
fel, combinatul ar bene
ficia de bonificații im
portante, care i-ar în
tregi simțitor realizările 
financiare.

Concluzia : o între
prindere stăpînă pe pîr- 
ghiile financiare, „zgîr- 
cită" din cale afară, 
dușman al risipei și un 
director de bancă ce 
tresare la cea mai mică 
dereglare a 
economic și 
Activitatea
lui și băncii se împleteș
te strîns, se întrepătrun
de organic în scopul 
ridicării eficienței cu 
care sînt cheltuite fon
durile puse la dispozi
ție

Sîntem în sezonul pregătirilor 
gospodărești pentru iarnă. Um
plerea cămărilor cu cele tre
buincioase pentru lunile frigu
roase constituie o preocupare 
de căpetenie. Ce măsuri s-au 
luat pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a popu
lației ? Pe această temă, redac
torul nostru Maria Baboian a 
avut o convorbire cu tov. Ion 
Olteanu, adjunct al ministrului 
comerțului interior.

Uzinele de îngrășăminte chimice din Valea Călugă
rească

Din capul locului — a spus interlo
cutorul nostru — subliniem că e vor
ba de o acțiune importantă, care an
trenează răspunderea Ministerului Co
merțului Interior, a Centrocoop-ului, 
a ministerelor producătoare și altor 
organe centrale, precum și a tuturor 

B comitetelor executive ale sfaturilor 
y populare regionale. Aș vrea să 

precizez că s-a studiat necesarul 
pentru fiecare produs în parte și 
s-au suplimentat cantitățile, potri
vit cerințelor comerțului. în ace
lași timp, au fost revăzute stocu
rile din industrie și comerț, în așa 
fel ca acestea, împreună cu pro- 

0 ducția curentă, să asigure pe toată

perioada de iarnă — cuprinzînd 
ultimele luni ale acestui an și pri
mele luni ale anului viitor — o 
aprovizionare continuă, corespun
zătoare. a populației. Au fost în
tocmite planuri, au fost transmise 
în regiuni graficele de livrare la 
principalele produse : pîine, făină 
și paste făinoase, carne și prepa
rate de carne, grăsimi, conserve, 
lapte și produse lactate, brînze- 
turi, zahăr etc. Firește, aceasta e 
doar baza de pornire.

Realizarea tuturor celor stabilite 
depinde de munca organizațiilor 
comerțului de stat și cooperatist, 
de perseverența și exigența cu 
care comitetele executive ale sfa
turilor populare vor sprijini și con
trola desfășurarea întregii acțiuni. 
Cît despre ministerul nostru, a- 
cesta va urmări decadal asigura
rea mărfurilor necesare și, împreu
nă cu industria, va lua măsuri 
pentru înlăturarea oricăror lipsuri 
ivite pe parcurs.

De aceea, șl eforturile trebuie sä 
fie susținute, ca pînă la căderea 
zăpezii toate cantitățile de legu
me șl cartofi să fie transportate la 
locurile de consum.

Aș vrea să spun însă că, după 
părerea mea, unele uniuni regio
nale ale cooperativelor de consum 
nu se aliniază suficient ansamblu
lui acestor eforturi. Din datele o- 
perative de la 13 octombrie rezul
tă că Uniunile regionale ale co
operativelor de consum din Bra
șov, Suceava și Tg. Mureș nu res
pectă întocmai graficele de livrări 
către Capitală și alte centre in
dustriale, rămînînd datoare canti
tăți importante de cartofi.

— S-ar părea că aceste u- 
niuni nu sînt la curent cu pre
viziunile meteorologilor...

— într-adevăr, unele din orga
nizațiile contractante nu prea iau 
în seamă vremea rece care s-a in
stalat, ploile și lapovița anunțate 
de meteorologi, care ne împing din 
urmă spre a grăbi transportarea 
cartofilor peste regiunea mun
toasă.

„pulsului“ 
financiar, 

combinatu-

de către stat.
Laurenjiu VISKI 
coresp. „Scînteii“

( Continuare 
în pag. a IlI-a)

?

își redeschid
începînd de astăzi se re

deschid cursurile lectorate
lor tehnice pe orașe, pentru 
ingineri și tehnicieni din în
treaga țară, organizate de 
consiliile locale ale sindica
telor. în cadrul acestora, nu
meroși ingineri și tehnicieni 
își îmbogățesc cunoștințele 
tehnico-profesicnale cu cele 
mai noi realizări din dome
niul tehnicii și tehnologiilor 
avansate, punîndu-se un ac
cent deosebit pe prezentarea 
soluțiilor moderne aplicate în

producție, strîns legate de 
specificul și sarcinile actuale 
și de perspectivă ale între
prinderilor.

Tematica cursurilor este 
orientată spre probleme care 
au un rol hotărîtor în creș
terea productivității muncii, 
obținerea unei calități supe
rioare a produselor și reali
zarea de economii. De pildă, 
lectoratul tehnic din Capitală 
va funcționa în acest an cu 
11 cursuri pe diferite teme 
printre care : automatizarea

porțile
proceselor Industriale, pro
bleme actuale de metrologie, 
tehnologia prelucrărilor la 
rece a metalelor, controlul 
științific al calității produ
selor textile, metode noi în 
sudură, tratamente termice, 
protecție anticorozivă, con 
strucții industriale și speciale 
etc.

Cursurile sînt predate de 
profesori și conferențiari uni
versitari, cercetători, ingineri 
și alți specialiști cu înaltă 
calificare. (Agerpres)

— Cartofii, legumele și fruc
tele ocupă un loc important în 
pregătirile pentru iarnă. Cum 
stau lucrurile în această pri
vință ?

— Potrivit producției realizate, 
comerțul va desface cantități mai 
mari decît anul trecut la cartofi 
de toamnă, ceapă uscată, varză, 
rădăcinoase. Vor fi satisfăcute ce
rințele populației și ale consumu
rilor colective, asigurîndu-se tot
odată rezervele necesare pentru 
semestrul I 1966. Recolta de fructe 
este satisfăcătoare, iar la mere, 
pere, struguri putem spune chiar 
foarte bună. Cooperativele agri
cole de producție, cît și ceilalți 
producători au mari posibilități 
de a livra organizațiilor cumpără
toare produsele disponibile, con
tribuind în felul acesta la sporirea 
cantităților și sortimentelor puse 
la dispoziția populației.

După cum se știe, întreaga ac
țiune a aprovizionării de Iarnă 
este concentrată pe o perioadă 
scurtă, de numai cîfeva săptămînl.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Se sortează ș! ambalează cartofi 
pentru a fl trimiși la domiciliul 

cumpărătorilor

Domnul Goe refuză să creas
că, refuză să lepede apucătu
rile de mic dictator al familiei, 
refuză să-și ia corijențele, re
fuză să învețe, iar acum, la în
ceput de an școlar, rămas în a- 
ceeași clasă, se leagănă în ilu
zia unui eventual premiu pen
tru care să merite 
solvent.

Trezindu-se în 
coleg de bancă cu 
mai mici decît el, domnul Goe 
se rîzgîie cu fiecare nouă 
vîrstă școlară, fericit de a ră- 
mîne mereu cu pantalonii 
scurți, în față cu aceleași ca
iete și cu aceleași cărți, pe 
care nu vrea să le deschidă 
Ce surpriză i-ar aduce ? De 
fapt el este un găligan, cu vo
cea în schimbare, ajuns de 
mult la gustul șprițului și la 
mirosul țigării. E singura 
schimbare pe care a acceptat-o 
în lungul vremii. E în schimb 
client de cinematografe, de 
meciuri, de reuniuni dansante, 
mobilează colțurile bulevar
delor, cerîndu-ți cu o maturi
tate precoce și cu o politeță 
suspectă — de la egal la egal 
— să-i dai un foc. Iți vine să-i 
vîri țigara pe nas, să-l iei de 
guler și să-l trimiți la școală

Dar la școală prezența lui e 
un coșmar. Se plîng de el pro
fesorii, dirigintele a epuizat 
toate strategiile, părinții îl 
leapădă în grija clasei, clasa 
în grija părinților. Se plîng de 
el mulțimea colegilor, care-l 
privesc pe repetent ca pe o 
ciudățenie. E un caz !

— Ce să facem, cînd sîntem 
acasă el e la școală, și invers 
(adică viceversa 1).

— Cea mai mare parte din 
timp e acasă, se apără profe
sorii.

Acasă ? !... Disputa între 
profesori și părinți nu știr
bește cu nimic această tristă 
solidaritate în vinovăție, dar 
fiindcă domnul Goe umblă 
brambura pe acest larg spațiu 
social, între școală și familie, 
nu strică să ne ocupăm și noi 
de el, măcar un pic, ridicîndu-i 
carnetul de liberă circulație 
El arborează, incepînd de la 
țigară și isprăvind cu meciul, 
pretenții de cetățean. Să-l tra
tăm ca atare !... Acest miel ră
tăcit, în blana căruia se prind 
toți spinii și toți scaii deprin
derilor proaste, trebuie scăr
mănat adesea drastic, cu grija 
pe care o merită. Indiferența e 
vinovată și condamnabilă, ea 
se cuvine înlocuită printr-o 
exigență activă și promptă, 
sancționînd pe loc manifesta
rea necivilizată sau antisocială 
Nu ne vom travesti nici în pă
rinți, nici în profesori. Acești 
factori responsabili au datoria 
să-și conjuge autoritatea și să 
preta cu energie sarcina disci
plinării, civilizării și educării 
micului recalcitrant care devi
ne... mare. Si tocmai fiindcă se 
face mare nu putem să nu pri
vim cu ochi mari picioarele lui 
încălțate care se urcă pe ban
cheta plușată a vagonului de 
C.F.R. (vezi Caragiale), și mina 
lui pregătită să apuce, în joa
că, semnalul de alarmă.

Să-i dăm peste mînă, Iar 
semnalul să-l tragem noi.
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Luminile Magistralei Nord-Sud din Capitală Foto : R. Costin

Q Teatrul de Operă șl Balet S 
RIÔOLETTO — 19,30.
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După apariția în ziarul nostru a articolelor consacrate vii
toarelor licee de specialitate, la redacție continuă să sosească 
numeroase scrisori în care cadre didactice și specialiști își 
expun părerea asupra sistemului de organizare și programe
lor școlilor cu acest profil, a căror înființare a fost preconi
zată de Directivele Congresului al IX-lea al partidului. In 
rîndurile ce urmează publicăm cîteva asemenea puncte de 
vedere.

semenea licee economice specia
lizate pe anumite profile tehni
ce să poată fi cit mai bună, 
cred că ar fi potrivit ca am
plasarea lor să fie făcută în prin
cipalele orașe ale țării, în funcție 
de specificul lor industrial. Bună
oară, la Ploiești, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ar putea fi create

licee economice cu profil pentru 
industria petrolului, la București 
— cu profil de construcții de ma
șini, la Galați, Hunedoara — cu 
profil metalurgic, la Craiova — 
cu profil de chimie ș.a.m.d.

în articolul „Anticipări despre 
profilul liceelor industriale“, apă
rut în „Scînteia“ nr. 6 715, autorii 
fac o serie de considerații asupra 
modului cum poate fi organizat li
ceul industrial. Propunerile, fără 
să precizeze detaliat și concret 
principiile de funcționare, se re
feră mai mult la situația de an
samblu a viitoarelor școli și, în 
consecință, preconizează organi
zarea acestora pe un profil foarte 
larg. Noi sînfem de părere că a con
cepe viitorul liceu industria! pe un 
profil foarte larg nu concordă cu ce
rințele economiei socialiste, care are 
nevoie de cadre temeinic speciali
zate pe diferite ramuri de activi
tate. Dimpotrivă, socotim că 
stabilirea unui profil mai limitat, pe 
grupe de specialități, ar da posibili
tate acestor școli să formeze cadre cu 
pregătire medie, capabile să se inte
greze cîf mai rapid în activitatea 
practică. în acest sens, considerăm 
că ar fi mai bine ca liceele indus
triale să aibă profiluri diferite, pe 
măsura cerințelor industriale din re
giunea în C're vor funcționa. 
S-ar putea studia posibilitatea în
ființării, în ultimă instanță, a unor 
astfel de licee pe grupe de specia
lități oarecum înrudite : mecanică, 
metalurgie și electrotehnică ; elec
tronică, automatizare ; chimie, pe
trol, gaze ; textile, pielărie, cau
ciuc etc.

Avîndu-se în vedere că absol
venții unor licee cu profilul men
ționat ar putea lucra direct în cele 
mai importante sectoare speciali
zate ale producției, pentru temei
nica lor pregătire sînfem de părere 
ca durata liceului industrial să fie de 
6 ani. Această perioadă de studiu ar 
putea fi folosită în felul următor : Ju

mătate din numărul orelor din primii 
trei ani ar putea fi consacrată pre
gătirii elevilor în domeniul materiilor 
de cultură generală, urmînd ca cea
laltă jumătate să fie repartizată stu
diului disciplinelor de specialitate, 
îndeosebi al unor ramuri moder
ne : automatizare, electronică etc. 
în următorii doi ani, planul de în- 
vățămînt ar urma, după părerea 
noastră, să repartizeze materiilor 
de specialitate 60 la sută din to
talul orelor, iar restul, materiilor 
de cultură generală, urmînd ca în 
ultimul an procentul orelor desti
nate studiului de’ specialitate să 
crească la 70 la sută. în cadrul 
pregătirii de cultură generală con
siderăm, în primul rînd, necesară 
însușirea noțiunilor de limba și li
teratura română, matematică, fi
zică, chimie, geografia și istoria 
patriei, economie politică și socia
lism științific, iar printre discipli
nele de specialitate — tehnologia 
generală, tehnologia meseriei, a- 
parate și instalații, rezistența ma
terialelor, organe de mașini, desen 
tehnic, noțiuni despre planificare 
și organizarea producției.

Absolvenții unui liceu industrial 
caracterizat prin această structură 
organizatorică și-ar putea însuși 
cunoștințele de cultură generală 
necesare perfecționării continue a 
pregătirii lor și, totodată, ar fi su
ficient de instruiți ca să poată face 
față cu succes, într-un timp scurt, 
sarcinilor ce le-ar reveni în desfă
șurarea procesului de producție.

Teodor HAȘ
Alexandru VIERU
ingineri șefi la Combinatul chimic 
din Borzești

Nicolae SERGHIE
contabil șef al Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii“

Am luat cunoștință cu multă sa
tisfacție de faptul că, potrivit 
hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al P.C.R., urmează să se înființeze 
licee pedagogice, chemate să pre
gătească pe educatorii de mîine ai 
elevilor de vîrstă școlară mică. Am 
înțeles că o asemenea instituție 
trebuie să reprezinte o treaptă ca
litativ superioară în.dezvoltarea în- 
vățămîntului pedagogic din ț ra 
noastră și mi se pare firească se
riozitatea cu care se discută des
pre structura organizatorică, pla
nul de învățămînt și alte proble
me legate de buna funcționare a 
viitoarelor școli. Coordonatele prin
cipale ale acestui tip de școală au 
fost oarecum schițate în articolul 
„Liceul pedagogic — școala omu
lui de la catedră“, apărut nu de 
mult în „Scînteia“. în rîndurile ce 
urmează îmi propun să completez 
cu unele propuneri personale cele 
menționate în articolul amintit.

Fără îndoială, în planul de învă- 
fămînl al școlii la care ne referim, stu
diului limbii și literaturii române, a- 
ritmeticii, științelor pedagogice e ne
voie să i se acorde o mare atenție, 
acestea constituind fundamentul pre
gătirii viitorului învățător. în" ceea ce 
privește studierea limbii române, 
după părerea mea, trebuie avută 
în vedere importanța deosebită a 
acestei discipline pentru deprin
derea viitoarelor generații de șco
lari cu scrierea, cititul și gîndirea 
corectă. Este un lucru bine știut 
că învățătorii sînt cei dintîi che
mați să dea copiilor aceste temelii 
ale științei de carte. De aceea, 
în planul de învățămînt al viitorului 
liceu pedagogic, gramatica limbii ro
mâne trebuie să figureze pe par
cursul tuturor celor 5 ani de studiu,

rile materiale ale exprimărilor 
corecte și frumoase, consider că 
limba română trebuie studiată atît 
din punctul de vedere descriptiv, 
cît și din punctul de vedere isto
ric ; astfel se va putea înțelege mai 
bine evoluția, specificul expresii
lor, particularitățile fonetice, mor
fologice și sintactice care-i defi
nesc fizionomia.

Realizarea acestor cerințe con
diționează, după părerea mea, 
introducerea studiului limbii latine, cel 
puțin în primii trei ani ai liceului. 
Cunoașterea limbii latine în lir 
niile ei esențiale este necesară atît 
pentru înțelegerea evoluției lim
bii române, a stadiului ei actual, 
cît și pentru însușirea exactă a no
țiunilor cu care operează ști
ințele moderne. în această ordine 
de idei mi se pare, de asemenea, fot 
atît de firesc ca deprinderea uneia 
sau mai multor limbi străine de cir
culație mondială — deziderat impor
tant al liceului de orice fel — să fie 
făcută într-un mod care să permită 
elevilor să sesizeze asemănările și 
deosebirile gramaticale dintre limba 
română și cea străină. Comparatis- 
mul lingvistic, cunoașterea limbii 
române ca organism cu caracter 
social, în primul rînd după ceea 
ce îi este specific, mi se pare a fi 
calea cea mai bună pentru dobîn- 
direa de către viitorii învățători a 
unui bagaj solid de cunoștințe gra
maticale, atît de necesar activității 
lor la catedră.

Prof. Romeo APÄVÄLOAIE
Școala pedagogică
din Bîrlad

Ideea de a prezenta 
unui public mai larg 
de cititori principalele 
cuceriri științifice ale 
secolului nostru este 
o idee fericită. Secolul 
XX se caracterizează 
au numai printr-o mare 
dezvoltare a ramurilor 
clasice ale științei, ci 
și prin apariția unor 
ramuri științifice noi, 
prin folosirea din ce în 
ce mai amplă și mai 
promptă a cuceririlor 
științifice în tehnică și 
în viața cotidiană, 
prin transformarea 
profundă a producției 
și a comunicațiilor 
cu ajutorul științei. 
Cuceririle tehnico- 
științifice nu interesea
ză astăzi numai un 
cerc restrîns de spe
cialiști. Ele pasionea
ză într-o măsură com
parabilă cu evenimen
tele politice și milita
re, cu care — de altfel 
— se întrețes adesea. 
Exploziile atomice, lan
sarea sateliților artifi
ciali și a navelor cos
mice sînt exemple 
prea bine cunoscute, 
pe care le-am putea 
aminti. Aceasta expli
că de ce articolele de 
popularizare a științei 
ocupă un loc din ce în 
ce mai însemnat în 
coloanele cotidianelor 
și ale revistelor de in
formație generală, în 
emisiunile de radio și 
televiziune. De multe 
ori, însă, populariza
rea științifică se axea
ză pe spectaculos, 
ceea ce împiedică lă
murirea sistematică a 
problemelor respecti
ve. De aceea, apariția 
unor lucrări de sin
teză, în care specialiști 
competenți își iau ca 
obiectiv expunerea ac
cesibilă a acestor pro
bleme, constituie o ne
cesitate.

Lucrarea Din cuceri
rile științifice ale seco
lului XX, apărută în 
Editura științifică, cu
prinde, într-un număr 
de pagini care nu 
poate să înspăimînte 
pe nici un cititor, o se
rie de 16 prezentări de 
știință și tehnică, scri
se de cunoscuți oa
meni de știință din 
țara noastră. Seria 
se deschide cu un 
substanțial articol des
pre știința și tehnica 
în slujba desăvîrșirii 
construcției socialiste 
în România, semnat de 
acad. D. Dumitrescu.

Capitolele consa
crate expunerii pro- 
priu-zise a cuceririlor 
științifice se referă la: 
plasmă (acad. E. Bă- 
dărău), reacții nucle
are (N. Martalogu), 
izotopi radioactivi (M. 
Oncescu), fuziunea ter
monucleară dirijată 
(L. Ciplea), originea 
elementelor (Gh. Mas- 
tacan), sistemul pe
riodic al lui Mende
leev în lumina științei 
de azi (P. Spacu),

metalele rare (S. Gî- 
dea), semiconductoare 
(Tr. D. Gheorghiu), ge
neratoare și amplifi
catoare cuantice (C. 
Cucurezeanu), televi
ziune (E. Damachi), ci
bernetică (Edm. Nico
lau), teoria informației 
în tehnica comunica
țiilor (S. Condrea), 
mașinile electronice 
de calcul (V. Toma), 
radiația cosmică (E. 
Friedländer), natura 
planetelor după con
cepțiile moderne
(acad. V. Vâlcovici) 
și navigația cosmică 
(D. Andreescu).

Se poate spune că, 
în general, obiective
le pe care și le-au 
propus autorii acestor 
capitole au fost atin
se. Expunerile introduc 
rapid pe cititor în pro
blematica actuală, fă
ră a-i cere un mare e- 
fort. Se acordă aten
ția cuvenită istoriei 
problemei și aplicații
lor tehnice și practice 
ale marilor descope
riri. Datele cuprinse în 
expunere nu sînt în
vechite, exemplele a- 
lese sînt interesante, 
se face pretutindeni 
legătura cu viața, cu 
practica, se găsesc 
formulările adedvate, 
iar analogiile intuitive 
ușurează înțelegerea 
temelor mai dificile. 
Ilustrația este bine 
concepută și clară.

Se observă insis
tența autorilor de a 
arăta importanța so
cială a descoperiri
lor și perspectivele 
care se deschid pen
tru viitor. Astfel, 
se menționează că, pe 
baza folosirii plasmei 
fierbinți, se vor putea 
efectua reacții termo
nucleare dirijate. O- 
menirea va intra, ast
fel, în epoca marilor 
energii, care vor per
mite și rezolvarea u- 
nor probleme de mari 
proporții, cum este, de 
exemplu, dirijarea cli
mei. Exemple similare 
se pot cita din capito
lele despre semicon
ductoare, despre ci
bernetică, despre ma
șinile electronice de 
calcul și despre navi
gația cosmică.

Trebuie menționată, 
de asemenea, atenția 
aată contribuțiilor cer
cetătorilor români la 
rezolvarea probleme
lor tratate în lucrare, 
subliniindu-se rolul 
important în obținerea 
acestor succese, al 
condițiilor materiale și 
morale create de sta
tul nostru socialist 
dezvoltării cercetării 
științifice.

Cu toate aceste ca
lități reale ale tratării, 
lucrarea nu reușește 
să dea o viziune sufi
cient de largă, de mul
tilaterală, asupra di
recțiilor principale de 
cercetare din știința 
actuală și nici asupra

celor mal însemnate 
succese repurtate de 
geniul omenesc în pri
mele șase decenii ale 
secolului nostru. Desi
gur, publicînd această 
lucrare, Editura știin
țifică nu și-a propus 
un inventar al tuturor 
cuceririlor științifice 
din secolul XX, și s-a 
lăsat călăuzită mai a- 
les de actualitatea și 
de noutatea unor pro
bleme. Accentul este 
pus pe problemele de 
fizică și pe aplicațiile 
lor. în studiul intro
ductiv se arată, pe 
bună dreptate, că pri
mul pătrar al secolului 
al XX-lea a fost mar
cat prin mari desco
periri în domeniul ba
zelor fizicii, și ele au 
servit drept imbold 
pentru dezvoltarea fă
ră precedent a științe
lor naturii. Nu se a- 
rată însă nicăieri, 
prin exemple concre
te, cum au fost in
fluențate — de exem
plu chimia și biolo
gia — de către revolu
ția ideilor din fizică, 
și nici nu s-a acordat 
spațiu pentru expune
rea unor realizări re
marcabile din aceste 
domenii, cum ar fi : 
chimia materialelor 
plastice, descoperirea 
(și, în parte, sinteza) 
antibioticelor și a hor
monilor, rezultatele 
obținute în studiul 
structurii celulelor, în 
biologia moleculară, 
în genetică etc. Unele 
capitole se pretau la 
stabilirea unor legă
turi cu realizări intere
sante din biologie și 
medicină, de exemplu 
capitolul despre izo
topii radioactivi. Cu 
excepția studiului des
pre cibernetică — a- 
semenea legături n-au 
fost făcute. în felul a- 
cesta, cititorul nu se
sizează deplin o ca
racteristică esențială 
a științei de azi : co
laborarea între ramu
rile clasice, nașterea 
științelor de intersec
ție și de frontieră.

Ar fi fost de dorit, 
de asemenea, ca în
tr-un capitol introduc
tiv să se dea o ima
gine sintetică asupra 
amploarei cercetăriloi 
științifice actuale, a 
ritmului viu al progre
sului tehnico-științific, 
a marilor investiții de 
oameni și de mijloace 
materiale care se fac 
în cercetare.

Lucrarea recenzată 
își are însă incon
testabil meritele ei. 
Cercurile largi de citi
tori așteaptă să le fie 
prezentate, la un nivel 
corespunzător, și alte 
cuceriri epocale obți
nute in celelalte do
menii ale științei și 
tehnicii contemporane.

• Teatrul de stat de operetă t 
ROSEMARIE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL
— 19,30.
0 Teatrul de comedie : FIZI
CIENII — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIA
ȚA — 19,30, (sala din Str. Al. Sa- 
hla nr. 76 A) : INTRIGA SI IU
BIRE — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : LUNA DEZMOȘTENI
ȚILOR — 19,30.
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR
— 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
SE CAUTA UN MINCINOS — 20. 
0 Teatrul evreiesc de stat : 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ 
— 20. Aj
0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
demie!) : . UMOR PE SFORI — 9. 
AMNARUL - 16.
« Teatrul satirlc-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy) : CU MUZI
CA E... DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : O SEARĂ LA 
CIRC — 20.

® 19,00 — Jurnalul televiziunii
(I) 0 19,20 — Vă place muzica ? 
— emisiune de inițiere muzicală 
pentru tineretul școlar o 20,00 — 
Săptămîna © 21,00 — Avanpre
mieră « 21,10 — Telefilatelia 0 
21,30 — Treizeci de minute cu ar
tista Eugenia Popovlci q 22,00 — 
Emisiunea muzlcal-coregraflcă 
„Muzică pentru toți" © 22,— 
Jurnalul televiziunii (II) și ^îțule- 
tinul meteorologic.

Ca o consecință a legăturilor tot 
mai strînse care se stabilesc între 
aspectele tehnice și cele economice 
în desfășurarea procesului de pro
ducție, pregătirea științifică a viito
rilor specialiști trebuie realizată 
îndeosebi pe direcția întrepătrun
derii acestor două laturi. După 
cum se știe, în perspectiva dezvol
tării învățămîntului superior din 
țara noastră se urmărește ca pre
gătirea viitorilor ingineri să se 
realizeze și sub aspect economic, 
iar cea a economiștilor să includă

ale producției
de cunoștințe tehnice care să le per
mită, încă de la începutul activității 
lor, deservirea cu bune rezultate a 
diferitelor întreprinderi unde vor lu
cra.

Pentru ca activitatea unor a-

cît considerăm că trebuie să fie 
durata unei asemenea școli. Stu
diul limbii va trebui făcut atît 
teoretic cît și practic, pe baza ana
lizelor de texte.

. întrucît gramatica oferă elevilor 
posibilități multiple și variate să 
cunoască logica interioară a limbii, 
legăturile existente între diferitele 
compartimente ale ei, suportu-

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 șl 18 octombrie. In țară : Vreme 
în general frumoasă, cu cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor ii cuprinse 
Intre minus 2 grade șl 8 grade, iar maximele Intre 13 șl 23 grade, Local 
ceață, iar în nord-estul țării brumă. In București : Vreme în general fru
moasă. Cer variabil. Vint slab. Temperatura în creștere ușoară.

unei ölte mi/enare
cunoașterea celor mai importante 
procese tehnice din industrie, con
strucții, agricultură. Mi se pare cu 
atît mai firesc ca o asemenea con
cepție să stea și la baza organizării 
viitoarelor licee economice, a căror 
principală îndatorire va fi, după pă
rerea mea, să pregătească nu econo
miști „în general", ci cadre economi
ce cu pregătire medie pentru un 
domeniu sau altui a! producției.

Ce-ar trebui făcut pentru aceas
ta ? Mai întîi, cred că nu este in
dicat să concepem viitoarele școli 
— așa cum au fost de părere auto
rii articolului „O verigă însemnată 
a învățămîntului mediu de specia
litate: liceele economice“, apărut 
în „Scînteia“ nr. 6 710 — speciali
zate pentru contabili, planifica
tori. statisticieni sau merceologi 
Ar fi mai nimerit ca aceste licee să 
fie diferențiale pe domeniile con
strucțiilor de mașini, metalurgiei, mi
nelor, chimiei, petrolului, electroteh
nicii, construcțiilor și ale altor prin
cipale ramuri de producție. Mer
ceologii, statisticienii, planificato
rii sau contabilii pregătiți în a- 
ceste licee vor trebui să po
sede, pe lîngă noțiunile de strictă 
specialitate, un volum corespunzător

Spectacolul formației de instrumente naționale chineze

Ansamblul de instrumente popu
lare al Radiodifuziunii și Televiziu
nii din Pekin a susținut recent, în 
sala Ateneului, un bogat program 
de concert. Urmărite cu interes de 
către publicul nostru, manifestările 
artiștilor chinezi, fie că este vorba 
de genul vocal-instrumental sau 
de domeniul specific „de operă", 
pun de fiecare dată într-o lumină 
vie, nouă, străvechi și originale 
valori creatoare și interpretative

Ascultătorul se află în fața unui 
univers artistic cu totul caracteris 
tic, în care bucuria de viață, opti 
tnismul nestăvilit al ritmurilor tu 
multuoase alternează într-o infini 
täte de imagini și sensuri expre 
sive cu gingașe și iine structur 
melodice, de un colorit timbra- 
diafan.

Atît sensibilitatea, imaginație 
artistică chineză cît și „gramatica" 
exprimării acestora, de la princi
piul de compoziție pînă la stilul 
particular al emisiunii vocale și 
al îmbinării timbrurilor au susci
tat de multă vreme atenția. Aceas
tă muzică, îmbinînd cu măiestrie 
rafinamentul detaliului cu sponta
neitatea inspirației, captivează

prin varietate, prin candoare. Mile
nara creație muzicală chineză își 
dezvăluie astăzi frumusețea în 
chipul cel mai autentic prin opera 
vastă de reînsuflejire și înnoire a 
tradiției desfășurată de revoluția 
culturală din China populară. Iată 
ce ne-a relevat deosebit de con
vingător programul artiștilor oas
peți, incluzînd și numeroase lucrări 
inspirate din viața de astăzi a po
porului chinez, constructor al so
cialismului.

Prin componență, repertoriu, stil 
și mai ales prin atitudinea crea- 
■oare față de tezaurul folcloric 
moștenit, Ansamblul de instrumen
tiști populari reprezintă, de bună 
seamă, pe întreaga Chină, un 
model. El a întreprins turnee în 
Asia, Africa, Europa și America 
Latină. Ansamblul ne-a demon
strat rînd pe rînd multiple moda
lități de expresie muzicală și tot 
atîtea valori de conținut.

Piesa Veselie de Liu Min-iuen, 
cu care s-a deschis programul — 
se afirmă prin desfășurarea liberă 
a frazei și prin simțirea poetică 
reținută, interiorizată, ca o pagină 
lirică valoroasă. Fluierul traver

sier Ti, din lemn de bambus, 
solicitat cu virtuozitate, sporește 
caracterul pastoral, nuanțat cu no
blețe al acestui moment. Curînd se 
afirmă o izbucnire de voioșie și 
lumină, în care deslușim accente 
energice de dans voinicesc. O ex 
presivitate stenică, robustă, îm 
bogățită de asemenea cu episoa 
de dramatice o are cîntecul Robi: 
eliberați cîntă Partidul Comunist 
prelucrare după un cîntec tibe 
tan de Iui Lian-mo. Posibilitățile 
inedite ale viorii chinezești Par 
Hu au fost evidențiate în piesa cv 
caracter descriptiv La iarmaroc d< 
Tzîn-Cin-dzie.

Ansamblul a prezentat într-o to 
nalitate majoră, energică, cîntecu 
Să fie eliberat Vietnamul de Sud. 
și cu o emoționantă putere de fa
miliarizare, cuceritoarea noastră 
Ciocîrlie. în aceeași execuție am 
ascultai Noapte cu lună pe fluviul 
Primăverii și Dansul șarpelui de 
aur, de asemenea de factură cla
sică chineză. Aliajul timbrelor in
strumentale, într-un joc scînteietoi 
și mirific, intensificările ritmice și 
melodice alternînd de la solist la 
ansamblu, Îmbogățesc paleta pro

gramatică a acestei muzici, care 
redă cu resurse specifice atmos
ferei unei serbări nocturne cu 
bărci, lampioane, unduitul apei la 
suflarea vîntului. Cîntecul în ste
pă de Lui Min-iuan se distinge 
prin virtuozitatea violonistului.

Arta redării onomatopeice, spe
cifică interpreților chinezi, ce a- 
grementează cu fantezie o bogată 
substanță muzicală, ne-a apărut 
în toată plinătatea ei în piesa 
Toate păsările slăvesc pasărea 
măiastră. Posibilitățile cu adevă
rat exotice ale trompetei Suo-na 
au fost întregite prin acompania
mentul orgii de gură Șen.

Tenorul Guo Sun a interpretai 
Cîntecul barcagiului de pe fluviu! 
Usuli, aparținînd unei minorități 
naționale, și cîntecul Foaie verde 
lămîiță după D. G. Chiriac.

Jocul gongurilor, al tobelor de 
diferite mărimi, al „peștelui de 
lemn" a prilejuit încheierea în 
sonorități exuberante, festive a 
concertului, mareînd cu mijloace 
simbolice sinteza dintre muzică și 
teatru, dintre arta sonoră și gest 
dintre tradiție și actualitate.

Vasile TOMESCU

conf. univ.
dr. V. SÄHLEANU

® JUDEX . Sala Palatului (seria 
de bilete 1 548 — orele 19,30), Ca
pitol — 9,30; 11,46; 14; 16,30; 18,45; 
21, Luceafărul — 9,15; 11.30;
13,45; 16.
o CARTIERUL VESELIEI : Pa
tria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
« ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : București — 
9,15; 11,30; 13.45; 16,30; 18,45: 21,
Feroviar — 9; 11,15; 13,45; 16;
18,33; 21, Flamura — 9,15; 11,30; 
13.45: 16 ■ 18,15; 20.30. Excelsior — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20145 (la 
toate completare Prima zi).
® DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 2,1,15, 
Festival (completare Știință și 
tehnică nr 14) - 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15.
» CEI MAI FRUMOȘI ANI - ci
nemascop : Luceafărul — 18.15;
20.30.
0 CAMERA ÎN FORMA DE „L" : 
Melodia — 9; 11,30; 14; 16,30; 10;
21.30, Modern — 9: 11,30; 14; 16.30; 
19; 21,30.
0 PINA LA ORAȘ NU E DE
PARTE : Victoria (completare 
Cine a luat pelicanii 7) — 10; 12; 
14; 16; 18,15;, 20 30.
(R LOCOTENENT CRISTINA : 
Central (completare La carnaval) 
— 9,30; .11,45; 14; .16,15; 18,30; 20.45. 
0 LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop Lumina (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste 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.
® FERNAND COW-BOY : Union 
(completare Acolo uncie a trăit 
Hemingway) — 15,30: 18: 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
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 si guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria) — 15; 
17; 10; 21.
0 TRATESTE-ȚI VIAȚA, APELE, 
ÎN NUMELE CELOR VII, CERA
MICA DIN OBOGA. CĂLĂTORIE 
ÎN PARADISUL PĂSĂRILOR, 
SUITA BĂNĂȚEANĂ : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Glulești (completare Comorile o- 
rașulul scufundat) — 15,30: 18;
20.30. Cotroceni (completare Casa 
cetate) — 15,30; 18; 20,30.
® CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Cultural (com
pletare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în R. P. Bul
garia) — 16; 19,30.
® A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Miorița (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21
© FEMEIA NECUNOSCUTA : în
frățirea între popoare — 10; 15,30; 
18; 20.30 (completare Elevul de 
serviciu).
0 LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZA : 
Bucegi — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21.16.
0 UNORA LE PLACE JAZUL i 
Dacia — 9,15—14 în continuare ; 
16,15; 18,45; 21, Vltan (completare 
Sport nr. 4/1965) — 15,30; 18; '20,30. 
0 APORT, MUHTAR ! - cinema
scop : Buzeștl - 14,15: 16.30: 18.45; 
21, Crîngași — 16; 18: 20 (la am
bele completare Acolo unde Car- 
pațJi intîlnesc Dunărea — cine
mascop)
© SAMBA ! Pacea — 16; 18,15;
20.30, Cosmos — 13,30; 15,45; 18; 20 
(la ambele completare A cui e 
vina ?).
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Grivița (completare La cel mal 
înalt nivel) - 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30.
0 HOȚUL DE PIERSICI : Unirea 
(completare Fata de pe Someș) — 
16; 18,15; 20,30.
© RUNDA 6 ■ Tomis (completare 
Suită bănățeană) — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15, 20,30, Drumul Sării 
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România îu 
U.R.S.S.) _ 16 18; 20.
0 OMUL MAFIEI Flacăra (com
pletare Pictorul luminii) — io; 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 
Muzeul Znmbaccian) — 16; 1815- 
20,30.
®,CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE : Popular (completare 
Știați că...) - 10,30: 16; 13.30: 21. 
® CEI TREI MUȘCHETARI (am
bele serii) : Arta - 10; 13.30; 17. 
e IDIOTUL : Arta — 20,30.
® CORBII : Colentina — 16; 18,15: 
20,30.
O PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR ; Viitorul (completare Mîi
ne începe azi) — io; 15; 1745; 
20,30.
0 CULORILE LUPTEI - cinema
scop : Progresul (completare
Sport nr. 4/1065) - 15,30; 18; 20.15. 
© ROMULUS ȘI REMUS - cine
mascop Ferentari - 10; 16: 18,15; 
20,30 (completare Melodiile străzii 
— cinemascop).
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Hala de prelucrări mecanice de la Uzina de pompe din Capitală
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reprezentativ
pentru meciul cu Turcia

Ieri la amiază, la propunerea co
misiei de selecție, biroul Federație' 
române de fotbal a definitivat lo
tul reprezentativ pentru meciul cu 
Turcia, de la 23 octombrie, lată nu
mele celor 19 membri ai acestuia : 
M. lonescu (Petrolul), Andrei (Ra
pid) — Popa (Dinamo București), 
Hălmăgeanu, Pefescu (Steaua), 
Moiroc, C. Dan, Greavu (Rapid) — 
Ghergheli (Dinamo București), D. 
Popescu (Steaua), Alex. Vasile (Ști
ința Cluj), Georgescu (Rapid) — 
Pîrcălab (Dinamo București), tvansuc 
(Știința Cluj), Nunweiller VI (Dinamo 
București), Dumifriu II, I. lonescu, 
Codreanu (Rapid), Raksi (Steaua).

Antrenorii lotului sînt llie Oană, 
Ștefan Covaci și Valentin Stănescu, 
ultimul cooptat în această funcție 
pe baza faptului că echipa sa — 
Rapid — are cei mai multi jucători 
selecționați.

în programul de pregătire al se- 
lecfionabililor, care de azi încep 
antrenamentele în comun, sînt pre
văzute, între altele, un joc-școală, 
mîine, cu formația Metrom Brașov 
și un meci de verificare, marți, în 
compania echipei Dynamo Dresda, 
una din fruntașele campionatului 
R. D. Germane. Ambele partide vor 
avea loc la Brașov.

Primirea de către tovarășul
Manea Mănescu a delegației 

de activiști ai P. C.»

din Cehoslovacia
La 14 octombrie a.c., tovarășul 

Manea Mănescu, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația de 
activiști ai P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de Zbynek Sojak, șef de 
sector la C.C al P.C. din Cehoslo
vacia. La primire, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au participat Constantin Scar- 
lat, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion Di- 
culescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R. A fost de fată 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora.

în cinstea delegației a fost ofe
rită o masă tovărășească la care au 
participat tovarășii Constantin 
Scarlat, Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ton Iosefide, secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R.

în seara aceleiași zile, ambasado
rul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, a organizat 
o întîlnire prietenească cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
de activiști ai P.C. din Cehoslo
vacia.
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Are criza C E. E.

COMPETIȚIILE EUROPENI
„C. C E.": Dinamo bucurești — internazäoncjle 
„CUPA OJPHOr': Știința Ciuj - Âtietico Madrid

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Joi a avut loc la Bruxelles tra
gerea la‘ sorti pentru stabilirea în- 
tîlnirilor din cadrul „optimilor“ de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni“ și „Cupei cupelor“ la fot
bal. Campioana tării noastre, Di
namo București, va juca în com
pania echipei Ipternazionale Mi
lano, deținătoarea cupei „Intercon
tinentale“. în „Cupa cupelor“. Ști
ința Cluj va întîlni formația A- 
tletico Madrid, care în prezent se 
află pe primul loc în campionatul 
spaniol.

Iată acum programul complet al 
„optimilor“ celor două cupe, în 
ordinea cum a fost tras la sorti :

„Cupa campionilor europeni“ : 
Partizan Belgrad—Werder Bremen 
(R F.G.) ; Sparta Praga—Görnik 
(R P. Polonă) : Dinamo București— 
Internazionale Milano ; Kilmar

nock (Scoția)—Real Madrid : Lev
ski Sofia—Benfica Lisabona ; Fe- 
rencVaros Budapesta—Panathinai- 
kos Atena ; Vorwaerts Berlin 
(R.D.G.)—Manchester United ; Der
ry City (Irlanda de nord)—Ander- 
lecht Bruxelles.

„Cupa cupelor“ : Dukla Praga— 
Honved Budapesta; Dinamo Kiev— 
Rosenborg Trondjheim (Norvegia) ; 
Aarhus (Danemarca)—Celtic Glas
gow : Liverpool contra învingăto
rului din meciul Cardiff—Standard 
(Liège) ; West Ham United—Olim- 
piakos Pireu ; Aufbau Magde
burg—F. C. Sion (Elveția) ; Borus
sia Dortmund—Cerveno Zname So
fia și Știința Cluj—Atletico Ma
drid.

în ambele competiții, „optimile“ 
trebuie jucate pînă la 15 decem
brie.

SÀPTÂMÎNA 
PREOLIMPICĂ 
INTERNAȚIONALĂ

Pe velodromul „Calles" din Ciu
dad de Mexico au continuat între
cerile cicliste desfășurate cu prile
jul „Săptămînii preolimpice inter
naționale" Rezultatele înregistrate 
confirmă aprecierea inițială că alti
tudinea capitalei mexicane n-are 
efecte negative asupra comportării 
sprinterilor. în finala probei de ur
mărire pe echipe (4 000 m) selec
ționata R. D Germane (Hanke, 
Kohler, Franz, Scmeltzer) a mar
cat timpul de 4'36"2/10, întrecînd 
echipa Italiei, cronometrată în 
4'37" Proba de viteză a revenit 
italianului Turrini, care l-a învins 
în trei manșe pe francezul More- 
lon. La urmărire individuală a cîș- 
tigat, de asemenea, un italian — 
Guerra.

în sala de sport a Cetății univer
sitare au început întrecerile de 
scrimă Proba de floretă femei s-a 
încheiat cu victoria campioanei 
mondiale Galina Gorohova, urma
tă de concurenta mexicană Pilar 
Roldan, finalistă la Olimpiada de 
la Roma.

Astăzi încep competițiile de box 
și gimnastică, după care vor intra 
în concurs atleții, a căror evoluție 
este așteptată cu mare interes. 
Capitala Mexicului a primit joi un 
oaspete neașteptat — australianul 
Ron Clarke, recordman mondial la 
5 000 m și 10 000 m plat, venit di
rect din Japonia, unde participase 
la maratonul Asahi.

--------------------“
Lucrările Conferinței b

naționale de obstetrică 
și ginecologie s

Joi s-a deschis în Capitală, în I 
sala mică a Palatului Republicii, 
cea de-a doua Conferință națională ® 
de obstetrică și ginecologie.

Lucrările conferinței au fost sa- “ 
lutate de I. Moraru, secretar ge- S 
neral în Ministerul Sănătății și i 
Prevederilor Sociale, și acad. St. 8 
Milcu. președintele Uniunii socie- S 
tătilor de științe medicale.

Au salutat, de asemenea, confe
rința oameni de știință din Aus- H 
tria, Belgia, Bulgaria, Ceho- | 
slovacia, Franța, R. D. Germană, ■ 
R. F Germană, Iugoslavia, Izrael, a 
Polonia, Ungaria, Uniunea Sovie- | 
tică, care iau parte la lucrări în “ 
calitate de invitați. în cuvîntul lor, ra 
ei au subliniat ecoul pe care îl au | 
în străinătate realizările școlii me- 8 
dicale românești, precum și utili- | 
tatea unor asemenea confruntări | 
de opinii științifice. 8

Tematica conferinței este axată 3 
pe problemele practicii medicale | 
din țara noastră, cît și pe unele as- ® 
pecte ale cercetărilor științifice ce a 
se întreprind pe plan mondial, cum | 
ar fi „Mortalitatea perinatală“, ce 8 
constituie un obiect de studiu și în ra 
planul Organizației Mondiale a | 
Sănătății. (Agerpres) “

INFORMAȚII
La București, în apropierea pa

vilionului de expoziții din Piața a 
Scînteii, s-a deschis joi o expoziție a 
mobilă, în care sînt prezentate o „ 
parte din noile tipuri de automobi- | 
le realizate în U.R.S.S. Expoziția, B 
care cuprinde 18 tipuri noi de „ 
limuzine, autoutilitare și auto- | 
camioane asimilate în producție a 
anul acesta, este deschisă pentru « 
public între 14 și 19 octombrie h 
orele 9—18. I

în zilele de 20 și 21 octombrie, . 
expoziția va fi prezentată și la 0 
Brașov. (Agerpres) S

BE PRETUTINDENI

Ziarul vest-ger- 
man „DIE WELT" 
publică un articol 
despre criza Pie
ței comune, care 
se prelungește :

„După cîf se paie, 
Franța continuă să-și 
mențină hotărîrea de 
a nu-și ocupa locul 
în Consiliul Ministe
rial al C.E.E. atîta 
timp cît nu se va a- 
dopta o hotărîre pri
vind revizuirea Trata
tului de la Roma. 
După cum afirmă 
cercurile diplomatice 
de Ia Bruxelles, aceas
tă concluzie poate fi 
trasă dintr-o convor
bire care a avut loc 
între ministrul francez 
al afacerilor externe, 
Couve de Murville, și 
colegul său italian, 
Fanfani.

Fără o revizuire a 
prevederilor tratatului 
privind constituirea 
Pieței comune potri
vit cărora în 1966 
principiul unanimității 
valabil în prezent ar 
urma să fie înlocuit 
cu principiul majori
tății, concomitent cu 
restrîngerea atribu
țiilor Comisiei C.E.E., 
Franța nu are nici un 
interes să se întoarcă 
la Bruxelles.

Deoarece se consi

deră mai mult ca si
gur că nu este posi
bilă nici ■ un fel de în
țelegere între Franța 
și celelalte țări în ce 
privește, în special, 
restrîngerea atribuții
lor comisiei Hallstein, 
guvernul francez în
cearcă să exercite o 
presiune asupra par
tenerilor săi : atîta 
timp cît cei cinci par
teneri nu vor fi dispuși 
să accepte compromi
suri în problema prin
cipiului majorității și 
în cea privind restrîn
gerea atribuțiilor co
misiei, el nu va parti
cipa la lucrările de la 
Bruxelles.

încercarea franceză 
de a exercita, prin in
termediul unei „greve", 
o presiune asupra 
partenerilor săi și de 
a obține astfel o „re
vizuire" a C.E.E. a 
produs, în cercurile 
diplomatice ale state- 
lor-membre, o reacție 
unanimă : criza tre
buie rezolvată numai 
în cadrul tratatului 
privind C.E.E. Din a- 
celeașl motive, Bon
nul, Haga și Roma au 
adoptat o atitudine 
negativă față de așa- 
zisa «interpretare» a 
tratatului C.E.E., for
mulă pentru care se

ieșire?
pronunță Spaak. în 
fața unor membri ai 
Camerei de comerț 
franceze, întruniți la 
Bruxelles, ministrul 
belgian al afacerilor 
externe Spaak decla
rase : „Tratatul pri
vind C.E.E. nu poate 
fi revizuit, dar o discu
ție despre interpreta
rea sa poate avea 
loc*.

La o ședință a re
prezentanților perma- 
nenți ai statelor-mem- 
bre ale C.E.E., la care 
nu a participat amba
sadorul Franței, Olan
da a declarat din nou 
că nu este dispusă să 
salveze comunitatea 
„cu orice preț". State
le din Benelux și Ita
lia au manifestat, de 
asemenea, un mare 
interes față de scepti
cismul Bonnului în le
gătură cu o „inter
pretare" a tratatu
lui privind Piața co
mună. Avînd în ve
dere această situa
ție de criză, la Bru
xelles se așteaptă cu 
un deosebit interes 
declarația guverna
mentală de la Bonn 
(care urmează să fie 
făcută Ia scurt timp 
după constituirea nou
lui guvern vest-ger- 
man — n.r.)'.

Colecție de diamant®
La Mirnîi — centru al industriei 

extractive a diamantelor din Iaku- 
ția, s-a adunat o colecție unică ini 
felul ei de diamante de mari di
mensiuni. Colecția cuprinde circs 
trei duzini de cristale prețioase în 
greutate totală de aproximativ 
i 300 de carate. Printre diamantele 
cele mai remarcabile figurează 
piatra „Okteabrski", găsită acum 
un an, care cîntăreșfe 69,4 carate. 
„Okteabrski", care prin dimensiu
nile sale seamănă cu o minge de 
tenis de masă, este cel mai mare 
diamant extras în Uniunea Sovie
tică și doar puțin mai mio decît 
diamantul cu renume mondial 
„Șah". Se evidențiază șl diaman
tul de culoarea acvamarinului, 
care cîntărește 37,6 carate. Printre 
alte piese remarcabile, în colecție 
figurează și diamantul „Mirnîi", 
de formă piramidală, în greutate 
de 56,3 carate.

Disputa în jurul... 

descoperirii Americii
Zilele acestea s-au împlinit 4.73 de ani de 

la descoperirea Americii de către Columb. 
Atmosfera festivă a fost însă tulburată de 
specialiștii Universității Yale, care au pu
blicat tocmai în ziua aniversării o hartă 
contestând meritele marelui navigator. 
Harta, veche de 525 de ani, indică, potrivit 
specialiștilor de la Yale, că vikingul Leif 
Ericson a atins primul țărmul american. 
Faptul a declanșat o controversă ale cărei 
implicații au devenit tot mai largi. In le
gătură cu aceasta, ziarul austriac „Die
Presse“ a publicat 
arată :

„Prin dezvăluirea 
făcută de Universita
tea Yale s-a adus do
vada că America 
ai fi fost descooe- 
rită înaintea lui Co
lumb Și Genua nu 
ește prea îneîntată de 
afirmațiile oamenilor 
de știință americani. 
Chiar emigranții itali
eni din Statele Unite 
au încercat să baga
telizeze aceste afir
mații. Profesorii de la 
Yale au declarat că 
ei nu au urmărit de
făimarea navigatoru
lui italian, ci numai 
stabilirea adevărului 
istoric. Președintele 
Societății istorice itali
ene din New York, 
John La Corte, le-a

un articol în care se

răspuns însă că pu
blicarea pergamentu
lui cu puține zile îna
intea sărbătoririi zilei 
lui Columb este o lip
să de tact, chiar dacă 
ar fi vorba de un ma
terial autentic. într-o 
scrisoare deschisă a- 
dresată acestora se 
spune : „Dar docu
mentația Universității 
Yale este falsă. Vom 
forța Universitatea 
să-și recunoască gre
șeala".

Un funcționar din 
Chicago care s-a ocu
pat de organizarea 
festivităților cu ocazia 
zilei lui Columb a re
marcat că mitul nor
dic în legătură cu Leif 
Ericson revine în fie

care an în ajunul zi
lei lui Columb, dar 
italo-americanii s-au 
obișnuit cu această 
afirmație scandinavă. 
La rîndul lor, ameri
canii de origine irlan
deză își au propria o- 
pinie în această dis
pută Ei spun că pe 
vremuri irlandezii ar fi 
ocupat Islanda și că 
în jurul anului 850 au 
fost izgoniți de pe a- 
ceastă insulă de că
tre nordici. De acolo 
ei ar fi navigat în con
tinuare pînă au dat 
de coasta Americii.

Primarul orașului 
Genua, Agosto Pedul- 
la, a arătat într-o scri
soare adresată Uni
versității Yale că, 
chiar în cazul în care 
călătoria lui Leif Eric
son ar fi avut loc cu 
adevărat, pentru isto
ria omenirii ea nu în
seamnă nimic. Cel mai 
scurt comentariu făcut 
în cadrul disputei le
gată de descoperirea 
Americii a fost găsit 
pe o casă din cartie
rul Italian din Boston : 
Acolo scria cu cretă : 
„Leif Ericson este un 
escroc".»

Risipă cu 
acte în regulă

(Urmare din pag. I)

Dar în Valea Jiului ? La combi
natul carbonifer, interlocutorii au 
fost ing. OTTO ABRAHAM, direc
tor Comercial, și ZOLTAN KIRA- 

\ LY, contabil șef adjunct.
Lf’- — După cîte știm, în scriptele 

combinatului sînt consemnate în 
acest an multe cheltuieli neproduc
tive. Situația lui financiară nu e 
deloc favorabilă. Ne puteți da o 
explicație ?

— Nu este adevărat — ne-au 
răspuns interlocutorii. Față de 
greutățile pe care le avem, rezul
tatele sînt prea bune. Se consumă 
mult lemn de mină, multe mate
riale, furnizorii și C.F.R.-ul ne dau 
de furcă- E just că nu s-au realizat 
prețul de cost și beneficiile plani
ficate, că avem cheltuieli nepro
ductive... doar de cîteva milioane, 
dar, încolo, treburile merg bine.

— Dar stocurile supranormative 
de materiale ? Cum puteți aprecia 
că „treburile merg bine“ de vreme 
ce nu s-au realizat indicatorii fi
nanciari planificați, iar cheltuielile 
neproductive sînt de ordinul mili
oanelor ?

— Există stocuri și sînt Justifi
cate. Penalizările n-au valori așa 

vde mari.
Răspunsurile nu ar merita co

mentarii. Bagatelizarea pierderilor 
de milioane nu înseamnă altceva 
decît neglijență, lipsă de răspun
dere în gospodărirea fondurilor 
materiale și bănești pe care statul 
le pune la dispoziția întreprin
derilor.

— Tovarășii din conducerea 
combinatului carbonifer s-au obiș
nuit să treacă prea ușor cu vede
rea peste neajunsuri — a precizat 
tov Romulus Vodislav. inspector șef 
adjunct al filialei Petroșeni a 
Băncii Naționale Ei caută cu orice 
preț nod în papură și întîrzie li
chidarea deficiențelor în procesul 
de producție. Cred că numai așa 
se explică de ce rezultatele finan

ciare sînt cu totul nesatisfăcătoa
re : prețul de cost a fost depășit cu 
3,6 milioane lei, iar la beneficii s-au 
creat restanțe de 5 milioane lei. 
Se fac stocuri masive de materiale, 
fără o analiză temeinică a necesa
rului real al fiecărei exploatări miniere, 
în prezent, stocurile supranorma- 
tive se ridică la peste 18 milioa
ne lei. Ca urmare a nerealizării 
planului de producție de către 
unele exploatări și a slabei orga
nizări a muncii în depozite, s-au 
plătit locații și penalizări pentru 
anulări de vagoane în valoare de 
peste un milion de lei.

Așa stând lucrurile, se vede les
ne că cei doi tovarăși din condu
cerea combinatului nu înțeleg ade
văratul conținut al noțiunii de bun 
gospodar Se ridică la rang de 
cauze „obiective" neajunsurile in
terne, în loc să fie luate măsuri 
hotărîte pentru lichidarea lor 
grabnică De fiecare dată ei gă
sesc motive de care se crampo
nează, justificînd pierderile cu acte 
în regulă. O practică cu totul inad
misibilă !

Nu este mal puțin adevărat că 
formarea cheltuielilor neeconomi- 
coase se datorește și unor regle
mentări și normative depășite, în 
neconcordanță cu schimbările pe
trecute în activitatea întreprinde
rilor Despre ce este vorba ?

Adolf Drucker, directorul uzine! 
„Victoria“ Călan : Colectivul nos
tru a realizat în acest an însem
nate depășiri de plan la toți in
dicatorii. Am avut o situație finan
ciară bună pînă mai acum cîteva 
zile, cînd ne-am trezit cu contul 
blocat la bancă. Cauza : Ministerul 
Industriei Metalurgice nu ne-a asigu
rat desfacerea a peste 5 000 de tone 
fontă cenujie, care stă în depozite, 
fără să știm cui s-o expediem. De 
aceea, nu putem achita obli
gațiile bănești față de furnizori 
și sîntem nevoiți să recurgem la 
împrumuturi bancare garantate de 
organul tutelar — care de fapt a 
provocat blocarea contului uzinei 
la bancă. Or, pentru aceste împru
muturi plătim dobînzi penaliza
toare care încarcă nejustificat pre
țul de cost. Aș vrea să mai adaug 
că anumiți beneficiari refuză să o- 
noreze produsele livrate, deoarece 
le-am expediat... înainte de ter
men Aceasta întrucît reglementă
rile în vigoare fiind rigide nu pre

văd posibilitatea livrării produse
lor și a plății contravalorii lor 
înainte de termen, îngrădind vizi
bil eforturile noastre de a satisface 
mai devreme cerințele beneficiari
lor.

Ing. Ion Dobrln, director comer
cial al Combinatului siderurgic 
Hunedoara : Mai înainte plăteam 
sume apreciabile pentru locații. 
S-au luat măsuri în vederea extin
derii suprafețelor de depozitare și 
mecanizării operațiilor de încărca- 
re-descărcare. Cu toate acestea, tot 
sîntem nevoiți să suportăm locații. 
Nu din vina noastră. Noi trebuie 
să primim zilnic circa 760 vagoane 
de minereuri, calcar, cărbune, cocs, 
fler vechi. S-a asigurat un front 
de descărcare corespunzător. Dar 
în ciuda contractelor stabilite, 
C.F.R.-ul aduce trenurile cu un 
plus sau minus de 100 de vagoane 
zilnic. Nu se respectă nici condi
țiile de transport stabilite. Mari 
cantități de materiale nu sînt adu
se în vagoane autodescărcătoare 
Firesc, sîntem puși în situația de 
a folosi forță de muncă suplimen
tară și mult timp pentru descăr
carea vagoanelor. Se produc întîr- 
zieri. tn asemenea cazuri, de fie
care dată. intervine arbitra
jul și ni se dă cîștig de cau
ză. Mă întreb : cui folosesc ast
fel de dispute și confruntări de 
ordin juridic ? Socotesc că ar fi mai 
bine ca ministerul nostru și Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
să ajungă neîntîrziat la un acord de
finitiv asupra regulamentului de tran
sport al materialelor siderurgice.

Am solicitat pe tov. Constantin 
Maracu, activist al Comitetului re
gional de partid Hunedoara, să 
tragă cîteva concluzii.

— In întreprinderi sînt mari posibi
lități pentru îmbunătățirea activității 
economice și financiare și, nu întîm- 
pIStor, birou) comitetului regional de 
partid a luat în discuție proble
ma cheltuielilor neeconoinicoase. 
Analiza întocmită recent de comi
sia economică a scos în evidență 
faptul că stocurile supranormative, 
amenzile, penalizările, dobînzile și 
locațiile pot și trebuie să fie re
duse în mod hotărît. Aceasta nu 
pe baza unor simple decizii admi
nistrative, ci prin antrenarea ac
tivă a cadrelor tehnice, a econo
miștilor din fiecare întreprindere 
la depistarea și închiderea oricăror 
canale de risipă. O reacție mult

mai promptă se cere din partea 
organizațiilor de partid față de 
practicile cheltuirii ineficiente a 
fondurilor. Ele nu trebuie să se îm
pace, cred eu, nici chiar cu acele 
situații — din păcate, încă frec
vente — cînd suportarea cheltuie
lilor neeconomicoase se face pe 
baza unor forme aparent legale. 
Nici o clipă conducerile unităților 
economice, organizațiile de partid 
să nu piardă din vedere esența 
problemei, faptul că fondurile ma
teriale șl bănești alocate de sfat fie
cărei întreprinderi stnt rodul muncii 
întregului popor șl ele trebuie gos
podărite cu un înalt spirit de răspun
dere, tn vederea creșterii continue a 
acumulărilor necesare mersului îna
inte al economiei naționale. Nimănui 
nu-i poate fi îngăduit să risipească 
nici cea mai mică parte din aceste 
fonduri, cheltuirea lor cu maximă 
grijă și eficiență interesîndu-ne pe 
noi toți I

în lumina analizei făcute de co
mitetul regional de partid au fost 
stabilite măsuri corespunzătoare, 
întregite de propuneri ale partici- 
panților la plenare și ședințe ale 
activului comitetului regional de 
partid — directori de întreprinderi, 
cadre tehnice, economiști, activiști 
de partid. Conducerile tehnico-ad- 
ministrative au datoria de a aplica 
întocmai aceste măsuri, de a ac
ționa pe toate căile pentru a ri
dica activitatea economică-fi- 
nanciară a întreprinderilor la ni
velul cerințelor sporite puse de 
Congresul al IX-lea al partidului

Aprovizionarea 
de iarnă

(Urmare din pag. I)

cooperatist să trimită în fiecare 
unitate agricolă contractantă dele
gați care, împreună cu conducerile 
unităților agricole respective, să 
ia măsuri pentru grăbirea livrări
lor în cadrul contractelor, cît și 
pentru achiziționarea altor canti
tăți de produse disponibile.

— Cum se va asigura conti
nuitatea aprovizionării în luni
le de iarnă ?

— Pînă cel mal ttrxlu Ia 30 noiem
brie, tn toate orașele șl localitățile, 
cantitățile stabilite da cartofi, ceapă, 
rădăcinoase trebuie să-șl găsească 
adăpost tn silozuri, pivnițe sau In 
alte spații destinate acestui scop. 
Și trebuie să ne grăbim, deoarece 
ritmul însilozărilor de cartofi în 
unele regiuni e încă prea lent. în 
timp ce regiunea Brașov a însllo- 
zat, pînă la data de 10 octombrie, 
70 la sută din cantitățile planifi
cate, regiunea Dobrogea n-a rea
lizat decît 14,6 la sută, Galați — 
16,3 la sută. Oltenia 20 la sută, 
iar Hunedoara 34 la sută. Este 
deci cazul să amintim că e vorba 
de o sarcină serioasă, de a cărei 
realizare depinde asigurarea apro
vizionării curente în lunile de iar
nă. Ca atare, peste fot trebuie să fie 
puse la puncl de urgență spațiile și 
afectate forțele de muncă și mate
rialele necesare însllozăril tuturor 
produselor. Rezervele de iarnă să fie 
realizate cu prioritate și din produse 
de bună calitate, spre a se evita de
precierea tn timpul păstrării.

Aș vrea să amintesc — ca de o 
altă sarcină importantă de actualitate 
— șl de aprovizionarea acelor locali
tăți care prin așezarea lor stnt supuse 
Izolării în lunile friguroase. După 
cum se știe, aici trebuie să fie asi
gurate toate rezervele de mărfuri 
alimentare și nealimentare în mă

sură să asigure aprovizionarea 
populației pe întreaga perioadă de 
iarnă. Cum aceste mărfuri sînt 
transportate pe calea apelor sau 
pe drumuri depărtate de munte, 
inaccesibile după venirea înghețu
lui, urmează ca tn fiecare regiune 
să se realizeze integral stocurile pre
văzute ptnă cel mai ftrzlu la data de 
15 noiembrie.

— Aveți de spus ceva cu pri
vire la departamentele cu care 
colaborați în această acțiune ?

— Toato problemele la care 
m-am referit mal sus nu se pot 
rezolva decît prlntr-o colaborare 
strînsă a diferitelor organe care 
au răspunderi concrete pentru a- 
sigurarea aprovizionării de Iarnă 
a populației ;

mă refer la sfaturile populare, la 
Centrocoop, Ministerul Industriei 
Alimentare, Consiliul Superior al 
Agriculturii, Trustul Central 
Gostat. Comitetul de stat pentru 
valorificarea produselor agricole, 
în mod deosebit aș vrea să insist 
asupra sprijinului de care avem 
nevoie din partea Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor. Este Imperios necesar ca orga
nizațiile comerțului de stat șl coope
rației să primească, cu precădere, va
goane șl mijloace auto pentru trans
portul cartofilor, legumelor șl fructe
lor ; de asemenea, să li se pună la 
dispoziție, la cerere, terenurile nece
sare depozitării cartofilor, recepționă- 
rii și expedierii lor pe calea ferată. 
Spre a se evita stocarea produse
lor pe rămpile stațiilor de desti
nație și blocarea acestora — cum 
s-a mai întîmplat în anii trecuți 
— s-a hotărît ca autocamioanele 
I.R.T.A. să efectueze transporturi 
și în cuprinsul orașelor, de la gări 
la piețe, locuri de depozitare și în- 
silozare.

Se impune cu acuitate sfrîn- 
gerea în cel mai scurt timp a pro
ducției de cartofi, respectarea în
tocmai a obligațiilor contractuale, 
livrarea către beneficiari potrivii 
graficelor întocmite.

Este important, în același timp, ca 
organizațiile comerțului de stat șl

Asigurarea unei bune aprovizionări a populației în timpul 
iernii este o acțiune de mare importanță economică și poli
tică Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid au 
datoria să vegheze ca toate unitățile și organele angajate în 
această acțiune — începînd cu întreprinderile și unitățile fur
nizoare pînă la ultima verigă a rețelei de desfacere — să-și 
îndeplinească la timp și în cele mai bune condiții ’sarcinile 
ce le revin.

Din cauza recentelor ploi to
rențiale care au căzut în orașul 
Perpignan (Franța), nivelul apelor 
a ajuns po străzi pînă la un me
tru. In fotografie: Intr-unui din 
magazinele inundate în Perpig
nan.

Trei săptămîni 
tn adtncurile mării

Agențiile de presă anunță că 
batiscaful în care șase cercetători 
francezi au petrecut timp de 3 
săptămîni în adîncurile Mării Me- 
diterane a fost ridicat la suprafață 
și ancorat în portul Monte Carlo. 
Acvanauții vor rămîne încă 3 zile 
în batiscaf pentru a se obișnui 
treptat cu presiunea atmosferică 
normală. Batiscaful, cu un dia
metru de 6 metri, soborîse la o 
adincime de 100 metri, unde mem
brii echipajului au făcut cercetări 
și au experimentat capacitatea de 
muncă a omului în fimpul unei 
șederi prelungite la mari adîncimi.

Semnale din galaxiile 
cvazistelare

Un grup de oameni de știință 
de la Laboratorul italian de radio
astronomie au reușit să capteze 
pentru prima oară undele radio
fonice extrem de slabe, provenind 
de la corpuri cerești 6ituate la 
depărtări de miliarde de ani lumi
nă și aparținînd unul tip de ga
laxii pînă de eurînd necunoscute, 
așa-numitele „galaxii cvazistelare". 
Această descoperire a fost făcută 
cu ajutorul radiotelescopului uriaș 
„Crucea nordului", situat în apro
piere de Bologna și prevăzut cu 
cea mai mare antenă mobilă din 
lume. Galaxiile 6vazistelare sînt 
uriașe corpuri eerești cenținlnd 
multe milioane de stele în stare 
explozivă și oare radiază o energie 
extraordinară. Totuși, ele sînt atlt 
de depărtate, Incit plnă de eurînd 
astronomii, din cauza luminii lor 
slabe, le confundau eu stelele obiș
nuite. Undele radlofonioe captate 
de antenele „Crucii nordului' au 
pornit de la galaxiile cvazistelare 
acum cîteva miliarde de ani.

Prlntr-o operație constind din 
transplantarea unei coaste în an
tebrațul bolnav, doi specialiști 
suedezi au reușit să rectifice de- 
formațiile membrelor unor copii 
infirmi de pe urma folosirii de că
tre mame a medicamentului 
Thalidomîda. In fotografie După 
operație, micuța Mary poate vorbi 
la telefonul jucărie.



Vietnamul de Sud

Atac al forțelor
patriotice

Noi pierderi suferite

de trupele guvernului

marionetă

SAIGON 14 (Agerpres). — în 
delta Mekongului, la 20 km vest 
de localitatea Can Tho, între forțe 
ale partizanilor sud-vietnamezi și 
cele guvernamentale au avut loc 
în ultimele 24 de ore lupte vio
lente, informează agenția France 
Presse. Patrioții sud-vietnamezi au 
declanșat în această regiune un 
atac împotriva unor forțe guver
namentale formate din mai multe 
batalioane, cauzîndu-le pierderi. 
Agenția Associated Press relatează 
că în regiunea bazei de Ia Da Nang 
o patrulă de marinari americani a 
fost luată prin surprindere de focul 
puternic al partizanilor. La 80 km 
,sud de Da Nang, o altă patrulă 
americană a căzut într-o ambus
cadă a patrioților. Agenția France 
Presse face cunoscut că bombardi
ere strategice americane au atacat 
joi dimineață o presupusă zonă de 
concentrare a forțelor patriotice 
în provincia Binh Duong, la 30 km 
nord-vest de Saigon, unde de opt 
zile parașutiști aparținînd unității 
americane 173 efectuează „operații 
de curățire“, care, însă, nu dau re
zultatele scontate.

★

CHICAGO 14 (Agerpres). — Mai 
multe organizații și grupuri de 
luptă pentru pace din S.U.A. au I 
anunțat că vineri spre sîmbătă în j 
71 de orașe, din 28 de state ale I 
țării vor avea loc demonstrații de I 
protest împotriva amestecului I 
S.U.A. în Vietnam. Potrivit agenției I 
U.P.I., se așteaptă ca la aceste de- I 
monstrații, unele dintre ele pro- I 
gramate, în fața bazelor militare, j 
să participe zeci de mii de per- i 
soane, în majoritate sindicaliști și Ș 
studenți.

Vizita delegației padaansttre româns

h R. IP. Mongolă
ULAN-BATOR 14. — Trimisul 

special al Agerpres, L. Duță, trans
mite : Delegația parlamentară ro
mână aflată într-o vizită de prie
tenie în Republica Populară Mon
golă, la invitația Marelui Hural 
Popular, a fost primită joi dimi
neața de J. Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, cu care a avut o convorbire 
prietenească. La întrevedere au 
participat : B. Altangherel, pre
ședintele Marelui Hural Popular, 
N. Luvsanravdan, vicepreședinte 
al Marelui Hural Popular, Ț. Go- 
tov, secretar al Marelui Hural 
Popular, S. Sosorbaram, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex-

de

terne, și alte persoane oficiale. A 
fost de față Petre Niță, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Ulan-Bator. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenie și cordialitate.

După-amiază delegația parla
mentară română a vizitat Institu
tul agronomic din Ulan-Bator, 
unde a fost primită de conducăto
rii institutului, corpul didactic și 
studenți. Prof. Tudor lonescu a 
prezentat o scurtă comunicare asu
pra învățămîntului superior din 
țara noastră.

Seara, în cinstea delegației a fost 
oferit un spectacol de gală.

® Dezbaêerils generale se apropie de sfîrșit 

© decepția oferită de delegația română
NEW YORK. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite : în seara zilei de 12 oc
tombrie a.c., Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, șeful 
delegației române la sesiunea a 
20-a a Adunării Generale a O.N.U., 
a oferit o recepție în saloanele Mi
siunii permanente a țării noastre, 
pe lingă O.N.U.

La recepție au participat miniș
trii afacerilor externe ai U.R.S.S.
— A. Gromîko, R. P. Ungare — 
J. Peter, R.S.S. Bieloruse — K. Ki
selev, Austriei — B. Kreisky, Ci
prului — S. Kyprianu, Indiei — 
S. S. Singh, Irlandei — F. Aiken, 
Olandei — .1. Luns, Pakistanului
— Z. 'A; Bhutto, precum și P. Tron- 
ko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene. Au 
fost de asemenea prezenți Ph. de 
Seynes, Narashimhan, j. Nosek, 
Nesterenko — secretari generali 
adjuncți ai O.N.U., senatorul Uru
guayan Elector Paysse Reyes, pre
ședintele Consiliului de Securitate 
pe luna în curs, copreședinții Co
mitetului celor 18 pentru dezar
mare, W. Foster, directorul agen-

VIETNAMUL DE SUD : Pînă șl liniștea cimitirelor este tulburată de hurui
tul tancurilor americane care patrulează neîncetat în jurul bazelor S.U.A. 
pentru a preîntimpina eventuale atacuri ale forjelor patriotice. Fotogra

fia înfățișează un tanc străbătînd cimitirul de la sud de Da Nang
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ției pentru controlul armamentelor 
și dezarmare a S.U.A., și S. Ța- 
rapkin, ambasador (U.R.S.S.) ; șe
fii delegațiilor, precum și repre
zentanții permânenți ai unui mare 
număr de țări ; președinții comi
tetelor principale
Generale ; oameni de artă și cul
tură din S.U.A., corespondenți de 
presă.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

☆
La 13 octombrie 

Mănescu, ministrul 
terne al Republicii 
mânia, a avut o 
sediul misiunii permanente a țării 
noastre pe lîngă O.N.U. cu Z. A. 
Bhutto, ministrul afacerilor exter
ne al Pakistanului, care conduce 
delegația țării sale la actuala se
siune a O.N.U.

Cu acest prilej au fost luate în 
discuție o serie de probleme de 
interes comun, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, de colaborare, au participat 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Agha 
Shahi, secretar pentru afacerile 
externe al Pakistanului.

★

NEW YORK 14 
Lista vorbitorilor 
baterilor generale 
sfîrșit.

Cuvîntarea rostită în ședința de 
miercuri dimineață de ministrul 
de externe al Sudanului, Moha
med Ibrahim Khalil, a fost consa
crată în esență problemelor inten
sificării luptei împotriva colonia
lismului și rasismului. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea aplicării 
unor sancțiuni economice severe 
împotriva Republicii Sud-Africane. 
El s-a pronunțat totodată pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U.

In ședința de miercuri după- 
amiază, Rashid Abdel-Aziz, șeful 
delegației Kuweitului, a declarat 
că popoarelor din Aden, Oman, 
Arabia de sud, din teritoriile ocu
pate de Portugalia, din Rhodesia 
de sud și din Africa de sud-vest, 
„ca și celor care suferă de pe 
urma politicii inumane de apart
heid în Africa de sud“ trebuie să 
li șe asigure dreptul la autodeter
minare.

ale Adunării

a.c., Corneliu 
afacerilor ex- 
Socialiste Ro- 
întrevedere la

(Agerpres). — 
din cadrul dez- 

se apropie de

CURSA PENTRU ELYSEE Situația din

Problema cipriotă
și relațiile greco-turce

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută miercuri 
la New York cu prilejul unei con
ferințe de presă, reprezentantul 
permanent al Turciei la O.N.U., 
Orhan Eralp, a subliniat că, după 
părerea sa, problema cipriotă nu 
va putea fi rezolvată înainte 
expirarea actualului mandat 
forței O.N.U. în Cipru, care 
sfîrșit la 24 decembrie. Reprezen
tantul permanent al Turciei la 
O.N.U. a arătat că negocierile în
tre guvernul turc și cel grec ar pu
tea pune bazele acestei rezolvări. 
El a menționat că miniștrii de ex
terne ai Greciei și Turciei au dis
cutat la New York posibilitatea 
reluării cît mai curînd posibil a 
tratativelor dintre cele două țări în 
problema cipriotă.

Referindu-se la 
nului său față 
O.N.U.. în Cipru, 
că guvernul Turciei consideră că 
mediatorul O.N.U. în Cipru, Galo 
Piaza Lasso, nu mai este cores
punzător. Datorită acestei situații, 
a spus reprezentantul permanent 
al Turciei la O.N.U., datoria se-

de 
al 
ia

poziția guver- 
de mediatorul 
Eralp a relevat

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Răspunzînd chemării Convenției 
naționale a muncitorilor din Uru
guay și a sindicatelor funcționari
lor publici și din întreprinderile 
de stat, miercuri a avut loc în în
treaga țară o grevă generală de 
protest împotriva „măsurilor de 
securitate“ impuse la 7 octombrie 
de guvernul Uruguayan, în vir
tutea cărora au fost anulate ga
ranțiile constituționale.

După cum relatează agențiile de 
presă, activitatea în fabrici și u- 
zine, ca și la căile ferate a fost 
complet paralizată. De asemenea, 
aproximativ 200 000 de salariați din 

■întreprinderile de stat și serviciile 
publice au încetat lucrul.

cretarului general al O.N.U., 
Thant, este de a numi o altă per
soană în această funcție. In cursul 
aceleiași zile a făcut o declarație 
presei și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Greciei și mi
nistru al afacerilor externe, Ilias 
Tsirimokos. El și-a exprimat spe
ranța că noul guvern turc, condus 
de Suleyman Demirel, va aborda 
problema relațiilor greco-turce cu 
mai multă insistență decît prede
cesorii săi. Referindu-se la situa
ția din Cipru, Tsirimokos a men
ționat că poporul cipriot trebuie 
să fie liber să-și hotărască singur 
viitorul său. Grecia, a declarat Tsi
rimokos, nu va face nimic care 
să contravină acestei dorințe.

FRANKFURT PE MAIN : Pavilionul românesc la cel de-al 17-lea Tîrg in
ternațional al cărții

Congresul sindical mondial
VARȘOVIA 14. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță 
transmite : Joi au continuat la 
Varșovia lucrările plenare ale ce
lui de-al VI-lea Congres Sindical 
Mondial. Ședința a fost prezidată 
de S. Dange (India).

La discuții pe marginea celor trei 
rapoarte prezentate pînă acum au 
luat cuvîntul : Vasilios Nefeludis, 
secretar al Uniunii Sindicatelor din 
Grecia; Lazaro Pena, secretar pen
tru problemele organizatorice al 
Centralei revoluționare sindicale a 
oamenilor muncii din Cuba; Ni
colas Ludger, din partea C.G.M. din 
Guadelupa; Luis Valtivieso Moran, 
reprezentant al Confederației oa
menilor muncii din Ecuador; Enrico 
Lister, din partea Consiliului Mon
dial al Păcii; Serif Cise, secretar al 
Uniunii Naționale a Muncii din 
Senegal; Medina Leonardo, din 
partea oamenilor muncii din Pana
ma; Andreas Ziaritides, secretar 
general al Federației Pancipriote a 
Muncii; Jan Febre, secretar gene
ral al Uniunii Sindicatelor din 
Noua Caledonie; Francisco Brayo, 
președinte al C.G.M. din Nicara
gua.

In ședința de după-amiază au

luat cuvîntul Hassan Sassila, re
prezentant al Federației generale a 
sindicatelor muncitorilor sirieni, 
Puenta Venegas Ventura, secretar 
general al Consiliului sindicatelor 
din Columbia, Qimo Qocani, secre
tar al C.C.S. din Albania, Elias Ha
bré, președintele Federației sindi
cale autonome din Liban.

Lucrările congresului continuă.

Santo Domingo

A început reintegrarea 

în armată a militarilor
constituționaliștî

Ședința

Consiliului de Stat

al R. D. Germane

14 (Agerpres). — La 14 
la Berlin a avut ^>c

BERLIN 
octombrie, 
ședința Consiliului de Stat ' tal 
R.D.G. în comunicatul dat publi
cității se arată că Consiliul de Stat 
a ascultat darea de seamă a pre
ședintelui Comisiei centrale elec
torale a R.D.G., F. Ebert, cu privi
re la rezultatele alegerilor pentru 
reprezentanțele populare locale ale 
republicii. W. Ulbricht, președinte
le Consiliului de Stat a prezentat 
la ședință darea de seamă asupra 
rezultatelor vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a R.D.G. 
în Uniunea Sovietică. Consiliul de 
Stat a hotărît să convoace la 3 
noiembrie ședința Camerei Popu
lare a R. D. Germane.

DEZBATERI DE POLITICĂ EXTERNĂ
ÎN PARLAMENTUL

ROMA 14 — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite :

Miercuri au avut loc în parla
mentul italian dezbateri de politi
că externă, în cadrul cărora depu
tății partidelor de opoziție au adus 
critici severe poziției adoptate de 
guvern în diferite probleme inter
naționale. Fracțiunea parlamentară 
a partidului comunist a prezentat 
două moțiuni, în care este spri
jinită lupta poporului vietna
mez împotriva agresiunii străi
ne, pentru libertate și se cere gu
vernului italian să se pronunțe în 
favoarea restabilirii drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze la O.N.U.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul primuT ministru Aldo 
Moro, care a răspuns criticilor a- 
duse politicii externe guvernamen
tale. El a reafirmat fidelitatea gu-

Indonezia

ITALIAN
vernului italian fată de Alianța 
atlantică și a sprijinit politica 
americană. în Vietnam. In ce pri
vește criza din Piața comună, Moro 
a spus că diplomația italiană în
cearcă „să nu agraveze situația“, 
dar totodată se preocupă de „men
ținerea coeziunii celor cinci“, adi
că a unui front comun împotriva 
Franței. Primul ministru a decla
rat că „trebuie făcut tot posibilul 
pentru ca integrarea economică să 
fie continuată și în implicațiile ei 
politice“, evoluție căreia i se opu
ne, după cum se știe, guvernul 
francez.

Cu majoritatea de voturi a parti
delor coaliției guvernamentale, 
cele două moțiuni înfățișate de re
prezentanții partidului comunist 
au fost respinse.

TURCIA: Rezultatele

SANTO DOMINGO 14 (Agerpres). 
A început procesul de reintegrare 
a militarilor constituționaliști în 
unitățile armatei dominicane, a 
declarat președintele provizoriu al 
Republicii Dominicane, Garcia Go
doy. Acest eveniment a fost marcat 
printr-o demonstrație de simpatie 
față de militarii constituționaliști. 
Demonstrația, la care au participat 
mii de studenți, s-a transformat 
într-o manifestație antiamericană.

In legătură cu posibilitatea unor 
acțiuni ale forțelor de extremă 
dreaptă, Garcia Godoy a decla
rat că vor fi luate măsuri împotri
va elementelor care vor încerca 
să tulbure situația pentru a în
greuna desfășurarea în condiții 
normale a viitoarelor alegeri.

A PREȘEDINTELUI SARAGAT
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VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 
14 octombrie a sosit în Polonia în
tr-o vizită oficială Giuseppe Sara- 
gat, președintele Italiei. La aero
port oaspetele italian a fost întîm- 
pinat de E. Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, și de J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

De ce a scăzut interesul
pentru „Early Bird"

Campania în vede
rea alegerilor prezi
dențiale se desfășoa
ră cu intensitate cres- 
cîndă.

Forțele care se si
tuează la dreapta 
eșichierului politic 
local s-au grăbit să 
fie primele în de
semnarea candidați- 
lor lor, în persoana 
fostului ministru din 
guvernul de la Vichy, 
avocatul Tixier Vig- 
nancour și a senato
rului Marcillacy.

După ce și-a de
pus candidatura per
sonală, deputatul și 
fostul ministru Fran
çois Mitterand a 
devenit candidatul 
întregii „stingi", în- 
trucît a obținut spri
jinul partidelor socia
list și comunist, pre
cum și al altor forma
ții de stînga mai 
mici. într-un interviu 
acordat zilele trecute 
săptămînalului „Le 
Nouvel Observateur", 
secretarul general al 
P.C.F., Waldeck Ro
chet, exprimîndu-și 
satisiacția de „a se fi 
putut realiza o înțele
gere în jurul unui 
candidat de stînga 
care și-a luat anga
jamentul să apere un 
program minim r~ 
ceptabil pentru toți 
democrații", aprecia 
că sprijinul comuniș
tilor îl va face pe Mit
terand să cîștige nu
meroase voturi repu
blicane.

Declarația secreta-

ofi- 
în- 

către 
Mol- 

manifestat 
nu numai

rului general al par
tidului socialist, Guy 
Mollet, este conside
rată ca un pas înapoi 
față de poziția 
cială a S.F.I.O.
tr-un interviu 
„Paris Presse", 
let și-a 
opțiunea
pentru Mitterand dar 
și... pentru fostul pre
mier Antoine Pinay, 
pe care partidele de 
centru îl sondau toc
mai atunci în ce pri
vește posibilitatea 
candidaturii sale la 
Elysée. Interviul a 
provocat o mare 
zarvă în rîndurile 
socialiștilor, relatea
ză „l’Express", îneît 
pentru a se disculpa 
în fața grupului de 
deputați S.F.I.O., care 
l-au acuzat de „joc 
dublu", Mollet a tre
buit să declare că
„cuvintele sale au
fost rău interpretate". 
El a precizat că
S.F.I.O. îl va sprijini 
la primul tur al ale
gerilor pe Mitterand 
și că declarația 
se referea numai 
al doilea tur și 
ipoteza în care
nay ar fi candidat.

Speculațiile în ju
rul candidaturii lui 

ac- Pinay au luat însă 
• l acum sfîrșit. Acesta 

a comunicat luni zia
rului „Le Monde" 
„hotărîrea sa irevo
cabilă' de a nu can
dida. Dar, închizîn- 
du-se într-o direcție,

parantezele ecuației 
politice a Centrului — 
cuprinzînd deocam
dată partidul creștin- 
democrat M.R.P., o 
parte din radicali și 
pe „independenți" — 
se deschid într-alta : 
cine va fi totuși can
didatul său ? Aces
tei întrebări urmează 
să-i răspundă azi 
așa numitul „Co
mitet de legătură al 
democraților" (com
pus din reprezen
tanți ai M.R.P., „in
dependenților" și a- 
ripei drepte a radi
calilor).

Cu un deosebit in
teres este așteptată 
de observatorii 
litici declarația 
diotelevizată ce
mează a fi făcută de 
președintele Consi
liului de Miniștri, 
Georges Pompidou, 
aceasta putînd adu
ce unele indicii a- 
supra candidaturii 
ce o va prezenta 
partidul guverna
mental U.N.R. Dar, 
între timp, organul 
U.N.R. „La Nation", 
a dat la o parte un 
colț al vălului, a- 
firmînd că generalul 
de Gaulle va candi
da în mod sigur. 
După cum scriu u- 
nele ziare, preșe
dintele republicii 
va face oficial 
noscută hotărîrea 
jurul datei de 25 
tombrie.

DJAKARTA 14 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat agenției 
Antara, președintele Indoneziei, 
Sukarno, a declarat că problemele 
politice create în urma recentei 
tentative de lovitură de stat vor 
fi soluționate „pe baza faptelor și 
documentelor“ și nu pe baza con
cluziilor unilaterale.

într-o declarație radiodifuzată 
joi, el a anunțat că a numit în 
postul de șef al statului major al 
armatei indoneziene, cu rang de 
ministru, pe generalul Suharto.

Prim-viceprimministrul indone-
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zian, Subandrio, a criticat punerea 
în circulație de știri exagerate cu 
privire la situația din țară și a 
cerut postului de radio Djakarta 
să se limiteze să transmită știri 
în conformitate cu principiul re
voluției. La rîndul său, ministrul 
informațiilor, generalul Achmadi, 
a cerut Consiliului de conducere 
al agenției Antara „să evite ști
rile senzaționale care sînt false“.

De la Djakarta se anunță că, în 
timp ce în centrul Jawei și în nor
dul insulei Sumatra ciocnirile din
tre diferitele grupări armate con
tinuă, în capitala țării, precum și 
în orașul Medan din Sumatra de 
est, s-au produs noi manifestații 
ale elementelor de dreapta.

oficiale ale alegerilor
14 (Agerpres). — JoiANKARA

au fost publicate următoarele rezul
tate oficiale ale alegerilor legisla
tive din Turcia. Partidul dreptății 
a obținut 4 908 125 voturi și 240 
mandate în noua Adunare Naționa
lă, Partidul republican al poporu
lui, 2 675 808 voturi și 134 man
date, Partidul republican național- 
țărănesc, 208 694 voturi și 11 man
date, Partidul națiunii, 582 710 vo
turi și 31 mandate, Partidul mun
citoresc, 276 100 voturi și 15 man
date, Partidul Turciei noi, 346 476 
voturi și 19 mandate. Noul parla
ment se va întruni luni pentru ca 
deputății să depună jurămîntul.

Publicația parlamen
tară americană „Con
gressional Quarterly" 
constată în ultimul său 
număr că pînă la sfîr- 
șitul lui septembrie au 
fost închiriate doar 68 
din cele 240 de canale 
ale satelitului artificial 
de telecomunicații „Ear
ly Bird", marea majo
ritate a clienților fiind 
firme americane. So
cietatea „Comunica- 
tions Satellite Corpo
ration (Comsat)", care 
exploatează sateli
tul, sperase că pînă 
în iunie — cină 
a început exploatarea 
sa comercială — să 
poată închiria cel pu
țin 100 de canale.

Analizînd situația 
dală, ziarul „New York 
Herald Tribune" ajun
ge la concluzia că ea 
se datoreșle interesu
lui scăzut ce se mani
festă în Europa occi
dentală față de folosi
rea satelitului pentru 
emisiunile de dincolo 
de Ocean. Acest ^in
teres scăzut* ziarul il

explică și prin <taxela 
cu adevărat astrono
mice» care se percep 
pentru recepționarea 
emisiunilor din S.U.A. 
prin sateliți și retrans
miterea lor in conti
nuare pe continentul 
european. In plus, 
vest-europenii preferă 
mijloacele tradiționale 
de transmisie — de pil
dă, cablurile submari-

A

ne — la care sini co
interesați intr-o măsură 
mai mare din punct de 
vedere financiar. Pă- 
cindu-se ecoul nemul
țumirilor față de fap
tul că societatea 
„Comsat" încearcă să 
impună un adevărat 
monopol, ziarul vest- 
german „Die Well." 
scrie : ^Situația este 
cu atit mai dezamăgi
toare pentru partenerii 
vest-europeni, cu

in cadrul Organizației 
Mondiale de Teleco
municații ei au contri
buit cu suma de 60 
milioane dolari la pu
nerea la punct a sate
litului „Early Bird"*.

Societățile vest-eu- 
ropene au inițiat chiai 
represalii : ele au fixat 
taxe foarte mari pen
tru folosirea stat iilor 
lor terestre de re
transmisie, urmărind 
să zdruncine astfel 
poziția de monopol a 
societă|ii „Comsat" 
Concomitent, cercurile 
interesate din 
vest-europene 
ca problema să 
pusă organului
nistrativ al Organiza- . 
(iei Mondiale de Tele
comunicații.

Intre timp, scriu zia
rele occidentale, aces 
te divergențe contri
buie la diminuarea i/h .5 
tetesului față de „Ear- jț 
/y Bird" și ingreunea- I 
ză lansarea unui al S 
doilea satelit de ace- u 
lași tip.

țările 
proptit) 
fie su- 
admi-

po- 
ra- 
ur-

de Miniștri al Franței
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Edgard Pisani despre vizita 
sa în România

PARIS 14’ (Agerpres). Miercuri 
a avut loc la Paris, sub președin
ția generalului de Gaulle, ședința 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței. Ministrul afacerilor externe, 
Couve de Murville, 
o informare asupra 
din cadrul Consiliului de Securi
tate și Adunării Generale a 
O.N.U. în problema Rhodesiei de 
sud. Cu același prilej au fost as
cultate comunicarea făcută 
către ministrul agriculturii, 
gard Pisani, despre vizita sa 
Republica Socialistă* România, și 
cea a ministrului informațiilor, 
Alain Peyrefitte, despre vizita în 
R.S.F. Iugoslavia. Ministrul agri
culturii — menționează France 
Presse — a scos în evidență înal
tul nivel tehnic de care dispun 
o serie de unități agricole româ
nești, precum și primirea cordială 
care i s-a făcut în România.

a prezentat 
dezbaterilor

C. D.

politice
U.C.S. și 

intențio-

Ziarul „Frankfurter 
Rundschau" rela
tează că la Bonn 
a izbucnit un ade
vărat „război al 
interviurilor". „Prin 
acest val de in
terviuri, șefii par
tidelor 
(U.C.D., 
P.L.D.) 
nează să influen
țeze într-o măsură 
cît se poate mai 
mare constituirea 
guvernului" — a- 
rată ziarul. In ace
lași timp, între ce
te trei partide au 
loc tratative „cu 
ușile închise" pen
tru formarea coa
liției. Desenul ală
turat, reprodus 
din ziarul vest-ger- 
man „Die Welt", 
înfățișează aceas

tă situație.

DELHI. Președintele Indiei, Sar
vepalli Radhakrishnan, s-a îna
poiat joi la Delhi, după vizitele 
oficiale pe care le-a făcut în Iu
goslavia, Cehoslovacia, România 
și Etiopia.

MOSCOVA. In U.R.S.S. a 
fost lansat pe o orbită eliptică 
la mare înălțime cel de-al doi
lea satelit pentru telecomuni
cații — „Molnia-l". (Primul 
satelit „Molnia-l“ a fost lansat 
la 23 aprilie a.c.). Satelitul a 
fost plasat pe o orbită cu apo
geul de 40 000 km în emisfera 
nordică și cu perigeul de 500 
km în emisfera sudică. între
gul aparataj instalat la bordul 
său funcționează normal.

WASHINGTON. Departamentul 
de Stat al S.U.A. a anunțat joi că 
guvernul american studiază posi
bilitatea închiderii unor instala
ții militare americane de pe teri
toriul Franței. Potrivit declarației 
purtătorului de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Robert McClos
key, măsurile preconizate, „sînt 
determinate de considerente feco- 
nomice și nu de o eventuală mo
dificare a rolului Franței in sinul 
N.A.T.O.".

BUDAPESTA. în orașul Eger din 
R. P. Ungară a avut loc cea de-a 8-a 
Conferință internațională a editu
rilor ministerelor pentru ocrotirea 
sănătății din țările socialiste. La 
lucrările conferinței au participat 
delegați din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S.
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