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© Sâ masori de șapte ori 
și sâ tai o data®Cînd con
trolul preventiv este la post 
® De ce se pierd din vedere 
consecințele financiare ? 
• Du-te-vino, dar cine su 
portà pierderile ?

Ne aflăm în ultimul trimestru al anului. în între
prinderi se desfășoară o muncă susținută pen
tru îndeplinirea exemplară a planului pe 1965, 
se iau măsuri pentru buna pregătire a produc
ției anului viitor. în aceste condiții, asigurarea 
unei aprovizionări judicioase cu materii prime 
și materiale, în deplină concordanță cu nevoile 
reale ale producției, intensificarea acțiunii de li
chidare și preîntâmpinare a formării stocurilor 
supranormative constituie o sarcină deosebit de 
actuală. Ce s-a întreprins și ce măsuri sînt ne
cesare, în continuare, în acest scop ? Ce trebuie 
făcut pentru prevenirea șî readucerea în circui
tul economic a valorilor materiale imobilizate în 
stocuri supranormative ? Iată ce s-a constatat cu 
prilejul unei anchete organizate de ziarul nostru 
în cîteva întreprinderi din regiunea Brașov.
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Gazeta matematica 
împlinește șapte decenii 
de existență neîntrerup
tă. Aniversarea, dincolo 
de caracterul ei sărbăto
resc, prilejuiește un bi
lanț al contribuției pe 
care această publicație 
a ad.us-o la populariza
rea cunoștințelor mate
matice 
tarilor 
rolului 
revine 
pentru 
ționare 
lui.

Interlocutorul nostru 
ne-a vorbit, în primul 
rină, despre începutu
rile „Gazetei matema
tice" și rolul acestei 
publicații în cadrul șco
lii de matematică din 
țara noastră.

„Gazeta matematică“ 
a fost înființată din ini
țiativa unui grup de ma
tematicieni — ingineri și 
profesori de liceu. Sco
pul său principal era să 
contribuie la dezvolta
rea învățămîntului ma
tematicii, la stimularea 
gîndirii și cercetării ști
ințifice originale în a- 
cest domeniu. Comitetul 
de redacție era con
dus de matematicianul 
Gheorghe Țițeica, ală
turi de care au colabo
rat Dimitrie Pompeiu, 
Traian Laiescu și 
oameni de 
prestigiu.

în rîndurile citi
și o subliniere a 
important ce-i 
in zilele noastre 
continua perfec- 
a învățămîntu-

diu Mititelu, 
Ghermănescu, Gh. 
Gheorghiu și alții.

Care sînt preocupările 
actuale ale colaboratori
lor gazetei ?

După constituirea, în 
anul 1949, a Societății 
de matematică și fizică 
— ulterior Societatea de 
științe matematice — 
gazeta a devenit organ 
al acestei societăți. Ea 
apare în două serii : se
ria A, destinată profe
sorilor și studenților, și 
seria B — elevilor. „Ga
zeta matematică" seria 
A continuă inițiativa 
înaintașilor de a publica 
materiale de informare 
asupra noilor descope
riri în domeniul de spe
cialitate, de a stimula

cercetarea matematică 
originală. Ea ajută pro
fesorilor să se inițieze 
în ramuri noi, populari
zează metode eficiente 
de predare, ajută cadre
le didactice care se pre
gătesc pentru examenele 
de definitivat și de gra
de. Totodată, revista cu
prinde comentarii pe 
marginea reuniunilor 
mondiale de matematică.

Seria B a „Gazetei 
matematice“ face loc în 
paginile sale numeroa
selor exerciții și proble
me la a căror rezolvare 
participă elevi de pe cu
prinsul țării. Ea publică 
un bogat material docu
mentar, deosebit de util 
cercurilor de matemati
că din școli, stimulează 
gîndirea tinerilor, îi ini-

țiaza în rezolvarea 
probleme din domenii 
moderne ale matemati
cii : teoria numerelor, 
logica matematică, trans
formări geometrice, cal
culatoare electronice etc. 
De-a lungul anilor, pu
blicația a devenit un 
ajutor al elevilor în pre
gătirea lor la clasă, pen
tru concursurile de ad
mitere în învățămîntul 
mediu și superior, pre
cum și pentru olimpiade, 
la care participă anual 
aproximativ 30 000 de 
elevi. Valorificînd expe
riența de șapte decenii 
a acestor concursuri, 
țara noastră a propus 
organizarea pe scară in
ternațională a unor în
treceri de matematică. 
Incepînd din 1959, cînd
prima sesiune de acest 
fel s-a desfășurat la 
Brașov, anual au loc 
manifestări similare, la 
care sînt prezenți parti
cipant din tot mai multe 
țări.

Pînă nu de mult, con
ducerea uzinelor „Stea
gul roșu“ se lăsa greu 
convinsă cînd era vorba 
să se renunțe la anumi
te materii prime sau 
materiale aflate în stoc 
supranormativ. Nu exis
ta o evidență clară a 
stocurilor și, din această 
cauză, deseori se lansau 
comenzi, se 
contracte fără 
ză temeinică a 
ților reale ale 
Rareori se 
voluția 
specifice — cele mai 
bune rezultate în aceas
tă privință rămîneau 
nefructificate la deter
minarea cantităților de 
materii 
riale ce 
duse în 
trolul 
funcționa cum trebuie.

— Desigur, se crease 
o situație care nu mai 
putea fi. continuată — 
ne-a spus contabilul șef, 
Victor Ștefan. Existența 
supranormativelor gene
ra cheltuieli neproducti
ve, care grevau prețul 
de cost. în uzină au fost 
analizate multilateral 
problemele legate de 
îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale, 
s-au stabilit măsuri bine 
gîndite pentru lichida-

încheiau 
o anali- 
necesită- 
secțiilor. 

urmărea e- 
consumurilor 
- cele

prime și mate- 
urmau să fie a- 
uzină. Nici con- 
preventiv nu

rea și preîntâmpinarea 
creării de stocuri supra- 
normative. A fosf intro
dus sistemul de evidență 
mecanizată a materiilor 
prime și materialelor. O 
măsură deosebit de efi
cientă ! Acum, la sfîrși
tul fiecărei luni cunoaș
tem exact, pe grupe și 
subgrupe, cantitățile de 
materii prime și mate
riale existente în maga
ziile uzinei. întregul 
normativ de mijloace 
circulante, ca și graficul 
de plăți pentru achizi
ționarea materialelor, au 
fost împărțite în șase 
grupe. Economiștii de la 
aprovizionare urmăresc 
zilnic modul de efectuare 
a plăților, iar cînd con
stată că la anumite ma
terii prime și materiale 
s-au atins stocul și pla
fonul stabilit, sistează 
pur și simplu achizițio
narea.

— Care este contribu
ția controlului preventiv 
la evitarea formării sto
curilor supranormati- 
ve ?

— Comenzile emise 
de serviciul aprovizio
nării sînt avizate obli
gatoriu de șeful sau ad
junctul șefului compar
timentului financiar. 
Cele care depășesc pla
fonul stabilit sînt a-

nalizate de noi, cei de 
la serviciul contabilită
ții, împreună cu directo
rul comercial și șeful ser
viciului de aprovizio
nare. Ele se aprobă nu
mai cînd se constată cert 
că materialele sînt abso
lut 1 necesare producției 
și că nu vor rămîne in 
stoc, cum s-ar zice, mă
soară de șapte ori pînă a 
lua o hotărîre. Ce avan
taje are această reorga
nizare a aprovizionării? 
In comparație cu anul tre
cut, imobilizările de mijloa
ce circulante în stocuri 
supranormafive de materii 
prime ți materiale au scă
zut pînă acum la mai pu
țin de jumătate.

CULESUL
STRUGURILOR

Potrivit ultimelor date primite de 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
strugurii au fost culeși de pe mai 
mult de 60 la sută din suprafața 
podgoriilor, fn podgoriile din re
giunea Galați, viile au fost culese 
în proporție de peste 80 la sută, iar 
în cele din regiunile Dobrogea, 
Oltenia și Ploiești — de peste 70 
la sută. în nordul țării, deși stru
gurii sînt copți, recoltarea nu se 
desfășoară cu toate forțele, și din 
această cauză este întîrziată mai 
ales în regiunile Cluj și Mureș-Au- 
tonomă Maghiară. Preocuparea 
principală a unităților agricole pro
ducătoare și a celor de vinificare 
trebuie să fie îndreptată spre asi
gurarea măsurilor necesare pentru 
grăbirea culesului și preluarea stru
gurilor contractați, I (Agerpres)
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alți 
știință de 

Apariția cu 
regularitate a gazetei a 
însemnat, în condițiile 
vitrege în- eare-și desfă
șurau pe atunci activi
tatea intelectualii din 
țara noastră, un temerar 
act de cultură.

Alături de probleme șl 
exerciții, multe din pa
ginile publicației erau 
consacrate istoriei mate
maticii românești și,’ ca 
atare, gazeta a contri
buit la formarea unei 
școli naționale de mate
matică, ce atrăgea în 
jurul său un mare nu
măr de ingineri și pro
fesori. In același timp, 
gazeta se adresa și ele
vilor, pentru care, din a- 
nul 1934, a început să se 
editeze „Suplimentul 
Gazetei matematice“. Pe 
lîngă stimularea aptitu
dinilor tineretului pen
tru această disciplină, 
gazeta a organizat con
cursuri devenite de a- 
tunci tradiționale. Din 
rîndurile colaboratorilor 
s-au afirmat mai tîrziu 
nume de prestigiu pen
tru știința și tehnica ro
mânească, cum sînt aca
demicienii și profesorii 
Tiberiu Popoviciu. Mi
ron Nicolescu, Grigore 
Moisil, Gheorghe Mihoc, 
Octav Onicescu, D. V. 
Ionescu, C. Ionescu-Bu- 
jor, I. S. Antoniu, Clau-

continent

(Continuare 
în pag. a

Petre NEDELCU 
Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

de valentin SILVESTRU

cu nu- 
crescut 
de ani

tn București, raionul 30 
Decembrie, strada Aviator 
l/tescu. la granița dintre 
curțile imobilelor 
merele 22 șl 24 a 
în ultimii treizeci
un plop înalt de 20 metri, 
cu diametral tulpinii de 1 
metru șl rădăcinile răspîn- 
dite pe o rază de aproxi
mativ zece metri. Rădăci
nile dau dovadă. în această 
răspîndlte a lor. de o indi
ferentă totală fafă de case 
si alte obstaaole întîmplă- 
toate. Ble eresa șt se întind 
cum le vine la socoteală, 
fn ziua cînd au început să 
coaoșeze trotuarul din 
imobilelor, locatarii 
neliniștit șl au sesizat 
tul popular raional.

Era în luna mal a anului 
1959 șt o secțiune a sfatu
lui le-a răspuns gospodă
rește că ..cele sesizate sînt 
juste" adică plopul va dă- 

.rima într-adevăr casele. 
„Se vot lua măsuri de re
mediere" — mal spunea a- 
dresa, dar nu reieșea lim
pede cine anume va fi re
mediat și cum.

foia 
s-au 
sfa-

In luna noiembrie a ace
luiași an. în timp ce ramu
rile arborelui erau răvășite 
de un vînt tomnatic și ră
dăcinile sale continuau să 
se Insinueze prin pivniți. 
unul din locatari a băgat 
de seamă că gardul de pia
tră dintre Imobile crapă 
întreprinderea de adminis
trație loaativă toarte cele
bră prin Inițialele I.A.h. 
proprietara zidului, a con
firmat că într-adevăr. a- 
cest a prezintă o vastă fi
sură de origine plopească 
șl a fdeut cunoscut prin 
hîrtle chiriașilor că e de 
acord cu ..defrișarea’ plan
tei ruinătoare, ou condiția 
ca această operație să 
efectueze prin
verzi* întrucît plopul e 
un spațiu verde Iar secția 
de „spatii verzi* e 
tul de specialitate 
podărlel comunale.

★
Totuși, „spatiile 

nu șînt o seci ie
zisă, cl doar o secțiune 
secțiunii de „parcuri 
grădini". Astlel că. fn au-

se
„spatiile

resor- 
al gos-

verzi" 
propriu- 

a 
si

gust 1950, „parcurile 
grădinile", sesizate i 
„spatiile verzi' că l.A 
e de aeord cu ..defrișarea" 
plopului, șl-au exprimat o 
caldă adeziune fală de a- 
cest punct de vedere soli- 
citind tot l.A.E.-ul să Io mă
suri de execuție ..deoarece 
s-a aprobat tăierea pomu
lui*.

(Sum toată lumea apro
base ca plopul să lie lălăi 
șl deci nimeni nu mal avea 
obligația s-o Iacă efectiv, 
plopul, văzîndu-se conside
rat pe deasupra șl pom. a 
sărit în sus de bucurie 
dind naștere nnui mușuroi 
respectabil sub parchetul 
unuia din chiriași, scîndu- 
relele parchetului plesnind 
în mici fragmente neregu
late adunate movilă.

Era primo rădăcină na
turală din lume care pă
trundea Intr-un aparta
ment.

Șl 
de 
„fj.

★
. locatarii s-ao dus cu Io- 
tografiile fenomenelor de 
erupție la comitetul exe
cutiv. Vicepreședintele de

resort a dat o dispoziție 
extirpativă drastică direc
torului l.A.h fn august 
1954. serviciul tehnic al 
sus-zisei întreprinderi a e- 
mis un comunicat liniști
tor r „referitor la tăierea 
plopului... se vor lua toate 
măsurile pentru remedierea 
situației*, formulare cam 
nu se poate mal clară.

A fost sesizată și în
treprinderea raională de 
construcții șl reparații, 
pre numele el scurt de 
mare popularitate I.RX3.R. 
Aici, după o lună, s-a 
ajuns la concluzia că nu 
există pe statele de sa
larii specialiști plopiști si 
s-a sugerat ca lucrarea să 
fie încredințată „spatiilor 
verzi"

Gea mal viguroasă ră
dăcină a plopului a avut 
deci răgazul să 
a doua cameră 
meniului.

★
„Spatiile verzi* au ad

mis că posedă specialiștii 
necesari dar au adăugat că 
aceștia nu-șl pot exercita 
specialitatea fără ajutorul 
unei scări de pompieri. O 
adresă plecată spre pom
pieri s-a întors cu rezolu
ția. îndreptățită dacă stal 
să te glndești bine, că nu 
se pol Imobiliza scări pe o 
durată îndelungată, ele o- 
vină o altă destinație, 
se poale de precisă.

Astlel că rădăcinile 
pacului au înfundat unele 
instalații sanitare.

"k
Secțiunea gospodăriei 

comunale Iritată șl plicti
sită de extensia plopului.

a dispus ritos „sa se exe
cute tăierea cît mai ur
gent“. Cum însă această 
dispoziție se adresa, după 
cît se pare, plopului însuși, 
acesta s-a enervat la rîn- 
dul său, căci era îndemnat 
la sinucidere, și a făcut să 
crape zidul unuia din imo
bile.

intre și în 
a aparta-

cît

co-

•ir
Un inginer din cadra) 

secțiunii le-o comunicat 
locatarilor că se fac demer
surile necesare. Nu se știe 
unde și în ce direcție, dar 
se faa.„

★

fioeul e vizitat din cînd 
fn cînd de feluriți specia
liști. Unul a fost de părere 
că rădăcinile au ajuns atît 
de departe încît extragerea 
lor eventuală ar trebui fă
cută ca case ou tot.

fn genere se apreciază 
că acest arbore din familia 
salicaceelor poale trăi, dez- 
voltîndu-se mereu. Pînă la 
o sută cincizeci de ani. 
Imobilelor, cunoscute acum 
în cartier sub numele de 
„apartamentele cu Dlopi*. 
II se prevăd deocamdată 
încă cinci-șase ani de 
viată.

La sfatul popular raio
nal se speră că după demo
larea naturală a caselor, 
copacul va deveni fructi
fer, adică va face mere, șl 
întreaga chestiune va Pu
tea tt deci transferată sec
țiunii de .pășuni $i livezi", 
tar în cazul cînd o aseme
nea secțiune nu există, să 
se tacă rost de ea.

America Latină e stupefiată. 
Recenta rezoluție a Camerei 
Reprezentanților, potrivit căre
ia S.U.A. își rezervă dreptul 
de a interveni cu forța armată 
în orice țară de la sud de 
Rio Grande a produs în capi
talele latino-americane efec
tul unei bombe. Nu e de mi
rare.

Citești șl parcă nu-ți vine 
să crezi că faptele se petrec 
în secolul XX 1 Un for parla
mentar consfințește printr-o 
rezoluție propriul său „drept* 
de a-și trimite, la bunul plac, 
trupele să invadeze alte țări, 
în basmul popular „Țară fără 
bătrîni", o anume împărăție, 
urmărind să-și cotropească 
vecinul, recurgea măcar la un 
pretext, fie el și 
acesta nu i-ar fi 
funie de nisip pe 
prumutase. Acum 
tuează că se poate comite o 
eventuală intervenție în trebu
rile unui stat fără să existe 
nici un pretext, nici o „tulbura
re a apelor* de către victima 
agresiunii ; e de-ajuns ca a- 
gresorul să considere că în- 
tr-o țară latino-americană ar 
fi apărut pericolul unei „sub
versiuni comuniste*. îar el 
poate include în această cate
gorie tot ce nu-i este pe plac 
— de Ia greve și alte acțiuni 
muncitorești împotriva exploa
tării pînă la încercările unor 
politicieni burghezi de a slăbi 
dominația economică și politi
că a S.U.A.

Că așa stau lucrurile a ară
tat-o clar și senatorul ameri
can Fulbright. Criticînd faptul 
că Washingtonul manevrează 
atît de Inabil lozinca antico- 

a declarat : 
păcate noi considerăm 
mișcare de înnoire din 
drept o încercare comu- 
de a răsturna*. Or, în

absurd, că 
înapoiat o 
care i-o îm- 
însă se sta-

Ca ți în alfi ani, des
chiderea cursurilor uni
versitare a coincis în 
toamna aceasta cu i- 
naugurarea unor săli 
de cursuri și laboratoa
re, cu darea în folosin
ță a noi cămine și can
tine. La București, Pe- 
froșeni, Cluj, Craiova și 
în alte centre universi
tare, pregătirile pentru 
noul an de studiu — 
lucrări de reparații și 
curățenie, amenajarea 
spațiilor de cazare, do
tarea laboratoarelor — 
au fost încheiate la 
timp, studenților și ca
drelor didactice li s-au 
asigurat condiții bune 
de activitate.

După cum rezultă 
din datele furnizate de 
forurile de învățămînt 
superior, în unele cen
tre universitare există 
însă rămîneri în urmă 
la amenajarea și darea 
în folosință a construc
țiilor. Studenții Univer
sității bucureștene au 
început din prima zi 
studiul în săli de 
cursuri și amfiteatre cu
rate, cu mobilierul îm
prospătat, cu excepția 
celor de la facultățile 
de matematică — me
canică și 
în ziua 
cursurilor, 
studenții 
adevărat șantier. Echi
pele întreprinderii de 
instalații, montaje și i- 
zolații șî ale întreprin
derii de consfrucții- 
montaj nr. 2 continuau 
pe îndelete lucrările 
de refacere și moder-

nizare a Instalațiilor de 
încălzire și electrice. 
Deși documentația teh
nică a fost avizată încă 
din luna ianuarie, în
ceperea execuției pro- 
priu-zise a fost tărăgă
nată pînă spre sfîrșitul 
vacanței de vară. Este 
greu de înțeles cum a 
admis conducerea Uni
versității ca asemenea 
reparații să înceapă 
abia în preajma des
chiderii anului univer
sitar. Trebuie adăugat 
că lucrările, deși au 
fost începute atît de 
tîrziu, se desfășoară în 
ritm nesatisfăcător. Nu 
este exclus — dacă or
ganele de resort ale 
Ministerului învățămîn- 
tului și Sfatului popu
lar al Capitalei nu vor 
lua măsuri ferme pen
tru accelerarea ritmului 
lucrărilor — să fie 
irosite în continuare 
ore de seminar și de 
laborator.

Rămași în urmă cu 
lucrările sînt și con
structorii complexelor 
studențești din Timi
șoara și lași. Extinderea 
construcției prevăzute 
la Timișoara nu s-a rea
lizat în termenul stabi
lit din cauză că Trustul 
regional de construcții 
Banat a amînaf de la 
o lună la alta extinde
rea frontului de lucru 
necesar, iar conducerea 
șantierului nu s-a îngri
jit să asigure suficien
te cadre tehnice, ma
teriale, utilaje. Pentru 
asemenea deficiențe 
frustul a mai fost criti
cat și în anii trecuți.

Cu toate acestea, prac
tica nerespectării ter
menelor de dare în 
folosință a obiectivelor 
planificate nu a fost li
chidată în mod hotărîf.

în genere, cînd con
ducerile unor între
prinderi de construcții 
includ în pian sarcina 
de a executa obiecti
ve universitare nu își 
pun și întrebarea : de 
care an să țină seama 
— de anul de învăță
mînt sau de cel calen
daristic ? Așa se expli
că de ce în unele 
locuri cursurile se fin 
în acompaniamentul 
strident al mașinilor de 
pe șantierul alăturat.

Partidul și statul nos
tru acordă o atenție 
deosebită pregătirii ti
neretului 
viitorilor 
pentru 
cultura
nînd la dispoziție fon
duri însemnate pentru 
dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului 
superior. Este de dato
ria forurilor de învăță
mînt, cu sprijinul orga
nelor locale de partid 
și de stat, să vegheze 
ca fondurile destinate 
construcțiilor universi
tare să fie folosite gos
podărește, iar lucrările 
executate să fie de ca
litate ireproșabilă și 
predate la termenele 
prevăzute, pentru a se 
asigura o bună desfă
șurare a procesului in- 
strucfiv-educativ.

A. GOL1ANU

sfudenfesc, 
specialiști 

economia și 
socialistă, pu-

munlsmului, el
„Din 
orice 
lume 
nistă
America Latină, ca șl în toate 
zonele lumii care cunosc do
minația imperialistă, această 
mișcare de înnoire are în zi
lele noastre o amploare con
siderabilă. Numai teama în 
fața acestui proces istoric, în
cercarea de a menține cu ori
ce preț vechile poziții și pri
vilegii ale imperialismului în 
țările Americil Latine pot 
inspira acte cum este adop
tarea faimoasei rezoluții Dar 
poate justifica aceasta „legi
ferarea' dreptului de amestec 
fățiș în treburile interne ale 
altor țări. încălcarea suvera
nității popoarelor latino-ame
ricane ?

B. STOIAN

(Continuare în pag. a IV-a)

fizică. Aici, 
deschiderii 

profesorii și 
au găsit un

Echilibristică... (Pe unul din culoarele Facultății de fizică din București, la 
două săptămîni după începerea cursurilor) Foto : M. Cioc
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P
e întinsele meridiane ale 
muncii de partid, în uzi
ne, la sate, în instituții, în. 
cartiere — pretutindeni 
unde prind viață sarcinile' 

trasate de istoricul Congres al IX- 
lea al P.C.R. — întîlnești mereu pre
zent, activ, dinamic, un om a cărui 
activitate multilaterală îi asigură 
un loc proeminent în toate acțiunile 
care captează ciocotitoarea ener
gie creatoare a maselor. Acesta, 
este instructorul de partid. Ca și. 
mii de alți activiști de partid, el. 
întruchipează — așa cum se ara
tă în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al IX-lea 
al partidului — „caracteristicile» 
militantului comunist — strîns le
gat de mase, purtător înflăcărat 
al cuvântului partidului, luptător 
neobosit pentru continua îmbună
tățire a muncii, pentru înfăptuirea, 
neabătută a politicii partidului, 
pentru fericirea întregului popor*. 

Aducînd la fiecare loc de mun
că un suflu permanent înnoitor, el. 
veghsază continuu la îndeplinirea 
hotăriwlor partidului, ajută comi
tetele As partid și birourile orga
nizațiilor de bază în activitatea: 
lor cotidiahă, lucrează în mijlocul 
oamenilor, sțlrăduindu-se ca inter
venția sa să aibă o eficiență ma
ximă.

în același timp, conținutul me
reu mai complex al activității in
structorului de partid pune pe- 
prim plan necesitatea unei per
manente perfecționări a stilului și 
metodelor sale de muncă, folosind 
în acest poor» toate mijloacele ve-

secretar a) Comitetului raional de 
partid Iași. In munca lor, observa
rea atentă a vieții și intervenția 
merg adesea mină în mină. Nu-ți 
poți propune să faci o analiză de 
dragul analizei. Important este însă 
ca, atunci cînd ai început să ac
ționezi, să dai dovadă de perse
verență, să te zbați ca lucrurile să 
fie duse pînă Ia capăt. Să nu ui
tăm că pretutindeni instructorul 
este luat drept model. Stilul său de 
muncă, atitudinea activă, perseve
rența în acțiune se transmit nu nu
mai comuniștilor cu care vine zil
nic în coutact, ci șl organizațiilor 
de partid pe care le îndrumă. A- 
ceasta înseamnă, în fond, prezența 
activă, permanentă, a instructoru
lui in viață.

ÎNTRE DOUĂ 
ÎNTRESĂRS

Două întrebări : 1) la ce nivel a 
găsit instructorul organizația ds 
bază ? 2) pe ce treaptă a rldicat-o? 
Intre cele două întrebări trebuie să 
se afle un drum ascendent, pe tra
iectoria căruia vom găsi întotdea
una preocuparea insfructoruiu! pen
tru descoperirea și extinderea pe 
scară largă a experienței înaintate.

— Merg de multe ori împreună 
cu tovarășul Vasile Biro, instruc
torul nostru, prin organizațiile de 
bază. — relata tov. PAVEL MOL
DOVAN, secretar al comitetului de 
partid de la uzina „Metalul roșu“ 
din Cluj. în discuțiile obișnui

te de antrenare a noilor membri 
de partid la rezolvarea unor pro
bleme mai complexe ale produc
ției, care reprezentau, totodată, șt 
un îndemn pentru continua îmbu
nătățire a pregătirii profesionale și 
lărgirea orizontului cultural.

— Cine are spiritul de observa
ție mereu treaz vede, acționează
— remarca tov. ATHANASIE SI
MA, secretar al Comitetului raio
nal de partid V. I. Lenin din Capi
tală. Uneori mai întîlnim însă și 
situații inverse. într-o vreme, or
ganizația de bază de la secția re
parații utilaje din șos. Măgurele a 
Institutului de studii și proiectări 
hidroenergetice începuse să dea 
îtiapoi. Practic, ea nu mai era 
prezentă în viața colectivului. 
Secretarul biroului comitea abateri, 
își pierduse orice prestigiu la locul 
de muncă. Normal era ca toate a- 
cestea să. fie aduse din timp la cu
noștința comitetului raional de par
tid de către instructorul Vasile Vlad. 
Fapt este însă că, pentru a fi scoa
se la iveală, a fost nevoie să mear
gă acolo un membru al biroului 
raional. Desigur, cînd se ivesc ast
fel de cazuri, le analizăm împreu
nă cu toți instructorii pentru a 
trage învățămintele necesare.

— De ce se întîmplă asemenea 
lucruri ?

— Aici e vorba de conștiinciozi
tatea instructorului, de ceea ce în
țelege el prin propria-i răspundere
— e de părere tov. NICOLAE 
ȘERBAN, secretar al Comitetului 
raional de partid 23 August. Pînă

rificate de însăși experiența mun
cii de partid. în legătură cu a- 
ceasta, in cele ce urmează își 
spun părerea secretari și instruc
tori ai mai mujtor comitete raio
nale de pariid, secretari ai unor 
comitete de par^d și birouri ale 
organizațiilor de bază din între
prinderi și unități agricole din re
giunile București, lași, Cluj și din 
Capitală.

A CUNOAȘTE
ÎNSEAMNĂ
A INTERVENI

Succesul în munca,instructorului 
de partid depinde îiitr-o măsură 
hotărîtoare de recopVRritatea lui 
față de problemele pe care le ri
dică viața, de priceperea de a ac
ționa cu prioritate acolo unde se 
simte cea mai mare nevoie de aju
torul său. Ce trebuie să facă el 
pentru aceasta '!

— înainte de orice, îndeplinirea 
unei cerințe esențiale— spunea tov. 
MARGARETA DRĂGAN, instruc
tor al Comitetului raional de partid 
V. I. Lenin din Capitală : să cu
noască sectorul ce-i este încredin
țat. problemele specifice acestuia, 
oamenii împreună cu care mun- 

A cunoaște înseamnă însă 
începutul. Constatînd o a- 
situație, mă întreb cum 

intervenit, ce am de făcut 
a inliuența și schimba lu- 
în direcția dorită.

cește. 
numai 
numită 
trebuie 
pentru 
crurile

în această privință, interlocutorii 
noștri ne-au relatat Numeroase e- 
xemple concrete. La Comitetul ra
ional de partid Călărași ni s-a vor
bit despre instructorul Dumitru 
Dumitrescu. Printre altele, el a 
primit sarcina de a îndruma și ac
tivitatea organizației de partid de 
la cooperativa agricolă de producție 
din satul Floroaica. în unele bri
găzi se simțea lipsa de disciplină. 
Instructorul și-a pus întrebarea : 
de ce ? în mod firesc, a ajuns la 
concluzia că e necesar să fie întă
rit rolul organizațiilor de bază din 
fiecare brigadă. A discutat în s 
multe rînduri cu comuniștii 
sectorul zootehnic și cu cei 
brigăzile de cimp pentru a 
bili împreună cu ei problemele 
îi interesau în cea mai mare 
sură și a ajuta organizațiile 
bază să le rezolve. Rezultatele ac
tivității instructorului se pot, fi
rește, măsura mai ales cu fap
te care demonstrează sporuri de 
conștiință : oameni care înainte nu 
voiau s-audă de sectorul zooteh
nic, astăzi nu vor să audă să pă
răsească locurile de muncă de la 
ferme ; a crescut, în general, dis
ciplina muncii în toate brigăzile. 
Dar rezultatele se măsoară și_ în 
cifre — în sporuri de recoltă . la 
hectar, de produse ale zootehniei.

— Multe exemple asemănătoare 
pot fi date și din activitatea in
structorilor noștri — remarca tov. 
CONSTANTIN CIUBOTARU, prim

mai 
din 
din 

sta- 
care 
mă- 

de

INSTRUCTORULUI DE PARTID

ANCHETĂ DESPRE MUNCA

înlăturarea lor

servește doar
• Receptivitate
® Cui
® Să te „doară" lipsurile, să lupți 
pentru

cunoaștereA

analiza ?

te cu oamenii, pentru aproape 
orice problemă îi vine în minte cite 
un exemplu : cei de la „Armătura" 
au procedat așa..., la „Tehnofrig" 
s-a petrecut cutare lucru... într-o 
zi, a venit vorba despre spo
rirea contribuției organizației de 
bază la promovarea tehnicii noi. In 
locul unor lecții lungi și plicti
coase pe această temă, el ne-a în
demnat să luăm exemplul comu
niștilor de la uzinele „Unirea", 
care, în același sector, au sprijinit 
adoptarea tehnologiei de grup și 
organizarea transporturilor inte
rioare cu ajutorul containerelor și 
elec.trostivuitoarelor. Ne-am dus 
apoi la uzinele „Unirea" și am vă
zut cit de bogată în conținut poate 
fi munca organizației de partid 
chiar și atunci cînd își propune să 
se ocupe de probleme pur tehnice. 
Altă dată ne-a împărtășit expe
riența organizației de partid de la 
„Armătura" în exercitarea dreptu
lui de control.

La îndemîna instructorului se 
află, bineînțeles, și alte mijloace 
prin care poate contribui la perfec
ționarea stilului de muncă al orga
nizațiilor de partid. Iată un exem
plu relatat de tov. MARGARE
TA DRĂGAN : Am observat că, la 
întreprinderea „Tînăra Gardă" din 
Capitală, organizația de partid are 
o experiență bună în domeniul pri
mirii și educării noilor membri de 
partid. Am urmărit această pro
blemă și la întreprinderea „Victo
ria socialistă“. După ce m-am con
sultat cu un membru al biroului 
comitetului raional de partid, am 
organizat un schimb de experien
ță între secretari și membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază, ti
neri recent primiți în rîndul comu
niștilor și membri de partid cu ve
chime din ambele întreprinderi. 
Cei de la „Victoria socialistă" și-au 
însușit astfel unele metode eficien-

nu de mult și eu am fost instructor, 
în primul an n-aveam experiență. 
Uneori mi se părea că peste tot 
lucrurile sînt pe un drum bun. Ul
terior, am început să văd și dincolo 
de aparențe. Nu o dată, insă instruc
tori mai vechi mă sfătuiau : dacă 
semnalezi toate deficiențele consta
tate, vei fi cotat ca unul care mun
cești slab. De ce să te legi singur 
la cap dacă nu te doare ? Or, toc
mai asta este. Pe instructor trebuie 
să-l doară cînd undeva lucrurile 
șchioapătă. Și trebuie să simtă o 
mare satisfacție cînd, după ce a 
pus umărul, situația s-a îndreptat.

DECÎT „DE TOATE
Șl NIMIC“...

în fiecare săptămînă, instruc
torul are de îndeplinit multe, 
foarte multe sarcini. Dacă le-ar 
trata ' pe toate la fel, fără dis- 
cernămînt, și-ar risipi forțele, n-ar 
realiza nimic. Așa dar, el trebuie 
să distingă esențialul de secun
dar, să găsească veriga princi
pală, rotița care pune în mișcare 
întregul ansamblu al muncii 
partid.

Am răsfoit un carnețel cu 
semnări al instructorului Milu 
lea, care-și duce munca în comuna 
Domnești, situată la una din margi
nile Bucureștiului. La începutul 
carnețelului erau notate impresiile 
și observațiile zilnice. Pe temeiul 
instructajelor lunare de la comite
tul raional de partid, el își alege 
din acest „fișier de probleme", care 
este carnetul, verigile spre care își 
va îndrepta atenția în perioada ur
mătoare. Cu mai bine de un an 
în urmă, cînd a venit în comună, 
a observat că la cooperativa agri
colă de producție existau deficien
te care împiedicau mersul ei înain-

de

în- 
Mi-

(Urmare din pag. I)
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mea, publicația 
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Merită menționat și faptul că ti
rajul „Gazetei matematice“ a 
rit de la 13 000 exemplare în 
la aproape 40 000 în 1965.

Interviu realizat de
Mihai IORDÄNESCU

Tradiție»
si actualitate

In ce direcții considerați 
contribuția „Gazetei matematice' 
Ia dezvoltarea învățămîntului de 
specialitate ?

După părerea 
poate să devină, 
rabile create de 
voltării științei și culturii, în î 
mare măsură decît pînă acum 
tribună a experienței pedagogice

roase să contribuie la moderniza
rea predării în școli, la perfecțio
narea programelor și manualelor 
prin eliminarea a tot ceea ce e de
pășit în predarea acestei științe. 
Nu cred că exprim numai o opinie 
personală sugerînd „Gazetei mate
matice“ să-și spună cuvîntul în di
recția sporirii rolului acestei disci
pline în dezvoltarea gîndirii logice 
a elevilor, oferind profesorilor de 
specialitate modalități concrete de 
a sublinia legăturile dintre celelalte 
discipline și instrumentele mate
matice. Astăzi, cînd economia noas
tră socialistă se dezvoltă impetuos, 
rolul matematicii la progresul ști
inței și tehnicii crește considerabil. 
Alături de reuniuni științifice, de 
schimburi de experiență, de confe
rințe și simpozioane consacrate a- 
cestor probleme, „Gazetei matema
tice“ și Societății de științe mate
matice le revine datoria de a valori
fica bogatele tradiții ale școlii ma
tematice românești, de a participa 
activ la perfecționarea continuă a 
pregătirii cadrelor în acest do
meniu.

Singurătate
Foto : Gh. Vlnțilă

înaintate, care prin opinii compe
tente, propuneri și sugestii valo-

te. întreaga activitate a organizației 
de partid trebuia îndrumată spre 
dezvoltarea unei atitudini noi față 
de muncă din partea tuturor coo
peratorilor. De aceasta depindea 
rezolvarea în bune condiții chiar și 
a altor probleme decît cele ale pro
ducției agricole, care stăteau la 
inima oamenilor. La un moment 
dat a aflat că în satul Țegheș se 
tărăgănează de multă vreme o sea
mă de lucrări gospodărești ; el și-a 
dat seama că aici ar fi nevoie și 
de un cămin cultural. în toiul 
lucrărilor agricole de primăvară 
și de vară, a reușit să găsească 
timpul necesar pentru a îndruma 
organizația de bază să se ocupe și 
de aceste probleme care acum 
sînt aproape toate soluționate.

Dar nu întotdeauna se proce
dează așa. Unii se lasă copleșiți de 
mărunțișuri, de sarcinile curente.

— în timpul campaniei — spu
nea tov. STELIAN SIMION, in
structor al Comitetului raional de 
partid Călărași — se întîmplă a- 
desea să las totul baltă. Credeți că 
pot să merg eu să stau de vorbă cu 
oamenii la cimp ? Ce acțiuni să 
mai întreprind atunci ? Oamenii 
au timp de așa ceva ?

Ciudat fel de a gîndi. Dacă in
structorul nu e împreună cu oa
menii tocmai în momentele hotă
rîtoare ale muncii, cînd li se pun 
la încercare calitățile politice- 
morale, cum o să ajungă el să-i 
cunoască, să sesizeze ce e bun, să-i 
ajute în mod concret ?

Am trecut prin comuna Popești, 
raionul Iași, unde este instructor 
tov. Ion Cosma.

— Cum vă sprijină în activita
tea dvs ? — l-am întrebat pe tov. 
PETRU MA.RDARE, secretarul or
ganizației de bază din brigada de 
cîmp nr. 7.

— Ne convoacă, pe noi, secreta
rii și membrii birourilor organiza
țiilor de bază la centrul de co
mună, uneori și de trei ori pe 
lună. Ne spune ce probleme să a- 
vem în vedere și ne lasă să ne 
descurcăm singuri, cum ne price
pem. în ultimele trei luni, numai 
o singură dată — era în timpul se
cerișului — s-a interesat de orga
nizația noastră de bază. Dar și a- 
tunci m-a chemat la școală, m-a 
întrebat de una și de alta și mi-a 
spus că am sarcina să ajut la mo
bilizarea oamenilor pentru a ter
mina... treierișul ! Cine are nevoie 
de asemenea îndrumări „în gene
ral" ? Nu reprezintă ele o pier
dere inutilă de vreme ?

Se pune, evident, întrebarea : 
cum a controlat comitetul raional 
munca instructorului său, cum l-a 
ajutat să înțeleagă esența muncii de 
partid ca activitate zilnică, vie cu 
oamenii ?

SUB SEMNUL
PERMANENTEI 
PERFECȚIONĂRI

îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă nu este o ches
tiune care îl privește numai pe 
fiecare instructor în parte. In a- 
ceastă direcție, lui trebuie să i se 
acorde un permanent ajutor.

— Pe ce căi ? — am întrebat 
noi. Iată, ca un fel de concluzii, 
cîteva din răspunsurile primite : 

ȘTEFAN COMȘA, secretar al 
Comitetului raional de partid Că
lărași : „Să îmbogățim neconte
nit conținutul instruirilor lunare, 
înarmîndu-i pe instructori cu cu
noașterea temeinică a documen
telor și hotărîrilor partidului. A- 
ceste instruiri trebuie să lie tot
odată o tribună a unui permanent 
schimb de experiență. Bineînțeles, 
să-i ajutăm cu acest prilej să a- 
profundeze principalele probleme 
economice, aflate în atenția or
ganizațiilor de partid pe care le 
îndrumă”.

ION MARINESCU, secretar al 
Comitetului raional de pariid 23 
August : „E necesar să cunoaștem 
mai bine munca practică a in
structorilor. Rezultate bune se ob
țin atunci cînd membrii biroului 
comitetului raional se deplasea
ză mai des împreună cu ei pe 
teren, îi ajută cu experiența și 
îndrumările lor concret, la fața 
locului.

VASILE CRĂCIUN, Instructor al 
Comitetului raional de partid 
Iași : „Noi, instructorii care lu
crăm in mediul sătesc, ne vedem, 
de regulă, doar cu prilejul instrui
rilor lunare. Am avea multe de în
vățat dacă am merge împreună 
cu un secretar al comitetului ra
ional de partid și în alte comune 
decît cele în care muncim”.

Schimbul de păreri, redat mai 
sus pe scurt, are menirea de a 
sublinia cîteva din problemele a- 
cestei interesante și vii activități, 
reliefînd necesitatea sprijinirii în
tr-o mai mare măsură a muncii 
— mereu nouă și înnoitoare — a 
instructorului de partid.

Anchetă realizată de
D. TÎRCOB, FL. CEAUȘESCU, 
M. CORCACI și AL. MUREȘAN

Cum viemeă.
■■ - •»>• 'A- • ►

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă și a continuat să 
se încălzească ușor. Cerul a fost 
senin. Vîntul a suflat potrivit, 
predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 12 grade la Joseni 
și 24 de grade la Berzeasca. In 
București : Vremea a fost fru
moasă și a continuat să se încăl
zească. Cerul a fost senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura ma
ximă a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 octombrie. In țară : 
Vremea devine în general insta 
bilă, cu cer temporar acoperit 
Vor cădea ploi slabe locale, mal 
frecvente în jumătatea de vesi 
a țării Vînt potrivit, temporar 
tare din sectorul vestic. Tempe
ratura în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și 6 
grade, iar maximele între 10 și 
20 de grade Local ceață și brumă 
In București . Vremea devine în 
genera! instabilă, cu cer temporar 
noros. Vîntul va sufla potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată 
din sectorul vestic. Temperatura 
în scădere în a doua parte a 
intervalului.

Atmosfera „Cartierului 
veseliei" cucerește spec
tatorul de ia primii melri 
rulați și în sala de cine
ma se simte participarea 
vie a tuturor, vîrstnici și 
tineri. Vîrslnicilor, filmul 
le reamintește nu numai 
veselia „dulcei" maha
lale bucureștene, cea 
din șlagăre și din ro- 
manje ci, mai ales, anii 
grei din preajma izbuc
nirii războiului, ani de 
luptă dură pentru o bu
cată de pîine, pentru 
demnitatea muncitoreas
că. Tinerilor, filmul le 
povestește despre soar
ta unei generajii care a 
cunoscut activitatea ile
gală, care a înfruntat 
Siguranfa, care n-a ple
cat fruntea în fafa umi
lințelor și care a învins. 
Filmul povestește tineri
lor despre tinerețea pă
rinților lor, tinerețe 
zbuciumată, pusa nu o 
dată sub semnul tragis
mului dar orientată de 
certitudinea unui ideal, 
azi împlinit. Desti
nul familiei muncitoru
lui Gheorghe Gheorghe 
impresionează poate 
tocmai pentru că a 
fost comun și cotidian, 
repetat cu dureri comu
ne în atîfea familii. Du
rerea aceasta comună a 
unit familiile și indivizii, 
ie-a dat o putere invin
cibilă care s-a transfor
mat în aefiunea organi
zată, condusă de parti
dul comunist.

Filmul subliniază cu 
insistentă procesul de 
formare a conștiinței re
voluționare a muncito
rilor. In acest sens, unul 
din personajele intere
sante ale filmului, dacă 
nu cel mai interesant, 
este Gheorghe II, omul 
care se transformă sufe
rind, care realizează 
saltul calitativ pe planul 
propriei conștiințe, tră
ind amara experiență a 
falselor iluzii. înzestrat 
de natură cu forfă fizi
că, Gheorghe II își for
mulează prin „pumn” o 
filozofie a existentei și 
a dreptăfii, o filozofie 
primitivă care îi va fi in
firmată de realitatea 
obiectivă a relafiilor 
sociale existente în vre
mea sa. Pumnul lui soli
tar nu-i va aduce decît 
rudimente de satisfacție 
și nimic altceva.

Celelalte personaje, 
membri ai familiei 
Gheorghe, tatăl, Lia și 
puștiul, sînt angrenaji în 
conflictul de clasă mai 
direct, dacă nu con
știent — ca în cazul ta
tălui, omorît în explozia 
de la „Metalurgia Ra
hova” — măcar prin tor
ta împrejurărilor, eloc
vente pentru viafa lor. 
în general, chipurile 
muncitorilor din „car
tier" sînt reușit creiona
te, tipologia, caracte
rele fiind interesant di- 
ferenjiate.

Polul opus al conflic
tului particularizat în 
film prin familia de in
dustriași Rahova este 
exprimat convingător, 
fără acea tentafie de ca
ricaturizare știută din 
alte producjii ale cine
matografiei noastre. 
Domnișoara Rahova este 
un adversar redutabil, 
înzestrat cu energie și 
voinfă, omul care știe ce 
vrea, care își apără in
teresele de pe pozi|iile 
puterii ce îi stă la în- 
demînă, care nu se sfi- 
ește să apeleze la vio
lente, la corupție sau la 
propriile farmece femi
nine, care știe să-și ma
nevreze uneltele supu
se, cu autoritate și ci
nism.

Multe alte personaje 
întregesc configurația 
umană a epocii. Pre-

zenja ziaristului Pietra- 
ru, amintind prin pasiu
nea atașamentului fată 
de cauza muncitorilor, 
prin dăruirea totală, 
pînă la sacrificiul vieții, 
de Alexandru Sahia, a- 
cordă evenimentelor na
rate un cadru mai am
plu. Rămîne o admira
bilă secvenfa, cu parti
ciparea eroului, ancheta 
printre cei mai oropsiți 
dintre oropsifii sorții 
sub planșeul Dîmbovi
ței.

De cealaltă parte, in
spectorul Vulcănescu — 
deși reluat din filmul 
„Străzile au amintiri" — 
încoiijuraf de acolifii 
săi, închipuie o imagine 
a sistemului represiv po
lițienesc, cînd subtil și 
perfid, cînd brutal pînă 
la animalizare. „Maisfo- 
rul", Jenică și alfii sînt 
nu numai pete de cu
loare într-un peisaj pi
toresc, ci elemente ac
tive în dramaturgia fil
mului.

Scriitorul loan Grigo- 
rescu și regizorul Ma- 
nole Marcus se mențin 
și cu acest film în a-

PE

ECRANELE

CINEMATO

GRAFELOR

ceeași sferă de interes 
comun întîlnită în an
terioara lor colaborare : 
„Străzile au amintiri". 
Scriind scenariul, auto
rii au jesuf din date o- 
bișnuite, cunoscute, o 
intrigă vie, dinamică, cu 
momente de mare inte
res, cînd pline de umor 
amar, cînd violente, 
cînd lirice. Ceea ce n-au 
putut evita e un anume 
descriptivism al faptelor 
pure, lăsînd condeiul 
să alunece uneori în 
zone exterioare analizei 
sau semnificațiilor. A- 
vînd ambifia să realize
ze un tablou larg, cu
prinzător, autorii, con- 
sirînși de mulțimea per
sonajelor, au pierdut 
firul Ariadnei cînd și 
cînd, antrenafi pe căi 
paralele, sacrificînd ceva 
din unitatea de aejiune. 
După confruntarea fil
mului cu publicul, la 
Festivalul de la Ma
maia, autorii au renun
țat la cîteva episoade 
colaterale. însă și acum, 
la vizionarea actualei 
prezentări a filmului, o 
anumită impresie de 
dispersare rămîne.

„Cartierul veseliei" a 
fost distins la Mamaia 
cu „premiul pentru re
gie", justificat pe deplin 
de calitățile regizorale 
ale lui Manole Marcus, 
definite prin trăsăturile 
originale, printr-o sen
sibilitate particulară 
pentru întregirea atmos
ferei din infinite detalii, 
pentru dirijarea actori
lor, pentru ritmul acțiu
nii. pentru discrete în 
tratare. Regizorul a con
lucrat profesional cu 
to(i colaboratorii săi, 
impunînd filmului o u- 
nitate stilistică. Decoru

rile (N. Teodoru șl F. 
Dumitriu) în marea lor 
majoritate recompuse, 
„machiate" din realita
te ; costumele (Andi I- 
vancenco) desenale cu 
intenția exactă de a ca
racteriza personajele, 
alcătuiesc acea atmosfe
ră convingătoare, nota
tă la începutul rînduri- 
lor de fată, atmosferă 
reală și robustă. Merită 
subliniată cu laude ima
ginea filmului (Sandu 
Intorsureanu). Cadrajele, 
compoziția, „culoarea”, 
mișcarea de aparat îl 
situează pe operator, 
deși foarte tînăr, prin
tre cei mai buni, Veri
tabilă artă cinematogra
fică pot fi considerate 
secvențele de la înce
putul filmului, „cinema
tograful de altă dată”, 
cele din beciurile Sigu
ranței, unde brutalitatea, 
dezumanizarea sînt în
fățișate cu maximă ex
presivitate, prin planuri 
apropiate, dinamice, în 
tonuri sumbre de gri, 
sau secvența reportaju
lui lui Pietraru sub plan- 
șeurile Dîmboviței, un 
fel de „azil de noapte” 
al epocii antebelice.

Bagheta regizorului 
se face remarcată și în 
autenticitatea multor in
terpretări actoricești. Si
guranța inifială a lui 
Manole Marcus în ale
gerea și distribuirea ac
torilor a condus ulterior 
spre o interpretare uni
tară, lipsită de curentele 
stridente teatrale din 
alte filme. Actori consa- 
crafi în cinematografie, 
ca Tan(i Cocea, Toma 
Caragiu, au dat unor 
personaje secundare 
nuan|ări fine, profun
zimi, caracteristici de 
gest, de atitudine, me
nite să le fixeze în me
moria spectatorilor. Ion 
Besoiu (premiul pentru 
interpretare la festival) 
creează un personaj viu, 
ardent, cîșfigînd simpa
tia publicului în rolul 
ziaristului Pietraru. Ka
rton Ciobanu, în Gheor
ghe II, apare mult mai 
matur și mai sfăpîn pe 
mijloacele sale artistice 
decît în anterioara sa 
aparijie din „Omul de 
lîngă tine”. Merită men
ționată Olga Tudorache, 
interpreta domnișoarei 
Rahova, pentru siguran
ța și dezinvoltura acor
date unui personaj fără 
prea multe complicajii 
interioare. Regizorul n-a 
ezitat să acorde roluri 
importante unor tineri, 
cărora le deschide ast
fel drumul speranjelor. 
Viorica Farkaș, în Ceci
lia, aduce personajului 
său un anumit farmec în 
drama ignorantei sale. 
Cuplul tinerilor Maria 
Clara Sebök — Adrian 
Moraru, deși dovedind 
o anume inhibiție în 
fa(a aparatului de filma
re, mi se par apariții ci
nematografice agreabi
le ; ei întruchipează to
tuși personaje mai pufin 
izbutite, tributare și u- 
nui dialog cu intenfii 
lirice, dar mai degrabă 
livresc. In roluri episo
dice, Gh. Pătru, Jean 
Lorin Florescu, Nunufa 
Hodoș și alfii, comple
tează cu prezente preg
nante o distribuție izbu
tită.

Cu acest film, Manole 
Marcus, după încercări 
felurite, divagafii prin 
comedia muzicală sau 
filme cu copii, se impu
ne în configurația cine
matografiei noastre ca o 
personalitate regizorală 
care, cu siguranță, va 
avea și în viitor multe 
de spus.

Mircea MUREȘAN

<s Teatru! de Operă și Balet t 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 
11, TOSCA — 19,30.
« Teatrul de stat de Operetă I 
MAM-ZELLE NITOUCHE —
10.30, LASAȚI-MA SA CÏNT —
19.30.
© Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : VE
DERE DE PE POD — 10. OA
MENI Șl ȘOARECI — 15,30,
VLAICU VODĂ — 19,30, (sala
Studio) : O FEMEIE CU BANI
— 10. SPECTACOL VASILE 
ALECSANDRI — 15.30, TEZAU
RUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
© Teatrul do Comedie : RINO
CERII — 10,30. TROILUS ȘI CRE- 
SIDA — 15,30. ȘEFUL SECTORU
LUI SUFLETE — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 10,30, COPIII SOA
RELUI — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30. p ț
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : COLOMBE — 10,
OMUL CARE ȘI-A PIERDUT 
omenia — 19,30, (sala Studio) : 
SCAUNELE — 20.
» Teatrul Mic : SPECTACOL
JAQUES PREVERT — 11. DOI PE 
UN BALANSOAR — 15, VULPILE
— 20.
« Teatrul ..Barbu Delavrancea"-! 
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ 
— 20.
® Teatru! „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : OCHEȘEL ȘI BÄLÄ- 
IOARA — 11, (sala Victoria) : 
DOCTORUL AUMADOARE — 11. 
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Palatului) : CU MU
ZICA... E DE GLUMIT — 20.
© Circul de stat : O SEARĂ LA 
CIRC — 16 : 20.

© 8,50 — Gimnastica de învio
rare Ia domiciliu © 9,00 /- Rețeta 
gospodinei ® 9,30 — “Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar : 
Telejurnalul pionierilor ; Sărituri 
din înălțimi ; Poșta copiilor © 
11.00 — Emisiunea pentru sate 
«8 15,15 — Duminica sportivă.
Transmisiune de la Stadionul Re
publicii : aspecte de Ia întâlnirea 
de atletism dintre formațiile 
Steaua, Știința și Rapid ® 19,00
— Jurnalul televiziunii (I) 19.20
— Camera invizibilă ® 19,30 — 
Emisiune de varietăti-concurs 
„Cu mască... și fără mască" © In 
încheiere : Jurnalul televiziunii 
(II) Telesport.

® uA«vTĂi.HUL 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; 18,30; 
21, Flamura — 9,15; 11.30; 13,45: 16; 
18,15; 20.30, Excelsior — 9,30; 11.45; 
14; 16.15; 18.30: 20,45 (la toate
completare Prima zi).
9 DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Republica
— 8,45; 11,15; 13,45: 16,15; 18,45:
21.15, Festival (completare știință 
și tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 13,45; 
16,15: 18.45: 21,15.
® JUDEX : Luceafărul — 9,15;
11,30; 13,45: 16, Capitol — 9,30 ;
11,45: 14: 16,30; 18,45; 21.
® CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop : Luceafărul — 18,15 ;
20.30.
W CAMERA IN FORMA DE „L" : 
Melodia — 9; 11,30; 14: 16.30; 19;
21.30. Modern — 9; 11.30; 14: 16,30; 
19; 21,30.
® PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE : Victoria (completare
Cine a luat pelicanii?) — 10; 12; 
14; 16, 18,15; 20,30.
a LOCOTENENT CRISTINA : 
Central (completare La Carna
val) — 9,30; 11,45; 14; 16,15: 18.30; 
20,45.
© 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. 
«ș FERNAND COW-BOY : Union 
(comnletare Acolo unde a trăit 
Hemingway) — 10.30; 15,30; 18;
20.30.
e PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10; 11,15. 12,30.
© UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Doina — 13,45: 16: 18.15; 20,30, Lira
— 11,30, 15,30; 18: 20,30 (la am
bele completare Lecție în infinit). 
Moșilor (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Bulgaria) — 15; 
17; 19; 21
m TRAIEȘTE-ȚI VIAȚA, APELE, 
IN NUMELE CELOR VII, CE
RAMICA DIN OBOGA, CĂLĂ
TORIE ÎN PARADISUL PĂSĂ
RILOR, SUITA BĂNĂȚEANĂ : 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
» CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Giulești (completare Comorile 
orașului scufundat) — 12; 15,30; 
18; 20,30, Cotroceni (completare 
Casa cetate) — 10.30; 15,30; 18;
20,30.
© CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Cultural (comple
tare VizJta delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) — 16: 19.30.
© A TRECUT O FEMEIE — ci
nemascop ■ Miorița (completare 
Elevul de serviciu) — U,j5; 12;
14.15; 16,30; 18,45; 21.
© FEMEIA NECUNOSCUTA : în
frățirea între popoare — 11,30;
15,30: 18; 20,30 (completare Ele
vul de serviciu).
a LA ORA 5 DUPA-AMIAZÄ S 
Bucegi — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15.
O UNORA LE PLACE JAZUL : 
Dacia — 9,15—14 în continuare ; 
16.15; 18,45: 21, Vitan (comple
tare Sport nr. 4/1965) — 15,30;
18' 20,30.
© APORT. MUHTAR ! — cine
mascop : Buzești — 14,15; 16,30;
18,45, 21. Crîngași — 11,30; 16; 18; 
20 (la ambele completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea 
cinemascop)
® SAMBA : Pacea — 11; 16: 18,15; 
20.30. Cosmos — 13,30; 15,45; 18;
20 (la ambele completare A cui 
e vina ?)
© UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Grlvfta (completare La cel mai 
înalt nivel) - 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20 30.
a HOȚUL DE PIERSICI . Unirea 
(completare Fata de pe Somes) 
— 11. 16: 18,15- 20,30.
O 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 RomânH în 
U.R.S.S.) - 11; 16: 18; 20.
© OMUL MAFIEI : Flacăra (com
pletare Pictorul luminii) — 11.30; 
16; 18.15; 20,30, Volga (comple
tare Gravuri revoluționare) — 
9,45: 12; 11.15. 16,30; 18,45; 21.
© CARAMBOL : Rahova (com
pletare Muzeul Zambaccian) — 
10.30: 1G: 18 15. 20.30.
ß CINEVA ĂCOI.O SUS MA IU
BEȘTE ; Popular (completare 
Știați că...) - 11,15: 16; 18,30 21.
© CEI TREI MUȘCHETARI (am
bele serii) : Arta — 10; 13.30; t7. 
© IDIOTUL . Arta - 20.30.
iș» CORBII : Colentina — 16:
18.15: 20,30.
ft PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Viitorul (completare Mîi- 
ne începe azi) — 10; 15; 17.45;
20.30.
© CULORILE LUPTEI — cine
mascop : Progresul (completare 
Sport nr. 4/1965) — 11; 15,30; 13; 
20,15
0 ROMULUS ȘI REMUS - cine
mascop : Ferentari — io: 12.15 ; 
16: 13,15: 20,30 (completare Melo
diile străzii — cinemascop).
© WINNETOU — cinemascop : 
Munca — 14; 16,30; 18,45; 21.



Cron ica zilei

SCiNTEIA PAGINA 3

„Schimburi rodnice de vederi intr-o atmosferă
OASPEȚI IUGOSLAVI 

LA ȘANTIERUL 
SISTEMULUI HIDROENERGETIC 

ȘI DE NAVIGAȚIE 
PORȚILE DE FIER

în ziua de 15 octombrie Dușan 
Petrovici, președintele Skupștinei 
R.S. Serbia, Zvonko Brkici, vice
președintele Skupștinei Federale a 
R.S.F Iugoslavia, Andria Mugoșa, 
președintele Skupștinei R.S. Mun- 
tenegru, Vidoe Smilevski, președin
tele Skupștinei R.S. Macedonia, 
Gemal Biedici, vicepreședintele 
Skupștinei R.S. Bosnia și Herțego- 
vina, dr. Milos Janko, vicepreșe

dintele Skupștinei R.S. Croația, 
} Rudolf Ianko, vicepreședintele 

Skupștinei R.S. Slovenia, Rado
van Vlaikovici, președintele Skup-’ 
șt.inei regiunii Voivodipa, Stanoie 
Aksici, președintele Skupștinei re
giunii Kosovo și Metohia, Bogo- 
liub Stoianovici, președintele Vecei 
republicane a Skupștinei R.S. Ser
bia, și alte persoane oficiale iugo
slave au făcut o vizită la șantierul 
Sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier.

Pe malul românesc, la Gura 
Văii, oaspeții au fost întîmpinați 
de Emil Drăgănescu, ministrul e- 
nergiei electrice, Ion Predescu, pre
ședintele Sfatului popular regional 
Oltenia, Octavian Groza, adjunct 
al ministrului energiei electrice, și 
de conducătorii șantierului și au 
luat cunoștință de desfășurarea lu

crărilor de la baraj, de la construc
ția noii șosele și căi ferate.

SOSIREA MINISTRULUI 
IRANULUI ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMÂNIA
La 16 octombrie a sosit în Capi

tală Ahmed Eghbal, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar 
al Iranului în Republica Socialistă 
România. în Gara de Nord, el a 
fost salutat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe,

PLECAREA
UNEI DELEGAȚII CULTURALE 

ÎN R. P. CHINEZĂ
O delegație culturală condusă de 

Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a părăsit sîmbătă Capitala, 
plecînd în R. P. Chineză, în ca
drul acordului de colaborare cul
turală dintre cele două țări. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost salutată de Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

RETROSPECTIVĂ 
FRANCISC ȘIRATO

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România a fost organi
zată expoziția retrospectivă Fran
cise Șirato, al cărei vernisaj a avut 
loc sîmbătă la amiază în prezența 
a numeroși iubitori de artă.

Ca și expozițiile Stefan Dimitres- 
cu și N. Tonitza, această retrospec
tivă se înscrie pe linia prezentării 
operei unor artiști a căror activi
tate s-a desfășurat între cele două 
războaie mondiale. Sînt înfățișate, 
într-o expunere selectivă, lucrări 
din toate perioadele reprezentative 
ale creației lui Fr. Șirato, realizate 
de-a lungul celor aproape 50 de 
ani dedicați picturii. Expoziția reu
nește 77 de picturi în ulei, 28 de lu
crări de grafică colorată și alb-ne- 
gru și, ca o completare, 16 foto
grafii reproducînd unele din dese
nele pe teme politice și sociale pu
blicate în presa timpului.

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC
Simpozionul cu tema „Electroen- 

cefalografia stărilor paroxistice 
cerebrale“, organizat de Academie 
și Uniunea societăților de științe 
medicale, și-a încheiat sîmbătă lu
crările. Participanții, printre care 
o serie de specialiști din Bul
garia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și România au dezbătut pro
bleme actuale de diagnostic, trata
ment și profilaxie în crizele cere
brale trecătoare, au luat cunoștință 
de realizările școlii neurologice ro
mânești în acest domeniu.

(Agerpres)
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AZI ÎN CAPITALĂ
RUGBI : Cons’ructorul—Știin

ța Timișoara (teren Construc
torul, de la ora 9,30) ; Progre
sul—Grivița Roșie (teren Pro
gresul, ora 11,30).

BASCHET : Progresul—Știin
ța Brașov (masculin), Știința 
București—Știința Cluj (femi
nin), Știința București—Steagul 
roșu Brașov, Dlnamo Bucu
rești—Aurul Brad (masculin) 
— în sala Floreasca, de la 
ora 8.

HANDBAL : Știința Bucu
rești—Știința Timișoara (femi
nin) — meci în cadrul „Cupei

de toamnă”, pe terenul „Pro
gresul", de la ora 10.

FOTBAL : Știința București— 
Metalul Tîrgoviște, Dinamo- 
Victoria—Constructorul Brăila 
(meciuri din campionatul cate
goriei B) — pe stadionul „Re
publicii", începînd de la ora 9.

HALTERE : „Cupa Steaua", 
competiție rezervată halterofi
lilor juniori — în sala Dinamo 
II, de la ora 9,30.

ATLETISM : Pe stadionul 
„Republicii", de la ora 15, me
ciul Rapid—Steaua—Știința din 
cadrul campionatului republi
can pe echipe.

Schimb în ștafeta 4 x 100 m femei, desfășurată Ieri pe stadionul 
„Republicii" din Capitală Foto i A. Carto|an

Ieri la fotbal...
în cadrul pregătirilor ce le face 

în vederea meciului de la 23 oc
tombrie (cu Turcia, la Ankara), 
lotul nostru reprezentativ de fotbal 
a susținut ieri dupâ-amiază un 
joc-școală cu formația brașovea- 
nă „Metrom", care activează în 
campionatul categoriei C. Selec- 
ționabilii au trebuit să se între
buințeze serios, mal ales în repri
za secundă, pentru a-i depăși pe 
adversari. în prima repriză lotul 
a înscris 4 goluri (în ordine, prin 
N. Georgescu, Dumitriu II — două 
și I. Ionescu). După pauză, I. Io- 
nescu a mai marcat un gol. „Me
trom’ a înscris un punct, prin Mi- 
leșan, care a transformat o lovi
tură de la 11 m.

Antrenorii lotului au întrebuințat

ieri următorii Jucători : Andrei (M. 
Ionescu)-Popa, Motroc (Petescu), 
Hălmăgeanu, Greavu-Ghergheli 
(D. Popescu), N. Georgescu-Pîrcă- 
lab, Dumitriu II, I. Ionescu, Co- 
dreanu.

După cum am mal anunțat, marți 
la Brașov selecționata română va 
susține un meci de verificare cu 
formația Dynamo Dresda (R.D.G.).

...și la volei
Sîmbătă seara, în cadrul campio

natului republican de volei, s-a dis
putat în sala Giulești meciul mas
culin Rapid — Steaua. Voleibaliștii 
feroviari au terminat învingători cu 
scorul de 3—1.

„Săptămîna preolimpică internațională“
Turneul de box din cadrul „Săptă- 

mînii preolimpice internaționale“ 
de la Ciudad de Mexico se află în 
centrul atenției publicului. Peste 
8 000 de spectatori au asistat la me
ciurile celei de-a doua reuniuni în 
care a evoluat și tînărul pugilist 
român Nicolae Gîju. Boxînd în li
mitele categoriei cocoș, Gîju l-a în
vins la puncte pe japonezul Okada.

Pe stadionul „Cetății universi
tare“, care va fi de altfel teatrul 
viitoarei Olimpiade, au început în
trecerile de atletism. în probele de 
viteză și sărituri rezultatele au fost 
în general bune, dar în cursele de 
fond influența altitudinii s-a făcut 
serios resimțită asupra randamen
tului atleților. Astfel, cunoscutul 
fondist tunisian Mohamed Gam- 
moudi. învingător la 10 000 m, a 
realizat doar 31'37"8/10. Suedezul

Persson a cîștigat proba de 3 000 m 
obstacole în 9’32”6/10. La 100 m 
plat, francezul Piquemal l-a între
cut pe cubanezul Figuerola. Ambii 
au fost cronometrați cu timpul de 
10”3/10. Alte rezultate : lungime — 
Stenius (Finlanda) 8,02 m ; ciocan
— Beyer (R.F.G.) 66,57 m ; înălțime
— Schilikowski (R.F.G.) 2,14 m.

Iată și cîștigătorii primelor pro
be de înot : 100 m fluture bărbați 
Kuzmin (U.R.S.S.) l'00"6/10 ; 400 m 
liber bărbați — Echeverria (Mexic) 
4'26”8/10 ; 100 m liber femei —
Grünet (R.D.G.) l'03''8/10 ; 200 m 
spate bărbați — Mazanov (U.R.S.S.) 
2T8"3/10 ; ștafeta 4 x 100 m liber 
bărbați — S.U.A. 3’47”3/10.

în turneul de scrimă, proba de 
spadă a revenit sportivului sovie
tic Kostava. (Agerpres)

a

Declarafiile secretarului general al Uniunii 
interparlamentare, care ne-a vizitat jara

Sîmbătă a părăsit Bucureștiul dl. André de Blonay, secretarul 
general al Uniunii interparlamentare, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Grupului român al Uniunii interparlamen
tare. înaintea plecării, d-sa a avut o convorbire cu Mircea Moar- 
căș, șef de redacție la „Agerpres".

Am primit cu plăcere invitația de 
vizita România, cü atît mai mult

cu cît Grupul parlamentar român 
joacă un rol foarte constructiv în 
cadrul activității interparlamentare 
— a subliniat oaspetele. Cu prile
jul vizitei la președintele Marii 
Adunări Naționale, dl. Ștefan Voi- 
tec, distinsă personalitate politică, 
am avut o întrevedere lungă și 
prietenească, trecînd în revistă co
laborarea dintre Grupul parlamen
tar român și Uniunea interparla
mentară și anumite aspecte ale po
liticii internaționale, aspecte care 
s-au discutat și la recenta confe
rință de la Ottawa, unde delegația 
română, condusă de dl. Teodor Ma
rinescu, a adus o contribuție foarte 
activă.

în această ordine de idei, oas
petele s-a referit la unele obiective 
ale activității Uniunii interparla
mentare. Scopul nostru — a sub
liniat d-sa — este de a asigura o 
mai bună colaborare internațio
nală. Problema aceasta, desigur, nu 
poate fi rezolvată numai prin re
zoluții. Avem nenumărate dovezi 
că legăturile stabilite prin interme
diul 
tare 
care 
nale 
tul pe care îl facem pentru a crea 
între oameni, reprezentanți ai di
feritelor regiuni ale globului, ai 
unor regimuri politice și ideologice 
diferite, o concepție comună asu
pra marilor probleme ale contem
poraneității, este un fapt pozitiv.

conferințelor interparlamen- 
au creat terenul propice pe 
anumite probleme internațio- 
au putut fi rezolvate. Efor-

El este consacrat, în primul rînd, 
cauzei păcii și constituie o contri
buție importantă la apărarea ei. 
Totodată, noi contribuim la o mai 
bună informare a parlamentarilor 
diferitelor țări asupra realităților 
internaționale. Uniunea noastră își 
deplasează sesiunile sale dintr-o 
țară în alta și prin aceasta creează 
cadrul necesar unui schimb conti
nuu de păreri, unei mai bune cu
noașteri reciproce.

Referindu-se la întrevederile a- 
vute cu conducerea Ministerului 
Afacerilor Externe și Grupului par
lamentar român al Uniunii inter
parlamentare, oaspetele a decla
rat : Am avut cu acest prilej 
schimburi rodnice de vederi într-o 
atmosferă de încredere și de re
lații prietenești. Am fost impre
sionat de interesul pe care foruri 
conducătoare din România îl ma
nifestă față de Uniunea noastră 
interparlamentară.

în legătură cu unele impresii 
despre vizita sa în București și în 
diferite centre ale țării, secretarul 
general al Uniunii interparlamen
tare a scos în evidență faptul că a 
rămas puternic impresionat de po
litica constructivă, multilaterală a 
statului nostru. La uzinele de trac
toare și autocamioane din Brașov 
pe care le-am vizitat — a subliniat 
oaspetele — am constatat, ca rezul
tat al acestei politici, efortul plin 
de avînt pe care îl desfășoară po
porul dv. și al cărui efect se con
cretizează și în noile cartiere de 
locuințe, în viața oamenilor în ge
neral.

Sîmbătă s-au încheiat în Capi
tală lucrările celei dera doua Con
ferințe naționale de obstetrică și 
ginecologie.

Conferința a constituit un prilej 
pentru dezbaterea realizărilor în
registrate în ultimii ani în cer
cetarea și activitatea clinică de 
specialitate. Au fost relevate date 
care atestă succesele dobîndite în 
ocrotirea sănătății femeii în țara 
noastră, între care dezvoltarea re
țelei unităților medicale ; aceasta a 
permis ca proporția nașterilor în a- 
ceste unități să fie de 80 la sută, 
față de 15,5 la sută cît era în trecut. 
Tematica conferinței a fost axată 
pe problemele practicii medicale 
din țara noastră, cit și pe unele 
aspecte ale cercetărilor științifice 
ce se întreprind pe plan mondial, 
cum ar fi „Mortalitatea perinata- 
lă“, cuprinsă și în planul de studii 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății. Autorii numeroaselor comu
nicări și lucrări științifice — me
dici specialiști din țară și invitați 
de peste hotare — au prezentat di
ferite metode moderne, ce pot fi 
aplicate cu succes în practica me
dicală. (Agerpres)

Deosebiri de structură

Locul materiilor
prime: în circuitul
economic

(Urmare din pag. D

In acest an și alte conduceri de 
întreprinderi din regiune au im
pulsionat acțiunea de lichidare și 
prevenire a stocurilor supranorma- 
tive. Uzina mecanică din Mîrșa a- 
vea la sfîrșitul anului trecut, „su
pranormative“ de aproape 6 mi
lioane lei. La începutul celui de-al 
doilea 
loarea 
Pe ce 
nul de aprovizionare pentru tri
mestrul II, conducerea uzinei a 
luat în calcul — pentru prima oară 
— și materialele existente mai de 
mult în depozite. în parte, ele au 
fost introduse în procesul de fa
bricație. Trebuia găsită însă o solu
ție și pentru materialele cu mișca
re lentă, aprovizionate cu ani în 
urmă. Cantitățile nu erau neglija
bile : ele reprezentau aproape jumă
tate din valoarea supranormative- 
lor. Uzina nu a mai apelat la forul 
tutelar. Delegații săi s-au deplasat 
în alte întreprinderi, oferindu-le 
materialele de prisos. Aproviziona
rea a fost corelată operativ cu ce
rințele secțiilor. Orice modificări în 
cererile de materiale ale secțiilor 
sînt aduse din timp la cunoștința 
serviciului aprovizionării. Econo
miștii de aici analizează operativ 
cererile, le confruntă cu stocurile 
și, împreună cu compartimentele 
tehnice, stabilesc cantitățile care 
urmează să fie achiziționate.

Măsuri similare au fost luate, în 
ultimul timp, la Fabrica de șuru
buri din Brașov și Uzina mecanică 
Sibiu. Acțiunea de aducere în cir
cuitul economic a valorilor mate
riale imobilizate în stocuri supra- 
normative nu se desfășoară însă 
cum trebuie în toate întreprinde
rile din regiune. Sînt încă între
prinderi unde nu se acționează 
prompt și eficace în vederea li
chidării stocurilor de prisos. Așa 
stau lucrurile la uzinele „Trac
torul".

Am solicitat pe directorul co
mercial al acestei uzine, Radu Pas- 
cu, să ne explice de ce se mențin 
încă stocuri supranormative de 
materii și materiale exagerat de 
mari, care au implicații asupra si
tuației financiare a întreprinderii. 
Numai în 8 luni din anul în curs 
uzina a plătit, din această cauză, 
dobînzi penalizatoare de aproape 
2 milioane lei.

— Ni s-a fixat în mod arbitrar 
un normativ de mijloace circulante 
prea mic.

— După cîte știm, acest norma
tiv a fost stabilit pe baza propune
rilor conducerii uzinei.

— Da, dar direcția generală ne-a 
încadrat „forțat" în sarcina de re
ducere a prețului de cost.

Este inutil să mai redăm în con
tinuare discuția. Conducerea uzinei 
își menține ^punctul de vedere, se 
cramponează de un anumit nor
mativ. Și, între timp, face prea pu
țin pentru a diminua și preîntîm- 
pina formarea de stocuri supra- 
normative. în depozitele uzinei se 
găsesc anumite materiale care a- 
coperă nu numai necesitățile ace
stui an, ci și pe cele din... trime
strul I 1966. Ea deține — ca să dăm 
doar un exemplu — profile de 
oțel de ordinul a sute de tone peste 
normativ. Iată, deci, că nu este 
vorba de normative necoresnunză- 
toare — așa cum susține directo
rul comercial. Direcția generală a 
procedat bine cînd i-a stabilit 
uzinei un normativ mai mic, tocmai 
pentru a impulsiona conducerea 
tehnico-administrativă să lichideze 
stocurile de materii prime și ma-

semestru din acest an. va
lor e de cinci ori mai mică, 
căi ? Cînd s-a întocmit pla-

teriale peste necesitățile produc
ției.

Uzina „Independența" din Sibiu 
avea imobilizate în stocuri supra- 
normative, la 
lui III, valori 
lioane lei.

— O cauză 
relatat șeful serviciului aprovizio
nării Gheorghe Vilaia — constă în 
faptul că, la întocmirea specifica
țiilor de materii prime și materiale, 
noi nu cunoaștem detaliat planul 
de producție și documentația de 
fabricație. Se tărăgănează nomina
lizarea unor produse și, în acest 
caz, elaborarea planului de apro
vizionare nu are de la început o 
bază reală. Dar nu numai atît. In 
cursul anului, unele poziții ale pla
nului de producție se modifică. 
Direcția generală uită însă să co
releze operativ sarcinile de pro
ducție cu indicatorii financiari și 
cu planul de aprovizionare.

Tntr-adevăr, la compartimentul 
aprovizionării se află în pre
zent un dosar voluminos cu liste-

începutul trimestru- 
materiale de 14 mi

principală — ne-a

I
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I 
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a avea nevoie, însemnate cantități a 
de materii și materiale. Cu adresa I 
nr. 251326/271485 din 1965, de e- I 

de ia baza nr. 5 Arad au « 
uzină 12 tone tablă din u 
^mandate de nimeni. »

I
I
I
I 
i
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Oaspeți ai Filarmonicii 
bucurestene

Filarmonica de Stat „George Enescu“ 
a avut în concertul său de sîmbătă 
seara doi oaspeți : pe dirijorul Georges 
Tzipine din Franța și pe violonista Suna 
Kan din Turcia. Programul, 
uvertura la opera Freischütz, de Weber, 
a cuprins Concertul pentru 
orchestră de Mendelssohn 
Suita în fa de Albert Roussel și s-a 
încheiat cu două pagini celebre com
puse de Maurice Ravel pentru balet — 
„Valsul" și „Bolero“. (Agerpres)

inceput cu

vioară și
Bartoldy,

le de materiale puse la dispoziția 
forului tutelar pentru a fi redistri
buite. N-au fost luate însă în con
siderare! în loc să rezolve opera
tiv solicitările repetate ale uzinei, 
forul tutelar îi îngreunează situa
ția financiară, repartizîndu-i. fără

xemplu, de la baza nr. 5 Arad au 
sosit în 1 
oțel, necomandate de nimeni.

— Se pare că uzina „Indepen
dența" a devenit o adevărată bază 
de desfacere, ne spune directorul 
filialei Sibiu a Băncii Naționale, 
loan Munfeanu. Și aceasta, prin 
„grija" forului tutelar. întrebăm 
Direcția de aprovizionare din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini : cum justifică acest du-te- 
vino de materiale ? Nu se știe oare 
că se cheltuiesc bani cu transpor
tul, cu depozitarea, că uneori ma
terialele trambalate dintr-un loc 

' în altul se degradează ? Cine su
portă pierderile ?

Din cele constatate cu prilejul anchetei noastre se desprinde ne
cesitatea ca în întreprinderi să se desfășoare o acțiune hotărîtă 
pentru lichidarea stocurilor supranormative de materii prime și ma
teriale. Ele constituie fonduri de materiale „înghețate", care ar 
putea ii utilizate de alte întreprinderi pentru realizarea unei pro
ducții suplimentare. Este momentul cel mai potrivit acum — cînd 
în întreprinderi se definitivează planurile de aprovizionare pentru 
anul viitor — ca conducerile tehnico-administralive să analizeze 
cu răspundere posibilitățile de readucere în circuitul economic a 
valorilor materiale imobilizate în stocuri supranormative și să se 
facă totul pentru prevenirea formării lor. O reacție mult mai 
promptă în acest domeniu se cere din partea organelor și organi
zațiilor de partid, combătînd practicile greșite, dăunătoare econo
miei naționale, de a se aproviziona întreprinderile cu cantități de 
materiale peste necesitățile reale ale producției. Mai eficace în 
această privință trebuie să fie sprijinul dat întreprinderilor de di
recțiile generale din ministere. Se impune, totodată, ca organele 
financiar-bancare să întărească controlul economico-financiar pre
ventiv în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a întreprinde
rilor.

In secția de îmbuteliere a Fabricii
de produse lactate București

Foto : R. Costin

Ziarul „COMBAT" a 
publicat o corespon
dență din Bonn 
care se spune :

„în situația actuală, 
precum și încă timp de 
mulți ani — se spune 
în articol — este o ilu
zie să te poți gîndi 'a 
integrarea economică a 
Europei 
Doar un simplu exem
plu, al Republicii Fede
rale Germane și Fran
ței, ilustrează foarle lim
pede imposibilitatea a- 
ceasta.

Structurile economice 
ale Germaniei federale 
și Franței sînt cu totul 
diferite ; este suficient 
să se amintească pe 
scurt că economia ger
mană se bazează în în
tregime pe sectorul par
ticular ; în nici un sec
tor, statul vest-german 
nu deține suficiente po
ziții pentru a putea e- 
xercifa o influență reală. 
Franța, după cum se 
știe, are o economie de
numită «economie mix
tă», statul fiind prezent 
în sectoare mari.

Domeniul energiei e- 
lectrice ridică proble
mele cele mal greu de 
rezolvat pentru europe
nii de la Bruxelles (re
prezentanții „celor șase* 
în organismele dirigui
toare ale Pieței comu
ne). Problemele acestea 
nu provin — așa cum 
vor unii să se creadă — 
numai din faptul 
pildă, cărbunele

în

(occidentale).

că, de 
nu in-

ită în competența comi
siei europene (deoarece 
este supus celei a 
C.E.C.A.) ; minele de 
cărbuni germane trec de 
mai mulți ani printr-o 
criză pe care Bonnul nu 
o poate stăvili. Nici un 
alt sector particular nu 
a ilustrat mai bine inca
pacitatea întreprinderi
lor particulare de a 
evita dificultățile struc
turale.

Putem ilustra imposi
bilitatea de a se ajunge 
măcar la un simplu în
ceput de integrare cu 
ajutorul altui exemplu 
concret. După cum se 
știe, Franța a încheiat 
cu Algeria acorduri pe
troliere. Aceste acorduri 
atrag însă unele sacri
ficii : va accepta oare 
automobilistul german

sä plătească cu un pfen
nig mai mult la litru, în 
favoarea petrolului sa
harian ? Guvernul ger
man nu ar putea per
mite un asemenea aran
jament: societățile Shell,' 
Esso etc. pun liber pe 
piața germană cantită
țile pe care le doresc, 
la prețurile care le con
vin. Chiar pentru a apă-“ 
ra cărbunele din Ruhr, 
Ludwig Erhard a trebuit 
să ceară marilor com-“ 
panii petroliere să-și 
frîneze puțin vînzările 
de țiței, fără a putea 
recurge la cea mai sla
bă măsură concretă. Ele 
au acceptat aceasta, dar 
cu titlu provizoriu și în
tr-o proporție net insu
ficientă.

Aceeași este situația 
și cu gazele naturale de 
la Lacq (Franța) sau din 
Sahara : mai multe,
mari societăți germane 
au încheiate contracte 
cu producătorii olan
dezi, care vor asigura, 
întregul consum german 
pentru mulfi ani”.

„Recentele convorbiri dintre ministrul 
de externe britanic Stewart și secretarul 
de stat al S.U.A., Rusk, au marcat un re
gres pentru diplomația anglo-americană" 
— remarcă ziarul „Times'. „După luni de 
inactivitate forțată, arată ziarul, convor
birile de la Washington au constituit un în
ceput prost. Rezultatele 
„Vizita ministrului de externe britanic a a- 
vut loc, probabil, într-un moment nepotri
vit Erhard nu a format încă cabinetul și 
Stewart a încercat să lanseze idei care ar 
putea face sarcina qançelarului mai difi- : 
cilă. Trebuie reamintit că Departamentul 
de Stat nu este în situația de a accepta 
inițiativele britanice care ar putea afecta 
relațiile S.U.A. cu Germania occidentală'. A

sînt nefericite'.

Cine va daptura
Presa londoneză relatează cu lux de amă

nunte lupta ce se desfășoară în prezent în 
Anglia între doi „pirați“ — posturi de radio 
clandestine folosite 
cială. . •

pentru reclamă comer-

fortul?

„Grupuri rivale ale 
unor posturi de radio- 
pira.ți — relatează re
vista „News of the 
World" din 12 octom
brie — dau o adevă
rată bătălie pentru a 
pune stăpînire pe un 
fort antiaerian 
timpul războiului, 
mit Knock John 
wers și situat în 
tuarul Tamisei. De o 
parte se află „Radio 
City 1“, care emite din 
fortul Shivering Sands, 
situat în largul mării 
în dreptul localității 
Whitstable (în Kent) și 
controlat 
Carolina“, 
companie 
pună mîna pe Knock 
John Towers și să e- 
mită, sub numele de 
„Radio City 2“, pe lun
gimea de undă de 399 
metri. împotriva ei 
luptă un grup, condus 
de Roy Bates, care 
speră să poată emite

din 
nu- 
To- 
es-

de , .Radio
Această 

speră să

din fort sub numele 
de „Radio Essex", pe 
lungimea de undă de 
222 metri.

Este o luptă în care 
fiecare din părți a 
capturat o dată fortul, 
dar a fost apoi alun
gată de adversar Bates 
a fost primul care 
s-a declarat stăpîn pe 
fortul situat la 9 mile 
în largul coastei Kent- 
ului, lăsînd 
tineri, 
mentele de 
dos» trimise 
dio City" i-au silit pe 
adolescenți să-și ia 
tălpășița și au lăsat în 
fort doi oameni de-ai 
lor. „Radio Essex" a 
revenit, cu un grup 
care i-a alungat pe ri
vali, iar fortul a fost 
lăsat în paza a doi oa
meni Imediat „Radio 
City" a ripostat, t.rimi- 
țînd 10 oameni cu un 
vas. Ocupanții din 
partea grupului „Ra-

aici doi 
Apoi detașa- 

«coman
de „Ra

dio Essex" au fost si- . 
liți să părăsească for
tul și „Radio City" a 
pus aici trei oameni 
de-ai săi. «Au plecat 
destul de liniștit, a 
declarat un purtător 
de cuvînt din partea 
organizației „Radio 
City“ Noi le-am făgă
duit că nu-i vom atin
ge». După cîteva zile, 
un grup de desant tri
mis de „Essex" s-a că
țărat pe stî.lpii de oțel 
ai fortului pentru <ț„ 
repune stăpînire pe 
el. învingătorii i-nu 
transportat pe cei trei 
«prizonieri» pînă lai 
fortul Shivering Sands-, 
unde se găsește postul 
„Radio City 1“ Potri
vit ultimelor știri, un- 
vas trimis de „Radio-- 
City“ încearcă din nou 
să invadeze fortul pen
tru care se dă bătălia. 
Acesta fusese părăsit. 
de Ministerul de 
război și, din punct de 
vedere juridic, va a- 
parține primei per
soane care va formula 
pretenții asupra lui... 
în cazul cînd se va 
putea menține acolo.

Corespondențâ din R. P. Bulgaria

Tinerețea unui vechi orașà •>
Așezat în vestul cîmpiei 

roditoare a Traciei, Plov- 
divul, vechiul Filipopolis, 
este un important centru 
comercial, industrial și 
cultural al Bulgariei 
cine și prietene.

Pentru a cuprinde mal 
bine în priviri panorama 
Plovdivului, oaspeții sînt 
invitați de obicei să urce 
pe una din cele șase co
line, pe versanții și la 
poalele cărora este așe
zat orașul. De acolo, 
ochiul cuprinde deopotri
vă apele Marițel, pe ma
lurile căreia este situat 
Plovdivul, turle și geamii 
înnegrite de vreme, evan
taiul străzilor, cu forfota 
caracteristică orașelor în 
dezvoltare, noile edificii 
— blocuri de locuit, 
clădirile impunătoare ale 
fabricilor sau instituții
lor social-culturale ca
re dau tinerețe stră
vechii așezări. La poalele 
colinelor Geambaz Tepe 
(dealul geambașilor) și 
Taxim Tepe (dealul re
partiției), între cartierele 
de sud și de nord, circu
lația e înlesnită de un 
tunel.

Ca monumente vechi se 
relevă îndeosebi Giumaia 
Geamia (moscheia tîrgu- 
lui) — o clădire intere
santă care datează din 
secolul 14, precum și 
Cifte Bania (baia perechi
lor) datînd din secolul 16 
Vestigiile trecutului sînt 
numeroase și toate se

ve-

bucură de grijă șl ocro
tire din partea statului.

Am vizitat, împreună cu 
pictorul P. Abagiov, mu- 

' zeul arheologic care adă
postește peste 15 000 de 
exponate — mărturii ale 
artei preistorice și trace, 
ale culturii antice și me
dievale bulgare Aici se 
găsește șl vestitul tezaur 
de aur de la Panaghiuri- 
ste, datînd din a doua 
jumătate a secolului 1 
înaintea erei noastre, 
compus din vase, amfore 
șl alte obiecte de artă, 
cîntărind împreună peste 
șase kilograme. Tezaurul 
a fost descoperit în 1949.

Nu departe de oraș, pe 
șoseaua ce duce spre 
poalele Rodopilor, am 
făcut un popas la Combi
natul de zino șl plumb. 
Mal vizitasem această 
unitate cu vreo doi ani 
în urmă, cînd secția de 
plumb abia se construia. 
Cunoșteam de atunci 
ceva din progresele 
lizate de colectivul 
treprinderil în urma
discuții pe care o avuse
sem la Sofia cu Serafim 
Ilcev, inginer șef al Di
recției generale a meta
lurgiei neferoase De la 
el am aflat că principale
le secții ale combinatu
lui produc anual 30 000 
tone de zinc și peste 
40 000 tone de plumb, 
ceea ce reprezintă jumă
tate din producția de me
tale neferoase a tării Și 
procesul de dezvoltare a

cîte 
rea- 

în- 
unei

combinatului continuă. In 
zilele în care l-am vizitat 
se tăceau ultimele pre
gătiri pentru punerea tn 
funcțiune a unor noi uti
laje care să asigure o 
creștere a producției 
anuale de zinc cu încă 
20 000 de tone. Colectivul 
întreprinderii dă dovadă 
de hărnicie și 
pere în muncă : în pri
mele 7 luni ale 
an, el a realizat o 
mie de energie electrică 
echivalentă cu aceea ne
cesară pentru obținerea 
a 3 500 tone de plumb.

Combinatul textil .Ma
rita’, situat pe malul stîng 
al apei cu același nume, 
este cea mai mare uni
tate textilă din Bulgaria. 
Istoria dezvoltării lui a 
fost scrisă în anii con
strucției socialiste In 
1947, în același loc exista 
un atelier textil în care 
lucrau 200 de munci
tori ; acum, numărul lor 
e de peste 4 000 în toți a- 
ceștl ani — ne spunea 
Marla Radeva. conducă
toarea unei brigăzi — 
s-au lărgit spatiile de 
producție, s-au montat 
noi mașini și utilaje : în 
prezent, producția anuală 
depășește 40 milioane 
metri țesături.

La Plovdiv funcționează 
mai multe Institute și fa
cultăți de învătămînt su
perior de medicină a- 
gronomie. știinte naturale, 
matematici. pedagogie

Ele sînt frecventate 
mal multi student) de-

price-

acestui 
econo-

etc 
de 
cît cuprindeau toate insti
tuțiile de învătămînt supe
rior din Bulgaria anului 
1939 Aici își desfășoară 
activitatea și patru insti
tute de cercetări științifice 
cu profil agricol,

G. Stoianov, președinte
le clubului tinerilor poefl 
șl scriitori, ne vorbește 
despre faptul că în acest o- 
raș șl-a începui activita
tea Dimităr Blagoev, înte
meietorul mișcării socia
liste din Bulgaria, și tot 
aici a trăit cunoscutul 
scriitor Ivan Vazov. 
urmă cu cinci ani 
spune — au luat 
un club literar și 
ditură, care

în' 
ne ’ 

ființă ' 
o e- 

se ocupă 
de publicarea lucrărilor 
tinerelor talente. Rezul
tatul ? în acest răstimp 
au fost publicate aproape 
40 culegeri de nuvele, 
poeme, piese și scenarii 
Iar în lucrările editate..— 
preciza președintele — se 
vădește dorința de a a- 
borda problemele 
temporane, năzuința de a 
zuqrăvl cît mai autentic 
viața nouă Pentru stimu
larea activității literare,., 
începînd de anul trecut, 
sfatul popular a Instituit 
„Premiul Plovdiv".

Asemeni întregii . Bul
garii, Plovdivul cunoaște 
anii de înflorire ai con
strucției socialiste. ’ ’

con-

Constantin LINTE
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LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U. DIN NOU

Continuă dezbaterile pe comisii LUPTE LÎNGĂ
' NEW YORK 16. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Vineri au continuat la 
O.N.U. lucrările celor șapte comi
tete ale Adunării, unele definiti- 
vîndu-și organizarea lucrărilor, al
tele reluînd dezbaterile începu
te în zilele anterioare. Au atras 
atenția în mod deosebit discuțiile 
din Comitetul pentru problemele 
economice și financiare, unde au 
continuat să-și expună pozițiile de 
principiu reprezentanții Suediei, 
României, S.U.A., Ghanei, Finlan
dei, Poloniei și Filipinelor.

Vorbind despre unele fenomene 
negative din economia mondială, 
reprezentantul țării noastre, Costin 
Murgescu, a arătat, printre altele, 
că „se impun măsuri practice pen
tru înlăturarea obstacolelor și dis
criminărilor care limitează posibi
litățile de extindere a relațiilor 
economice mondiale, pentru adap
tarea comerțului internațional la 
cerințele progresului contempo
ran“. Amintind de inițiativa din 
anii trecuți a delegației române 
privind elaborarea unei declarații 
de principii care să călăuzească 
statele în relațiile lor economice, 
pe baza respectării riguroase a su
veranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in-

terne, avantajului reciproc, Costin 
Murgescu a arătat că, după apre
cierea delegației române, „a sosit 
timpul să fie urgentată elaborarea 
practică a declarației, într-un ca
dru care să confere acestor prin
cipii rangul unor norme general 
acceptabile de reglementare a coo
perării economice între toate sta
tele“. Delegatul român a vorbit, de 
asemenea, despre „oportunitatea 
organizării unei sesiuni speciale a 
Consiliului Economic și Social, de
dicată cercetării activității O.N.U. 
și instituțiilor sale specializate în 
legătură cu rolul factorului uman 
ca subiect și finalitate a întregii 
dezvoltări economice“.

Plecarea spre patrie 
a tovarășului 
Corneliu Mănescu

SAIGON 16 (Agerpres). — O 
nouă unitate a trupelor guverna
mentale cu un efectiv de 100 de 
oameni a căzut sîmbătă într-o am
buscadă organizată de forțele pa
triotice în apropiere de frontiera 
cambodgiana, anunță coresponden
tul din. Saigon al agenției United 
Press International. Citind decla
rația unui purtător de cuvînt a- 
merican, corespondentul sublinia
ză că unitatea guvernamentală a 
suferit pierderi deosebit de grele, 
fiind realmente scoasă din luptă 
de tirul de mortiere și mitraliere. 
Totodată, se anunță că patrioții 
sud-vietnamezi au lansat o serie 
de atacuri împotriva pozițiilor de
ținute de trupele sud-coreene la 
numai aproximativ 25 de kilo
metri nord-est de Saigon.

TURCIA Precizări

asupra politicii
viitorului guvern

în seara zilei de 15 octombrie, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, șeful delegației 
române la cea de-a XX-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
părăsit New York-ul îndreptîndu- 
se spre patrie.

Pe aeroportul internațional Ken
nedy el a fost condus de Mircea 
Malița, adjunct, al ministrului a- 
facerilor externe, Mihail Hașega- 
nu, ambasador, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., Petre Bălăcea- 
nu, ambasadorul român la Wa
shington. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai delegației și 
âi misiunii permanente a Republi
cii Socialiste România pe lingă 
O.N.U., ziariști.

BONN

încercări

ANKARA 16 (Agerprés). — în
tr-un interviu acordat în exclusi
vitate ziarului „Dunya“, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Turciei și președinte al partidului 
dreptății, Suleyman 'Demirel, al 

■cărui partid a obținut victoria în 
alegerile de la 10 octombrie, a de
clarat că noul guvern al Turciei 
va urma o politică dinamică în in
teresul țării. 'Liderul partidului 
dreptății a spus că partidul său se 
pronunță în favoarea dezvoltării 
relațiilor cu toate țările. Demirel 
a subliniat că deși Turcia va ră- 
mîne fidelă alianțelor sale cu Oc
cidentul, aceasta nu va împiedica 
guvernul turc să aibă relații bune 
cu țările vecine.

Argentina

16 (Agerpres). — Intre- 
politice în vederea ieșirii

SAIGON Se pregătesc

urne, dar

alegătorii ?

CAMPANIE
• •
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și reacția unui
0 rezoluție

împotriva agresiunii americane în Vietnam
LARGĂ

de a ieși din impas
BONN 

vederile 
din impasul intervenit în tratati
vele pentru constituirea noului gu
vern vest-german au continuat 
vineri cu participarea liderilor 
principalelor partide ale coaliției. 
Agenția Reuter menționează că 
discuțiile de două ore între liderii 
partidelor Uniunea creștin-demo- 
crată și liber-democrat, cu parti
ciparea cancelarului Erhard, au 
eșuat. Creștin-democrații s-au

„Construiți școli decît tancuri și cazărmi" : iată ce au cerut locuitorii 
din Bretten (R.F.G.) în cadrul unui miting

menținut pe aceeași poziție, refu- 
zînd să acorde liderului partidului 
liber-democrat, Erich Mende, pos
tul de ministru însărcinat cu pro
blemele intergermane, post pe care 
acesta l-a deținut și în vechea coali
ție guvernamentală. Sîmbătă, creș- 
tin-democrații și liber-democrații 
s-au întrunit din nou în prezența 
cancelarului Erhard „într-o ultimă 
încercare, după cum precizează 
agenția France Presse, de concilie
re“. Dar și această încercare a e- 
șuat.

...La Berkeley, Chicago, Mi
chigan, Portland, Santa Barba
ra, Detroit, în Texas și Colo
rado au început vineri, conti- 
nuind apoi sîmbătă în alte zeci 
de orașe, printre care Was
hington, New York, Boston, Los 
Angeles, Philadelphia, Minnea
polis, Pittsburgh, mari acțiuni 
alo studenților din universități
le a numeroase state ale 
S.U.A., în cadrul campaniei de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam.

Cea mai mare dintre aceste 
demonstrații a avut loc la Uni
versitatea Berkeley din Cali
fornia. Mii și mii de studenți 
au început apoi un marș spre 
baza militară din Oakland — 
centrul de regrupare a milita
rilor americani trimiși în Viet
namul de sud. Știrile din cursul 
zilei de ieri anunțau că cei a-

proximativ 10 000 de studenți, 
după ce au parcurs aproape 
trei kilometri, au fost opriți de 
cordoanele de polițiști. In 
unele localități au fost or
ganizate și contrademonstra- 
ții, care au dus la incidente.

Aceste demonstrații orga
nizate de Comitetul național 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, în circa 100 de orașe 
americane, au loc sub auspi
ciile „Zilelor internaționale de 
protest" împotriva politicii a- 
mericane în Vietnam. Ele se 
desfășoară, în același timp, în 
20 de țări, coordonate de „Co
mitete pentru ziua Vietnamu
lui".
Fotografia de mai sus redă un 
aspect al impresionantei ma

nifestații de la Berkeley
Telefoto : Agerpres

Presiuni peroniste

Premierul britanic — anunță din Lon
dra A.F.P. — a hotărit să nu-și pă
răsească biroul din Downing Street în 
cursul week-erid-ului spre a putea da, 
fără întîrziere, toate dispozițiile în ca
zul în care va primi din partea șefului 
guvernului de la Salisbury răspunsul la 
propunerea de mediere a conflictului 
anglo-rhodesian de către o misiune a 
Commonwealthului. In așteptarea aces
tui răspuns, în cercurile politice londo
neze își face loc o anumită neliniște în 
ce privește șansele de succes ale aces
tei misiuni, care riscă să nu vadă lu
mina zilei dacă Ian Smith va 
la începutul săptămînii viitoare 
rea sa de a proclama unilateral 
pendenta“.

Totuși, potrivit nnor zvonuri.
ror ecou s-a făcut corespondentul din 
Salisbury al ziarului „Times“, cabine
tul rhodesian ar fi profund divizat cu 
privire la oportunitatea unei procla
mări imediate a independenței. (De alt
fel întrunirea de vineri seară a cabi
netului rhodesian s-a încheiat fără re
zultat, iar pentru sîmbătă nu era pre
văzută o nouă convocare). O declarație 
de „principii“, evitînd în același timp 
fixarea unei date precise, se crede la 
Londra, ar lăsa deschisă ușa pentru o 
eventuală mediere a misiunii propuse 
de Harold Wilson.

anunța 
hotărî- 
„inde-

al că-

(Urmare din pag. I)

și contrapresiuni
ale forțelor armate

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 
— în urma unei întrevederi cu 
președintele Argentinei, Arturo 
Illia, ministrul de interne Jüan 
Palmero a anunțat că guvernul 
studiază posibilitatea de a invita 
pe Isabela Peron (soția fostului 
președinte al țării, Jüan Peron, 
aflat în prezent în exil în Spania) 
să părăsească țara.

Așa cum se și aștepta, prezen
ța în Argentina a Isabelei Peron 
a provocat o intensificare a pro
pagandei peroniste.

După cum relatează agenția 
France Presse, observatorii consi
deră că guvernul este supus unor 
puternice presiuni îndeosebi din 
partea forțelor armate care au 
criticat atitudinea „conciliantă“ 
față de Isabela Peron.

Situația din Indonezia
DJAKARTA 16 (Agerpres). — Pos

tul de radio Djakarta anunță că în 
cuvîntarea rostită cu prilejul in
stalării generalului Suharto în cali
tate de șef al statului major al ar
matei indoneziene, președintele 
Sukarno a subliniat că principalul 
dușman al Indoneziei continuă să 
rămînă „forțele néocolonialiste, co
lonialiste și imperialiste“. El a insis
tat asupra necesității ca armata să 
colaboreze cu comuniștii pentru 
restabilirea ordinii în țară și să ac
ționeze în conformitate cu doctrina 
revoluției indoneziene, care prevede 
unirea forțelor naționaliste, religi
oase și comuniste. „Trebuie să fim 
uniți în dorința noastră de a ne a- 
tinge obiectivele“, a spus președin
tele Sukarno. El a lansat totodată

un apel pentru instaurarea unei at
mosfere de calm în care să nu se 
dea curs liber pasiunilor, astfel în- 
cît să poată fi apreciate cauzele 
reale ale evenimentelor de la 30 
septembrie.

Agenția France Presse relevă că 
într-una din primele declarații pu
blice făcute de generalul Suharto 
după numirea sa în funcția de șef 
de stat major al armatei indonezie
ne a fost lansat un apel pentru 
încetarea demonstrațiilor antico
muniste și „renunțarea la spiritul 
represaliilor“.

După cum anunță agenția U.P.I., 
la Djakarta domnește o atmosferă 
calmă. Restricțiile de circulație con
tinuă să fie menținute între orele 
17 și 5 dimineața.

Partidului conservator
• BRIGHTON 16 (Agerpres). — 

După 4 zile de dezbateri, sîmbătă 
a luat sfîrșit conferința anuală a 
partidului conservator britanic de 
la Brighton. Luînd cuvîntul la în
chiderea lucrărilor, liderul partidu
lui, Edward Heath, a declarat că 
partidul său se pronunță pentru o 
politică „made in Britain“, adică 
o politică independentă care să 
reafirme Marea Britanie pe arena l 
internațională potrivit concepției | 
partidului conservator.

Securitate al O.N.U., la 28 octombrie, 
coloniile portugheze (Angola, Mozam- 

au cerut, de asemenea, Consiliului de 
creată prin politica de apartheid a gu-

NEW YORK. Miniștrii de externe ai Madagascarului, Liberiei și Tu
nisiei, acționind în numele Organizației Unității Africane (O.U.A.), au 
cerut convocarea Consiliului de 
pentru examinarea situației din 
bic și Guineea portugheză). Ei 
Securitate să examineze situația 
vernului din Africa de Sud.

Referindu-se la votarea rezolu
ției, agenția France Presse relata 
că ea „nu reprezintă decît expre
sia unei dorințe a Camerei Repre
zentanților, neangajînd în nici un 
fel politica oficială". Dar numai 
despre dorințe să fie vorba ? Oare 
agresiunea împotriva poporului 
vietnamez, intervenția armată în 
Republica Dominicană și alte ac
țiuni asemănătoare nu arată că 
sfidarea dreptului suveran al po
poarelor la libertate și indepen
dență, intervenția armată în trebu
rile interne ale altor state sint 
practici reale, nu dorințe pioase ?

Dat fiind că această politică 
este condamnată cu indignare 
de popoarele lumii, noua rezo
luție e menită să creeze un pa
ravan și, totodată, un suport „po
litic" pentru viitoarele acțiuni în
dreptate împotriva independenței 
și suveranității altor state.

în zilele noastre, cină ideile a- 
părării independenței și suverani
tății naționale se afirmă cu o mare 
forță, ridicarea la rang de normă 
de stat a amestecului în treburile 
interne ale altor state nu poate 
să întîmpine decît cea mai vie îm-

SOFIA. La 16 octombrie s-a sem
nat la Sofia convenția de colabo
rare intre Radioteleviziunea româ
nă si Direcția de Radiodifuziune și 
Televiziune din Republica Popu
lară Bulgaria.

atît problema aacesului în învăță- 
mîntul superior, cil și, în cadrul 
unei „mese rotunde", problema ra- 
porluhii dintre umanism și științele 
exacte.

ALGER. în cadrul sesiunii Co
mitetului permanent de pregătire 
a ceței de-a doua Conferințe afro- 
asiatice la nivel înalt, delegația 
algeriană a prezentat un raport 
asupra pregătirilor materiale și a 
condițiilor in care urmează să se 
tină conferința, prevăzută pentru 
5 noiembrie. într-un comunicat se 
subliniază că, pe plan material, sint 
întrunite toate condițiile pentru 
deschiderea conferinței.

MOSCOVA. In U.R.S.S. a fost lan
sat un nou satelit artificial al Pătnîn- 
tulnî — „Cosmos-92", la hordul căruia 
se află instalat aparatai științific des
tinat cercetării spațiului cosmic.

COPENHAGA. în ziua de 15 
octombrie a avut 
tatea de deschidere 
Oficiului Național 
„Carpați".

loc 
a 
de

festivi- 
Biroului
Turism

LONDRA. în cursul unui 
interviu acordat televiziu
nii scoțiene, primul minis
tru englez, Harold Wilson, 
a declarat că nu are inten
ția să dizolve anul acesta 
parlamentul în vederea a- 
legerilor generale.

BUDAPESTA. între 7 și 15 oc
tombrie o delegație a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar în 
frunte cu Jenö Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, a tăcut 
o vizită de prietenie în Republica 
Democrată Vietnam și a avut con
vorbiri cu o delegație vietnameză 
condusă de Le Duan, prim-secre-

tar al C.G. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam. în comuni
catul comun se subliniază că cele 
două delegații condamnă cu hotă- 
rîre agresiunea imperialistă a 
S.U.A. în Vietnam. P.M.S.U. — se 
arată în comunicat — sprijină în
tru totul poziția guvernului R. D. 
Vietnam exprimată în cele patru 
puncte privind reglementarea pe 
cale pașnică a problemei vîetna- 
mezeși revendicările juste cuprin
se în declarația din 12 martie 1965 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

PARIS. Lucrările Consiliului Exe
cutiv UNESCO au luat sfîrșit. 
în intervenția sa, reprezentantul 
României, acad. Athanase Joja, a 
arătat însemnătatea unei dezbateri 
asupra umanismului in lumea con
temporană. in corelație cu pro
gresul științei și tehnicii. în con 
cluzie, s-a propus ca reuniunea de 
la Viena a miniștrilor educației 
să aibă posibilitatea să examineze

Secreta-BELGRAD. La
riatului de Stat
Națională aJ 
vineri a sosit la Belgrad Ansam
blul de cintece și dansuri al Arma
tei Republicii Socialiste România.

invitația
pentru Apărarea 

R.S.F. Iugoslavia,

SINGAPORE. Un comunicat al Mi
nisterului de Externe din Singapore a 
făcut cunoscut că acest stat a deve
nit cel de-al 22-lea membru al Corn- 
monwealthului.

Deși „Casa de 
sub mare" a cu
noscutului cerce
tător Cousteau a 
apărut la supra
față cu citeva 
zile înainte, de 
abia sîmbătă cei 
șase ocupanți ai 
ei au ieșit din 
cabină după de
licate operațiuni 
de decompresi- 
une. Nava sub
marină s-a aflat 
timp de trei săp- 
tăminî la 100 
metri adincime.

LAGOS. în capitala Nigeriei, o de
monstrație de protest a opoziției — 
care cere anularea alegerilor conside- 
rînd că rezultatele au fost falsificate 
— a fost împrăștiată de poliție cu a- 
jutorul gazelor lacrimogene. 250 de 
persoane au fost arestate.

PNOM PENH. Postul de radio 
cambodgian a anunțat sîmbătă că 
cinci avioane americane, decolînd 
de la o bază din Vietnamul de sud, 
au bombardat localitatea Ba Thou.

CAPE KENNEDY. La centrul spa
tial Cape Kennedy a fost lansată o 
rachetă purtătoare de tip „Titan-3", 
considerată cea mai puternică de care 
dispun la ora actuală Statele Unite. 
Cea de-a patra treaptă urma să pla
seze pe orbită trei sateliți 
tueze patru schimbări de 
Din cauze necunoscute, 
din sateliți n-a fost plasai

și să efec- 
traiectorie. 
nici unul 
pe orbită.

potrivire din partea statelor vi
zate.

Sub titlul: „S.U.A. și legea celui 
mai tare în America Latină", co
lumbianul U. Ospina publică în 
„Tribune des Nations" o corespon
dență din Bogota, în care se sub
liniază: „Rezoluția (de la Capito- 
liu — n.r.) a venit ca un adevărat 
duș rece pentru țările latino-ame- 
ricane. Protestele curg de peste 
tot. Chiar și presa cea mai loială 
față de Washington, inclusiv cea 
vădit anticomunistă, nu a ezitat să 
critice în modul cel mai deschis 
ceea ce este calificat drept o re
întoarcere la politica «marii bite» 
a lui Theodor Roosevelt*), potrivit 
căreia pușcașii marini pot debarca 
chiar mîine, dacă au chef, în Ar
gentina, Columbia, Brazilia, Peru, 
Chile sau alte țări, în funcție de 
buna sau proasta dispoziție a oa
menilor Pentagonului. Caracterul 
relațiilor între latino-americani și 
nord-americani, așa cum rezultă, 
din această rezoluție, e cit se poate 
de clar. Primii trebuie să asculte 
fără să crîcnească, în timp ce cei
lalți ordonă după bunul lor plac. 
Cea mai slabă opoziție față de a- 
ceste rînduieli este considerată în 
mod automat ca un semn al așa- 
zisei «subversiuni», ceea ce a- 
trage în mod nu mai puțin au
tomat... trimiterea de pușcași ma
rini, așa cum preconizează Camera 
Reprezentanților". De altfel, cum 
relatează același corespondent, loc
țiitorul secretarului Departamentu
lui de Stat, Thomas Mann, nu s-a 
sfiit să declare în fața industria
șilor columbieni că „S.U.A. dis
pune de pe acum de 200 000 de 
pușcași marini gata să intervină în 
Columbia, dacă circumstanțele ar 
cere-o", reeditînd astfel „operația 
de la Santo Domingo".

După cum anunță agențiile de 
presă, nu numai opinia publică, 
masele muncitorești, forțele demo
cratice și patriotice din țările la- 
tino-americane, dar înseși foruri 
politice oficiale din aceste țări își 
exprimă indignarea iată de iniția
torii rezoluției. Senatul chilian a 
declarat că aceasta amenință di
rect suveranitatea și independența 
statelor sud-americane. în Colum
bia, ambele camere ale parlamen
tului au condamnat în unanimi
tate rezoluția americană : aceeași 
poziție au adoptat Camera depu- 
taților din Peru, numeroși parla
mentari din Argentina și alte țări ’ 
latino-americane. O notă a cance
lariei boliviene declară că „atitu
dinea congresmenilor din S.U.A. 
nu contribuie la întărirea colabo
rării și la respectul ce trebuie să 
domine relațiile Internaționale", 

în opinia publică din America 
Latină, ca și de pretutindeni, se 
înrădăcinează tot mai adine con
vingerea că imixtiunile de orice 
fel în viața popoarelor frînează 
progresul social, creează neîncre
dere între state, dăunează colabo
rării internaționale, periclitează 
pacea mondială. în prezent se a- 
firmă mai imperios ca aricind ce
rința ca în relațiile dintre state să 
fie respectate principiile respectă
rii suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi, 
principii sacre ale dreptului inter
național, iar fiecare popoT să se 
bucure de dreptul de a-$i hotărî 
singur soarta și a-și rezolva tre
burile interne conform propriei 
sale voințe

.♦) Președintele S.U.A. la începutul 
acestui secol.

După alegerile din iulie care 
au adus la prezidenție pe Ame- 
rico Thomas, unicul candidat al 
lui Salazar, Portugalia se atlă a- 
cum înaintea unui nou scrutin : 
alegerile legislative din noiem
brie pentru desemnarea a 130 
de deputați în parlament.

Termenul „febră electorală" — 
scrie presa occidentală — nu ar 
fi cel mai potrivit pentru a ca
racteriza perioada 12 octombrie 
— data deschiderii oficiale a 
campaniei electorale — și ziua 
de 7 noiembrie, cînd vor avea 
loc alegerile. între altele, pen
tru că în listele electorale nu 
sînt înscriși mai mult de 1,5 mi
lioane cetățeni din Portugalia și 
din „teritoriile" africane. Printre 
restricțiile impuse se numără și 
retragerea dreptului de vot per
soanelor care nu au un anumit 
nivel de studii sau nu sînt la zi 
cu impozitele. Singurii adver
sari anunțați pînă acum ai 
candidaților partidului salazarist 
„Uniunea națională" sînt cei trei
zeci și patru de reprezentanți ai 
„Alianței democratice și sociale". 
Inițial, aceștia urmau să candideze 
în cinci districte. O telegramă de 
ultimă oră anunță că una din a- 
cesfe liste a fost desființată. Gu
vernatorul orașului Braga a ho- 
fărît că cei doi candidați ai o- 
pozifiei, Humberto Soliro și An
tonio Braga, nu vor putea parti
cipa la campania electorală de
oarece sînt „în dezacord cu 
principiile fundamentale ale con
stituției portugheze".

Candidații opoziției au dat joi 
publicității un manifest, apărut în 
ziarele de seară, care critică pu
ternic „politica autocratică" a re
gimului și cere ridicarea cenzu
rii în timpul campaniei electo
rale, dreptul la întrunire și con
trolul operațiilor electorale de 
către reprezentanți ai opoziției.

Autoritățile portugheze au 
„perfecționat" și tehnica electo
rală. Astfel, în ziua alegerilor nu 
vor mai exista cabine izolate 
pentru alegători, iar la termina
rea scrutinului urnele vor fi în
cărcate în camioane ce se vor 
îndrepta spre Ministerul de In
terne unde va fi efectuată „nu
mărătoarea”. în aceste condiții, 
nu e greu de presupus care vor 
fi rezultatele alegerilor.

Ce va /ace
Chombe ?

De la secesiunea katangheză 
din!960 la scaunul de prim 
ministru în 1964 — iar acum 
din nou la eșec : iată jaloanele 
„carierei politice" a lui Chom
be. Față de această linie si
nuoasă, observatorii politici 
de la Leopoldville se întrebau 
marți, după anunțarea demite
rii lui de
Kasavubu : cum va reacționa 
Chombe ?

Misiunea lui Kimba de for
mare a noului guvern plutește 
deocamdată în gol. Pentru a 
obține învestitura, el este ne
voit să facă apel și la depută
ții partidului Conaco (al lui 
Chombe). Or, este puțin pro
babil ca aceștia să accepte co
laborarea cu un guvern opus 
șefului partidului lor. Mane- 
vrînd pentru a găsi o ieșire, 
Kimba a oferit un portofoliu 
lui Chombe. Dar Chombe a 
refuzat. Observatorii 
concluzia că el vizează 
tul altceva : postul de 
dinte al țării.

întrucît șansele de 
nire în fruntea guvernului 
sînt pentru moment slabe, 
chiar în cazul eșuării mi
siunii lui Kimba, Chom
be se pregătește asiduu pentru 
alegerile prezidențiale. Pînă a- 
cum și-au prezentat candidatu
ra doi oameni politici : actualul 
președinte Kasavubu și Simon 
Muludiki, om de afaceri con- 
golez, puțin cunoscut în viața 
politică. în ce-l privește pe 
Chombe, el nici n-a infirmat 
nici n-a confirmat zvonurile 
privind eventuala sa candida
tură. Agenția France Presse 
este însă- de părere că el nu 
va lipsi de la „competiție".

Astfel, lupta pentru putere 
dintre Chombe și Kasavubu 
este departe de a-și fi găsit 
un sfîrșit.

către președintele

trag 
cu to- 
preșe-

reiie-

?
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