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ÎNDEPLINIREA planului

Laminorul de G țoii de la 
uzina „Republica" din 
Capitală. Prin crearea 
unui decalaj corespun
zător între secții și res
pectarea lui riguroasă, 
prin planificarea Judi
cioasă a producției zil
nice șl decadale, prin 
efectuarea reparațiilor 
capitale la timp șl în 
bune condiții tehnice, la- 
mlnorlștil din sector au 
sporit anul acesta Indi
cii intensivi de utilizare 
a agregatelor cu 3,8 la 

sută față de plan

Dejun oferit de șahinșahul Iranului
Mohamed Reza Pahlevi

TEHERAN 23. — De la trimișii 
speciali Valeriu Pop și Nicolae 
Puicea :

Sîmbătă la prînz, Mohamed Reza 
Pahlevi, șahinșahul Iranului, a 
oferit un dejun în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului.

Din partea iraniană au luat 
parte Amir Abbas Hoveida, prim-

Dineu oferit 
de Miniștri al

Iranului, dr. A. Alik- 
ministrul economiei, și D. 

Mi- 
Ira-

ministru al 
hani, 
Gharid, subsecretar de stat la 
nisterul Afacerilor Externe al 
nului.

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia a exprimat șahinșahului 
Iranului călduroase mulțumiri 
pentru prilejul oferit de a vizita 
Iranul.

Mohamed Reza Pahlevi și-a ex
primat satisfacția în legătură cu 
vizita în Iran a premierului ro
mân, apreciind-o drept o expresie 
a bunelor relații existente între

Mi-
Ro-

țări. Șahul a transmis 
mulțumiri pentru invi- 
s-a adresat de a vizita 

România, vizită pe care o așteaptă 
cu deosebită plăcere. El a conside
rat că există reale posibilități pen
tru dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor dintre Iran și România.

Șahinșahul Iranului și președin
tele Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei au abordat în cadrul con
vorbirilor, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, probleme 
de interes reciproc privind rela
țiile dintre cele două țări.

cele două 
călduroase 
tația ce i

de președintele Consiliului 
Republicii Socialiste România

De curînd, în uzina noastră s-a 
întocmit o situație privind rezul
tatele activității de producție șl 
finanțare. Ea reflectă în mod sin
tetic' .inamica realizărilor între- 
prir di pe trei trimestre din acest 
an, 1+ comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut șl cu 
planul. Ce se desprinde ? Sarcinile 
la producția globală și marfă pe 
nouă luni au fost îndeplinite în 
proporție de 103,4 la sută și respec
tiv — 101,6 la sută. Realizarea in
dicatorilor globali ai planului a 
avut loc în condițiile respectării 
numărului planificat de salariați. 
Evident, prin aceasta s-a preîn- 
tîmpinat scăderea ritmului de creș
tere a productivității muncii, mări
rea nejustificată a cheltuielilor de 
fabricație, respectîndu-se corelația 
planificată dintre volumul produc
ției globale și fondul de salarii.

Un marc accent am pus pe ridicarea 
productivității muncii. Așa cum re
zultă din bilanțul întreprinderii, a- 
ceasta a sporit cu 9,4 la sută față 
de anul trecut și cu 3,4 la sută față 
de plan. Esențialul în creșterea 
productivității muncii l-a constituit 
utilizarea rațională a capacităților 
de producție, mașinilor și instala
țiilor. Colectivul uzinei noastre a 
avut în vedere atît creșterea indi
cilor intensivi, cît și a celor exten
sivi de utilizare a agregatelor. în 
secțiile de bază — laminoarele de 
6 și 3 țoii — indicii intensivi plani
ficați au fost depășiți pe trei tri
mestre cu 3,8 la sută și, respectiv, 
2 la sută. în aceeași perioadă indi
cii extensivi au crescut cu 3,1 la 
sută și, respectiv, cu 0,7 la sută 
față de prevederile planului tehnic.

Pe ce căi au sporit indicii de uti
lizare a mașinilor și agregatelor ? 
îndeosebi prin crearea unui deca
laj corespunzător între secții și 
respectarea lui riguroasă, prin pla
nificarea judicioasă a producției 
zilnice și decadale în funcție de 
sortimentele stabilite, prin efec
tuarea reparațiilor capitale la timp 
și în bune condiții tehnice, prin 
folosirea integrală a timpului de 
lucru. Ridicarea acestor Indici a permis 
fabricarea într-un schimb, ii, decadă, 
lună sau trimestru a unor cantități 
sporite de țevi — ceea ce a făcut 
posibilă livrarea la termen sau mai 
devreme a cantităților contractate 
către întreprinderile constructoare 
de mașini, din ramurile petrolieră, 
chimică, transporturi, agricultură.

Ing. Nicolae MATEI
directorul uzinei „Republica“-Bucureștl

Totodată, a sporit disponibilul pen
tru export în această privință o 
cifră este semnificativă. In trei 
trimestre din anul în curs, uzina a 
produs pentru export de peste 
două ori mai multe țevi față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Pe nouă luni, planul de export a 
fost depășit cu peste 500 tone, cre- 
îndu-se reale posibilități ca uzina 
să-și realizeze sarcinile anuale în 
acest domeniu mal devreme decît 
termenul stabilit.

Din experiența noastră privind 
folosirea cu indici superiori a ma
șinilor șl utilajelor am desprins 
concluzia că perfecționarea continuă 
a procedeelor tehnologice de lamina
re șl modernizarea agregatelor asi
gură sporirea volumului producției, în 
condițiile obținerii unei eficacități cit 
mal ridicate și complexe. In acest 
scop, în secțiile uzinei au fost apli
cate, în urma consultării largi a 
muncitorilor și cadrelor tehnice, o 
serie de măsuri de mare importan
ță, cu efecte favorabile asupra ac
tivității întregii întreprinderi. Un 
singur exemplu este edificator. 
Prin laminarea țevilor eboșe pen
tru reductor pe un calibru supe
rior și din blocuri“ cu diametre mai 
mari, eficiența economică a pro
ducției uzinei crește cu 1 100 000 lei 
anual. Alte modernizări și perfec
ționări vor fi aplicate în lunile ur
mătoare și la începutul anului vii
tor. Bunăoară, se vor introduce 
limitatoare reglabile la mașinile 
de retezat, se va apliea laminarea 
eboșelor (prin fructificarea studiu
lui tehnico-economic întocmit re
cent de specialiștii uzinei), se va 
pune în funcțiune stația de valori
ficare a sulfatului feros. Aseme
nea măsuri privind utilizarea mai 
bună a „zestrei“ tehnice vor influ
ența pozitiv nivelul activității éco
nomico-productive a întreprinderii.

După cum se știe, uzina noastră 
este un mare consumator de me
tal. Iată de ce, reducerea consumu
rilor specifice de mefal, fără a șfirbl 
cîfușl de pufln calitatea țevilor, con-

(Continuare în pag. a in-a)

ORDINUL
Ministrului forțelor armate

ale Republicii Socialiste România
octombrie 1944, luptînd cu eroism și vitejie, armata română 
cu armata sovietică au desăvîrșit eliberarea întregului terito-

La 25 
Im’ .reună 
riutd patriei noastre de sub jugul fascist. Acoperindu-se de glorie nepie
ritoare, trupele române și-au adus în continuare contribuția de sînge 
pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste.

Anul acesta, sărbătorim Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socia
liste România în condițiile cînd întregul popor, strîns unit în jurul parti
dului și guvernului, muncește cu entuziasm pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Mîndri de succesele obținute de oamenii muncii, sub conducerea par
tidului, în dezvoltarea multilaterală a țării, însuflețiți de perspectivele 
mărețe ale ridicării României socialiste pe noi culmi ale civilizației și 
progresului, militarii forțelor noastre armate își dăruiesc întreaga ener
gie și putere de muncă perfecționării continue a pregătirii lor de luptă 
și politice, cunoașterii și mînuirii temeinice a armamentului și tehnicii 
moderne din înzestrare, întăririi ordinii și disciplinei militare.

Continuatori ai glorioaselor tradiții de luptă ale poporului pentru 
eliberarea națională și socială, pătrunși de un fierbinte patriotism, mili
tarii armatei noastre își îndeplinesc cu cinste și abnegație misiunea sacră 
ce li s-a încredințat — apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, 
a independenței și suveranității țării și, în colaborare cu militarii arma
telor celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia, ai armate
lor tuturor țărilor socialiste, își aduc contribuția la apărarea cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și ge
nerali !

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, 
vă Micit și vă urez noi succese în întărirea capacității de luptă a uni- 
tăți'Of și marilor unități.

T’a cinstea acestei aniversări,

ORDON:
La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage în semn de salut 

21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporu
lui, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România, apără
toare de nădejde a muncii pașnice, creatoare a poporului român !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 
România !

Ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România 

General de armată LEONTIN SÄLÄJAN

Sîmbătă seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a oferit_ în sa
loanele hotelului ~ ■
Hilton un dineu 
lui ministru al 
Abbas Hoveida.

Au participat 
președintele Senatului, 
Riyazi, președintele Medjilisului, 
dr. Alinaghi Alikhani, ministrul 
economiei, Jawad Tabrizi, guver-

Royal Teheran 
în cinstea primu- 

Iranului, Amir

Sharif Emami,
Abdulah

natorul general al Teheranului, 
dr. M. Eghbal, președintele Socie
tății naționale iraniene a petro
lului, reprezentanți ai Curții im
periale, miniștri, deputați, sena
tori, și alte personalități iraniene, 
precum și trimisul special și mi
nistrul plenipotențiar al Iranului la 
București.

Au luat parte Corneliu Mă
nescu, Gheorghe Cioară, Alexan
dru Boabă și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe primul

Foto s M. Andreescn

«äs
sjoii

ministru român în vizita sa în 
Iran, precum și Valentin Viad, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România 
la Teheran.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, Ion Gheorghe Mau
rer și Àmir Abbas Hoveida au 
rostit toasturi.

în pag. a IlI-a, relatări despre 
alte manifestări ale vizitei.

agronomului
Acad. Eugen RÀDULESCU

Menit să îndrume desfășurarea 
procesului de producție în unități 
agricole, variate ca profil, comple
xitate, întindere și amplasare, in
ginerul agronom este obligat să 
întrețină un dialog viu cu toți fac
torii care contribuie la obținerea 
unor recolte bogate. De ce este 
necesar acest lucru ? Răspunsul îl 
găsim sintetizat în cîteva rînduri 
cuprinse în Raportul la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului : „în 
rezolvarea competentă a proble
melor de producție, în munca de 
conducere, în aplicarea metodelor 
științifice de organizare a activită
ții cooperativelor agricole un rol 
important revine inginerilor agro
nomi, tuturor specialiștilor".

Competența este reclamată de 
însăși natura muncii inginerului 
agronom. Solul, clima și plantele, 
atît de variate în complexul nostru 
agricol, își exprimă cerințele într-o 
bogăție de dialecte tot atît de mare 
ca și zonele, regiunile și raioanele 
patriei noastre. Agronomul trebuie 
să le asculte atent — și, ca biolog, 
să le înțeleagă, iar ca inginer 
să știe să le răspundă ce trebuie 
și cînd trebuie. Cînd nu este sigur, 
e obligat să întrebe, să facă expe
riențe și să aștepte răspunsul. Iar 
apoi să intervină prompt, prin mă
suri competente.

în acest mare dialog, ale cărui 
lexic și gramatică au fost pregăti
te, în decursul timpului, cu atîta 
trudă științifică și tehnică, ingine
rul agronom trebuie să fie un inter
locutor atent și pasionat, înțelept 
și sigur pe el, preocupat mereu de 
a cunoaște mai mult și mal bi^e, 
hotărît să caute, să găsească și să 
aplice noul creator.

Pregătirea în școală și în facul
tate este necesară, dar nu epuizea
ză necesitățile. Viața, practica, ri
dică mereu probleme, întrebările 
roiesc în jurul său, de la un 
ogor la altul, de Ia o cultură 
la alta. Răspunsurile nu îngă
duie întîrzieri, rezolvările nu pot fi 
improvizate și de aceea perfecțio
narea continuă trebuie să fie nu 
numai o preocupare, dar și o sar
cină permanentă a inginerului a- 
gronom.

Congresul al IX-lea al P.C.R. ne-a 
indicat ce trebuie și cum trebuie 
să lucrăm pentru a ridica pe o 
treaptă și mai înaltă agricultura 
patriei noastre. Obiectivele au fost 
arătate, jaloanele au fost fixate, 
s-a deschis un larg cîmp de acti
vitate, iar specialiștii ogoarelor au

foarte multe de făcut. De felul cum 
vor lucra, de felul cum vor ști să 
se pregătească pentru a lucra mai 
bine, atîrnă cheia de aur a succe
sului și aurul acesteia îl vor sădi 
în brazdele proaspăt întoarse de-a 
lungul și de-a latul țării. Ei nu tre
buie să uite un lucru: fac parte 
din marea armată a celora care 
se străduiesc să smulgă pămintu- 
lui roade bogate — membri al 
cooperativelor agricole, mecani
zatori, lucrători din gospodăriile de 
stat și, în strînsă colaborare cu 
ei, trebuie să sporească rodnicia 
ogoarelor.

în cele ce urmează, ne propunem 
să sugerăm inginerilor agronomi 
care lucrează în cooperative 
agricole sau gospodării de stat, 
cîteva subiecte de reflectare asu
pra căilor pe care se poate ajunge 
la perfecționarea profesională ce
rută și impusă de stadiul actual și 
de perspectivele de dezvoltare ale 
agriculturii noastre socialiste.

buie să susțină cu ce-oi 
ști pe viitorul Raf Va- 
llone. Și-atunci ține-te 
chefuri și chiolhanuri, 
ține-te nunți și petrecerii 
Tînărul trebuie să aibă 
timp ca să se lase des
coperit. Pentru asta e 
nevoie de bani de buzu
nar, de haine ca lumea 
și cămăși de schimb 1 
Dar timpul trece și ca
riera nu mai începe o- 
dată 1 Geaba probele 
sumare din studiouri, 
geaba aperitivele luate 
cu băieții. Nimeni nu-i 
propune un contract. Șl 
dacă-i așa, indiferentul 
de acest gen trebuie să 
trăiască, nu ? La ce l-au 
adus pe lume părinții, 
de ce există femei î

Specia celor de mai 
sus este încă ușor de 
depistat. Ce ne facem 
însă cu indiferentul sub
til ? Cu omul grijuliu nu
mai în aparență, cu ora
torul care în ședințe 
promite marea și sarea 
pînă se vede instalat în
tr-un fotoliu? Ce ne fa
cem cu omul care tre
ce zîmbind pe lîngă 
nevoile cele mai strin
gente șl dă din umeri, 
cu Individul care promi
te și nu se ține de cuvînt?

Un alt soi de Indife
rent este tînărul cinic, 
fără altă ocupație decît 
aceea de a pîndi femei
le, de a le seduce șl a 
trăi de pe urma creduli
tății lor. Acestui tip i se 
spune la modul ordinar 
altfel și își începe ca
riera pe spinarea pro
priilor părinți pe care-i

el știe asta șl poate 
să-șl mîngîie mal depar
te pe creștet odrasla sau 
să mănînce sau să 
doarmă, fără să simtă 
ceea ce numai sentimen
talii simt: remușcarea.

Dacă Indiferentul este 
șofer și te vîră sub roți 
fără a fi văzut de cine
va, el gonește cît poate

Lîngă noi continuă să 
trăiască încă reprezen
tanți ai unei specii de 
indivizi pe care îi nu
mim cu o îngăduință de 
neiertat : indiferenții. A- 
parent acești oameni au 
toate caracteristicile 
cumsecădeniei : se cear
tă doi vecini — ei nu 
se amestecă; bruschea
ză cineva pe o bătrînă 
în autobuz—ei vîră nasul 
în ziar; arde în vecini — 
indiferentul își așează 
plapuma pe cap și aș
teaptă ca potopul Iul 
Noe să-i salveze pe ne
norociți.

Dacă e medic, indife
rentul ascultă plictisit 
apelul telefonic al bol
navului, jucîndu-se a- 
tent cu propriul copil. 
Sînt clipe cînd chiar 
moartea dacă l-ar vi
zita, el nu se deranjea
ză. Păi știți dumnea
voastră ce înseamnă 
viața particulară a u- 
nui asemenea speci
men? Pentru ce s-au fă
cut revoluții, pentru ce 
a fost scrisă Magna 
Charta Libertatum ? 
Pentru el, pentru drep
tul său de a refuza pe 
un semen în primejdiei 
Și-atunci de ce să nu-i 
dăm posibilitatea să as
culte cu lndiierență cum 
la o depărtare de nimic 
un altul agonizează și

r

Eugen BARBU

MORAVURI

(Continuare 
în pag. a Il-a)

FERENȚI

Operația „Precontinent III

temerară

Și

a ieși la 
obosifi,

„căsufă 
respirînd 
de unde 
incursiuni 
Aventura 

tema unei 
interesantului

Specialiștii au constatat 
că „platoul continen
tal” aflat sub mări și o- 
ceane pînă la o adînci
me medie de 200 de 
metri în jurul uscatului

trol. După cum nota 
„Le Monde” „la urma 
urmei, cei mai imedial 
interesați sînf pelro- 
liștii”.

Imersiunea, plonja-

După aproape 4 săp- 
fămîni petrecute în 
„casa de sub mare”, 
cei 6 oceanonaufi ai 
operației „Preconfinenf 
III” au închis duminică 
seara ușa „lumii fără 
soare”, unde au irait 
și lucrat sub o presi
une puternică de a- 
proape 10 kilograme 
pe centimetrul pătrat. 
Operația a fost con
dusă de comandantul 
Cousteau, care a diri
jat de la un centru te
restru această 
acțiune.

Înainte de 
suprafață — 
dar perfect sănătoși — 
„scafandrii" au trebuit 
să treacă prin „purga
toriul" a 3 zile de de- 
compresiune, ultima 
fază a experienței, pen
tru a reveni treptat la 
presiunea normală de 
1 kilogram pe centime
trul pătrat. O trecere 
bruscă ar fi perturbat 
foarte serios echilibrul

de repede departe de 
locul accidentului, ui- 
tîndu-și victima, senin și 
fericit că a tras chiulul 
legii. înfiorătoarea lui 
posibilitate de a uita 
imediat tot ce a făcut îl 
scutește de milă, de da
toriile elementare față 
de om. Indiferentul își 
vede de treabă, indife
rentul are somnul bun.

terorizează cu caracterul 
său internai. în cele mal 
multe cazuri, adolescen
tul frumos se uită mult 
în oglindă și constată 
fără posibilitatea de a 
fi contrazis că este des
tinat unei mari cariere 
cinematografice. Deci la 
dracu studiile, la dracu 
grija zilei de mîine. Ba
bacii să trăiască, ei tre-

lor fizic, cauzînd tul
burări circulatorii sau 
leziuni care pufeau să 
ducă pînă la paralizia 
parțială sau totală.

Cercetările oceano- 
grafice s-au înmuljit în 
ultimii ani, folosirea 
batiscafurilor și a altor 
aparate asemănătoare 
îngăduind acum sca
fandrilor să coboare la 
mari adîncimi. Dar nu 
mai este vorba doar 
de a face simple expe
diții urmate de înfige- 
rea steagului, ca pe 
vîrful Himalaiei, ci de 
a cuceri un al doilea 
univers — lumea sub
marină — în interesul 
omului, al civilizației.

rea în adîncuri, pune 
probleme complicate 
și dificile chiar dacă 
este vorba de o adîn- 
cime de numai 80-100 
de metri ; sini proble
me privind șederea și 
activitatea îndelungată 
a omului în condiții 
deosebite, și mai ales 
revenirea lui la supra-

ar confine apreciabile 
bogății minerale. Un 
„brîu continental” cu 
o suprafață de aproxi
mativ 26 milioane 
pătraji, însumînd 
mult de jumătate 
întinderea Europei 
Africii luate la un 
și în care s-ar putea 
găsi din abundență pe-

km 
mai 
din

Și 
loc,

fața. Scafandrul esta 
amenințat continuu de 
„beția adîncimilor” și 
de embolia gazoasă. 
S-a căutat soluția 
pentru readucerea 
plonjorului la o presi
une normală. Așa s-a 
născut ideea construirii 
unor încăperi subma
rine în care să poată 
trăi și lucra la o pre
siune constantă și din 
care să poată ieși, cînd 
este cazul, pentru a-și 
continua cercetările în 
apă.

Este cunoscută expe
riența franceză „Pre- 
continent I" : doi oa
meni au trăit la zece 
metri adîncime timp de

o sapfamină intr-o ca
meră cilindrică „Dioge- 
ne", respirînd aer com
primat și coborînd 
frecvent pînă la 25 de 
metri. în 1963 au fost 
înscrise două noi eta
pe : „Preconfinenf II’ 
în Marea Roșie, opera
ție condusă tot de co
mandantul Cousteau, 
cînd un mic echipaj a 
trăit timp de o săptă- 
mînă într-o „căsuță 
submarină” 
aer și heliu, 
făceau mici 
în adîncime. 
lui a oferit 
părți a 
film „Lume fără soa
re". Experiențe impor
tante în ce privește 
„locuitul” în adîncul 
mării au fost efectuate 
în Uniunea Sovietică 
în alte țări.

Al. GHEORGHIU

( Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Coloanele argintii ale complexului 
de reformare catalitică do la rafi
năria din orașul Gheorghe Gheor- 

ghlu-DeJ
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Fetița mofturoasă

SAMUEL

CHU HUI CHENG
(R. P. Chineză)

Fără adăpost

CUM SE DEZVOLTĂ 
MIȘCAREA FOTOGRAFICĂ

ROMÂNEASCĂ ?Pe marginea expozițiilor de la Dall es

ARNOLD
(Austria)

(Fotografii expuse la cel de-al V-lea Salon internațional de artă fotografică)

Sala Dalles a găzduit 
cel de-al V-lea Salon 
international de fotogra
fie artistică al țării noas
tre unde, înfr-o impre
sionantă aglomerare, au 
fost prezentate publicu
lui peste 600 de foto
grafii realizate de 570 
autori din 49 de (ări. 
Concomitent, în același 
loc, a fost deschisă — 
prima dată la noi — cea 
de-a IV-a Bienală color 
a Federajiei Internatio
nale de Artă Foto
grafică, care prezintă 
la rîndul ei peste 200 
de fotografii și peste 
400 diapozitive realizate 
de autori reprezenfînd 
27 de țări. Marele nu
măr de vizitatori a mar
cat din plin Interesul 
deosebit cu care publi
cul a așteptat această 
Interesantă și într-ade-

văr spectaculoasă com
petiție. S-au întîlnit la 
Sala Dalles concepțiile 
și stilurile fotografice 
din aproape jumătate 
din jările lumii ; am pu
tut admira aci peisaje 
și imagini omenești de 
pe aproape toate meri
dianele globului. Ce 
neasemuită poezie de
gajă portretele prezen
tate de Singapore, cît 
de grele și dure sînt 
scenele de muncă din 
India, toate străbătute 
însă de o autenticitate 
impresionantă. Instan
tanee pline de frumu
sețe și farmec, oameni 
absorbiți de îndeletni
ciri cotidiene, dar cu 
cită artă imortalizafi de 
fotografii din R. P. Chi
neză și R. D. Vietnam. 
Simți aici din plin dra
gostea cu care autorii

s-au apropiat de viaja 
semenilor lor, strădania 
de a le descifra preocu
pările, căutîndu-le cu 
perseverentă și înțele
gere grijile și bucuriile 
mari sau mici, înălță
toare sau simple. Ace
leași sentimente am în
cercat privind oamenii 
din fotografiile iugosla
vilor, belgienilor, ger
manilor, polonezilor, 
austriecilor și mai ales 
ale francezilor.

Surprins în ipostaze 
dintre cele mai diferite, 
Omul a fost prezent în 
cele mai izbutite lu
crări, în fotografii care 
dezvăluie cu subtilitate 
universul gîndurilor și 
sentimentelor omenești. 
Și este firesc faptul că 
aceste fotografii s-au 
bucurat de interesul cel

Zi de școală în cartierul Floreasca 
din Capitală. în clase, copiii ascul
tă explicațiile profesorilor, citesc 
sau scriu. în clasa a V-a a liceu
lui „C. A. Rosetti“ un loc liber o 
așteaptă de la începutul anului pe 
eleva Maria Constantin. Unde o fi 
la ora aceasta ? O întîlnim pe 
stradă. E gata de plimbare.

— De ce nu te duci la școală ?
— Am învățat destul, acum 

vreau să-mi iau serviciu. O să-mi 
găsească fratele meu un loc...

— N-o mai trage inima să în
vețe, intervine mama ei, anul tre
cut a rămas repetentă tot din cau
za absențelor. Nu știam că în loc 
să meargă la școală se plimba prin
parc.

— O să termine școala în pro
ducție, conchide tatăl.

Familia Constantin locuiește în- 
tr-un apartament nou din str. 
Rossini, frumos mobilat, încăpă
tor, curat. Măriei nu-i lipsesc con-

Violonistul

Isaac Stern 

in compania 

Filarmonicii 

bucureștene

După recitalul de joi seara, 
publicul bucureștean a avut 
prilejul sîmbătă seara să ad
mire încă o dată arta marelui 
violonist american Isaac 
Stern. împreună cu Filarmo
nica „George Enescu“, dirijată 
de Mircea Cristescu, Isaac 
Stern a interpretat, cu bine
cunoscuta sa măiestrie, una 
din paginile remarcabile din 
literatura viorii : Concertul 
în Re major de Beethoven. 
Programul s-a deschis cu 
Suita a Il-a în Do major de 
George Enescu și a continuat 
cu Simfonia psalmilor de Igor 
Stravinski, la care și-a dat 
concursul și corul Filarmoni
cii, dirijat de V. Pîntea. Apla
uze repetate au marcat deose
bitul succes al concertului. A- 
celași concert va fi repetat 
pentru tineret duminică dimi
neață, în aceeași sală.

(Agerpres)

dițiile pentru a învăța. Tatăl e 
pensionar, iar mama casnică. Cu 
toate acestea, părinții spun că n-o 
pot supraveghea (în realitate nici 
n-au încercat).

Cu mici deosebiri la fel stau lu
crurile și cu alți cîțiva elevi care 
lipsesc de la școală : Ionescu Ma
riana din clasa a V-a — pe care 
părinții vor s-o dea să învețe croi
toria, Fătulescu Maria dintr-a 
Vl-a, Stancu Ion dintr-a VIII-a 
care lucrează temporar la o fa
brică de gheață. Le lipsește ogre 
ceva ca să frecventeze școala ? Au 
nevoie să muncească pentru a se 
întreține singuri ? Nicidecum ! Pă
rinții sînt salariați, locuiesc în a- 
partamente confortabile, în casă 
nu sînt mulți copii. în afară de 
acestea, după cum se știe, învăță- 
mîntul la noi este scutit de taxe, 
iar elevilor din școala generală 
obligatorie li se dau gratuit ma
nuale. Atunci de ce fug de școală ? 
Să admitem că, în cazurile amin
tite, părinții n-au înțeles că cele 
opt clase obligatorii condiționează 
alegerea oricărui drum în viață de 
către copiii lor, că sînt datori să 
contribuie — alături de școală — 
la aplicarea uneia din legile noi 
ale statului nostru socialist. Dar 
s-a îngrijit cineva să le explice 
mai direct și mai apropiat despre 
rostul învățăturii în viața copiilor 
lor ?

Ne-am adresat școlii care, ca 
principal factor de cultură și civi
lizație, are îndatorirea să se ocupe 
și de lărgirea orizontului politic 
și de cultură generală al maselor
— în cazul de față, al părinților — 
de pregătirea lor pedagogică.

„Unui profesor care vrea ca 
elevii săi să obțină rezultate bune 
la învățătură nu poate să-i fie in
diferent ce fac. aceștia în afara 
orelor de școală — este de părere 
prof. Sofia Pușcașu, șefa secției în- 
vățămînt a Sfatului popular al 
Capitalei. Procesul instructiv-edu
cativ nu poate fi limitat numai la 
cele 4 sau 5 ore pe care le petrec 
copiii în clasă. Deși în privința 
colaborării dintre școală și familie 
s-a acumulat o anumită experiență 
de-a lungul anilor, surprinde însă 
ușurința cu care conducerile unor 
șcpli tot string procese verbale in 
legătură cu situația unui elev sau 
altuia, cu atitudinea înapoiată a 
unor părinți, in loc să folosească 
toate mijloacele de care dispun 
pentru a-i determina să acționeze 
în interesul singurului beneficiar
— copilul“.

De multe ori, în școli se orga
nizează acțiuni menite să contri
buie la perfecționarea pregătirii 
pedagogice a părinților, conferin
țe, consfătuiri. Dar, din păcate, u- 
nele cadre didactice se mulțumesc 
să consemneze în rapoarte efec
tuarea acestor activități, fără a se 
preocupa de componența audito

riului, de eficiența sfaturilor și 
îndrumărilor date. „Am observat, 
spune tov. Ioana Vasile, mamă a 
trei copii, de pe str. Verdi, că la 
ședințele de la școală participă 
mai totdeauna părinții acelor co
pii care obțin rezultate mai bune 
la învățătură. Dar tocmai cei care 
au mai multă nevoie de sfaturile 
profesorilor nu sînt văzuți decît 
foarte rar". De ce oare ?

în organizarea lectoratelor pen
tru părinți, a întîlnirilor aces
tora cu cadrele didactice — ne-au 
spus numeroși interlocutori — 
mai există mult formalism. Con
ținutul lor nu este întotdea
una de natură să intereseze di
rect părinții în rezolvarea con
cretă a problemelor pe care le ri
dică activitatea copiilor la școa
lă. Adeseori sînt invitați la a- 
celeași și aceleași conferințe — pe 
alocuri transmise în clase chiar de 
la stația de amplificare — conți- 
nînd teze pedagogice general va
labile, principii educative fără o 
legătură strînsă cu modul cum în
vață și se comportă elevii din cla
sa respectivă. Nu e nici o mirare 
că după un timp auditoriul răș- 
punde mai greu la convocările 
școlii, chiar atunci cînd e vorba 
de acțiuni mai interesante și folo
sitoare.

în această privință, pot aduce o 
contribuție și comitetele cetățe
nești, comisiile de femei, comitete-

le de blocuri. Este interesantă, 
bunăoară, inițiativa despre care 
ne-a relatat profesoara pensionară 
Aglaia Cernât: „Comisia de femei 
nr. 9 din raionul Grivița Roșie, 
care activează pe str. Maior Ale
xandru Cîmpeanu, a găsit o so
luție bună pentru a-i antrena pe 
părinți să se ajute între ei în or
ganizarea activității școlare a co
piilor. In fiecare zi, mai multe 
dintre mamele de pe această stra
dă au grijă de copiii ai căror pă
rinți sînt plecați la lucru, îi su
praveghează să se ducă la timp la 
școală, să-și facă temele pentru a 
doua zi, să-și petreacă timpul li
ber cu folos“. Asemenea forme de 
întrajutorare între părinții co
piilor merită să fie studiate cu a- 
tenție și extinse.

Așa cum ne-au menționat cîți
va diriginți, este nevoie adesea să 
se sune la ușă de mai multe ori. 
„Sînt desigur și situați} izolate 
cînd vizitele acasă la familiile 
elevilor nu dau rezultatele dorite, 
relatează prof. Octavia Tomescu, 
directoarea Școlii generale nr. 151. 
Așa mi s-a întîmplat, de pildă, cu 
părinții elevilor Dănoiu Adrian și 
Ene Alexandru, care se eschivea
ză să discute cu profesorii, deși 
copiii lor lipsesc nemotivat de la 
școală și au o situație proastă la 
învățătură. De aceea, am apelat la 
comitetele de partid de la fabrica 
„Dîmbovița“ și Depoul C.F.R.- 
Bucur ești-călători, unde lucrează

acești tovarăși, pentru a-i ajuta să 
înțeleagă că este nevoie să se pre
ocupe mai mult de comportarea g 
fiilor lor la școală“. Cu ceva mai | 
multă inițiativă, perseverență și | 
combativitate din partea slujitori
lor școlii, după cum se vede, se 
pot trece și asemenea „obstacole“. 
Organizațiile de partid și cele sin
dicale nu pot rămîne indiferente 
la astfel de sesizări care vi
zează comportarea cetățenească a 
membrilor lor. Ele au datoria să 
intervină și în situații cînd foru
rile administrative, trecînd peste 
normele legislației muncii în vi
goare, angajează tineri de vîrstă 
școlară. De ce conducerea Filatu
rii Române de Bumbac, spre exem
plu, admite să lucreze în această 
unitate eleva Fătulescu Maria, 
cînd mai are încă doi ani pînă 
la terminarea Școlii generale de 
opt ani ?

’ Educația tinerei generații, pre- | 
zența la școală și învățătură a co- | 
piilor sînt nu numai probleme fa- B 
miliale, ci și de interes social Ele | 
vizează pregătirea celor ce vor | 
participa mîine la înflorirea socie- g 
tății noastre socialiste și de aceea | 
este nevoie ca întreaga opinie pu- H 
blică să se considere mobilizată în | 
această direcție. Nici un elev nu g 
trebuie să rămînă în afara școlii | 
generale de opt ani !

mai profund al vizita
torilor.

Au fost desigur inte
resante și uneori chiar 
amuzante încercările fo
tografice care ne pre
zintă un gard simetric, 
acoperișuri sau clanțe. 
Cu o relativă tehnică de 
laborator, ele arată ca 
adevărate gravuri sau 
desene grafice. Le-am 
privit, ne-am amuzat u- 
neori, dar am trecut mai 
departe. Spre fotografii
le realizate de Tsagris 
din Grecia, de pildă. 
Una se intitulează „Du
rere" și surprinde sec, 
fără nici o speculație 
aparentă, două băfrîne 
îndurerate. Cealaltă 
este un splendid portret 
de fată intitulat „Thel
ma". Teme obișnuite, 
fără nimic senzațional 
în ele, corect lucrate, 
dar de o rară poezie, 
ambele creînd în suflet 
o furtună de impresii la 
care meditezi încă mul
tă vreme după ce ai pă
răsit expoziția. Am pri
vit unele fotografii pe 
care, de asemenea, nu 
le poți uita, unde figu
ra omului se face doar 
simțită, cum este cea 
realizată de Dumitru F. 
Dumitru, în care două 
mîini pline de ulei pun 
la punct capul unei fre
ze. Pare o temă de multe 
ori văzută, dar autorul 
a știut să o prezinte în- 
tr-un fel inedit și inte
resant. Sau fotografia 
americanului Welingfon 
Lee : un muncitor asam
blează piese de oțel în 
vîrful unui bloc — în 
planul doi : zgîrie-norii 
New Yorkului.

Oamenii în toată mă
reția lor, oameni care 
rîd și plîng, omul cu 
foaie problemele lui 
psihologice, cu senti
mentele, ambițiile și i- 
dealurile lui. Acestea mi 
se par a fi, în mod fi
resc, temele — sau mai 
precis tema centrală — 
unui salon internațional 
de arfă fotografică de 
la noi. Că pe lîngă te
ma centrală își mai pot 
găsi loc și alte zeci de 
teme este normal, și e 
chiar bine să fie așa.

Cred însă că în actu
alul salon echilibrul te
maticii a fost în defa
voarea temei principa
le pe care am enunța
t-o mai înainte. Acest 
salon s-a situat, după 
părerea mea, sub nive
lul celor anterioare — 
fapt consemnat dealt- 
minteri și de vizitatori 
de cele mai felurite for
mații care și-au împăr
tășit părerile în cartea 
de impresii. Poale că 
este vorba despre mun
ca de selecție și că ob
servațiile critice vizează 
activitatea juriului (a că
rui componență nu a 
fost afișată conform o- 
biceiului). Să fi uitat oa
re cei ce au selecționat 
fotografiile că în Afri
ca s-au născut state noi, 
că negrii luptă pentru o 
viață mai bună și că a- 
colo nu trăiesc numai 
lei și struți ? Esté desi
gur mai simplu să foto
grafiezi un geam sau o 
floare decîf să descifrezi 
febra de muncă din 
ochii unui chirurg, a u- 
nui muncitor sau artist. 
Or, tocmai aici puteau 
interveni cei care au se
lecționat fotografiile 
pentru salon evifînd fal
sa impresie.

Prezența românească 
a fost bogată în actua
lul salon (peste 100 de 
lucrări) și meritorie prin 
fotografiile realizate de 
F. Dumitru, M. Andrees- 
cu, A. Mihailopol (pre
miul II), C. Hoca, V. Po- 
lizache, T. loaneș, A. 
Cartojan, Al. Mendrea, 
H. Löffler, L. Grill (pre
miul I), Z. Haragos, Gh. 
Bădescu, Em. Sîrzea, I. 
Hananel, A. Rosenthal, 
în rest, aproape toate 
celelalte fotografii ex
puse mi s-au părut ne
interesante și complet 
lipsite de conținut sau 
idei noi. Să se fi epui
zat oare toate- subiecte
le și ideile fotografilor 
noștri ? Noile generații 
nu văd oare altceva în 
jurul lor decîf acoperi
șuri, garduri și clanțe ? 
Nu, nu-i așa ; eu cred 
că marea eroare porneș
te de la Asociația artiș

tilor fotografi, care, cu 
mici excepții, de la în
ființarea ei, a avut o 
singură preocupare, 
funcționărească : aduna
rea și trimiterea de foto
grafii la diferite expozi
ții. Cifrele rezu ‘aie la 
sfîrșitul anului îdeau 
prilej de auto? Ițumi- 
re. Dar de miils»/ de a- 
mafori pasionați din cele 
mai diferite colțuri de 
țară asociația nu se o- 
cupă. Asociația nu a în
cercat în nici un fel să 
ajute masa de fotografi 
amatori, nu a ținut con
ferințe, simpozioane, nu 
a căutat o formă sau o 
formulă posibilă pentru 
a-i grupa șl îndruma. De 
mulți ani Asociația nu a 
primit nici un sin
gur membru nou, pe 
motiv că nu s-a pu
tut înfruni „biroul". A- 
matorii, ca și profe
sioniștii, lucrează — cu 
unele excepții, desigur 
— într-o deplină „liber
tate creatoare", v îzînd 
din păcate diet'
ce se vede se }' JS'To- 
fografia", neglij ,id une
ori cu desăvîrșire omul, 
adică tocmai elementul 
care a lansat cu atîta 
forță fotografia în lumea 
artelor. Au fost din fe
ricire și cîteva expoziții 
călduros apreciate de 
public, în care și-a gă
sit expresie tocmai ori
entarea sănătoasă, fe
cundă a multor slujitori 
ai artei noastre fotogra
fice : cele organizate de 
C.C.S., de amatorii din 
Cluj, Craiova, Tg. Mu
reș, de Asociația Medi
cilor, de Casa creației 
populare etc.

Personal, socot că 
contribuția Asociației la 
dezvoltarea mișcării fo
tografice românești poa
te să fie mult mai con
sistentă atîf în ceea ce 
privește educația artis
tică (la fotografi și la 
marele public) cît și în 
ceea ce privește enun
țarea unor principii care 
să stea la baza creării 
Unei școli sau a unor 
curente fotografice ro
mânești.

Ion MICLEA

Aurelia GOLIANU

© Teatrul de Operă și Balet : MOTA
NUL ÎNCĂLȚAT — 11, ÎNTOARCEREA 
DIN ADINCURI — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CASA 
CU TREI FETE — 10,30. VINZÄTORUL 
DE PĂSĂRI — 19,30.
0 Teatrul National „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : DOMNIȘOARA NAS- 
TASIA — 10, INȘIR-TE MĂRGĂRITE 
_ 15 VLAICU VODĂ — 19,30, (sala 
Studio) : MOARTEA UNUI ARTIST - 
10 O FEMEIE CU BANI — 15, PATI
MA DE SUB ULMI — 19,30.
© Teatrul de Comedie : FIZICIENII —
10.30, TROÏLUS ȘI CRESIDA — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
OPERA DE TREI PARALE — 10,30, 
COMEDIA ERORILOR — 19,30, (sala 
Studio, st:. Al. Sahia nr. 76 A): FII 
CUMINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
© Teatrul „C.. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): HIPNOZA — 10. COLOMBE —
19.30, (sala Studio): 3.3.3. — 10,30,
SCAUNELE — 20.

O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 20. 
G Teatrul evreiesc de stat : IDEI 
PENTRU O REVISTA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din strada 
Academiei) : OCHEȘEL ȘI BÄLÄIOARA 
— 11.
9 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
© Circul de stat : O SEARĂ LA CIRC 
— 16 șl 20.

Roșie-Steaua ; întîlnirea de gimnastică 
U.R.S.S.-Japonia (transmisiune de la 
Moscova) © 19,00 — Jurnalul televiziu
nii (ediția I) © 19,30 — Aventurile
lui Robin Hood : Insula „Ochiiil Irlan
dei" 0 20,00 — Melodii In... premieră ! 
9 21,30 — Filmul „Fata în doliu" 0 
23,00 — Jurnalul televiziunii (ediția a 
doua) © 23,10 — Telesport.

PLOIEȘTI. Blocuri de Iocuinje lîngă gara Nord

Indiferenții»

(Urmare din pag. I)

Ce ne facem cu constructorul 
de case în stare să lase pe alții 
să tremure de frig sau să locuias
că cu mai mulți laolaltă numai 
pentru că birocrația de care se

O 8,50 — Gimnastica de înviorare la 
domiciliu e 9,00 — Rețeta gospodinei o 
9,30 — Emisiune pentru copii și tine
retul școlar • „Sus, tot mal sus...", 
„Știți să recitați ?", „Telejurnalul pio
nierilor" © 10,45 — Emisiune pentru 
sate • 12,15 — Partea a doua a con
certului orchestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George Enescu". Diri
jor: Mircea Cristescu. Solist : Isaac 
Stern (S.U.A.) 0 15,30 — Duminica 
sportivă : meciul de rugbl Grivița

cinematografe
----- -■________ --L--....... • / • .

© cine ești dumneata, domnu
le SORGE ? — cinemascop : Patria — 
10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
0 CARTIERUL VESELIEI : București
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© DULCEA PASARE A TINEREȚII — 
cinemascop : Festival — 9; 11,S0; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, Grivița — 10,30; 12,45; 
15,15; 17,45; 20.
0 MARILYN : Republica — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15.
0 JUDEX : Luceafărul — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Capitol — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Floreasca — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21. Flamura
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.

0 LA ORA 5 DUPĂ AMIAZA : Victo
ria — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Bu- 
zeștl — 11; 15,15; 17,45; 20,15.
0 CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘ
TE : Central — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30, înfrățirea între popoare — 11,30;
15,30; 18; 20,30, Bucegi — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 (la toate completare
Știați că...).
0 OMUL MAFIEI : Lumina (comple
tare Simetrie) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Unirea (completare Sport 
nr. 4/1965) — 11; 16; 18,15; 20,30.
o AH, EVA ! : Union — 11; 16; 18,15;
20.30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10; 11,15; 12,30.
o UNORA LE PLACE JAZUL : Doina
— 13,45; 16; 18,15; 20,30, Progresul — 
11,30; 15,30; 18; 20,15, Crîngași — 11; 
13,15; 16; 18,15; 20,30.
0 AMERICA, AMERICA (ambele serii): 
Timpuri Noi (completare Soclul) — 10— 
20 în continuare.
® HATARi (ambele serii) : Giulești 
(completare Totul pentru viață) — 10; 
14,30; 17,30; 20,30.
0 VIAȚA DIFICILA : Cultural — 15,30; 
18; 20,30.
© CEI MAI FRUMOȘI ANI — cinema

scop : Feroviar — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 OCOLUL PĂMINTULUI ÎN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii): Da
cia (completare Gura lumii) — 9,45—20 
în continuare.
0 ONORABILUL STANISLAS, AGENT 
SECRET • Tomls — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Melodia — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21, Modern — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21 (la toate comple
tare Prima zi).
0 CAPORALUL Șl CEILALȚI : Fla
căra — 14; 16; 18,15; 20,30, Munca — 16; 
18,15; 20,30.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : Vitan 
(completare Lecție în infinit): 15: 17; 
19; 21.
0 CAMERA ÎN FORMA DE „L" : Mio
rița -■ 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
0 HOȚUL DE PIERSICI : Popular 
(completare Fata de pe Someș) — 11,30: 
16; 18,15; 20,30.
0 VESELIE LA ACAPULCO : Arta 
(completare Artiști amatori) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
O UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : Mo
șilor (completare La cel mai înalt ni
vel) - 11; 15,30; 18; 20,30.
© CARAMBOL : Viitorul (completare 
Casa cetate) — 16; 18,15; 20,30.

0 LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Colentlna (completare Vizita delegației 
de partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România în U.R.S.S.)
— 10; 14; 17; 20. Drumul Sării (comple
tare Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria) — 11; 15; 
17,30; 20.
o RUNDA 6 : Volga (completare Vizi
ta delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, 
Pacea (completare Vizita delegației do 
partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în R. P. Bulgaria)
— 11; 16; 18; 20.
© PINA LA ORAȘ NU E DEPARTE — 
cinemascop : Rahova (completare că
lătorie spre inima Reșiței — cinema
scop) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 A TRECUT O FEMEIE — cinema
scop : Lira (completare Elevul de ser
viciu) — 15; 17; 19; 21.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Cosmos 
— 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
® CORBII : Cotroceni — 10,30; 16; 18.15; 
20,30.
© DANSUL ETERN — cinemascop 
(completare Muzeul Zambaccian) : Fe
rentari — 12; 15,30; 18; 20,30.

face singur vinovat nu-i dă nici o 
durere de cap ? Ce ne facem cu 
indiferentul posesor al unei lo
cuințe noi destinată degradării 
numai din pricina unei nesimțiri 
ce nu poate fi numită ? Ce ne fa
cem cu omul care aruncă gunoiul 
în ușa altuia și se duce să se spe
le pe mîini cuprins de mulțumiri 
indicibile ; ce facem cu vecinul 
de perete gata să te asasineze cu 
magnetofonul abia cumpărat, ui- 
tînd că și el trebuie să se scoale 
a doua zi la 6 dimineața ? Ce fa
cem cu șoferii ce claxonează încă 
precum în Codrul Vlăsiei, ce fa
cem cu motocicliștii gata să ne 
bage în spital cu motoarele lor 
nepotolite ziua și noaptea î Ce fa
cem cu acest indiferent ?

Ceva trebuie să facem fiecare 
din noi pentru ca măcar mai tîrziu 
decît niciodată indiferentul să în
țeleagă că așa nu mai merge, că 
există o opinie publică, o morală 
publică. Indiferentului căruia i se 
pare firesc să-și abandoneze pă
rinții bătrîni sau să-i interneze în 
azil după ce i-au dat viață și edu
cație, trebuie să-i spunem că so
cietatea în care trăiește el astăzi 
nu mai e dispusă să asiste cu mîi- 
nile încrucișate lă asemenea igno- 
nimii. Indiferentului în stare să-și 
abandoneze propriii copii numai 
pentru că are o inimă petrecărea
ță este timpul să-i aducem la Cu
noștință răspicat că există și cielic- 
te pasibile de condamnări mal te
ribile decît cele aflate în Codul Pe
nal. Indiferentului din sectorul vie
ții publice, irosind bunul nostru, al 
tuturora din incapacitate trebuie 
să-i amintim faptul mărunt că și 
neglijența este criminală. Cît îl pri
vește pe indiferentul mărunt, să-l 
scuturăm, tovarăși ! Să nu aștep
tăm soluții din cer ! Să ne adunăm 
unde sîntem mai mulți laolaltă și 
să-i spunem deschis ce credem 
despre el și faptele sale. Cîteodată 
o vorbă spusă cum trebuie vinde
că mai repede decît foiletoanele 
din ziare 1

CUM È VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzi 1,ușor. 

Cerul a fost variabil, cu înnorJ^ mai 
accentuate în Moldova. Vîntul e suflat 
slab in vestul țării. în timp ce fii.eSt 
a prezentat intensificări locale pînă la 
tare și în rafale. Temperatura aerului 
la orele 14 înregistra valori cuprinse în
tre 5 grade la Avrămeni și 15 grade 
la Cimpulung Moldova și București 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cer variabil. Vîntul a suflat potri
vit. Temperatura maximă a atins 
15 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 25, 26 și 27 octombrie. în 
țară : Vremea continuă să se încăl
zească ușor la începutul intervalului. 
Cerul va fl variabil. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între 9 și 19 grade. Ceață locală și bru
mă. In București : Vremea în încălzire 
ușoară la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab Temperatura 
în creștere la început, apoi în general 
staționară. Dimineața ceață slabă.



A

VIZITA ÎN IRAN A TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER

în aceeași zi președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, loh Gheorghe 
Maurer, împreună cu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au vizitat Mu
zeul de arte frumoase din Teheran. 
Oaspeții români sînt întîmpinați 
la sosire de către Djabori, subse
cretar de stat la Ministerul Cultu
rii și Artelor al Iranului, care i-a 
condus prin secțiile muzeului. Vi
zita a început la atelierele de arti
zanat, de țesut covoare, de pictură 
și dè sculptură, unde meșteri price- 
puți lucrează cu o impresionantă 
îndemînare la confecționarea unor 
obiecte de artă populară destinate 
muzeelor. Oaspeții au urmărit cu 
multă atenție munca migăloasă de 
încrustare în lemn și o demonstra
ție de măiestrie în arta țesutului 
vestitelor covoare persane.

într-un pavilion construit în stil 
oriental sînt expuse picturi, mo
zaicuri, goblenuri, mobilier deco
rativ lucrate de studenți ai școlii 
de arte frumoase. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a remarcat mă
iestria artistică a creatorilor, pre
cum și înalta valoare a lucrărilor 
și exponatelor, apreciind că obiec
tele se disting prin finețe și rea
lism, reflectînd totodată bogatele 
tradiții naționale în artă populară.

în continuare gazdele au pre
zentat două filme documentare rea
lizate de cineaștii iranieni.
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înîre

avut loc vizita- 
de locuințe din 
de constructori 
salutat prin vii

După-amiază a 
rea unui cartier 
Teheran. Grupuri 
și cetățeni au 
aplauze prezența în mijlocul lor a 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia. Oaspeții români s-au interesat 
de construcțiile din acest cartier.

Convoiul de mașini s-a îndrep
tat apoi spre Bank Markazi Iran, 
unde se află muzeul bijuteriilor 
coroanei. Aici, în vitrine se găsesc 
mii de giuvaierurl, obiecte de po
doabă din aur încrustate cu pietre 
prețioase și arme scumpe.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a semnat în Cartea de onoa
re a muzeului.

★

Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Ște
fan Gabor, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ion Avram, adjunct al ministru
lui construcțiilor de mașini, și Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, au fă
cut o vizită ministrului econo
miei al Iranului, dr. A. Alikhani.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind relațiile e- 
conomice dintre Republica 
cialistă România și Iran.

Colaborare științifică
Republica Socialistă România
și R. P. 0. Coreeană

a fost semnat înLa 23 octombrie
Capitală planul de colaborare ști
ințifică pe anii 1965—1966 între 
Academia Republicii Socialiste 
România și Academia de științe a 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Planul prevede vizite ale 
cercetătorilor științifici pentru stu
dii și schimb de experiență, schim-

zilei
VIZITELE DELEGAȚIEI UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR DE COMBA
TANȚI DIN RĂZBOIUL DE 

ELIBERARE NAȚIONALĂ 
A IUGOSLAVIEI

Președintele Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România, Gheorghe Va- 
silichi, a primit sîmbătă delegația 
Uniunii Asociațiilor de combatanți 
din războiul de eliberare națională 
a Iugoslaviei, condusă de Vlada 
Zecevici, membru al Prezidiului 
Comitetului federal al Uniunii. Cu 
acest prilej a avut loc o discuție 
prietenească cu privire la activi
tatea celor două organizații. Dè- 
legația a depus apoi coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, și la Mo
numentul Eroilor Patriei. La de
punerea coroanelor de flori au fost 
prezenți Alexandru Buican, vice
președinte al Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști, general-maior 
în rezervă Gheorghe Zaharia, se
cretar general al Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, ofițeri superiori. 
A fost, de asemenea, prezent ata
șatul militar al R.S.F. Iugoslavia 
la București, colonel Ljubo Krzis- 
nik

Seara, membrii delegației au 
asistat la un spectacol la sala Pa
latului Republicii Socialiste Ro
mânia.

DELEGAȚIA UNIUNII FEMEILOR 
DEMOCRATE DIN R. P. D. 

COREEANĂ A PĂRĂSIT 
CAPITALA

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația Uniunii femei
lor democrate din R. P. D. Co
reeană condusă de Țoi Gîm Za, 
vicepreședintă a Uniunii, care ne-a 
vizitat tara la invitația Consiliu
lui Național al Femeilor.

în timpul șederii în patria 
noastră, membrele delegației au 
vizitat țesătoria de relon „Pan
duri“, Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România și Muzeul sa- . 
tulul, Palatul pionierilor și car
tiere noi de locuințe din Capitală, 
precum șl unități industriale și 
agricole din regiunea Galati.

Oaspetele au avut, în același 
timp, convorbiri cu membre ale 
Consiliului Național și ale unor 
comitete și comisii ale femeilor, 
interesîndu-se de activitatea fe
meilor din România în diferite do
menii.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
Zoé Rigani, vicepreședintă, și Ma
ria Ciocan, secretară a C.N.F., pre
cum și de Giăn 
sadorul R. P. D.
rești.

Du Hoan, amba- 
Coreene la Bucu-

DELEGAȚIEIPLECAREA
ROMÂNE LA SESIUNEA 

CONSILIULUI F.D.I.F.

Sîmbătă după-amiază a plecat 
spre Austria o delegație a Consi
liului Național al Femeilor, care 
va participa la sesiunea Consiliu
lui F.D.I.F., ce se va desfășura la 
Salzburg între 26 și 29 octombrie. 
Delegația este condusă de Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor. Din delegație 
fac parte Elena Ababei și Maria 
Manolescu, secretare ale Consiliu
lui Național al Femeilor.

(Agerpres)

INFLAȚIEI
actualul 
prețului

întoarcerea delegației C. C. S. 
la Congresul sindical mondial

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
de la Varșovia delegația sindicate
lor din Republica Socialistă Româ
nia, care a participat la cel de-al 
VI-lea Congres sindical mondial ce 
a avut loc între 8 și 22 octombrie. 
Delegația a fost condusă de Con
stantin Drăgan, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Ion Cotoț, Ludovic 
Csupor, Gheorghe Petrescu, Ion 
Preoteasa, secretari ai C. C. S., 
membri ai Prezidiului C.C.S., acti
viști ai sindicatelor, precum și re-

prezentanți ai ambasadei R. P. Po
lone la București.

★
La plecarea din Varșovia, dele

gația a fost condusă de Ignacy 
Loga-Sowinski, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Polonă, activiști cu munci de 
răspundere ai sindicatelor.

Au fost de față Alexandru Tujon, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
Republicii Socialiste România 
Republica Populară Polonă, 
membri ai ambasadei române.

(Agerpres)

al 
în 
Și

sus, ziarul „NEW YORK 
TIMES“ publică articolul 
comentatorului Arthur 
Kreok.

De Ziua Forțelor Armate
Sărbătorirea Zilei Forțelor Ax- 

mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia a prilejuit manifestări poli
tico-culturale variate la care au 
participat ofițeri, subofițeri, mem
bri ai familiilor lor, militari în ter
men, oameni ai muncii.

în unități, instituții militare de 
învățămînt, la casele armatei au 
avut loc adunări festive, conferin
țe, seri literare, simpozioane și alte 
manifestări culturale care au o-

glindit semnificația acestei zile, 
activitatea desfășurată de Partidul 
Comunist Român pentru făprirea 
și conducerea armatei noastre, rea
lizările militarilor în pregătirea de 
luptă și politică.

Echipele artistice de amatori din 
armată și fanfarele militare au 
prezentat spectacole pentru oame
nii muncii din întreprinderi și 
instituții.

(Agerpres)

In meciul de la Ankara

■SS:

Echipa noastră s-a comportat

buri de publicații, informații și re
zultate ale Unor cercetări științifi
ce. Planul a fost semnat de acad.

■ Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, și Giăn Du Hoan, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

REPREZENTANTUL
LA
DIN

(Agerpres)

P. C. R
CONGRESUL
CHILE S-A

P. c.
Întors

Sîmbătă după-amiază s-a înapo
iat în Capitală tovarășul Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Suceava al P.C.R., care a 
reprezentat partidul nostru la lu
crările Congresului al XIII-lea al 
P.C. din Chile.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Ghlzela 
Vass, Dumitru Popa, membri ai 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

(Agerpres)

A merge înainte pe 
tot frontul 
activității - iată 
ce asigură 
îndeplinirea 
planului

w

(Urmare din pag. I)

sfituio pentru noi o cerință de prim 
ordin. Pe ansamblul uzinei, la ma
joritatea sortimentelor s-a lucrat 
pînă acum cu consumuri specifi
ce mai mici decît cele planificate. 
Totuși, unele brigăzi sau ateliere 
văd unilateral problema economi
sirii metalului și nu acordă aceeași 
atenție respectării normelor de ca
litate. La atelierul laminor, de 
exemplu, consumul specific de me
tal se încadrează în limitele sta
bilite. Dar aceasta nu este sufi
cient. întrucît la produsele fabri
cate apar unele arsuri interioare și 
excentricități, în celelalte Secții 
consumul de metal crește ; în plus, 
se mărește ciclul de fabricație. O 
situație oarecum similară există și 
la laminorul de 3 țoii. Din dorința 
de a mări producția și de a reduce 
prețul de cost, schimbarea sculelor 
la presă se amînă de la un schimb 
la altul, ceea ce dăunează nivelului 
calitativ al laminatelor.

Conducerea uzinei, comitetul de 
partid au sesizat și analizat cau
zele acestor deficiențe. Pentru în
lăturarea lor s-au stabilit, împreu
nă cu șefii secțiilor respective, o se
rie de măsuri. La laminorul de 3 
țoii s-a preconizat, printre altele, 
să se introducă norme realiste de 
utilizare a sculelor, încît schimba
rea lor să nu ducă la laminări ne
corespunzătoare, să se aplice o 
nouă tehnologie de perforare prin 
folosirea dornurilor cu capete de
tașabile și bucșe mobile. La scurt 
timp am controlat ce eficiență au 
avut măsurile stabilite. Spre sur
prinderea noastră, deși șefii de sec
ții răspundeau direct de aplicarea 
lor, o parte dintre măsuri rămăse
seră numai pe hîrtie. Am fost ne- 
voiți să intervenim pentru a se rea
liza măsurile ce intrau în atribuțiile 
cadrelor tehnice ale secției respec

ANKARA (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Fotbaliștii 
români au pierdut, sîmbătă la An
kara, un nou meci din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial: 
1—2 cu selecționata Turciei. După 
felul în care s-a desfășurat jocul, 
oricine este îndreptățit să aibă 
mari rezerve asupra potențialului 
jucătorilor fruntași, asupra seriozi
tății pregătirii lor în cluburi, asu
pra competenței însăși a forului de 
specialitate.

Ieri, la Ankara, jucătorii noștri 
s-au comportat aproape total lipsiți 
de voință, de dîrzenie. Singurul 
înaintaș care s-a remarcat prin 
combativitate a fost Codreanu. 
Faptul devine cu atît mai de neîn
țeles cu cît se presupunea că toc
mai ceilalți component! ai liniei de 
atac, Ionescu, Dumitriu II și Pîrcă- 
lab, vor fi oamenii de bază ai echi
pei. Aportul lor a fost însă ca și 
inexistent : au renunțat ușor la lup
ta cu adversarul direct și, mai ales, 
nu au avut spontaneitatea necesa
ră finalizării, neșutînd Ia poartă 
nici măcar o dată. După o astfel 
de comportare, Ionescu (golgeterul 
campionatului) a găsit potrivit să 
facă observații critice asupra... ar
bitrajului, care, chipurile, ar fi de
zavantajat echipa noastră. Oare ar
bitrului i se datoresc serioasele ca
rențe ale înaintării echipei noas
tre 7 Este acesta „vinovat" că mij-

locașii au jucat dezorientat, fără a 
sprijini acțiunile ofensive ? Nu-i ri
dicol să acoperi în felul acesta 
bîlbîielile de începători de care au 
dat dovadă — nu o dată — com
ponență apărării imediate î

Aseară după meci, în rîndul zia
riștilor care însoțesc echipa se 
comenta, uneori aprins, faptul că, 
în comparație cu adversarii, fot
baliștii noștri au manifestat totuși 
o superioritate evidentă în privin
ța tehnicii individuale, că au do
minat în cea mai mare parte a 
meciului. Este o realitate. Dar, din 
păcate, aceste atu-uri nu au putut 
fi valorificate din cauza jucători
lor înșiși. Ei n-au șutat la poartă 
din poziții cît mai diferite, 
lucrat organizat și calm 
re. Pe scurt, au pierdut 
după o comportare total 
cătoare.

Formațiile celor două 
tative au fost următoarele : 
MÂNIA : Andrei-Popa,
Dan, Greavu-Al. Vasile, Georges- 
cu-Pîrcălab, Dumitriu II, I. Iones
cu, Codreanu ; 'TURCIA : Nihat- 
Sukru, Fehmi-Șeref, Sabahattin, 
Onursal-Ogun, Tuncay, Nedim,. 
Fevzi, Yasar.

Cele trei goluri le-au înscris în 
ordine : Fevzi (minutul 13), Nedim 
(minutul 47) și Georgescu (mi
nutul 55).

„Teoria predominantă a 
Administrajiei, potrivit că
reia inflația preturilor ar 
pufea fi menfinufă în limi
te «controlabile» prin ac
tuala sa politică economică, 
este înfr-o măsură fot mas 
mare contestată de fapte" 
— constată autorul. El a- 
rafă mai departe că un șir 
de factori, printre care 
cheltuielile mult mărite ale 
guvernului, între care chel
tuielile 
ocupă 
„împing 
indicele 
puterea 
dolarului*.

„Presiunea 
furilor — se 
col — este 
fiai dezvăluită de statisticile 
guvernamentale privind ten
dințele din comerjul cu ri
dicata. După cum se re
levă într-o largă analiză 
făcută în această zonă a 
comerțului de „Wall Street 
Journal", creșterile de pre
turi nepublicate tin pasul cu 
creșterile anunfafe de gu
vern. Primul grup pe care 
analiza îl consideră că «nu 
atrage privirile» se referă la 
bunuri și servicii dinfr-o 
largă categorie, începînd 
de la utilaj petrolier și pie
se metalice fabricate, pînă 
la confecții. De regulă, cele 
mai multe majorări de pre
turi și servicii sînt trecute 
în sarcina comercianfilor cu 
amănuntul și a consumato
rului individual.

Raportul publicat 
„Wall Street Journal" 
tează că majorările,de pre
turi ce se anunfă neconte
nit «asupra unor produse 
atît de diverse, cum sînt 
hîrfia, acidul 
fomobilele, 
televiziune 
minat» — 
tor comun

milifare crescînde 
locul primordial, 
permanent în sus 
prețurilor și în jos 
de cumpărare a

Indicelui pre- 
spune în artl- 
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de 
no-

n-au 
în apăra- 

un meci 
nesatisfă-

reprezen- 
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sulfuric, au- 
aparafele de 
și ojelul la- 
au un fac- 
cu creșterile 

ce se operează fără publi
citate. Este vorba de cau
zele lor. Principalele cauze 
enumerate sînt creșterea, 
pentru producători, a costu
lui mîinii de lucru, a ma
terialelor și impozitelor. Ce
le trei cauze pot de fapt 
să fie înlocuite unele cu al
tele. Impozitele colectate de 
guvern majorează în mod 
automat costul mîinii de 
lucru și al materialelor pen
fru cei care le folosesc- șl 
deci pentru distribuitori și, 
— așa cum noaptea urmea
ză zilei — în cele din ur
mă penfru consumatori. 
Cînd aceste trei cauze cresc 
în proporjii fot mai mari,

împinse continuu de vaste
le cheltuieli guvernamenta
le, arată în continuare au
torul, actuala tendință in
flaționistă este o consecin
ță inevitabilă.

Asigurările date în per
manență de Administrație 
în ce privește vigilența îm
potriva «supraîncălzirii eco
nomiei» 
pafibile cu recordul chel
tuielilor ............................ ~
miliarde 
alocat în actuala sesiune a 
Congresului... Și cele mai 
multe dintre aceste cheltu
ieli urmează să crească an 
de an, pe o perioadă în
delungată". (După cum s-a 
anunțat, majorări importante 
au fost prevăzute în legătu
ră cu agresiunea din Viet
nam — n.r.).

nu sînt deloc com-

ajungînd la 118 
de dolari, cît s-a

Tn același context există 
următoarele presiuni infla
tionäre : rezervelé de aur 
ale Statelor Unite se găsesc 
la nivelul cel mai coborît 
din ultimii aproape 30 de 
ani. Statisticieni particulari 
cu un renume bine stabilit 
în privința obiectivitătii 
calculează că, de pildă, 
datoria federală 
miliarde dolari 
începutul acestui 
cal este depășită 
cele 336 miliarde dolari 
forate de fermieri. Fa 
de 4 persoane sau mai 
țin au datorat cu 15,5 
liarde dolari mai mult 
cît anul trecut.

Tn aceeași perioadă, 
foriile consumatorilor 
sporit cu aproape 7 
liarde dolari. Împrumuturi
le individuale și guverna
mentale au crescut cu peste 
50 la sută, ajungînd la 187 
miliarde dolari, ceea ce fa
ce ca totalul datoriilor par
ticulare și publice din Sta
tele Unite să fie, după cum 
evaluează o sursă oficială, 
de 1 172 miliarde dolari”.

drepturi
divine

Sub titlul „Cei săraci șl 
cel bogați“, săptăminalul 
„DIE ANDERE ZEITUNG“ 
trece in revistă dezbaterile 
recentei Conferințe inter
naționale pentru proble
mele zahărului, care a a- 
vut loc sub egida O.N.U. 
la Geneva.

„Este știut că numeroase 
țări exportatoare de zahăr 
depind aproape cu desă- 
vîrșire de veniturile obți
nute din recolta de zahăr — 
scrie autoarea articolului, 
Irene Martin. Ministrul co
merțului și industriei din 
Jamaica, Robert C. Light- 
bourne, care a luat cuvîn
tul la conferința de la Ge
neva în numele țării sale 
și al Comunității zahă
rului din Indiile occi
dentale — comunitate din 
care fac parte, în afa
ră de Jamaica, Trinidad 
și Tobago, Barbados și Gu
iana Britanică — a decla
rat : «Soarta zahărului este 
soarta noastră și pentru 
un viitor previzibil noi de
pindem de oscilațiile pie
ței zahărului. Este vorba 
de o industrie ce ne-a fost 
impusă de dictatul istoric 
al sclavagismului ca fiind 
corespunzătoare pentru ță
rile noastre. Dacă țările 
bogate nu ar fi construit 
bariere artificiale pentru 
a-și proteja propria lor 
producție subvenționată, 
industria de zahăr ar pu
tea să ne ofere posibilita
tea de a aproviziona în
treaga lume cu zahărul ne-

de 
de 
an

da- 
au 

mi-

cesar, la un preț care ne-ar 
asigura un nivel de trai 
demn de oameni, la un 
preț care ar asigura toto
dată consumatorilor lumii 
zahăr la prețuri accesibi
le*. Conferința O.N.U. pen
tru problemele zahărului, 
a declarat Lightbourne, 
«poate dovedi că există în- 
tr-adevăr o șansă de a rea
liza propunerile ce au fost 
făcute de cele 77 de țări 
pe cale de dezvoltare la 
Conferința pentru comerț 
și dezvoltare a O.N.U. de 
anul trecut ; propunerea 
cea mai importantă avea 
drept țel stabilizarea la 
un nivel corespunzător 
a prețurilor puținelor pro
duse de export de care dis
pun țările mai puțin dez
voltate. Actuala situație a 
prețului zahărului pe pia
ța mondială... a fost folo
sită de speculanți pentru 
ridicarea prețului pe piața 
mondială și pentru o ma
nevră, asemănătoare celei 
care a avut loc pe vremea 
nefericitului boom al zahă
rului din anii '20. Cu acest 
prilej, a declarat Lightbour- 
ne, industriile de zahăr în 
țările mai puțin dezvoltate 
au fost stimulate de consu
matorii principali să-și 
sporească producția pentru 
înlăturarea lipsei de za
hăr. Țările respective au 
răspuns la această chema
re. Dar nu a existat nici 
o coordonare, deoarece și 
producătorii de sfeclă de 
zahăr din țările industria

te șl-au sporit producția. 
Rezultatul este 
nivel scăzut al 
zahărului».

Adevărata problemă con
stă, după cum a declarat 
Lightbourne, în faptul că 
comerciantă de zahăr la ni
vel internațional au depla
sat răspunderea pentru 
menținerea și finanțarea 
rezervelor de pe umerii 
lor proprii pe umerii țări
lor exportatoare, deci pe 
umerii acelora care sînt 
prea slabi pentru a supor
ta o asemenea povară fi
nanciară. Pentru ca produ
cătorii să poată stoca re
zervele, finanțarea trebuie 
să fie efectuată pe plan in
ternațional.

Una din metodele de fi
nanțare internațională pro
pusă la conferința de 
la Geneva este așa-numita 
vînzare de zahăr concesio
nată «țărilor celor mai 
slab dezvoltate dintre cele 
pe cale de dezvoltare», 
deci țărilor celor mai 
sărace dintre cele săra
ce. Aceasta ar însemna ca 
o parte a rezervelor șl a 
excedentelor să poată fi 
dirijată, fără a preju
dicia comerțul normal • al 
zahărului, către țări care, 
datorită puterii lor de cum
părare scăzute, nu sint în 
stare să cumpere cel mai 
ieftin aliment din lume. 
Dr. Prebisch, secretarul ge
neral al Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, 
a făcut, de asemenea, pro
punerea ca în cadrul pro
gramului „Excedent de ali
mente", initiât de organi
zația pentru alimentația lu
mii a O.N.U., să se achizi
ționeze cantități mai mari 
de zahăr. în acest scop ar 
fi necesară o sporire a 
mijloacelor financiare pen
tru programul de alimenta
ție a lumii. Dacă producția 
ar fi adaptată concomitent 
sporirii treptate a necesită
ții, ar putea fi înlăturate 
permanentele oscilații de 
preturi. Aceasta ar duce la 
un control asupra produc
ției și la preturi corespun
zătoare pe piața interna
țională a zahărului. «Din 
punctul de vedere al țări
lor care importă zahăr, 
este lesne de înțeles do
rința acestora de a achizi
ționa pe piața deschisă 
mari cantități de zahăr la 
preturi cît mai scăzute», a 
declarat Lightbourne. «Să 
ne fie permis, însă, de a 
sublinia că ele doresc să 
cumpere zahăr la prețurile 
cele mai mizere tocmai de 
la acele popoare în ale că
ror țări doresc să exporte 
cu profit produsele lor in
dustriale. Dacă acest lucru 
este drept, atunci morala 
unor asemenea metode e- 
conomice sună : «Bogății 
au dreptul divin de a se 
îmbogăți și mai mult, iar 
săracii sînt condamnați să 
sărăcească și mai mult»“.

tive. Conducerea uzinei nu consi
deră ca „anormal“ sprijinul direct 
acordat secțiilor. Dimpotrivă. Dar 
ceea ce am făcut seamănă 
a dădăceală. în ultimă instanță, 
practica unor șefi de secții sau de a- 
feliere de a se lăsa trași de mînecă, 
de a îndeplini o sarcină numai 
urma unor intervenții repetate, 
este de natură să stimuleze 
țiafiva cadrelor tehnice din sec
toarele respective, nu este compati
bilă cu principiul muncii colective. 
Pornind de la această concluzie, 
pe viitor intenționăm să dezvoltăm 
prin toate mijloacele spiritul de i- 
nițiativă al muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, răspunderea 
fiecăruia pentru îndeplinirea sar
cinii încredințate, concepția de a 
pune interesele întreprinderii și ale 
economiei mai presus de interesele 
locale ale unei secții sau atelier.

în practica urmăririi și controlu
lui îndeplinirii planului se obiș
nuiește să se facă aprecieri după 
realizările medii. Noi am renunțat 
la un asemenea procedeu și am în
cetățenit metoda de a cînfări reali
zările unei secții sau ale brigăzilor în 
comparație cu nivelul activității 
sectorului sau brigăzii fruntașe. 
Iată de ce nu ne putem declara 
mulțumiți cu nivelul indicatorilor 
obținuți de unele ateliere de la la
minorul de 3 țoii. La indicația co
mitetului de partid, în uzină s-a 
pornit o rioüä acțiune dé descope
rire și valorificare a rezervelor in
terne, accentul fiind pus în sectoa
rele cu rezultate sub cele medii și 
care au posibilități să le depășeas
că. Ridicarea activității întregului co
lectiv al uzinei la nivelul celor mai 
bune realizări obținute de sectoarele 
fruntașe constituie pentru noi un o- 
biecfiv esențial. Numai în acest fel 
putem aduce, alături de alte colec
tive de întreprinderi, o contribuție 
activă la îndeplinirea sarcinilor 
dezvoltării economiei în cincinal. 
Activitatea uzinei trebuie să cores
pundă întru totul cerințelor puse 
de Congresul al IX-lea al parti
dului în fața întreprinderilor, iar 
colectivul nostru să fie oricînd gata 
să îndeplinească orice sarcină, cît 
de complexă ar fi ea.

în întrecerea pentru realizarea 
planului la toți indicatorii nu pol 
fi neglijate nici o clipă principalele 
corelații ale planului, latura eco
nomică a activității întreprinderii, 
în perioada de la începutul anu
lui, colectivul uzinei a realizat 
sarcina de reducere a prețului de 
cost, economiile suplimentare ridi- 
cîndu-se la aproape 800 000 lei. 
Indicatorul cheltuieli la 1 000 lei 
producție-marfă a fost și el înde
plinit. Practic, se poate aprecia că 
nu am avut cheltuieli neeconomi-

în 
nu 

ini-

coase datorite refuzurilor de pro
duse sau stocurilor de materii pri
me și materiale. în legătură cu 
aceasta, se ridică însă o problemă. 
Și în acest an, unii furnizori nu 

' ne-au livrat la timp o serie de 
materiale. Combinatul siderurgic 
Hunedoara, de exemplu, nu s-a a- 
chitat de obligația de a ne trimite 
la termen oțel-carbon, nerespec- 
tînd sortimentele planificate. Nici 
Uzina chimico-metalurgică din 
Copșa Mică nu ne-a livrat în ul
timele luni unele cantități contrac
tate de zinc, ceea ce ne-a pus în si
tuația de a nu putea fabrica la 
timp un sortiment de țevi. De la 
sine înțeles, 
negativ într-o 
costurile de 
beneficiilor.

Oricît de 
colectivului 
plini planul de livrări la toate sor
timentele, dacă celelalte întreprin
deri nu-și vor respecta propriile 
obligații, aceste eforturi nu vor da 
rezultatele scontate. în angrenajul 
economiei, uzina noastră nu este 
decît o rotiță. La fel și celelalte 
întreprinderi. Iată de ce socotesc 
că ar fi util ca direcția noastră 
generală să determine pe furni
zori să-și respecte întotdeauna și 
cu precizie cuvîntul.

Rezultatele cu care se prezintă 
acum colectivul uzinei se datoresc 
și sprijinului, îndrumării și contro
lului comitetului de partid, apor
tului comuniștilor din secții și ser
vicii de concepție. Comitetul de 
partid a analizat în acest an o se
rie de probleme ale activității eco
nomice a întreprinderii : calitatea 
țevilor, ritmicitatea producției, cum 
se îndeplinesc sarcinile de export.

Realizările și experiența dobîn- 
dite pînă acum în producție sînt 
chezășia îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan la toți indica
torii pe acest ultim trimestru, tre
cerii din plin, cu toate forțele, la 
traducerea în viață .a prevederilor 
planului din primul an al cincina
lului.

au fost influențate 
oarecare măsură 

fabricație și volumul

mari ar fi eforturile 
nostru de a-și înde-

Rutina - rugina 
agronomului

(Urmare din pag. I)

La locul ds muncă, inginerul 
agronom transpune în practică re
zultatele pozitive pe care știința și 
tehnica le înregistrează zi de zi. în 
agricultură, unde factorii diferă de

la un loc la altul, de la o cultură 
la alta, rezultatele cercetărilor 
științifice nu pot fi aplicate meca
nic, nediferențiat. De aceea, rolul 
său este deosebit de im
portant. Aflat la granița dintre 
știință și producție, el are rolul ac
tiv de a face joncțiunea între aces
te două mari domenii de activitate. 
De aici derivă două direcții prin
cipale de orientare a preocupări
lor de perfecționare pe care ingi
nerii agronomi trebuie să le aibă 
în vedere : pregătirea teoretică, te
meinică, multilaterală, aprofundată 
și cunoașterea amănunțită a tutu
ror condițiilor locale, a cadrului șl 
posibilităților unităților respective 
pentru a putea aplica cu cele 
mai bune rezultate măsurile preco
nizate.

Sînt multe mijloace care stau la 
dispoziția inginerului agronom, in
diferent unde lucrează, pentru a-șl 
desăvîrși pregătirea profesională, 
în aprofundarea și dezvoltarea 
cunoștințelor pe care le-a primit 
încă în cadrul facultății, el trebuie 
să dea aceeași atenție discipli
nelor fundamentale, cît și celor 
considerate de strictă specia
litate. Numai în felul acesta se a- 
sigură o pregătire multilatera
lă. Și de altfel, de multe ori este 
foarte greu, sau chiar dăunător, 
de a stabili granițe rigide între 
diferitele domenii ale științei. Este 
oare temerar să afirmăm că fito- 
tehnia este o prelungire speciali
zată a fiziologiei ?

Progresele înregistrate în știință 
sînt uimitoare și a cunoaște noul 
devine o chestiune vitală. Planurile 
editurilor specializate din țara noa
stră oferă cadrelor cu pregătire 
superioară din agricultură o 
listă variată de titluri. Sînt o 
mulțime de reviste care propa
gă noul. Nu la toți specialiștii le 
găsești avînd sublinieri cu roșu. 
Cartea nu este însă totul. Partici
parea activă la consfătuiri consti
tuie nu numai un prilej de a face 
un util schimb de experiență, ci 
oferă, în același timp, posibilitatea 
unor confruntări între specialiști. 
Vizitarea stațiunilor experimentale 
ale institutelor de cercetare con
stituie un prilej de a cunoaște noul, 
am putea spune la el acasă. Dis
cuțiile purtate cu ocazia analizării 
măsurilor preconizate pentru ridi
carea producției prilejuiesc, de 
asemenea, o verificare a cunoștin
țelor, o mai bună înlănțuire a lor și 
o cercetare în domenii contin
gente, cercetare care se dove
dește indispensabilă pentru spe
cialiștii cu orizont larg. La toate 
acestea se mai pot adăuga vizita
rea unităților fruntașe care permi
te o comparare de metode și mij-

loace, a expozițiilor complexe, sau 
cu tematică specializată, partici
parea la diferite forme de propa
gare a cunoștințelor agrotehnice 
moderne, care stimulează pe parti
cipant! nu numai la o acumulare 
de date, ci la o investigare proprie 
activă. Sînt cîteva din căile pe care 
trebuie să le străbată inginerul 
agronom pentru a-și îmbogăți cu
noștințele teoretice ; ele îi vor fi 
de mare folos pentru a cunoaște 
problemele și preocupările noi ale 
științei agricole, a analiza cum, 
cînd și în ce fel acestea trebuie 
aplicate în unitatea în care lu
crează.

Din a doua grupă de preocupări 
subliniem cîteva mijloace prin care 
se poate cunoaște mai bine 
ceea ce, în general, se defi
nește prin „condițiile locale". 
Este vorba, în primui rînd, de cu
noașterea amănunțită a condițiilor 
pedoclimatice ale unității respecti
ve. Mergînd prin cooperativele 
agricole sau gospodăriile de stat 
întîlnesc foști studenți — mulți din
tre ei mîndrindu-se cu rezultatele 
obținute în producție. Sînt și dintre 
aceia care, pentru a-și motiva in
succesele îți Spun : una am învă
țat în facultate, alta este situația pe 
teren. Dar asta o spun cei care nu 
au știut să se adapteze. Nu trebuie 
uitat că în facultate se dau princi
piile generale, iar în producție ele 
se aprofundează, pentru a se rea
liza adaptarea la condițiile specifi
ce. Și în acest caz este necesară 
aceeași muncă stăruitoare pe care 
o desfășoară studentul, chiar dacă 
acum nu-i vorba de examene. 
Cercetarea cu caracter monografic 
a amănuntelor ajută la clarificări 
de sinteză, procesul dialectic de 
analiză și sinteză fiind unitar. Din 
ce în ce mai mult, în exprimarea 
lor curentă inginerii agronomi fo
losesc asemenea expresii : „coope
rativa noastră”, „gospodăria noa
stră". Aceasta denotă că ei s-au 
integrat organic în activitatea de 
producție a unității și că nu le sînt 
străine rezultatele care se obțin. 
Tocmai de aceea, în procesul de 
cunoaștere a unităților respective 
au început să le devină familiare 
toate detaliile. Și dacă se acceptă, 
în general, că a ști înseamnă a 
prevedea, tot atît de exact este că 
a ști înseamnă a cunoaște în amă
nunt. De aceea se cere deprinde
rea metodei de a aplica diferen
țiat recomandările preconizate „în 
general".

Se știe că ceea ce este recoman
dabil într-o unitate poate să fie 
contraindicat in alta, și aceasta 
fără a se încălca principii genera
le. Unii au plătit scump aplicarea 
după „tipar" a unor măsuri. S-a

indicat să ss facă arături la adîn- 
cime mai mare. S-au obținut rezul
tate bune acolo unde solurile au 
fost profunde. Dar acolo unde s-au 
făcut arături adînci pe soluri 
subțiri, fără experimentări, re
coltele au fost mici. Este numai 
un caz din multe altele. Va fi de 
cel mai mare folos inginerilor a- 
gronomi organizarea, în mic, de 
experimentări în condițiile unități
lor respective și aplicarea în mare 
a rezultatelor celor mai valoroase. 
Aptitudinea de a ști să alegi va
rianta cea mai potrivită rămîne o 
trăsătură fundamentală în aprecie
rea eficienței muncii pe care o de
pune fiecare.

Lupta împotriva rutinei trebuie 
să anime pe inginerul agronom în 
orice inițiativă pe care o ia. Ne 
referim atît la rutina ce derivă din 
tehnicismul îngust, cît șl la aceea 
izvorîtă din teamă, ignoranță sau 
comoditate, pentru că amîndouă 
încătușează personalitatea șl stri
vesc avîntul creator. Cum se re
flectă rutina? Aspectele sînt multe. 
Avem îngrășăminte chimice în can
tități din ce în ce mai mari. Dar sînt 
unii care le administrează după 
rețete, fără să cerceteze compozi
ția solului. Grîul care a căzut în 
primăvara acestui an în unele uni
tăți a certificat practica amintită 
mai sus. Istoria agriculturii româ
nești a consemnat un alt caz de 
rutină : împotrivirea unor specia
liști față de introducerea și genera
lizarea hibrizilor de porumb. Tot 
rutină este și atunci cînd inginerul 
agronom se lasă furat de sarcinile 
tehnice zilnice, neglijînd atît privi
rea de ansamblu asupra activității 
cooperativei agricole sau gospodă
riei de stat, cît și perspectiva de 
viitor. Iată de ce combaterea ori
căror manifestări de rutină, culti
varea noului, a originalității trebuie 
să constituie o trăsătură caracte
ristică a inginerilor agronomi. Pier
derea perspectivei poate fi pre- 
întîmpinată îmbinînd armonios so
luțiile tehnice cele mai bune cu 
măsurile economice cele mai efi
ciente.

împletirea tehnicului cu eco
nomicul ne face să vedem în 
inginerul agronom nu numai pe 
specialistul bine pregătit, dar și pe 
gospodarul bine chibzuit și aceste 
două calități ne recomandă pe 
omul de valoare. în rezolvarea sar
cinilor imediate el trebuie să 
aibă în vedere și perspective mal 
îndepărtate, deoarece fantezia ba
zată pe realități a caracterizat tot
deauna pe cutezători. Dar cînd e 
vorba de cutezanță să țină seama 
că lucrează într-o unitate agricolă 
și buna gospodărire se împletește 
cu răspunderea.
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Erhard
a prezentat lista 
noului cabinet

BONN 23 (Agerpres). — După 
săptămîni de negocieri dificile între 
partidele coaliției guvernamentale, 
cancelarul Ludwig Erhard a pre
zentat președintelui Heinrich 
Lübke lista cabinetului său. Marțea 
viitoare, înainte de a depune jură
mântul în fața Bundestagului, cei 
22.-de membri ai cabinetului vor fi 
prezentați lui Lübke. După cum s-a 
mai anunțat, noul cabinet se com
pune din 13 membri ai Uniunii 
creștin-democrate, cinci ai Uniunii 
creștin-sociale și patru ai Partidu
lui liber-democrat. Pînă în ultimul 
moment au subzistat dificultăți în
tre cancelarul Erhard și comisiile 
celorlalte partide în legătură cu 
completarea listei. Ministrul de in
terne desemnat, Paul Mikat, a res- 
pifisîîn ultimul minut postul oferit, 
deoarece nu vroia să renunțe la 
portofoliul educației în guvernul 
landului Renania de nord-Westfa- 
lia?" Aceasta a pus pe cancelarul 
Erhard în fața unor noi dificultăți, 
deoarece a fost necesară o nouă re
maniere a diferitelor posturi minis
teriale.

«

oi

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
Sîmbătă, 23 octombrie, delegația 
C.C. al P.C.R. condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a avut o întîlnire la 
sediul Comitetului Central al P.C. 
Italian cu tovarășii Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I., Gian
carlo Pajetta, membru al Di
recțiunii, secretar al C.C., Pietro 
Ingrao, membru al Direcțiunii, se
cretar al C.C., Mario Alicata, mem
bru al Direcțiunii, secretar al C.C., 
Alessadro Natta, membru al Direc
țiunii, secretar al C.C., Arturo Co-

lombi, membru al Direcțiunii C.C. 
al P.C.I., Giuliano Pajetta, membru 
al C.C. al P.C.I., șeful secției ex
terne, senatorul Antonio Roasio, 
membru al C.C. al P.C.I., Mario 
Stendardi, activist al C.C. al P.C.I.

în aceeași zi, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Ita
lia, Mihai Marin, a oferit o masă 
cu prilejul vizitei delegației C.C. al 
P.C.R. Au participat tovarășii Luigi 
Longo, Pietro Ingrao, Mario Ali- 
cata, Paulo Buffalini, Pietro Sec- 
chia, Eugenio Pegio și alți activiști 
cu munci de răspundere ai P.C.I. 
Masa s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). 
— Camera deputaților a Parla
mentului congolez a adoptat o re
zoluție cerînd eliberarea lui An
toine Gizenga, unul din liderii de 
frunte ai mișcării patriotige din 
Congo. Rezoluția se pronunță pen
tru reglementarea situației lui Gi
zenga „fie prin eliberarea sa neîn- 
tîrziată, fie prin 
tribunal“ care

deferirea sa unui 
să decidă asupra

învinuirilor ce i se aduc. A fost 
constituit un comitet special care 
să obțină din partea guvernului 
adoptarea unor măsuri în sensul 
rezoluției votate de Camera depu- 
taților în unanimitate.

Antoine Gizenga, fost colabora
tor apropiat al primului premier 
al Republicii Congo, Patrice Lu
mumba, se află de mai mulți 
în detențiune.

ani

«

Vizita delegației

VIENA 23. — Trimisul special 
Agerpres, C. Varvara, transmite : 
Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România 
condusă de deputatul Ion Pas, care 
se află la Viena la invitația Consi
liului Național al Austriei, a vizi
tat sîmbătă unele instituții de cul
tură ale orașului. în aceeași zi, 
cancelarul Austriei, dr. Klaus, a 
oferit un prînz în cinstea delegației

române. Au participat A. Maleta, 
președintele Consiliului Național 
al Austriei, I. Walner, al treilea 
președinte al consiliului, Probst, 
ministrul transporturilor și ener
giei electrice, dr. Hurdes, ministru 
federal, și alte persoane oficiale. 
Au participat, de asemenea, Mircea 
Ocheană, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Austria, 
membri ai ambasadei.

w

VIETNAM:

Debarcarea unor noi trupe intervenționiste
SAIGON 23 (Agerpres). — A- 

tacuri ale forțelor patriotice sînt 
semnalate zilnic în sectoarele de 
activitate ale forțelor speciale a- 
mericane și sud-vietnameze de la 
Piei Me, localitate situată la sud- 
est de Pleiku. După cum relatează 
corespondentul agenției Associated 
Press, în cursul nopții de vineri, 
unitățile patriotice au continuat să 
țină sub un tir intens de mortiere 
taberele de la Piei Me.

Mergînd pe linia continuării răz
boiului din Vietnamul de sud, co
mandamentul american a hotărît 
să-și mărească efectivul unităților

de artilerie și în special de artile
rie grea. Sînt așteptate să soseas
că alte opt batalioane de artilerie 
din care patru au și sosit sîmbătă.

NEW YORK. încă un student a- 
merlcan, Stephan Smith, de la Uni
versitatea din Iowa și-a distrus or
dinul de încorporare. Se știe că 
acum cîteva zile, în timpul unei 
demonstrații care a avut loc la 
New York împotriva războiului 
din Vietnam, un alt student șl-a 
ars ordinul de încorporare. Potri
vit legilor federale ale S.U.A., ori
cine distruge în mod deliberat a- 
cest act este pasibil de 5 ani în
chisoare șl o amendă de 10 000 de 
dolari.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția TASS, C.C. 
al P.C.U.S. a dat publicității che
mările cu prilejul celei de-a 
aniversări a Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie. Chemările 
cuprind cuvinte de salut în cinstea 
aniversării revoluției, pentru mar
xism-leninism, pentru linia gene
rală leninistă a P.C.U.S.

C.C. al P.C.U.S. se adresează po
poarelor lumii cu chemarea să-și 
unească eforturile în lupta împotri
va imperialismului și colonialismu
lui, pentru eliberarea națională, 
pentru pace, democrație și socia
lism, împotriva tuturor formelor de 
dependență imperialistă, împotriva 
asupririi rasiale, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru in
terzicerea armei nucleare, înceta
rea cursei înarmărilor, pentru pace 
în întreaga lume.

Adresîndu-se popoarelor lumii, 
C.C. al P.C.U.S. cheamă la luptă 
pentru încetarea intervenției mili
tare a imperialismului american în 
Vietnamul de sud și a acțiunilor 
sale agresive împotriva R. D. Viet
nam.

Chemările C.C. al P.C.U.S. conțin 
cuvinte de salut pentru prietenia 
și colaborarea dintre popoarele U- 
niunii Sovietice și popoarele R. P. 
Chineze, R. P. Albania, R. P. Bul-

48-a
So-

garia, R. S. Cehoslovace, R.P.D. Co
reene, Republicii Cuba, R. D. Ger, 
mane, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Unga
re și R. D. Vietnam.

într-una din chemări se adresea
ză un salut frățesc oamenilor mun
cii din Republica Socialistă Româ
nia, care construiesc socialismul, și 
urarea „Să trăiască prietenia veșni
că, de nezdruncinat, și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și român !“ 

în chemările C.C. al P.C.U.S. s. 
exprimă un salut fierbinte popoa
relor din țările Asiei, Americii La '1 
tine, statelor africane. Chemările 
cuprind urări în cinstea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele U.R.S.S. și popoarele An
gliei, S.U.A., Franței, precum și cu 
popoarele altor țări. Este salutată 
politica externă leninistă iubitoare 
de pace a Uniunii Sovietice.

Chemările conțin un îndemn la 
unitatea și coeziunea mișcării co
muniste internaționale pe baza 
marxism-leninismului, a interna
ționalismului proletar, a celor două 
Declarații ale Consfătuirilor de la 
Moscova.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii sovietici să desfășoa
re mal larg întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S.

ia
Manifestări consacrate
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NEW YORK 23 (Agerpres). — 
în Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale s-au 
încheiat dezbaterile consacrate 
proiectului convenției internațio
nale cu privire la eliminarea tutu
ror formelor de discriminare ra
sială. A fost adoptată cea mai mare 
parte a capitolelor acestui proiect, 
rămînînd în suspensie doar cîteva 
prevederi asupra cărora membrii 
comitetului nu au ajuns încă la un

HANOI 23 (Agerpres). — La 22 
octombrie, un grup de avioane de 
luptă americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd și mitraliind centre 
populate și obiective economice din 
provinciile Ha Bac și Nam 1-Ia, pre
cum și Insula Cat Ba. Forțele an
tiaeriene locale au doborît cinci 
avioane americane.

Congresul P. C. x 
din

BRUXELLES. La 23 octombrie,
la Bruxelles au început lucrările 
celui de-al XVI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia. 
Raportul la congres a fost prezen
tat de Ernest Burnelle, președin
tele Partidului Comunist din Bel
gia.

Delegații la congres au început 
discuțiile pe marginea raportului. 
Lucrările congresului continuă.

Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste
România
R. 0. Chineza

discrimi

Acțiunile desfășurate do lucrătorii de la șantierele de construcții „Bar
bican" din Londra pentru revendicări economico s-au soldat cu o victorie

ZIUĂ NAȚIUNILOR

DEMISIA
GUVERNULUI AUSTRIAC

la 
e- 
e-

Se împlinesc azi 20 de ani de la 
crearea Organizației Națiunilor 
Unite. Carta O.N.U., adoptată la 
Conferința de la San Francisco din 
iunie 1945, a intrat în vigoare la 24 
octombrie 1945 — dată în aminti
rea căreia se aniversează în fiecare 
an „Ziua Națiunilor Unite“.

Organizația Națiunilor Unite s-a 
născut din aspirațiile popoarelor de 
pace și libertate, din voința lor de 
a face cu neputință repetarea unui 
nou război mondial, de a asigura 
generației prezente și celor viitoare 
posibilitatea de a se consacra mun
cii pașnice, creatoare. în Cartă se 
prevede că scopul acestei organi
zații internaționale este de a men
ține pacea și securitatea, de a îm
piedica actele de agresiune, de a 
realiza cooperarea internațională în 
rezolvarea problemelor cu caracter 
economic, social-cultural și umani
tar.

Dorința popoarelor de a face 
-ca O.N.U. să devină un real in
strument de pace și colaborare in
ternațională și-a găsit expresie în 
creșterea continuă a numărului 
membrilor organizației. Dacă în 
1945 ea cuprindea 51 de state 
membre, în prezent, în condițiile 
procesului istoric de apariție a noi
lor state independente, numărul 
statelor membre este de 117.

■ La constituire, Carta a pus 
temelia organizației ca principii 
sențiale de activitate principiul
galității suverane, al respectării su
veranității și integrității teritoriale, 
obligația de a se abține de la ame
nințarea sau folosirea forței, de a 
nu interveni în nici o împrejurare 
în treburile interne ale altor state. 
Evoluția vieții internaționale a 
dovedit tot mai mult că respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, de a-și alege 
liber’ căile dezvoltării țării sale, de 
a-și rezolva treburile interne și ex
terne potrivit voinței și intereselor 
sale — constituie cerința și condiția 
primordială pentru crearea unui 
climat de încredere între state, 
pentru micșorarea încordării inter
naționale, pentru menținerea și în
tărirea păcii, bazată pe echitate 
dreptate.

Experiența celor 20 de ani 
viață ai O. N. U. arată că, 
măsura în care activitatea 
a urmat aceste principii, cerute 
procesele obiective ale istoriei, 
năzuințele de libertate și progres 
ale popoarelor, organizația a înre
gistrat rezultate pozitive ; și, dim
potrivă, ori de cîte ori ea a fost fo
losită în scopul promovării 
interese unilaterale, străine 
Cartă, O.N.U. a intrat în impas.

Căile și metodele de natură 
ducă la întărirea O.N.U., la o 
luționare judicioasă a nu puținelor 
probleme încă nerezolvate din via
ța și activitatea organizației tre
buie de aceea căutate în direc
ția respectării principiilor amin
tite, în reflectarea cu fidelita-

Și

de 
în 
ei 
de 
de

unor 
: de

să 
so-

te a realităților și transformări
lor din lumea contemporană. 
Apare evidentă necesitatea îmbu
nătățirii structurii și activității 
O.N.U., în așa fel îneît acest for 
internațional să asigure reprezen
tarea echitabilă a noilor state in
dependente. O.N.U. continuă să fie 
lipsită de o condiție esențială a 
bunei sale funcționări — universa
litatea sa. Nici pînă acum nu au 
fost restabilite la O.N.U. drepturile 
marelui popor chinez, al cărui sin
gur reprezentant legitim este R. P. 
Chineză, ceea ce aduce mari pre
judicii autorității O.N.U. și capaci
tății sale de a contribui la rezolva
rea problemelor arzătoare ale vieții 
internaționale.

Aniversarea a două decenii de 
existență a O.N.U. coincide cu îm
plinirea a zece ani de prezență a 
României în cadrul organizației. în 
întreaga această perioadă, țara noa
stră a depus, alături de celelalte 
țări socialiste, de toate statele iubi
toare de pace, eforturi perseveren
te pentru ca O.N.U. să corespundă 
misiunii pentru care a fost creată, 
să realizeze cu adevărat coopera
rea internațională, în interesul pă
cii și progresului. Corespunzător 
politicii consecvente a Partidului 
Comunist Român și a statului ro
mân, reprezentanții țării noastre au 
militat neobosit în cadrul O.N.U. 
pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial și slăbirea încor
dării internaționale, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării generale, pentru 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare și distrugerea stocurilor 
existente. Sînt cunoscute și s-au 
bucurat de un larg ecou propune
rile țării noastre privind acțiunile 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate între state europene aparți- 
nînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite, propunerea privind 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare. Țara noastră depune e- 
forturi pentru ca 
O.N.U să aducă o contribuție cît 
mai importantă la cooperarea din
tre state în domeniul economic si 
social, în sprijinirea și rezolvarea 
problemelor complexe ce stau în 
fața noilor state independente în 
direcția dezvoltării lor economice, 
făuririi unei industrii proprii, a- 
sistenței tehnice, formării de ca
dre naționale, ocrotirii sănătății, 
dezvoltării învățămîntului.

înfăptuind o politică externă 
constructivă, Republica Socialistă 
România este hotărită să depună 
și în viitor eforturi pentru a con
tribui ca Organizația Națiunilor 
Unite să răspundă scopurilor pen
tru care a fost creată — pacea, ba
zată pe echitate și dreptate, co
operarea statelor egale în drepturi, 
libertatea popoarelor.

VIENA 23 (Agerpres). — La 23 
octombrie președintele Austriei, 
Franz Jonas, a acceptat demisia 
guvernului condus de cancelarul 
Josef Klaus. Președintele Austriei 
i-a cerut însă lui Klaus să gireze 
în continuare în mod provizoriu 
afacerile guvernului. Demisia gu
vernului austriac se datorește fap
tului că cei doi parteneri ai coa
liției guvernamentale — Partidul 
populist și Partidul socialist — nu 
au putut cădea de acord asupra 
bugetului pe anul 1966.

Potrivit agenției France Presse, 
președintele Austriei, Franz Jonas, 
va primi luni pe membrii cabine
tului demisionar pentru a depune 
din nou jurămîntul.

Mitingul de la Erfurt
ERFURT 23 (Agerpres). — Cu 

prilejul încheierii aplicațiilor mi
litare comune ale trupelor Arma
tei populare naționale a R.D.G., 
Armatei populare cehoslovace, 
Armatei poloneze și Armatei so
vietice, la 23 octombrie pe stadio
nul „Gheorghi Dimitrov“ din Erfurt 
a avut loc un miting.

în tribuna centrală au luat loc 
Walter Ulbricht, Willi Stoph și alți 
conducători de partid și de stat ai 
R.D.G. Au luat loc, de asemenea, 
miniștrii apărării ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
printre care și general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale României, A. A. Greciko, 
mareșal al Uniunii 
mandantul suprem al forțelor ar
mate unificate ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Cu acest prilej au rostit cuvîn- 
tări Walter Ulbricht și generalul 
de armată P. K. Koșevoi, coman
dantul suprem al grupului de trupe 
sovietice din Germania.

acord final. Elle vor fi reluate în 
discuție ulterior, după o serie de 
consultări. în preambulul proiectu
lui de convenție a fost introdus un 
paragraf, propus de reprezentanții 
țării noastre și acceptat în unani
mitate, care atrage atenția asupra 
„dreptului tuturor cetățenilor de a 
fi protejați în egală măsură de că
tre lege împotriva oricăror discri
minări sau incitări la 
nare“.

în Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă'și neautonome 
nuat discuțiile în legătură cu si
tuația din Aden. Reprezentantul 
țării noastre, Mihai Magheru, a 
subliniat că această problemă poate 
fi rezolvată neîntîrziat, luîndu-se 
ca bază principiile Cartei O.N.U. și 
prevederile declarației referitoare 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale.

în intervențiile delegațiilor care 
au luat cuvîntul vineri dimineața 
în Comitetul administrativ și buge
tar pe marginea proiectului de bu
get al O.N.U. pe anul 1966, a do
minat punctul de vedere că există 
tendința de expansiune continuă a 
bugetului și că se impun măsuri 
de economie printr-o mai judici
oasă folosire a personalului și a 
fondurilor existente. Această părere 
a fost exprimată de reprezentanții 
Nigeriei, Danemarcei și ai altor 
țări. Reprezentantul țării noastre, 
Ion Moraru, a arătat că o politică 
bugetară sănătoasă „trebuie să fie 
rezultatul adaptării exigențelor im
puse de dezvoltarea activității or
ganizației la posibilitățile și resur
sele de care aceasta poate dispune 
efectiv“. j

au conti-
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în junglele Vietnamului do sud. 
Partizanii pregătesc noi atacuri îm

potriva intervenționiștilor

organismele

Sovietice, co-

DJAKARTA 23 (Agerpres).—Po
trivit ziarului indonezian „API“, 
citat de agențiile de presă, la Dja
karta continuă să fie staționate im
portante forțe armate, iar în punc
tele strategice ale orașului sînt dis
locate tancuri, care blindate și uni
tăți de infanterie.

în diferite orașe continuă acțiu
nile teroriste ale elementelor de 
extremă dreaptă împotriva sediilor 
partidului comunist și ale organi
zațiilor democratice. în timpul unei 
asemenea acțiuni, care a avut loc 
la Medan, au fost uciși trei mili
tant! comuniști, iar patru au fost' 
grav răniți.

Agenția Associated Press anunță 
din Djakarta că președintele Par-

lamentului indonezian, Kartawina- 
ta, a semnat o hotărîre prin care se 
suspendă temporar activitatea re
prezentanților Partidului Comunist 
din Indonezia și ai altor organiza
ții democratice în conducerea di
verselor foruri parlamentare și in
stituții centrale. Totodată, un nu
măr de ofițeri ai forțelor aeriene 
au fost demiși din armată.

Sîmbătă, s-a întrunit la Djakarta 
o conferință a reprezentanților au
torităților militare și civile, din 
provinciile indoneziene. La confe
rință au participat și unii membri 
ai Comandamentului militar cen
tral și ai guvernului. Cu acest 
prilej, președintele Sukarno 
rostit o cuvîntare.

Ședința Comisiei PermanenteJ 7

a C.Ä.E.R. pentru industria 
alimentară

SOFIA 23 (Agerpres). — între 
14 și 18 octombrie 1965 a avut loc 
la Sofia cea de-a 4-a ședință a Co
misiei Permanente a C.A.E.R. pen
tru industria alimentară.

La ședință au luat parte dele
gațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, — —
R. P.
Ungare și U.R.S.S. Au asistat în 
calitate de observatori reprezen
tanți ai R. D. Vietnam și ai R.P.D. 
Coreene.

în cadrul ședinței s-a făcut bi
lanțul activității comisiei pentru 
perioada care a trecut. Comisia a 
examinat desfășurarea lucrărilor 
pentru coordonarea planurilor de 
dezvoltare a industriei alimentare 
a țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
anii 1966—1970 și a aprobat pro
gramul cu privire la continuarea 
și încheierea lucrărilor în acest 
domeniu.

După ce a examinat activitatea 
desfășurată în anul 1965 în dome- 

. niul temelor coordonate de cerce
tări științifice, comisia a adoptat 
recomandări cu privire la folosi
rea practică a rezultatelor cercetă
rilor în domeniul metodelor de pre
lucrare a genurilor corespunzătoa
re ale materiilor prime și ale pro
duselor alimentare, în scopul pre
lungirii termenului de păstrare a 
lor. Comisia a adoptat planul de 
coordonare a lucrărilor de cerce
tări științifice în domeniul indus
triei alimentare pe anii 1966—1970. 
în urma examinării sarcinilor de- 
curgînd din hotărîrile Sesiunii a 
19-a a C.A.E.R. și din hotărîrile 
Comitetului Executiv al consiliului, 
comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anul 1966.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere de
plină.

în seara zilei de 23 octombrie, 
colonelul Marin Sorescu, atașat 
militar al Ambasadei române din 
Pekin, a oferit o recepție. Colonelul 
Marin Sorescu și generalul de ar
mată Lo Jul-țin, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei populare chineze 
de eliberare, au rostit toasturi în 
cinstea prieteniei între 
și armatele Republicii 
Chineze și Republicii 
România.

popoarele 
Populare 
Socialiste

R.D.G., R. P. Mongole, 
Polone, României, R. P.

(Urmare din pag. I)

Odiseea operației încheiată zilele 
„Preconfinent III” — a 

început la 22 septembrie în largul 
capului Ferrât din Marea Mediterană.

acestea

al

vac, președintele Academiei Iu
goslave de Științe și Arte din Re
publica Socialistă Croatia.

Batutsi. După
Associated 

au atacat satele 
numeroase case Mălnășan, a pre- 

Academiei Repu- 
România, diploma 
onoare al Acade- 

Grga No-

NEW YORK. Senatul statului Ala
bama a adoptat un proiect de lege 
care interzice guvernatorului statului 
să-și depună a doua oară candida
tura pentru acest post. Voiul consti
tuie o înfrîngere pentru guvernatorul 
George Wallace, un rasist inveterat, 
care era ferm convins că va fi ales a 
doua oară.

cum 
Press, 

ba- 
Și

BUJUMBURA. Tn Burundi au avut 
loc noi tulburări. în apropiere de ca
pitala țării s-au desfășurat sîmbătă 
ciocniri armate între cele două co
munități etnice ale populației regatu
lui — Bahutu și 
relatează agenția 
elemente bahutu 
tutsi, incendiind 
ucigînd mai mulți locuitori.

OSLO. Premiul Nobel pen
tru pace pe anul 1965 va fi 
decernat la 25 octombrie, în 
baza statutului Fundației No
bel, de către un comitet al 
Parlamentului norvegian. în 
acest an, pentru acordarea 
acestui premiu a fost pro
pusă Organizația Națiunilor 
Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.).

ANKARA. Președintele Republi
cii Turcia, Cemal Gürsel, l-a însăr
cinat sîmbătă pe liderul partidului 
dreptății, Suleyman Demirel, cu 
formarea noului guvern turc.

afara legii partidul comunist, 
interzis organizațiile democratice și 
a limitat mișcarea sindicală și stu
dențească, instituind în tară 
regim polițienesc.

ZAGREB. Simbătă, 23 octombrie 
1965, a avut loc la'Zagreb. sesiu
nea festivă a Academiei Iugosla
ve de Științe și Arte din Republica 
Socialistă Croația, in cadrul că
reia ambasadorul Republicii So
cialiste România in R. S. F. Iu
goslavia, Aurel 
dat, in numele 
blicii Socialiste 
de membru de
miei academicianului

R. P. Polona

Cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, general-maior Ion O- 
prenea, atașat militar al Republi
cii Socialiste România în Republi
ca Populară Polonă, a avut întîl- 
niri cu ofițeri și militari din garni
zoanele Varșovia, Minsk—Mazo- 
wieck și Tomaszow. Au fost pre
zentate expuneri despre însemnă
tatea Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România.

R. P. D, Coreeana

La Ministerul Apărării Naționale 
al R.P.D. Coreene a avut loc o adu
nare cu prilejul Zilei Forțelor 
mate ale Republicii Socialiste 
mânia, la care au participat 
neral-maior Cian Jun Wan, 
adjunct al Direcției Superioare
litice a Armatei Populare Coree
ne, generali și ofițeri ai Armatei 
Populare Coreene. A participat, 
de asemenea, Teofil Ionescu, 
sărcinat cu afaceri ad-interim 
Republicii Socialiste România
Phenian. Din partea Armatei 
Populare Coreene a luat cuvîntul 
Kim Jun Tai, care a transmis fe
licitări Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România.

Ar- 
Ro- 
ge- 
șef- 
Po-

în- 
al 
la

în cadrul ei, cei 6 oceanonauți au 
putut rămîne aproape patru săptă
mîni la o adîncime de 100 de metri, 
depășind astfel recordul mondial 
absolut. Cutezătorii lui „Precorrtinent 
III” au întreprins felurite activități o- 
riginale, printre care fixarea pe fun
dul mării a unui cap de puț de pe
trol de patru tone, în condiții ce pre
figurează pe cele ale forajului sub
marin de mîine. Specialiști din in
dustria petrolieră au putut urmări la 
televiziune evoluția plonjorilor.

Departe de a fi „palatul de cleștar’ 
din poveste, „casa de sub mare” a 
lui Cousteau nu este altceva decît 
o sferă închisă magnetic, cu un dia- 

mefri, situată pe o 
cilindrici : un 

aproape 60 de 
și alte 70 de 
înțelegem cum 
ansamblul. Pa-

ITALIA : In diferite orașe au avut 
loc demonstrații ale țesătorilor 
împotriva concedierilor. în foto
grafie : în timpul unei manifesta

ții la Milano

QUITO. Secretarul general 
Partidului Comunist din Ecuador, 
Pedro Saad, a acordat un interviu 

Prensa“ 
militară 
urmare 
scos în

postului de radio „Radio 
în care a arătat că junta 
care a venit la putere, ca 
a unei lovituri de stat, a

MONTEVIDEO. In urma protestelor opiniei publice, guvernul 
Uruguayan a fost nevoit să elibereze un grup de activiști sindicali și ai 
organizațiilor de studenți, declarind că in următoarele două zile vor fi 
eliberați și ceilalți deținuți. După cum se știe, din momentul instituirii 
„măsurilor excepționale" au fost arestate 500 de persoane.

metru de 5,70 r ’ 
platformă de balaști 
ansamblu plutitor de 
tone, Dacă adăugăm 
tone de lest de fier 
se menfine la fund 
tru „picioare" reglabile determină un 
echilibru orizontal. Un mecanism a- 
decvaf permite sferei să coboare sau 
să urce.

Echipajul lui Cousteau a trecut cu 
succes proba curajului și fenacifăfii. 
Bilanțul performantei va fi cunoscut 
pe de-a-nfregul pesfe 8 luni, timp 
necesar pentru a analiza și interpre
ta valoroasele informații culese în 
cursul experienței. „Această reușită 
— a declarat Cousteau — ne des
chide perspective foarte interesante. 
Noi am făcut un nou pas decisiv 
către explorarea mării și adaptarea 
omului la condițiile de viafă subma
rine. Cred că anii viitori vor fi hofărî- 
tori în acest sens”.
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