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Toate energiile 
pentru succesul 

planului 
economic 1966

Autoritatea

Ne apropiem de încheierea celei 
de a noua lună a anului. Știrile 
transmise de corespondenți, veș
tile sosite la redacție înfățișează 
realizările însemnate dobîndite de 
oamenii muncii din industrie în 
îndeplinirea planului pe acest prim 
an al cincinalului. Din asemenea 

. fapte de muncă s-au concretizat 
rezultatele îmbucurătoare care 
dau măsura hărniciei, inițiativei și 
capacității creatoare desfășurate 
pe tărîmul industrial. Planul pro
ducției globale industriale pe opt 
luni a fost îndeplinit în proporție 
de 102,1 la sută, sporul obținut 
peste prevederi fiind de aproape 
2,4 miliarde Iei.

Practic, planul producției glo
bale a fost îndeplinit de toate mi
nisterele și în toate regiunile țării. 
Concomitent, s-au obținut bune re
zultate și în îndeplinirea celor
lalți indicatori de plan. Pe ansam
blul industriei, planul la producția 
marfă vîndută și încasată — care 
oglindește punerea în circuitul e- 
concmic a producției fabricate, fi
nalitatea activității economice a în
treprinderilor — a fost îndeplinit 
Pe opt luni în proporție de 100,9 la 
sută. La indicatorul productivității

La furnalul 
de 1000 mc 
a fost aprins 
focul

Hunedoara a trăit aseară un 
moment solemn. La ora 20,25 
prim topitorul Simion Jur că 
a aprins focul la furnalul de 
1 000 mc., important obiectiv 
al siderurgiei românești în ac
tualul cincinal.

La realizarea proiectelor au 
colaborat proiectanții și spe
cialiștii combinatului hunedo- 
rean. Marile uzine „23 Au
gust", „Vulcan", întreprinde
rea de montaje și instalații de 
automatizare din București, 
„Progresul"-Brăila, „Indepen- 
dența“-Sibiu și altele au li
vrat pentru echiparea acestui 
important obiectiv industrial 
peste 15 000 tone construcții 
metalice, mașini, utilaje și in
stalații. în furnal și în insta
lațiile auxiliare au fost înzi- 
dite peste 1000 vagoane de că
rămizi refractare. Aplicînd so
luții constructive originale, de 
mare eficiență și productivi
tate, colectivul întreprinderii 
de construcții siderurgice Hu
nedoara a reușit să predea 
noul obiectiv înainte de ter
men.

Caracteristic noului furnal 
este gradul înalt de mecaniza
re și automatizare a proceselor 
tehnologice. Dozarea materiilor 
prime și a combustibilului, în
cărcarea șarjelor, urmărirea 
procesului de topire, evacua
rea fontei și zgurii sini total 
automatizate. Izotopii radioac
tivi, aparatura electronică de 
înaltă sensibilitate și alte me
canisme asigură conducerea 
furnalului în exclusivitate pe 
bază de telecomandă. Chiar și 
dirijarea fontei și zgurei pe 
jghiaburi — operație conside
rată pînă nu de mult greu de 
mecanizat — se efectuează 
acum de la distanță, în depli
ne condiții de securitate a 
muncii. Furnalul va funcționa 
la înalți parametri tehnico-e- 
conomici. Presiunea înaltă la 
gîtul furnalului, temperatura 
ridicată a aerului suflat, mine
reul aglomerat autofondant și 
cocsul de calitate superioară, 
asigură obținerea unor indici 
de utilizare comparabili cu cei 
realizați la cele mai mari și 
moderne furnale din lume.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînleii"

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
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muncii prevederile au fost depășite 
cu 1,6 la sută, pe această bază obți- 
nîndu-se 68,5 la sută din sporul 
producției industriale; în aceeași 
perioadă, s-au realizat totodată în
semnate economii suplimentare la 
prețul de cost și beneficii peste 
plan. Tabloul realizărilor devine 
mereu mai bogat. Tot mai multe 
colective de întreprinderi anunță, 
în aceste zile, îndeplinirea înainte 
de termen a planului pe nouă luni.

înfăptuirile din perioada care a 
trecut din acest an reflectă ela
nul, hărnicia și priceperea mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor din industrie, maturi
tatea, spiritul de răspundere cu 
care colectivele fabricilor și uzi
nelor duc la îndeplinire sarcinile 
profund realiste trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. și înscri
se în planul cincinal. Ele sînt, tot
odată, rodul competentei crescute 
a cadrelor noastre din economie, 
al muncii politice și organizatorice 
desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, care au initial în 
acest an numeroase acțiuni con
crete, orientînd activitatea colec
tivelor de întreprinderi spre rea
lizarea obiectivelor de prim ordin 
ale planului de . stat.

Experiența pozitivă acumulată 
în realizarea planului, în ridicarea 
nivelului activității economice a 
întreprinderilor, se cere dezvoltată 
mai departe în lunile următoare. 
Iar aceasta presupune în continua
re o muncă perseverentă și plină de 
inițiativă a colectivelor de între
prinderi. un sprijin operativ și e- 
ficace din partea forurilor de re
sort din ministere, a organelor și 
organizațiilor de partid, pentru a 
se asigura pretutindeni îndeplini
rea planului anual la toti indica
torii, Aceasta se referă cu deose
bire la acele unități industriale 
care au înregistrat anumite rămî- 
neri în urmă în realizarea unuia 
sau altuia dintre indicatorii pla
nului.

Sînt unele întreprinderi — Uzi
na „Semănătoarea“-București, Fa
brica de ciment Turda, Complexul 
de industrializare a lemnului Si- 
ghet, Fabrica de zahăr „Siretul"- 
Bucecea — care n-au îndeplinit 
integral, pe 8 luni, planul nici la 
producția globală și nici la pro
ducția marfă vîndută și încasată. 
Este de menționat de asemenea 
faptul că există un număr de 
întreprinderi — din industria 
chimică, construcțiile de ma
șini, economia forestieră; in
dustria alimentară — care, deși 
și-au îndeplinit planul la pro
ducția globală, nu au reali
zat integral planul la producția 
marfă vîndută și încasată. O anali
ză a deficiențelor arată că, în multe 
cazuri, ele sînt înainte de toate de 
ordin subiectiv, organizatoric: 
producție „în asalt", livrări nerit
mice aglomerate spre sfîrșitul lu
nii, calitatea scăzută a unor măr
furi, fabricarea de produse fără 
desfacere asigurată. In alte uni
tăți — mai ales din sectorul econo
miei forestiere, industria alimen
tară, industria construcțiilor de 
mașini — productivitatea muncii 
n-a crescut pe măsura posibilită
ților create, iar prețul de cost n-a 
fost redus potrivit cerințelor pla
nului.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Galafi. Cabina de comandâ de la caja de refulare și 
degroșare a laminorului de tablă groasă Foto : Gh. vințllă

BOB

Aș fi găsit acum 
casa pustie...

Am împlinit anul acesta 54 de 
ani. Deși am dat naștere la 13 co
pii, 7 fete și 6 băieți — toți în 
viață — sînt sănătoasă și pot 
spune că muncesc la umăr cu cei 
tineri. Am avut posibilitatea să 
întrerup unele sarcini, dar nu am 
vrut și aoum îmi pare bine. 
Copiii -cei mai mari s-au căsă
torit și au o situație bună. Toți 
cei căsătoriți mi-au dăruit pînă 
în prezent cite unul sau mai mulți 
nepoți. Din cei necăsătoriți unul 
este muncitor constructor la Bra
șov, altul este elev la școala pro
fesională de constructori. înainte 
de a naște pe Aurica, Natalia și 
Dan, care sînt mai mici, multe 
femei mă sfătuiau să întrerup 
sarcina, zicîndu-mi că am destui 
copii. Dacă le ascultam sfaturile, 
acum, cînd aș veni seara de la lu
cru, în loc să mă întîmpine copiii, 
să-mi spună ce au făcut la școală, 
ce note au luat, aș găsi casa pus
tie și mi-ar părea rău. Desigur că 
nu este ușor să crești 13 copii, să-i 
educi și să faci din ei cetățeni cu 
care să te mîndrești. Și cînd vezi 
că alți cetățeni din sat îți iau drept 
exemplu copiii tăi, atunci mîndria 
și fericirea sînt și mai mari.

Maria Gh. PINZARU 
mamă eroină, 
țărancă cooperatoare 
din comuna Roma, 
raionul Botoșani

Cit aș dori și eu 
„necazurile" 
voastre dragi!

Ca asistentă medicală pediatră, 
o mare parte din timp mi-1 petrec 
în mijlocul copiilor. Puteam să am 
și eu un copil care ar fi avut a- 
cum 8 ani. N-am vrut însă de la 
început să devin mamă. Am spus 
atunci, la douăzeci și unu de ani, 
că mai este timp de așa ceva, că 
nu are rost „să-mi încurc viața" 
din-tinerețe.

Georgefa PETREA
asistentă pediatră la Spitalul 
de copii nr. 2 Ploiești

(Continuare în pag. a II-a)

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a tovarășului A. M. Skolniko v
Marți, 27 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
primit pe tovarășul A. M. Skolni- 
kov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R.

A. M. Skolnikov se află la odih
nă în țara noastră, la invitația de

5a7 privesc ținind 
in brațe copilul

Cunosc o familie tînără. Soție, 
S. D., este muncitoare în fabrica 
noastră:. Intr-o zi am întrebat-o :

— Ești căsătorită de 5 ani, cîș- 
tigați — și tu și soțul destul de 
bine, aveți locuință frumoasă ; de 
ce nu faceți copii? Mi-a răspuns:

—• Să știți că și mie îmi pare 
rău. împreună cu soțul am făcut 
multe, am cumpărat mobilă, tele
vizor și multe alte lucruri, toate 
foarte frumoase. Dar nu avem un 
copil. Toate surorile și frații mei 
(sîntem 14) au copii, sînt fericiți, 
numai eu văzîndu-i, jinduiesc 
după unul deoarece de nenumă
rate ori (am 26 de ani), am fost 
nevoită să merg la doctor pen
tru întreruperea sarcinii. Soțul 
îmi spunea : „Lași copilul, te las și 
eu pe tine”. Cred că aceasta, mai 
mult în urma influenței mamei lui.

H De ce a eșuat 

un pronostic

judecătoresc

o Trebuie pornit, cred, 
de la primenirea 
repertoriului liric

legației de partid și guvernamen
tale române care a vizitat Uniu
nea Sovietică în septembrie anul 
trecut.

A fost de față Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C, al 
P.C.R., șeful secției relațiilor ex
terne a C.C. al P.C.R.

în timpul primirii a avut loc o 
convorbire caldă, tovărășească.

Mi-am pus adesea întrebarea — 
îmi spunea S. D. — dacă soțul meu 
mă iubește? In prezent strînge 
bani să cumpărăm mașină, dar 
ce mult aș vrea ca, în loc să-l 
văd la volanul acesteia, să-l pri
vesc ținîndu-și în brațe copilul. 
Cred că în urma măsurilor care 
se vor lua împotriva întreruperi
lor de sarcini îmi voi vedea și eu 
visul împlinit.

Cazul acesta nu mi se pare izo
lat. Mal sînt destui soți care, din 
pricina unor proiecte și Interese 
imediate, periclitează sănătatea 
soțiilor, liniștea și fericirea fami
liilor lor.

Alexandrina ROMOCEA
funcționară
Fabrica de confecții 
și tricotaje București

Greutățile sini 
trecătoare, 
bucuria rămine
și crește

Unde locuiam pînă de curînd a- 
veam în vecini o familie, pot să 
spun bogată. In ce consta bogăția 
ei ? In cei opt copii care umpleau 
casa de viață de dimineața pînă 
seara. Altfel, era o familie modestă, 
îmi făcea plăcere să stau de vorbă 
cu mama copiilor. In discuțiile ce 
le purtam, nu-mi ascundea că nu-i 
deloc simplu să îndrăznești a da 
viață atîtor urmași. în schimb era 
mîndră — justificată mîndrie — că 
ea și soțul ei n-au trecut oricum 
prin viață, că în urma lor cresc, se 
înalță sănătoase, opt ramuri puter
nice din trunchiul familiei lor.

Ilinca GHEORGHE
ajutor de maistru
la întreprinderea de tricotaje 
„Crinul", din Capitală

(Continuare în pag. a II-a)

Uneori ml se pare 
tautologic a vorbi de 
etică și de profesiu
nea de dascăl. Nu 
pentru că profesorul 
ar fi morala în surtuc, 
ci pentru că educa
ția, atribut prin ex
celență dăscălesc, 
este o problemă de 
etică. Și, întrucît 
profesiunea didacti
că include două la
turi — instrucție și 
educație, a nu stă- 
pîni, a nu mînui cu 
îndemînare una din 
aceste laturi înseam
nă, de fapt, a nu 
putea exercita profe
siunea de profesor. 
Iar exercițiul practic 
al profesiunii de e- 
ducator arată, foarte 
adesea, că-i mal 
greu a educa decît 
a instrui.

Se întîmplă, de 
multe ori, ca elevii, 
mai mari sau mai 
mici, să sesizeze și 
să fie necruțători 
față de defectele mo
rale și chiar cele fi
zice ale profesorilor.

Profesorul meu de 
latină de la Piatra 
Neamț avea obiceiul 
să bea. In pauza 
mare, cobora la bo
degă, „se răcorea' 
și apoi intra în clasă, 
cam „afumat', dinco
lo de jumătatea orei. 
Șl deși vîrsta și cul
tura lui ar fi merita* 
ceva mai mult res
pect, într-o zi de a- 
prilie primăvăratic, 
toată clasa s-a soli
darizat într-un gest 
răzvrătit — a plecat 
la plimbare, în parc.

Știut este că, în 
complexul social și 
cultural, profesorul 
vehiculează, transmi
te, zămislește chiar, 
comori științifice și 
comori morale.

Etica nu-i decît o 
formă ideologică a 
conștiinței sociale. 
Orice profesor știe că 
noțiunile șl normele 
morale sînt legate de 
nevoile și interesele

reale ale oamenilor) 
sînt expresia lor.

Un profesor de ma
tematici s-a deprins, 
cu un sfert de veac 
mal înainte, să ridi
ce, pentru bani, no
tele fiilor de negus
tori din oraș. Cînd, 
acum cîțiva ani, a 
uitat că sîntem în
tr-un regim socialist 
și a încercat vechile 
practici, s-a iscat nu 
atît un scandal cît,

mal ales, o discre
panță morală. Profe
sorul preda admira
bil ecuațiile, dar sim
țea că i s-a prăbușit 
autoritatea în fața 
clasei. „Sînt numai 
jumătate de profe
sor', se vedea nevoit 
să constate, semna- 
lînd un mare adevăr. 
„Chiar matematica 
sau fizica pe care le 
predăm, îmi remarca 
o dată un coleg, au 
semnificații morale, 
dacă nu directe ca 
istoria, literatura sau 
filozofia, indirecte 
prin finalitatea lor u- 
mană, prin Idealurile 
sociale pe care le

PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE

DE CĂTRE AMBASADORUL 
NORVEGIEI LA BUCUREȘTI

Marți, 27 septembrie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica; 
a primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Norvegiei

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
CHIVU STOICA A

GRECIEI LA
La 27 septembrie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Greciei la București, Ale-

TELEGRAME

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

In numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale și guvernului Republicii Democrate Viet
nam și în numele nostru personal, vă mulțumim sincer pentru urările 
calde adresate cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a creării Republicii 
Democrate Vietnam. Poporul vietnamez a beneficiat și continuă să bene
ficieze de sprijinul călduros și ajutorul poporului, al partidului și guver
nului Republicii Socialiste România frate, atît pe plan moral cît și mate
rial, în construirea socialismului în Vietnamul de nord ca și în lupta 
contra agresiunii americane, pentru apărarea Nordului, eliberarea Sudu
lui și realizarea reunificării pașnice a patriei noastre.

Cu această ocazie, vă adresăm sincere mulțumiri pentru acest ajutor 
și sprijin prețios. Dorim ca poporul român frate să obțină, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, noi succese și mai mari în construirea 
socialismului în România și în lupta pentru apărarea păcii în Europa și 
în întreaga lume. Fie ca prietenia și cooperarea frățească între cele două 
popoare ale noastre să se consolideze și să se dezvolte din ce în ce mai 
mult.

HO ȘI MIN
Președintele C.C. 

al Partidului 
celor ce muncesc 

din Vietnam 
președintele Repu
blicii Democrate 

Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele 
Comitetului 

permanent al Adu
nării Naționale 

a Republicii Demo
crate Vietnam

morală a 
daseăhsU

Dumitru ALMAȘ

slujesc din clipa cînd 
însușite de tineret de
vin aplicabile în 
practică, în industrie, 
în agricultură, în 
construcții, în artă'. 
Un profesor necinstit 
e un caz social mai 
grav decît un conta
bil necinstit. Aspectul 
etic, însușirile mora
le ale profesorului 
care, ani de zile, în
truchipează concret 
știința sau disciplina 

respectivă în fața e- 
levilor, a seriilor de 
elevi, ajung să fie 
împrumutate și trans
mise, în parte cel pu
țin, generațiilor in
struite și educate. 
Așa cum se reflectă 
cerul în oglinda unui 
lac : cu seninul, cu 
ceața, cu norii groși 
și negri ai furtunii. In 
meseria de dascăl e- 
tica este o categorie 
implicită. Nici un pro
fesor nu predă numai 
fizica sau numai lati
na, ci, vrînd-nevrînd, 
și aspecte ale eticii.

(Continuare 
In pag. a IV-a) 

în Republica Socialistă România, 
Egil Ulstein, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare. (In pag. a 
V-a, cuvtntările rostite).

AMBASADORULUI 
BUCUREȘTI 
xandre Cimon Argyropoulo, în le
gătură cu plecarea sa definitivă 
din România.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

FAM VAN DONG
Primul ministru 

al Republicii 
Democrate Vietnam



PAGINA 2 SCINTEIA

În munca politică 
esenfial este
CâOTâTEâ

MBKnBgMHHMMHMMMMia ■■■■nBMMnmMBHMaaKraaBHaaaBi

Vasile RUS
prim secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Mureș

Un spital
de pediatrie
în construcție 
la lașiD

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — 
Constructorii grupului nr. 3 
de șantiere din Iași au înce
put zilele acestea pe cornișa 
Tătărași lucrările de organiza
re pentru realizarea unui nou 
obiectiv social : spitalul de 
pediatrie din Iași. Acesta se • 
va compune dintr-un complex 
de ’clădiri cu 400 de paturi 
pentru copii și 80 paturi pen
tru mame. Corpul de spitaliza
re va avea 10 nivele, iar cele 
pentru determinarea diagnos- 

, ticului 5 etaje. Spitalul va mai 
dispune de o clinică universi
tară cu 2 săli de curs și un 
amfiteatru cu 150 de locuri 
pentru practica viitorilor me
dici, spații pentru serviciile de 
sterilizare și dezinfecții, cen
trale termică și telefonică, sta
ție, de oxigen, un bloc alimen
tar și altele. Noul spital se va 
număra printre cele mai mari 
și moderne unități de acest 
gen din tară.

Organele și organizațiile de par
tid din întreprinderile orașului Tg. 
Mureș au acumulat o bogată ex
periență în desfășurarea muncii 
politice și cultural-educative de 
masă, în legarea ei de sarcinile e- 
conomice, de preocupările specifi
ce ale diferitelor colective. însu
șirea temeinică de către oamenii 
muncii români, maghiari și de alte 
naționalități a prevederilor, docu
mentelor de partid a constituit 
unul dintre obiectivele importante 
ale activității noastre politice.

Conținutul muncii politice, pu
terea ei de influențare sporesc con
siderabil cînd există grija cuveni
tă ca ea să țintească spre un țel 
precis. Instructivă este în acest 
sens experiența organizației de 
partid de la 
IPROFIL 23 Au
gust. La aceas
tă întreprindere 
producția de mo
bilă destinată
exportului în anii cincinalului ur
mează să sporească într-o măsură 
apreciabilă. Organizația de partid 
și-a îndreptat atentia în mod deo
sebit spre ridicarea nivelului calita
tiv al produselor. Spre acest obiec
tiv au fost îndrumate de la bun în
ceput principalele mijloace ale 
propagandei tehnice, ale activității 
politico-educative. Organizația de 
partid a inițiat mai multe expu
neri ne probleme privind organi
zarea producției, înlesnind mun
citorilor să cunoască procedeele a- 
vansate de lucru ; comisia ingine
rilor și tehnicienilor a organizat 
studii în probleme privind mecani
zarea tehnologiei de finisare a 
mobilei cu lacuri poliesterice. De 
asemenea, s-au organizat mai mul
te schimburi de experiență, s-au 
amenajat „vitrine ale calității" etc.

Orientarea muncii politice spre 
cele mai actuale probleme ale pro
ducției impune o cunoaștere minu
țioasă a acestora. Organizațiile de 
partid folosesc. în acest .scop co
lective care analizează diferite as
pecte ale activității economice, iar 
pe baza celor constatate, s.e .iau mă
suri corespunzătoare-„ . ...............

La Fabrica de conserve, .între-, 
prinderea regională de industriali
zare a cărnii, Fabrica de conduc
tori, Antrepozitul frigorifer. Fa
brica de zahăr, o serie de mașini și 
utilaje au stat un timp nefolo
site ; în unele întreprinderi aveau 
loc întreruperi neplanificate în 
functionarea utilajelor, unele ma
șini nu erau încărcate la întreaga 
lor capacitate ; nu exista sufici
entă preocupare pentru moderni
zarea și perfecționarea utilaje
lor. Toate acestea au fost exa
minate într-o consfătuire organi
zată. la nivelul comitetului orășe
nesc de partid si în organizațiile 
de bază. După aceste analize s-au 
organizat expuneri (unele urmate 
de discuții); membrii comitetelor 
și ai birourilor organizațiilor de 
bază, cadrele cu munci de răspun
dere din conducerea tehnico-ad- 
ministrativă, fruntași în produc
ție au demonstrat posibilitățile 
organizării superioare, științifice a 
producției. Urmarea: problemele 
folosirii mijloacelor fixe sînt mai 
bine înțelese de către oamenii 
muncii; se analizează- periodic in
dicatorii utilizării agregatelor; se 
iau măsuri în permanență pentru 
îmbunătățirea lor. La. întreprinde
rile „Metalotehnica", „Electro-Mu- 
reș" și altele capacitatea de pro
ducție a utilajelor este determina

tă în mod riguros; printr-o pla
nificare operativă se urmărește 
încărcarea completă- a utilajelor.

Viața arată că rezultatele bune 
în munca politică și cultural-edu- 
cativă se obțin acolo unde se asi
gură tuturor mijloacelor activită
ții politice atractivitate, se re
curge Ia modalități noi, cores
punzătoare nivelului de pregătire 
și sferei de interes a oamenilor 
muncii. Avînd în vedere diversi
tatea problemelor ce se ridică în 
întreprinderi, comitetul orășe
nesc a indicat organizațiilor ,, de 
partid să promoveze forme și me
tode eficiente cu scopul de a stîrni 
interesul pentru tot ce este înain
tat, de a crea o opinie de masă 
împotriva manifestărilor înapoiate. 

Totuși în ora
șul Tg. Mureș 
mai sînt organi
zații de partid 
care apreciază 
munca politică

de masă numai din punct de vedere 
cantitativ, după datele statistice
privind numărul conferințelor,
graficelor, acțiunilor. Cînd te in
teresezi dacă acestea au și un con
ținut corespunzător, dacă exercită 
o înrîurire pozitivă, constați că 
mai sînt încă destule lucruri care 
șchioapătă. Ce folos că la între
prinderea de reparații auto nr. 2, 
Cooperativa „Textila Mureș", Co
operativa „Metalul" s-au ținut 
multe conferințe și expuneri, s-au 
organizat simpozioane și con
cursuri, dar nu s-au făcut decit 
rareori referiri la starea de lucruri 
din aceste întreprinderi unde exis
tă numeroase deficiențe în organi
zarea producției; manifestările ne
corespunzătoare ale unor tineri 
n-au fost supuse cu promptitu
dine judecății colectivului. Comi
tetul orășenesc de partid a îndru
mat organizațiile de partid din a- 
ceste întreprinderi să organizeze 
în așa fel activitatea politică îneît 
între aceasta și problemele acute 
ale producției să existe concor
danță.

Puterea de influențare a mun
cii politice crește considerabil 
cînd ea se desfășoară nu pe „cam
panii", ci are un caracter perma
nent și se desfășoară în perspec
tivă. Există întreprinderi însă în 
care unele activități nu sînt în
deajuns de susținute, după un 
timp de la inițierea lor intervin 
pauze și astfel o serie de acțiuni 
valoroase sînt pierdute pe drum, 
în propagarea cunoștințelor cul- 
tural-științifice la întreprinderea 
Ilefor, Trustul de panificație, Fa
brica de cărămizi etc. a existat o 
experiență pozitivă. în ultimul 
timp, din păcate, activitățile 
îndreptate în acest scop nu mai 
continuă cu aceeași intensitate.

Preocupîndu-se în continuare de 
intensificarea muncii politice de 
masă, comitetul orășenesc de partid 
va ajuta organizațiile de partid să 
manifeste mai multă inițiativă, să 
îmbogățească gama metodelor și 
formelor muncii politice de masă, 
care au cea mai mare atractivi
tate și forță de înrîurire. De ase
menea vom acorda o și mai 
mare atenție combaterii formalis
mului, șablonismului și rutinei 
care se mai manifestă în unele 
întreprinderi pentru ca acti
vitatea politico-educativă să con
tribuie în mai mare măsură la în- 
făptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

De ce a eșuat
Dacă cercetezi mo

tivele pe care o parte 
sau alta le Invocă în 
procesele de divorț, 
te surprinde flagranta 
lor asemănare: „Lipsă 
de spirit gospodă
resc", „Cheltuieli de
zordonate", „Accepta
rea amestecului altor 
persoane în viața so
ților", „Violențe verba
le și cîteodată fizice", 
„Darul 
simplă 
atentă 
„lipsa 
soției este, de multe ori, egală cu 
tradiționala poveste — de la Adam 
și Eva citire — a nasturelui necu
sut la cămașă, sau că „'darul be
ției" înseamnă în fond că soțului 
îi place să meargă, din cînd în 
cînd, după serviciu, cu colegii, la 
un șpriț. Sînt acestea — și altele 
ca ele — motive temeinice de di
vorț, așa cum cere în mod expres 
leg.ea î

Mulți judecători au grijă să dea 
la iveală și să analizeze temeinic 
probele dosarului, stabilind con- , 
creț situația și pronunțînd soluții 
juste. Dar sînt și cazuri în care 
se dovedește că instanța n-a fost 
destul de activă, pronunțînd divor
țuri cu ușurință. Codul familiei 
acordă instanței judecătorești 
dreptul de a cerceta cauzele reale 
care duc la destrămarea relațiilor 
dintre soți, judecătorii avînd așa
dar căderea să stabilească, pentru 
fiecare caz în parte, dacă men
ținerea căsătoriei este posibilă, 
dacă legătura dintre soți e ruptă și 
ce mijloace de restabilire a înțele
gerii există. Atunci cînd acționea
ză astfel, instanța are într-adevăr 
un rol activ, educativ. Cînd însă...

beției"... La o
cercetare mai 
constați că

spiritului gospodăresc" al

un pronostic judecătoresc
I

sosit niciodată pe
O invitație la căsătorie, cu textul 

mai jos, n-a

Soțul fostei sale soții

Excursioniști în Munfii Făgăraș

de termoficare
BACĂU 

„Scînteii"). 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se execută în 
prezent lucrări de ex
tindere a rețelei de 
termoficare. După da
rea în folosință a u- 
nei conducte de 1 300 
m în

de Mihai STOIAN

adresa judecătorilor care au pro
nunțat, la data de 24 septembrie 
1965, sentința cu nr. 4447 :

INVITA E
A. M. și C. I. au plăcu

tul prilej de-a vă poiti, • 
în ziua de 15 decembrie 
1965, la căsătoria lor ce 
are loc la Siatul popular 
al raionului „30 Decem
brie".

(coresp. 
în orașul

zona industriei

locale și a comple
xului de depozite al 
O.C.L., acum se con
tinuă lucrările pentru 
termoficarea micro- 
raionului nr. 9, unde 
se află în construcție 
blocuri cu 1 180 apar
tamente, o casă de 
cultură, un hotel și

unități comerciale. 
S-a terminat monta
jul a două conducte 
în lungime de 1800 

' metri și se lucrează 
la rețelele de distri
buție, la stația inter
mediară de pompare 
și la montarea utila
jelor la punctul ter
mic central.

Nu știm cu precizie dacă judecă
torii, primind o asemenea plăcută 
chemare, s-ar fi deplasat la numai 
două sute de metri distaiiță, cît 
separă sala tribunalului (în care 
s-a pronunțat sentința nr. 4447) de 
sala în care urma să fie oficiată 
căsătoria. Nu știm nici dacă, la 
festivitate, au asistat doi copii 
(Marina și Valentin) în vîrstă de 13 
și respectiv 9 ani. Nici dacă M. M., 
soacra lui C. L., a fost de față. 
Sau măcar I. L„ fostă și viitoare 
cumnată a mirilor. în sfîrșit, ne 
putem imagina totuși felul în care 
s-a desfășurat solemna clipă, dacă 
toți aceștia au fost într-adevăr 
martori ai căsătoriei lui C. L. cu 
A. M. :

Delegatul de Stare civilă : Cetă- 
țene C. L., de bună voie și nesilit 
de nimeni, iei în căsătorie pe ce- 
tățeana A. M. ?

C. L.: Da 1
Delegatul: Cefățeană A. M., de 

bună voie și nesilită de nimeni, iei 
în căsătorie pe cetățeanul C. L. ?

A. M.: Dai
Urmează felicitările. Dac-ar fi să 

fi fost de față, primif care sar să-i 
îmbrățișeze pe proaspeții căsăto
riți, sînt Marina și Valentin, excla- 
mînd desigur fericiți, spre totala 
perplexitate a spectatorilor întîm- 
plători :

— Tată l Mamă 1
Apoi e rîndul fratelui P. L., al soa

crei, al cumnaților I. L. și I. C., al 
tuturor acelora care, în urmă cu 
numai trei luni, mai trecuseră încă 
o dată prin clădirea aceasta, și tot 
în calitate de martori, dar într-altă 
sală (a tribunalului). Acum, strîn- 
gînd mîna mirilor, desigur că-i fe
licită. Așa se și cuvine. Dar în 
urmă cu trei luni, aceeași soacră 
declara în fața instanței judecăto
rești :

M. M.: Sînt mama piritei. De 
circa patru luni, între soți au în
ceput discuții pe motiv că pirita 
s-a întîlnit cu un bărbat pe care 
l-a cunoscut mai înainte de-a se 
căsători. Eu nu știu dacă s-a în
tîlnit cu acest bărbat (nici un 
cuvînt despre existența a doi copii 
minori, despre posibilitățile de re- 
împăcare între soți — n. n.).

Alt posibil martor la căsătorie 
declara la procesul de divorț :

I. L.: Sînt cumnată cu părțile. 
Pînă în luna februarie 1965, părțile 
s-au înțeles bine. De la această 
dată soția și-a schimbat atitudi
nea, în sensul că în lipsa soțului 
începea să lipsească de-acasă... 
Pirita a spus că mai sînt cazuri 
cînd soții se despart, copiii rămîn 
la tată, te obișnuiești cu această 
idee și principală este liniștea su
fletească, și că nu are de ce s-o 
consume mult acest fapt.

P. L.: Sînt fratele reclamantului. 
Locuiesc în același imobil cu păr
țile. Din cei 14 ani cît soții au con
viețuit, 13 ani au avut relații bune. 
Incepînd din anul 1965, soția pirită 
lipsea sistematic de-acasă ; astfel, 
pleca pe la orele 9 și se întorcea 
pe la orele 14, sub PRETEXTUL 
(subl. ns.) că face piața. Cînd ve
neau copiii de Ia școală, fie că aș
teptau pe pîrîtă în curte, fie că

lui. Nici unul nu insistă asupra 
necesității de a se menține aceas
tă căsnicie, avîndu-se în vedere 
cei 13 ani de trai liniștit și. exis
tența celor doi copii minori. însăși 
instanța judecătorească, la 24 sep
tembrie 1965, cînd pronunță sen
tința nr. 4447, afirmă: încerca
rea de conciliere a soților, propu
să în temeiul art. 615 c. pr. civilă, 
a rămas fără rezultat, soția ne- 
prezentîndu-se, iar reclamaniul 
stăruind în acțiunea de divorț... 
Ținînd seama că, potrivit art. 2 din 
codul familiei, relațiile de familie 
trebuie să se bazeze pe prietenie 
și afecțiune reciprocă, soții fiind 
datori să-și acorde unul altuia 
sprijin moral și material, și că în 
speță, după cum rezultă din pro
bele administrative, pîrîta a dat 
dovadă de lipsă de afecțiune și 
prietenie față de soțul său, pro- 
vocînd prin atitudinea sa grave 
neînțelegeri... în speță, instanța 
constată că există MOTIVE TE
MEINICE de natură a duce la con
vingerea că RELUAREA CONVIE
ȚUIRII SOȚILOR ȘI CONTINUAREA 
CĂSNICIEI NU MAI ESTE CU PU
TINȚA..."

Nu mai este cu putință ? Dac-ar 
fi fost, într-adevăr, invitați la re- 
căsătorie, poate că judecătorii 
cazului respectiv și-ar fi adus și 
ei aminte de convingerea net ex
primată în cuvintele : „Reluarea 
conviețuirii soților și continuarea 
căsniciei nu mai este cu putință". 
Desigur, nu poți cere instanței să 
prevadă și desfășurarea eveni
mentelor ulterioare din viața oa
menilor (în care, oricum, intră și 
o doză de imprevizibil). Dar 
cîteva semne de întrebare tot se 
nasc în asemenea cazuri, cum 
este cel înfățișat mai sus. în pri
mul rînd : de ce nu se face efec
tiv concilierea părților, în așa fel 
îneît să se insiste pentru ca ele să 
încerce continuarea vieții conju
gale, mai cu seamă în situațiile 
în care se constată că soții ar fi 
totuși dispuși să depășească di
sensiunile de moment, care i-au 
adus în fața instanței ? Practica 
dovedește că oamenii se jenează 
uneori să dezvăluie, în ședință 
publică, adevăratele fapte care 
generează neînțelegerile. Așadar, 
o ședință formală de conciliere 
este egală cu un debut incomplet, 
eronat chiar, într-un proces de di
vorț. în al doilea rînd, se ridică 
problema : nu cumva A. L. și C. L. ■ 

__ — nu s-ar mai fi despărțit deloc, 
mire : ce fel de conciliere poate dacă li s-.ar ii oferit mai mult timp 
avea loc în absența uneia din.. . d® chibzuință ?^Fiindcă, la numai 
părți? Cum se socotește deci., trei luni ^distanța^ au ajuns la con- 
completă o procedură care este, ~~ *
vizibil, incompletă ? Și ce sfaturi 
de împăcare poți să dai „părți
lor", cînd numai cu un rînd mai 
sus scrie, negru pe alb, că pîrîta, 
deci una din părți, lipsește de la 
conciliere ? în 
un alt termen 
cum ar fi fost 
trece direct la 
stabilind primul termen 
cată la 29 iulie. Nici de 
pîrîta nu este prezentă, 
răște pentru 26 august 
martori și se cere efectuarea unei 
anchete sociale în legătură cu 
modul de creștere și de educare 
a copiilor minori rezultați din că
sătorie. La 26 august apare în in
stanță, în sfîrșit, și pîrîta. Ancheta 
socială arată printre altele că 
„datorită bunei îngrijiri, minorii 
sînt bine dezvoltați, sînt sănătoși, 
iar la învățătura au o situație 
bună, fiind fruntași pe clasă... 
De asemenea, din relațiile luate, re
zultă că soții n-au dat dovadă că 
nu se înțeleg, aceștia fiind oameni 
liniștiți, preocupați de munca gos
podăriei și de creșterea copiilor". 
Martorii însă (atenție l sînt toți 
membri ai familiei) trec de-o 
parte sau de alta și, în loc să a- 
jute la refacerea căminului ame
nințat, contribuie la destrămarea

erau hrăniți de soția mea... Pîrîta 
și-a manifestat față de soția mea 
dorința de a se despărți de recla
mant, spunînd că nu mai poate trăi 
cu el și că nu-1 mai iubește (gaz 
pe foc 1 — n. n.).

Dar poate că și A. M„ în clipa 
în care a rostit, pentru a doua 
oară în viață, hotărîtorul „Da", 
și-a reamintit declarația ei din 
urmă cu doar trei luni :

A. M. : Nu mă opun desfacerii 
căsătoriei.

Imaginîndu-ne în continuare 
scena, îi vedem pe cei doi soți 
ținîndu-se de braț, coborînd trep
tele pentru a imortaliza, pe pe
liculă fotografică, evenimentul. 
Soțul zîmbește (e fericit sau și-a 
adus și el aminte de ce le 
judecătorilor ?) :

C. L.: Sînt căsătorit cu 
mea soție din august 1952 
la începutul acestui an ne-am în
țeles destul de bine. în perioada 
februarie—martie a acestui an am 
constatat o răcire a sentimentelor 
dintre noi, iar certurile din casă 
au sporit în mod simțitor, cu și 
fără motiv, ea spunîndu-mi cu fie
care ocazie că nu mai poate să 
trăiască cu mine și c-o să ceară 
divorț.

Divorțul însă l-a cerut C. L., 
mai 1965. La data de 1 iulie

spunea

actuala 
și pînă

în 
a

'ANCHETA 
.SOCI A L Ă

■

avut loc concilierea. In „înche
ierea" tribunalului se arată : „La 
apelul nominal a răspuns recla
mantul C. L., LIPSĂ pîrîta A. L. 
PROCEDURA COMPLETA. Instanța 
a dat PĂRȚILOR sfaturi de împă
care, conform art. 615 c. pr. ci
vilă". Ne întrebăm cu destulă ui-

se

loc să stabilească 
de conciliere, așa 
normal, tribunalul 

judecarea cazului, 
de jude- 
astă dată 
Se hotă- 

proba cu

cluzia că, nu numai că pot, dar că 
și trebuie să-și refacă familia. Și 
să nu uităm că un asemenea pas 
nu e deloc ușor, că cei doi foști 
soți au dat dovadă, pînă la urmă, 
de tărie, au învins prejudecățile 
unora, și-au învins propriul orgo
liu. Timpul este deci un bun sfă
tuitor. Un termen mai îndelungat 
i-ar fi scutit, poate, pe mulți, de 
necazuri, concluzii și hotărîri pri
pite (numai în București, anul tre
cut, s-au recăsătorit peste 100 de 
oameni a căror despărțire fusese 
încuviințată de instanțele jude
cătorești). Nu înseamnă, însă că 
trebuie să se treacă în cealaltă 
extremă, ajungîndu-se la o proce
dură greoaie, obositoare, ci la 
una în care să existe timp sufi
cient de meditație pentru ambele 
părți. în al treilea rînd : ar ii po
trivit să se depună eforturi, în in
stanță, în vederea activizării pîrî- 
tului în așa fel îneît acesta să nu 
mai primească pasiv desfășurarea 
propriului său proces de divorț, ci 
să fie stimulat să dezvăluie adevă
ratele motive ale neînțelegerilor. 
De asemenea, procurorul ar fi putut 
declara recurs împotriva 
ței, dacă motivele n-au 
nice. Dar cîte cazuri 
declarat de procurori, 
țele de divorț, există ?

sentin- 
iost temei- 
de recurs 
la sentin-

Spre deosebire de alți 
ani, comerțul a precedat 
actualele contractări de 
produse metalo-chimice de 
acțiuni pentru o mai bună 
cunoaștere a cererii și pen
tru eliminarea din vreme 
a produselor necorespun
zătoare ; și-a întocmit o 
cuprinzătoare listă de su
gestii pentru furnizori în 
vederea „retușărilor" nece
sare la unele produse, for- 
mulînd totodată cerințele 
pe trimestre la toate gru
pele de articole. Cunoscînd 
din timp structura fondu
lui de mărfuri, ca și nece
sarul, industria s-a pre
zentat cu numeroase arti
cole noi, cu o parte~ din 
cele vechi îmbunătățite, 
ceea ce a dus la contrac
tarea unui volum mai mare 
de obiecte, însumînd 20 000 
de sortimente ; la 111 arti
cole cu pondere mare, jintre 
care articole gospodărești 
de primă necesitate, con
tractele s-au încheiat pe un 
an întreg, direct între în
treprinderile comerțului cu 
ridicata, cele ale coopera
ției și întreprinderile pro
ducătoare. în magazine se 
vor găsi modele noi de 
vase emailate, de aparate 
de uz casnic, de tacîmuri 
și veselă, noi corpuri de 
iluminat, articole de sport

NDUSTRIA Șl COKEIȚOL
mai variate etc. Se remar
că, de asemenea, îmbună
tățirea finisajelor la mai 
toate articolele metalice și 
din material plastic, pre
cum și calitațea superioa
ră a ambalajelor.

Acestea și multe altele 
vor constitui latura pozi
tivă a contractărilor. Au 
apărut însă și diferite defi
ciențe, care sînt cu atît 
mai supărătoare cu cît ma
joritatea se reportează de 
la an la an.

De pildă — realismul 
comenzilor. Nu poți cere, 
bunăoară, 1 milion de lămpi 
de gătit dacă necesarul nu 
este decît de 50 000. Dar 
nici 1 000. De aceea, spu
neam, comerțul trebuie să 
vină la contractări cu o 
schemă precisă, reală, care 
să țină seama de stocurile 
existente, de evoluția gus
tului și dorințelor cumpă
rătorilor. Iar la Eforie, ne-a 
fost dat să asistăm la ur
mătoarea scenă : — Ce se 
„dă" aici ? — a întrebat, 
la un moment dat, unul 
din reprezentanții comer
țului. — „Pisica misterioa

să". O jucărie nouă. Do
riți ? — Dați-ne 50. — Nu
mai atît ? Putem produce 
mii. — Atunci... vreo 1 000 ! 
Din păcate, la tîrguieli de 
acest fel am asistat și a- 
tunci cînd a fost vorba de 
articole importante, solici
tate insistent cum sînt: a- 
paratele de radio, unele 
mașini de uz casnic, tacî- 
murile, vasele emailate ș.a.

Dacă nu cunoști în pro
funzime cererea, nu poți 
avea nici argumentele ori 
probele necesare pentru a 
convinge industria că tot 
ceea ce ceri este realmente 
necesar. S-a ajuns astfel 
în situația ca în acest an 
comerțul să accepte pur și 
simplu cantitățile oferite 
la unele mărfuri: față de 
primele cereri, s-a con
tractat mai puțin cu 2 mi
lioane articole de menaj din 
faianță, cu 5 milioane mai 
puține pahare, cu 20 000 
lămpi de gătit; mai pu
ține articole din oțel i- 
noxidabil, mai puține arti
cole mărunte din cele mai 
solicitate etc.

Tot atît de adevărat 

este că unele întreprin
deri industriale manifes
tă prea puțin interes 
față de producerea unor 
articole absolut necesare, 
lucru consemnat și cu 
alte prilejuri. I.I.S. „11 Iu- 
nie“-Galați, de exemplu, a 
refuzat să contracteze u- 
nele articole de cismărie 
și marochinărie, pe care 
le producea, încercînd pur 
și simplu să se debaraseze 
de ele. M.C.I. a fost pus 
astfel în situația ca pen
tru cîteva zeci de produse 
să caute — și să nu gă
sească pînă la urmă — 
furnizori capabili să aco
pere cererile. Unele între
prinderi condiționează în
cheierea contractului prin 
formule : „dacă vom avea 
material". Pe această bază, 
deși are disponibil de ca
pacitate, Fabrica de cuțite 
Ocna Sibiului, de pildă, 
n-a acceptat o bună parte 
din cererea de tacîmuri 
formulată de comerț.

Au fost prezentate la 
Eforie și unele produse 
noi. Fiind însă neomolo
gate și fără preț ferm, co

merțul n-a putut face alt
ceva decît să le privească. 
Rezolvarea operativă a 
problemelor pe care le 
ridică contractarea produ
selor noi este o cerință 
stringentă.

La încheierea contrac
telor sînt luate în discuție 
și alte două aspecte esen
țiale în relațiile dintre in
dustrie și comerț și pentru 
buna aprovizionare a pie
ței : ritmicitatea livrărilor 
și calitatea produselor. 
S-a constatat astfel că 
pentru a-și menaja nerit- 
micitatea, uzine de presti
giu ca „Electronica“-Bucu- 
rești sau „6 Martie“-Zăr- 
nești s-au angajat să în
ceapă livrările de piese de 
schimb — un capitol im
portant al contractărilor 
— către unitățile coo
perației meșteșugărești a- 
bia în trimestrele II, III 
sau chiar IV. Nejustifica
tă apare însăși poziția 
UCECOM, care cu foarte 
multă „înțelegere" a ac
ceptat. Cu prilejul con
tractărilor ce au avut 

loc în toamna anului 
trecut, directorul comer
cial al uzinelor „Elec
tronica" ne-a declarat (re
producem integral textul 
publicat atunci — „Scîn- 
teia" nr. 6 794) că „lucru
rile au fost reglementate. 
Pentru anul viitor (1966), 
ne-am angajat să livrăm 
cantități suficiente de pie
se de schimb". Timpul 
care a trecut de atunci 
ne-a dovedit însă că mul
te piese pentru televizoare 
și radioreceptoare (ca și 
pentru motorete și bicicle
te), aflate în perioada de 
garanție și de postgaran- 
ție, au continuat să lip
sească. Cine este în culpă: 
cooperația meșteșugăreas
că și comerțul, care nu co
mandă destul, sau indus
tria, care nu livrează atît 
cît este necesar și, mai a- 
les, atunci cînd trebuie ? 
Problema continuă să ră- 
mînă deschisă.

După cum rămîne. des
chisă rezolvarea celorlalte 
probleme ridicate de con
tractări, pentru ca în mod 
real experiența acumulată 
pînă acum să nu permită 
menținerea deficiențelor, 
ci să ducă la perfecționa
rea continuă a relațiilor 
dintre industrie și comerț.

Nicolae BRUJAN

Cit aș don și eu 

„necazurile" 

voastre dragi /
(Urmare din pag. I)

Greutățile sînt 

trecătoare... 
(Urmare din pag. I)

„Mr-e greu uneori să-i mulțumesc 
pe toți, îmi zicea vecina, dar greu
tățile astea sînt trecătoare și ele 
nu m-au speriat niciodată. Este și 
firesc să jertfești ca părinte, pen
tru creșterea și educația copiilor 
cîte ceva din tine, din viața ta, din 
bunăstarea ta, din confortul tău, să 
consimți de bunăvoie la unele sa
crificii. în schimb, nici o altă bu
curie nu o poate echivala pe aceea 
care ți-o dă prezența în jur a atî- 
tor ființe născute din trupul tău de 
mamă, din dragostea ta de soție, 
din dorința fierbinte a noastră, a 
femeilor de a ne vedea cît mai re
pede copiii înălțîndu-se între noi, 
buni, ascultători, silitori. Greutățile 
sînt trecătoare, bucuria rămîne și 
crește...".

O ascultam cu plăcere pe această 
femeie, și regret sincer că încă nu 
am copii. Atît eu cît și soțul meu, 
iubim copiii și doctorii m-au asi
gurat că și eu voi reuși să am copii.

Și am luat hotărîrea pripită: 
întreruperea sarcinii. S-a îhtîm- 
plat însă o endomitrită hemo- 
ragică. A fost nevoie de o nouă 
intervenție medicală. Medicul mi-a 
spus atunci : „e posibil să nu mai 
puteți ține sarcina. Era mai bine 
să fi lăsat copilul". Desigur chiar 
la aceste cuvinte am simțit o mare 
îngrijorare. Dar era prea tîrziu. 
S-a întîmplat așa cum a spus me
dicul. An după an a fost nevoie 
de intervenții chirurgicale. Mi-am 
șubrezit sănătatea, dar copilul do
rit după primul avort n-a mai 
putut fi născut.

Le spun mamelor, care se plîng 
de zburdălnicia micuților : „Nici nu 
vă dați seama cît aș vrea să am și 
eu necazurile voastre, aceste ne
cazuri dragi. Am făcut în tinerețe 
o nechibzuință pe care acum o plă
tesc nespus de scump".
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MANIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI ACADEMIEI
Cu prilejul manifestărilor con

sacrate Centenarului Academiei 
Republicii Socialiste România, în 
cursul dimineții de marți, repre
zentanții academiilor și celorlalte 
foruri academice și universitare de 
peste hotare, invitați la sărbăto
rirea centenarului, s-au întîlnit, în 
cadrul secțiilor Academiei, cu oa
meni de știință români. în conti
nuare au fost vizitate unele insti
tute și centre științifice ale Acade
miei, unități de cercetare departa
mentale și din învățămîntul supe
rior.

în convorbirile pe care le-au 
avut cu acest prilej, oaspeții au 
fost informați despre organizarea 
șl activitatea unităților vizitate, 
despre rezultatele și preocupările 
cercetătorilor români în diferite 
domenii ale științei.

Marți după-amiază, invitații de 
peste hotare la manifestările con
sacrate sărbătoririi Centenarului • 
Academiei Republicii Socialiste 
România au fost primiți la Consi
liul Național al Cercetării Științi
fice de Biroul Executiv al Consi
liului.

Tovarășul Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, a 
arătat rolul și activitatea Consiliu
lui, ca for coordonator, pe plan na
țional, al cercetării științifice. 
Oaspeții au fost informați despre 
componența și structura organiza
torică a C.N.C.S. — care antrenează 
în activitatea sa oameni de știință 
din Academie, învățămînt, unități 
departamentale, laboratoare de 
uzină, specialiști din diferite ra
muri ale economiei și culturii — 
despre conținutul tematic al Pro
gramului unitar al cercetării știin

țifice pentru anii 1966—1970, ela
borat în cadrul Consiliului Națio
nal cu sprijinul celor mai bune 
forțe științifice ale țării, despre 
unele probleme care se pun în 
etapa actuală activității de cerce
tare științifică din țara noastră.

Tovarășul Roman Moldovan 
răspuns apoi la întrebările puse 
invitați.

a 
de

Marți seara, la Teatrul de Operă 
și Balet a avut loc un spectacol 
festiv prezentat cu prilejul Cente
narului Academiei Republicii So
cialiste România.

La spectacol au asistat tovarășii 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, mi
niștri, conducători de instituții cen
trale, academicieni, profesori unl-

versitari, alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte invitați de peste 
hotare reprezentînd academii și 
alte foruri academice și universi
tare.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

în deschiderea spectacolului, or
chestra 
fiei a 
George 
cuprins 
grafice, 
lare românești. Ău interpretat or
chestra și colectivul de balet ale 
T.O.B., orchestra și colectivul de 
dansuri ale Ansamblului „Ciocîr- 
lia“, orchestra de muzică populară 
a Ansamblului Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor.

Și-au dat concursul cunoscuți ar
tiști bucureșteni.

simfonică a cinematogra- 
interpretat Rapsodia I de 
Enescu. Programul a mai 
arii din opere, piese core- 
cîntece și dansuri popu-

(Agerpres)

Ce credeți că se impune în etapa actuală pentru

împrospătarea operei? în ce direcții ar trebui TREBUIE PORNIT,
îndreptate eforturile de înnoire a acestui gen? CRED, DE LA
PRIMENIREA REPERTORIULUI LIRIC

Se știe că încă în perioada de 
constituire a muzicii ca artă supe
rior elaborată, corespunzător ma
rilor idealuri umanistice ale Re
nașterii, iar apoi în procesul de 
afirmare ca expresie a originali
tății unor școli naționale, opera a 
jucat un rol fundamental. Gen de
finitoriu pentru muzica italiană din 
toate epocile, opera a înmănun
cheat de asemenea valori caracte
ristice ale gîndiril muzicale a po
porului german (de la Mozart la 
Wagner și R. Strauss), francez (de 
la Rameau la Debussy), rus (de la 
Glinka, Mussorgski, Ceaikovski la 
Prokofiev). Școlile cehă (Smetana) 
Bpaniolă (De Falia), maghiară 
(Bartok), slovacă (Janacek), pre- 
clasicismul, clasicismul, romantis
mul, impresionismul, expresionis
mul (mai ales A. Berg), unele din
tre orientările moderne — excelea
ză în genul teatrului muzical, unde 
se află concentrate transformările 
radicale de concepție și limbaj. Se 
poate susține că tărîmul principal 
de experimentare a posibilităților 
de întruchipare în muzică a mari
lor teme de rezonanță socială, is
torică, psihologică, de forjare a 
unui limbaj muzical cu specific na
țional l-a constituit opera. Princi
piile de bază ale muzicii vocale 
desăvîrșite în opera italiană, ex
periența wagneriană cu consecin
țele sale profunde, descoperirile în 
domeniul modalismului efectuate 
de Mussorgski și desăvîrșite de 
Ravel, Debussy, Bartok sau Enescu, 
atestă aportul mereu întineritor al 
genului.

In cultura noastră, opera a a- 
vut un rol de prim ordin. Factor 
educativ social-patriotic („Teatrul 
trebuie să fie școala și distracția 
poporului" milita G. Stephănescu, 
întemeietorul mișcării lirice autoh
tone) opera a prilejuit afirmarea 
glorioasă a artiștilor lirici români 
pe scene de frunte ale lumii, a di
recțional preocupările compozito
rilor precursori către o artă de 
expresie națională. Această aspi
rație a căpătat o primă împlinire 
în deceniile III și IV, o dată cu dra
ma muzicală populară Năpasta 
de Sabin Drăgoi, opera comică 
O noapte furtunoasă de Paul Con
stantinescu și tragedia lirică Oedîp 
de George Enescu. întruchipînd 
teme de eternă semnificație ale 
conștiinței umane, ale realităților 
sociale, valorificînd resurse ale 
gîndirii dramatice și muzicale spe
cific naționale, creațiile amintite 
au constituit una din cuceririle 
școlii muzicale românești. D. Cu- 
clin, I. N. Otescu, C. C. Nottara, 
Al. Zirra au deschis atunci drumul 
operei noastre moderne. Creația li
rică originală avea însă în condi
țiile epocii o situație dificilă. în 
vreme ce reprezentațiile lirice cu 
piese din repertoriul universal 
constituiau captivante manifestări, 
preocupările creatoare originale 
rămîneau departe de interesul fac
torilor de răspundere.

Cultura socialistă a creat însă 
operei condiția materială și mo
rală optimă de afirmare. Cele cinci 
teatre de operă existente în țara 
noastră au menirea de a promova 
un repertoriu universal care se 
cere îmbogățit an de an, și de a 
stimula creația originală. Rezul
tatele au confirmat posibilitățile 
existente, prin succesele artei 
noastre lirice peste hotare, prin 
punerea în scenă a unor lucrări din

patrimoniul național: Oedlp, O 
noapte furtunoasă, din repertoriul 
amintit, Ion Vodă cel Cumplit, Răs
coala, Fata cu garoafe de Gheor
ghe Dumitrescu, Pană Lesnea Ru- 
salim de Paul Constantinescu, 
Neamul Șoimăreștilor și Pădurea 
Vulturilor de Tudor Jarda, Tran
dafirii Doftanei de Norbert Petri, 
Prometheu de Doru Popovici, Ga
lileo Galilei de Cornel Cezar, din
tre lucrările realizate după Elibe
rare. în același timp însă, în ra
port cu suprasolicitarea de către 
public a concertelor simfonice, ca 
urmare firească a procesului

ANCHETA
im-

si-petuos de educație muzicală 
tuația genului liric suscită astăzi o 
vie atenție. Se dovedește, la noi 
ca și în alte țări, că diversificarea 
formelor de răspîndire a valorilor 
culturii a reconsiderat interesul 
pentru genul liric, obligînd acest 
domeniu de artă să facă eforturi 
permanente pentru ținuta impeca
bilă, chiar excepțională a interpre
tării, pentru primenirea neîncetată 
a repertoriului. Don Carlos și Cosi 
fan tutte la T.O.B., Ernani la Opera 
de stat din Cluj indică recente re
zultate pozitive ale acestei preocu
pări. Spectatorii cu rutină ca și cei 
mai puțin inițiați rămîn totuși atrași 
către formele de cultură de extraor
dinară varietate, recepționate co
mod prin radio sau televizor, atîta 
timp cît în repertoriul liric persistă 
serioase lacune. Astfel, în locul 
unor creații de Verdi uzate prin 
frecvența excesivă, ar fi interesan
tă prezentarea unor opere mai pu
țin cunoscute, ca, de pildă, din 
creația aceluiași autor, Vespri si
cilian'! ; din Puccini n-au fost pre
zentate de mult Giannl Schichi sau 
Turandot; același lucru este vala
bil pentru Rossini, în timp ce tot 
din repertoriul italian, Monteverdi, 
Pergolese, Paisiello, Bellini sînt 
cu desăvîrșire uitați de scenele 
lirice. Nu și-au aflat locul pînă a- 
cum acea capodoperă care este 
Don Giovanni de Mozart, alte lu
crări de Gluck, Weber, Wagner, 
R. Strauss. De la Rameau la De
bussy și Ravel, de la Mussorgski 
(de pildă Tîrgul din Sorocinskj la 
Șostakovici și Prokofiev, de la 
Berg la Stravinski, Britten sau Hen
ze — iată numai cîteva din valo
rile cardinale către care ar trebui 
să se orienteze un repertoriu liric 
eficient, atrăgător, cuprinzător.

Desigur că marea efervescență 
a sintezelor, caracteristică vremii 
noastre, impune un proces labo
rios de gîndire și realizare a mon
tării spectacolelor, incomparabil 
cu situația de odinioară. Dar 
studiul atent al experienței marilor 
teatre lirice contemporane, obli
gate să răspundă unor stringente 
cerințe economice și artistice, este, 
credem, în măsură să sugereze so
luțiile echilibrării necesare între 
varietatea repertoriului, ritmul de 
promovare a lucrărilor și calitatea 
interpretării.

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : — Priveliști submarine. 
— „Ani de ucenicie" — Din încercările literare ale elevilor.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Telefilatelia.
19.30 — Concert de dansuri
20,00 — Desene animate.
20,10 — Muzică ușoară la 

got, tubă.
20.30 — O invitație pentru

Oltului.
21,00 — Filmul „Rusalka" — producție a studiourilor cehoslovace.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Buletinul meteorologic.
23,05 — Închiderea emisiunii.

populare bulgare. Transmisie de la Sofia.

instrumente mai puțin obișnuite : corn, fa-

cei care n-au vizitat... Al doilea defileu al

Probleme și mai complexe de 
concepție și metodă, de tehnică și 
estetică suscită, după părerea 
noastră, creația și promovarea o- 
perei românești contemporane. 
In condițiile extraordinarei o- 
fensive a mijloacelor tehnice 
moderne de propagare a valorilor 
culturii, confruntarea modalităților 
și domeniilor de creație artistică 
capătă o acuitate nemaiîntîlnită în 
trecut. Are loc un proces de cău
tări febrile ce se repercutează nu 
numai asupra creației noi, dar și 
asupra moștenirii clasice, a cărei 
viabilitate este sporită prin con
tribuția activă a gîndiril artistice 
moderne. Tendința spre sinteza 
inedită între ramurile de artă, între 
artă și mijloacele științei și tehni
cii are ca rezultat descoperirea 
unor noi tărîmuri de investigație 
(de pildă „muzica electronică", e- 
fectele de stereofonie, dialogul 
surselor sonore tradiționale cu 
cele sintetice sau naturale, „con
crete"), îmbinarea tehnicilor de 
reprezentare artistică (spectacolele 
„son et lumiăre", „lanterna magi
că", coregrafizarea simfoniei și 
concertului, dramatizarea operelor 
poetice și literare). Au fost supuse 
reconsiderării dimensiunile gîn- 
dirii artistice, condensîndu-se une
ori pînă la extrem „timpul" drama- ’ 
tic și muzical, conform „timpului" 
mai dens și mai dinamic pe care-1 
trăiește omul contemporan.

In acest context de tendințe, de 
confruntări, creația originală de o- 
peră prezintă deocamdată o ima
gine de ansamblu statică, unilate
rală, atît sub aspectul tematicii 
tratate adesea nu fără un pro
cent de 
libretului, 
demică a 
pe planul 
excepția unor valori autentice care 
se pot desluși în creațiile cunos
cute pînă acum, în genere opera 
originală a rămas insuficient de 
sensibilă la transformările care 
s-au petrecut în cadrul genului 
contemporan și nu a fructificat 
marile posibilități de diversificare 
stilistică, de realizare a unui lim
baj specific evoluției muzicii 
noastre. De bunăseamă, ca și ge
nul simfonic sau de cameră, ca și 
liedul sau creația corală, opera 
trebuie să selecționeze cu discer- 
nămînt înnoirile autentice, promo- 
vînd tot ceea ce corespunde creș
terii forței expresive a muzicii și 
respingînd soluțiile pseudoartisti- 
ce. Fără a renunța la principiile 
sale estetice fundamentale — fru
musețea, generozitatea melodiei, 
plasticitatea tuturor .mijloacelor de 
care dispune — opera își poate 
afla și azi modalități specifice de 
înnoire, așa cum au dovedit-o la 
vremea lor capodopere create de 
Enescu sau de Paul Constantines
cu. Contribuțiile merituoase ale 
compozitorilor noștri nu-și pot afla 
însă împlinirea pe care o așteptăm 
decît printr-o acțiune promptă, sus
ținută, de promovare a căutărilor 
creatoare. Sînt, după părerea mea, 
de preferat în locul „superproduc
țiilor" cu caracter epic-extalic și 
cu montări greoaie, care obligă la 
amînarea peste stagiuni a momen
tului premierei, forme mobile, me
nite să deschidă drum noilor crea
ții. Avem în vedere prime audiții 
de concert, prezentări experimen
tale cu discuții, festivaluri republi
cane ale creației lirice originale 
(un prilej de afirmare și a artei 
interpretative), stimularea elaboră
rilor speciale pentru radio, tele
viziune, cinematografie, activizarea 
mult discutatului studio muzical de 
operă, publicarea unor antologii 
critice de librete și părți muzicale 
din opera universală și româneas
că. Frumoasele tradiții națio
nale se cer continuate pe tă- 
rîmul operei comice — și aștep
tăm ca „Amorul doctor" după Mo- 
lidre, realizată recent de Pascal 
Bentoiu și aflată în pregătire la 
T.O.B., să confirme drumul ascen
dent al genului — ca și pe tărîmul 
dramei psihologice, reprezentată 
prin a doua lucrare a lui 
Popovici „Mariana Pineda” 
G. Lorca. Eroismul epocilor

cute îșl caută expresia în operele 
„Decebal" de Gheorghe Dumitres
cu și „Apus do soare” de Mansi 
Barberis, iar cel al vremurilor noi 
în „Trei generații" de Sergiu Sar- 
chizov. Pornind de la aceste pre
zențe ce așteaptă să-și dea exa
menul de valoare și originalitate, 
opera românească este chemată 
să renască din aluatul marilor pre
faceri ale epocii contemporane, să 
se ridice prin inspirație, prin cute
zanță creatoare.

schematism, pe planul 
și cu respectarea aca- 
principiilor vechii opere, 
realizării muzicale. Cu

Doru 
după 

tre-

Un mare patriot
90 DE ANI DE LA MOARTEA LUI COST ACHE NEGRI

Născut în,anul 1812, din- 
tr-o familie de boiernași cu 
vechi tradiții, Cosfache Ne
gri (numele familiei era de 
fapt Negrea; tatăl, Petra- 
che, semna însă Negre, iar 
fiul Negri), s-a făcut cunos
cut de timpuriu ca om de 
cultură și scriitor, apoi ca 
om politic. întors în 1839 
în țară, după mai mulți ani 
de studii în Italia, el s-a 
dedicat apoi, alături de alți 
tineri din generația sa, lup
tei pentru emanciparea cul
turală, politică și socială a 
țărilor române. Ideea unirii, 
a desființării iobăgiei și îm
proprietăririi țăranilor, a a- 
bolirii robiei țiganilor, îl 
preocupă de la început. în 
același timp, el participă la 
activitatea culturală și lite
rară — orientată în sensul 
unirii tuturor forțelor intelec
tuale ale țării și a creării u- 
nei culturi originale care să 
reflecte viața, cu tradițiile și 
aspirațiile poporului român 
— sprijină activitatea revis
tei Dada literară, colabo
rează cu poezii și proză la 
Propășirea, Calendarul pen
tru poporul românesc, mai 
tîrziu la România literară 
ș.a. Cînd în 1844 se decre- 
țează eliberarea țiganilor 
robi de pe moșiile mînăsti- 
rești și ale sfatului, Negri 
publică în „Suplementul* 
special editat cu acest prilej 
de Propășirea o poezie care 
saluta entuziast evenimen
tul. în acest timp, Costa- 
che Negri, datorită onesti
tății, înțelepciunii și patrio
tismului său luminat, se bu
cura de un mare prestigiu 
în rîndul generației sale. La 
moșia sa Mînjina se adunau 
tineri intelectuali din am
bele principate, pentru a 
se cunoaște și a discuta, ani
mați de ideea unirii și 
propășirii multilaterale 
națiunii române.

Acțiunile revoluționare de 
la 1848 din Moldova, la a 
căror pregătire a contribuit, 
îl surprind în străinătate, 
unde încercase să susțină în

a
a

Vasile TOMESCU

Turnătoria Combinatului fondului plastic-București: Aici se trans
pun în formă finită diferite lucrări sculpturale

(Foto Agerpres)

luplei 
des- 

liber-

fața oficialităților engleze 
cauza țării sale. Neîngădu- 
indu-i-se să se întoarcă în 
patrie, el întreține legături 
cu conducătorii mișcării din 
Muntenia, participă la adu
narea de pe Cîmpia Liber
tății de la Blaj. în decem
brie, același an, ține la 
Paris, în fața revoluționari
lor români emigrați din 
ambele principate, o înflă
cărată cuvîntare în care su
blinia necesitatea 
comune împotriva 
potismului, pentru
taie și pentru realizarea 
statului român unitar. „In 
visurile mele — concludea 
vorbitorul — înflorit se 
arată viitorul României. Sîn- 
tem milioane de români 
răzlețiți I [...] Urarea și 
închinarea mea este ca a- 
ceaștă strălucită zi, în care 
ne-am adunat ca să serbăm 
falnica umbră a lui Ștefan, 
patronul faptelor mărețe, a- 
ceasfă zi să fie și pornirea 
unei sfrîns încleștate legări 
între noi de a lucra, cu toții, 
la ridicarea din fărînă a 
României, și de a ne trezi 
însfîrșit la glasul eroicului 
său trecut, strigînd cu toții: 
Trăiască unita Românie I’

Revenit în țară, după mai 
bine de un an de exil, Negri 
are prilejul, în anii din 
preajma Unirii, să-și pună în 
valoare calitățile sale de om 
de stat și de diplomat, să 
contribuie la traducerea în 
viață a cîtorva din 
care constituiau axul 
dirii sale politice. Ca 
asesor al Divanului de apel 
al Moldovei și, mai tîrziu, ca 
ministru al lucrărilor publi
ce, el a luat unele măsuri 
menite să protejeze pe ță
rani împotriva abuzurilor bo
ierești și ale funcționarilor 
corupți ai statului, a redus 
numărul prestațiilor și cor
vezilor acestora față de stat, 
a introdus în Moldova 
legraful și a întocmit 
plan pentru construirea de 
căi ferate.

Numele lui Negri se leagă 
însă, mai ales, de unirea 
principatelor, eveniment la 
înfăptuirea căruia el s-a de
dicat cu o mare ardoare pa
triotică și cu o rară modes
tie. Membru în comitetul 
Unirii, apoi deputat în di
vanul ad-hoc, el a condus 
cu un mare tact politic lu
crările adunării, susținînd 
cu energie problema unirii, 
împroprietărirea țăranilor, 
reforma electorală. După a- 
legerea lui Cuza, lui Negri 
i-a revenit sarcina cea mai 
grea în cadrul diplomației 
celor două țări unite : de 
a obține ca agent al dom
nitorului Cuza, în capitala 
imperiului otoman, recu
noașterea îndoitei alegeri a 
acestuia de către marile pu
teri ale Europei, semnatara 
ale Convenției de la 
Paris și prevenirea inter
venției armate străine în 
scopul reprimării cuceririlor 
luptătorilor unionișfi. Negri 
a desfășurat la Constanfino- 
pol o vastă activitate diplo
matică susținînd și apărînd 
cu competență și dîrzenie, 
în fața guvernului turc și a 
reprezentanților celorlalte 
puteri europene, demnita
tea și năzuințele poporului 
român, dreptul acestuia de 
a-și hotărî singur soarta. 
De aci, Negri a fost un sfet
nic și colaborator apropiat 
al lui Cuza, stimulîndu-l în 
acțiunile sale curajoase pen
tru înfăptuirea unor mari

reforme. Complotul pus la 
cale împotriva primului 
domnilor al Principatelor 
Unite și detronarea acestuia 
pun capăt și activității poli
tice a lui Negri. Retras la 
Tîrgu-Ocna, unde și-a pe
trecut ultimii ani ai vieții, 
el a refuzat cu demnitate 
colaborarea cu noul regim 
uzurpator, repugnîndu-i lip
sa de principii a politicianis
mului fanfaron și a rămas 
consecvent în atitudinea sa 
ostilă, manifestată încă din 
anii premergători Unirii, de 
a se aduce un prinț străin 
pe tronul țării.

Activitatea lui Negri ca 
scriitor, privită în perspec
tiva largă a mișcării noas
tre literare din veacul tre
cut, este desigur modestă. 
De la el au rămas cîteva

o 
în 
un

bucăți de proză :
de trei povestiri 
romantică, sub 

comun, Veneția, publi- 
în revista Propășirea

ideile 
gîn- 
prim

fe- 
un

AUTORITATEA MORALĂ
A DASCĂLULUI

(Urmare din pag. I)

acestea 
predă, le 
insuflă și, 

încarnează.

Știe oricine că împlinirea 
conștiincioasă a datoriei, 
munca sîrquincioasă, cin
stită, respectarea onoarei, 
a demnității, conștiința și 
sentimentul dreptății, al 
echității, al umanității, al 
luptei pentru libertate so
cială și națională, al dra
gostei de patrie, al feri
cirii sînt categorii ale 
eticii. Pe toate 
profesorul le 
propagă, le 
adesea, le
Trebuie să le încarneze. 
Pentru că profesorul tre
buie să fie și este, pen
tru copii și tineret, 
prototip, un 
model care nu 
se transforme 
riul lui.

Etica este a 
a profesiunii de dascăl, 
fără de care această pro
fesiune nu se poate con
cepe. Simboluri ale pro
fesiunii dăscălești, un 
Socrate, un Pestalozzi, un 
Creangă, au fost în pri
mul rînd oameni de inimă, 
de duh, capabili să se jert
fească pentru ideile lor 
de bine, frumos, demn, 
uman, idei care erau șl 
ale celor mai valoroase 
elemente umane din vre
mea respectivă.

Dar există și profesori 
care zic : ^In clasă să 
fiu cum trebuie ; în afară,

un 
model. Un . 
trebuie să 
în contra-

doua față

mă privește". Zic și chiar 
practică sistemul. De fapt, 
atare atitudine reprezintă 
o formă a lipsei simțului 
de răspundere, 
de neînțelegere 
nii de educator 
tate ; a educa 
și a te autosupraveghea. 
în educație, de exem
plu, e foarte greu, 
dacă nu chiar imposibil, 
să convingi, oricît patos 
ai cheltui, trăgînd cu lă
comie din țigară, că fu
matul este nociv. E stupid 
să condamni beția ca pe 
un viciu degradant, și o 
dată cu expresiile indig
nate să împroști duhoare 
de țuică. E imoral să pro
pagi cinstea cînd te știi 
necinstit. Efectul educativ 
al exemplului personal, 
practic, nu se mai cere 
demonstrat. Un profesor 
de istorie 
ruia i-am 
inspecția 
izbutit să 
respectul 
valoros din trecut și să 
le insufle un înalt senti
ment de dragoste de țară, 
colecționînd și valorifl- 
cînd, științific și didactic, 
tot ce se putea aduna de 
prin împrejurimi, mai re
prezentativ, în legătură cu 
realizările valoroase din 
trecut și din prezent. Dar 
am întîlnit și profesori 
care vorbeau cu emfază 
de punctualitate și disci-

O formă 
a misiu- 
în socie- 
înseamnă

din Breaza, că- 
făcut, de cuiînd 
de gradul I, a 
educe la elevi 
pentru tot ce-i

plină, cu toate că ei, prea 
de multe ori, intrau în cla
să tîrziu sau lipseau 
nemotivat de la datorie.

In educația morală, cu
vintele joacă un rol im
portant. Dar, dacă nu sînt 
în acord cu practica și cu 
substanța însăși a vieții 
sună fals, și dacă sună 
fals, trezesc, în sufletul 
receptiv al tineretului, e- 
fecte contrare. Ba, încă o 
primejdie, o plasă chiar : 
cuvintele se învață ușor 
și fără practică, se meta
morfozează în lozinci seci. 
Și profesorul poate de
veni o flașnetă.

Dacă profesorul și școa
la cultivă — cu toate for
țele și prin arsenalul tu
turor mijloacelor, înzes
trate și susținute cu atîta 
căldură de factorii condu
cători — o morală sănă
toasă a concordanței cu 
legile generale ale pro
gresului istoric, dacă rea
lizează o valorificare po
zitivă a culturii ca agent 
etic, dacă luptă împotri
va unor imitații stupide 
sau a unor semne de pu
trefacție morală, dacă slu
jesc, cu fidelitate, cauza 
socialismului își împli
nesc misiunea. Dar toate 
astea nu se pot împlini, 
la nivelul dorit, fără acel 
izvor etic sănătos, înălță
tor, uman, frumos, hrănit 
din însăși ființa morală a 
profesorului.

mici 
suită 
notă 
titlu 
cate 
și un fragment, Mînăsfirea, 
inspirat din evenimentele 
de la 1848 din Moldova, 
străbătut de efuziuni lirice 
patriotice, prefigurînd proza 
de călătorie a lui Bolinti- 
neanu și poemul acestuia, 
Conrad. Poeziile sale, în 
număr de peste treizeci —

parte publicate prin reviste, 
în timpul vieții autorului, 
adunate toate în volum îm
preună cu bucățile de pro
ză și cu o parte a cores
pondenței sale abia după 
moartea scriitorului — o- 
glindește tematica generală 
a poeziei românești din e- 
poca de la 1848: poezii e- 
rotice și cîntece de lume, 
unele dintre ele foarte 
populare în epocă; o serie 
de poezii influențate de fol
clor, în sensul Doinelor lui 
Alecsandri, care cînfă viața 
haiducilor și condamnă, în 
accente uneori viguroase, 
asuprirea feudală. In sfîr- 
șit, două poezii prea
mărind evenimentul dezro
birii țiganilor, o alfa, inspi
rată din istoria mai veche 
— eroică — a țării, cîteva 
fabule care vizează despo
tismul și caracterul regimu
lui feudal etc. Poeziile sînt 
creații oneste, interesante 
prin problematica lor varia
tă și prin aceea că întregesc 
imaginea 
tăfi care 
modestie 
un înalt 
pentru unirea și propășirea 
națiunii române.

acesfei personali- 
s-a dedicat cu o 
exemplară și cu 
patriotism luptei

Conf. dr. D. PACURARIU
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® AC.EI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic :
— 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
9 ZORBA GRECUL : Sala Palatului (seria de
1 764 — orele 17 și seria 1 771 — orele 20,15), 
blica - 9,30; 12,30; 15,45; 18,45; 21,30, Festival - ___
11,30; 14,45; 18; 21,15; la grădină 19, Feroviar — 
7,45; 10,45; 13,45; 16,45; 19,45, Excelsior — .9' 12; 15; 
18; 21.
e BOCCACCiO '70 : Luceafărul (completare Copiii... 
iar copiii) - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Capitol — 
9; 11,15] 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină 19,30; Grădina 
„Doina" — 19,30.
e DILIGENTA: București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Arenele Libertății — 19,30, Stadionul „Dinamo" — 
18,30, -Grădina „•Progresul" — 20, Melodia — 8,30;
10j30; 12;30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Modern — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21.
O OMUL CU DOUĂ FEȚE : Cinemateca — 10; 12; 14. 
© DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Lumina 
(completare Vizita conducătorilor de parlld și de stat 
în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 8,45; 11,45; 
14,45; 17,45; 20,45.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Victo
ria (completare Cazul „D") — 8,30; 11,30; 14,45; 18; 
21,15, Crîngași — 15,15; 18; 20,45, Munca — 10; 15; 
17,45; 20,30, Popular — 10,30; 15; 17,45; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Central
— 9; 12,45; 16; 19,30.
9 UN CARTOF, DOI CARTOFI : Union (completare 
Lecție în infinit) - 15,30; 18; 20,45.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
9 ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI: 
Doina (completare 23 August 1966) — 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Volga (completare Orizont științific 
nr. 5) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
© ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE SUDULUI — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 18 : Timpuri Noi — 9—21 
în continuare.
© LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Giulești (completare 
Ce povestesc apele) — 15,30; 18; 20,30.
9 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Dacia (completare 
Cheia succesului) — 8,45—14,45 în continuare ; 16,45; 
19; 21,15.
© CASA NELINIȘTITA — cinemascop : Buzeștl (com
pletare Vizita tovarășului Ciu En-lai în Republica So
cialistă România) — 15,30; 18; la grădină - 20,30.
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Grivița
— 9,30; 13; 16,30; 20, Drumul Sării — 14; 17,15; 20,30.
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Bucegf 
(completare Basm) — 9f 11,15 13,30; 16; 18,30;
21; la grădină — 19, Flacăra (completare Imagini din 
Muzeul pompierilor) — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30,
© NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Gloria 
(completare Pașii poetului) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Aurora — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15; la grădină
— 19,30, Floreasca — 9; 12; 15; 18; 21, Flamura — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (la ultimele două 
completarea Copiii... iar copiii).
9 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Unirea (comple
tare Tinerețe) — 15,30; 18; la grădină — 20.
® YOYO : Tornis (completare Cazul „D") — 9; 11,45; 
15,15; 18; 20,45, la grădină — 19.

Vitan (completare Vreau să 
18; 20.

LOR 
Patria

bilete 
Repu- 

- 8,15;

« URME ÎN OCEAN :
știu tot nr. 45) ... 15,30;
© THErESE DESQUEYROUX : Arta (completare Pașii 
poetului) — 9; 11,15» 13,30] 16; 18,30; 20,45; la gră
dină - 19,30.
© SUZANA ȘI BĂIEȚII : Miorița (completare Vizita 

stat în regiunea Mureș- 
11,15; 13,30; 16; 18,30;

conducătorilor de partid și de 
Autonomă Maghiară) — 9;
20.45.
9 5 000 009 DE MARTORI I : 
lacrimă pe obraz) — 15,30;
O MISIUNE EXTRAORDINARA : Cosmos
17,45; 20,15.
® REPULSIE : Viitorul - 15,30; 18; 20,30.
® CELE DOUĂ ORFELINE : Colentina (completare 
Punct de gravita(ie) - 15,30; 17,45, la grădină 20. 
© ȚARA FERICIRII : Rahova (completare Orizont 
științific nr. 51 — 15,30; 18; la grădină — 20.15
© ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Progresul (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,30; 18;
20.45.
© FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop ; Lira (com
pletare Ghidrinul) — 15,30; 18;
G TUDOR — cinemascop (ambele
16. 19,30.
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Cotroceni (comple
tare Un secol și multe milenii) — 15,15; 18; 20,45, Bu- 
zești — 10; 12.
9 IDIOTUL: Pacea - 15,45; 18; 20,15.
© ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR” — cinema
scop ; Grădina „Moșilor" — 19.
© VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Grădina „Pro- 
gresul-Parc" — 19,30,
9 FANTOMAS — cinemascop : Grădina „Vitan

Moșilor (completare O 
18; 20,30.

15,30;

20,30.
serii) : Ferentari

19.

TEATRE

9 Teatrul de operă și balet : FRUMOASA DIN PĂ
DUREA ADORMITA - 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 
19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
REGELE MOARE - 19,30, (sala Studio) : iNTlLNIRE 
CU ÎNGERUL - 19,30
O Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI -
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE 
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL 
OPPENHEIMER — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maqheru) : HENRIC 
AL IV-I.EA — 20.
® Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
8 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
RAȚIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI - 20.
O Circul de stal . STEI ELE CIRCULUI - 19,30.
© Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ (spec
tacol artistic spml.lv prezentat de Ansamblul de pati
naj artistic din Kiev) — 19,30,

20.

spml.lv
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Cum vor fi adăpostite 
iarna animalele 
in cooperativele 
agricole de producție?

Paralel cu celelalte lucrări ce se fac în această toamnă, foarte 
numeroase de altfel, o importanță deosebită prezintă și con
strucțiile zootehnice. Iarna se apropie cu pași repezi. Ea tre
buie să găsească toate unitățile agricole astfel pregătite incit să 
poată adăposti, în condiții corespunzătoare, toate efectivele de 
animale. în legătură cu această problemă, iată ce constatări s-au 
făcut cu prilejul unul raid-anchetă întreprins de redacția noastră 
în regiunile Crișana, Galați și Ploiești.

Intențiile 
au fost bune 
trebuie insă 
realizate

în regiunea Crișana sînt multe 
unități agricole în care stadiul 
construcțiilor zootehnice este a- 
vansat. Bune rezultate au fost ob
ținute, în ultima vreme. în raioa
nele Salonta, Beiuș și Marghita, 
unde numeroase cooperative agri
cole au terminat sau sînt aproape 
gata cu construcțiile prevăzute. în 
alte raioane : Criș, Ineu și Oradea, 
din diverse motive, realizarea o- 
biectivelor zootehnice se desfă
șoară sub nivelul posibilităților. în 
raionul Ineu, de ' exemplu, s-au 
prevăzut în total 47 obiective zoo
tehnice, în afară de alte 15 care au 
rămas neterminate din anii tre- 
cuti- Din cele noi, doar trei au fost 
terminate, 28 fiind în diferite sta
dii de execuție, iar restul de 16 — 
neîncepute. Spre deosebire de alte 
părți, aici nu se pune problema 
materialelor întrucît ele au fost 
asigurate. întrebat despre cau
zele acestei situații, loan Oprea, 
președintele cooperativei agrico
le Traian, a spus: „încă din 
vreme am început să ne pre
gătim materialele necesare. Avem 
totul adunat de luni de zile. Ele 
stau însă nefolosite. Cele 25 tone 
de ciment au ajuns chiar în peri
col de a se degrada. Și, știți de ce? 
Pentru simplul motiv că ne lipsesc 
meseriașii. I-am avut, dar s-au 
dus prin „bunăvoința" sfatului 
popular raional să facă lucrări pe 
la oamenii din alte sate".

în raionul Criș, din 69 obiective 
planificate, doar 11 sînt gata, iar 
40 neîncepute. Este adevărat că, 
în unele cooperative, au existat 
greutăți, dar alte unități, ca cele 
din comunele Avram Iancu, Pă- 
dureni, Socodor și Tipar I au avut 
toate condițiile pentru a realiza 
construcțiile prevăzute. Spre deo
sebire de raionul Ineu, aici există 
mină de lucru calificată, dar nu 
s-au procurat materialele nece
sare. în raionul Oradea, consiliile 
de conducere ale unor cooperative 
agricole renunță cu multă ușurin
ță și fără aprobarea adunărilor 
generale la executarea construc
țiilor. La Săcădat, nu se mai con
struiesc cele două pătule. Și aceas
ta în timp ce cooperativa are mare 
nevoie de pătule, depozitarea re
coltei de porumb urmînd a se face 
în condiții necorespunzătoare, în- 
tr-o remiză aflată în curs de con
strucție.

Datorită unor astfel de motive în 
întreaga regiune Crișana, din cele 
432 construcții zootehnice prevă
zute pentru acest an nu s-au ter
minat decît 97. Alte 191 obiective 
sînt în lucru (din acestea 145 în 
stadiu de fundație-zidărie), iar 144 
nici nu au fost măcar începute, 
deși sfîrșitul anului este aproape.

Pentru ritmul lent al construc
țiilor zootehnice în regiune, o se
rioasă răspundere revine și uniu
nilor cooperatiste regională și ra
ionale. Deși în cadrul acestor or
gane problema construcțiilor zoo
tehnice a fost analizată și s-au 
luat hotărîri bune, rezultate nu 
s-au obținut din cauză că, în ge
neral, uniunile și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare nu 
au urmărit îndeaproape aplicarea 
măsurilor stabilite și nu au spriji
nit suficient cooperativele agricole, 
mai ales în aprovizionarea cu ma

posturi pentru animale. 106 dintre 
acestea sînt grajduri pentru bo
vine, 61 saivane pentru oi, iar ce
lelalte sînt adăposturi pentru porci 
și păsări.

Raidul nostru a fost precedat de 
o discuție la comisia agrară a co
mitetului regional de partid. Aici 
a avut loc o ședință de analiză la 
care au participat specialiști de la 
uniunea regională a cooperative
lor agricole de producție și consi
liul agricol regional. S-a apreciat 
că fată de graficele întocmite lu
crările sînt mult rămase în urmă. 
Din construcțiile prevăzute anul 
acesta cea mai mare parte nu au 
fost terminate.

Un motiv general care se invocă 
pentru justificarea rămânerii în 
urmă este lipsa unor materiale de 
construcție. Desigur au existat 
greutăți care au provocat întîr- 
zieri în atacarea obiectivelor. Nu 
s-a acoperit necesarul de materiale 
de construcție cu 3 788 metri cubi 
material lemnos, 200 tone ciment, 
cu fier beton și cu alte materiale. 
Dar multe din aceste cauze pu
teau fi evitate. în raionul Foc
șani, de pildă, majoritatea con
strucțiilor zootehnice se află la 
fundație. La cooperativele agricole 
din Vulturu, Gologanu, Slobozia- 
Ciorăști, Mircești și din alte co
mune multe din lucrările prevă
zute : grajduri, saivane și adăpos
turi pentru porci și păsări nici nu 
au fost începute sau se află într-un 
stadiu inițial. O parte din mate
rialele de construcție, ciment, che
restea au fost folosite în alte sco
puri. Care este cauza acestei rămî- 
neri în urmă? Aici, în primele 5 luni 
ale anului, ne informează tovară
șul Vasile Moise, prim secretar al 
comitetului raional de partid, nu 
s-a lucrat aproape nimic, de
oarece nu s-au asigurat din 
timp proiectele necesare, iar sta
bilirea amplasamentelor s-a făcut 
cu o mare întîrziere — în lunile 
mai și iunie. Este de neînțeles de 
ce repartizarea unor materiale, în 
special cherestea, s-a făcut din re
giunile Suceava, Bacău și Brașov, 
în timp ce din Vrancea se livrează 
cantităti mari de astfel de mate
riale în alte regiuni. S-a luat mă
sura ca o parte din materialul de 
construcție lemnos să se asigure 
din exploatarea doborîturilor de 
vînt din pădurile de rășinoase. De
legații cooperativelor agricole au 
trebuit să aștepte săptămîni în șir 
în Vrancea pentru ca reprezentan
ții ocoalelor silvice să marcheze 
parcelele ce urmau a fi exploa
tate.

In majoritatea comunelor din 
regiune cărămida se confecționea
ză pe plan local. în raionul Foc
șani însă s-a stabilit să se procure 
cărămidă din altă parte. A fost 
adusă cu întîrziere, cu mari pier
deri. în unele locuri, întîrzierea 
construcțiilor se datorește și proas
tei organizări a lucrului, echipele 
de constructori fiind în multe coo
perative dezorganizate. Toate a- 
cestea și din cauză că organele ra
ionale de partid, de stat și coope
ratiste din regiune au neglijat, o 
bună parte din timp, problema 
construcțiilor, aducîndu-și aminte 
de ea prea tîrziu. De aceea, acum 
sînt necesare eforturi deosebite 
pentru ca, în cîteva săptămîni 
bune de lucru, să se facă ceea ce 
se putea face ușor în luni de zile.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

| Cînd „vrea" 
I omul, „poate"

Tov. Gheorghe Georgescu, direc
torul acestui oficiu, motivează că 
fabrica din Sighișoara, schlmbîn- 
du-și o linie tehnologică, n-a pro
dus țiglă un anumit timp. Dar era 
oare cazul să se stea în așteptare 
fără să se caute alte soluții ? Abia 
tîrziu, cînd s-a văzut că vremea 
trece și vin ploile, s-a acționat. Re
zultatul ? S-au găsit peste 700 000 
țigle la Răcari, Urlați,' Feldioara. 
Se impune o acțiune și mai hotă- 
rîtă, ca și cele circa 800 000 țigle 
necesare acoperirii grajdurilor și 
a altor construcții zootehnice să 
fie livrate cît mai urgent coopera
tivelor de producție.

Unele cooperative din regiunea 
Ploiești au căutat să-și rezolve pe 
plan local unele nevoi de mate
riale. Așa de pildă, cooperatorii 
din Parepa. văzînd că nu au țiglă, 
și-au acoperit saivanul cu stuf. Nu 
același lucru se face la coopera
tiva de producție din Săhăteni 
unde saivanul stă neacoperit, aș- 
teptîndu-se țigla. La cooperativa 
agricolă din comuna Bătrîni, ra
ionul Teleajen, un saivan din cele 
prevăzute nici nu s-a început. în 
unele cooperative sînt mari întâr
zieri la lucrările de alimentare cu 
apă a fermelor zootehnice, din lip
sa documentației și a unor mate
riale.

C. CAPRARU 
coresp. „Scînteii" 
★

Timpul este înaintat și n-au ră
mas decît puține zile pînă la veni
rea frigului. Acest lucru trebuie 
să constituie un semnal de alarmă 
pentru grăbirea construcțiilor zoo
tehnice. Animalele cooperativelor 
agricole trebuie adăpostite în con
diții corespunzătoare. Or, pentru 
aceasta, iarna nu poate fi aștep
tată cu mîinile în sin. Alături 
celelalte lucrări care se execută 
această perioadă — recoltatul
semănatul — trebuie făcute efor
turi și pentru terminarea construc
țiilor zootehnice.
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Altor întreprinderi 
dustria metalurgică, ușoară, 
mică, — le-au fost refuzate 
beneficiari anumite cantități 
produse pentru calitatea lor 
corespunzătoare.

Nu se 
faptul că 
îndeosebi 
economia

din în
chi

de 
de 

ne-

poate să nu subliniem 
anumite întreprinderi — 
din industria chimică, 

forestieră, industria ali-

teriale.
Ion P1TICU

S-au pierdut 
lunile bune 
de vară

în planurile de producție ale 
cooperativelor agricole din regiu
nea Galați s-a prevăzut ca în anul 

• acesta să se construiască 235 adă

Și în regiunea Ploiești situația 
construcțiilor zootehnice este ne
corespunzătoare : 84 grajduri se 
află neterminate din anul trecut, 
iar cele din acest an se găsesc, în 
diferite faze de execuție.

Am solicitat tov. Iosif Stăncioiu, 
șeful serviciului construcții și iri
gații de la Uniunea regională a 
cooperativelor agricole de producție 
Ploiești, unele lămuriri în legătură 
cu construcțiile zootehnice. „Sîntem 
rămași în urmă cu lucrările — a 
arătat el — pentru că nu avem 
cîteva materiale de mare impor
tantă și care nu pot fi obținute cu 
forte proprii. Reprezentanții ofi
ciului regional de aprovizionare 
tehnico-materială susțin că au fă
cut tot ce se poate".

PESTE 800
DE
DE

Șl

APARATE
MĂSURĂ

CONTROL
OMOLOGATE

Concomitent cu extinderea 
progresului tehnic în între
prinderi a crescut simțitor și 
producția aparatelor de măsu
ră și control românești. Unele 
întreprinderi constructoare de 
mașini, printre care „Uzina de 
mecanică fină", „Electromag
netica” și „Automatica" din 
București, „Balanța" din Sibiu 
s-au specializat în fabricația 
de serie a unei game variate 
de astfel de produse. Așa, de 
pildă, „Uzina de mecanică 
fină" produce în prezent peste 
250 sortimente de aparate de 
măsură și control care cuprind 
peste 5 000 tipodimensiuni.

în ultimii ani au fost omo
logate în întreaga țară peste 
800 tipuri noi de aparate de 
măsură și control, multe din
tre ele avînd performanțe la 
nivel mondial. Printre acestea 
se află aparate de măsurat 
lungimi, presiuni, microbalanr 
țe, balanțe analitice, etaloa
ne pentru forțe, temperaturi, 
mărimi electrice și magneti
ce etc.

In vederea ridicării continue 
a nivelului tehnic al aparate
lor de măsură și control s-au 
introdus tehnologii noi care a- 
sigură acestor produse o dura
bilitate și precizie mai mare 
în exploatare. Se pregătește 
printre altele, fabricarea unor 
tipuri noi de micrometre ar
mate cu plăcuțe de metal dur, 
șublere din oțel inoxidabil și 
altele.

(Agerpres)

exportului. Se desprinde necesita
tea ca forurile de resort din mi
nisterele tutelare, conducerile aces
tor întreprinderi să ia toate mă
surile menite să asigure fondul de 
mărfuri pentru export, iar Minis
terul Comerțului Exterior să des
fășoare o acțiune susținută pentru 
contractarea de noi comenzi pe 
piața externă, să creeze noi posi
bilități pentru realizarea integrală 
a prevederilor de export din acest 
an. Factorii de răspundere din mi
nistere și întreprinderi trebuie să

BAN
Colectivele din întreprinderile 

regiunii Bacău au încheiat primele 
8 luni din acest an cu un bilanț 
rodnic. Planul producției globale 
industriale a fost depășit eu aproa
pe 150 milioane Iei, iar cel al pro
ducției marfă — cu peste 146 mi
lioane lei. Evident, s-au obținut 
unele rezultate și' în domeniul re
ducerii prețului de cost al produc
ției, creșterii volumului de bene
ficiu. Dar, ele puteau fi mult mai 
bune. Aceasta a fost, de altfel, și 
una din concluziile recentei anali
ze întocmite de comisia economică 
a Comitetului regional Bacău al 
P.C.R., care a precizat că cele cîte
va zeci de milioane lei imobilizate 
la ora actuală, în stocuri supra- 
normative, de întreprinderi subor- 

■■ donate Ministerelor Industriei Chi
mice, Industriei Ușoare, Indus
triei Alimentare și Economiei Fo
restiere, trebuie grabnic fructifi
cate.

Cum se explică formarea acestor 
stocuri supranormative, pe ce căi 
pot fi valorificați acești bani depo
zitați în magazii sub forma de ma
terii și materiale, piese de schimb, 
produse neterminate și finite ? 
Prudența exagerată a unor condu
cători de întreprinderi, a organelor 
însărcinate cu aprovizionarea teh
nico-materială este una din cau
zele generatoare de stocuri supra
normative. De pildă, C.I.L.-Comă- 
nești deși deținea în stoc însemna
te cantități de sulfat de aluminiu 
care- asigurau îndeplinirea indiscu
tabilă a planului de producție, 
s-a aprovizionat, în continua
re, cu 136 tone, în valoare de 218 
mii lei. De abia după ce și-a făcut 
socotelile, conducerea combinatu
lui a descoperit că prisosește o 
cantitate de 100 tone de sulfat 
aluminiu. La fel s-a procedat 
cu aprovizionarea cu piese 
schimb.

Asemenea metode empirice 
aprovizionare, fundamentate

de 
Și 

de

de 
pe

acorde cea mai mare atenție res
pectării termenelor de livrare și a 
condițiilor de calitate prevăzute în 
contracte, analizînd decadal modul 
în care se realizează producția des
tinată exportului.

Nici un moment nu se poate 
scăpa din vedere că planul de stat 
reprezintă un tot unitar și el tre
buie îndeplinit de fiecare între
prindere, lună de lună, la toti in
dicatorii. Disciplina economică, 
realizarea integrală a planului de 
către toate întreprinderile,

mentară — au restanțe în realiza
rea planului la producția destinată

MAGAZIE
teoria „mai bine să prisosească" 
folosesc și unitățile forestiere din 
Roznov, Tg. Neamț, întreprin
derea metalurgică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, Uzina de țevi 
din Roman. Altele au stocuri su
pranormative din cauza deselor 
modificări de plan, precum și 
schimbării tehnologiilor de fabri
cație, fără a se adapta corespunză
tor, de către forurile de resort, 
prevederile cantitative și calitati
ve ale aprovizionării. Ele apar mai 
des în unele din întreprinderile in
dustriei chimice. Un exemplu. Uzi
na de fire și fibre sintetice-Săvi- 
nești a fost aprovizionată din 
import, din 1962, cu o serie de ma
teriale chimice, în valoare de circa 
38 milioane lei, care nu-și găsesc 
utilizarea în procesul de produc-. 
ție. Multe din acestea ar putea fi 
folosite în industria lînei, hîrtiei și 
în alte întreprinderi chimice. Din 
păcate, intervențiile insistente ale 
uzinei din Săvinești pentru lichi
darea stocurilor au rămas fără re
zultat, întrucît forurile de resort 
din Ministerul Industriei Chimice 
nu au luat în seamă cererile aces
teia. între timp, chimicalele aduse 
cu atîta cheltuială din import con
tinuă să stea în ambalajele origi
nale, neatinse, imobilizînd însem
nate fonduri bănești. întrucît și la 
alte întreprinderi chimice din re
giune se mai înregistrează aseme
nea stocuri, unele conduceri de 
unități au propus să se valorifice 
asemenea materii prime și mate
riale importate, prin vînzarea lor 
Ia export. Măsura — în cazul în 
care ar fi găsită justificată
— ar trebui luată de organele
în drept cît mai repede posibil, 
pentru a nu se pierde valoarea co
mercială a materiilor și materia
lelor în stocuri supranormative.

în mod nejustificat, anumi
te întreprinderi continuă să 
posede, de multă vreme, 
stocuri mari de produse finite.

I
____ I 
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ețului de cost, |
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toate ramurile și regiunile, consti
tuie o sarcină fundamentală de 
partid și de stat. Ea presupune asi
gurarea ritmicității producției și a 
livrărilor, îmbunătățirea neconte
nită a calității produselor, crește
rea sistematică a i 
muncii, reducerea prețului 
sporirea rentabilității producției, 
desfășurarea amplă a acțiunii de 
ridicare multilaterală a eficienței 
activității economice. Numai astfel 
economia națională poate primi la 
timp toate sortimentele de pro
duse de care are nevoie pentru sa
tisfacerea necesităților interne 
livrărilor contractate Ia < 
numai astfel se pot asigura în rit
mul prevăzut acumulările nece
sare dezvoltării ei continue, as
cendente.

Lunile care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului trebuie să con
stituie și pentru constructori o pe
rioadă de activitate rodnică. în 
mod deosebit e nevoie să fie acce
lerate lucrările de construcții- 
montaj pe șantierele obiectivelor 
industriale cu termene de punere 
în funcțiune pînă la sfîrșitul anu
lui sau în prima parte a anului 
viitor. Pornind de la o analiză a- 
profundată a stadiului actual al 
lucrărilor, beneficiarii de investi
ții, constructorii, proiectanții, fur
nizorii de utilaje tehnologice au 
îndatorirea să ia toate măsurile 
pentru îndeplinirea integrală a 
planului de investiții pe 1966, pen-, 
tru darea în funcțiune la terme
nele prevăzute a tuturor capacită
ților noi de producție. Se desprin
de, totodată, necesitatea să fie in
tensificate lucrările pe șantierele 
construcțiilor de locuințe, în unele 
regiuni manifestîndu-se rămîneri 
în urmă în această direcție.

Dezvoltînd experiența bună a- 
cumulată pînă în prezent, rezul- [ 
țațele obținute pînă acum, tră- 
gînd învățăminte din tot ce a 
fost pozitiv, dar și din neajunsu- I 
rile manifestate, colectivele tuturor 
întreprinderilor au toate posibili
tățile să îndeplinească integral, la I 
toți indicatorii, planul Pe anul 
1966, pentru ca în felul acesta să 
încheiem cu rezultate bune anul j 
în curs, să asigurăm o bază traini
că pentru înfăptuirea prevederilor 1 
cincinalului.

Valoarea lor se ridică la peste o 
treime din volumul 
Uzărilor de bunuri 
ansamblul regiunii. Nu s-ar putea 
spune că nu se 
stocuri, 
torii — 
din întreprinderile respective — 
le cunosc prea bine, dar nu se ho
tărăsc încă să ia măsuri operative 
pentru lichidarea lor. Așa stau lu
crurile în special la unele din uni
tățile care aparțin de Ministerul 
Industriei Chimice, la întreprinde
rile forestiere și la cele din industria 
ușoară. La Fabrica de postav Bu- 
huși și „Proletarul" din Bacău, de 
pildă, existau, la începutul semes
trului II din acest an, stocuri de 
țesături finite de lînă și bumbac 
în valoare de peste 4 milioane lei, 
care nu aveau desfacerea asigura
tă. Mai mult de jumătate din aceste 
țesături aveau o „vechime" în ma
gazie de cîțiva ani. Cauzele for
mării stocurilor amintite își au 
izvorul în calitatea necorespunză
toare a unor țesături, nerespecta- 
rea culorilor contractate, în neo- 
mologarea unor articole noi 
create.

Ce e drept, în întreprinderile 
numite s-a manifestat o oarecare 
preocupare pentru desfacerea a- 
cestor stocuri de mărfuri. Dar... 
totul s-a petrecut ca în legendă: 
pe de o parte se lichidau, iar pe 
alte „portițe" ele se formau la loc. 
S-a cerut și ajutorul direcției ge
nerale de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare, dar rezultatul a 
fost nul. De aceea, pentru a acce
lera desfacerea produselor finite 
și evitarea pe viitor a unor ase
menea situații, directorii celor 
două întreprinderi au făcut băncii 
unele (noi) propuneri. Tov. Vasile 
Tiț, directorul Fabricii de postav 
din Buhuși, este de părere că con
tractarea unor produse al căror 
consum poate fi antecalculat (țesă
turi de uniforme școlare, stofe ne
cesare confecționării costumelor 
antiacide) să se facă o dată pentru 
întregul an și nu la 6 luni, ca 
acum, iar ing. Vasile Blejușcă, di
rectorul de la „Proletarul", consi
deră că ar fi bine să se înființeze 
de către organizațiile comerciale 
cîteva magazine de prezentare a 
modelelor noi. Subscriem la aceste 
puncte de vedere, întrucît s-ar 
crea condiții mai bune pentru or
ganizarea judicioasă a procesului 
de producție, aprovizionarea rațio
nală cu materii prime și materiale. 
Concomitent, cumpărătorii ar avea 
posibilitatea reală să-și spună pă
rerea asupra calității și varietății 
articolelor prezentate, și numai 
după aceea ele s-ar putea introdu
ce în fabricație, cu garanții sigure 
că nu vor mai „îmbătrîni" prin 
magazine.

Firește, la o analiză amănunțită, 
se mai pot diagnostica și alte cau
ze care au dus la formarea de 
stocuri supranormative. De exem
plu,^ una dintre ele, care se mani
festă la aproape toate întrenrinde- 
rile amintite, constă în ineficacita
tea controlului preventiv intern 
exercitat de organele financiare, în 
modul formal de lucru al unor in
spectori bancari. Consecințele — 
creșterea volumului cheltuielilor 
neproductive, care, pe primul se
mestru, însumează peste 9 milioa
ne lei — nu le-au suportat cei ce 
au contribuit la nașterea stocurilor 
supranormative. Ele au fost recupe
rate pe seama economiilor la prețul 
de cost și a beneficiilor, ceea ce este 
inadmisibil. In lumina documente
lor Congresului al IX-lea al parti
dului și ale Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c., care prevăd sarcini 
concrete referitoare la creșterea 
rentabilității, reducerea prețului 
de cost, la cheltuirea cu chibzuință 
a_ fondurilor materiale și bănești, 
sînt necesare măsuri eficiente pen
tru creșterea răspunderii — 
inclusiv materiale — a conduce
rilor de întreprinderi și organiza
ții economice, forurilor de resort 
din ministere față de actul apro
vizionării producției. Acești factori 
trebuie să simtă marea responsa
bilitate care se impune în angaja
rea banilor statului pentru procu
rarea de materii prime și materia
le. iar deciziile lor să se bazeze pe 
calcule, pe un înalt spirit de pre
vedere. Adoptarea unor astfel de 
masuri, după părerea noastră, nu 
mai poate fi amînată.

Constantin BUCȘĂ 
directorul Sucursale 
regionale Bacău 
a Băncii Naționale 
Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

total al imobi- 
materiale pe

cunosc aceste
Dimpotrivă, toți fac- 

atît din ministere cît și
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PREZENTAREA SCRISORILOR OL ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADOROL NORVEGIEI

Sosirea în Capitală a delegației 
militare iugoslave condusă 

de generalul de armată Ivan GosnjakLA BUCUREȘTI
— Cuvîntările rostite —

a R. S. F. Iugoslavia j
în cuvîritarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Egil Ulstein 
și-a exprimat plăcerea deosebită 
de a reprezenta țara sa în Româ
nia într-o vreme în care tendința 
generală pare să indice posibilități 
de lărgire și consolidare continuă 
a, relațiilor de prietenie existente 
intre cele două țări.

Evocînd tradițiile istorice vechi 
ale României și bogata sa moște
nire culturală, ambasadorul nor
vegian a subliniat: „Ne-am obiș
nuit să considerăm țara dv. ca 
una din grădinile Europei cu cîm- 
piile sale fertile și un peisaj va
riat. Dar, în ultimii ani, am în
ceput să admirăm tot mai mult 
progresul imens și rapid în toate 
domeniile industriei și tehnologiei".

Egil Ulstein a exprimat dorința 
guvernului norvegian de a găsi noi 
mijloace pentru statornicirea unei 
prietenii și colaborări tot mai a- 
propiate între România și Norve
gia, a transmis președintelui Con
siliului de Stat din partea gu
vernului și poporului norvegian 
urări de succes în îndeplini
rea îndatoririlor sale de înaltă 
răspundere și și-a exprimat spe
ranța că va putea să contribuie 
personal la dezvoltarea relațiilor 
româno-norvegiene.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, după ce și-a expri
mat plăcerea de a primi scriso
rile prin care Egil Ulstein a fost 
acreditat ca ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Norvegiei 
în țara noastră, a spus : „Am fost 
bucuros să ascult declarația prin 
care dv. ați exprimat dorința gu

încheierea vizitei în R.P. Ungară 
a delegației sindicale române

La invitația Prezidiului Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, între 20 și 27 sep
tembrie 1966, o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
.Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a făcut o vizită ofi
cială în R. P. Ungară.

în timpul șederii în R. P. Unga
ră, delegația a vizitat mai multe 
întreprinderi, a avut discuții cu 
conducători ai organelor sindicale 
și ai întreprinderilor, s-a întreți
nut îndeaproape cu muncitori, in
gineri și tehnicieni, apreciind acti
vitatea rodnică a oamenilor mun
cii din R. P. Ungară, succesele lor 
în dezvoltarea industriei și agri
culturii, entuziasmul cu care în- 
tîmpină Congresul al IX-lea al 
P.M.S.U.

La Budapesta, delegația sindi
catelor din România a avut con
vorbiri cu Gaspar Sandor, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., secretar general al Con
siliului Central al Sindicatelor, și 
alti conducători ai sindicatelor din 
R. P. Ungară.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, delegațiile au 
făcut un util schimb de experien
ță cu privire la contribuția adusă 
de sindicatele din cele două țări la 
dezvoltarea economică, preocupa
rea lor pentru antrenarea oameni
lor muncii la organizarea și con-

★

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală delegația condusă de to
varășul Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
care, la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Ungaria, a 
făcut o vizită în această țară.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați, la 
sosire, de tovarășii Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului 

■ Executiv al C.C. al P.C.R., Petre 
Lupu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ion Cotoț, Ion Preoteasa și Gheor- 
ghe Petrescu, secretari ai Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Petre Burlacu, se
cretar general al M.A.E.

De la Muzeul 
de istorie a partidului 
comunist, a mișcării 

revoluționare 
și democratice 

din Româr1»,
: , ,-.r. .•

Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România roagă pe cei ce dețin 
documente, scrisori, fotografii, 
obiecte despre activitatea ce
lor ce în anii 1940—1944 au 
fost deținuți în lagăre să ia 
legătura cu conducerea muze
ului, în Șoseaua Kiseleff nr. 
3, raionul 30 Decembrie — 
București. 

vernului norvegian de a întări 
colaborarea și prietenia dintre ță
rile noastre și vă asigur pă ea co,- 
respunde întrutotul și intențiilor 
guvernului român. După cum vă 
este desigur cunoscut, România 
promovează o politică de dezvol
tare a relațiilor de cooperare, în
temeiate pe egalitate și respect mu
tual, cu toate țările și în acest 
spirit dorim să consolidăm rela
țiile și cu țara dv., al cărei aport 
la cultura și civilizația mondială 
este cunoscut și apreciat în țara 
noastră".

Președintele Consiliului de Stat a 
mulțumit călduros ambasadorului 
norvegian pentru cuvintele fru
moase rostite la adresa României, 
pentru urările ce i-au fost adre
sate și a transmis, la rîndul său, 
Maiestății Sale Regelui Olav al 
V-lea al Norvegiei, guvernului și 
poporului norvegian urări din par
tea Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a guver
nului și a poporului român.

în încheiere, președintele Chivu 
Stoica a urat ambasadorului Nor
vegiei succes în îndeplinirea misiu
nii sale, asigurîndu-1 de sprijinul 
deplin al guvernului nostru.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Norvegiei, Egil Ulstein, a avut loc 
apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
re au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

ducerea producției, despre activi
tatea cultural-educativă, precum 
și asigurarea condițiilor de mun
că și de trai ale celor ce muncesc.

în discuții s-a remarcat cu sa
tisfacție că există toate condițiile 
pentru dezvoltarea și întărirea și 
pe mai departe a relațiilor de cola
borare dintre cele două centrale 
sindicale.

Trecînd în revistă unele proble
me ale situației internaționale, cele 
două delegații consideră că miș
carea sindicală internațională con
stituie o forță socială și politică cu 
mari resurse, capabilă să aducă 
o contribuție crescîndă la lupta îm
potriva exploatării și asupririi na
ționale, împotriva imperialismului, 
pentru cauza păcii, progresului și 
a prieteniei între popoare.

Sindicatele din cele două țări vor 
milita și în viitor pentru unitatea 
mișcării sindicale mondiale.

Exprimîndu-și îngrijorarea față 
de agravarea situației din Vietnam, 
unde imperialiștii americani con
tinuă să-și intensifice acțiunile lor 
criminale, oamenii muncii, sindica
tele din cele două țări își reafirmă 
solidaritatea cu lupta dreaptă, e- 
roică a poporului vietnamez și își 
manifestă sprijinul deplin față de 
Declarația cu privire la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, adoptată la 
Consfătuirea de la București a 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. De asemenea, sindica
tele din cele două țări susțin activ 
Declarația cu privire la întărirea 
păcii ■ și securității în Europa, 
adoptată cu același prilej.

★

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

•k
La plecarea din Budapesta, pe 

aeroportul Ferihegy din Buda
pesta, delegația sindicală română 
a fost condusă de Gaspar Sandor, 
secretar general al Consiliului 
Central al sindicatelor din R. P. 
Ungară, Brutyo Janos, președinte
le Consiliului Central al sindicate
lor din R. P. Ungară, de secretari 
și alți conducători ai Consiliului 
Central al sindicatelor din R.P. 
Ungară.

A fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a (ost în 

general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat în general 
slab, cu unele intensificări în 
sud-estul țării, predominînd din 
sectorul sudic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 13 grade 
la Borsec și 24 grade la Moldova 
Veche, Berzeasca, Turnu Măgure
le, Giurgiu, Budești și Călărași. 
In București : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 septembrie și 1 octombrie 
a.c. în țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale în jumătatea de 
nord a țării și izolate în rest. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară către sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, iar maximele între 14 
și 23 grade. Dimineața, local, 
cea,ă. în București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară la în
ceput, apoi în scădere.

Marți dimineața a sosit în Capi
tală delegația militară iugoslavă 
condusă de generalul de armată 
Ivan Gosnjak, locțiitorul coman
dantului suprem al forțelor armate 
și secretar de stat pentru apărarea 
națională a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, care, la invi
tația ministrului forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
întreprinde o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții militari iugoslavi au fost 
întîmpinați de Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
general-colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-locotenent Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate, general-lo
cotenent Ion Coman și general-co
lonel Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, Ion Cos- 
ma, președintele Sfatului popular 
al Capitalei, generali și ofițeri su
periori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, Iakșa Pe- 
trici, și membri ai ambasadei, pre
cum și atașați militari acreditați 
în țara noastră.

★

La amiază, delegația militară 
iugoslavă a făcut o vizită protoco
lară la Ministerul Forțelor Armate.

Oaspeții au fost primiți de gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general- 
locotenent Ion Coman, general-co
lonel Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, generali 
și ofițeri superiori.

ÎNTOARCEREA DE LA VARȘOVIA 
A TOVARĂȘULUI GHEORGHE RĂDULESCU

Marți s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Varșovia, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la cea de-a V-a sesiune 
a Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică româno- 
polonă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Sosirea unei delegații 
de activiști 

ai C.C. al P.C. Bulgar
La invitația C.C. al P.C.R., marți 

a sosit în Capitală, în schimb de 
experiență, o delegație de activiști 
ai C.C. al P.C. Bulgar, condusă de 
Dimităr Stoianov, membru su
pleant al C.C. al P.C.B., secretar 
al Comitetului regional de partid 
Veliko Tîrnovo.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Bucur, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Marți seara a plecat la Praga o 

delegație de specialiști din agricul
tură, condusă de Barbu Popescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, care va 
vizita amenajări pentru irigații din 
Cehoslovacia.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, și alți reprezentanți ai condu
cerii Consiliului Superior al Agri
culturii și funcționari superiori 
din consiliu.

Au fost de fată Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace, și 
membri ai ambasadei.

★

Continuîndu-și vizita în tara 
noastră, tovarășii Giorgio Veronesi 
și Vincenzo Balzamo, membri ai 
Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian, au vizitat luni muzeul Dof- 
tana. în cursul zilei de marți, 
oaspeții italieni au vizitat uzina 
„Tractorul" din Brașov, cooperati
va agricolă de producție din Hăr- 
man, complexul turistic Poiana 
Brașov, cartiere și construcții noi 
din orașul Brașov.

★

Noul ambasador al Norvegiei la 
București, Egil Ulstein, a depus 
marți la amiază o coroană de 
flori la Monumentul eroilor

A fost de față ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București. Vi
zita s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

★
Marți la amiază delegația mili

tară iugoslavă a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

★
General-colonel Ion Ioniță a ofe

rit un dejun în cinstea oaspeților 
militari iugoslavi.

★
Ministrul forțelor armate, gene

ral colonel Ion Ioniță, a oferit 
marți seara o recepție cu prilejul 
vizitei în Republica Socialistă Ro
mânia a delegației militare iugo
slave, condusă de locțiitorul coman
dantului suprem al forțelor armate 
și secretar de stat pentru apărarea 
națională a R.S.F. Iugoslavia, ge
neral de armată Ivan Gosnjak.

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
ministrul energiei electrice, Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general 
locotenent Ion Coman și general 
colonel Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, gene
rali și ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști români și străini.

Au participat Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, alți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

erau de față tovarășii Maxim Ber- 
ghianu, Janos Fazekas, Constantin 
Scaxlat, ministrul industriei chimi
ce, Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

Vizita făcută tovarășului Ștefan Voitec 
de acad. Sava Ganovski

Marți la amiază, tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit vizita acad. 
Sava Ganovski, președintele Adu
nării Populare a Republicii Popu

înapoierea din R. S. Cehoslovacă

a delegației Marii
Delegația Marii Adunări Națio

nale a Republicii' Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul A- 
vram Bunaciu, președintele Co
misiei Constituționale a M.A.N., 
care, la invitația Adunării Națio
nale a Republicii Socialiste Ceho- 

luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și 
ai Sfatului popular al orașului 
București.

★

Marți dimineața a plecat spre 
Grecia docent dr. M. Popescu-Bu- 
zeu, secretar general al Uniunii 
Medicale Balcanice, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a VIII-a 
Săptămîni medicale Balcanice, 
care se vor desfășura la Atena și 
Cos între 2—10 octombrie.

(Agerpres)

Concurs public în proiectare
Comitetul de Stat pentru Con

strucții, Arhitectură și Sistematiza
re organizează un concurs în pro
iectare cu participare nelimitată 
cu tema „Gruparea de dotări soci- 
al-culturale și deservire în cartie
rul Tătărași-Iași".

Vor fi acordate următoarele pre
mii și mențiuni:

— Premiul I în valoare de 
20 000 lei.
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Marți delegația Scupștinel Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, condu
să de Jovan Veselinov, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., deputat federal, a făcut 
o vizită în orașul Iași. Parlamen
tarii iugoslavi au vizitat Teatrul 
Național și Uzina metalurgică din 
localitate. Aici, oaspeții au fost 
informați asupra dezvoltării pro
ducției siderurgice, automatizării 
procesului de producție în noile 
întreprinderi de acest gen din 
țară, precum și despre activitatea 
specialiștilor și tehnicienilor din 
această ramură în vederea îndepli
nirii și depășirii sarcinilor planu
lui cincinal.

In continuare, delegația s-a o- 
prit la una dintre cele mai mari 
întreprinderi textile din țară — 
fabrica de tricotaje „Moldova". 
Oaspeții au fost salutați de Ion 
Popescu, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, și Nadejda Lă- 
mășan, directorul uzinei.

De asemenea, membrii delega
ției au făcut o vizită la Fabrica 
de antibiotice, iar la amiază s-au 
întîlnit cu cadrele didactice ale 
Universității „Al. I. Cuza". La so
sirea la acest important centru 
științific și cultural al orașului 
Iași, oaspeții au fost întîmpinați 
de Ion Creangă, rectorul universi
tății. Vizitarea universității și ex
plicațiile primite au constituit un 
prilej de cunoaștere a sistemului 
de organizare a învățămîntului 
superior în țara noastră și a con
dițiilor create studenților și ca
drelor didactice.

Cu prilejul prezenței în regiune 
a delegației Scupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, 
cutiv al Sfatului ] 
Iași a oferit un dejun.

Delegația a fost însoțită de de
putății Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Ion Cristoloveanu, 
secretarul Comisiei economico-fi- 
nanciare a Marii Adunări Națio
nale.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășul Nguyen Duy Trinh, 

ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Vietnam, a 
adresat tovarășului Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările și urările transmise 
cu ocazia celei de-a 21-a aniversări 
a creării Republicii Democrate 
Vietnam.

lare Bulgaria, care participă la săr
bătorirea Centenarului Academiei 
Republicii Socialiste România.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Adunări Naționale
slovace, a făcut o vizită în aceas
tă țară, s-a înapoiat marți la a- 
miază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîmpina
tă de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Suzana 
Gâdea, membru al Consiliului de 
Stat, Ion Pas. președintele grupu
lui român al Uniunii interparla
mentare, Petre Burlacu, secretar 
general al M.A.E., șefi ai unor co
misii permanente ale M.A.N., de- 
putați, funcționari superiori din 
M.A.N. și M.A.E.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)
★

PRAGA 27 (Agerpres). — La ae
roportul Ruzyne, unde erau arbora
te drapelele de stat ale României și 
Cehoslovaciei, deputății români au 
fost conduși de Vaclav Skoda, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale a R. S. Cehoslovace, Jiri Bu- 
rian, ministrul agriculturii și al 
economiei forestiere, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga, Gh. Nițescu, și membri ai 
ambasadei.

— 2 premii II în valoare de cîte 
15 000 lei.

— 2 premii III în valoare de cîte 
10 000 lei.

— 3. mențiuni îh valoare de cîte 
5 000 lei.

Proiectele vor fi depuse pînă la 
31 XII 1966, ora 12, la C.S.C.A.S.

Tema-program poate fi ridicată 
de la C.S.C.A.S., Uniunea Arhi- 
tecților, I.S.C.A.S., I.P.C.T., I.P.B. 
și D.S.A.P.C.

Conferința generală a Agenției internaționale 

pentru energia atomică

Proiect de rezoluție propus 
de delegația României
VIENA 27. Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Delegația Republicii Socialiste 
România a inițiat la Conferința 
generală a Agenției internaționale 
pentru energia atomică (A.I.E.A.) 
un proiect de rezoluție în proble
ma formării de cadre în dome
niul folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice, la care s-au raliat 
în calitate de coautoare delegațiile 
Bulgariei, Indiei, Italiei. Iugosla
viei, Mexicului și Republicii Arabe 
Unite. Luînd cuvîntul în șe
dința plenară de luni, repre
zentantul permanent al țării noas
tre pe lîngă A.I.E.A., Gheorghe 
Pele, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena, a spus: 
Cea de-a 10-a sesiune a Conferinței 
generale a Agenției internaționale 
pentru energia atomică se desfă
șoară în condițiile în care ia am
ploare tot mai mare curentul în 
favoarea lichidării rămășițelor 
războiului rece, pentru stabilirea 
între state a unor relații bazate 
pe principiul independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc. Republica Socialistă Româ
nia, consecventă politicii sale ex
terne, consacrată cauzei păcii și 
colaborării între popoare își adu
ce contribuția la instaurarea unei 
atmosfere de colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume. Este 
știut că țara noastră se pronunță 
pentru încetarea cursei înarmări
lor și înfăptuirea dezarmării, pen
tru crearea de zone denucleariza- 
te, pentru interzicerea necondițio
nată a folosirii armelor nucleare
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@ La PITEȘTI: Dinamo
Două echipe românești din 

prima divizie (Petrolul Plo
iești și Dinamo Pitești) debu
tează astăzi în cadrul unor 
competiții internaționale.

Ploieștenii întîlnesc astă-sea- 
ră la Liverpool pe campioana 
Angliei, F. C. Liverpool, în 
prima etapă a „Cupei campio
nilor europeni".

Campionatele 
republicane de tenis

Pe terenurile „Progresul" din 
Capitală s-au disputat ieri „opti
mile" de finală ale probei de sim
plu din cadrul campionatelor repu
blicane de tenis. în general, au fost 
înregistrate victorii scontate. Cam
pionul țării, Ion Țiriac, l-a învins 
cu 6—1, 6—4, 6—0 pe Mureșan, 
iar Uie Năstase l-a eliminat cu 
3—6, 6—3, 6—3, 6—1 pe S. Dron. 
Alte rezultate: Mărmureanu—Mar- 
cu 6—2, 6—0, 6—3; Popovici—Bol- 
dor 6—2, 6—3, 6—4 ; C. Năstase— 
C. Dumitrescu 6—2, 6—1, 6—2; D. 
Viziru — Mita 6—4, 6—2, 6—3;
Bosch — Sântei 6—3, 0—6, 4—6, 
6—4, 6—3; Boaghe—Serester 2—6, 
1—6, 6—1, 6—2, 6—3. La feminin, 
pentru sferturile de finală s-au ca
lificat Iudith Dibar, Eleonora Du
mitrescu, Sanda și Mariana Ciogo- 
lea, Agnes Kun, Aneta Verone, Fe
licia Bucur și Ecaterina Horșa.

NOI CAMPIONI LA TIR
Campionatele republicane de tir 

au continuat ieri la poligonul Tu
nari. în proba de pistol viteză (60 
focuri), titlul a revenit lui Marcel 
Roșea (Dinamo), care a realizat 591 
puncte, iar la armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat lui Nicolaie 
Rotaru (Steaua) cu 594 puncte. 
Proba de armă standard 3 x 20 
focuri (femei) a fost cîștigată de 
Maria Ignat (Arhitectura) cu 557 
puncte.

DE LA C.S.C.A.S.
Comitetul de Stat pentru Con

strucții, Arhitectură și Sistemati
zare aduce la cunoștința partici- 
panților la concursul în proiectare 
cu tema : „Piață preuzinală din 
est a Combinatului siderurgic Gh. 
Gheorghiu-Dej-Galați" că s-a a- 
probat decalarea predării lucrări
lor de la 30 septembrie 1966, cum 
s-a prevăzut în tema program, la 
15 noiembrie 1966. 

și distrugerea totală a stocurilor 
existente. România militează pen
tru lichidarea blocurilor militare, 
crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa, pentru des
ființarea bazelor militare și retra
gerea tuturor trupelor aflate pe 
teritoriile altor state. Pronunțîn- 
du-se hotărît împotriva oricăror 
acțiuni agresive, de amestec în 
treburile interne ale altor popoare, 
Republica Socialistă România, a 
spus vorbitorul, își exprimă cu 
fermitate deplină solidaritatea cu 
poporul vietnamez și îi acordă 
sprijin în lupta sa pentru liber
tate și independență.

O condiție esențială a structurii 
A.I.E.A. este universalitatea ei. 
De aceea — a spus el — nu pu
tem fi indiferenți la faptul că o 
putere nucleară cum este R. P. 
Chineză nu-și poate ocupa locul 
ce i se cuvine în cadrul A.I.E.A.

Relevînd diverse aspecte ale a- 
plicațiilor fizicii și tehnicii nu
cleare în scopuri pașnice în Româ
nia, Gh. Pele a amintit că se pre
vede instalarea pînă în anul 1975 
a unor centrale electro-nucleare 
și a exprimat dorința țării noastre 
de cooperare fructuoasă cu 
A.I.E.A., atît în privința formării 
de cadre, cît și în rezolvarea unor 
aspecte tehnico-economice.

Vorbitorul a informat că guver
nul român a hotărît să pună la 
dispoziția agenției, sub formă de 
donație, șase ansamble complete 
de detectori electronici de radiații 
în valoare de aproximativ 10 000 
de dolari. Acest dar se adaugă al
tuia făcut înainte și care constă 
în 15 burse pe diferite termene.

— F. C. Sevil'a
La Pitești, dinamoviștli din 

localitate primesc replica 
echipei spaniole F. C. Sevilla, 
într-un meci contînd pentru 
„Cupa orașelor tîrguri". Me
ciul de la Pitești începe la ora 
16. Repriza a doua va ii trans
misă de posturile noastre de 
radio cu începere de la ora 17.

A

In cîteva rînduri
O S-a dat startul în „Turul ciclist al 

Poloniei", la care participă și formații 
de peste hotare t R. D. Germană, Sco
ția, Iugoslavia. Prima etapă, Varșo
via—Lublin (180 km), a revenit lui Hea- 
kik Vozniak (Legia Varșovia), cronome
trat în 41101' (medie orară 45 km).

® La Tampere s-au întîlnit în meci 
revanșă selecționatele masculine de 
baschet ale Finlandei și Italiei Baschet- 
baliștii finlandezi au obținut victoria la 
un scor surprinzător : 106—68 (51—27).

© O selecționată suedeză masculină 
de tenis de masă, în frunte cu campio
nul european Kjell Johansson, a susți
nut în R. F. Germană trei întîlniri pe 
care le-a cîștigat astfel : 5—3 cu selec
ționata orașului Aachen ; 7—2 cu selec
ționata orașului Duisburg și 5—2 cu for
mația Tusa Dusseldorf. în ultimul meci, 
Kjell Johansson l-a întrecut cu 2—0 
(21—10, 21—16) pe Eberhard Scholer.

© Rezultate din campionatul de fotbal 
al U.R.S.S. : Neftianik Baku-Zenit Lenin
grad 3—0 ; Pahtakor Tașkent-Torpedo 
Kutaisi 0—0 ; Kairat Alma Ata-S.K.A. 
Rostov pe Don 1—1 ; Dinamo Tbilisi-Ari- 
pile Sovietelor Kuibîșev 1—0 ; Șahtior 
Donețk-Lokomotiv Moscova 1—0 ; S.K.A. 
Odesa-Dinamo Minsk 1—1.

O Reprezentativa de hochei pe iarbă 
a Indiei și-a încheiat turneul în Japonia 
întîlnind la Tokio selecționata Japoniei. 
Sportivii indieni au învins cu 3—0 
(1-0).

LOTO
La tragerea autoturismelor Loto din 

27 septembrie 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

FAZA I : (bilete de 10 șl 20 lei)

Extragerea I 51 90 40 ; Extragerea a 
Il-a 23 24 37 ; Extragerea a III-a 68 57 
60 î Extragerea a IV-a 80 38 75 ; Ex
tragerea a V-a 57 79 8.

FAZA a Il-a : (bilete de 8 și 20 lei)

Extragerea a Vl-a 44 90 34 i Extrage
rea a Vil-a 68 71 17 ; Extragerea a 
VIII-a 27 75 89 ; Extragerea a IX-a 
20 9 2.

FAZA a III-a : (bilete de 4 lei)

Extragerea a X-a 35 74 2 ; Extragerea 
a Xl-a 48 9 18.

FAZA A IV-a : (bilete de 2 și 20 lei)

Extragerea a XH-a 1 86 76.

Fond de prurnll : 2 216 438 lei.
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ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U întrevedere Cartierul general al N.A.T.O. LA TEHERAN

C. Mânescu
se mută

U Thant
pe tovarășul Gheorghe Rădulescu

S-A ÎNTRUNIT
■

O ofensivă de propor
ții împotriva colonialis
mului și rasismului a 
fost declanșată la O.N.U. 
chiar din primele zile 
ale lucrărilor celei de-a 
21-a sesiuni a Adunării 
Generale. Trecînd peste 
o regulă unanim stator
nicită pe parcursul a 
20 de ani, Adunarea 
Generală a luat în dis
cuție problema Africii 
de sud-vest, înscrisă pe 
ordinea de zi paralel 
cu dezbaterile de poli
tică generală.

Importanța problemei

baterile care au avuf loc 
la O.N.U. fimp de două 
decenii pe marginea 
acestei probleme și re
zoluțiile adoptate în a- 
cest interval nu s-au 
soldat cu rezultate efi
ciente. A sosit timpul, 
îmi spunea, cu prilejul 
unei convorbiri, un 
delegat nord-african, 
„să se freacă de la dis
cuțiile academice la a- 
doptarea unor măsuri 
concrete’.

Tocmai pa această li
nie se înscriu și luările 
de poziție ale celor mai

CORESPONDENȚĂ 

DIN NEW YORK

are

ilegal 
unei

și gravitatea ei justifică 
pe deplin această modi- 
iicare de procedură. în
grijorarea manifestată de 
numeroase țări în legă
tură cu evoluția situației 
din unele regiuni ale 
Africii și în special din 
Africa de sud-vest
temeiuri foarte serioase 
și demonstrează necesi
tatea adoptării unor mă
suri urgente. Țările a- 
fricane urmăresc cu ne
liniște și indignare cum 
apartheidul — politica 
celei mai crunte discri
minări rasiale, învestită 
cu autoritate constituțio
nală — amenință să se 
infiltreze în noi terito
rii. După Republica Sud- 
Africană a urmat Rhode
sia, unde, de asemenea, 
o minoritate de coloni 
albi și-a impus 
dominația asupra
populații africane majo
ritare. „Noi, membrii Or
ganizației populare Da- 
mara, din Africa de 
sud-vest — se arată în- 
tr-un mesaj către Adu
narea Generală — ne a- 
dresăm O.N.U. cu che
marea de a se între
prinde neîntîrziaf măsuri 
hofărîte împotriva tira
niei guvernului R.S.A. 
Dreptul poporului din 
Africa de sud-vest la au
todeterminare este ina
lienabil".

Numeroși delegați a- 
fricani nu-și ascund 
dezamăgirea în legă
tură cu faptul că dez-

ILUZORIA

mulfl dintre delegaji, ce 
au propus spre adopta
re Adunării Generale 
măsuri ferme, lipsite de 
echivoc, între care ridi
carea mandatului Repu
blicii Sud-Africane. „A- 
dunarea Generală — a 
declarat ministrul de ex
terne al Etiopiei, Afo 
Yifru, nu mai poate da 
înapoi, ea trebuie să ia 
o hofărîre definitivă în 
numele păcii ți al 
fiției’. Arăfînd că 
buie să fie revocat 
înfîrziat mandatul
credinfaf R.S.A. asupra 
acestui teritoriu, repre
zentantul Tanzaniei, 
Mnonja, a subliniat că 
acest mandat trebuie în-

jus- 
fre- 
ne- 
în-

locuit cu un sistem care 
să reflecte principiile 
Cartei O.N.U. și ale de
clarației privind acorda
rea independenței tu
turor țărilor și popoare
lor coloniale.

Protestul și condam
narea de către țările a- 
fricane și asiatice a po
liticii rasiștilor sud-afri- 
cani s-au făcui cel mai 
bine vizibile în ședința 
de luni după-amiază. 
Astfel, în momentul cînd 
reprezentantul guvernu
lui de la Pretoria s-a ur
cat ia tribună pentru a 
pleda din nou în favoa
rea rasismului, delegați
ile țărilor afro-asiafice 
au părăsit sala de șe
dințe (fotografia de JosJ.

Dezbaterile din Adu
narea Generală consa
crate problemei Africii 
de sud-vest continuă. 
Chiar și numai din in
tervențiile de pînă acum 
este evidentă însă hofă- 
rîrea fermă a majorității 
delegaților de a adopta 
măsuri care să smulgă 
teritoriul Africii de sud- 
vest din tentaculele co
lonialismului și aparthei
dului, să garanteze 
populației acestui teri
toriu dreptul la autode
terminare și indepen
dență, posibilitatea ocu
pării unui loc demn 
printre celelalte popoa
re ale lumii.

NEW YORK 27 (Agerpres). Mi
nistrul Afacerilor Externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, șeful de
legației române la cea de-a 21-a 
sesiune a O.N.U., a avut marți o în
trevedere cu U Thant, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite. Cu acest prilej s-au discutat 
probleme privind activitatea O.N.U. 
și sarcini care stau în fața actua
lei sesiuni a Adunării Generale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială, prietenească.

VARȘOVIA 27. — Coresponden
tul Agerpres Gheorghe Gheorghiță 
transmite: Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, l-a pri
mit pe Gheorghe Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România. La convorbire au 
participat Piotr Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Kazimierz Olszewski, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
colaborare economică cu străină
tatea. A participat, de asemenea, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul Re
publicii, Socialiste România în Po
lonia.

în aceeași zi, Gheorghe Rădu- 
lescu a avut o convorbire cu Piotr 
Jaroszewicz. Au fost discutate pro-

de

)
bleme ale colaborării economice 
dintre Polonia și România.

★

Delegația română, condusă
Gheorghe Rădulescu, care a parti
cipat la cea de-a V-a sesiune a 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică, a 
părăsit marți Varșovia 
du-se spre patrie.

La aeroport delegația 
lutată de Zenon Nowak, 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Wladyslaw Jagusztyn, 
vicepreședinte al Comisiei de Pla
nificare de Pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Tiberiu Petres
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în R. P. Polonă, și 
membri ai ambasadei.

îndreptîn-

a fost sa- 
vicepreșe-

purtător de cuvînt al Mi-

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
M. Tarabanov, reprezentantul per
manent al R. P. Bulgaria la O.N.U., 
a remis lui U Thant memorandu
mul M.A.E. al R. D. Germane, în 
care se cere din nou primirea aces
teia în O.N.U. pentru „a spori posi
bilitățile O.N.U. de a acționa în 
numele păcii, în interesul poporu
lui german și al tuturor celorlalte 
popoare iubitoare de pace".

în memorandum se subliniază că 
negarea principiilor dreptului in
ternațional în relațiile dintre cele 
două state germane nu poate sluji 
decît la pregătirea unor conflicte 
militare. Singurul mijloc de înlă
turare treptată a scindării Ger
maniei, declară Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D.G., este crearea 
premiselor care vor permite po
porului german să ocupe, cu drep
turi egale, un loc printre celelalte 
popoare, în'tr-un stat german unit, 
pe baza aplicării principiilor de la 
Potsdam și a principiilor Cartei 
O.N.U.

Memorandumul 
document oficial

Adunarea Fondului Monetar Internațional

Nemulțumire în
ț

tarilor africane
1

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Prima zi a lucrărilor Adunării a- 
nuale a Fondului Monetar Inter- 

se desfășoară la 
de 
a-

„pentru a se întări in
sistentul monetar” in- 

afir- 
motive tehnice

planul unei asemenea

Un . 
nisterului de Externe al Olandei a 
anunțat în mod oficial că repre
zentanții celor 14 parteneri atlan
tici ai Franței, reuniți săptămîna 
trecută la Paris, au căzut de 
acord, în principiu, asupra trans
ferării pe teritoriul olandez a Car
tierului general al forțelor N.A.T.O. 
din Europa centrală, care se află 
în prezent la Fontainebleau, lingă 
Paris. Noul sediu al Cartierului 
general urmează să fie instalat în 
provincia Limburg, din sudul O- 
landei.

Această știre a provocat o vie 
nemulțumire în rîndul opiniei pu
blice din această țară. Zilele trecute 
Partidul muncii din Olanda a fă
cut o declarație publică în care se 
împotrivește găzduirii acestui for 
al N.A.T.O. Veterani ai mișcării de 
rezistență au chemat ziarele să ia 
atitudine împotriva acestei hotărîri. 
La Amsterdam intelectuali, artiști 
și alți reprezentanți ai opiniei pu
blice au organizat o demonstrație 
prin care și-au manifestat opozi
ția față de stabilirea Cartierului 
general N.A.T.O. în Olanda.

Interparlamentare
TEHERAN 27 (Agerpres). — La 

Teheran a început marți cea de-j 
55-a conferință a Uniunii Inter; 
parlamentare. La lucrările sesiu
nii participă 650 de delegați din 
63 de țări, între care și din Repu
blica Socialistă România. In timpul 
conferinței vor fi examinate dife
rite probleme ce prezintă o impor
tantă deosebită cu caracter inter
național. Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
El a subliniat, între altele, că par- 
ticipanții au menirea „de a exa
mina obstacolele politice, economi
ce și sociale aflate încă în calea, 
unei înțelegeri universale". Vorbi
torul a declarat că „în zilele noas
tre, justiția trebuie să călăuzească 
spiritul relațiilor internaționale".PROTEST CONGOLES

1ADRESAT SPANIEInea progres 
crederea în 
teroccidental. Schweitzer a 
mat că nu vede 
pentru ca
reforme să nu poată fi elaborat, pe 
hîrtie, pînă la reuniunea de anul 
viitor. Reforma respectivă ar fi 
îndreptată spre o creștere a rezer
velor monetare interoccidentale 
pentru a nu fi tulburate schimbu
rile comerciale.

Numeroase personalități finan
ciare participante la lucrări s-au 
referit la fenomenul scăderii aju
torului acordat de țările occiden
tale industrializate statelor în curs 
de dezvoltare. Potrivit agenției 
A.P., ele au avertizat că în acest 
domeniu se asistă la „o stagnare" 
și au arătat că anul trecut țările 
industrializate au redus ajutorul 
loi- pentru al cincilea an consecu
tiv. După cum relatează agenția 
U.P.I., țările africane sînt extrem 
de nemulțumite de această situa
ție și au hotărît să colaboreze pen
tru a forma un front unit în apă
rarea intereselor lor.

KINSHASA 27 (Agerpres). — 
Postul de radio Kinshasa a anun
țat că Ministerul de Externe con- 
golez a remis însărcinatului cu 
afaceri al Spaniei la Kinshasa o 
notă în care cere guvernului spa
niol să pună capăt „activității 
subversive pe care Moise Chombe 
o desfășoară de pe teritoriul Spa
niei împotriva Republicii Congo 
(Kinshasa)". Guvernul congolez, 
se arată mai departe în document, 
își exprimă regretul în legătură cu 
faptul că guvernul de la Madrid 
permite șederea pe teritoriul spa
niol a lui Chombe, „care trebuie 
să compară, în curînd, în fața 
unui tribunal militar extraordinar 
pentru a da socoteală de faptele 
sale".

în notă se subliniază, de ase
menea, că „dacă Spania va per
mite perpetuarea activității lui 
Chombe, guvernul congolez va fi

nevoit să procedeze la un act 
trem, adică ruperea relațiilor 
plomatice dintre Kinshasa și Ma
drid".

ex- 
di-

național, care
Washington, a fost dominată 
cererile unor personalități ale 
cestui organism privind îmbunătă
țirea sistemului monetar interoc- 
cidental și sporirea ajutorului a- 
cordat țărilor în curs de dezvolta
re. Directorul F.M.I., Pierre Paul 
Schweitzer, și președintele Băncii 
Mondiale, George Woods, în me
saje separate, au subliniat nece
sitatea de a se obține un aseme-

încheierea convorbirilor
va fi difuzat ca 
al O.N.U.Nicolae IONESCU

Jose Vitoriano

a fost eliberat

americano — vest - germane
(Agerpres).
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CONSTITUANTA”

Marți dimineața s-a deschis 
la Saigon sesiunea „Adunării 
naționale constituante" sud- 
vietnameze, creată în urma „a- 
legerilor" de la 11 septembrie.

Ce este „Adunarea constitu
antă" și pe cine reprezintă ea ? 
După fastul și publicitatea pri
mei ședințe, s-ar părea că e 
vorba de cel mai important or
ganism legislativ sud-vietna- 
mez. Marionetele de la Saigon 
îl consideră chiar mai mult, un 
organ reprezentativ al întregii 
populații din Vietnamul de sud. 
Se ignorează cu bună știință 
că cinci pătrimi din teritoriul 
Vietnamului de sud se află sub 
controlul Frontului Național de 
Eliberare, după cum sînt trecute 
sub tăcere condițiile de teroa
re în care o parte din sud-viet- 
namezii aflați în zonele încă 
neeliberate au fost obligați să 
voteze pe „candidați", în majo
ritate militari, sprijinitori ai jun
tei de la Saigon.

Inițial, marionetele preconizau 
să acorde „constituantei" puteri 
legislative. Dar ulterior, 
gura sarcină a acestui 
ganism a rămas aceea 
a prezenta guvernului, în timp 
de șase luni, un proiect de 
constituție. Mai mult decît atît, 
decretul emis în preajma „ale
gerilor" stipulează că în caz de 
divergențe de opinii între „con
stituantă" și guvern, cel din 
urmă are cuvîntul hotărîtor. Nu 
rămîne astfel nici o îndoială 
că o astfel de „Adunare consti
tuantă" nu exprimă aspirațiile 
poporului vietnamez, ci repre
zintă doar o nouă manevră me
nită să dea posibilitatea guver
nului Ky ca, sub masca parla
mentarismului, să-și exercite și 
pe mai departe în mod necon
trolat puterea.

sin-
or-
de

După 17 ani petrecuți în închisorile lui Salazar, 
democratul portughez Jose Rodrigues Vitoriano a fost 
în sfîrșit eliberat. în momentul arestării, în 1948, Jose 
Vitoriano era 
Algarve. El ; 
aplicării de 
„măsuri de

Eliberarea 
patrioților portughezi și a mișcării de solidaritate 
internațională. Totodată ea constituie un imbold în 
lupta dusă de forțele democratice din Portugalia pen
tru eliberarea numeroșilor antifasciști ce se mai află 
încă întemnițați, pentru abolirea „măsurilor de secu
ritate".

. președintele sindicatului muncitorilor din 
a fost ținut în închisoare 
către guvernul portughez 
securitate".

lui Jose Vitoriano este

ca urmare a 
a așa-ziselor

o victorie a

JJ

MOMENT PSIHOLOGIC"
în ^oll!ițîta de dus^FÎt^e

Mai mulți lideri ai patronatului și 
ai sindicatelor britanice au fost 
convocați ieri de premierul Wilson 
pentru a avea un schimb de vederi 
cu experții oficiali asupra mijloa
celor menite să amelioreze situația 
economică și, îndeosebi, productivi
tatea muncii din industria engleză. 
Gestul Whitehall-ului, adică al gu
vernului, este pus pe seama grevei 
cîtorva sute de salariați ai compa
niei de automobile „British Motor 
Corporation", declarată luni, în semn 
de protest împotriva intenției admi
nistrației de a concedia o parte din 
muncitori. Marți B.M.C. a închis 
însă porțile uzinei sale din Birmin
gham, în care lucrează 28 000 de 
persoane, și a anunțat că, începînd 
din 4 noiembrie, vor fi concediați 
încă 11 000 de muncitori.

Situația deoresivă din industria 
de automobile (unde majoritatea 
companiilor au anunțat reducerea 
orarului de lucru și concedieri), si
tuație ce s-a ivit ca urmare a scă
derii vînzărilor, s-a extins și asu
pra altor ramuri ale industriei bri
tanice. Societatea producătoare de 
aparate electrice de uz casnic „Hoo
ver", de pildă, a închis nu de mult 
uzina sa din Buckinghamshire, 
ceeași tendință se manifestă și 
industria siderurgică.

în acest climat, greva de 
B.M.C. este de natură să încurajeze 
și pe alți muncitori să treacă la ac
țiune. De altfel, modul în care pa
tronatul încearcă să-și promoveze 
interesele, recurgînd la închiderea 
întreprinderilor, a provocat o vie 
reacție a sindicatelor. Acestea — 
scrie ziarul „Les Echos" — sînt în
grijorate de problema concedierilor, 
iar o bună parte dintre ele optează 
pentru recurgerea la grevă. Regle
mentarea conflictului de la B.M.C. — 
conflict considerat de comentatori ca 
un „moment psihologic" de natură să 
declanșeze o largă acțiune revendi
cativă — riscă, potrivit agenției 
France Presse, să devină dificilă. 
Se are în vedere faptul că cercuri 
tot mai largi ale opiniei pu-

■ britanice 
austeritate puse 
actualul cabinet 

măsuri care

măsurile 
aplicare 

în 
„în-

critică 
în 
laburist, 
vizînd

♦

blice 
de < 
de < 
vară ;
ghețarea" salariilor și a preturilor 
accentuează scăderea vînzărilor și 
situația depresivă din economia bri
tanică. Cheia soluționării dificultăți
lor economice nu constă în „înghe
țarea" salariilor — arăta recent se
cretarul general al sindicatului mun
citorilor din transporturi, Cousins. 
După ce s-a referit la fenomenele 
negative din economia britanică, în
deosebi la nivelul nesatisfăcător al 
productivității, Cousins sublinia că 
adevărata lor cauză este volumul 
angajamentelor militare ale Angliei, 
în special în străinătate.

Whitehall-ul a încercat în repe
tate rînduri să salveze aparentele. 
Nu de mult, experții oficiali discu
tau, cei drept cu jumătate de gură, 
despre așa-numite ;,fructe" ale pla
nului de austeritate. Este vorba de 
îmbunătățirea situației lirei sterline 
și de ameliorarea balanței comer
ciale britanice. într-adevăr, moneda 
engleză a cunoscut la 14 septembrie

cea mai bună zi după ultima sa cri
ză ; iar de atunci atmosfera de la 
Banca Angliei pare mai destinsă. 
De asemenea, deficitul balanței co
merciale a fost în luna august de 
numai 15 milioane de lire sterline, 
față de 49 milioane în iulie și 
milioane în iunie.

Dar aceste tendințe pozitive, 
cum remarcă unii economiști 
cidentali, trebuie căutate nu în 
nul de austeritate. îmbunătățirea si
tuației lirei sterline se datorește 
sprijinului financiar acordat Angliei 
de băncile centrale vest-europene 
și americane, iar ameliorarea ba
lanței comerciale are la origine 
„umflarea" exporturilor britanice în 
ultimele luni, din pricina expedierii 
cu întîrziere a comenzilor, ca urmare 
a îndelungatei greve a docherilor.

Deci, orice s-ar spune, gustul mă
surilor de austeritate rămîne amar. 
Efectele reale ale acestor măsuri 
s-au concretizat în concedieri și în 
închiderea porților unor întreprin
deri cu zeci de mii de salariați.

Gheorghe CERCELESCU
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Procesul autorilor răpi
rii liderului marocan Ben 
Barka a intrat în cea 
de-a patra săptămînă. Dar 
acest „maraton judiciar", 
care ar fi trebuit să se 
încheie peste cîteva zile, 
este deja în întîrziere, în- 
trucît mai rămîn încă 140 
de martori de audiat, îna
inte de pledoarii, rechizi
torii și verdict. Pînă acum 
s-au produs doar mici „lo
vituri de teatru", procesul 
pierzîndu-se în fapte di
verse, în scandaluri mă
runte sau incidente de șe
dință.

Pe acest fundal judiciar 
presărat cu incidente 
mărunte, echivoce, ade
vărurile cele mai simple 
nu mai par sesizabile. Ce 
se întîmplă cu acuzații 
din boxă ? Proiectorul 
dezbaterilor este îndreptat 
tot mai mult asupra mar
torilor decît asupra acuza
ților.

Cu toate că defilarea 
martorilor continuă, um
bra ce plana asupra dez
baterilor încă de la înce
put nu a putut fi risipită. 
Nu a apărut nici o licărire 
de adevăr în acest labi
rint, nu se știe încă ce

A-
în

la

Pentru a scăpa 
de recrutare

Paralel cu intensifica
rea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam și cu extinderea 
recrutării la noi și noi 
categorii de tineri ame
ricani, se înmulțesc și 
formele prin care aceștia 
încearcă să evite satis
facerea serviciului mili
tar. Asupra uneia din a- 
ceste forme se oprește 
revista americană „U. S. 
News and World Re
port" care, în ultimul 
său număr, dedică un 
articol avalanșei de ti
neri ce emigrează din

Statele Unite în Canada. 
„Din ce în ce mai mulți 
tineri, scrie revista, 
pleacă în Canada pentru 
a scăpa de recrutare". 
Aceștia traversează gra
nița ca „turiști" și apoi 
se stabilesc acolo, ne- 
maifiind astfel supuși 
autorității Serviciului 
selectiv sau a F.B.I.-ului.

De ajutorarea tineri
lor americani care se 
stabilesc în Canada se 
ocupă mai multe organi
zații ce se împotrivesc 
agresiunii.

Săptămînalul „Die Andere Zeitung” a publicat 
acest desen exprimîndu-și dezacordul față de 
practica americană de a înrola în armată tineri" 
din țări ale N.A.T.O., stabiliți temporar în S.U.A., 

pentru a-i trimite în Vietnam

anume exact s-a întîmplat 
cu Ben Barka, al cărui 
cadavru nu a fost găsit, 
căci pare să fie vorba „de 
o crimă incontestabilă", 
după cum susține revista 
„l’Express", iar în 
nu sînt asasinii, ci 
complicii lor.

Totuși, tribunalul 
buie să stabilească gradul 
de vinovăție al acuzați
lor — atît a celor din 
boxă cît și a celor 
care au reușit să fugă — 
și să ridice totodată vălul 
asupra soartei lui Ben 
Barka. Ce anume s-a în
tîmplat cu Ben Barka 
după ce a fost răpit ? 
Aceasta este enigma ca
pitală a procesului.

în ședința de luni, un 
martor, ziaristul Marvier, 
a evocat pentru prima 
oară acest lucru, redînd 
cele povestite lui de că
tre Figon, unul din oa- 
menii-cheie implicat în 
această afacere, dar care 
„s-a sinucis". Totuși, Fi
gon a vorbit prin acest 
martor. A fost o depozi
ție importantă, prima 
dată cînd un martor re
constituie episod după 
episod: răpirea lui Ben 
Barka, transportarea lui 
la o vilă lingă Paris, apoi 
întîlnirea lui cu autorii 
marocani ai întregii afa
ceri, printre care genera
lul Oufkir, martirajul la 
care a fost supus, fiind 
legat în cele din urmă în
tr-o pivniță a unei vile a 
lui Lopez... și în sfîrșit 
ipoteza emisă de Figon că 
Ben Barka ar fi fost tor
turat și ucis de Oufkir.

Dar lucrurile s-au oprit 
deocamdată aici. Cronica
rii judiciari se rezumă la 
a constata că afacerea 
Ben Barka, deși intrată în 
a patra săptămînă, rămîne 
tot atît de tulbure ca la 
început.
Paris,

boxă 
doar

tre-

Al. GHEORGHIU

WASHINGTON 27
— Marți s-au încheiat convorbiri
le oficiale de două zile de la Casa 
Albă dintre cancelarul vest-ger- 
man, Ludwig Erhard, și președin
tele Johnson. înainte de încheierea 
ultimei întrevederi, secretarul de 
presă al Casei Albe, Bill Moyers, 
a convocat pe ziariști pentru a-i 
informa, potrivit agenției A.P., că 
„nu există încă un acord final asu
pra textului comunicatului comun 
și că el va fi dat publicității mai 
tîrziu".

TOKIO. La șantierele navale japoneze Inoshima a 
“““ fost recepționată și livrată la 27 septembrie nava 
mineralieră „Bucegi" de 25 000 tone, cel de-al treilea 
vas de acest tip din seria comandată de țara noastră 
firmei „Hitachi". Nava este dotată cu aparatură și 
echipament de navigație la nivelul tehnicii actuale. 
Mineralierul „Bucegi" a și pornit în prima sa cursă, în 
Oceanul Pacific.

UE HANOI. La 25 și 26 septembrie, la Hanoi au con- 
tinuat convorbirile între delegațiile de partid și 

guvernamentale ale R. S. Cehoslovace și R. D. Vietnam.

FSJ BELGRAD. La sediul Vecei Executive Federale din 
Belgrad au început convorbirile între Iosip Broz 

Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, secretarul general 
al U.C.I., și Walter Ulbricht, președintele Consiliului 

alde Stat al R. D. Germane, prim-secretar al C.C. 
P.S.U.G., care face o vizită oficială în Iugoslavia.

E53 BERLIN. Răspunzînd invitației C.C. al 
“™ 27 septembrie a sosit la Berlin o 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Badamîn Lhamsuren, membru supleant al 
litic și secretar al C.C. al P.P.R.M.

P.S.U.G., 
delegație 
condusă 
Biroului

la
a 

de 
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yemenit a
sărbătorit cea de-a 4-a aniversare de la procla- 

Yemen. Cu acest prilej, la

Rgl SANAA. La 26 septembrie poporul 
șărhătorit cea rip.a 4-a an‘

marea Republicii Arabe
Sanaa a avut loc o paradă militară.

EK8 DELHI. Guvernul Indiei a decernat lui U Thant, 
secretarul general al O.N.U., „Premiul Nehru". 

Premiul, instituit recent de guvernul indian, este decer
nat persoanelor care au adus contribuții însemnate în 
domeniul dezvoltării înțelegerii între popoare.

KT) LONDRA. Cercurile autorizate din Londra au 
declarat marți că Anglia este gata să participe la 

convorbiri tripartite anglo—vest-germano—americane
asupra problemelor ridicate de staționarea trupelor
străine în Germania occidentală și asupra implicațiilor 
lor pentru strategia N.A.T.O. -

BELGRAD.
Broz Tito, 

Gamal Abdel 
Gandhi, se vor

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Tosip 
președintele Republicii Arabe Unite, 
Nasser, și premierul Indiei, Indira 
întîlni, la 21 octombrie, la New Delhi.

ȚJ|] SOFIA. Delegația parlamentară daneză condusă de 
™ Julius Bornholt, președintele Folkotingului (parla
mentului) și-a încheiat vizita pe care a făcut-o în Re
publica Populară Bulgaria.

NEW YORK. Experiențele privind tratamentul 
““ cancerului cu ajutorul unor fire de crom radioactiv se 
dovedesc încurajatoare, a declarat dr. Pelvin Griem, 
directorul Centrului de cercetări împotriva cancerului 
al Universității din Chicago. Griem a dat ca exemplu 
cazul unui bolnav de cancer care, în urmă cu 6 ani, 
aflat într-o stare gravă, a fost tratat astfel, iar în pre
zent starea sănătății sale este apreciată ca „normală". 

30! STRASBURG. Deschizînd marți sesiunea de toamnă 
a Adunării europene, Jens Otto Krag, premierul Da

nemarcei, a anunțat că guvernul său se va situa în frun
tea unei inițiative a țărilor nordice, menite să pună 
capăt impasului existent între cele două organizații 
economice rivale — Asociația europeană a liberului 
schimb și Piața comună.

LAGOS. în localita* 
tală a avut loc 

și cea provenită 
vatorii politici 
demonstrează existența în continuare a unor neînțele
geri între populațiile diferitelor regiuni nigeriene, deși 
la nivel înalt se duc convorbiri privind găsirea unei 
forme de stat care să soluționeze problemele existente 
între diferitele triburi nigeriene.

Enugu din Nigeria orien- 
"deht între populația locală 

din provincia de nord a tării. Obser- 
relevă că noul incident dm Nigeria

CAPETOWN. La 17 octombrie va începe procesul 
““ intentat lui Dimitri Tsafendas, asasinul fostului 
prim-ministru al R.S.A., Verwoerd.
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