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scări 
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1960, mi- 
și, în co- 
Industriei

toate realizările 
de constructorii 
putem spune că 
s-a făcut totul, 
o serie

îndeplinit rolul ? Ni se pare 
să dezgropăm morții. So- 
destul să consemnăm că în 
1965, luna aprilie, ziua 8,

naționale
UNESCO.
ce conferă actualei se- 
semnificație deosebt- 
sărbătorirea în zilele

proiectare și 
temeinică a aces-

aceste zile de toamnă, cînd 
atîtea lucrări agricole de iă- 
cooperatorii din regiunea Ba
se ocupă îndeaproape și de 

transportatul sfeclei

nale în faza de 
aprofundare

’ tora.

utilaje noi. Conco- 
dezvoltate
sînt cele legate 

de uscare a lem- 
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și nivelat 
al mașinii 
decorative, 

ca institu- 
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albastru.
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cum ele 
prestigioase

specialitate aleIn secțiile de 
domeniul prelucră- 

să spo-

Palatul UNESCO din Pa
ris a cunoscut marți animația 
obișnuită evenimentelor mar
cante din viața organizației, 
într-un cadru festiv, în pre
zența delegațiilor din 120 de 
țări, și-a deschis lucrările cea 
de-a 14-a sesiune a Conferin
ței generale a UNESCO. Din 
țara noastră participă o dele
gație condusă de acad. An
drei Oțetea, membru în Con
siliul Executiv, și președintele 
comisiei naționale române 
pentru

Ceea 
siuni o 
tă este 
următoare a două decenii de 
activitate a UNESCO. A- 
ceasta prilejuiește, implicit, o 
retrospectivă asupra acțiuni-

Ing. Victor CHIRIBĂU
adjunct al ministrului economiei forestiere

In serele cooperativei agricole de 
producfie din Otopeni
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CE RECLAMA
MECANIZAREA

PRODUCȚIEI
FORESTIERE

Lînga vechea Cetate de scaun 
Suceava modernă

Gospodărirea rațională a fondu
lui forestier, valorificarea supe
rioară a masei lemnoase și crește
rea productivității muncii — sar
cini esențiale ale economiei fores
tiere — presupun, printre alte mă
suri, mecanizarea pe scară largă 
a lucrărilor în silvicultură, exploa- 
tări-transporturi, construcții de 
Irumuri și în noile combinate de 
industrializare a lemnului. în acest 
scop și în vederea ridicării pon
derii utilajului românesc în dota
rea întreprinderilor din 
forestieră, încă din anul 
nisterul nostru a inițiat 
laborare cu Ministerul
Construcțiilor de Mașini, a elabo
rat un plan detaliat de asimilare 
a noi tipuri de utilaje specifice 
sectorului.

Pentru realizarea prevederilor 
acestui plan de asimilare s-au or
ganizat grupe speciale de proiec
tare la Institutul de studii și pro
iectări forestiere — București și 
la filialele sale din Brașov și Si
biu. De asemenea, în înțelegere cu 
ministerul amintit, sarcinile de a- 
similare a noilor utilaje s-au re
partizat pe diferite uzine, pentru 
a se putea începe simultan însu
șirea în fabricație a cît mai mul
te mașini. S-a întărit, totodată, 
exigența la verificarea prototipu
rilor în probe de durată, pe bază 
de metodici special întocmite de 
Institutul de cercetări forestiere. 
Periodic, la nivelul conducerii ce
lor două ministere, s-a analizat 
md*dul în care se desfășoară ac
țiunea de asimilare a noilor utila
je, stabilindu-se măsuri concrete 
pentru scurtarea termenelor de 
însușire în fabricație a acestora 
și îmbunătățirea calității lor. Re
zultatul — 70 Ia sută din utilaje
le necesare economiei forestiere 
din 1960 încoace au fost realizate 
în țară, economisindu-se peste 150 
milioane lei valută.

In perioada 1966—1970, progra
mul de asimilare este mai com
plex. In acest interval va trebui 
să fie însușite în fabricație circa 
95 de tipuri de utilaje noi și 
modernizate peste 25 de tipuri. 
Valoric, volumul utilajelor ce se 
vor achiziționa din țară va re
prezenta aproximativ 76—80 la 
sută din totalul de utilaje nece
sare economiei forestiere. Se va 
dezvolta asimilarea unor utilaje 
individuale, dar de o complexitate 
mai mare și se vor realiza primele 
linii tehnologice semiautomate și 
automate pentru fabricile de mo
bilă. Cu 
obținute 
șini, nu 
domeniu 
tîmpinat 
s-au manifestat 
atît în proiectare, cît și în execu
ția utilajelor, care în acest cinci
nal vor trebui neapărat să fie în
lăturate.

Despre ce este vorba ? Este cu
noscut că documentul de bază, prin 
care se stabilește oportunitatea a- 
similării unui produs nou și se de
termină eficienta economică și ni
velul lui tehnic, îl constituie stu
diul tehnico-economic. Toate aces
te studii, prevăzute în planurile de 
asimilare, au fost realizate de mi
nisterul nostru în termenul stabi
lit și, în majoritatea lor, au fost 
bine fundamentate. Totuși, uneori 
aceste studii nu au fost aprofun
date suficient, mai ales sub aspec
tul necesității tehnologice și nive
lului tehnic al utilajelor. E cazul 
agregatului de aplicat 
borduri de panodri' și 
de frezat furnire 
Este absolut necesar 
tele de cercetări șl 
forestiere, care elaborează studiile, 
tehnico-economice, să dea o aten
ție deosebită întocmirii acestora, 
pentru a se putea însuși în fa
bricație utilaje comparabile cu cele 
mai reușite modele pe plan mon
dial, capabile să asigure aplica
rea celor mai avansate tehnologii 
de' exploatare și prelucrare a lem
nului. In acest sens și în vederea 
creșterii productivității în munca 
de proiectare și a calității acesteia, 
proiectanții noștri vor trebui spe
cializați pe grupe de produse, ceea 
ce va permite, în același timp, a- 
doptarea mai multor soluții origi- 

meritorii 
de ma
in acest 
Am în

de greutăți și 
și unele lipsuri,

INCEF din 
rii lemnului, se impune 
rească eforturile de cercetare pen
tru crearea de 
mitent, se cer 
cercetări cum 
de procedeele 
nului, de automatizarea pro
ceselor tehnologice și de organi
zarea științifică a producției.

SFECLA DE ZAHĂR
■ > ' • ' !■ J f

Timpul deosebit de prielnic a permis ca lucrările agricole de 
toamnă să se desfășoare în bune condiții. După datele centrali
zate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că semănatul 
griului s-a făcut în proporție de 91 la sută în gospodăriile de stat 
și 82 la sută în cooperativele agricole. Lucrarea este pe terminate 
în regiunile Galați, Dobrogea, Ploiești și avansată în regiunile 
Banat și București. Ihsămînțările au rămas în urmă mai ales în 
regiunile Brașov, Cluj, Suceava, Mureș-Autonomă Maghiară, Ol
tenia și Maramureș.

O problemă din cele mai importante este terminarea grabnică 
a recoltatului. In regiunile Oltenia, Suceava, Argeș, • Galați, Bucu
rești și Iași recoltatul porumbului este pe terminate. O serioasă 
rămînere în urmă se constată la scoaterea și transportarea sfeclei 
de zahăr, lucrarea executivdu-se numai pe 66,4 la sută din supra
fețele ocupate cu această cultură. Ritmul de lucru este nesatisfă
cător îndeosebi în regiunile Brașov — unde sfecla a fost recoltată 
în proporție de numai 36 la sută, Oltenia — 55 la sută, București 
— 57 la sută. Pe cîmp există cantități mari de sfeclă de zahăr 
scoasă dar netransportată: 62 000 tone în regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară, 47 000 tone la Cluj, 44 000 tone la Bacău, 25 000 la 
Brașov etc. Se impune ca scoaterea și transportarea sfeclei de 
zahăr să fie grăbite pentru ca terenurile respective să poată fi - 
semănate cu cereale de toamnă, 
în regiunile Suceava și Bacău.

Pînă la 24 octombrie a.c., în re
giunea Suceava s-a recoltat a- 
proape 80 la sută din suprafața 
cultivată cu sfeclă de zahăr. Pen
tru a da posibilitate fabricii de za
hăr „Șiretul” din Bucecea să lucre
ze la întreaga capacitate, iar recol
tatul să poată fi terminat la timpul 
optim, încă de la începerea cam
paniei s-a stabilit, pe raioane și 
unități cooperatiste, un grafic zil
nic în care era prevăzut ritmul de 
recoltare, transport și însilozare. In 
desfășurarea acestor lucrări, cele 
mai bune rezultate au fost obținu
te în unitățile cooperatiste din ra
ionul Săveni. Și în raioanele Bo
toșani și Dorohoi multe coopera
tive agricole sînt avansate cu re
coltatul sfeclei de zahăr. Coopera- 

t

■In 
sînt 
cut, 
cău
recoltatul și 
de zahăr. în raionul Roman, la co
operativele agricole din Bozieni, 
Goșmani, Dulcești, Bahna și altele, 
unde consiliile de conducere au 
organizat cu pricepere munca la 
recoltat și transport, lucrările sînt 
pe terminate. în ziua de 24 oc
tombrie, la Moldoveni, una din co
operativele agricole cu cea mai 
mare suprafață de sfeclă de zahăr 
din raion, lucrau la recoltat peste 
300 de oameni. De dimineață și 
pînă seara, 20 de autocamioane 
transportă sfecla la fabrica de za
hăr din Roman și la baza interme-

(pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a vizitat Expoziția „Dezvoltarea

științei in România
Ieri la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășii 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., și Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice, a vizitat Expoziția „Dez
voltarea științei în România". 
Oaspeții au fost întîmpinați de a- 
cademicienii Miron Nicolescu, Ilie

Direcția de statistică a orașului București anunță că pînă în prezent 
au îndeplinit planul pe 10 luni la producția globală, producția marfă și 
productivitatea muncii mai multe întreprinderi din Capitală. Printre 
acestea se numără uzinele metalurgice „Grivița", fabricile de mase 
plastice „București" și Dudești — ICECHIM, fabrica de produse lac
tate, întreprinderile „Reactivul", „Colentina", „Macul Roșu" și altele.

Pe ansamblul industriei bucureștene au fost produse pînă acum peste 
prevederile planului 1 650 tone oțel, 2 962 tone laminate finite pline, 3 918 
tone țevi oțel, 1126 televizoare, 270 800 mp țesături din bumbac, 117 100 
mp țesături din lînă, 626 tone zahăr, 4 426 tone ulei comestibil și alte 
produse. Pînă la sfîrșitul trimestrului III au fost realizate economii peste 
plan în valoare de 187 458 000 lei și beneficii peste plan în valoare de 
75 451 000 lei. (Agerpres)
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Trecind prin fața unui bloc 
din Piața Iancului, mi-au a- 
tras atenția cîțiva pomișori. 
Visau ingenuu sub ploaia de 
aur a unui anotimp încă ocro
titor. Pe firavele lor tulpini, 
ca niște l-uri caligrafiate de 
școlarul dintr-a-ntiia, 
lipite 
chenar 
părea 
ca și 
mandat 
Vegetale, iar nu pui de 
cîmi, de frasini și castani 
tre cei mai pămînteni. 
mare surpriza, citind pe 
micile dreptunghiuri de 
hîrtie: Nina, Cornel, 
Gabi, Neta... Numele mi
cilor locatari-grădinari 
care și-au luat asupra 
lor grija de a ocroti șl 
de a crește această ge
nerație cam de-o vîrstă 
cu ei și cu blocul.

Dar la început a fost 
basmul.

In D 14, bloc cu nouă . 
și 378 de apartamente, 
mul locuiește la mai multe a- 
drese. Cea mai cunoscută este 
a Tatianei Nisipașu, al cărei 
program zilnic se împarte în
tre preocupările casnice (are 
doi copii), temele ultimei cla
se la liceul seral și diversele 
activități obștești, printre care 
și cea de secretară a comisiei 
de femei din bloc. Și totuși 
ea, ca și Victoria Malancă și 
Sofia Pecingine, își află timp 
să dăruiască basme, să înfiripe 
în holurile blocului șezători cu

Cînd e vorba de contribuția pe 
care cumpărătorul o poate aduce 
la perfecționarea deservirii într-o 
unitate comercială, specialiștii — 
fără excepție — fie că reprezintă 
un lacto-bar, o „Alimentară", o 
cofetărie ori un restaurant spun 
cam așa : „Dacă sînt cunoscute în 
amănunt cerințele ■ cumpărătorilor, 
aprecierile și observațiile lor, per
fecționarea activității în magazin 
sau în restaurant devine o treabă 
pe jumătate rezolvată. Cunoscînd 
cererea, știm cu ce trebuie să ne 
aprovizionăm, cunoscînd observa
țiile, știm să evităm greșelile, cu
noscînd propunerile, știm ce avem 
de făcut în viitor".

Să cunoști cerințele, observațiile 
și propunerile propriilor tăi clienți ! 
— iată, într-adevăr, un lucru mi
nunat. Ce alt îndrumar mai bun 
poate să existe pentru rețeaua co
mercială ? Dar, în mod firesc, a- 
ceastă întrebare simplă dă naștere 
unei probleme complicate: cum 
poți cunoaște opinia milioanelor 
de cumpărători ? Cine să stea de 
vorbă cu atîta omenire ? Spre 
lauda inițiativei, aceste întrebări

■ DEZBATEREA 
PROIECTULUI 
LEGII PENSIILOR
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Reglementări pe care 
le așteaptă teatrele 
regionale

Murgulescu, Ștefan Bălan și Aurel 
Moga.

Au participat membrii Prezidiu
lui Academiei, oameni de știință, 
cercetători din instituțiile de învă- 
țămînt superior și institutele de 
cercetări științifice, reprezentanți 
ai uniunilor de creație și institu
țiilor de cultură.

Oaspeții au apreciat modul în 
care expoziția înfățișează dezvol
tarea științei și culturii românești 
de-a lungul veacurilor, realizările 
și perspectivele de viitor ale acti
vității științifice din țara noastră.

(Agerpres)

poezii și jocuri distractive, cu 
proiecții de diafilme. In seri 
ca acestea, imobilul capătă 
parcă o căldură aparte, o at
mosferă intimă de cămin în 
care se integrează discret pă
rinții întorși de la lucru și 
întîmpinați de sărbătoarea im
provizată a copiilor.

De-aici pornind, de la far
mecul acestor ore, jocul s-a 
prelungit în activități menite 
să ordoneze mai mult timpul 

. liber al micilor locatari, să 
le stimuleze, potrivit vîrstei, 
însușirile gospodărești. Nu e

puțin lucru să veghezi la păs
trarea liniștei pe scara ta. 
Să-l faci cu ou și cu oțet pe 
cel care confundă cabina liftu
lui sau pereții cu o coală din 
blocul de desen. Să se știe că 
salcîmul acesta, care-ți poartă 
numele, îți datorează ceva și 
ție. Răspunderi1 Interesant 
este că, rod al jocului serios, 
grupele de copii constituite 
au influență și asupra celor 
mai nedisciplinați, pe care îi 
trage de mînecă însăși răs
punderea ce li s-a încredin
țat.

nu au rămas 
reticienii și practicienii comerțului 
au început să caute... Drept care 
au apărut diferite mijloace, multe 
din ele practice și eficiente, de 
exemplu : comisiile consultative, 
convorbirile cu cumpărătorii, ex
pozițiile cu chestionare etc. Și au 
mai apărut pe lume, mai precis 
în magazine și restaurante, con
dicile de sugestii și reclamații.

...Se 'numeați condici, caiete, re
gistre. Dar n-are a face denumirea. 
Și-au 
inutil 
cotim 
anul 
condicile au fost învinuite de in
fidelitate, demascate a fi proptele 
ale birocrației și rutinei și lichi
date. Condicilor de sugestii și re
clamații le-au luat locul alte mij
loace, superioare, de sondare a opi
niei cumpărătorilor : cutiile de su
gestii și reclamații, care au fost 
instituite pînă și în avioanele de 
cursă internațională TAROM. Așa
dar saltul calitativ a fost făcut. 
Una era condica și cu totul altceva 
este cutia. Comerțul a comandat 
cutiile trebuincioase.

Scriu aceste nnduri și par
că o aud pe tovarășa Nisipașu: 
— Dece așa ? Cineva și-ar 
putea închipui, greșit, că e 
vorba de'minuni,'că toți copiii 
din blocul ■ nostru calcă în 
vîrful picioarelor și nici unul 
nu se atinge de o floare, că...

Nu, desigur. însă de închi
puit ar fi altceva : posibilita
tea soluției. Adeseori în șe
dințele de bloc se aude gla
sul rece al cîte unui pedagog 
care se lansează în adevărate 
filipice împotriva copiilor (de- 
obicei el n-are copii iar siste

mul, lui pedagogic se re- 
'”"1 ,zumă la a muștrului pe 

ai altora și de a le stri
ca orice plăcere a jocu
lui). Copiii — tună el și 
'fulgera'—"fac'numai gă
lăgie și stricăciuni, n-au 
educație! Ar trebui în
trebat însă: s-a uitat 
vreodată cu căldură în 
ochii unuia dintre „ina
micii" săi, a catadicsit 

măcar să-i răspundă la un 
bună-ziua, l-a ajutat să deo
sebească binele de rău? Ar 
ști să povestească un basm sau 
să îngrijească un pom ? Evi
dent—- îi cunosc pe dinafară 
.replicile nu-s ai mei copiii 
aștig, nu eu i-ăm făcut, și la 
urma urmelor n-am timp și 
nu mă interesează !

Să-l invităm la o seară de 
basm din D 14.

Poate, mîine, ne va invita la 
blocul lui.

Victor VANTU

CORESPONDENȚĂ

DIN PARIS

Pe pereții unităților comerciale 
au.'.început să ;fie plantate cutii.' 
La început au fost privite cu inte- • 
res ,— ca orice noutate. Mai apoi, 
cu toate că erau de plastic și cos
tau cite 35 de lei bucata, cutiile 
au intrat în rîndul obiectelor ba
nale. Mai mult, fiecare a înțeles că, 
de .fapt, cutiile sînt niște condici 
deghizate. Cum procedează un om 
care vrea să facă, să zicem, o pro
punere pentru îmbunătățirea apro
vizionării țntr-un restaurant ? Rupe 
o ' filă din carnețelul cutiuței și 
scrie pe ea ce dorește. împătu
rește hîrtia și o introduce frumos 
în cutiuță. Omul și-a făcut dato
ria. Să vedem ce se întîmplă cu 
propunerea. O dată introdusă în 
cutie, fila de carnet produce în 
rîhdul ospătarilor o puternică ne
liniște : „Ce-o fi scris acolo?" „Pe 
cine o fi reclamat?" „De ce?" Și 
întrebările îi tot frămîntă... Nu 
mult — pînă la ora închiderii. 

lor organizației, eforturilor sale 
în vederea realizării sarcinilor 
pe care și le-a asumat. Este 
sugestivă în acest sens dezba
terea, timp de cîteva zile, a 
temei „UNESCO și pacea".-. La 
3 noiembrie, la Sorbona .va 
avea loc o ședință publi
că în marele amfiteatru 
unde s-a ținut în 1946 pri
ma ședință plenară a Confe
rinței generale a UNESCO, 
în cadrul unei sesiuni specia
le, la 4 noiembrie, se va a- 
dopta în mod solemn Decla
rația asupra principiilor co
operării culturale internațio
nale. Acest document, la a 
cărui elaborare au adus o 
prețioasă contribuție repre
zentanții țării noastre, este 
menit să stimuleze schim
burile și relațiile internaționa
le în domeniul educației, știin
ței și culturii. România a pre
zentat mai multe proiecte de 
rezoluție privind cooperarea 
culturală și științifică în Eu
ropa. Dezvoltarea în cadrul 
UNESCO a unui program 
de cooperare intereuropeană 
în domeniul științei și cultu
rii reprezintă o contribuție la 
îmbunătățirea climatului în a- 
ceastă regiune, la dezvoltarea 
cunoașterii reciproce între pir 
poare.
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un aspect ineditContinuitatea în muncă
anilor de muncă ?justifică întrerupereanu e o noțiune

generală nr. 2 Suceava
va 
de 
?i 

cel

rul multor mame salariate în fața 
cărora stau sarcini și obligații în 
plus. Bineînțeles, această între
rupere justificată să fie luată în 
seamă la pensionare numai pe

ferat de fiecare dată numai în 
interesul serviciului, ci și la ce
rere, din motive familiale. Și 
acest caz însă am prestat, 
fapt, aceeași muncă și n-am 
dus nici un prejudiciu școlii.

Dacă un cadru didactic este 
mutat de la o școală la alta în mod 
disciplinar se consideră că el a 
fost transferat în interesul servi
ciului și, deci, la pensionare, 
putea beneficia de sporul 
continuitate. Avînd în vedere 
acest aspect, ar fi nedreptățit
căruia i s-a acordat transferul la 
.cerere, fără să afecteze în nici 
un fel interesele muncii didactice.

Prof. Emanoil CINTEZA 
director al Liceului 
Tg. Cârbunești 
regiunea Oltenia

în 
de 
a-

muncitoare

Ocrotirea femeii care muncește a 
devenit unul din obiectivele per
manente ale diverselor organisme 
ale societății noastre. Din ce în ce 
mai multe inițiative ale industriei 
și comerțului urmăresc îmbunătăți
rea deservirii cetățenești, venind 
în ajutorul gospodinei. Numeroase 
legi, de ocrotire a mamei și copi
lului, la care s-au adăugat recent 
noi măsuri, vin în ajutorul dato
riei de creștere, îngrijire și edu
care a copiilor — datorie ce revine 
în mare măsură femeii.

Și pentru întreprinderi, sprijini
rea femeii și mai ales a femeii- 
mame se impune ca o datorie prin
cipală. Acestea trebuie să răspun
dă politicii generale a partidului, 
nu numai prin respectarea cu 
strictețe a prevederilor legii ci și 
prin unele inițiative — privind 
organizarea programului și ușura
rea muncii, încadrarea cu jumă
tate de normă a mamelor cu 
copii pînă la 7 ani etc., desigur toa
te acestea în funcție de specificul 
procesului de producție și de sar
cinile de plan ce le stau în fața.

Cu atît mai distonante sînt însă 
încălcările legii.

într-o scrisoare sosită de la 
Rîmnicu Sărat, pe adresa subredac- 
ției noastre din Ploiești, se spune 
printre altele: „La fabrica de con
fecții din localitate lucrează foarte 
multe femei. Acestea în majorita
tea lor sînt căsătorite, au copii 
mai mari și mai mici. Deci — și o 
sumedenie de treburi pe lîngă 
casă, după cele opt ore de muncă 
în producție. Timpul lor liber a 
fost însă redus cu o jumătate de 
oră pe zi in luna septembrie. Cum? 
Conducerea fabricii a hotărit arbi
trar — considerăm noi — să se 
lucreze peste programul de opt ore. 
De ce se încalcă lă această unitate 
prevederile legislației muncii ?".

Aceste rînduri ne-au determinat 
să. ne deplasăm la unitatea amin
tită. Relatarea era exactă. Mai 
mult de două săptămîni din 
luna septembrie programul de lu
cru pe schimburi a fost fixat, 
după bunul plac al conducerii fa
bricii, la opt ore și jumătate ; de 
asemenea, s-a hotărît să se lucreze 
cîte o duminică pe schimb, cu 
compensare în luna octombrie.

De ce s-a ajuns la asemenea mă
suri care încalcă normele actuale 
ale muncii ? — l-am întrebat pe 
președintele comitetului sindicatu
lui, loan Raia.

— Ne aflăm într-o situație de 
plan riscantă — explică el. Direc
ția generală tutelară din Ministerul 
Industriei Ușoare ne-a suplimentat 
planul pe trimestrul III cu co
menzi urgente de cîteva milioane 
de lei. Pentru a face față planului 
mărit, s-a recurs la prelungirea 
schimburilor cu cîte 0 jumătate de 
oră. în calitate de președinte al co
mitetului sindicatului am obiectat 
pentru că hotărîrea luată de admi
nistrație era ilegală. Am propus să 
se ceară aprobarea Uniunii gene
rale a sindicatelor. S-a cerut, ce-i 
drept,' dar răspunsul nu s-a primit 
și programul de opt ore și jumă
tate s-a introdus fără avizul aces
teia.

Așadar încălcarea s-a produs, 
deși toți factorii de răspundere ai 
fabricii știau că nu le era permis. 
Actul se justifică prin interese 
economice superioare. Dar să ve
dem dacă nu era posibilă realiza
rea comenzilor date în plus de către 
direcția generală tutelară fără 
ore suplimentare. Am cerut pă
rerea unui șef de secție — Va- 
sile Zamfir. „La noi se pierd ore 
prețioase în timpul lucrului. O 
muncitoare stă 10—15 minute să 
caute in vraful de bucăți croite, 
așezate in neorînduială, pînă ce 
găsește părțile ce trebuie să le a- 
sambleze. (Am asistat și noi la o 
asemenea pierdere de timp). Ne- 
respectarea întocmai a procesului 
tehnologic aduce după sine o pro
ductivitate mai scăzută pe fiecare 
mașină de cusut în parte. Iată deci 
rezerve care, puse în valoare, pot 
evita orele suplimentare. Nu era 
nevoie de prelungirea programului. 
Cred că s-a mers pe linia celei mai 
slabe rezistențe".

Aceeași părere ne-a împărtășit-o 
și șeful de echipă Grigore Cireașă, 
care a arătat că preocuparea pen
tru ridicarea calificării croitorese- 
lor (ceea ce ar spori rapiditatea 
Operațiilor) este ca și inexistentă. 
De exemplu, deși cursurile au în
ceput în fabrică; dintr-o sută de 
femei din schimbul lui, nici una 
nu era înscrisă la data cînd ne 
aflam în unitate. Deci un curs 
fără — sau cu prea puțini — elevi.

Am stat de vorbă cu mai multe, 
muncitoare. „Planul s-ar fi făcut 
și altminteri — spune Ioana Chi- 
roiu. Ne-am fi străduit, împreună 
cu maistrul, să nu avem goluri în 
lucru pe bandă. De ce s-a recurs la 
Ore suplimentare ? Pentru că unii 
bărbați, aflați la conducerea fabri
cii, nu. țin seama că o femeie are 
treabă $i acasă. Pentru mine, de 
pildă, contează chiar și o jumătate 

- ■ 1 ‘ J îngrijit".
de un 

lucru pe 
aflate la

— Nu este bine studiat și or
ganizat procesul de muncă, ne ex
plică Valerica Matei. Unele mun
citoare lucrează mai rapid, altele 
mai încet; nefiind dozat efortul, 
noi, cele mai repezi, avem timpi 
morți. Lichidarea acestor timpi 
morți ar asigura realizarea planu
lui în timpul prevăzut. Nu a fost 
și nici nu este nevoie de prelun
girea programului pe schimb. Mul
te dintre noi mai sîntem soții, 
mame și, în plus,, eleve la liceul 
seral. Considerăm timpul deosebit 
de prețios.

Unii maiștri (precum Constan
tin Mitrec) privesc foarte .serios 
problema respectării timpului de 
lucru și folosirii din plin a celor 
480 de minute. Sînt mereu printre 
mașini, gata de a interveni pentru 
evitarea timpilor morți. Pentru 
alții preocuparea aceasta e însă 
inexistentă. „Dacă toți meșterii 
s-ar preocupa în acest fel de or
ganizarea locului de muncă, apre
cia tovarășul Ilie Tănase, șeful 
serviciului producție, evident, nu 
ar fi nevoie de ore suplimentare, 
nu s-ar înregistra lucru în asalt la 
sfîrșitul lunii".

Rezultatele primei decade a a- 
cestei luni semnalează din nou pe
ricolul unei aglomerări la sfîrșitul 
lunii. Iarăși va fi nevoie de 
ore suplimentare pentru a suplini 
lipsurile din organizarea produc
ției și utilizarea neratională a 
timpului de lucru ? Evident, co
mitetul de partid din fabrică tre
buie să analizeze ne.întîrziat lipsa 
ritmicității muncii, neprogramarea 
judicioasă a sarcinilor de plan, ac
tivitatea nesatisfăcătoare a unor 
secții de producție, cauze princi
pale ale orelor suplimentare ; de 
asemenea va trebui pus în discuție 
procedeul arbitrar de prelungire 
a programului de lucru, care în
calcă flagrant legislația muncii.

Ordine se cere făcută și în pla
nificarea sarcinilor de producție 
de către Ministerul Industriei 
Ușoare. Aceste suplimentări de 
plan ad-hoc și schimbări de sorti
mente. dau peste cap activitatea 
de producție a unor fabrici, împin- 
gînd pe unii conducători de unități 
la măsuri de moment uneori mai 
puțin gîndite.

în țara noastră se manifestă o 
înaltă grijă pentru viața femeilor. 
Privind prin această prismă, nu 
putem fi de acord cu practicile de 
la Fabrica de confecții din Rîmnicu 
Sărat, procedee pe care le dorim 
eliminate definitiv din practica 
conducerii întreprinderii.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

în, cadrul discuțiilor pe margi
nea proiectului legii pensiilor aș 
dori să fac și eu o propunere, 
pornind, firește, de la situația 
mea. Lucrez în învățămînt de a- 
proape 25 de ani fără nici o în
trerupere. în acest răstimp însă 
am funcționat în mai multe școli, 
în această situație se află mulți 
învățători și profesori care în de
cursul1 timpului au fost transfe
rați de la o școală la alta. în 
cazul în care aceste transferări 
s-au făcut în interesul serviciului, 
conform precizărilor corespunză
toare din capitolul VII al proiec
tului legii pensiilor, cadrele di
dactice respective vor avea drep
tul la sporurile acordate pentru 
continuitatea în muncă în aceeași 
unitate. Dar. eu nu am fost .trdns-

Vîrsta de pensionare

Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. și pro
iectul de lege a pen
siilor ne aduc tuturor 
o mare bucurie și sa
tisfacție. Noi, 
lucrăm în 
operației 
rești, ne 
de faptul 
pensiei se 
pă aceleași criterii ca 
și pentru toți salariații.

M-aș opri însă în 
mod deosebit asupra 
prevederii cu privire la 
limita de vîrstă, la ca
re aș avea de făcut o 
propunere. Pentru băr
bați, ridicarea cu doi

cei ce 
sectorul co- 
meșteșugă- 

bucurăm și 
că fixarea 

va face du-

din

la femei ar putea

reprezin-ani a limitei 
tă, într-adevăr, o posi
bilitate mai largă de 
a-ș.i valorifica mai de
plin cunoștințele și 
experiența. La unele 
categorii de femei li
mita de vîrstă de 57 
de 
țin 
de

ani o socotesc pu- 
prea mare. Și iată 
ce : eu, bunăoară 

și nu numai eu — 
început munca înam

atelier la 14 ani. Deci, 
la 57 de ani, voi avea 
43 de ani de muncă. 
Se știe că în meseria 
mea, de croitoreasă, se 
cer eforturi destul de 
mari. în afară de ore-

le de muncă, după 
cum știm cu lojii, fe
meia crește copii, în
grijește casa, gătește 
etc., deci timpul liber 
este ocupat cu treburi 
gospodărești. De a- 
ceea, cred că limita de 
vîrstă pentru pensiona
re, la anumite catego
rii de femei, stabilită 
pe baza unei analize 
chibzuite și multilate
rale, să rămînă ca și 
pînă acum.

Margareta SORCOI 
croitoreasă, 
cooperativa mește
șugărească „Drum 
Nou“-Cluj

Am citit cu mult interes Hotă
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. și 
proiectul de lege a pensiilor. De 
la bun început vreau să mulțu
mesc partidului și guvernului 
pentru marea lor grijă de a îm
bunătăți an de an traiul celor ce 
muncesc.

în calitate de cadru didactic, 
m-am oprit mai îndelung asupra 
acelor capitole care, într-un fel 
sau altul, au contingență cu activi
tatea noastră. Mi s-a părut pe 
deplin echitabilă prevederea care 
consideră ca o întrerupere justi
ficată a anilor de muncă șl peri
oada în care un salariat îngri
jește unul sau mai mulți copil în 
vîrstă de pînă la 10 ani sau pe 
membrii de familie cu invalidi
tate de gradul I sau II.

De mai bine de 20 de ani lu
crez la catedră și, în activitatea 
mea, am întîlnit multe cazuri cînd 
anumițl părinți, mai ales mame, 
îndeplinindu-și datoria profund 
omenească de a-șl ajuta copiii să 
crească sănătoși la trup și la su
flet, să devină cetățeni vrednici 
al patriei noastre socialiste, au 
fost nevoite să întrerupă serviciul 
pentru o perioadă chiar mai lun
gă. Cunosc copii care, deși au 
peste 10 ani și nu se încadrează 
în gradul de invaliditate I sau II, 
nu ar reuși, datorită unor mala
dii survenite, să termine în con
diții optime școala generală de 
8 ani fără ajutorul și supraveghe
rea necurmată a părinților. De a- 
ceea, consider că ar fi bine ca 
limita de vîrstă a copiilor a că
ror îngrijire justifică întreruperea 
anilor de muncă, să fie, în anu
mite situații, mai mare de 10 
ani, cît prevede proiectul. în 
felul acesta s-ar veni în ajuto-

baza unor certificate eliberata 
de organele în drept.

în Editura Politică a apărut:

Culegere de lecții pentru cursurile
si cercurile in care se studiază
3

Statutul Partidului Comunist Român
Lucrarea cuprinde 

temele : Partidul Co
munist Român — 
conducătorul politic 
al poporului în con
struirea socialismu
lui ; Statutul Parti
dului Comunist Ro
mân și rolul său în 
viața partidului ; Ca-

litatea de membru al 
Partidului Comunist 
Român ; Organizarea 
Partidului Comunist 
Român pe baza cen
tralismului democra
tic ; Organizațiile de 
bază ale Partidului 
Comunist Român ; 
Conducerea de către

partid a activității 
economice ; Partidul 
și organizațiile de 
masă și obștești; 
Munca ideologică a 
partidului.

Volumul cuprinde, 
de asemenea, „Sta
tutul Partidului 
munist Român'.

Din noul peisaj al orașului Tulcea Foto : A. Carto]an
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CONSUMATOR

de oră. Am trei copii de
Valerica Matei aștepta 

sfert de oră să îi vină 
bandă ; alte muncitoare 
mașină priveau pe fereastră.

— De ce acest gol de produc
ție?

Practica demonstrează că adesea 
la această oră tîrzie se produce... 
despuierea. Cutia este smulsă de 
la locul ei și brutalizată fără milă. 
Fie că i se lărgește deschizătura 
cu cuțitul, fie că intră în acțiune 
penseta... Dacă nici așa propunerile 
nu se lasă smulse, cutia este su
pusă încercării de căpetenie : i se 
pregătește o baie fierbinte. Și, în 
contact direct cu apa, hîrtia ră- 
mîne fără prea multe urme scrise... 
Se pare că unitățile I.A.P.L.-„Pie- 
troșița" din București se pregătesc 
să devină campioane pe Capitală 
în materie de „dispariții" și „băi 
fierbinți". După cum afirmă însuși

președintele comisiei de cercetare a 
sesizărilor și sugestiilor, al acestei 
întreprinderi, în trimestrul doi au 
dispărut din cutiuțe 88 de file, 
iar pe trimestrul trei cifra a săl
tat brusc la 147 — adică trei sfer
turi din total. Unde ? La care 
bufete și restaurante sînt forțate 
cutiile și golite de conținutul lor ? 
între filele rupte din carnete și 
cele existente în cutii există deca
laj la aproape fiecare unitate de 
alimentație publică... Nu știm ce 
o fi fost scris pe hîrtiile dispărute, 
dar pe cele rămase le-am citit. Ce 
mai aprecieri, ce elogii aduse la 
adresa „strădaniilor colectivelor din 
bufete și restaurante !“ Ei', așa da ! 
Iată eficacitatea cutiuței. Unii sus-

țin că hîrtiile dispărute ar fi con
ținut reclamații, semnalarea unor 
încălcări grave ale regulilor co
merciale. Se mai vorbește și alt
ceva. Că hîrtiile-elogii, rămase ca 
prin farmec în cutii, n-ar fi toate 
opera consumatorilor... Poți însă 
afirma cu tărie ?

Dar lucrurile mai au și a doua 
față. în ipoteza că rezistă oricăror 
încercări de violare sau pur și sim
plu aceste încercări nu au loc, ce 
se întîmplă cu sugestiile și sesi
zările dinăuntrul cutiilor ? Aici lu
crurile sînt mai clare. O dată la o 
săptămînă, la două, la trei, cutiile 
sînt desigilate, iar conținutul lor 
dus la sediul întreprinderii sau or
ganizației comerciale respective.

Mă aflu în pragul 
pensionării. Este fi
resc, așadar, să mă 
preocupe condițiile 
pe care le voi avea 
după încetarea acti
vității în producție. 
Hotărîrea recentei 
Plenare a C.C. al 
P.C.R. și proiectul de 
lege a pensiilor 
mi-au arătat că voi 
beneficia de drepturi 
mari. E un mo
tiv de adîncă satis
facție, ca de fiecare 
dată cînd îți vezi 
munca pe deplin a- 
preciată și recompen
sată I Cei 28 de. ani 
de muncă neîntre
ruptă în industria 
chimică îmi oferă po
sibilitatea să primesc 
o pensie apropiată de 
salariul tarifar pe 
care îl am în prezent. 
Asta înseamnă că îmi 
voi petrece restul

vieții în liniște, fără 
nici o grijă. întrucît 
condițiile de muncă 
create 
derea 
îmi 
să-mi 
vitatea, 
ca după atingerea 
vîrstei de. pensie — 
dacă colectivul va 
avea nevoie de apor
tul meu 
mîn în 
la locul 
Am luat 
tărîre determinat în
deosebi de faptul că 
marea majoritate a 
tovarășilor mei de 
muncă sînt tineri. 
Cred că experiența 
mea le poate fi încă 
de folos.

Lucrez într-un 
combinat nou, unul 
din tinerele vlăstare 
ale industriei noastre 
chimice. Cei care

în întreprin- 
unde lucrez 

dau putința 
continui acti- 

intenționez

— să ră- 
continuare 

de muncă, 
această ho-

muncesc aici de la 
intrarea lui în func
țiune știu prea bine 
cît de mult diferă 
condițiile primilor 
ani de muncă de cele 
care există acum. 
Iată de ce aș fi de 
părere ea, la calcu
larea pensiei, să se 
țină seama de condi
țiile deosebite în care 
se muncește în anii 
intrării în funcțiune 
a unei întreprinderi. 
Socotesc că un spor la 
pensie pentru acești 
ani ar constitui un 
stimulent pentru toți 
cei care contribuie la 
punerea în funcțiune 
a marilor uzine și 
combinate.

Aristide CĂRAU? 
tehnician 
la Combinatul, 
chimic Borzești

La Ploiești, 
permanentă
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vara
-Există undeva,. în 

marginea Ploieștiului, 
un loc unde vremea 
nu mai cunoaște ci
clul normal al anotim
purilor. E vară mereu, 
adevărată, autentică, 
cu verdele lujerilor 
cățărați pe spalieri 
acum, -la sfîrșit de 
toamnă, cu aromele 
grădinilor înmires- 
mînd aerul — anotimp 
statornicit aici prin 
voința omului. Este 
vorba despre întinsul 
complex de sere con
struit recent lîngă o- 
rașul petroliștilor.

Pentru început sînt 
trei mari „blocuri" de 
sere acoperind sub 
geam o suprafață de 
optsprezece hectare. 
De departe lasă im
presia unor lacuri ar
tificiale. în interior, 
temperatura se men
ține constantă. De la 
tablourile de comandă 
automată s-au deschis 
gurile 
Plouă

de aerisire, 
mărunt, o 

pulbere fină țîșnește 
din instalațiile mon
tate sub acoperișul de 
sticlă. Pe suprafețe 
întinse stau rînduiți 
lujeri înalți de roșii, 
cu cîte opt, nouă și 
zece „ciorchini" de 
rod, în diferite stadii 
de vegetație.

Este prima recoltă a 
complexului de sere, 
începînd 
și pînă 
șitul lui

acumde
către sfîr- 

decembrie 
se vor recolta, de pe 
cele optsprezece hec
tare, nu mai puțin de 
630 tone de roșii.

— Avem două ci
cluri de producție pe 
an — ne informează 
directorul complexu-

lui,, inginerul Ion Za- 
haria. — Acum am 
cultivat numai roșii, 
dintr-un soi special, 
productiv. în viitorul 
ciclu de producție vom 
avea roșii, castraveți 
și ardei. De la începu
tul lui martie și pînă 
spre sfîrșitul lunii iu
nie vom livra iară 
produsele „grădini
lor" noastre. în felul 
acesta recolta cîmpu- 
lui obișnuit, a grădini
lor în aer liber, va fi 
continuată în sere și 
pe timpul anotimpului 
alb al iernii.

— Cînd va fi gata 
întregul complex ?

— în decembrie a- 
nul viitor. Vom avea 
efectiv sub geam, cum 
spunem noi, horticul
torii, 51 ha de teren. 
Adică opt blocuri de 
sere a cîte șase hec
tare și trei a cîte un 
hectar. Activitatea de 
construcție se desfă
șoară continuu.

De altfel se și vede. 
Se află în diferite sta
dii construcțiile altor 
sere. Sugerăm, cu 
cîteva cifre, amploa
rea complexului: la 
construcția lui se vor 
folosi 1100 km con
ducte metalice (sursa 
de căldură — termo
centrala Brazi), 561 000 
mp geamuri, vor fi a- 
proximativ 12 km de 
alei betonate. O serie 
de construcții aferen
te — multe s-au și 
înălțat de acum — vor 
întregi imaginea de 
ansamblu a comple
xului : corpuri de clă
diri pentru sediile bri
găzilor de horticultori 
(de fapt grupuri so-

ciale cu birouri, ves
tiare și dușuri), atelier 
de întreținere, remiză 
de mașini 
tractoare mici și 
ticare), hala de 
tare-ambalare, 
forma acoperită 
tru prepararea 
mînturilor de 
cantină, pavilion ad
ministrativ și... punc
tele termice ale com
plexului. O investiție 
de circa 220 milioane 
lei. La complexul de 
sere vor lucra aproape 
850 de salariați.

— Cît reprezintă, în 
final, producția com
plexului ?

— Să facem o com
parație. De pe cele 51 
hectare de sere vom 
recolta anual, în două 
cicluri de producție, 
9 500 tone legume 
proaspete. Echivalentul 
producției de pe 500 
hectare grădini de 
cîmp. Sau altfel, apro
ximativ a șasea parte 
din producția legumi
colă actuală a regiunii 
Ploiești.

Tehnicienii au bici
clete. în fiecare noap
te unul face de servi
ciu ; din două în două 
ore trece prin fiecare 
seră, controlează tem
peratura, umiditatea 
aerului. Să străbați 12 
km de alei de cinci- 
șase ori pe noapte... 
le-ar trebui motoci
clete sau turisme. Dar 
nu-i voie. Zgomotul și 
gazele emanate de 
eșapament dăunează . 
legumelor.

Ștefan ZAMFIR

(pentru 
mul- 
sor- 

plat- 
pen- 
pă- 

seră,

CITITORULUI

Există un sfert
de oră
academic

al C.F.R.-ului?

Aici se fac primele referate și apoi 
se preconizează măsuri. Și mai de
parte ? Pentru măsurile care de
pășesc puterea de acțiune a în
treprinderii se fac trei referate 
după cum urmează : două din lună 
în lună, iar al treilea la trei luni 
o dată. Aceste trei 
înaintate forurilor 
ce fac forurile 
referatele ? Pentru 
fica explicațiile, să 
asupra referatului trimestrial. Cum 
ajunge la trust, să zicem, refera
tul este studiat și pus alături de 
celelalte referate trimestriale, tri
mise trustului de toate întreprin
derile de alimentație publică. Din 
referatele trimestriale ale între
prinderilor, trustul face un singur 
referat, pe care îl trimite spre do
cumentare și studiu Direcției co
merciale a orașului sau regiunii. 
Direcția comercială primește însă 
și referatele de la O.C.L. „Alimen
tara", de la O.C.L. „Pîinea"... Și, 
din toate, întocmește un referat al 
tuturor referatelor, pe care-1 tri
mite Ministerului Comerțului Inte
rior. Dar direcții comerciale sînt 
multe ; prin urmare, la minister nu 
vine un singur referat... Din lipsă

referate sînt 
tutelare. Și 

tutelare cu 
a simpli- 
ne oprim

de spațiu și din teama de a nu re
edita povestea cu cocoșul roșu, ne 
oprim aici,

E bun, e eficace, e operativ sis
temul rezolvării sugestiilor și se
sizărilor după acest sistem al refe
ratelor ? Dăm un exemplu fe'difîca- 
tor : O.C.L. „Alimentara" din Ora
dea a înregistrat, în ultimele luni, 
473 de reclamații. Dintre ele, s-au 
analizat, pe filieră, 147. Calculul 
arată^ că, lucrîndu-se în ritmul 
de pînă acum, ultima reclamație 
va fi analizată, rezolvată și îndosa- 
riată pe la începutul anului 1968 !

.Pentru înlăturarea numeroaselor 
piedici ivite în calea sesizărilor și 
propunerilor, pentru evitarea pa
ralelismelor în soluționarea acelo
rași probleme (de către direcțiile 
și secțiile comerciale, O.C.L.-uri, 
Inspecția comercială, consiliile co- • 
merciale ale sindicatelor), este ne
cesară găsirea unor forme simple 
de informare a acestor foruri și de 
colaborare între ele, astfel ca mă
surile să fie operative, eficiente. 
Firește, chestiunea necesită o dez
batere mai largă — cu specialiști, 
cu public — astfel ca și formele 
de intervenție să corespundă sta
diului actual de dezvoltare a co
merțului.

Gara de Nord, aproape 
miezul nopții. 1 000 de 
meni se uită cu neliniște 
minutarele ceasornicelor, 
sînt 10 minute și garnitura 
trenului accelerat 205 n-a fost 
încă trasă la peron. Mulți co
boară pe linie și privesc în 
zare. Nimic. Mai sînt 7, 6, 5 
minute... Se aude vocea crai
nicei la megafon : „Vă rugăm 
poftiți în vagoane I Persoane
le care au condus călătorii 
sînt rugate să coboare. Trenul 
accelerat 205 pleacă de pe 
linia..." Să fie vorba de o far
să ?

Și minutele trec: 4, 3, 1. 
Iată și ora plecării: 23,32.
Gluma s-a îngroșat.

Cu 6 minute mai tîrziu, so
sește și mult așteptata garni
tură. Ceferistul de pe scara 
ultimului vagon semnalizează 
cu fanionul galben și fluieră 
prelung, ca după o adevărată 
victorie. Peronul devine o 
mare de oameni în fierbere. 
Unii își caută vagoanele, alții , 

■ un loc pe unde să intre în ele. 
.La vagonul, de poștă, același 
spectacol. Trenul se pune în 
sfîrșit în mișcare.

Interesîndu-ne cum stau 
lucrurile, ni s-a explicat că 
acceleratul' 205 trebuia garat 

. încă, de la’ora 22,56. După cîte 
se pare, însă, locomotiva a ieșit 
cu o întîrziere atît de . mare 
,din depou deoarece, șeful de 
tură a uitat să scoale la tithp 
personalul, aflat în. dormitor. 1 
Oare din aceeași cauză să'.-fi 
tras cu întîrziere la peron, în. 
aceeași seară, acceleratul 207? 
Sau este pe cale de a se sta- 

. tornici un „sfert de oră aca
demic" al C.F.R.-ului ? Și ne 
mai întrebăm : cu îngăduința 
cui ?

de '• 
oa

la 
Mai

Un grup de călători

N. R. Întrucît întîrzierl de a- 
cest fel se semnalează destul de 
des în ultima vreme, este nece
sar ca Ministerul Căilor Ferate 
să la în continuare măsuri de 
prevenire și curmare a oricăror 
perturbați), cit de mici, în buna 
desfășurare a transporturilor fe
roviare. Respectarea șl îndeplini
rea strictă, exemplară, a dispozi
țiilor și ordinelor în timpul ser
viciului, a instrucțiunilor și regu
lilor stabilite, ordine șl discipli
nă de fier, precizie de ceasor
nic, iată ce trebuie să caracteri
zeze munca tuturor lucrătorilor 
ceferiști.

J



SClNTEI'Â PAGINA 3

Ne aflăm într-o perioadă cînd 
toate forțele colectivului nostru 
sînt concentrate spre îndeplinirea 
integrală, la toți indicatorii, a pia
nului pe primul an al cincinalului. 
Bilanțul de pină acum este de bun 
augur. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii din uzina noastră și-au în
deplinit sarcinile de plan pe 9 luni 
cu două zile mai devreme. In a- 
ceastă perioadă au fost produse 
peste prevederile planului metale 
în valoare de circa 13 milioane lei, 
280 tone acid sulfuric, 31 000 mc 
oxigen ș.a. Economiile obținute prin 
reducerea prețului de cost împreu
nă cu beneficiile suplimentare se 
ridică la peste 14 milioane lei. Pon
derea produselor de calitate supe
rioară în totalul producției — la 
metalul de bază — este în acest an 
de circa 90 la sută, față de 67 la 
sută cit s-a realizat în 1965. Ca un 
element esențial aș vrea să sub
liniez că sarcina de plan privind 
creșterea productivității muncii a 
fost îndeplinită în proporție de 
102,4 la sută.

Cum am obținut asemenea rezul
tate ? S-a confirmat în propria ex
periență cît de important este să 
fie stabilite direcțiile hotărîtoare 
pe care să fie canalizată activitatea 
colectivului, să cunoști în orice mo
ment posibilitățile și să stabilești 
măsurile cele mai potrivite pentru 
punerea lor în valoare. Sintetizînd, 
în cîteva cuvinte, căile prin care 
au fost obținute realizările aminti
te, putem spune că ele sînt, deopo
trivă, rodul folosirii intensive a ca
pacităților de producție, utilizării 
raționale a forței de muncă, meca
nizării unor lucrări cu un mare vo
lum de muncă, perfecționării teh
nologiei de fabricație.

în cadrul uzinei noastre s-a creat 
anul acesta o comisie care se ocu
pă cu organizarea științifică a pro
cesului de producție. La baza ac
tivității ei stau sarcini precise pri
vind folosirea integrală a capaci
tăților de producție, introducerea 
unor metode și procedee avansate 
în muncă, stabilirea, pe criterii 
științifice, a celor mai adecvate 
procese tehnologice. între rezulta
tele din ultima vreme cităm apli
carea unui nou sistem de alimen
tare cu aer la cuptorul de topire 
nr. 2, datorită căruia productivita
tea muncii la această fază a ciclu
lui de producție a sporit cu circa 
10 la sută, în timp ce consumul de 
cocs s-a redus anual cu circa 2 000 
tone ; îmbunătățirea procesului de 
precipitare a metalului din subpro
dusele rezultate din cuptorul de to
pire reducătoare, proces prin care 
circuitul de fabricație este consi
derabil micșorat; modernizarea 
tehnologiei de rafinare termică și 
scurtarea fazelor de rafinare a me
talului neferos de bază. Ca urmare 
a aplicării noilor procedee, capaci
tatea instalației respective a sporit 
cu circa 50 la sută față de cea pro
iectată, făcînd posibil totodată ca 
aproape 40 de muncitori să fie uti
lizați cu mai multă eficiență în alte 
locuri de muncă.

Sînt de remarcat și măsurile 
care s-au luat în uzină pentru re
partizarea judicioasă pe agregate 
și schimburi a forței de muncă, 
pentru utilizarea cît mai rațională 
a timpului de lucru. în acest scop, 
la începutul acestui an s-a trecut 
la o revizuire a tuturor schemelor 

Fabrica „Securit" din Capitală: în sectorul de prelucrare a lentilelor optice 
Foto : R. Costin

și locurilor de muncă. Inițiativa a 
aparținut comitetului de partid al 
uzinei și primii oameni care și-au 
schimbat locurile de muncă — evi
dent, în interesul producției — au 
fost comuniștii. Prin această acțiu
ne s-a urmărit ca în locurile 
„cheie" ale producției să lucreze cu 
precădere oameni bine pregătiți 
profesional, care prin exemplul lor 
personal să stimuleze întrecerea 
întregului colectiv. în vederea asi
gurării unei asistențe tehnice per
manente în toate schimburile, s-a 
trecut la o nouă repartizare a 
maiștrilor și tehnicienilor, în ra
port cu cerințele producției. La ser
viciul producție au fost încadrați 
maiștri și tehnicieni cu o mare ex
periență, dat fiind faptul că ei în
deplinesc și funcția de dispecer pe 
schimb. Inginerii, care pînă nu de 
mult lucrau aproape toți în schim
bul I, au fost repartizați să lucreze 
și în schimburile II și III. Pentru 
personalul de conducere a fost în
tocmit un grafic, potrivit căruia 
în fiecare zi un tovarăș face de 
serviciu pe uzină.

De bună seamă, o influență po
zitivă asupra rezultatelor obținute 
în acest an, îndeosebi în domeniul 
creșterii productivității muncii, au 
avut și măsurile luate pentru me

canizarea unor operații care nece
sită un mare volum de muncă, prin 
utilizarea cu .maximum de eficien
ță a creditelor de mică mecanizare, 
între altele, a fost mecanizată ope
rația de culegere a scoarțelor în 
faza de rafinare a metalului de 
bază, ceea ce a ușurat enorm 
eforturile muncitorilor. S-a procu
rat, de asemenea, o automacara, 
utilaj care asigură manipularea 
mecanizată a blocurilor de metal 
grele și a lingourilor de plumb pro
duse în uzina noastră. Totodată a 
fost montat un dispozitiv de filtra
re electrostatică (cu ionizare) a ga
zelor.

Nu m-am referit decît la cîteva 
căi principale în care a acționat 
colectivul uzinei noastre pentru 
îndeplinirea planului pe anul în 
curs. Ca urmare a folosirii intensi
ve a capacităților de producție de 
care dispune uzina noastră, a spo
ririi productivității muncii și a al
tor măsuri, dintre care unele le-am 
enunțat mai sus, cantitatea de me
tal produsă anul acesta cu aceleași 
instalații a sporit, față de anul 
trecut, după cum urmează : cu 4,15 
la sută la faza aglomerare, cu 
16,51 la sută la faza topire, cu 14,26 
la sută la faza convertizare. Fireș
te, oricît de valoroase ar fi rezul
tatele obținute pînă acum, ele nu 
pot fi socotite o limită maximă. în
tregul nostru colectiv consideră a- 
ceste realizări drept un start spre 
succese și mai importante pe care 
este ferm hotărît să le obțină în 
anii cincinalului.

Ing. Gheorghe LAZAR 
șeful serviciului tehnic 
uzina chimico-metalurgică 
„1 Mai“ din Baia Mare

UN PLAN DE ÎNTREPRINDERE 
NEÎNDEPLINIT
SI O CONDUCERE INEFICACE

Uzina de radiatoare, echipament 
metalic, obiecte și armături sani
tare din București este o între
prindere tînără, creată în urmă cu 
5 ani. Lună de lună, de la începu
tul anului în curs, această uzină 
s-a prezentat cu principalii in
dicatori de plan nerealizați inte
gral. Planul la producția-marfă 
vîndută și încasată pe nouă luni 
a fost realizat doar în proporție de 
93 la sută. Productivitatea muncii, 
costurile, beneficiile și rentabi
litatea sînt și ele la nivele 
necorespunzătoare. Acesta este 
tabloul general. Se impune o pre
cizare : analizînd situația îndepli
nirii planului pe sortimente, cumu
lat de la începutul anului, la trei 
din cele cinci grupe de produse 
aflate în fabricație realizările sînt 
total necorespunzătoare, în timp ce 
la celelalte două s-au obținut de
pășiri substanțiale față de preve
deri. Așa, de pildă, la băi și armă
turi planul a fost depășit cu 15—20 
la sută, iar la radiatoare și arti
cole de lăcătușerie restanțele a- 
ting 20—30 la sută.

Am vizitat secțiile amintite. La 
secția băi, discutăm cu ing. Ovidiu 
Lungu, adjunctul șefului de secție.

— Care este secretul reușitei ?
— Efortul pentru închegarea co

lectivului, disciplina și exigența. 
La formare și turnare, de 
exemplu, am impus prin nor
me rețeta optimă, față de 
care nu s-a admis nici cea mai 

mică abatere. Ca urmare, s-a re
dus la jumătate procentul de rebut 
înregistrat în anii trecuți. Buna 
întreținere și funcționare a utila
jului, întărirea asistenței tehnice 
pe schimburi, ridicarea calificării 
muncitorilor au constituit, de a- 
semenea, direcții principale ale 
activității secției pentru realizarea, 
în acest an, a indicatorilor de 
plan.

Colectivul secției băi și-a „găsit 
busola". Procentele reprezentînd 
depășirea planului de producție pe 
trei trimestre sînt o mărturie de 
necontestat.

— Care este situația la radia
toare ?

— Procentul mare de rebuturi, 
înregistrat în secția noastră — ne 
spune ing. Vasile Iliasa — șeful 
secției radiatoare — „înghite" 
mai mult de 15 la sută din volu
mul producției.

— De unde provin aceste rebu
turi ?

— Desele defecțiuni mecanice, 
electrice și de altă natură, care 
apar la cele patru linii automate 
de formare și turnare, constituie 
cauza principală. Aceste defecțiuni 
provoacă pierderi însemnate de 
capacitate de producție.

Deci, la radiatoare situația se 
află exact la antipodul celei de la 
băi. Parcă nu ar fi două secții 
„surori" ale aceleeași uzine. Nu
mai în luna septembrie, din cauza 
întreruperilor accidentale s-au în
registrat peste 370 ore-linie stag
nare.

— Care sînt izvoarele întrerupe
rilor accidentale ?

— Gradul de uzură a utilajelor, 
determinat de lipsa pieselor de 
schimb, ne-a relatat, în continuare, 
ing. Iliasa, dotarea necorespunză
toare cu scule, dispozitive și veri
ficatoare. In prezent, ne lipsesc, 
față de plan, 95 de muncitori, iar 
în medie pe lună peste o sută ab
sentează. Această lipsă de munci
tori, conjugată cu slaba calificare a 
multora din cei existenți, cu indis
ciplina față de respectarea progra
mului de lucru, duce inevitabil la 
utilizarea și întreținerea nejudici- 
oasă a mașinilor.

Ne-am adresat și directorului 
general al uzinei, ing. Constantin 
Pîrvu, care ne-a dat o serie de 
detalii:

— Atelierul nostru de piese de 
schimb nu poate nici pe departe 
să satisfacă cerințele uzinei. Ches
tiunea a fost adusă și la cunoștința 
Direcției generale a materialelor de 
instalații și echipament metalic din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. S-a căzut de 
acord ca noi să fabricăm piesele 
mijlocii, iar cele de mecanică fină 
și piesele mari să fie asigurate prin 
colaborare. Forul tutelar, în fapt, 
ne-a neglijat și nu a dat plan de 
colaborare întreprinderilor de unde 
urma să ne aprovizionăm cu piese 
de schimb, iar cînd a făcut-o, n-a 
urmărit îndeplinirea lui. Utilaje 
de primă importanță, cum sînt 
cubilourile, liniile de turnare, 
utilajele din secția de mie
zuri, funcționează necorespunză
tor. De aici apar o serie de rebu
turi, pierderi de capacități de pro
ducție. Pe de altă parte, nu poate 
fi respectat graficul reparațiilor 
capitale.

încă un aspect. De la începutul 
anului și pînă la sfîrșitul lui sep
tembrie, în uzină au fost angajați 
1100 salariați și au plecat 1 000. 
Cîteva amănunte: ingineri anga
jați 7, plecați 30 ; maiștri angajați 
6, plecați 9 ; muncitori calificați 
angajați 450, plecați 500. Se con
stată clar tendința de descomple- 

tare a personalului tehnic și califi
cat al uzinei.

— Cum se explică această fluc
tuație mare a forței de muncă din 
uzină ?

— Să vedem cine sînt salariații 
care pleacă, ne-a spus directorul 
general al uzinei. în cea mai mare 
parte, muncitori care au venit în 
uzină necalificați și s-au calificat. 
După aceea, unii ingineri, în marea 
lor majoritate aduși din provincie 
cu ordinul ministrului, care au stat 
un an sau doi, pînă și-au făcut in
trarea în Capitală și au primit lo
cuință.

Cele relatate sînt juste. Se pare 
însă că directorul general a omis 
un factor principal care determină 
fluctuația ridicată a salariaților 
uzinei. Este vorba de condițiile de 
lucru necorespunzătoare la unele 
locuri de muncă. Iată de fapt pă
rerile unor lucrători din secția ra
diatoare :

Florica Marin — miezuitoare: 
„Lucrez de patru ani în această 
uzină. Efectiv nu știu cît o să mai 
rezist în aceste condiții. Vedeți 
ventilatoarele acelea ? După ce 
s-au construit, ele au fost lăsate în 
părăsire. O bună parte din praful 
și fumul ce se degajă în secție îl 
inhalăm noi".

Maistrul Dumitru Vulpe de la 
atelierul de prelucrări montaj: „De 
cînd s-a înființat fabrica, în ate
lierul nostru nu s-a făcut încălzire. 
Nu peste mult timp vine iarna... 
O bună parte din muncitorii de 
aici și-au dat deja demisia".

— Ce are de spus conducerea u- 
zinei despre toate acestea ?

— E drept, ne-a spus directorul 
general, că instalația de ventilație 
a fost lăsată în paragină după ce 
s-a constatat că hu dă randament, 
în prezent am verificat întreaga 
instalație. Sperăm ca în curînd să o 
punem la punct. Pentru prevenirea 
degajărilor de praf și gaze studiem, 
împreună cu un institut de proiec
tări, posibilitatea înlocuirii actua
lelor metode de formare și dezba
tere prin vibrare cu cele ce se e- 
fectuează prin presiune. Credem 
că pe la sfîrșitul anului viitor o să 
rezolvăm și această problemă.

Am cerut și părerea direcției 
generale de resort din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini în legătură cu cele sesizate de 
către conducerea uzinei. Am dis
cutat cu directorul tehnic, ing. 
Gheorghe Ionescu :

„Lipsa de piese de schimb pe 
care o reclamă uzina este reală. Ce 
am reușit să facem este prea puțin 
în comparație cu nevoile uzinei, de
oarece toate întreprinderile din 
subordine sînt supraîncărcate. Nu 
mai puțin adevărat este și faptul 
că la această uzină atelierul de 
piese de schimb nu e folosit la în
treaga capacitate. Numai anul a- 
cesta au primit 35 de strunguri și 
freze care, în bună parte, nu sînt 
folosite din lipsă de forță de mun
că. Uzina așteaptă oare, să anga
jăm noi strungarii de care are ne
voie ? De fapt, lipsa de forță de 
muncă și nu cea a pieselor de 
schimb este cauza principală a ne- 
realizării planului. Atîta timp cît 
conducerea uzinei nu va forma un 
colectiv stabil, necazurile nu se 
vor urni din loc".

★

Cîteva concluzii. Recrutarea ca
drelor necesare uzinei s-a făcut 
defectuos. Conducerea ei nu s-a 
ocupat din vreme de angajarea u- 
nor muncitori cu bună pregătire 
tehnico-profesională. S-au anga
jat foarte mulți muncitori neca
lificați, fără experiență. Din a- 
ceastă cauză s-a pierdut mult timp 
cu calificarea lor. Nu s-a dus o 
muncă perseverentă pentru înche
garea colectivului, pentru dez
voltarea spiritului de răspundere 
individual și colectiv, atît de nece
sar într-o uzină modernă. Despre 
condițiile de lucru și aspectul sec
țiilor, mașinilor și utilajelor nici nu 
mai vorbim. Trebuie precizat că 
în cea mai mare parte răs
punderea pentru aceste grave nea
junsuri o poartă conducerea uzi
nei, comitetul de partid și comi
tetul sindicatului, care erau da
toare să acționeze cu hotărîre 
pentru lichidarea deficiențelor 
semnalate și perpetuate an de an.

Consecințele spiritului scăzut de 
răspundere cu care s-a privit în
treaga activitate a uzinei sînt cla
re : neîndeplinirea integrală a 
planului a devenit o regulă în a- 
ceastă întreprindere. E inexplica
bil de ce atît ministerul, cît și con
ducerea uzinei nu s-au decis să 
pună o dată capăt acestei situații, 
care nu mai poate fi tolerată. Con
ducerea tehnico-administrativă nu 
demonstrează capacitatea de a di
rija cu competență activitatea uzi
nei și se pare că nici acum nu are 
intenția de a lua cele mai ener
gice măsuri pentru a se ieși din 
impas. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini trebuie să ana
lizeze cu toată seriozitatea situația 
creată și să ia toate tnăsurile pen
tru a asigura lichidarea rapidă a 
stării de lucruri care se constată 
de ani de zile la uzina amintită. 
Măsuri : calificare și disciplină — 
de la conducerea uzinei pînă la 
ultimul muncitor — regulament 
interior riguros, stabilitatea forței 
de muncă, îmbunătățirea . stilului 
de conducere a activității produc
tive.

Viorel SALAGEAN

Inginerii proiectanji-șefi Corneliu Cloșcă, Virgil Manea și Traian Balaeș, de 
la Institutul de cercetări și proiectări pentru construcții navale din Galafi, 

examinează o soluție constructivă pentru un nou cargou
(Foto : Agerpres)

depozitare, 
trei operații care trebuie 
executate cu maximum

SUCEAVA

(Urmare din pag. I)

tivele agricole Ștubieni, Borzești, 
Negreni, organizîndu-și temeinic 
munca, au reușit să termine de re
coltat și să predea la bazele de 
recepție întreaga cantitate de sfe
clă de zahăr.

Dacă în general recoltatul s-a 
desfășurat în ritmul stabilit, trans
portul sfeclei se face cu întîrziere. 
Numai în cooperativele agricole 
Nicșeni, Unțeni și Răuseni, din ra
ionul Botoșani, se află pe cîmp 
peste 3 000 tone sfeclă de zahăr 
supuse deprecierii. In multe coo
perative agricole camioanele pierd 
mult timp pe cîmp cu încăr
catul, din cauză că nu se res
pectă măsurile stabilite la începu
tul campaniei de a se strînge sfe
cla în grămezi mari. Pentru a fi 
încărcate, camioanele trebuie să se 
deplaseze pe cîmp la cîte 5—10 
grămezi. In zilele de 20—23 oc
tombrie la cooperativa agricolă de 
producție Poiana, raionul Botoșani, 
nu s-a putut transporta nici o to
nă pentru că sfecla nu a fost adusă 
aproape de drum, iar camioanele 
nu puteau să intre pe tarlale din 
cauză că pămîntul era moale.

Nu este mai puțin adevărat că 
de multe ori nu se respectă nici 
planificarea mașinilor. „Pentru 23 
octombrie, ne-a declarat tovarășul 
Mihai Bîrliga, președintele coope
rativei agricole din Roma, uniu
nea raională a cooperativelor de 
producție a promis 9 autocamioa
ne. Noi avem strînse la șosea pes
te 500 tone sfeclă. Din mașinile 
promise au venit numai 3 și aces
tea nu au făcut decît 1—2 trans
porturi, cînd puteau să facă cel 
puțin 3”.

Fabrica de zahăr din Bucecea, 
cunoscînd cerințele mari de trans
port din această perioadă, a con
venit cu cooperativele agricole ca 
o parte din sfeclă să fie însilozată. 
Fabrica plătește pentru această 
operație 30 de lei pe tonă la pre
luarea sfeclei. Trebuie spus însă 
că foarte puține unități au făcut 
acest lucru.

Insămînțările de toamnă și re
coltatul cartofilor, care au cerut un 
volum mare de muncă, sînt pe ter
minate. în asemenea condiții se 
poate trece cu toate forțele la re
coltarea, transportarea și însiloza- 
rea sfeclei de zahăr, lucrări care* 
nu suferă nici un fel de amînare.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

diară de la Secueni. Bine este or
ganizată munca și la cooperati
vele agricole din Răchiteni, Bîrna 
și Butnărești.

Dar nu în toate unitățile se lu
crează cu aceeași hărnicie. Cu 
toate că ne aflăm la sfîrșitul lunii 
octombrie, cînd recoltatul acestei 
culturi trebuia să fie gata, în co
operativele agricole din Trifești, 
Săbăoani, Secueni lucrarea s-a 
executat pe o suprafață ce repre
zintă: abia 60 la sută din cele culti
vate.

O disproporție mare există în
tre recoltat și transport. Pe tarla
lele cooperativelor agricole din 
Tămășeni, Dămienești, Onișcani și 
altele, stau în grămezi aproape 
30 000 tone de sfeclă. Care sînt 
cauzele ? Am adresat această în
trebare tov. Gheorghe Ursu, vice
președinte al uniunii raionale a 
cooperativelor de producție.

„Din cele 252 de autocamioane 
repartizate de I.R.T-.A. . pentru a- 
ceastă acțiune, lucrează zilnic, în 
medie, doar 150. Celelalte sînt de
fecte sau nu se prezintă la unită
țile respective. A doua cauză o 
constituie slaba organizare a mun
cii la descărcatul sfeclei pe rampa 
fabricii de zahăr din Roman".

Intr-adevăr, așa' stau lucrurile. 
Se întîmplă însă și invers : în unele 
unități sînt mijloace de transport, 
dar stau nefolosite din cauza 
proastei, organizări a muncii la re
coltat. La Tămășeni și Dămienești 
consiliile de conducere nu s-au 
îngrijit de organizarea unor echipe 
care să încarce sfecla.

Intîrzierea transportului se da- 
torește și slabei organizări a pre
luării sfeclei la fabrica din Ro
man. Aici este o aglomerație per
manentă, autocamioanele așteaptă 
ore întregi pînă să fie descărcate. 
Timp de două săptămîni s-a lucrat 
numai cu două bascule din cele 
4 existente.

Recoltatul și transportul sfeclei 
de zahăr constituie, de altfel, o 
problemă pentru întreaga regiune 
Bacău. în afară de cooperativele 
de producție din raioanele P. Neamț 
și Adjud, care se prezintă peste 
media regiunii, cele din raioanele 
Bacău și Tg. Neamț au rămas 
mult în urmă. Este necesar ca 
uniunile cooperativelor de produc
ție și consiliile agricole șă ia mă
suri operative pentru grăbirea a- 
cestor lucrări.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Nu ar fi lipsit de importanță, pen
tru accelerarea activității de cerce
tare și de finalizare a studiilor, să 
se extindă utilizarea fondurilor de 
introducere a tehnicii noi la orga
nizarea de stații pilot, iar, în ca
zuri bine justificate, și la procu
rarea utilajelor necesare experi
mentării unor procedee tehnologi
ce noi.

Deosebit de important este șl 
nivelul calitativ la care se asimi
lează noile mașini și utilaje. Din 
acest punct de vedere, aprecieri 
favorabile putem face la adresa 
majorității uzinelor constructoare 
de mașini furnizoare, care din pro
prie inițiativă au îmbunătățit per
manent performanțele produselor 
livrate. Nu același lucru se poate 
spune de uzina „Independența"- 
Sibiu. Chiar atunci cînd i s-a pus 
la dispoziție proiectul de execuție 
îmbunătățit pentru mașina de tur
nat lac, ea nu s-a străduit să-1 
aplice. Produsele fabricate de 
întreprinderea mecanică Roman, 
principala noastră furnizoare de 
utilaje, se bucură de un prestigiu 
meritat. Totuși, unele din produ
sele sale nu prezintă o siguranță 
în exploatare comparabilă cu unele 
utilaje similare străine. Nea
junsurile sînt generate, în mare 
parte, de prelucrări sau tratamen
te necorespunzătoare, de materia
lul greșit ales, dar, mai ales, de 
faptul că întreprinderea își re
zolvă singură necesarul de acce
sorii și echipament hidraulic și 
pneumatic.

Aprecierea este valabilă și pen
tru alte întreprinderi ale M.I.C.M. 
De aceea, specializarea unor' în
treprinderi sau secții pe elemente 
pentru acționări hidraulice și pne
umatice tipizate, variatoare și e- 
lectroventile este o problemă 
de mare actualitate. Avind la dis
poziție aceste elemente,: într-o ga
mă variată, va crește mult ren
tabilitatea în fabricație a seriilor 
mici de utilaje, cum sînt cele des
tinate prelucrării lemnului, și se 
va putea micșora la maximum ci
clul de asimilare a acestor utilaje. 
Legat de calitatea produselor, ni 
se pare anormal faptul că I. M. 
Roman nu dispune pînă în pre
zent de standuri de probă pentru 
încercarea mașinilor în stare mon
tată și pe subansamble, înzestra
te cu aparatură de măsură și con
trol adecvate.

La unele produse fabricate de 
I. M. Roman și de alte uzine se 
întîmplă că, deși prototipul este de 
o calitate corespunzătoare, seria 
nu mai îndeplinește aceste con
diții inițiale. Indiferent de cauze
le care generează înrăutățirea ca
lității pe parcursul fabricației, șl 
acestea pot fi de natură diferită, 
considerăm că dacă controlul de 
calitate va fi mai bine organizat 
și va interveni pe toate fazele 
procesului tehnologic, stabilitatea 
calității produselor ar putea fi a- 
sigurată. Este o problemă a cărei 
soluționare nu mai poate fi amî- 
nată și credem că conducerea în
treprinderii și forul ei de resort 
vor lua neîntîrziat măsurile care ■ 
se impun.

O frînă serioasă în -asimilarea 
într-un timp scurt a produselor 
noi și, mai ales, în menținerea 
permanentă a caracteristicilor a- 
cestora la un nivel tehnic și ca
litativ ridicat o constituie insufi
cienta dezvoltare a serviciilor de 
concepție la unele uzine construc
toare de mașini. La întreprin
derea din Roman se simte ne
voia dezvoltării serviciului de 
proiectare și pregătire tehnologică 
care să poată revizui periodic docu
mentațiile tehnice și tehnologiile de 
fabricație în funcție de exigențele 
mereu crescînde ale beneficiarilor;

Nu avem pretenții numai față 
de furnizorii de utilaje. Minis
terul nostru se străduiește — cu * 
toate lipsurile pe care le mai are 
— să rezolve cît mai repede pro
blemele mecanizării lucrărilor. 
Dar, se simte, de pildă, în 
mod acut nevoia unei game de 
motoare termice pînă la 40 
C P.. Ministerul. Industriei Con
strucțiilor. de . Mașini a inițiat în 
aiiii trecuți un studiu general pri- ' 
vind asimilarea unor astfel de mo- . 
toare, însă pînă la ora actuală a- 
cesta a rămas nefinalizat. Demnă 
de menționat este și problema fi
nalizării cercetărilor în domeniul 
tractoarelor industriale, întreprin
să de ministerul nostru și concre- ' 
tizată în realizarea unui tractor 
destinat în exclusivitate exploa
tărilor forestiere. Accentuez că 
noi am construit acest tractor, care 
conține peste 85 la sută din ele- ’ 
mentele folosite la fabricația cu
rentă a tractoarelor agricole și 
autocamioanelor. Specialiștii noș
tri au demonstrat practic că acest ‘ 
tractor nu este decît o variantă a 
lui U-650, care cu modificări mi
nime poate fi transformat în trac
tor industrial pentru economia fo
restieră. Sperăm că această idee 
va fi îmbrățișată și de M.I.C.M. și 
VȘ fi folosită la realizarea unei fa
milii de tractoare industriale, 
atît de solicitate de beneficiari
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!• Tn învăfămîntul superior din Ro
mânia, dezvoltarea capacității crea
toare, a spiritului de activitate al stu
dentului, viitor specialist, reprezintă 
un element primordial al procesului 
instructiv-educafiv. Formele de orga
nizare ale instrucției universitare fa
cilitează dezvoltarea activă a viitorilor 
specialiști.

Cred însă că este necesară o îm
bunătățire a opticii asupra didacticii 
universitare și o relativă deplasare a 
accentelor în formele de lucru exis
tente. Dar să concretizăm.

Neîndoielnic, prelegerile universi
tare constituie puncle de porni
re hotărîfoare pentru îndrumarea in
formării și orientării gîndirii studen
tului. Cu condifia ca principiul potri
vit căruia lecfia este forma de 
bază a învăfămîntului să nu fie 
transpus mecanic de 
liceului 
lui 
Iul 
ca 
tiv 
se 
verificare, fixare ș.a.), în 
ful superior prelegerea ideală trebuie 
să devină aceea care obligă la stu
diu individual și determină 
de activitate individuală și 
în seminarii, laboratoare, 
practice. Alcătuirea cursului în vede
rea obținerii unui astfel de efect de
pinde de specificul obiectului de în- 
văfămînt, de experiența fiecărui pro
fesor etc. în tradițiile noastre uni
versitare găsim, din acest punct de

Prof. dr. docent Ion BERCA

vedere, numeroase surse de Inspira
ție, la acei maeștri ai catedrei care 
știau să declanșeze în discipolii lor 
un proces de necontenită ideafie, de 
căutări febrile în cărfile din biblioteci 
și în marea carte a vieții. Dacă ar fi

> forma 
să nu 

la condifiile 
la condifiile învăfămîntu- 

superior. Dacă în liceu idea- 
pedagogic s-a format deseori 

o desăvîrșire a procesului instruc- 
prin lecția însăși (care, după cum 
știe, aici confine șî momente de 

învăfămîn-

VEDERE

maximum 
colectivă 
aplicafii

efect de-

„Căruța cu paiațe" de Mircea Ștefănescu la Teatrul National din lași

'9te, corespunzătoare nivelului atins de 
știința contemporană. Cadrele didac
tice sînt acelea care pot și trebuie 
să orienteze munca studenților, să le 
acorde un sprijin efectiv în forma
rea unui stil universitar de studiu, 
caracterizat nu prin înmagazinarea 
mecanică a cunoșfinjelor, ci prin dez
voltarea pasiunii științifice, a capaci- 
tăfii de gîndlre și investigare. Pen
tru aceasta este necesar însă să se 
îmbunătățească ți sistemul de apre
ciere a cunoștinfelor studenfilor. 
Prea mult accent se pune la examene, 
după părerea mea, pe volumul de 
cunoștinfe ți prea ușor se trece peste 
verificarea capacității de gîndire in
dependentă și operare cu datele cu
noașterii. Dacă studentul răspunde 
exact, conform cursului ți bibliogra
fiei, el beneficiază de apreciere mult 
mai lesne decît în cazul, să zi
cem, în care prezintă un referat in
teresant, personal, la un seminar sau 
la un cerc științific. Cred că nici exa
menul de sfat nu acordă afenfia ne
cesară lucrării 
ventulul. Acesteia i se atribuie 
calificativ egal în pondere cu 
obflnute la alte 3—4 examene 
pifulative, ceea ce nu este de 
ră să-l stimuleze pe tînăr pentru 
era cu seriozitate la elaborarea 
tei lucrări.

Stilul de muncă universitar este un 
stil creator. Perfectionarea lui e o 
condifie a pregătirii temeinice a stu- 
denfimii, a uno' viitori specialiști 
maximal activi la locul lor de muncă, 
în economia ți cultura socialistă.

fuală șl capacitatea aplicativă a vii
torilor specialiști și o condifie sine 
qua non este inițiativa, interesul știin
țific și profesional. Pentru a ajunge 
la aceasta este necesar ca înfre profe
sor și student să se stabilească legă
turi de lucru Individuale. Semnifica
tive pentru insuficientele formafiei 
active a studenților sînf consultațiile, 
ce se prevăd în toate planurile de 
activitate ale catedrelor și ale fiecărui 
membru al corpului profesoral, dar 
care rămîn — de regulă — o preve
dere formală, studenții apelînd la 
consultafii doar în preajma examene
lor și prin aceasta schlmbînd, de fapt, 
desfinafia acestei forme universitare 
de lucru.

Adevărata solufie ar consta înfr-o 
astfel de organizare a cursurilor și 
seminariilor, încîf tinerii să simtă ei 
înșiși nevoia unor discuții speciale cu 
profesorii lor. Deosebit de prețioa
se, în această direcție, ne sînt îndru
mările date de tovarășul Nicolas 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., cu prilejul deschiderii ac
tualului an universitar, Datoria noas
tră, a corpului profesoral, este să 
manifestăm exigentă fafă de propria 
pregătire științifică și pedagogică, 
să solicităm din partea studenților 
eforturi tot mai mari, introducînd în 
procesul de învă(ămînf cerinfe înal

TELE.
20,00 — întrebări Ia care i-a răspuns... Întrebări la 

care nu s-a răspuns încă. Emisiune de
știință.

20,45 — O invitație pentru cel care nu au vizitat... Al 
treilea defileu al Oltului — film realizat de 
Studioul de televiziune București.

21,00 — Recitalul sopranei Magda Ianculescu.
21.25 — „Cupa intercontinentală*. întîlnirea de fotbal

dintre echipele Real Madrid și Penarol — 
transmisiune de la Madrid. — în pauză ; fil
mul documentar „Pe cărările muntoase*.

23,15 — Telejurnalul de noapte.
23.25 — Buletinul meteorologic.
23,30 — închiderea emisiunii.

personale a absol- 
un 

cele 
reca- 
natu- 
a lu- 
aces-

fotuși să menjionez o condifie a pre
legerii ce mobilizează la o activitate 
proprie, aș sublinia necesitatea rele
vării unor semnificații ce nu se sting 
o dată cu încheierea prelegerii, per
fecționarea necontenită a stilului de 
expunere a! profesorului.

Din păcate, unele prelegeri nu re
flectă bogăția de cunoștinfe, erudifia 
cadrelor didactice care le susfin. Unii 
dintre aceștia se rezumă adesea ca 
în ora de curs să citească pur și sim
plu pagini din cursuri litografiate, 
pe care fiecare student le are la în- 
demînă. Or, nu aceasta este menirea 
prelegerii universitare. După părerea 
mea, tocmai existenfa unui curs tipă
rit permite expunerea detaliată de la 
catedră a capitolelor și problemelor 
fundamentale, comunicarea stadiului 
actual al științelor, stimularea intere
sului studenfilor pentru a cerceta cărți, 
lucrări originale, pe femele respecti
ve. Unele cursuri ar putea oferi o vi
ziune mai largă, mai creatoare. Acest 
deziderat reclamă o consecvenfă în 
stilul de muncă universitar, efortul de 
a releva capitolele cele mai importan
te de a căror înțelegere depinde a- 
profundarea întregii problematici a 
disciplinei. Evident, în acest scop sîn- 
tem chemafi să ne îmbogăfim mereu 
cursul cu cele mai noi rezultate ala 
cercetărilor științifice, să aducem con
siderași și studii personale la tema 
tratată, să insuflăm tinerilor respecf și 
pasiune pentru studiu, pentru munca 
șfiinfifică.

Firește, nu trebuie considerat că 
dincolo de prelegere activitatea stu
dentului rămîne exclusiv spontană. 
După părerea mea, formele mai ac
tive de lucru — seminarii, consultafii, 
lucrări de laborator și aplicații prac
tice etc. — trebuie să capete o pon
dere mai mare în procesul însușirii 
cunoștinfelor, merifînd mai multă a- 
tenfie decît li s-a acordat pînă a- 
cum. Mă 
seminariile 
le să nu

23 August: întîl- 
al României «

ți pedagogică, 
i studenților
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EDUCAȚIEI FIZICE

ELEVILOR

Îmbunătățirea

diate în seminar, 
în producție. Doar 
ză să sprijinim formafia

Șl STUDENȚILOR

n

Dansu f ăcâi or

multe colective 
decît ne-ar per- 
numărul real al 
care pot asigura 
respectiv un ni-

Pentru îmbunătățirea orga
nizării și desfășurării activită
ții de educație fizică și sport 
în rîndurile elevilor au fost 
luate măsuri în vederea mo
dernizării lecțiilor de educație 
fizică. In acest an de învăță- 
mînt, profesorii de specialitate 
insistă, printre altele^ asupra 
însușirii corecte de către toate 
clasele a tehnicii moderne spe
cifice probelor atletice și spri
jină organizarea concursurilor 
de atletism pe probe și cate
gorii de vîrstă. în vederea sti
mulării pregătirii și antrenării 
unui număr sporit de elevi la 
activitatea competițională și 
obținerea unor rezultate spor
tive de valoare, se va institui 
pentru elevi insigna „Cercu
rile olimpice", care va avea 
cinci grade, eșalonate pe dife
rite trepte de pregătire spor
tivă. La sfîrșitul fiecărui an 
școlar, elevii care s-au evi
dențiat în activitatea sportivă 
vor primi premii în obiecte 
și diplome.

Măsuri similare au fost lua
te și în învățămîntul superior, 
unde — în primul semestru al 
anului — au luat ființă 37 de 
cluburi sportive universitare 
cu 300 de secții pe ramuri de 
sport. Au început, de aseme
nea, lucrări de amenajare a 
noi baze sportive în centrele 
universitare Timișoara și Ora
dea.

în anul I de studii, educația 
fizică este acum disciplină o- 
bligatorie. (Agerpres).

gîndesc, mai întîi, ca 
și lucrările individua- 
mai fie considerate o 

formă auxiliară a cursului, cum se în- 
fîmplă pe alocuri. Condiția unui ade
vărat seminar este nu reproducerea, ci 
dezvoltarea femei, a discuției inițiate 
la curs și se realizează în măsura în 
care I se acordă o relativă inde
pendentă. Drept care, ideea dezvoltă
rii progresive a structurii seminariilor 
(de la un an de studiu la altul) cu tre
cerea fot mai mare a ponderii sale pe 
activitatea independentă a studentului 
este, cred, esențială. Discuțiile tema
tice pe bază de prelucrare bibliogra
fică, dezbaterile asupra unor referate 
Individuale sînf' Indicatorii unui se
minar cu o viață proprie. Sînt de pă
rere că nu numai în învăfămîntul su
perior tehnic, dar și în cel umanist, 
ar fi de dorit să se conjuge mai strîns 
preocupările din seminarii cu lucrările 
de laborator și aplicative.

Pe de altă parte, este cazul ca stu
dentul să fie sprijinit mai mult nu nu
mai prin indicarea a ceea ce este 
dator să facă, dar și prin stimularea 
lui ca singur să-și propună să apro
fundeze anumite laturi ale temei sfu- 

laborator sau 
ne inferesea- 

intelec-

15,00 — Transmisie de la stadionul 
nlrea de fotbal lotul A 
Sochaux-Franța.

18,00 — Pentru cel mici : „A.B.C.... 
tului*. — Pentru tineretul școlar : „' 
lectură*.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Opt ore în haine de lucru.
19,30 — Filmul serial : „Casa șerpilor".

Plapuma pămîn-
,Caiet de

Reglementări pe care le așteaptă
TEATRELE REGIONALE

Nu Intenționăm Bă opu
nem teatrele din regiuni 
teatrelor din Capitală, să 
adînclm artificial elemen
tele de specificitate ale 
teatrelor din regiuni. Voim 
doar să arătăm cîteva 
coordonate specifice — în 
dorința ca unele să fie 
mal mult înțelese șl res
pectate ca pînă acum, 
iar altele modificate în 
vederea înfrumusețării și 
sporirii eficacității între
gului, care este mișcarea 
teatrală românească.

Omogenizarea unui co
lectiv artistic este grea 
pentru orice teatru din 
lume, ca orice lucru ce 
presupune unitate de 
concepție șl de creație ; 
omogenizarea unui colec
tiv artistic din regiune 
întîmpină în plus dificul
tatea alegerii șl păstrării 
cadrelor de creație.

înclin să cred că dispu
nem în momentul de față 
de mai 
teatrale 
mite-o 
actorilor 
teatrului 
vel constant, la înălțimea 
valorii integrale a teatru
lui românesc — reprezen
tat din ce în ce mai evi
dent în opinia mondială 
prin parametri calitativi 
de rangul I.

Sînt oare prea îngră
mădiți actorii buni în Ca
pitală ? Institutul „I. L. 
Caragiale" oferă prea pu
țini absolvenți ? Ar mai 
fi necesară poate înființa
rea unor institute ? (în de
finitiv, eu întreb și-n call-

Gh. LEAHU
artist emerit

tatea mea de absolvent 
al Academiei de teatru 
din Iași — azi inexistentă. 
Alții ar putea întreba, tot 
atît de motivat, în calitate 
de absolvenți ai Clujului, 
al Timișoarei). Poate une
le regiuni ar cîștiga artis
tic prin concentrarea 
unor teatre ? întrebări, 
întrebări, cu răspunsuri 
grele, alteori grave, dar 
necesare.

Teatrele din regiuni, 
din puținul de cadre pe 
care-1 au, în medie 35—40, 
plătesc legilor vieții și 
ale Capitalei un „tribut" 
anual dintre cei mai va
loroși actori, care se duc 
la București — pentru ca 
cei mulți șl buni de acolo 
să nu fie... singuri. Cine
matografia și televiziu
nea iau cadre artistice 
din provincie din ce în 
ce mai insistent, îneît 
cîteodată (noi la Timi
șoara avem exemple) nici 
nu mai cer avizul institu
ției.

Curios apare faptul că 
repertoriul cu personaje 
mai multe decît numărul 
total al actorilor este ju
cat îndeobște în regiuni. 
„Io Mircea Voievod", va
loroasă piesă istorică și 
actuală, se joacă numai 
în teatrele din provincie. 
Shakespeare, clasicii 
greci, tot aici îndeosebi.

Ne-ar putea cineva sfă
tui : păi, dacă nu puteți, 
vedețl-vă de treabă. Dar 
ce să facem dacă treaba 
noastră este să putem ?

La unele teatre din Ca
pitală se joacă 2—3 pre
miere în medie pe stagiu
ne. Teatrele din regiuni 
încep de la 7 premiere în 
sus. Pretențiile artistice e 
firesc să fie la iei de 
mari. Dar ce să facem 
dacă adesea coordonate
le de timp ne handicapea
ză intențiile ? Timp — e- 
vident — nu ni se poate 
da mai mult 
10—11 luni

amenințat 
al doilea 

ori actorii 
din provincie 

dezvoltarea
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9 Filarmonica de stat „G. Enescu* (la Sala mică a 
palatului — orele 20) CONCERT DE CVARTETE.
• Teatrul de Operă și Balet : FRUMOASA DIN PĂ
DUREA ADORMITA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ; ȚARA SURÎSULUI 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : 3.3.3. «
20, (sala Teatrului evreiesc de stat) ; UN LUP MÎN- 
CAT DE
® Teatrul
comedie) :
• Teatrul
• Teatrul
TOR —
• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) ! 
PĂCALĂ ȘI TÎNDALĂ — 15, (sala din str. Acade
miei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
e Ansamblul Uniunii Generale a Sindicatelor : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat: STELELE CIRCULUI — 19,30.

OAIE — 20.
Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de 
NEÎNCREDERE ÎN FOIȘOR — 19,30.
„Barbu Delavrancea* i TURCARET — 20.
„Ion Creangă* : COCOȘELUL NEASCULTĂ- 

16.

O TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop! 
Patria (completare Frunze) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15, București (completare Pictorul 
Ghlață) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Fero
viar — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, Excelsior 
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ultimele 
douâ completare Ziua recoltei).
• VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul (completare 
Campionatele mondiale de popice 1966) — 9,30; 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Sala Palatului 
(seria de bilete 1 792 — orele 19,30). Republica 
(completare Pictorul Ghlață) — 9i 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop :
Festival (completare Frunze) — 8,45; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 21, Aurora (completare Tradiții mara
mureșene) — 8,45; 11; 13,15; 15,30: 18: 20,30,
Melodia (completare Deschiderea noului an uni
versitar) — 9,15; 11,30 13,45; 16; 18,30; 21, Fla
mura (completare Centum anni Academiae) — 
9,15: 11,45: 15,30; 18: 20,30.
• VAN GOGH : Cinemateca
• URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
(completare „EU") — 9,30: 
20,45, Buzești (completare 
15,30, 18: 20,30, Volga 
Ghiață) - 9: 11,15: 13,30;
• APORT, MUHTAR I —

9: 11,30; 14.
Capitol 

11,45: 14: 16,15: 18,30; 
Planeta enigmelor) — 
(completare Pictorul 
16; 18,30; 21.
cinemascop : Lumina 

(completare Acolo unde Carpații înttlnesc 
rea) — 9: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
• CENUȘA — cinemascop (ambele serii) 
toria — 9; 12,30; 16,15: 20, Giulești — 
19,30, Tomis — 9; 12,30; 16; 19,30.
• ZIUA FERICIRII — cinemascop : Central

Dună-

: Vic- 
15,45;

(completare Șoimii patriei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• ȚARA FERICIRII : Union (completare Antago
nisme) — 15,30; 18; 20,45, Crîngași — 15,30; 18i
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Doina (completare 
Imagini din Muzeul pompierilor) — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,45.
• ANIMALELE — CONCERT ; Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
• CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE ; Da
cia (completare Planeta enigmelor) — 8,30—15,45 
în continuare, 18,15; 20,45, Flacăra (completare 
Fermenții la luerp) — 15,15; 18: 20,45.
• NU SINT COPACI PE STRADĂ : Grivița (com
pletare Pictorul Ghiață) — 9> 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• ZORBA GRECUL; Bucegl — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45, Miorița — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30, Ferentari — 15; 17,45; 20,30.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Gloria (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Bacău) — 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15;
20.30, Arta (completare Pictorul Ghiață) — 9;
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Modern (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Galați) — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21.
• DILIGENȚA : Unirea (completare Lacul lebe
delor) — 15,30; 18; 20,30, Viitorul (completare 
Margareta) — 15,30: 18; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL :
18,15: 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — 
Munca - 10: 15,30: 18; 20,30,
(completare Antagonisme) — 15; 17,45: 20,30.
• THErESE DESQUEYROUX : Popular (comple
tare Măsură pentru măsură) — 15,30: 18: 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Moșilor (com
pletare Un secol șl multe milenii) — 15,30; 18:
20.30.
• PARTIZANII ÎN CÎMPIE ; Cosmos (completare 
Copiii... iar copiii) - 15,30: 18,15: 20,30.

Vitan — 16;

cinemascop : 
Drumul Sării

decît cele 
de muncă 

prevăzute de calendarul 
Gregorian, dar ni s-ar 
putea indirect micșora 
pierderile de timp. Pierde
re de timp îți dă neutl- 
larea tehnică a sce
nei șl atelierelor; pier
dere de timp îți dă 
obligativitatea unor prea 
numeroase deplasări, mai 
ales cînd nu sînt asigura
te mijloacele de transport 
a decorurilor; pierdere de 
timp îți dă inexistența 
unui corp de ansamblu pe 
lîngă fiecare colectiv, 
din rîndul căruia să se 
recruteze figurația și ro
lurile episodice ; pierde
re de timp îți dă înlo
cuirea repetată a cadrelor 
ce ne părăsesc (legea 
cererii și ofertei funcțio
nează abuziv și anarhia 
în general și defavorabil 
pentru teatrele din regiuni 
în special) ; pierdere de 
timp avem atunci cînd nu 
sînt regizori sau sceno
grafi suflcienți și de cali
tate ; pierdere de timp a- 
vem prin neexistența u- 
nei instituții care să apro
vizioneze teatrele prompt 
cu materiale specifice; 
pierdere de timp se ivește 
de cîte ori funcționarea 
fondului nescriptic este 
deficitară (și trebuie spus 
că este 1) ; 
timp avem 
putem să 
materialul 
necesar ș.a.m.d.

Soluții pasagere s-au 
găsit și se vor mai găsi 
în teatrele noastre (inge
niozitatea oamenilor de 
teatru aduce deseori bune 
servicii), dar cu un con
sum de energie umană 
excesiv și care mută cum
va centrul de greutate al 
preocupărilor conduceri
lor de teatre pe probleme 
organizatorice veșnic sus
pendate. Iată de ce o 
lege a funcționării teatre
lor își reclamă mereu 
prezența.

Desigur, suprasolicita
rea unor cadre artistice le 
permite să abordeze va
riate roluri și qenuri, strun- 
jindu-și mereu și diversifi
cat uneltele profesionale, 
facilitîndu-le concomitent 
și o ascensiune mai rit
mată (nu întîmplător

bi
de 
fel 
îi

Raportul cu publicul 
în regiune este mult mai 
direct și adesea spectato
rii participă la spectacol 
în calitate de prieteni 
apropiați. Este vorba aici 
de dezvoltarea unei con
științe cetățenești la ac
tori (pe care n-o neg nici 
unui colectiv), dar care 
în provincie primește 
parcă tenta responsabili
tății Imediate și directe, 
ba chiar la forma unor 
raporturi intime și nobile.

După părerea mea, no
menclatura și categorisi
rea teatrelor din regiuni a 
primit prin formularea ge
nerală de „teatre de stat* 
o monotonie cu totul neco
respunzătoare (expresia 
„de stat" este și ușor pleo 
nastică, teatre particulare 
neexistînd). Clasificările 
de ordinul subordonării 
raionale, orășenești șl re
gionale sau de categoria 
I, II și III comportă con
fuzii multiple, nu rareori 
nedreptăți. De pildă, titu
latura de Teatru Național 
(înțeleg prin aceasta un 
teatru care-și propune șl 
reușește să se adreseze, 
prin calitatea producției 
sale, națiunii întregi) a 
primit eticheta unei no
țiuni constituită Istoric 
(adică pînă la pagina de 
cea mai mare glorie a 
istoriei și destinului po
porului nostru : 23 Au
gust), și atribuită doar 
acelor teatre care au 
existat înaintea regimului 
nostru. La Timișoara, cen
tru cultural și universitar 
important 
noastre, 
oare că
xista un teatru 
De ce ? Sau Reșița tre
buie să aibă neapărat ac
tori puțini și de categorii 
modeste pentru că e oraș 
de subordonare raională. 
Nu mi se pare de loc 
hazardată propunerea 
după care un actor ce 
slujește teatrul din Reșița 
ar trebui să beneficieze 
de drepturi suplimentare 
în retribuție, țlnînd seama 
că și în profesia noastră 
sînt cazuri în care se 
poate vorbi de coeficienți 
de devoțiune.

Este și va rămîne o 
mîndrie legitimă pentru 
teatrul din provincie nu 
numai faptul că deserveș
te peste 16 000 000 de ce
tățeni al patriei noastre, 
dar că de nenumărate ori 
s-au reprezentat pe sce
nele sale piese valoroa
se în premieră pe țară, că 
a încurajat dramaturgia 
națională cu o aprinsă 
dragoste, a dovedit o se
rioasă capacitate de 
muncă, a format și for
mează cadre artistice va
loroase. iar prin specta
colele sale bune n-a 
coborît nivelul ridicat 
al mișcării teatrale ro
mânești De aceea se 
cuvine, cred, o studiere 
amănunțită a condițiile? 
specifice în care actives?, 
ză teatrele din regiuni.

al
se 
nu

pierdere de 
de cite ori nu 
ne procurăm 

documentar

Bucureștiul teatral sesi
zează acest fenomen șl se 
slujește de el, grăbin- 
du-se adesea să atragă 
în orbita sa nOile cadre 
remarcate în provincie. 
Dar, privind prin pris
ma responsabilității față 
de întreaga mișcare tea
trală românească, ai 
datoria să te întrebi: de ce 
să iau eu un actor fără 
de care teatrul meu poate 
trăi, de la un teatru care 
fără acel actor, în genul 
respectiv, este 
să moară ? în 
rînd de multe 
„racolați" 
stînjenesc
celor existenți mai dinain
te în București. Cîți actori 
nu sînt pierduți pe undeva 
prin schemele unora din
tre teatre?)

O altă coordonată a 
teatrelor din provincie le 
obligă să nu împrumute 
cadre artistice de la alte 
teatre surori. Capitala, 
fără grija deplasărilor a- 
glomerate — ca să nu mai 
vorbim de un public nu
meros, dovadă că-și pot 
permite să joace puține 
premiere într-o stagiune 
—, are (și o face din plin) 
posibilitatea să aleagă 
actori și din colectivele 
megieșe. De ce teatrul X 
sau Y joacă o piesă fo
losind pentru rolurile 
principale actori din alte 
teatre, noi, aici în provin
cie, nu putem înțelege în 
ruptul capului.

Condițiile acestea — u- 
nele obiective, altele 
zare, dau artistului 
teatru din regiune un 
de îndîrjire, pe mulți
leagă de teatrul lor mai 
profund, iar actul artistic 
cîștigă de multe ori în 
sinceritate, în vitalitate. 
Regizorii din București in
vitați de teatrele noastre 
vin cu multă plăcere în 
regiuni și găsesc prospe
țime, dorință de muncă, 
hărnicie și deseori chiar 
modestie. Nu lipsesc nici 
tarele provincialismului 
(care de fapt nu circulă 
numai prin provincie). 
Desigur, deplasările mul
te au 
asupra actorilor din re
giuni ;
plus de adaptabilitate, 
ceea ce e foarte bine, ori 
le conferă, dimpotrivă, un 
fel de platoșă rigidă, 
bună pentru toate ocazii
le, în care forța de auto
control e pe cale de dis
pariție lăsînd loc manie
rismului. Vorba ceea : nu 
sînt boli, ci bolnavi.

Timpul scurt în care se 
pregătește un spectacol 
în provincie face din ac
tor un colaborator mai 
fervent al regizorului. A- 
cest fapt obligă pe actori 
să vină la potou mai re
pede, să-și pună la lucru 
mai intens calitățile de 
care dispun, atenția șl dis
ciplina. O oră de întîrzie- 
re în repetiție, la teatrele 
noastre, este o durere ge
nerală pentru că este cu 
adevărat ireparabilă.

efecte diferita

ori le oferă un

patriei 
consideră 
poate e- 
național ?
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A apărut

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Bîrlădeanu, 
a primit marți la amiază grupul 
de industriași și oameni de afaceri 
din Statele Unite ale Americii care 
face o vizită în România.

Din acest grup fac parte, prin
tre alții, Henry Ford II, președin
tele concernului „Ford Motor Com
pany", William Blackie, președin
tele Consiliului directorial al con
cernului „Caterpillar Tractor Com
pany", Russell De Young, preșe
dintele Consiliului directorial al 
concernului „Goodyear Rubber", 
John Harper, președintele compa
niei „American Aluminium", Raw- 
leigh Warner, președintele Consi
liului directorial al concernului 
„Mobil Oil Corporation", precum 
și Henry Luce, proprietar și redac- 
tor-șef al săptămînalului „Time".

La primire au participat Gheor-

ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de comerț, Constantin Io
nescu, director general al Direc
ției Centrale de Statistică.

A fost prezent Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București.

în aceeași zi, grupul de indus
triași și oameni de afaceri ameri
cani a fost primit de ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Cioară.

Seara, membrii grupului au oferit 
o recepție în saloanele hotelului 
„Athenâe Palace", la care au parti
cipat Gheorghe Cioară, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Ion 
Cosma, președintele Sfatului popu
lar al orașului București, conducă
tori ai Camerei de comerț și ai 
unor întreprinderi românești de co
merț exterior, ziariști.

(Agerpres)

A DELEGAT El DE ACTIV STI Al P. M.U. P
J»

Marți, 25 octombrie, tov. Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai 
P.M.U.P., condusă de Kazimierz 
Barcikowski, membru supleant al 
C.C. al P.M.U.P., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.M.U.P., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., se află în-

tr-o vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

La primire au participat Gheor- 
ghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

VIZITELE DELEGAȚIEI
P. C. ITALIAN

în cursul zilei de marți, delega
ția P.C. Italian, condusă de tov. 
Gian Carlo Pajetta, membru al Di
recțiunii și al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.I., însoțită de tov. An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită în regiunea Suceava.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tov. Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Sucea
va al P.C.R., și de alți membri ai

biroului comitetului regional de 
partid.

Oaspeții au vizitat orașul Sucea
va, Combinatul de industrializare 
a lemnului. Combinatul de celulo- I 
ză și hîrtie, precum și monumen- ' 
tele istorice Voroneț, Putna și' 
Cetatea de scaun a Sucevei.

în după-amiaza aceleiași zile', 
delegația a avut o întîlnire la Co
mitetul regional Suceava al P.C.R., 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră tovărășească.

PRESA NOASTRA"
Revista Uniunii ziariștilor 

din Republica 
Socialistă România
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CUM E VREMEA

A apărut

11 ani de la proclamarea 
neutralității Austriei
Ziua de 26 octombrie 
intrat în tradiția po-

Cu prilejul celei de-a XXII-a a- 
niversări a Zilei forțelor armate, 
marți dimineața au fost depuse co
roane de flori la Monumentul E- 
roilor Patriei și la cimitirul mili
tar Ghencea, din partea Ministe
rului Forțelor Armate și Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist.

La solemnități au participat ge- 
neral-locotenent Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, general-locotenent 
Ion Coman, general-colonel Mihai 
Burcă, general-locotenent Ionel 
Vasile, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, generalii-locotenenți 
Alexandru Dănescu și Dumitru

Cronica zilei
Ieri a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Atena, delegația ofi
cială de ziariști greci, condusă de 
P. Troubounis, vicepreședintele 
Uniunii redactorilor din Atena, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ca răspuns la vizita pe care o de
legație oficială de ziariști români 
a făcut-o în Grecia. Timp de două 
săptămîni, cît au stat în România, 
ziariștii greci au vizitat obiective 
economice importante și unele in
stituții culturale. De asemenea, ei 
au fost primiți de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, cu care au avut o 
convorbire, precum și de alte per
sonalități din țara noastră.

•A:
La invitația ministrului culturii 

al R. P. Ungare, marți după-amia- 
ză a plecat spre Budapesta o de
legație a Comitetului de Stat pen- 
tr” Cultură și Artă, condusă de 
Pompiliu Macovei, președintele 
C.S.C.A.

Constantinescu, adjuncți ai minis
trului afacerilor interne, generali 
activi și în rezervă, ofițeri supe
riori.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. Cei 
prezenți la solemnitate au primit 
defilarea companiilor de onoare.

în aceeași zi, la monumente și 
cimitire militare din țară au fost 
depuse coroane de flori.

★
Ministrul forțelor armate, gene- 

ral-colonel Ion Ioniță, a oferit marți 
seara în saloanele Casei Centrale 
a Armatei un cocteil cu prilejul ce
lei de-a XXII-a aniversări a Zi
lei forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, adjuncții ministrului 
forțelor armate, adjuncții ministru
lui afacerilor interne, oameni de 
știință și cultură, generali activi și 
în rezervă, ofițeri superiori.

Au participat atașați militari 
acreditați la București.

(Agerpres)

//
LUPTA DE CLASĂ"

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin 
în sudul țării. Innorări mai ac
centuate s-au semnalat în nordul 
Transilvaniei, unde izolat a plo
uat. Vîntul a suflat slab, pînă 
potrivit. Temperatura aerului 
ora 14 oscila între 12 grade 
Toplița și 23 de grade la Răuți 
Moldova Veche. In București ; 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 octombrie. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mai 
mult noros. Va ploua în cea mai 
mare parte a țării. In regiunea de 
munte se vor semnala lapoviță și 
ninsoare. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, iar maximele între 
10 și 18 grade. In București : 
Vreme schimbătoare, cu 
temporar noros. Vor cădea 
intermitente. Vînt potrivit, 
peratura în scădere.

la 
la 
la 
Și

cerul 
ploi 

Tem-

a 
porului austriac ca săr
bătoare națională, 
valoare 
afirmării 
sale de pace, indepen
dență și colaborare in
ternațională.

O expresie concretă a 
acestor năzuințe a că
pătat-o momentul de la 
26 octombrie 1955, pe 
care avea să-1 anticipe
ze și favorizeze, cu nu
mai cinci luni înainte, 
un alt eveniment re
marcabil — încheierea 
Tratatului de stat cu 
Austria.

Prin retragerea tru
pelor aliate — consfin
țită în tratat — i se 
conferea Austriei inde
pendența națională, iar 
încununarea voinței po
porului, de a nu-și mai 
vedea țara angrenată în 
vreo alianță militară și 
împînzită cu baze mili
tare străine, a fost mar
cată de adoptarea de 
către parlament a le
gii despre neutralitatea 
permanentă la 26 octom
brie 1955, declarată Ziua 
națională a Austriei.

cu 
de simbol al 

năzuințelor

In cei 11 ani care s-au 
scurs de la proclamarea 
neutralității, Austria s-a 
impus pe plan european 
și în ansamblul vieții 
internaționale ca un 
factor pozitiv, situîndu- 
se în rîndul țărilor care 
promovează o politică 
de apropiere între state, 
indiferent de sistemul 
lor social-politic, pe 
baza respectării princi
piilor independentei și 
suveranității naționale, 
al egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, 
al neamestecului în tre
burile interne.

De spiritul acestor 
principii sînt animate 
relațiile prietenești ro- 
mâno-austriece, care 
cunosc o evoluție as
cendentă în interesul 
ambelor popoare și al 
destinderii internaționa
le. Dezvoltînd o fruc
tuoasă colaborare bila
terală pe linia contac
telor politice dintre oa
menii de stat, a intensi
ficării schimburilor e- 
conomice, comerciale și 
cultural-științifice, Ro
mânia și Austria își a-

duc contribuția la însă
nătoșirea climatului pe 
continent și în lume, 
pronunțîndu-se pentru 
asigurarea securității 
europene. Austria se 
numără printre cele 9 
țări coautoare ale rezo
luției inițiate de Româ
nia, cu privire la acți
uni pe plan regional 
pentru îmbunătățirea 
relațiilor de bună veci
nătate între state euro
pene aparținînd unor 
sisteme social-politice 
diferite. Valoarea și ac
tualitatea acestui docu
ment au fost încă o da
tă reliefate în cadrul 
prezentei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., 
continuarea efortului 
pentru aplicarea lor în 
practică întrunind o 
largă adeziune în rîndul 
delegaților.

Poporul român, reîn- 
noind sentimentele prie
tenești pe . care le nu
trește față de poporul 
austriac. îi transmite a- 
cestuia. cu ocazia săr
bătorii naționale, căldu
roase felicitări și urări 
de prosperitate și pace.

nr. 10/1966
Numărul pe luna octombrie 

1966 al revistei „Lupta de cla
să" se deschide cu editorialul 
Epoca socialismului victorios. 
In continuare sînt publicate 
articolele : îmbunătățirea' re
partizării teritoriale a indus
triei de AUREL IANCU, Istoria 
și filozofia de VASILE LIVEA- 
NU, Programul socialiștilor 
români din anul 1886 ‘de AU
GUSTIN DEAC, Un veac și ju
mătate de la nașterea autoru
lui „Internaționalei" de DE- 
MOSTENE BOTEZ.

Revista mai cuprinde mate
rialele : Unele aspecte ale ac
tivității sociologice de IOAN 
I. MATEI, Procesul de genera
lizare in sociologie de HONO- 
RINA CAZACU — la rubrica 
„Probleme ale cercetării so
ciologice" ; Din problemele 
scienticli de VIRGIL STANCO- 
VICI, Fenomenul literar și u-

nele probleme metodologice 
actuale de TITUS PRIBOI, Mu
zeul literaturii române de 
TEODOR VARGOLICI — la ru
brica „Puncte de vedere" ; 
Restructurări în lumea gigan- 
ților de 
rubrica 
blou al 
sfîrșitul
TEA BARBU, Adunarea Națio
nală de la Blaj de CAMIL MU- 
REȘAN, Cei 35 milioane de a- 
nonimi de FELICIA ANTIP — 
la rubrica „Critică și biblio
grafie".

La rubrica „Cuvîntul citito
rului" sînt inserate scrisorile 
semnate de AUREL BOGHICI, 
privind Produse de înalt nivel 
tehnic, și IONEL CHIRIȚĂ, des
pre O mai bună îndrumare în 
organizarea cursurilor de ca
lificare.

Tragerea 
autoturismelor Loto

din 25 octombrie 1966

Vizita delegației 
parlamentare române în Italia

EUGEN PHOEBUS — la 
„Documentar" ; Un ta- 
României socialiste la 
șesenalului de COS

78; 
61;
51.

a II-a

6 : Extragerea a 
Extragerea 
Extragerea

a
a

III- a
IV- a
V-a

★
O delegație a Uniunii ziariștilor 

din Republica Socialistă România, 
condusă de Anghel Paraschiv, re- 
dactor-șef al ziarului „Munca", a 
plecat marți spre Uniunea Sovie
tică, unde va întreprinde o vizită 
la invitația Uniunii ziariștilor din 
U.R.S.S.

în după-amiaza aceleiași zile, 
parlamentarii români au fost oas
peții vicepreședintelui. Camerei de 
Comerț din Milano; Enzo Cerruti, 
și ai primarului adjunct al orașu
lui Milano, Luigi Meda. în timpul 
acestor vizite delegația a fost în
soțită de ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma, Cor
nel Burtică, și de senatorul Giu
seppe Maria Sibille, președintele 
grupului italian din Uniunea inter
parlamentară.

ROMA 25 (Agerpres). — Conti- 
nuîndu-și vizita oficială în Italia, 
delegația Grupului parlamentar de 
prietenie România-Italia din Ma
rea Adunare Națională condusă de 
acad. Constantin Daicoviciu a vizi
tat în dimineața zilei de 24 octom
brie a.c. întreprinderea E.N.I. din 
localitatea San Donato de lîngă 
Milano. Delegația a fost primită de 
președintele grupului industrial 
E.N.I., Marcello Boldrini, precum 
și de conducătorii unor întreprin
deri aparținînd acestui grup.

și 20 lei)

■ ■Comunicatul întîlnirii de la Delhi

(bilete de 8

Sala sporturilor din Cluj

Forme noi de a cultiva vechea•7s

W

•iS •A*

II

Faza I: (bilete de 10 și 20 lei)
Extragerea I 66, 46, 83; Extragerea 
a II-a 36, 73,
88, 53,
46, 79,
32, 35,

Faza
Extragerea a Vl-a 18, 59, 6; Extra
gerea a VlI-a 17, 90, 12; Extrage
rea a VIII-a 13, 83, 25; Extragerea 
a IX-a 84, 52, 8.

Faza a III-a (bilete de 4 lei) Ex
tragerea a X-a 78, 66, 37; Extrage
rea a Xl-a 78, 49, 51.

Faza a IV-a (bilete de 2 și 20 lei) 
Extragerea a XII-a 61, 15 1.

Fond de premii: 2 051 301 lei.

DELHI 25 (Agerpres). — La în
cheierea întîlnirii de la Delhi din
tre primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, președintele R.S.F. 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito, și pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
participanții au făcut „un schimb 
de păreri asupra situației interna
ționale, precum și în legătură cu 
întărirea continuă a colaborării 
dintre statele lor, în toate dome
niile".

Părțile au subliniat „necesitatea 
de a se pune imediat capăt bom
bardării R. D. Vietnam, fără nici 
un fel de condiții". Ele „sînt ferm 
convinse că aplicarea acordurilor 
de la Geneva din 1954 și retrage
rea tuturor trupelor străine ar 
duce la restabilirea păcii și ar per
mite poporului vietnamez să-și ho
tărască singur propriul său viitor 
fără amestec din afară" și conside
ră că Frontul Național de Elibe-

rare trebuie să „constituie una 
din principalele părți în soluționa
rea problemei vietnameze".

în comunicat se arată că părțile 
s-au pronunțat în favoarea unui 
acord privind dezarmarea generală 
și totală, și-au exprimat sprijinul 
pentru convocarea unei Conferințe 
mondiale pentru dezarmare. Sub
liniind „rolul esențial al Organi
zației Națiunilor Unite în progre
sul colaborării internaționale, pă
cii și securității", părțile sprijină 
principiul universalității O.N.U. si 
cer recunoașterea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U.

Comunicatul insistă asupra ne
cesității sprijinirii economice a ță
rilor în curs de dezvoltare de că
tre țările avansate din punct de 
vedere industrial. Părțile au exa
minat, de asemenea, măsurile ce 
vor trebui luate în vederea dez
voltării colaborării statelor lor în 
domeniile tehnic, comercial și in
dustrial.

O
★

Cu prilejul celei de-a XVI-a se
siuni a Comisiei de colaborare teh- 
nico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și _ 
Democrată Germană,

Republica 
consilierul 

pentru probleme economice al 
ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești, Berthold Handwerker, a ofe
rit marți seara un cocteil.

★
Președintele Colegiului național 

al ziariștilor din Chile, Carlos Se
pulveda, director al ziarului „La 
Tarde", și Luis Suarez, redactor 
politic al ziarului „Siempre" din 
Mexic, au sosit în țara noastră, la 
invitația Uniunii ziariștilor din Re
publica Socialistă România.

★
Marți dimineață s-a deschis în 

Capitală, într-unul din pavilioane
le Expoziției realizărilor economiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România, o expoziție japoneză de 
bunuri de consum. Organizată de 
firma „Tokyo Metropolitan Japo
nia", ea cuprinde circa 3 000 pro
duse aparținînd diferitelor sectoa
re ale economiei japoneze.

La deschidere a fost prezent 
Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de comerț, precum și 
Ităru Maruo, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Japoniei la 
București.

★
Artiști ai teatrului „Jozsef At

tila" din Budapesta, care se află 
în turneu în țara noastră, s-au în- 
tîlnit marți dimineața, la sediul 
A.T.M., cu oameni de teatru și zia
riști din Capitală.

După ce a salutat prezența oas
peților, directorul Asociației oame
nilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, Dan Negreanu, 
a arătat că acest turneu se înscrie 
în cadrul schimburilor 
dintre R. P. 
tră.

Directorul 
Fodor Imre, 
primirea caldă făcută colectivului 
teatrului, care așteaptă cu plăcere 
întîlnirea cu publicul românesc. El 
a prezentat apoi colegilor bucureș- 
teni pe artiștii teatrului maghiar.

(Agerpres)

Ungară și
culturale 

țara noas-

maghiar,teatrului
a mulțumit pentru

La Havana

încep „mondialele" de șah masculin dominație americană în Occident
întrecerile celei de-a XVII-a ediții 

a Olimpiadei de șah masculin (cam
pionatul mondial pe echipe), la care 
participă peste 50 .de țări, În
cep astăzi la Havana. Marți a avut 
loc, prin tragere la sorți, repartiza
rea echipelor in cele 7 grupe preli
minare. Selecționata României (FI.

IERI,

ÎN CAMPIONATUL

REPUBLICAN

DE BASCHET

A V-a etapă a campionatului 
masculin de baschet a programat 
ieri în sala Floreasca din Capitală 
trei meciuri. în deschidere s-au în- 
tîlnit echipele Steaua și I.M.F. Tg. 
Mureș, victoria revenind bucurește- 
nilor cu 82-—53 (47—28). Apoi, Rapi
dul a primit replica formației Di
namo Oradea, în compania căreia 
a realizat scorul zilei : 92—63 (49— 
32). Ultima partidă, Dinamo Bucu
rești — Academia Militară, a fost 
cîștigată de prima echipă cu 88— 
63 (42—25). în cadrul aceleiași 
etape, astăzi vor avea loc meciu
rile Universitatea Timișoara — 
Politehnica București și Politehnica 
Galați — Steagul roșu Brașov. Me
ciul I.C.F. — Universitatea Cluj a 
fost amînat pentru 8 noiembrie.

Gheorghiu, V. Cioctltea, T. Ghițes- 
cu, C. Drimmer, B. Soos și Tr. Stan- 
ciu) joacă in grupa a 7-a, alături de 
Bulgaria, Columbia, Finlanda, Grecia, 
Nicaragua și Porto Rico. Pentru 
turneul final se califică primele două 
echipe din fiecare grupă.

FOTBAL

la radio
și pe micul ecran
HM Astăzi, amatorii de fotbal 
“ vor putea urmări prin in
termediul aparatelor de radio 
desfășurarea reprizei secunde 
a meciului retur dintre echi
pele Dinamo Pitești și F. C. 
Toulouse contînd pentru „Cu
pa orașelor tîrguri". Transmi
sia se va face pe programul 
I, începînd din jurul orei 16.

tpl Pe micul ecran , începînd 
de la ora 15, se va trans

mite meciul de verificare al 
lotului nostru reprezentativ cu 
formația franceză Sochaux, iar 
de la ora 21,25 — aspecte de 
la întîlnirea Real Madrid— 
Penarol Montevideo, din ca
drul finalei „Cupei interconti
nentale".

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-a desfășurat la Bonn conferința 
tripartită a reprezentanților S.U.A., 
Angliei și R.F.G. privitoare la o 
serie de probleme ale blocului 
nord-atlantic. Inițiatorii au dorit 
s-o acopere cu vălul discreției.

Este cazul să observăm că a- 
ceasta a devenit o caracteristică 
a activității din cadrul N.A.T.O., 
pe măsură ce se adîncește pro
cesul de dezagregare a acestui 
bloc militar. O serie de acțiuni 
sînt prezentate ca avînd o semnifi
cație anodină, ca fiind operațiuni 
de rutină sau temporare, pentru ca 
ulterior să reiasă adevăratele in
tenții. Așa s-a întîmplat cu așa-nu- 
mitul „comitet McNamara". El a 
fost creat cu aproape doi ani în 
urmă ca un grup de lucru însărci
nat să întocmească un raport în 
problemele „planificării nucleare". 
Recent, la a patra sesiune, s-a luat 
inițiativa de a se pregăti transfor
marea lui într-un „comitet perma
nent" care să decidă în probleme
le nucleare. Prezența printre mem
brii săi a R.F.G. contravine flagrant 
cerinței de a se împiedica accesul 
sub orice formă al Bundeswehrului 
la arma nucleară.

în această lumină atrag atenția 
în mod deosebit și rezultatele con
vorbirilor tripartite de la Bonn. Ele 
s-au ținut din inițiativa americană 
cu scopul declarat de a se exa
mina în continuare problemele fi
nanciare legate de staționarea tru
pelor americane și engleze în Ger
mania occidentală. Este știut că 
tratativele bilaterale în acest do
meniu, care se poartă de mai mul
tă vreme, nu au dat rezultate : gu
vernul de la Bonn nu a ajuns la 
înțelegere nici cu Washingtonul, 
care pretinde plata în dolari, pînă 
la 30 iunie 1967, a sumei de 3 mi
liarde 600 milioane de mărci dreot 
compensație pentru cheltuielile de 
întreținere a trupelor americane ; 
nici cu Londra, care, de.și a redus 
pretențiile sale inițiale de compen-

cheltuielilor de întrețineresație a 
a trupelor britanice de pe Rhln, nu 
acceptă suma de 360 milioane ofe
rită de Bonn.

Dar, așa cum au prevăzut de la 
început o serie de observatori, era 
de neconceput ca ceea ce nu s-a 
realizat pe plan bilateral să se în
făptuiască pe planul negocierilor 
tripartite, unde fiecare din părți 
era supusă unei presiuni duble. Și, 
de fapt, negocierile financiare n-au 
înaintat nici cu o iotă, tot ce s-a 
hotărît fiind reluarea lor cu prile
jul unei noi reuniuni, care să se 
țină la 7 noiembrie la Washington.

Cu toate acestea, nu discuția 
tehnică, financiară, i-a preocupat 
în mod deosebit pe participant!, 
încă în dimineața începerii con
vorbirilor, ziarul „Frankfurter Al- 
Igemeine" a scris că negocierea 

nu se poate limita la aspectul fi
nanciar, că va trebui „să facă de
plină claritate" într-o serie de 
probleme politice importante și că 
nu este întîmplător că deleqatia 
vest-germană este condusă de un 
secretar de stat. Tot în dimineața 
acelei zile, ziarul „Combat" scria 
că întîlnirea în trei din capitala 
vest-qermană nu se va limita la 
examinarea problemei plății în 
devize a cheltuielilor de staționa
re ; această problemă va fi re- 
plasată în cadrul mai vast al stra
tegiei atlantice. Nu numai că a- 
ceastă prevedere s-a confirmat, 
dar, așa cum avea să constate ob
servatorul ziarului „Le Fiqaro". la 
cererea cârtii vest-qermane, „pro
blema financiară a trecut pe al 
d^’lea plan, prioritate în sînul co
mitetului fiind acordată elaborării

urmare.doctrinelor strategice". Ca 
potrivit comunicatului publicat, s-a 
hotărît constituirea a trei „grupuri 
de lucru", în sarcina cărora intră 
probleme politice și militare, de 
fapt examinarea concepțiilor stra
tegice ale alianței atlantice, a 
viitorului N.A.T.O. Aceste subcomi
tete urmează să prezinte, la inter
vale requlate, rapoarte de lucru, 
ceea ce lasă să se întrevadă do
rința de a prelungi existența co
mitetului, cu perspectiva perma
nentizării lui ca și în cazul „co
mitetului McNamara".

Ce rezultă de aci ?
Chiar din felul cum sînt defini

te sarcinile subcomitetelor Teiese 
că scopul lor este de a căuta pre
texte pentru a justifica menținerea 
timp cît mai îndelungat a trupelor 
americane și engleze pe continen

tul european sau, în cazul cînd o 
fracțiune din ele ar fi retrasă din 
considerente de ordin financiar, să 
se mențină și chiar să se sporeas
că arsenalul militar afectat aces
tor trupe. In felul acesta, existența 
comitetului apare ca o nouă mă
sură în contratimp cu cerințele 
popoarelor europene, inclusiv ale 
cercurilor realiste din R.F.G., de a 
se întreprinde acțiuni îndreptate 
spre slăbirea încordării în Europa, 
retraqerea trupelor străine de pe 
teritoriul altor țări, desființarea 
bazelor militare, crearea unui cli
mat de securitate și pace.

Constituirea și existența acestui 
comitet tripartit trezește o vădită 
înarijorare chiar în rîndul celor
lalți parteneri din N.A.T.O.. „Sem
nificativ pentru starea-de-spirit de 
la Porte Dauphine (clădirea în care 

directorat 
din Bonn,

încearcă

mai funcționează încă Consiliul 
N.A.T.O. la Paris — n.r.) — a scris 
„Neue Zfircher Zeitung", încă îna
inte de începerea convorbirilor de 
la Bonn — este că acest comitet 
tripartit este considerat de ceilalți 
aliați ca un directorat „al celor 
trei", susceptibil de a prelua o 
funcție conducătoare în cadrul a- 
liantei... Țările mai mici din 
N.A.T.O. sînt îngrozite la gîndul că 
s-ar putea constitui un 
al „celor trei" alcătuit 
Londra și Washington".

Temerile pe care le 
ceilalți membri ai N.A.T.O. față de 
perspectiva acestui directorat de
curg și din faptul că el prefigu
rează felul în care se concepe în 
cele trei capitale o eventuală „re
vizuire" a N.A.T.O. Acestei „alian
țe" agresive i-a fost din totdeauna 
caracteristică inegalitatea membri
lor, leadership-ul (dominația) ame
ricană, poziția privilegiată a An
gliei. La baza poziției adoptate de 
Franța împotriva dominației ameri
cane în Europa vestică, a tendin
țelor spre independență ale altor 
țări stă tocmai împotrivirea față 
de aceste rînduieli incompatibile 
cu suveranitatea națională a sta
telor. Or, „directoratul" care se are 
în vedere acum nu numai că este 
menit să permanentizeze hegemo
nia americană în alianță, dar și să 
instituționalizeze încă un organ de 
tutelă, care să consacre privilegiile 
aliaților principali și să 
celorlalți „dreptul" de a 
deciziile acestora.

Ecoul pe care chiar și 
ideea „directoratului" l-a trezit de
notă că o „revizuire" în acest sens 
a pactului atlantic, în 
contradicție cu năzuinfa popoare
lor spre independență și 
tate, nu ar face decît să ascută și 
mai mult contradicțiile din N.A.T.O., 
să scoată și mai puternic în evi
dență caracterul său istoricește pe
rimat.

rezerve 
executa

numai

flagrantă

suverani-

lon FÎNTÎNARU



CABINETUL LABURIST 
ÎNTRE DOUĂ VOTURI

Declarațiile
9

lui Fam Van Dong
Sărbătoarea națională

a Iranului

Confortabila majori
tate parlamentară de 
care dispun laburiștii 
nu lăsa nici o îndoială 
că mărfi seara se va 
obfine un vot favora
bil în Camera Comu
nelor. In felul acesta 
a devenit aplicabilă 
partea a IV-a din legea 
cu privire la politica 
de austeritate, adică 
prevederile care împu
ternicesc guvernul să 
adopte măsuri de con- 
strîngere cu scopul de 
a asigura „înghețarea" 
prejurilor și salariilor.

efc. întregul complex 
de măsuri resfriclive ar 
urmări, în versiunea 
cercurilor oficiale, să 
frîneze măcar pentru 
un moment tendinfele 
negative din econo
mie ; ceea ce ar da 
administrației un răgaz 
să răsufle și să gă
sească formula unei 
politici mai eficiente. 
De altfel, se și lasă să 
se înțeleagă că planul 
economic laburist va 
trebui să fie revizuit.

Pentru depășirea a- 
cesfei perioade critice,

CORESPONDENȚĂ 

DIN LONDRA

Dar, această victorie u- 
șoară a fost precedată 
de un vot mai pufin 
favorabil cabinetului 
Wilson : acela care a 
intervenit — contrar 
așteptărilor — în 
cursul unei reuniuni a 
grupului parlamentar 
laburist, cînd 37 de de- 
putați din cei 238 pre- 
zenfi s-au pronunțat 
împotriva acestei legi. 
LDeși -frecată- - prin 

parlament, legea pre
turilor 
continuă 
d'scufii 
în toate 
fice, cît 
■publică.

Autorii ei justifică 
folosirea - noii metode 
de intervenție în eco
nomie, ca fiind singu
rul remediu pentru 
actualele dificultăți. A- 
cesfea nu sînt nici u- 
șor de soluționat și 
n!ci pufine : deficitul 
balanței de plăfi, pre
siunile asupra lirei 
sterline, considerabilele 
împrumuturi externe, 
șomajul în creștere

și veniturilor 
să stîrnească 
controversate 

cercurile poli- 
și în opinia

care, după optimiști va 
dura pînă spre sfîrși- 
tul anului viitor, se 
preconizează printre 
altele o strînsă colabo
rare a cabinetului Wil
son, cu patronatul și cu 
sindicatele. Se pare, 
însă, că pînă acum e- 
forturile în această di- 
recfie nu au dat rezul
tatele scontate. Mono
polurile nu se arată dis
puse să accepte ames
tecul guvernului în do
meniul prejurilor și — 
mai ales — controlul a- 
supra profiturilor. In a- 
titudinea patronilor s-au 
înmulțit în ultima vre
me accentele de ră
ceală. Se anunfa, de a- 
semenea, infenfia unor 
mari firme industriale 
de a-și reduce investi
țiile proiectate pentru 
vi'tor. în acest climat 
a fost convocată o în
trunire a consiliului 
Confederației indus
triei britanice, la care 
urmează să participe 
peste 400 de magnați. 
Considerată a fi o în
trunire crucială a pa-

fronafului, conferința 
va examina situația 
creată, pentru a hotărî 
dacă este cazul să con
tinue sau nu colabo
rarea cu administrația 
în domeniul politicii 
preturilor și veniturilor.

Pe de altă parte, un 
spirit crescînd de osti
litate este semnalat în 
rîndurile sindicatelor, 
unde membrii de rînd 
resimt din greu efec
tele negative ale „în
ghețării" salariilor asu
pra nivelului lor de 
trai. Măsurile restricti
ve au lovit în puterea 
de cumpărare a mase
lor muncitoare, și fo*- 

t o 
de 
In 
de

nu- 
pu-

odată au provocat 
creștere neașteptat 
mare a șomajului, 
cercurile laburiste 
stînga se afirmă că i 
mărul șomerilor ar 
tea ajunge în iarnă la 
500 000 
700 000.

Chiar dacă este pro
iectată pe un termen 
limitat — un provizo
rat care are toate șan
sele să dureze — po
litica restricțiilor eco
nomice nu este în ge
neral considerată ca 
oferind așteptatele so
luții de redresare în e- 
conomia britanică. în 
unele cercuri se apre
ciază că, nu întîmplă- 
tor ofensiva conserva
torilor împotriva poli
ticii economice labu
riste nu are nici pe de
parte intensitatea aș
teptată. Conservatorii 
speră că adversarii lor 
își vor măcina forțele 
în frămînfările ce au 
loc în sînul partidului 
laburist. Este tocmai 
ceea ce liderii laburiști 
se străduiesc să in
firme.

sau chiar

DJAKARTA

Llviu RODESCU

Subandrio
condamnat
la moarte

DJAKARTA 25 (Agerpres) — A- 
genția France Presse reluînd pos
tul de radio Djakarta, anunță că 
fostul prim viceprim-ministru și 
ministru de externe al Indoneziei 
dr. Subandrio, a fost condamnat 
marți la moarte de către Tribuna
lul Militar Special din Djakarta, 
sub acuzația de a fi fost implicat 
în tentativa de lovitură de stat 
din septembrie anul trecut.

Procesul intentat lui Subandrio a 
început la 1 octombrie. în cursul dez
baterilor, fostul- ministru de externe 
al Indoneziei a fost interogat asupra 
evenimentelor din toamna anului tre
cut, unul dintre aceste interogatorii 
prelungindu-se 18 ore, Procurorul mi
litar a cerut pronunțarea sentinței ca
pitale. „Doctorul Subandrio — a ară
tat agenția Reuter — a declarat că 
nu este vinovat de complot și nu re- 

. cunoaște acuzațiile de subversiune 
și delicte financiare care i-au fost 
aduse".

Picasso la 85 de ani
Mesajul Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 25. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Cu prilejul împlinirii a 85 de 
ani, marele pictor Pablo Picasso a 
fost felicitat de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Francez, de 
Mișcarea franceză pentru pace și 
de alte organizații. în mesajul a- 
dresat în numele Biroului Politic 
al P.C.F., Waldeck Rochet, secre-> 
tarul general al partidului, amin
tește că Pablo Picasso, înscris în 
P.C.F. încă din anul 1944, „este 
unul dintre cei mai de seamă 
membri ai partidului, care se stră
duiește ca fericirea, ce se naște 
din frumos și din culoare, să stră
lucească pentru un număr cît mai 
mare de oameni".

Printre manifestările oficiale or
ganizate în vederea aniversării, fi
gurează o mare expoziție ce se va 
deschide simultan, la „Grand Pa
lais" și. „Petit Palais" din Paris, la 
18 noiembrie. Expoziția va cuprin
de 282 picturi, 205 desene, 184 
sculpturi și 116 obiecte de cera
mică, toate opere ale lui Picasso. 
De asemenea, Opera din Paris va 
relua spectacolele cu baletul 
„Icar", ale cărui decoruri sînt sem
nate de Picasso, iar cinemateca 
franceză va prezenta mai multe 
filme despre marele pictor, prin
tre care, „Guernica", al cineastu
lui Alain Resnais și „Mister Pi
casso", al lui Georges Clouzot.

HANOI 25 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat unor ziariști ce
hoslovaci, Fam Van Dong, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, a declarat că cele 
spuse de delegatul S.U.A. la O.N.U. 
despre dorința S.U.A. de a solu
ționa problema vietnameză pe cale

este

spus 
mai 
mo

BONN

Bugetul pe 1967 al Republicii Fede
rale va înscrie, potrivit prevederilor a- 
nunfate, un deficit de circa 4 miliar
de mărci vest-germane. Problema a- 
coperirii acestui important deficit a 
format obiectul unor aprinse discufii 
în cursul reuniuni' de luni a liderilor 
partidelor coaliției guvernamentale, 
reuniune la care au participat cance
larul Erhard, președintele Partidului 
U.C.D., vicecancelarul Mende, pre
ședintele Partidului liber-democrat și 
numeroși miniștri. După mai bine de 
6 ore de discufii participantă la reu
niune s-au despăr(if fără nici un re
zultat ; pozifiile celor două partide 
ale coalifiei rămînînd în continuare 
divergente.

Creștin-democrajii au în vedere în 
special sporirea impozitelor indirecte 
asupra unor produse de larg consum, 
precum și o reducere a alocațiilor fa
miliale și a burselor. Această orien
tare suscită vii critici din partea Parti
dului liber-democrat. „Bugetul pe 1967 
va fi piatra de încercare a coalifiei 
guvernamentale" — a declarat Erich 
Mende, într-un interviu acordat publi
cațiilor „B.Z." și „Der Mittag". „Sau 
coalifia va face fafă sarcinilor în le
gătură cu bugetul, sau se va destră
ma în cursul următoarelor trei luni" 
— a spus Mende. 
parteneri leali ai 
lor, dar pentru 
tatea economiei trebuie reduse și nu 
sporite cheltuielile statului".

pașnică, reprezintă „mai degrabă 
un efort pentru camuflarea inten
sificării agresiunii, efort care 
sortit eșecului".

„Guvernul R. D. Vietnam, a 
el, a declarat în modul cel 
categoric că, dintr-o serie de
tive, O.N.U. nu este competentă 
să ia nici o hotărîre în problema 
Vietnamului și o astfel de „hotă- 
rîre“ va fi nulă și neavenită". El 
a spus că „tribuna Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost și trebuie 
folosită pentru condamnarea agre
siunii S.U.A. în Vietnam, pentru 
sprijinirea luptei juste și desigur 
victorioase a poporului vietnamez 
și a poziției sale de pace, expresie 
fidelă a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam".

Vorbind despre discursul rostit 
de președintele de Gaulle la Pnom 
Penh și despre cel rostit de mi
nistrul de externe al Franței la 
Adunarea Generală a O.N.U., pre
mierul vietnamez a spus că în a- 
ceste discursuri s-a afirmat că „la 
originea conflictului vietnamez se 
află agresiunea americană, că lup
ta poporului din Vietnamul de 
sud are caracterul unei „rezistențe 
naționale" și s-a pus accentul pe 
retragerea trupelor americane din 
Vietnam. Acestea sînt fapte pozi
tive".

Referindu-se la calea pe care 
poate fi obținută pacea și liberta
tea poporului vietnamez, Fam Van 
Dong a declarat că aceasta „este 
lupta pînă la victoria finală, lupta 
poporului nostru care se desfășoară 
împreună cu lupta popoarelor din 
țările socialiste și din restul lumii, 
inclusiv a poporului american".

PEKIN 25. — 
Cu prilejul celei 
versări a Zilei 
ale Republicii Socialiste România, 
marți a avut loc la Pekin o adu
nare festivă organizată de Direc
ția Superioară Politică a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. 
Adunarea a fost deschisă de Iuan 
Ți-cin, locțiitor al șefului Direcției 
Superioare Politice a armatei, 
care a transmis felicitări poporu
lui și Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România din par
tea comandanților și soldaților Ar
matei Populare Chineze de Elibe
rare. în continuare a vorbit colo
nelul Marin Sorescu, atașatul mili
tar, aero și naval al României.

PRAGA 25 (Agerpres). — Lt. 
col. Petre Constantin, a depus 
luni coroane de flori la ci
mitirul din Zvolen, unde se află 
înmormîntați militari români că- 
zuți în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist 
și la monumentul din Lucenec. Au 
fost depuse coroane de flori la mo
numentele ridicate în memoria osta
șilor români la Piestany și Krome- 
riz. La solemnități au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
stat, ofițeri superiori.

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
La Casa Armatei Populare Iugo
slave din Belgrad, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de fo
tografii înfățișînd aspecte din 
viața militarilor forțelor noastre 
armate. La deschidere au luat 
parte amiral Ierkovici Mate, ad
junct al secretarului de stat pen
tru problemele apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

(Agerpres). — 
de-a 22-a ani- 

Forțelor Armate Iranul celebrează astăzi ani
versarea zilei de naștere a șa- 
hinșahului Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr.

în acest an, sărbătoarea națio
nală are loc în împrejurări cînd, 
pe plan intern, poporul iranian 
este angajat într-un amplu efort 
pe drumul construcției economice 
și dezvoltării culturii sale națio
nale. In ultima vreme au fost 
obținute importante succese în 
aplicarea reformei agrare, pe li
nia industrializării, în lichidarea 
analfabetismului.

Pe scena internațională, Iranul 
își afirmă adeziunea la ideile ce 
animă activitatea multor state 
dornice să trăiască în pace, ac
tivitate îndreptată spre stator
nicirea unui climat prielnic în- 
țeleqerii cu toate țările, fără deo
sebire de sistem social-politic. în 
acest sens, documente de stat și 
declarații oficiale ale conducă
torilor iranieni, pronunțate cu di
ferite ocazii, subliniază necesita
tea ca relațiile între state să fie 
clădite pe respectarea principii
lor independenței și suveranită
ții naționale, al eqalității în drep
turi și avantajului 
neamestecului în 
terne.

Opinia publică din 
privește cu simpatie transformă
rile economice și sociale petre
cute în ultimii ani în Iran, trans
formări de natură să contribuie 
la ridicarea bunăstării poporu
lui. Interesul comun al adîncirii 
cunoașterii reciproce și al extin-

derii colaborării bilaterale, gre
fat pe tradiția leqăturilor prie
tenești ce au dăinuit de veacuri, 
au apropiat continuu cele două 
țări, România și Iranul.

Contactele dintre oamenii de 
stat români și iranieni au devenit 
frecvente în ultimii ani. După vi
zita în Iran a președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, Majestatea Sa Impe
rială, șahinșahul Reza Pahlavi 
a fost timp de cîteva zile oaspete 
al țării noastre. Vizitele la 
nivel înalt au prilejuit convor
biri cordiale, în care s-a remar
cat dorința ambelor părți de a 
se extinde și intensifica coopera
rea româno-iraniană. Această 
dorință s-a concretizat în acor
dul privind colaborarea econo
mică și tehnică pentru producția 
de tractoare în Iran. în viitorii 
cinci ani, pe ogoarele persane 
vor întoarce brazde adînci 15 000 
de „Universaluri" de la poalele 
Tîmpei, iar într-o etapă 
toare, tipuri românești de 
toare. în număr de 10 000 
vor ieși pe porțile unei
proprii iraniene realizată cu 
sistenta tehnică a României.reciproc, al 

treburile in-

România

urmă- 
trac- 

pe an, 
uzine 

a- 
O

evoluție ascendentă au înregis- 
trat schimburile de mărfuri, ca și 
cele culturale și științifice. A- 
ceste schimburi se desfășoară pe 
temeiul respectării principiului 
egalității și avantajului reci
proc, pîrghie siqură și trainică a 
lărgirii colaborării multilaterale 
româno-iraniene.

„Noi dorim să fim 
creștin-democrați- 

a asigura stabili

COLUMBIA

într-o galerie de mină
O explozie a gazului de mină pare a 
cauza celor două catastrofe miniere

Noile dimensiuni
aie problemei apartheidului

NEW YORK 25 (Agerpres). — Sub titlul „Noile dimensiuni ale pro
blemei apartheidului", comitetul special pentru cercetarea politicii de 
apartheid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane, a dat publici
tății partea finală (concluzii și recomandări) a raportului său prezentat 
Adunării Generale a O.N.U. și Consiliului de Securitate.

Atrăgînd atenția asupra înrău
tățirii situației din această țară, 
comitetul special ajunge la con
cluzia că principala responsabili
tate pentru eșecul eforturilor 
O.N.U. de a pune capăt acestei si
tuații revine marilor parteneri co
merciali ai Africii de Sud. In ra
port se subliniază că principalii 
parteneri comerciali occidentali ai 
Republicii Sud-Africane, nesoco
tind rezoluțiile Adunării Generale 
și ale Consiliului de Securitate, 
încalcă chiar embargoul asupra li
vrărilor de armament către aceas
tă țară. Investițiile de capital — 
se arată în continuare — au spo
rit masiv. Guvernul și companiile 
sud-africane au primit noi îm
prumuturi substanțiale din partea

țărilor occidentale. Sprijinul obți
nut de guvernul de la Pretoria în 
continuarea politicii de discrimi
nare rasială, se subliniază în ra
portul comitetului special, a încu
rajat minoritatea din Rhodesia de 
sud să urmeze acest exemplu. Iar 
colaborarea acestor forțe minori
tare rasiste cu colonialismul por
tughez, îndreptată împotriva luptei 
popoarelor din această regiune 
pentru independență, egalitate și 
demnitate, reprezintă o primejdie 
gravă pentru pacea în Africa și în 
întreaga lume.

Recomandările comitetului spe
cial includ o serie de măsuri ener
gice, care se află în prezent în 
dezbaterea Adunării Generale.

Replica a mii de filipinezi la planurile de intensificare a agre
siunii, discutate la reuniunea de la Manila

Sesiunea Adunării■ ■

Naționale a
R. S. Cehoslovace

PRAGA 25 Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite: La 25 
octombrie, la Praga au început lu
crările celei de-a 12-a sesiuni a 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace. în prima zi, deputății au 
discutat și aprobat proiectul de 
lege privind asigurările de stat și 
propunerea Comitetului juridic 
constituțional și a Comitetului 
pentru problemele culturale în le
gătură cu elaborarea unei legi pri
vind presa și celelalte mijloace de 
informare de masă. Adunarea Na
țională a aprobat, de asemenea, 
raportul asupra activității Prezi
diului și a comitetelor adunării în 
perioada care a trecut de la ultima 
sesiune.

FAIMOASA
„ALEE

Romanul lui Gra
ham Greene, „Un a- 
merican liniștit", con
sacră faimoasa stradă 
Catinat din Saigon. 
Ceea ce se petrece, în . 
realitate, însă', pe o 
altă stradă săigoneză, 
întrece orice fan
tezie. Pe aceasta 
o consacră un ra
port al .unei .subco
misii a Congresului 
american. .Strada a- 
vea un nume, dar pe 
acesta l-au uitat pînă 
și saigonezii care au 
botezat-o „Aleea 
P.X." : este talciocul 
capitalei sud-vietna- 
meze. Cei ce au adus 
de peste 
dată cu 
un cortegiu de sufe
rințe pentru vietna
mezi. etalează aici 
toate produsele care, 
dispărute „nu se știe 
cum" din magazinele 
armatei și adminis
trației americane (de
numite în codul mili
tar „P.X."), reapar 
misterios pe trotua-

ocean, o 
agresiunea.

rele străzii bursei ne
gre.
Scandalul luînd pro

porții, o subcomisie a 
Congresului s-a de
plasat la fața locului 
și, după 9 luni 
cercetări, a 
uri raport, 
dezvăluie și 
disparițiilor 
gazinele P.X., și mul
te alte matrapazlîcuri 
care înfloresc în um
bra războiului de a- 
gresiune. Pe prima 
filă a raportului fi
gurează o cifră cu o 
valoare uriașă : 1 700 
milioane dolari. Este 
echivalentul așa-zisu- 
lui „ajutor economic" 
pe care administrația 
americană îl pompea
ză, ca pe un balon de 
oxigen, spre a pre
lungi zilele regimului 
de la Saigon. Contra
valoarea celor 1 700 
milioane de dolari — 
bunuri de consum, 
materii prime etc. — 
aflăm în raport — „au 
fost introduse fără ca

de 
zămislit 

Acesta 
misterul 
din ma-

P. X.“
nimeni să se sinchi
sească de utilitatea 
lor reală, fără a ve
ghea ca să nu fie de
turnate". Concluzia • 
„Gestiunea misiunii 
americane de la Sai
gon este contrară 
practicilor... normale 
și contribuie mai cu- 
rînd la amploarea a- 
b uzurilor decît la 
combaterea lor".

întrucît agenția 
Reuter, care a trans
mis rezumatul rapor
tului, nu a putut afla 
cine sînt cei răspun
zători, pentru contri
buabilii americani, 
din ale căror dări a- 
proape 2 miliarde au 
curs pe apa... Me- 
kong-ului, singurul 
țap ispășitor rămâne 
căpitanul Archie 
Kuntze. Dirijînd un 
buget de 60 milioane 
dolari pentru întreți
nerea cantinelor per
sonalului american la 
Saigon, el a fost a- 
restat și inculpat de 
deturnare de fon
duri...

fi
care s-au petrecut luni în Columbia.

La mina de cărbuni din Samaca, pră
bușirea intrării în mină a închis înăuntru 
circa 200 de mineri. Galeriile subterane 
blocîndu-se, aceștia au rămas fără posibi
litatea unei comunicări între ei. în urma 
eforturilor depuse pentru a se degaja o 
cale de acces, 150 de mineri au putut fi 
salvafi. 4 dintre ei sînt grav răniți. 14 
mineri au rămas îngropafi într-o galerie 
la o adîncime de 100 de metri. După 
multe ore de încercări, rămase zadarnice, 
pentru a da de urma lor, s-a anunfat, în 
cursul zilei de mărfi, că sînt pufine spe
ranțe de a mai putea fi salvați. Cel de-al 
doilea accident s-a produs în tunelul unei 
mine de lîngă Bogota, apar(inînd compa
niei Morrisson. Aici au murit 9 mineri, iar 
alf' 15 au fost răniți.

Agenfia France Presse amintește cu 
acest prilej de alte dezastre înfîmplafe tot 
luni. Explozia unei cisterne la uzina „Me- 
tallurgia" din Malines (Belgia) a cauzat 
moartea a 9 persoane și rănirea altor 15, 
iar un mare incendiu într-un cartier de la 
periferia capitalei argentiniene a distrus 
300 de locuinfe, lăsînd fără adăpost 3 000 
de persoane.

Declarațiile de intenții"
5 y

haga Speranțe
in soluționarea

dezmințite la Manila crizei guvernamentale

MANILA 25 (Agerpres). — 
Marți după-amiază, în capita
la Filipinelor au fost date pu
blicității un comunicat comun 
și două declarații la încheie
rea conferinței la care au par
ticipat șefii de state și guver
ne din șapte țări implicate în 
războiul agresiv dus de S.U.A. 
în Vietnam. După cum era de 
așteptat, participanții la reu
niune au semnat documente în 
care se reafirmă hotărîrea lor 
de a continua agresiunea. 
Comunicatul final menționează 
că „statele reunite la Manila 
sînt hotărîte să-și continue 
eforturile lor militare și să a- 
dopte și alte măsuri ferme,

atîta timp cît va fi necesar". 
Se specifică, de asemenea, 
necesitatea „unei acțiuni mili
tare energice" a țărilor parti
cipante „pentru a se putea 
face față situației". Vasta ac
țiune propagandistică dinain
tea conferinței, inspirată de 
inițiatorul real al reuniunii de 
la Manila, S.U.A., în scopul 
de a convinge opinia publică 
mondială că președintele John
son șl aliațil săi intenționează 
să caute o „reglementare" 
pașnică a situației din Viet
nam a fost desmințită astfel 
de înseși prevederile docu
mentelor de la Manila.

HAGA 25 (Agerpres). — Norbert 
Schmelzer, președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului popular 
catolic, care a fost însărcinat de 
regina Juliana cu soluționarea cri
zei de guvern în Olanda, a avut 
întrevederi cu senatorul Jelle 
Zijlstra, președintele desemnat al 
băncii olandeze și fost ministru de 
finanțe, și cu Jan de Quay, fost 
prim-ministru. în cercurile politice 
din Haga se subliniază că deși 
Zijlstra este membru al partidului 
antirevoluționar, partid a cărui 
conducere a refuzat propunerea lui 
Schmelzer să participe la forma
rea unei noi coaliții guvernamen
tale împreună cu Partidul popular 
catolic, acesta ar putea totuși ac
cepta propunerea de a conduce un 
guvern interimar pentru a pune 
capăt astfel crizei guvernamentale 
care a intrat în cea de-a doua 
săptămînă.

MB ROMA. Ziarul „l'Unltă" anunță Încheierea campa- 
niei de strîngere de fonduri pentru sprijinirea pre

sei comuniste. în cadrul campaniei din acest an au fost 
adunate peste 2 miliarde lire, cu 556 milioane lire mai 
mult decît anul trecut.

|®S PHENIAN. La 25 octombrie a avut loc la Pan- 
munjon o nouă ședință a Comisiei militare de ar

mistițiu în Coreea. Partea coreeano-chineză a protes
tat pe lîngă partea americană împotriva bombardării 
sectorului părții coreeano-chlneze șl a cerut retragerea 
tuturor armelor grele și automate introduse în mod 
ilegal în zona demilitarizată, precum și luarea de mă
suri în vederea aplicării acordului de armistițiu.

BELGRAD. La Pavilionul de artă de la Kalemeg- 
" dan din Belgrad a fost deschisă o expoziție de 
artă plastică românească, care cuprinde 130 de lucrări 
ale unor pictori și sculptori români.

mele a 231 de persoane, cărora 
anulate drepturile parlamentare și

MB BONN. La Tribunalul din Stuttgart a început pro- 
““ cesul unui număr de 16 foști ofițeri S.S., acuzați 
de complicitate la asasinatele în masă comise de na
ziști pe teritoriul Poloniei vremelnic ocupat de trupele 
fasciste în anii celui de-al doilea război mondial.

M| KUALA LUMPUR. Partidul muncii din Malayezla 
a anunțat că va organiza o manifestație de pro

test în întreaga țară cu prilejul vizitei președintelui 
Johnson, stabilită pentru 30 octombrie.

gg| VIENTIANE. Guvernul laoțian a cerut Tailandei să 
™ la măsuri pentru extrădarea generalului Thao Ma 
șl a adepților acestuia, pentru a fi judecați. Thao Ma 
a încercat să organizeze o lovitură de stat, în timp 
ne premierul Suvanna Fumma era plecat din țară.

RB COLOMBO. Partidele de opoziție din Ceylon au 
“• obținut victoria în alegerile parlamentare supli
mentare pentru Camera reprezentanților organizate la 
24 octombrie în cîteva circumscripții electorale.

KM RIO DE JANEIRO. Președintele Braziliei, Castelo 
“ Branco, a avut o consfătuire cu membrii Consiliu
lui național al securității, în cursul căreia a fost discu
tată actuala criză politică din țară. Membrii Consiliu
lui au prezentat cu acest prilej o listă cuprinzînd nu- 

urmează să Ie fie 
politice.

In capitala-Franței a avut loc premiera filmu
lui istoric „Arde oare Parisul?" realizat de Rene 
Clement. Filmul este o prezentare a principalelor 
episoade ale eliberării Parisului, din august 1944. 
Printre interpreți se numără actori de seamă din 
Franța și din alte țări: Claude Rich, Alain Delon, 
Bruno Cremer, Kirk Douglas, Orson Wells, Yves 
Montand, Simone Signoret, Jean Paul Belmondo 
etc. In ziua prezentării filmului o coloană de 
care blindate a parcurs drumul urmat în august 
1944 la Paris de divizia a Il-a blindată a gene
ralului Leclerc.

!SH0 PEKIN. Agenția China Nouă informează că Mao 
“ Tze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, l-a pri
mit marți pe ministrul afacerilor externe al Pakistanu
lui, Sharif Uddin Pirzada, care se află în vizită în 
R. P. Chineză. A fost de față Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat și ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze.

KM LONDRA. Deputatul Emrys Hughes va prezenta Ia
2 noiembrie în Camera Comunelor un proiect rle 

lege vizînd suprimarea tuturor titlurijM' *<• noblețe în 
Anglia. Conform acestui proiect, ar urma< ca regina 
Angliei să nu mai confere alte titluri de noblețe, iar 
cele existente să înceteze de a fi ereditare.

NEW YORK. Albert Herrera, în vîrstă de 40 de 
ani. soția unui șofer din Austin (Texas), a născut 

luni cel de-al 20-lea copil, cel mai mare fiind în vîrstă 
de 24 de ani.

din Austin (Texas), a născut
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