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independentei și suveranității naționale — agricultura socialistă a intrat într-un stadiu superior de dezvoltare, are loc un puternic

Dezvoltarea colaborării intre tarile

Interviul acordat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
delegației oficiale de ziariști greci

Cablu

electric

sub
In viața Ideologică a partidului nostru începerea unul nou an de studiu în cercurile și cursurile de partid reprezintă un important eveniment. învățămîntul de partid ocupă un loc de seamă în activitatea partidului nostru, ca mijloc deosebit de important de răspîndi- re a cunoștințelor politice și ideologice, de ridicare a nivelului de 1 conștiință al membrilor de partid șl al maselor de oameni ai muncii. Conducerea partidului acordă mare atenție ideologice, creșterii continue a nivelului propagandei, corespunzător înaltelor cerințe șl exigențe ale actualei etape de desăvîrșire a construcției socialiste.îmbunătățirile de ordin organizatoric care au fost aduse anul a- cesta în însăși structura învățămîntului pe baza recomandărilor Comitetului Central al partidului — extinderea cursurilor de partid, ea formă de bază a învățămîntului prin care se înlătură fărîmlțarea într-un mare număr de cercuri șl paralelismele inutile ; crearea școlilor de partid uzinale; dezvoltarea propagandei prin conferințe etc — creează condiții ca noul an de învățămînt să se desfășoare la un nivel superior și să se finalizeze în rezultate tot mai bune.Problema fundamentală care se pune acum în fața organelor și organizațiilor de partid, a activiștilor din domeniul propagandei este să asigure învățămîntului de partid o înaltă calitate, un conținut bogat în idei vii, care să orienteze în toate domeniile.Calitatea învățămîntului nu e o categorie abstractă — ea derivă din însuși sensul, scopul și finalitatea învățămîntului de partid, care are ca obiectiv principal să asigure însușirea temeinică a politicii partidului de către membrii de partid și masa largă a oamenilor muncii, în vederea mobilizării lor Ia realizarea îndatoririlor ce le revin în opera de construcție socialistă. Sarcinile de partid se realizează nu ■țrintr-o rețetă unică, ci într-o mare varietate de condiții, care diferă de la întreprindere la întreprindere, de la regiune la regiune, de la un mediu înconjurător la altul, în raport cu categoria și preocupările oamenilor chemați să le înfăptuiască. Spre a face față cu succes acestor cerințe, membrul de partid — elementul motor al întregii activități pentru. îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste — trebuie să înțeleagă aprofundat, să-și însușească ^organic politica partidului, încît să poată obține cît mai bune rezultate în înfăptuirea ei, să poată clarifica celor din jur necesitatea imperioasă pe care o exprimă, faptul că ea corespunde intereselor vitale ale poporului, cerințelor de progres ale țării noastre.Tocmai din această misiune decurge, ca o cerință primordială pentru întregul nostru învățămînt, strînsa lui legătură cu viața, cu realitățile în care trăiesc și muncesc membrii de partid și întregul nostru popor, cu realitățile României socialiste. Studiul ideologic nu este un scop în sine, nu are ca menire înmagazinarea unor cunoștințe abstracte, ci trebuie să-și pună ca țel aprofundarea problemelor actuale care se ridică în toate domeniile construcției socialiste, în întreaga activitate de dezvoltare a economiei și culturii românești, înțelegerea fenomenelor care au loc pe plan mondial.In centrul preocupărilor partidului în perioada actuală se află construcția economică, îndeplinirea sarcinilor planului cincinal, și ca atare aceste probleme trebuie să se afle și în centrul propagandei de partid ; studiul în cercuri șl cursuri trebuie să ducă la cunoașterea temeinică a politicii economice a partidului, la aprofundarea unor probleme esențiale ale construcției socialiste, cum sînt: sporirea eficienței economice și a rentabilității, reducerea prețului de cost și ridicarea calității produselor, îmbunătățirea conducerii întreprinderilor industriale pe baza introducerii metodelor științifice, folosirea pe scară largă a metodelor statistico-matematice, sporirea producției și productivității muncii în agricultură, întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție etc.Sub ochii noștri, în actuala etapă a desăvîrșMi construcției socialiste se ’ înfăptuiesc adînci prefaceri pe toate planurile vieții sociale. Se realizează opera vastă de industrializare socialistă a țării — necesitate obiectivă a dezvolțării întregii economii, a pro- gjes.ului și civilizației, garanția

oactivității teoretico-
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avînt al culturii, științei, artei și învățămîntului. Pe baza dezvoltării economiei crește nivelul de trai al poporului, se aplică măsuri pătrunse de adîncul umanism propriu

orînduirli noastre fată de cel ce muncesc, ca și față de cei care și-au făcut datoria față de societate. Ca rezultat al tuturor transformărilor sociale, națiunea noastră socialistă cunoaște o continuă înflorire, afirmîndu-se în plenitudinea forțelor sale creatoare, s-a sudat trainic unitatea întregului popor, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, se întărește continuu rolul conducător al partidului.Tocmai asemenea probleme, re- flectînd principalele procese ale actualei etape de dezvoltare a țării noastre, trebuie să formeze obiectul studiului, să fie dezbătute și aprofundate în învățămîntul de partid.
(Continuare In pag. a n-a)

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, a acordat un interviu 
delegației oficiale de ziariști din Grecia care a făcut recent o 
vizită în țara noastră, la invitația ministrului 
terne.

Publicăm mai jos răspunsurile tovarășului 
Maurer la întrebările ziariștilor greci.

afacerilor ex-

Ion Gheorghe

întrebare: in ce fază se 
găsesc relațiile greco-române 
în momentul de față, după 
recenta dv. vizită în Grecia și 
după semnarea acordurilor 
greco-române ? Care este spi
ritul care, de o parte și de 
cealaltă, domnește cu privire 
la aplicarea lor ?RĂSPUNS: Permitețl-ml săsubliniez și cu această ocazie că între poporul român și poporul grec există legături tradiționale de prietenie, care au fost cimentate

111

MB

de-a lungul permanentă materiale și spirituale.Ca o expresie a dorinței comune a popoarelor noastre de a dezvolta necontenit legăturile lor reciproce, am avut recent ocazia de a face o vizită oficială în Grecia la amabila invitație a guvernului dv.Păstrînd o plăcută amintire primirii cordiale care mi s-a făcut în țara dv. și arătîndu-ne satisfăcuți de rezultatele convorbirilor pe care le-am avut cu Majestatea Sa Constantin, regele elenilor, cu excelența sa domnul prim-ministru Stephanos Stephanopoulos și cu ceilalți distinși demnități greci, exprimăm încă odată mulțumiri pentru atenția deosebită cu care gazdele ne-au înconjurat. Așteptăm cu un deosebit interes vizita pe care excelența sa domnul prim-ministru Stephanos Stephanopoulos și domnul Ioannis Toumbas, ministrul afacerilor externe, urmează s-o facă în România. La rîndul nostru, ne vom strădui ca vizita în România a înalților noștri oaspeți să fie cît mai agreabilă și folositoare dezvoltării relațiilor prietenești dintre țările noastre.Ca o expresie a dorinței celor două guverne de a așeza relațiile dintre țările noastre pe fundamentul trainic al principiilor respectului mutual, al suveranității și independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, am procedat împreună la încheierea unui grup de acorduri, care inaugurează o etapă nouă în relațiile dintre România și Grecia.în prezent instituțiile române de resort sînt preocupate de concretizarea prevederilor acordurilor

Șantierul de hidroameliorații 

Albifa — Fălciu, regiunea lași. 
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Preocuparea partidului și statului nostru pentru ocrotirea mamei și copilului, pentru a crea mamelor posibilități cît mai bune de a se ocupa de creșterea, îngrijirea și educarea copiilor se reflectă șl în indicațiile date industriei și comerțului pentru dezvoltarea unei producții corespunzătoare de articole destinate celor mici. După cum se știe, în București, ca și în alte orașe, există magazine și raioane specializate în asemenea mărfuri, care oferă de la îmbrăcăminte și încălțăminte, pînă la jucării.A devenit un obicei ca încă înainte de a fi adus copilul de la maternitate, familia să adune, u- nul cîte unul, toate cele necesare îngrijirii lui. Zeci de obiecte de care este nevoie pentru masa, plimbarea, baia sau chiar pentru distracția celui mic completează inventarul. Se găsesc ele în magazine ? Cum se pot procura î Multe scrisori semnalează absența unor obiecte mărunte, dar absolut indispensabile. Așa, de exemplu, oricît ar părea de necrezut, nu se găsesc biberoane. „Timp de mai bine de o lună — ne-au spus vînzătoarele de la „Tehnica medicală’ de pe Calea Victoriei — au lipsit cu desăvîrșire. La 19 octombrie ne-au

veacurilor printr-o circulație de valori

semnate la Atena, pentru a se putea trece într-un termen cît mal scurt la realizarea lor.
ÎNTREBARE: Cum vedeți 

dv. evoluția situației în spa
țiul nostru geografic în spiri
tul destinderii care este culti
vat atît 
România 
pentru oRĂSPUNS: dezvoltarea colaborării în Balcani reprezintă o cauză vitală comună pentru popoarele din această regiune geografică. Avînd permanent în atenție acest deziderat, România militează cu consecvență pentru dezvoltarea colaborării cu fiecare țară din Balcani. în acest sens, guvernul român a făcut cunoscutele sale propuneri pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, iar la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. împreună cu alte state europene a prezentat proiectul de rezoluție privind „Acțiunile pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme sociale diferite", care a fost adoptat în unanimitate.

de Grecia cit și de 
și al tendinței lor 

pacificare generală ?Consolidarea păcii si

(Continuare în pag. a V-a)

fluvial

Pe Dunăre, nu departe de orașul Galați, a fost lansat țol un cablu electric subfluvial al liniei de 110 kV Galați— Măcin. De fapt este vorba de patru cabluri — trei formînd circuitul liniei șl unul de rezervă — fiecare in lunqime de 1 300 metri, care vor face leqătura între cel doi stilpi de pe malurile Dunării. Noua sursă de energie electrică va alimenta șantierele de hidroameliorații șl de irl- qații din zona Măcin.(Agerpres)

Azi sosește in tara noastră
primul ministru al Iranului

Amir Abbas Hoveida
I

ntre formația intelectuală a omului de astăzi și spiritul în care erau înțelese problemele culturii la intelectualii generațiilor trecute există o profundă deosebire de structură. Cauza trebuie căutată, fără îndoială, în nevoia de adaptare la progresele din ce în ce mai rapide ale științei și vieții contemporane.Omul generațiilor trecute trăia într-o lume cu evoluție lentă ; progresul ștlințific-industrlal se desfășura într-un ritm încetinit și, adeseori, un intelectual, care-și terminase școala cu patruzeci de ani în urmă, avea îndestulătoare cunoștințe pentru a se putea orienta In viața științifică a contem-

Ion BIBERI

poraneitățil; cărturarul timpurilor trecuto dobîn- dise, pentru tot ții, un fond de care nu se cerea decît uneori împrospătat. Este caracteristică, în a- ceastă privință, mărturisirea repetată a uneia dintre personalitățile spirituale ale tă-

sosit o sută de bucăți. S-au vîn'dul în cîteva ore*.  Cît privește magazinele de sticlărie, unele dintre ele n-au mal primit de 2—3 luni sticluțe gradate pentru lapte. Este evident că cele mal puțin do 550 000 de biberoane contractate pentru anul în curs de către Ministerul Sănătății șl Prevederilor Sociale și Ministerul Comerțului Interior nu acoperă cerințele. Iar ca rezultat al recentelor contractări pentru anul viitor, cantitățile au fost în fapt diminuate cu aproape 90 000 de bucăți, întrucît Centro- coop, care reprezintă întreaga rețea a comerțului la sate, n-a contractat nici măcar o singură sticlă ; pe de altă parte, M.S.P.S. și-a redus în mod inexplicabil comenzile cu circa 65 000 de bucăți.Un alt capitol important al produselor pentru copii ar trebui să-l constituie preparatele alimentare speciale. Spunem „ar trebui*,  deoarece în momentul de față industria și comerțul nu oferă a- 
proape nimic de acest gen. Laptele praf degresat de tip Eledon nu se produce încă la noi. Interesîn- du-ne de ce, am aflat că la fabrica de lapte praf din Vatra Dor- nei a fost adusă de patru ani o instalație specială, dar ea n-a reușit să fie pusă în funcțiune întrucît

restul vie- cunoștințe
OPINII
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rll noastre de la sfîr- șltul secolului trecut și începutul celui prezent, Titu Maiorescu, care de- _________ clara cu sinceritate că „nu se mai ține la curent*  cu noile manifestări ale studiilor despecialitate. O atare formație intelectuală răspundea unei lumi, fără iăs-

mașina adusă s-a dovedit a fi necorespunzătoare. Problema nu este deci rezolvată șl perspectiv*  apropiate nu se întrevăd.Nici pentru perioada cînd mesele copilului încep să se diversifice nu se găsesc în vînzare produse gata preparate. Este momentul cînd în alimentație sînt introduse diferite supe, piureuri, paste, iar prepararea lor corectă cere nu numai bătaie de cap șl timp, ci și pricepere. Lucrurile ar putea fi mult simplificate dacă industria alimentară ar introduce în fabricație unele preparate specifice, care ar asi- gUTa copiilor, îndeosebi în timpul iemil, o alimentație bogată în vitamine. „Rețete se pot da destule — ne-au spus mal mulți medici pediatri — se pot lua și modele, în- trucît într-o serie de țări există un larg sortiment de asemenea preparate. Toate fabricate în doze mici — o porție sau două — pentru a fi consumate în aceeași zi. In acest fel s-ar veni în mare măsură în ajutorul mamelor, dîndu-le posibilitatea să rezolve mai lesne o problemă atît de complicată cum este hrănirea rațională a copilului*.
Rodica ȘERBAN

turnări revoluționare de perspectivă economico- soclală, sau științlfic-cul- turală.Omul de ieri, supus materiei, încerca timid să folosească forțele universului ; astăzi, el domină energia atomică și pregătește folosirea în scopuri pașnice a celor mai bogate izvoare de energie cosmică. Omul generațiilor trecute interoga formele vieții și ale naturii Inanimate, legat fiind de clipa aceea și locul limitat pe care-1 ocupa pe suprafața planetei; oame-. nil timpului nostru captează razele mal înainte nebănuite ale cosmosului, împingînd granițele universului cunoscut la peste zece miliarde de ani lumină, unesc cu rachete spațiile interplanetare, pătrund înlăuntrul a- tomului, amănunțesc formele fizico-chimice al*  însușirilor ereditare, unifică planeta prin comunicații instantanee, înconjură pămîntul cu o salbă din ce în ce mal numeroasă de sateliți artificiali, explorează adîncimile mării și vastitatea spațiului aerian, descifrează cu ajutorul mașinilor de calcul scrierile populațiilor dispărute de secole și milenii, folosesc în fiecare zi noi energii ale naturii, se pregătesc să fertilizeze deșerturile șl să facă potabilă apa mării, într-un neîncetat șl neobosit avînt al cunoașterii și progresului.în ultimii douăzeci de ani, au apărut noi discipline științifice, s-au afirmat noi metode de cercetare, s-au descoperit noi energii. Care este poziția intelectualului de astăzi față de acest neîncetat progres, care schimbă, sau, mal exact, amănunțește fața lumii la fiecare doi-trel ani, sub influența accelerării ritmului dezvoltării științifice ?

Astăzi sosește la București excelența sa domnul Amir Abbas 
Hoveida, primul ministru al Iranului, împreună cu soția, care, la 
invitația președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe ti» face Q oficiaiă, de 7 zile în Republica SocialistăMaurer, va 
România.Amir Abbas Hoveida s-a născut la 18 rie 1919 heran. A studiile dare la francez din Beirut, iar cele superioare la universitățile din Paris și Bruxelles, fiind licențiat în științe e- conomice, politice și istorice.în anul 1943, Amir Abbas Hoveida a intrat în diplomație îndeplinind diferite funcții în cadrul Ministerului A- facerilor Străine al Iranului și la oficii diplomatice din tate.între —1957, dus diferite departamente * în cadrul unui oficiu al O.N.U., ulterior a ocupat înalte posturi în economia martie 1964, Amir Ăbbas Hoveida a fost numit ministru de finanțe și în ianuarie 1965 devine prim- ministru al Iranului.Legăturile dintre popoarele român și iranian au o veche și îndelungată tradiție. în ultimul timp au avut loc importante schimburi de vizite la nivel înalt, care au a- dus o contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor dintre România și Iran. în mal 1966, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a vizitat Republica Socialistă România, iar în octombrie

februa- la Te- urmat secun- liceul

străină-anii 1951 el a con-
țării sale. în 1965 șl iulie 1966, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a făcut vizite în Iran.Colaborarea economică dintre cele două țări cunoaște în prezent o desfășurare fructuoasă.Vizita în România a Excelenței Sale Domnului prlm-minlstru Amir Abbas Hoveida va constitui un nou și important pas pe linia dezvoltării relațiilor dintre Republica Socialistă România și Iran.Urăm un călduros bun venit primului ministru al Iranului I

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag a IV-a)

Telegramă
Președintele Iosip Broz Tito a adresat tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
și Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialist*  
România, următoarea telegramă, de la bordul avionului:Zburînd peste teritoriul tării dumneavoastră, la înapoierea din India, permiteti-mi să transmit încă o dată cele mai cordiale salutări și ce’e mai bune urări poporului român prieten și dumneavoastră personal,
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Gîndire vie, spirit creatorLEGĂTURĂ uII

TOMA A. DIACONES- CU, BUȘTENI, STR. ALUNIȘ 1 : Pensionarii I.O.V.R. vor beneficia de prevederile hotărîrii de majorare a pensiilor ?RĂSPUNS : Da. Pensionarii invalizi și accidentați de război, ofițeri și subofițeri, precum și urmașii acestora, vor beneficia de aceleași majorări ca și pensionarii de. asigurări sociale. Pensiile invalizilor, și accidentați-., lor de război cu inferioare, precum urmașilor acestora, majorate în medie la sută.ION APOSTOL.Am muncit la C.F.R. timp de 42 de ani și am fost pensionat acum cîteva luni pe baza un.ui salariu mediu tarifar de 1 850 lei lunar. Pensia rezultată din calcul, potrivit decretului nr. 292/1959 a fost de 1 415.50 lei. Am beneficiat însă de cuantumul maxim al pensiei admis de lei va la

grade și ale vor fi cu 25IAȘI:

vechea lege — 1 200lunar. Ce pensie mi se stabili cu începere de 1 ianuarie 1967 ?RĂSPUNS. Potrivit Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., pensionarii a ror pensie, rezultată calcul și menționată decizia de pensionare, pășește suma de 1 380 vor primi pensia rezultată din calcul. Deci pensia dv. se va majora de la 1 200 lei, la 1415,50 lei (rotunjit 1 416 lei) înce- pînd cu data de 1 ianuarie 1967.

că- din în de- lel.

FLORE A MIRCEA, BUCUREȘTI, STR. DU- NAVĂȚ 55 : Am o pensie bună ca pensionar de invaliditate gradul II, dur doresc să mai muncesc. In ce condiții voi putea cumula salariul cu pensia în întregime ?.RĂSPUNS : Proiectul de lege prevede în art. 61, aliniatul 3, că pensionarii de invaliditate gradul I și II. care au recomandarea organelor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă pentru prestarea unei activități cu caracter reconfortant, vor primi. pe timpul cît sînt încadrați în muncă, pensia în întregime.NICOLAE MTRCES- CU, COM. PITARU — RAIONUL TITU: Fratele meu a încetat activitatea salariată cu puțin timp înainte de împlinirea vechimii integrale (25 de ani). El a decedat înainte de împlinirea vîrstei de pensionare. Soția lui va putea cere pensie de urmaș ?RĂSPUNS : Nu, deoarece cel decedat nu era pensionar sau salariat, la data decesului șl nici nu avea vechimea necesară pentru acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă.

Publicăm în continuare răspunsuri la întrebă- 
de către cititori pe mar- 

lege a pensiilor.
rile adresate redacției , 
ginea noului proiect de

sie la vîrstă de 52 de ani, așa cum se stabilește pentru grupa a muncă ?RĂSPUNS: de muncă ce se dra în grupa I sau a II-a de muncă vor fi reglementate ulterior și publicate o dată cu legea.ELISABETA MOCANU — BUCUREȘTI : Care va

II-a deLocurile vor înca-
vor fl

chime, adică 120 lei (1 000X12%). Pensia deInvaliditate de gradul II se calculează din cuantumul pensiei de invaliditate de gradul I, prin aplicarea procentului de 85%. Deci pensia la care avea dreptul ar fi 569,50 lei (rotunjit 570 lei).SOFIA STĂNESCU, STR. RODNEI 68, TlR-
ați de

nobișnuită, salariului lei?
Pentru

MARIA COSTEA, BUCUREȘTI, STR. CĂPRIOAREI 54 A : Tn ce grupă de muncă mă voi încadra, dacă lucrez ca sudor electric de 23 de ani în același loc de muncă ? Voi putea cere pen-

fl cuantumul pensiei de invaliditate gradul pentru boală corespunzător tarifar de 1 000
RĂSPUNS:stabilirea cuantumului acestei pensii, în afara elementelor indicate în întrebare, se ține seama de vechimea în muncă și de vîrstă angajatului. Pensia de invaliditate gradul II se va stabili prin aplicarea procentului de 85 la sută asupra pensiei ce v-ar fi revenit în cazul unei invalidități de gradul I. Să presupunem că dv. aveți vîrstă de 36 de ani și o vechime în muncă de 12 ani. Pensia de invaliditate pentru gradul I este de 670 lei (1 000X55% = 550, la care se adaugă sporul de ve-

GOVIȘTE: Soțul meu a beneficiat, pînă la data decesului, de ajutor social stabilit pe baza unei vechimi de 6 ani în muncă. Ca soție urmașă a fostului beneficiar de ajutor social, voi putea cere înscrierea la ajutorul social ?RĂSPUNS: Proiectulde lege nu prevede transmiterea ajutorului social la urmași.VASILE DAVIDESCU, BUCUREȘTI : Contribuția de 2 la sută din salariul tarifar lunar de încadrare, pe baza căreia se va forma fondul pentru plata pensiilor suplimentare, este obligatorie pentru toți angajații sau are caracter facultativ ?

RĂSPUNS: Potrivitart. 72 din proiectul de lege, fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formează din contribuția tuturor anga- jaților. 1GABRIEL LAZAR — COMUNA NOVACI, RAIONUL GILORT: 'am cîteva luni pînă împlinirea vîrstei de de ani. La oe etate putea cere pensionarea pentru limită de vîrstă ?RĂSPUNS : Dacă împliniți vîrstă de 60 de ani pînă la 31 decembrie 1966, pensia de bătrînețe vi se poate stabili chiar în acest an pe baza decretului 292/1959, la cererea dv. sau la propunerea unității. în cazul în care nu veți împlini a- ceastă trarea legi a tea fi ani.VASILE DONCIU — BUCUREȘTI : Voi ieși la pensie în primele luni ale anului viitor. După noua lege a pensiilor, calculul pensiei mele se va face pe baza procentului de 90 la sută aplicat la salariul tarifar. Tntrucît am o mare continuitate în mun- . că, urmînd să beneficiez și de sporul corespunzător, cuantumul pensiei va putea depăși salariul tarifar ?RĂSPUNS : Nu. Articolul 64 din proiectul de lege prevede că pensia de orice fel nu poate fi mai mare decît salariul tari-

Mal la 60 voi

vîrstă pînă la in- în vigoare a noii pensiilor, veți pu- pensionat la 62 de

PENTRU CE SÎNT FĂCUT Examenul

de medie

specialist

u

Doi muncitori executau un podeț metalic la centrala electrică de termofi- care a uzinei „Danubiana*.  La un moment dat, seîntei- le aparatului de sudură au aprins gazul metan din partea superioară a unui cazan de aburi. Flacăra s-a extins cu repeziciune în interior, provocînd o explozie puternică. N-au fost victime. In schimb, cazanul s-a deteriorat, pagubele materiale aduse întreprinderii fiind evaluate la peste 2 milioane de lei.

numai că a încălcat instrucțiunile, dar a procedat și cu o ușurința inadmisibilă, lăsînd deschisă vana principală 1'.încercăm să obținem u- nele precizări :— Avram Nicolae face parte din personalul care se ocupă cu întreținerea șl exploatarea instalațiilor centralei 7— Nu. Lucrează la atelierul mecanic.— Unde se aflau șeful de tură și fochistul cînd a fost racordat arzătorul
a

șeala mecanicului de treținere își are deci dăcina și în ușurință, și în faptul că cei conducerea secției 
permis încălcarea
norme stricte de protecția 
muncii. Așa stînd lucrurile, să vedem cum

în- ră- dar din 
au

unor

Ilegalitatea
a fost... legalizată

zânelor și desfăcea furtunul arzătorului pentru ca mecanicul Avram să nu fie prins că folosește gaze de la cazanul cu aburi.De ce 7 Ca să nu se descopere că la lucrările de reparații se folosește un procedeu tehnic ilegal. Conducerea secției motiva cam așa: „'Riscăm, dar obținem un randament mai bun 1*,  fără să cîntă- rească cu luciditate și eventualele consecințe.

La Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale s-au încheiat înscrierile pentru examenul de medic specialist pe care îl vor susține la București peste 1 000 cadre medicale din întreaga tară. Examenele cuprind numeroase ramuri medicale, printre care interne, chirurgie, pediatrie, ob- stetrică-ginecologie, oftalmologie, O.R.L. etc.Totodată, în cursul lunii noiembrie, medici stagiari din întreaga țară vor susține examene de secundariat în centrele universitare București, Iași și Cluj.(Agerpres)

Se caută

un vinovat

S-au făcut anchete și expertize tehnice. S-au luat declarații și s-au încheiat procese verbale. Concluzia a fost una singură : bGni pîerduțl din
tr-o condamnabilă negli
jență. A cui neglijență ? De aici, lucrurile se complică, părerile încep să se deosebească.O comisie de specialiști constată, de pildă, că din cauza nerespectărli pres- cripțiunilor referitoare la manevrele de exploatare a instalațiilor Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.). Vana principală a cazanului a fost lăsată deschisă și, datorită acestui fapt, în camera focară și în canalul de gaze arse s-a format un amestec exploziv. Derulînd filmul Incidentului, conducerea uzinei „Danubiana" încearcă și ea să pună punctul pe 1. „Singurul vinovat de avarierea cazanului nu este altul decît mecanicul de întreținere Avram Nicolae 1*  Verdictul — categoric — nu lasă dubii. Mai circumspecți, ne-am pus totuși întrebarea : Oare 
numai el să fie de vină 7 Conducerea secției vine cu amănunte suplimentare. Iată-le :„Avram Nicolae trebuia să repare o țeavă p.v.c. De obicei, la astfel de lucrări, el folosea un arzător pe care îl racorda la instalația de gaze a cazanului, bineînțeles cu misiunea șefului de sau a fochistului de viciu. în ziua cînd produs incidentul,umblat la cazan fără să 
ceară avizul nimănui. Nu

pertu râser-s-a el a

ni-

Știți des-
la instalația de gaze cazanului 7— Prin secție.— Și nu l-a văzut meni 7

— Nu.— Atunci de unde că el a lăsat vana chisă.— N-avea cine altul 1Așadar, presupuneri. Cu certitudine nu se poate afirma nimic deoarece cazanul era nesupravegheat. Foarte ciudat ni se pare faptul că cel 
care aveau răspunderea 
dirijării cazanului cu a- 
buri ridică acum din 
umeri cu naivitate, ca șl 
cum nu ei ar trebui să 
știe ce se intimplă In sec
torul de producție de caro 
răspund direct.Să ascultăm ce spune și mecanicul Avram Nicolae :„Știam că trebuie să anunț șeful de tură sau fochistul de serviciu cînd iau gaze de la cazanul de aburi. Dar asta era o Indicație verbală pe care n-o respecta nimeni, nici măcar maistrul de secție, Eugen Corbeanu. în ziua aceea am. racordat arzătorul cu cum am alte rînduri. deschis vana la cazan. Era de care nu voie”.Din spusele secției, cît și din rația lui Avram Nicolae, reiese că accidentul s-a produs din cauza neres- pectării unor indicații verbale. întrebarea e dacă procedeul tehnic ca atare era leqal. Or, în a- ceastă men tul C.E.T , central zează că nu este permis nimănui să facă racordări provizorii pentru a folosi qaze de Ia cazanul cu aburi în diverse lucrări de reparații. Gre-

avizul lui, așa procedat și în Nu eu ațn principală o operație aveam ne-conducerii decla-

privință, regula- de funcționare a întocmit de forul autorizat, preci-

Nlmenl nu a putut preciza cînd anume au început să fie încălcate instrucțiunile referitoare la folosirea gazelor din cazonele cu aburi. Ilegalitatea era așa de veche îneît devenise o obișnuință pentru flecare. Chiar și atunci cînd au existat u- nele obiecții, ele au fost fie nesocotite, fie reprimate brutal : „Cu birocrația dumitale îngreunezi munca oamenilor 1’ Am la în- demînă declarațiile cîtor- va muncitori. Simpla înșiruire a acestor păreri ne va edifica, cred, pe deplin asupra stărilor de lucruri din secție.
Frățilă Aldea (mecanic de tură) : încă de la venirea mea la „Danubiana*  mi-am dat seama că procedeul mecanicilor de întreținere este contrar instrucțiunilor și poate provoca accidente. Cine l-a legalizat ? Greu de spus. In orice caz, eu am atras atenția inginerului Pilof (șeful secției) chiar și în ședințele sindicale. A refuzat să ia măsuri sau să dea dispoziție scrisă, mo- tivînd că el știe mai bine cum trebuie să procedeze.
Andrei Volentiru (mecanic) : La un control, procedeul ilegal a fost interzis categoric. Mai mult, s-a desființat și ștuțul de țeavă prin care se luau gazele. Dar Eugen Cor- beanu, mecanicul secției, l-a reintrodus din nou. A- vram Nicolae racorda întotdeauna arzătorul în prezența acestuia. Dacă cineva ar fi îndrăznit să-i facă observație lui Cor- beanu, nu numai că n-ar fi fost luat în seamă, dar ar fi riscat să fie chiar sancționat 1Alexe Avram (fochist) : Cînd se ivea vreun control al conducerii uzinei, inginerul Pilof — care are biroul la etaj și observă totul de la fereastră — cobora repede în sala ca-

Investigația noastră se oprește aici. ~ zia ar suna ielul următor : „Danubiana" existau niște norme tehnice și de protecție a muncii pe care nu le respecta nimeni. Maistrul secției, Eugen Corbeanu, îi cerea lui Avram Nicolae să execute lucrări de reparații cu procedee ilegale ; șeful secției, ing. Ilie Pilof, „a- coperea' cu grijă aceBte ilegalități ca să nu mai fie nevoit să procedeze la reorganizarea temeinică, științifică a muncii în secție ; iar personalul tehnic de deservire nu lua atitudine deschisă deoarece conducerea secției avea o atitudine refractară față de propunerile venite din rîndul muncitorilor. Unde a dus această reacție în lanț a ilegalităților, s-a văzut.Dar dincolo de inginerul Pilof sau de maistrul Corbeanu existau conducerea administrativă, organizația de partid, comitetul sindicatului. A încercat cineva să sesizeze organele respective despre proasta organizare a muncii la C.E.T., despre ilegalitățile existente aici 7 Nimeni. Fiecare s-a mulțumit să închidă ochii („Lasă că nu se întîmplă nimic 1"), ca și cum normele de securitate a muncii n-ar fi făcute pentru a evita accidentele și pagubele materiale. Atitudinea pasivă față de ceea ce se întîmplă în secție, încălcarea cu bună știință a unor norme tehnice unanim recunoscute (cum a procedat Avram Nicolae) nu puteau rămîne fără urmări. Nu știm ce sancțiuni, admonestări și im- putații vor fi aplicate. E de presupus însă că întregul colectiv al uzinei — și nu numai el — va ști să tragă învățămintele cuvenite.
Manole AUNEANU

Conclu- cam în La C.E.T.

far pe baza căruia aceasta 
a fost calculată.MIHAI DOLHAN — COMUNA NĂRTEȘTI, RAIONUL TECUCI : Am o pensie de bătrînețe de 449 lei, iar vecinul meu, Constantin Druțu, de 526 lei. Ce majorări ni se vor cuveni ?RĂSPUNS : Pensiileîntre 401—450 lei se vor majora cu 35 la sută. La 449 lei vă revine o majorare de 158 lei. Cele între 501—550 lei se majorează cu 25 la sută. Vecinului dv. îi revine o majorare de 132 lei.JANETA BOAC, SIBIU : Fiica mea a primit pensie de urmaș pînă în acest an, cînd a terminat liceul și a împlinit 18 ani. Tntrucît în prezent este studentă la facultatea de medicină generală, va primi pensia de urmaș în baza noii legi ?RĂSPUNS : Da. Proiectul de lege prevede în art. 31 că pensia de urmaș se plătește copiilor pînă la vîrstă de 16 ani sau, dacă continuă studiile. pînă la terminarea a- cestora, vîrstă de fără a depăși25 ani.STROEIEȘTI:Soția. în vîrstă de 70 ani, aflată în întreținerea mea, va avea drept la pensie de urmaș ?RĂSPUNS : Da, întru- cît situația ei. se încadrează în articolul 32, aliniatul 1, litera a din proiectul de lege.

PETRE. PLO- Sînt pensionar.

In regiunea Brașov

Lucrări de
alimentare
co apă

Pe Cibin a fost creată o nouă 
sursă de alimentare cu apă a ora
șului Sibiu. Un baraj stăvilește 
apele rîului care poartă numele 
muntelui. De aici apa este adusă 
pe o conductă de 14 km. la o sta
ție de tratare, de unde este distri
buită în localitate. Și debitul de 
apă al Brașovului a sporit cu 300 
litri pe secundă prin extinderea 
uzinei de apă de la Tarluno și da
rea în exploatare a unor construc
ții necesare rețelei de aducțiune. 
Tot in regiunea Brașov 
într-un stadiu avansat 
pentru crearea unor noi 
apă potabilă la Predeal, 
Poiana Brașov etc.

se află 
lucrările 
surse de

Rîșnov,

(Urmare din pag. I)Partidul prețuiește, ca bunuri scumpe, tradițiile progresiste ale poporului, patriotică care eforturile și lupta a înaintașilor prin au fost puse pietrele de temelie ale statului național unitar și ale ale dirii științifice și creației culturale ; el acordă o înaltă cinstire tradițiilor eroicii noastre clase muncitoare și ale mișcării revoluționare, luptei pline de abnegație și jertfe a partidului pentru sfă- rîmarea vechilor rînduieli bur- ghezo-moșierești, pentru libertate și o viață mai bună, care au înscris pagini mărețe în istoria poporului nostru. Este o înaltă menire a învătămîntului de partid aceea de a pune într-o puternică lumină aceste glorioase tradiții, de a ajuta la înțelegerea obligației de a purta mai departe flacăra lor nobilă, de a le dezvolta în condițiile noi, printr-o muncă plină de avînt pentru înflorirea României socialiste.O mare atenție trebuie să acorde învățămîntul de partid problemelor vieții internaționale, studierii politicii externe a partidului și statului nostru, care desfășoară o intensă activitate pe plan internațional în sprijinul celor mai înaintate aspirații ale omenirii contemporane, pentru întărirea prieteniei cu țările socialiste, pentru normalizarea relațiilor între toate statele indiferent de orînduirea socială, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești și a forțelor antiimperia- liste, în interesul păcii și securității mondiale, al cauzei socialismului în lume.Importante premise pentru legarea învățămîntului de viață, de problemele actuale sînt create prin faptul că în centrul învățămîntului se află studierea documentelor Congresului al IX-lea, ale plenarelor C.C. și a altor documente din ultimul timp ale partidului nostru. Cheia de boltă a unei înalte calități și eficiente a învățămîntului o constituie spiritul viu, creator — singurul care poate stimula gîndirea și acțiunea oamenilor. Caracteristic pentru întreaga politică a partidului nostru în toate domeniile de activitate e tocmai spiritul creator, dinamic, iar învățămîntul de partid nu poate fi conceput în afara acestei caracteristici de bază a activității teoretice și practice a partidului.Nu sînt puține cazurile cînd accentul principal la cursuri, în cercurile de studiu mai este încă pus pe memorare, cînd se urmărește cu scrupulozitate repetarea mecanică, parcă copiată în hîrtie de calc, a spuselor lectorului. Or, scopul învățămîntului nu e să-î deprindă pe cursanți să repete și să reproducă mecanic, ci să le dezvolte gîndirea politică proprie, creatoare. Firește, asemenea

independenței sale,dezvoltării economiei, gin-

BACĂU. Noul pasai superior de nivel peste calea ferată Foto : R. Costin

cerință se poate realiza numai printr-o luptă necurmată împotriva manifestărilor de închistare și bucherism, a șabloanelor și formulelor stereotipe, rigide, caro sclerozează gîndirea, prin combaterea oricăror tendințe de încorsetare în tipare, de automatism. Ceea ce i se cere învățămîntului este să formeze un orizont larg, cuprinzător, să dezvolte și să stimuleze nămînt, pretarc, i pozițiile lozoficePentru progrese semenea partid, trebuie înlăturate și anumite proceduri învechite. Cum ar putea să dezvolte gîndirea cursanților un propagandist care transformă seminarul într-un cadru scolastic, sau care, con- siderîndu-se atotștiutor socotește că se poate dispensa de schimbul de păreri, ferecă discuțiile într-o schemă prefabricată, curmă o discuție pasionantă, numai pentru că „s-a depășit timpul”.Este necesar să se acorde o mare atenție calității propagandei prin lecții. Se impune ca lecțiile, conferințele să fie elaborate cu competență și prezentate intr-un mod viu, dinamic, interesant, experiența dovedind ca deosebit de utilă și rodnică practica de a solicita întrebări auditoriului după lecție și de a se da răspunsuri pentru completarea și clarificarea prohlemelor.Seminariile trebuie să prile- juiască vii schimburi de opinii, o confruntare activă a părerilor, numai în felul acesta pntîndu-se a- junge la lămurirea în profunzime a problemelor, la contribuția de gîndire și experiență a tuturora. Trebuie să se pună accentul pe asemenea metode vii de aprofundare a problemelor, cum sînt dezbaterile și consultațiile.Organizațiile de partid, care poartă răspunderea pentru bunul mers al învățămîntului, pentru aplicarea recomandărilor C.C. al P.C.R., au datoria să desfășoare o muncă permanentă de îndrumare și control asupra activității cercurilor și cursurilor. Important este ca accentul în conducerea învățămîntului să fie pus nu pe numărul cursanților sau al cercurilor, ci pe calitatea procesului de învățămînt ; a asigura învățămîntului un spirit viu, creator, o mare forță de convingere și influențare trebuie să constituie una din preocupările principale ale organizațiilor de partid.De-a lungul anilor, în învățămîntul de partid s-a format un corp valoros de lectori și propagandiști, alcătuit din numeroși activiști de partid și de stat, ingineri și știință care reunesc o înaltă calificare de specialitate cu o bună pregătire politico-ideologică. Organele și organizațiile de partid vor trebui să ducă mai departe acest proces, să se îngrijească de îmbunătățirea in continuare a componenței corpului de lectori și propagandiști, să atragă in rîndurile lor cele mai pregătite cadre, capabile să țină expuneri și consultații de înaltă competență și atractive — asigurind totodată instruirea sistematică și informarea lor o- perativă asupra problemelor noi, interne și internaționale.A ridica învățămîntul de partid la un nivel superior, a-i imprima suflul creator al politicii partidului nostru — iată o sarcină pentru a cărei realizare comitetele regionale, raionale și orășenești de partid, organizațiile de bază, lectorii și propagandiștii, laolaltă cu cursanții, sînt chemați să depună toate eforturile Desfășurarea la un înalt nivel a învățămîntului se va răsfrînge a- supra întregii activități a organizațiilor de partid, va face să sporească și mai mult rolul lor conducător in înfăptuirea mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.

capacitatea de discer- de analiză și inter- de sesizare a noului de pe principiale, politice și fi- ale partidului nostru, i a realiza cît mai mari în generalizarea unui a- spirit în învățămîntul de

tehnicieni, oameni de și cultură de prestigiu, reunesc o înaltăcu

Goluri în trusoul copilului(Urmare din pag. I)Dintr-o convorbire pe care am avut-o cu reprezentanți ai Ministerului Industriei Alimentare am aflat că aceste alimente sînt cunoscute de specialiștii din minister. Ele constituie, de altfel, obiectul unor studii concretizate chiar în unele produse (piure de morcovi, de spanac — în borcănașe de 200 grame, creme de fructe). După omologare însă, respectivele preparate au fost contractate de comerț în cantităti infime, iar apoi s-a renunțat cu totul la ele. In momentul de față ele se mai găsesc doar în lista de preturi. In ceea ce privește Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, trebuie spus că în afară de participarea unor reprezentanți ai acestui minister în calitate de consultanți la avizarea acestor

ni- 
fle

produse, nu s-a făcut mic pentru ca ele să recomandate și popularizate.Folosirea unei vesele speciale pentru copii nu este nici ea un amănunt de neglijat. Serviciile de porțelan și faianță, foarte solicitate de cumpărători, se remarcă prin.. lipsa lor totală din magazine. Și la aceste sortimente este, deci, de a- nalizat posibilitatea măririi producției. Mult solicitate de cumpărători sînt băițele din material plastic. Numai că la acestea — ca de altfel și la băi- țele din tablă zincată — se propune adaptarea unui dispozitiv (dop sau robinet) de golire, care ar înlesni mînuirea lor.Și acum, cîteva cuvinte despre cărucioare, gazinele și raioanelespecialitate oferă 15 modele de landouri, cărucioare sport sau combinate. Le-am examinat mal
Made

îndeaproape. Ultimul tip — „Crinul" — face impresie bună : roți înalte, o siluetă grațioasă. Sînt însă și o serie de „veterani" : 59B, 54B, PL2 și altele, tipuri a căror vîrstă exactă nu se cunoaște. Deși lumea nu le mai caută, modelele aflăm cu că ele fac parte din producția curentă a fabricii „Emailul roșu"- Mediaș „Comerțul le comandă" — ni s-a spus. Dar la depozitul I.C.B.M. București aflăm că sînt mărfuri greu vandabile. Oricare ar fi explicația existentei lor. un lucru e limpede : a sosit timpul ca ele să fie înlocuite cu alte modele.Tot la capitolul „vehicule" trebuie semnalată apariția unui scaun-școa- lă, cu ajutorul căruia copilul învață să meargă și a unor leagăne de cameră, produse ale ace

fabrici pe care „Emailul comerțul Păcat însă face apa-
pentru că s-au învechit, surprindere parte curentă

leiași roșu’, le-a contractat, că ele își vorritia în magazine abia în semestrul doi al anului viitor. Nu au încă prețul fixat si, după cum se știe, operațiunea durează mult. De la reprezentanții fabricii am mai aflat că au creat un prototip de țarc rotund (dintr-o plasă întinsă între două bare circulare de metal). Comisia de omologare a respins însă prototipul sub motiv că ocupă prea muli loc (avea un diametru de 1 m) și că plasa e de proastă calitate. O poveste asemănătoare a avut și țarcul de lemn, propus cu ani în urmă de Ministerul Economiei Forestiere, care reprezentanții nisterului Sănătății Prevederilor Socialegăsit necorespunzător. Si cercul vicios se menține, Iar marfa lipsește cu anii.

Fără îndoială, specialiștii din întreprinderi’o producătoare cît și cei din comerț, care au dovedit gust rări, zeci atîtea înwreju- să găsească de soluții se pune la dis-cumpărătorului diverse obiecte copiilor. în u- articole anterioare

pe
Mi

ei 
l-an

inventivitate și bun în pot și sutepentru a poziția cele mai destinate neles-au făcut o serie de sugestii cu privire la micul mobilier, la îmbrăcămintea noului născut. Li s-ar putea adăuga si altele izvorîte din fantezia creatorilor noștri, cît și din consultarea tei altor țări, a selor cataloage duse de acest buie făcute eforturi pentru crearea acelei bogăti. de articole care să ofere mamei posibilitatea de a-s! îngriji si îmbrăca copiii cu mai multă ușurință, mai comod, si, în același timp, cu plăcere.

exnerien- numeroa- cu nro- fel. Tre-
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NU JUSTIFICĂRI
ÎN ZONA DE APROVIZIONARE A CAPITALEI:

&

lin nou complex zootehnic in construcție

Spre sfîrșitul anului trecut a intrat în producție în cadrul rafinăriei noastre un nou obiectiv industrial — complexul de reformare catalitică. Prin intrarea în funcțiune a celor cinci instalații componente ale complexului, producția globală și marfă a rafinăriei s-a dublat, iar valoarea tonei de țiței prelucrat a crescut cu 161 de lei. S-a lărgit, de asemenea, sortimentul de produse șl s-a îmbunătățit calitatea acestora. Aici se tin, printre altele, ca 300 000 tone benzină cu cifră tanică ridicată mari cantități dearomate toluen, utilizate chimică

ob- cir- de oc- și hl-drocarburi — benzen, paraxllen — în industria și petrochimică, precum și gaze pentru chimizare, ca: pro- pan, izobutan, nor- mal-butan. Multe dintre aceste sînt port, zînd telorbeneficiarilor.După intrarea în funcțiune a complexului de catalitică,rea rafinăriei, qul de muncitori, ingineri și tehnicieni au considerat ca o datorie de prim ordin punerea la punct a proceselor tehnologice în vederea atingerii într-un timp cît mai scurt a indicatorilor proiectați. Această acțiune a fost ușurată de faptul că toate instalațiile sînt de construcție modernă, la nivelul tehnicii actuale, procesele de rabricațle fiind complet automatizate. Mare parte din utilaje sînt fabricate în țara noastră. Un lucru este demn de remarcat: numai după 
șase luni de Ia In
trarea în producție, 
toate Instalațiile noi 
și-au aiins parame
trii proiectați. Cum s-a reușit acest lucru ?Tehnicitatea ridicată a instalațiilor, noutatea procesului tehnologic au pus probleme multiple și dificile în fața colectivului care a primit sarcina de a pune în funcțiune complexul de reformare catalitică. Printre acestea erau probleme de control și verificarea lucrărilor, de organizarea muncii, de a- sigurarea cadrelor de muncitori și ingineri.

Experiența căpătată la pornirea celorlalte capacități de producție din rafinărie ne-a arătat clar că pentru punerea în funcțiune a unui asemenea complex trebuia să ne preocupăm mai întîi de pregătirea personalului necesar pentru conducerea instalațiilor. Și această pregătire trebuia să înceapă încă din timpul lucrărilor de construcție, mai ales pentru personalul minim de exploatare.Una din principalele surse de recrutare a muncitorilor șl tehnicienilor au constituit-o pentru noi instalațiile existente. Am ales numai oameni bine pregătiți, cu o vechime în muncă de cel puțin cinci ani. Repartizat la noile o- biective cu circa un an și jumătate înainte de intrarea în funcțiune a instalațiilor, personalul de specialitate a avut vreme să se pregătească temeinic, atît din punct de vedere teoretic, cît și practic. Ei au urmărit zi de zi pe șantier calitatea lucrărilor de construcție și montaj, executarea întocmai a proiectelor, au asistat la montarea fiecărui utilaj și aparat. în felul a- cesta ei au împletit strîns cunoștințele teoretice pe care Ie do- bîndeau la cursurile de calificare șl specializare cu cele practice strict necesare însușirii construcției instalațiilor și a- gregatelor, exploatării lor. Instruirea oamenilor s-a făcut în același timp și pe instalații similare. Un mare număr de operatori și maiștri au fost trimiși la Brazi să învețe secretele meseriei de la cadrele care lucrează la complexul existent.O dată intrat în exploatare, toată gri
ja noastră s-a con
centrat în jurul func
ționării optime a a- 
cestui complex. Modul de lucru al fiecărui aparat era supravegheat întocmai ca bătăile unui ceas. Cele aproximativ 4000 de tone de utilaje, instalate îndeosebi în aer liber, ascultă comenzile unui mănunchi de operatori cu înaltă calificare, care, din sălile de comandă, urmăresc cu atenție ce se în- tîmplă în zeci de locuri. Pînă și măsurătorile la rezervoaro 
se fac tot prin teleco-

mandă. Concomitent, ne-am îndreptat eforturile spre rezolvarea altor probleme de care depindea bunul mers al instalațiilor : remedierea deficiențelor ivite în perioada probelor, asigurarea materiei prime, organizarea temeinică a lucrărilor de revizie. Ne-am îngrijit să asigurăm o

asistență tehnică permanentă prin repartizarea corespunzătoare a cadrelor de ingineri și maiștri pe schimburi.Rezultatele acestor măsuri vorbesc de la sine. Lucrările de punere în funcțiune a complexului au decurs într-un ritm rapid. Instalațiile de hi- drofinare și de reformare a benzinei au fost aduse la un regim tehnologic stabil și la capacitatea proiectată chiar din prima lună, iar instalațiile de separare a benzenului, foluenu- lui, xilenului și etil- benzenului, după numai trei luni.
Atingerea parame

trilor proiectați Ia in
stalațiile noului com
plex de reformare ca
talitică a constliuit 
principala rezervă 
care a asigurat în
deplinirea integrală a 
indicatorilor planului 
pe trei trimestre din 
acest an. In această perioadă, colectivul nostru și-a îndeplinit sarcinile la produc- ția-marfă vîndută și încasată în proporție de 100,68 la sută. Au fost obținute economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 6 132 000 lei și beneficii peste plăn de 4 460 000 lei.întregul nostru colectiv consideră rezultatele șl experiența acumulată drept o bază pentru realizări și mai importante în perfecționarea proceselor tehnologice și creșterea randamentelor instalațiilor, în ridicarea nivelului activității economice a rafinăriei.

La Combinatul de fibre artificiale de la Brăila, la fabrica de celofibră și fabrica de rețele cord se constată o rămînere în urmă în realizarea parametrilor proiectați, deși de la darea lor în funcțiune a trecut mai bine de un an. Dată fiind situația care s-a creat, ea a constituit recent obiectul unei analize a biroului Comitetului regional de partid Galați. O evidență la zi privind dinamica producției în a- ceste două unități nu a fost de natură să mulțumească nici conducerea combinatului și nici pe reprezentanții Ministerului Industriei Chimice. De la începutul anului, valoarea producției nerealizate se ridică la cîteva zeci de milioane lei.în cadrul ședinței de analiză a- mintite, tov. Teodor Antonescu, inginer șef coordonator al combinatului, s-a referit îndeosebi la fabrica de celofibră : „In primul trimestru, totul a mers satisfăcător. Planul se realiza ritmic. A intervenit apoi schimbarea sortimentului de'materie primă. Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila, principalul furnl-

zor, a început să producă celuloză din lemn. Drept urmare, în ultimele 6 luni s-a schimbat — lucru cu totul nepermis în tehnologia celofibrei — de 39 de ori rețeta de fabricație".Cunoșteau forurile de resort din ministerul tutelar această situație, consecințele ? Neîndoielnic, da. Dar în loc să ia măsuri din timp pentru a reglementa aprovizionarea cu celuloză, au lăsat ca lucrurile să meargă la întîmplare, de la sine. Au urmat, cum era de așteptat, dese întreruperi în funcționarea instalațiilor, provocate de schimbarea rețetei de fabricație ; a influențat negativ și produselor, combinatul nenumărate reclamații de ficiari.O altă cauză principală a neatin- gerii parametrilor proiectați rezidă în desele întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică. „Tehnologia vîscozei înseamnă mișcare — spunea un specialist din combinat. O oprire în funcționarea instalațiilor de numai 1-2 minute duce la întreruperea fabricației pe 3-7 zile". In ultimele 4 luni s-au produs 11 asemenea întreruperi. Puteau fi ele prevenite ? Problema este de mult și bine cunoscută de către forul tutelar. Există chiar și un plan, încheiat de comun acord de Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Energiei Electrice, care prevede asigurarea unei surse continue de alimentare cu energie electrică, termică și apă. Aplicarea lui este însă tergiversată cu o ușurință condamnabilă.O situație și mai precară există la fabrica de rețele cord. Prin ne- realizarea parametrilor proiectați s-au pierdut în 9 luni 1346 tone produse, materie primă de bază în industria anvelopelor. Inginerul șef Stelian Dumitrescu relatează că din cele 51 de mașini de filat, cîte trebuie să funcționeze în prezent, lucrează doar 36. „Am avut greutăți serioase, care sînt cunoscute, în punerea în funcțiune * mașinilor șl, îndeosebi, a prepa- rației chimice". Neîndoielnic, s-au Ivit greutăți, dar cum s-a acționat pentru înlăturarea lor? Surprind autoliniștirea, lipsa de răspundere, de inițiativă, de care dau dovadă a- numite cadre de conducere ale combinatului.Nerealizarea parametrilor proiectați la fabrica de rețele cord este pusă și pe seama pieselor de schimb. Desigur, era de
IN COOPERATIVELE AGRICOLE DIN RAIONUL BACĂU

ELTUIESC CU FOLOS
DURILE DE INVESTIȚII?

In fiecare an, cooperativele agricole din raionul Bacău investesc sume importante de bani pentru dezvoltarea proprietății obștești. Numai în acest an au fost alocate din fonduri proprii pentru construcții și alte obiective peste 11 milioane de lei, la care se adaugă alte 7 milioane de lei credite acordate de stat. Membrii cooperativei agricole din comuna Nicolae Băl- cescu au alocat, an de an, la capitolul investiții, sume ce depășesc 15 la sută din valoarea producției globale realizate. Ei au în prezent o avere obștească de peste 6,3 milioane lei, valoarea fondurilor fixe la suta de hectare ajungînd la 320 000 lei. Alocarea unor fonduri sporite pentru lărgirea producției a dus la creșterea continuă a veniturilor cooperativelor agricole și ale membrilor lor. Anul trecut, veniturile realizate de cooperatorii din comuna Nicolae Bălcescu au fost de aproape 4 milioane lei,

ceea ce a făcut ca valoarea unei zile de muncă să depășească 40 de lei.— Investițiile din acest an le-am orientat pe profilul unității, ne-a spus tovarășul Mihai Mititelu, președintele cooperativei. Am prevăzut să mai cumpărăm încă 30 de vaci cu lapte, iar restul de bani pînă la un milion și jumătate îi folosim la amenajarea terenului pentru irigații. Am cumpărat agregatele de aspersiune și pompare precum și conducta necesară irigării unei suprafețe de 200 hectare de teren.Cît de avantajoase sînt investițiile în lucrările de irigații se vede și din rezultatele obținute în acest an. Cooperatorii din comuna Nicolae Bălcescu au obținut, de pe cele 65 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr în sistem irigat, o producție medie de 60 000 kg la hectar, adică de două ori mai mult decît s-au obținut pe celelalte terenuri,

Iar la porumb irigat producția a ajuns la 7 000 kg boabe la hectar. De aceea ei au hotărît ca, pînă în 1970, să amenajeze pentru irigat o suprafață de 350 hectare.Pentru ca eficiența banilor investiți să fie cît mai ridicată, este necesar ca fondurile alocate să fie folosite în scopuri direct productive. Membrii celor mai multe cooperative agricole au ținut seama de această cerință. Cei din Fărăoani, făcîndu-și socoteala ca niște buni gospodari, și-au cumpărat mai întîi animale de producție, au construit adăposturi, au plantat viță de vie și pomi, execută lucrări de îmbunătățiri funciare etc. Azi grajdurile cooperativei adăpostesc peste 400 de taurine, din care 50 la sută sînt vaci cu lapte și juninci, 700 de oi și un mare număr de porci. De la sectorul zootehnic s-au obținut, în primele 3 trimestre ale acestui an, un venit de aproape un milion de lei. De asemenea, au fost con

datoria Ministerului Industriei Chimice să ia măsuri mai energice pentru asimilarea fabricării în țară a unei game tot mai largi de piese de schimb necesare combinatului. Dar unele greutăți sînt în mod artificial absolutizate de către conducerea combinatului. Ingine- rul-șef Turcu, gurarea de filat, cent printr-un plan de măsuri stabilit de către reprezentanții ministerului, o serie de piese de schimb necesare — monturi, bare de sticlă, pioleți-cristal și altele — au putut fi procurate în nu mai mult de trei zile de la diferite întreprinderi din țară. Chiar numai a- cest singur exemplu dovedește că posibilități există, dar ele nu sînt întotdeauna folosite.După cum s-a apreciat de către biroul comitetului regional de partid, greutățile amintite nu sînt de netrecut. Ministerul Industriei Chimice, ca for tutelar, cunoaște prea bine consecințele economice

al combinatului, Sandu a precizat că pentru asi- funcționării a 45 mașini așa cum s-a prevăzut re-

„în lanț" pe care le provoacă nein- deplinirea la timp a parametrilor proiectați la cele două unități ale acestui important obiectiv industrial. Nu este vorba doar de atingerea capacităților de producție proiectate, ci în mod deosebit se pune problema de a se asigura produse de înaltă calitate, corespunzătoare producției similare pe plan mondial. Biroul comitetului regional de partid a explicat amănunțit, în numeroase rînduri, unor cadre din conducerea ministerului situația creată aici. Au fost trimiși zeci de specialiști din minister, s-au stabilit măsuri bune, dar care din păcate au rămas pe hîrtie. Esențialul acum este nu să se trimită alți delegați și să se întocmească alte planuri de măsuri arhicunoscute, ci să se acționeze cu energie pentru a se înlătura neajunsurile de mult semnalate și a se recupera rămî- nerea în urmă.

Intre Adunații-Copăceni și Călugăreai, la citeva sute de metri de șoseaua București—Giurgiu, mai precis la kilometrul 23, se construiește un nou complex zootehnic al gospodăriei de stat „30 Decembrie’. Complexul va avea o capacitate de 3 200 de vaci cu lapte, va crește tineret taurin pentru prăsilă și va asigura 25 000 1. lapte proaspăt zilnic pentru populația Capitalei.în iinal, complexul va dispune de 15 grajduri cu 200 vaci iiecare, 2 maternități a 100 vaci, 6 grajduri pentru creșterea vițeilor, un atelier mecanic dotat cu 50 de tractoare și numeroase utilaje agricole necesare producerii și transportului furajelor.în vederea asigurării unei hrane bogate

La concursul cu participare limitată organizat de Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, cu tema „Complex industrial pentru creșterea tineretului taurin", au fost acordate :Premiul I în valoare de 10 000 lei colectivului : autor : arh. Iosif Vogel ; colaboratori : ing. FI. Muntea- nu, ing. S. Anghelescu, ing. A. Za- haria, ing. A. Tărărescu, tehn. Rutt Șerban, tehn. T. Florea.Premiul II în valoare de 8 000 lei autor : arh. Cornel Traianescu.Premiul III în valoare de 6 000 lei autor : ing. Valeriu Teodorescu ; 4 mențiuni în valoare de 4 000 lei fiecare : I. autor : qrh, Mircea Stăn- culescu, 2. autor : arh. Iosif Vogel ; colaboratori : ing. Fr. Volovici, arh. Ursula Volovici, ing. S. Anghelescu, ing. A. Tărărescu, ing. A. Zaha- ria, tehn. Minina Vogel ; 3. autor : arh. Alexandru Ghițescu, colaborator : ing. Florea Dumitrescu ; 4. autor : arh. Ursula Volovici, colaborator : ing. Emil Șerban.Lucrările prezentate la concurs, potrivit regulamentului, vor fi expuse public la Institutul de proiectare a construcțiilor tip, str. Dioni- sie Lupu nr. 23.

Combinatul siderurgic Gheorghe Gheorghiu-Dej din Galați. Furnalul de 
1 700 mc, care se află acum în construcție Foto i Gh. VlnțllM

struite un grajd, o magazie pentru cereale și depozite pentru carburanți și îngrășăminte chimice. In prezent se lucrează la alimentarea cu apă a sectorului zootehnic. Pentru combaterea eroziunii solului s-au făcut, încă din anul trecut, amenajări speciale. Complexul de lucrări executate aici asigură folosirea rațională a unei suprafețe de 250 hectare de teren în pantă. Dacă pînă acum se culegeau de pe aceste terenuri cel mult 800 de kg de porumb la hectar, anul acesta cooperatorii au recoltat cîte 1900 kg de grîu și aproape 6 000 kg porumb știuleți la hectar. Cîștigul se măsoară în peste 100 tone de cereale recoltate în plus față de anii tre- cuți. Un calcul sumar arată că cheltuielile făcute de cooperatori pentru îmbunătățirile funciare pot fi, amortizate în timp scurt. De a- semenea, pe terenurile în pantă au fost plantate în acest an aproape 100 hectare cu pomi fructiferi și viță de vie.Dar nu toate cooperativele agricole din raion folosesc cu destulă chibzuială fondurile de investiții, în unele locuri se cheltuiesc bani pentru construcția de sedii, remize și alte clădiri care nu sînt strict necesare. Cooperativa agricolă din comuna Negri și-a prevăzut ca, în acest an, să realizeze investiții în valoare de 530 000 lei. Mare parte din această sumă este destinată realizării de construcții. Ce s-a făcut pînă acum ? Un mic bilanț

arată că s-a construit o casă laborator, un sediu cu 6 camere pentru brigada S.M.T., un beci din beton, o magazie pentru produse fito- sanitare și o remiză. Construcții utile, nimic de zis, dar după cum se vede toate neproductive și care „au mîncat" aproape jumătate din fondurile de investiții. în schimb, au rămas neconstruite cele două pătu'le, saivanul pentru oi, magazia de cereale și alte obiective din plan.Cît de necesară era o mai bună orientare a investițiilor se vede din situația construcțiilor. Grajdurile sînt vechi, iar cele noi nu sînt asigurate cu apă pentru animale și nu au o cameră pentru prepararea furajelor. Lipsa magaziilor și pă- tulelor i-a determinat pe cooperatori să depoziteze porumbul afară, sub cerul liber. Nu s-au realizat nici alte prevederi din plan, cum sînt plantațiile de pomi și viță de vie. Cooperativa agricolă din Negri are aproape tot terenul pe malul Șiretului și deci posibilitatea de a iriga cel puțin 300—400 de hectare. Acest lucru este prevăzut însă abia pentru anul 1969. De ce tocmai atunci ? în asemenea condiții desigur că nici veniturile cooperativei nu pot crește pe măsura posibilităților. Deși cooperativa din Negri este o unitate mai mare decît cea din comuna Nicolae Bălcescu, valoarea fondurilor sale fixe la suta de hectare este mult mai mică, iar valoarea zilei-muncă este doar pe jumătate.

complexul dispune de 2 000 ha teren agii» col ce va 11 irigat prin aspersiune. Acesta va fi cultivat cu lucernă sau alte plante furajere. In prezent lucrările de construcții sînt la zidărie, iar maternitățile și grajdurile pentru creșterea vițeilor sînt la acoperiș. Lucrările privind irigarea culturilor furajere sînt gata în proporție de 90 la sută. De asemenea, se vor mai construi 150 de apartamente și o cantină pentru muncitori. Complexul cît și celelalte lucrări de construcție vor fi date în folosință la finele anului viitor. Lucrările privind hrănirea, adăparea, curățenia în grajduri, mulsul, producerea, transportul și prepararea furajelor vor fi mecanizate și în parte automatizate.
Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scinteii*

DE CE A SCĂZUT
PRODUCȚIA DE LAPTE

ÎN G. A. S.
DIN TRUSTUL CARACAL

Gospodăriile agricole de stat din cadrul Trustului. Caracal cresc un număr însemna* Me vaci. De la bun început trebu. ;?spus că, în medie pe trust, platul la producția de lapte pe 9 luni, din acest an nu a fost îndepliniț. Gospodăriile au rămas datoare cu 2 000 hl. de lapte. Care sînt cauzele ?în gospodăriile din cadrul trustului există mari posibilități de a spori producția de lapte. Majoritatea vacilor sînt din rase bune, care pot asigura o producție superioară. S-a îmbunătățit situația și în ce privește asigurarea furajelor. La unele gospodării aceste condiții fiind bine folosite, se obțin rezultate bune în producția de lapte. Iată un exemplu. G.A.S. Studina, care are 228 de vaci cu lapte, realizează zilnic cîte 8,5 litri lapte în medie de la fiecare vacă, față de 7,8 litri cît este prevăzut. Planul la zi este depășit, obținîndu-se în plus, de la începutul anului, 213 hectolitri de lapte. în semestrul I al anului gospodăria a realizat hectolitrul de lapte cu 15 lei sub plan. Am vizitat ferma gospodăriei din Studina. încă de la poarta ei ne-au însoțit curățenia și ordinea. Vacile cu lapte sînt hrănite și îngrijite ca la carte. Inginera zooteh- nistă Agnes Negoiță și brigadierul Ene Dumitru se ocupă cu grijă de calificarea îngrijitorilor.Am vizitat și ferma G.A.S. Ru- sănești. De la prima vedere se constată că este sectorul cel mai neglijat al gospodăriei. Murdăria este pretutindeni în floare ; nutrețul proaspăt pus în iesle se amestecă cu cel vechi, putred de multă vreme. Administrarea furajelor se face fără să se respecte cele mai elementare reguli zootehnice. Totul se rezumă la o simplă notă de comandă pentru o zi sau alta. Furajele ajung la vaci în mod inegal, multe din ele rămînînd flămînde. Tovarășa Olimpia Ștefan, ingineră la această gospodărie, ne-a declarat : „Vacile sînt murdare, prost hrănite pentru că în sectorul zootehnic domnește bunul plac al fiecăruia, nimeni nu respectă regulile stabilite. Nici conducerea gospodăriei nu se interesează de felul cum se desfășoară munca la fermă. Toate cererile față de conducerea gospodăriei, ca și problemele semnalate în plenara de partid au rămas doar pe hîrtie".Deși G.A.S. Rusănești este sub plan cu peste 1 300 hectolitri lapte, tovarășul Petre Miniș, director, și
Asemenea neajunsuri sînt și în R alte unități. La Răcăciuni și Ră- I deni cooperatorii au construit graj- “ duri mai multe decît este necesar, | pe care le folosesc în prezent drept | magazii. Unele cooperative agricole ■ au investit banii în utilaje pe care | nu le-au folosit niciodată. La Itești | s-au cumpărat încă din 1953 o ma- ■ șină de stropit via și 5 pluguri re- ■ versibile. Aceste utilaje n-au fost | folosite niciodată deoarece coope- “ rativa nu are viță de vie și nici | terenuri de coastă pe care să facă | plantații. Din 1963 au fost cumpăra- ■ te și două incubatoare pentru care I s-au cheltuit 13 800 lei, plus alți I bani care au fost dați pentru con- ■ struirea unei camere cu instalațiile a necesare acestor incubatoare. Ele g n-au fost folosite niciodată, iar “ cooperatorii cumpără pui de la sta- 8 ția de incubație de la Buhuși și I de la alte unități din regiune. S-au ■ cheltuit mulți bani pentru utilaje ■ care nu sînt necesare și care zac I în magazii și la cooperativele agri- B cole din Secueni, Buhoci și Răcă- n ciuni.Folosirea cu pricepere, în mod ■ gospodăresc a fondurilor de inves- 3 tiții trebuie să preocupe în per- g manență conducerile cooperativelor agricole. De acest lucru ar tre- I bui să se intereseze în mai mare 8 măsură și uniunea raională a coo- ■ perativelor agricole.

Gheorghe BALTA n
corespondentul „Scinteii" a

Gheorghe Dincă, inginer șef, n-au controlat de multă vreme sectorul zootehnic, recunoscînd atît unul cit și celălalt că : „am neglijat controlul în acest sector". Nerespec- tarea de către unii îngrijitori a îndatoririlor ce le revin în cadrul programului de grajd și a indicațiilor inginerului zootehnist este generată și de lipsa de preocupare a conducerii gospodăriei pentru permanentizarea oamenilor care muncesc în acest sector. In prezent la ferma de vaci abia dacă mai găsești 6 oameni cu oarecare vechime. Aici este un loc de tranzit și pentru brigadieri. în 5 ani, ferma de vaci a cunoscut 4 brigadieri. Inginera zootehnistă în loc să fie lăsată să se ocupe de principalele probleme ale sporirii producției zootehnice, de ridicarea nivelului profesional al îngrijitorilor, este obligată să îndeplinească sarcini care revin altor cadre din gospodărie : să predea laptelexșî smîn- tîna la I.C.T.L., să caute remorci pentru căratul nutrețului, Tară a mai vorbi de întocmirea zecilor de situații și acte. Ferma de vaci de la Deveselu este aidoma celei din Rusănești. O cireadă de vaci am găsit-o odihnindu-se în timpul nopții pe praful de ciment și pietriș^’ uitate de constructori după terminarea unui adăpost. Ca și la, Rusănești, pe alocuri, bălegarul a crescut mai mult decît înălțimea liniei de decovil din grajduri. De multă vreme vacile n-au mai primit așternut, ele fiind nevoite să se odihnească pe „patul" de beton, cărămidă sau pămînt al grajdurilor.Cum este posibil ca vacile să dea lapte în asemenea condiții ? Nici nu-i de mirare că multe din ele se îmbolnăvesc încă de tinere sau își întrerup producția de lapte. La Rusănești, ca și la Deveselu, am găsit zeci de asemenea vaci care nu mai dau lapte. Sînt numai două cazuri, fără a mai enumera altele, dar care explică, în oarecare măsură, de ce producția de lapte pe întregul trust se menține sub posibilități.Gospodăriile din cadrul Trustului Caracal au rămas și în anul trecut datoare cu o însemnată cantitate de lapte față de plan. Dar nimeni n-a tras o concluzie din acest neajuns. Și astfel, nerealizarea planului producției de lapte a început să devină în ultimii doi ani o tradiție în unele G.A.S.-uri de pe raza Trustului Caracal. Nerealizarea planului la lapte este însoțită și de depășirea prețului de cost stabilit. La G.A.S. Deveselu în trimestrul I, în perioada de stabulație s-a realizat hectolitrul de lapte cu 3 lei peste plan pentru ca în trimestrul II, cînd a ieșit „iarba verde" tot aici un hectolitru de lapte să coste cu 72 lei mai mult față de plan. Un calcul arată că pentru producția de lapte planificată în acest timp s-au cheltuit 617 000 lei, în loc de 485 000 lei. Care este explicația? în primul rînd se risipesc multe furaje. Atît la Deveselu cît și la Rusănești nimeni nu știe cît și ce s-a consumat. După ce s-a semnat nota de comandă pentru furaje, totul se desfășoară după „ochiul" îngrijitorului. După fiecare iesle se găsesc cantități de siloz și fin. în timpul transportului de la magazii și pînă la iesle, bună parte din nutreț se pierde pe drum.Am discutat cele constatate cu tovarășii inginer Aurel Tudor, director, și Teodor Popa, medic veterinar din conducerea Trustului G.A.S. Caracal. Totul se explică prin faptul că trustul a fost înființat anul acesta, iar lipsurile amintite ar fi o moștenire lăsată de trustul Gostat Craiova. Acest lucru este adevărat. Dar tot atît de adevărat este că gospodăriile din cele două trusturi aparțin aceluiași departament Gostat. Cum este posibil ca asemenea deficiente să se perpetueze luni și ani de zile, să fie lăsate moștenire de la un organ la altul, fără să fie luate măsuri de îndreptare ? Poate, conducerea departamentului va găsi răspuns la această întrebare.
Victor DELEANU 
corespondentul „Scinteii*
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LA LOCUL POTRIVIT ? ale filmului B „GEORGE COȘBUC"

B „A. /. ODOBESCU"

de Dumitru Micu

de D. Păcurariu

Marile întreprinderi, Instituțiile de 
toate felurile, școlile de toate gra
dele își așteaptă în fiecare an nou! 
impuls de energie creatoare, noua 
pleiadă de absolvenți ai învățămîn- 
tului superior.

Mulfi dintre noi am trecut nu de 
mult acest prag. Am primit în mînă, 
nu doar diploma și repartiția, ci u- 
nelfele cu care am început să cer
cetăm universul material și spiritual.

Repartizarea în producție a fiecă
rui absolvent are loc după instruc
țiuni și regulamente bine cunoscute, 
asupra cărora n-are rost să insist. Mai 
degrabă listele albe cu posturile li
bere anunțate de instituții își au im
portanța lor, atît pentru institutul nos
tru, care cu greu reușește să convin
gă unitățile economice de rolul ab
solventului de la Institutul de arte 
plastice în dezvoltarea producției, cît 
și pentru studentul 
cui.

Momentul acesta 
ță munca susținută 
parfe. Ordinea de

care Își caută lo-

scoate în eviden- 
a fiecăruia în 

intrare la alege
rea locului depinde de fiecare notă 
luată pe parcursul anilor de studii s! 
nu de asaltul din perioada anului de 
diplojnă.. Dar, dacă studenjii au 
obligații în timpul școlarității, nu este 
mai pujin adevărat că și instituțiile 
care îi primesc au o serie de înda
toriri în ce privește utilizarea la ma
ximum a energiei lor ceafoare și a 
cunoșfinfelor căpătate în școală. Le
gătura noastră spirituală cu mulji din
tre absolvenfii institutului de arte ne 
îndreptățește 
pași și după 
școlii.

Cred că nu 
monstrăm factorilor 
din Ministerul Industriei Ușoare sau 
Ministerul Comerțului Interior nici re
prezentanților întreprinderilor de tex
tile, ceramică, industria lemnului, po
ligrafie etc. importanta formei și pre
zentării obiectului pentru cumpărător. 
De multă vreme se discută despre 
estetica industrială, despre estetica 
străzii, aranjamentul vitrinelor și ma
gazinelor, despre modă, despre o- 
biectul de serie care intră în casele 
oamenilor, despre ambalaje. Și totuși 
unii factori de răspundere din minis
tere care ar trebui să asigure calita
tea estetică a produselor comerciale șl 
industriale nu arată interes pentru a- 
tragerea în această muncă a noilor 
cadre calificate.

Mă îndoiesc că întreprinderile de 
ceramică, întreprinderile poligrafice 
și textile, teatrele n-ar putea să tragă 
foloase de pe urma unor absolvenți 
de la: secțiile respective, care au 
participat la expozifii și concursuri- 
internaționale objinînd medalii și di$- 
fir;(ii. Graficieni talentați, pricepuji în 
'problemele poligrafiei, rămîn neutili
zați îr: domeniul lor de specialitate, 
pentru că n-au fost depistate în mod 
real posturile corespunzătoare. Este, de 
asemenea, regretabil că nici pentru 
alte secții, posturile nu corespund în
tocmai calificării. Poate că unele in
stituții și întreprinderi ar trebui să-și 
revadă fondul actual de cadre care 
lucrează pe aceste posturi de crea-

să le urmărim primii 
ce au trecut pragul

este nevoie să mai de
de răspundere

fie, folosind în aHS pari» pe cel care 
nu au competenfa necesară.

Valoroasa expoziție documentară a 
unor absolvente textilisle, organizată 
anul acesta de Ministerul Industrie: 
Ușoare, dovedește că întreprinderile 
în care lucrează absolventele noastre 
n-ar greși dacă s-ar ocupa mai în
deaproape de condițiile lor de crea
ție (ateliere și timp necesar creației 
de prototipuri pentru fabrică). De a- 
semenea, ate'ierele de creație ale în
treprinderii sau condițiile de creație 
acordate de edituri tehnoredactorilor 
nu trebuie considerate) un lux, un 
capriciu al artistului.

Multe din lucrurile acestea au în
ceput să se tacă pe ici, pe colo. A 
aduna niște oameni în jurul unei 
mese, artiști, arhitecți, ingineri, spe
cialiști în comerț, sociologi și a con
cepe cu creionul în mînă un plan 
de organizare sistematică a pătrun
derii frumosului în producția indus
trială și în viața cotidiană cred că 
este lucrul cel mai util. Și eu cred 
că nu 
zăm în 
neri și 
Mesele 
și ele 
cred însă că sînt cele mai nimerite 
în situația actuală.

Dar problema are șl alte aspecte, 
legate de primirea pe care o fac ab
solvenților diferite organe locale.

A fost un eveniment pentru insti
tutul nostru montei 
grup de tineri enoriașii de la secția 
pictură au hot€ 7 să meargă în fru
moasa regiune *'8*  Maramureșului. Mai 
tîrziu, expozițiile regionale din Baia 
Mare au confirmat că entuziasmul lor 
era dublat și de o temeinică pregă
tire profesională, de un larg orizont 
cultural. Este vorba de absolvenții A- 
postol Nicolae, Grigore Natalia, Bau- 
meister Ana și Cămărășan llie din 
clasa profesorului Gh. Șaru. Ei s-au 
stabilit acolo, întărind cenaclul de la 
Baia Mare. N-ar fi oare firesc ca or
ganele locale să se ocupe cu multă 
grijă și solicitudine de condițiile lor 
de viață și de lucru ?

Fără să generalizez, pot afirma că 
nu sînt puține cazurile cînd absol
venți ai institutului nostru nu s-au 
bucurat de întregul sprijin cuvenit 
acolo unde au fost repartizați. Ast
fel, Sfatul popular al orașului Pitești, 
timp de doi ani, nu a luat nici o mă
sură pentru a asigura cazarea cores
punzătoare a doi pictori talentați, re
partizați ca profesori de desen la Pi
tești. Ace'ași lucru s-a întîmplat cu 
Băiaș Silviu la Petroșeni, cu Cionca 
Dumitru la Tîrnăveni.

în schimb, organele locale din Cra
iova, Constanța Ploiești, lași, Timi
șoara au creat condiții optime pen
tru cea mai mare parte dintre ab
solvenții repartizați acolo, iar după 
cîțiva ani au reușit să închege nuclee 
de la care să poată porni dezvolta
rea creației plastice în regiune.

Mă întreb dacă la rîndul său Uniu
nea Artiștilor Plastici n-ar putea să 
se ocupe mai îndeaproape de orga
nizarea unor expoziții — în grup sau 
individual — ale unora dintre tineri

frebuie să ne ferim să utili- 
aceasfă muncă pe cei mai fi- 
mai entuziaști dintre artiști, 
rotunde cu publicitate își au 
rostul lor ; mesele de lucru

lagf.ul în care un 
i^ziasfl d<

penfru a-l încuraja șl jfimula, a le 
oferi șanse de afirmare. Cenaclul de 
creație al U.A.P. ar cîșfiga mult, dup& 
părerea mea, dacă ar ține legătura 
cu o serie de tineri talentați, răs- 
pîndiți pe tot cuprinsul țării.

Institutul de arte plastice din Bucu
rești, preocupat de evoluția unor ti
neri creatori, a amenajat o sală de 
expoziții în fostul muzeu Kalinderu, 
care stă de acum încolo la dispoziția 
lor în perioadele cînd nu sînt pla
nificate expoziții ale studenților sau 
ale cadrelor didactice. Aici și-au fă
cut debutul cu expoziții personale o 
serie de tineri ca : Apostol Nicolae, 
Popescu Dan Cristian, Pasima Victor, 
Krijanovschi Nicolae, Stendl Ion și 
Moisescu-Stendl Teodora.

Ne bucură faptul că în ultima vre
me unele întreprinderi și instituții ne 
solicită absolvenți. Institutul de arfe 
plastice caută să-și îmbunătățească 
programele analitice conform necesi
tăților dezvoltării industriei și comer
țului din țara noastră. Estetica forme
lor și culorii a pătruns atît în uzine 
cît și în casele oamenilor, în viața 
lor de toate zilele. Aceasta obligă și 
la o schimbare a mentalității asupra 
calității și aspectului bunurilor de larg 
consum, asupra selecționării șl repar
tizării cadrelor care produc aceste 
bunuri.

Vechea zicală „Omul potrivit la lo
cul potrivit" atrage după sine și cea
laltă zicală : „Omul sfințește locul".

Vasile CELMARE 
prorector al Institutului 
de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu"

numeroasele mani- 
artistice lnternaționa-

Printre 
testări 
le, la care va participa și țara 
noastră, pină la sfirșitul anului, 
se află și citeva iestivaluri ale 
filmului.

Primui dintre acestea, desti
nat filmului pentru copii și ti
neret, va avea loc intre 30 oc
tombrie și 10 noiembrie la Te
heran. Studioul „Animafilm" 
va prezenta peliculele „Și 
atunci...", „Contrapunct in alb" 
și „Bobo" tn juriul acestui fes
tival a iost invitat șl regizo
rul Ion Popescu-Gopo. Același 
regizor se va afla printre mem
brii juriului celui de-al IX-lea 
Festival internațional ai Ulmu
lui documentar șl de scurt me
tro/ de la Leipzig (12—20 no
iembrie), la care cinematografia 
noastră va participa cu o se
lecție de filme documentare, 
precum și cu o delegație de 
cineaști. Creatorii noștri in a- 
cest domeniu vor fi prezenți, 
de asemenea, la intilnirea in
ternațională a filmului pentru 
copii și tineret, care va avea 
loc la Cannes, Intre 26 decem
brie a.c. și 3 Ianuarie 1067.

face — coperta după inte-

s-ar putea

C

■f

(Agerpres)

Volumul lui Dumitru Micu despre GEORGE COȘBUC, apărut cu puțin înaintea sărbătoririi centenarului poetului năsăudean în colecția de mici monografii de istorie literară tipărită de Editura tineretului, a constituit obiectul unor numeroase intervenții critice. Credem însă că unele din acestea nu au ținut întotdeauna suficient seama de faptul că avem a cum se arată și pe rioară a volumului — cu retipărirea, doar cu mici modificări de ordin stilistic, a amplului studiu introductiv la un volum din versurile poetului publicat în 1961. Astfel încît autorului nu 1 imputa nerealizarea unor obiective ale cercetării pe care nici n-ar reuși să le atingă o lucrare de factura acesteia, chiar dacă ea constituie singura exegeză monografică din ultimii ani asupra vieții și operei lui George Coșbuc.Studiul lui Dumitru Micu constituie însă pentru cititorii cărora li se adresează nu numai o valoroasă sursă de informare, ci, mai ales, o călăuză competentă în universul creației acestui clasic al literaturii noastre, cîntăreț inspirat al satului și al sufletului omenesc.Evocînd principalele momente ale existenței poetului și, în același timp, evoluția preocupărilor sale artistice, autorul micromonografiei reconstituie, în

TEL
(8,00 — Pentru cel mici : „Ata-Bala". Școli șl tradiții : Un vechi Izvor de 

cultură. Liceul „Nicolae Bălcescu" din București.
Publicitate.
Ora exactă.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul circulației rutiere. 
Atlas folcloric : Argeșul — prezintă i George Derlețeanu. 
Săptămîna.

Teleglob — Emisiune de călătorii geografice : „Jamaica*.  
„Un bilet la alegere” — examen muzical cu Bebe Prisada.

18,50 —
18,58 —
19,00 —
19,20 —
19,30 —
20,00 —
21,00 — Avanpremieră.
21,15 —
21,45 —
22,05 — Interpret! celebri : Virginia Zeani.
22,25 — Telejurnalul de noapte.

Noțiunea de experiment a căpătat în vremea din urmă o largă circulație, acoperind variate domenii ale fenomenului Lucru cît se poate raportăm sensul ei vescența pe pare o diverse meridiane, noi, artele și literele sub impulsul progresului rapid înregistrat de civilizația tehnică și, respectiv, de viața socială și spirituală. Este neîndoios că într-o epocă favorabilă în cel mai înalt grad revoluțiilor științifice, creația artistică — indiferent de formele ei de manifestare, literatură, teatru, film, plastică — trebuie să țină neapărat seama de noile disponibilități de ordin intelectual și afectiv ce caracterizează gustul, pregătirea și interesul publicului celui mai larg.Așadar, nu poate să surprindă pe nimeni stăruința și străduința atîtor oameni de artă și litere de a găsi și realiza acel acord, acel consens dintre capacitatea operei de a se face ecoul spiritualității epocii noastre și structura și cerințele consumatorului de artă. însuși sistemul imagistic cu care operează artistul cunoaște azi profunde transformări, mă refer la apelul la simboluri, la concentrarea investigației psihologice, la relevarea detaliului celui mai semnificativ, care să țină seama de capacitatea individului epocii noastre de a colabora direct la realizarea imaginii artistice, de nevoia lui de a ieși din stadiul de re- cepționer cuminte, de a-și manifesta activ atitudinea, de a-și mobiliza resursele inteligenței, bagajul de cunoștințe etc.Dar nu este mai puțin adevărat

literar artistic, de firesc dacă exact la efer- cunosc azi, pe precum și la
că inovațiile nu sînt întotdeauna rezultat al unor experimente izvo- rîte din preocupări pline de răspundere și de exigență, aflîndu-se automat confirmarea în contactul cu publicul. Multe din experimentele cu șanse clare de izbîndă ne pot surprinde și uneori chiar contraria o bucată de vreme. Nu trebuie uitat că o poezie ca aceea a lui Tudor Arghezi sau, și mai evident, a lui Ion Barbu, n-a debutat într-un consens chiar atît de unanim încît succesul ei să se impună imediat.

nu datorită incapacității lui de a fi receptiv și elevat intelectual.Recent apărutul număr 3 al revistei „Tomis" ne înlesnește contactul cu versurile tînărului Alexandru Protopopescu, care după ce se recomanda astfel :
„Sînt tînărul acela plutitor 
Căzut în audiență,

ca o stea în mare".ne dă următoarele amănunte despre viața sa de student:

(Urmare din pag. I)In ce măsură cunoștințele căpătate în școală și u- niversitate, sau treizeci de înainte, pot fi adaptate cerințelor vieții ce și industriale, și în ce măsură pregătirea intelectuală a unui atare om de cultură mai poate să-l ajute în prezent ?Școala veche își făcuse datoria : oferise acestui intelectual și acestui tehnician o imagine a lumii din acel timp. Dar cum ar fi putut intui și anticipa acest învățămînt mersul imprevizibil al științei și industriei actuale ? Rămînea astfel în sarcina cărturarului sau o- mului specializat într-o ramură tehnică obligația de a continua, pe socoteală proprie, tinerețea lui în pasul vremii. Acesta este, în fapt, rostul școlii : de a deschide curiozității intelectuale o cale șl a da omului de mîine o metodă de studiu, care să-i îngăduie să continue singur cercetările începute în școală.Nu ne referim numai la situația delicată în s-ar afla un profesor nefiind la curent cu cuceriri ale științei, depășit de tinerii săi e- levi, entuziaști cunoscq-

cu douăzeci ani maiștiințili-

care care, noile ar fi

PUNCTE DE-VEDERE

ERUDIȚIE

va noiva teh-

tori ai prezentului, sub toate formele sale — sau un Inginer, constatînd că setea de cunoaștere a muncitorilor cu care lucrează îi conduce la o înțelegere a tehnicii pe care el, prin neglijarea ținerii la curent cu noile descoperiri științifice, nu o are. înțelegem să subliniem rolul pe care îl are această cunoaștere a e- voluției științei în randamentul tuturor oamenilor muncii : profesorul deschide elevilor săi orizonturi, inginerul putea face inovațiinice, agronomul sau geologul vor putea aplica metode de lucru mai e- ficace, sportivul de performanță va cunoaște noi mijloace științifice de antrenare, iar oamenii de toate profesiile vor afla în urmărirea progreselor medicinii principii moderne de alimentație, sau de profilaxie a suferințelor trupești și sufletești.Această activitate personală, de menținere a contactului cu progresele științifice și tehnice ale timpului, este, în același 
timp, și o nevoie lntelec-

tuaîă esențială a omului 
de astăzi. Cunoștințele, nelimitîndu-se la unul sau mai multe zone circumscrise ale realității, vor îmbrățișa, pe cît cu putință, datele semnificative ale noilor rezultate obținute în principalele științe. Pe de o parte cultura profesională de specialitate, pe de alta cultura generală concură la stabilirea profilului omului contemporan, erudit, polivalent, larg și multilateral instruit. Adevărata cultură, științifică sau literară, nu comportă o erudiție facilă sau o simplă colecție de cunoștințe.Am cunoscut mai multe persoane care se socoteau cultivate și care se limitau la o colecționare de cunoștințe științifice după un criteriu pur enciclopedic O atare erudiție de almanah și dicționar enciclopedic nu înseamnă cultură științificăOmul cultivat nu se definește prin număr și varietate disparată de cunoștințe, ci prin închega
rea lor într-o concepție

unitară și cuprinzătoare a întregii realități. Erudiția nesemnificativă trebuie înlocuită printr-o cunoaștere de ansamblu a lumii, a evoluției societăților, prin prisma materialismului dialectic și istoric.Omul de cultură al timpului nostru, profesor, muncitor, Inginer, medic, este obligat să urmărească cercetările întreprinse de oamenii de știință în toate domeniile, înregistrînd cele mai însemnate împliniri. Știința alcătuiește principiul dinamic al progresului, sub îndoita sa formă, a cunoașterii teoretice a universului și a aplicațiilor practice, destinate să transforme structura vieții sociale și producția materială, îmbunătățind treptat condiția de viață a oamenilor. Intre aceste două călăuziri, ale cercetării de laborator și progreselor industriale, nu există divergență, ci condiționare.Cultură înseamnă continuitate, legătură formația umanistă tegrarea valorilor le. Omul societățiiliste este omul timpului său, al unei epoci care înmănunchează într-o vastă sinteză idealurile sociale, politice și etice ale vremii cu valori științifi
ce și artistice. ’

între și in- actua- socia-

Iată un aspect deloc de neglijat în considerarea noțiunii de experiment, cu atît mai mult cu cît este ușor de observat cum în spatele ei, sub oblăduirea ei, își fac loc, foarte adesea, facilitatea, gratuitatea, artificialul, snobismul, lipsa de acoperire artistică și, de ce să nu recunoaștem, chiar impostura. Există, din păcate, un revers nefericit al medaliei, rod al ușurătății și al modei. Și moda face iute prozeliți în artă și literatură, pentru că imitarea formelor este atît de la îndemînă și mî- nuirea nici nu cere eforturi prea mari. Așa încît mi se pare justificată' cerința ce se impune criticii de specialitate de a-și exercita un rol, — ca să folosesc un termen medical — „profilactic", în vederea depistării acelor producții care disimulează experimentul. O asemenea preocupare nu poate fi străină, cu atît mai mult redacțiilor literare, cu cît paginile revistelor devin în multe împrejurări, prin forța lucrurilor, terenul principal de manifestare publică a diverselor experimente și inovații.O lectură cît de cît atentă asupra unor publicații literare va întări oricărui cititor convingerea că nevoia exigenței nu poate rămîne în stadiul teoretic^Iată, de pildă, , cîteva exemple, culese din ultimele numere ale unor reviste. Am citit cu nedumerire în revista „Ateneu" o povestire semnată de Cicerone Cer- negura. într-o vagă și tristă pastișă kafkiană, ni se relatează cu ■ patimă pentru amănuntul cel mai nesemnificativ, tribulațiile unui ins sufocat care l-a făcut să se uite pînă și pe 
„tălpile ghetelor să vadă dacă n-a 
călcat în ceva".
se comunică o imagine a unui miriapod în genul gîndacului din metamorfoza lui Kafka. Orice încercare de a depista vreun sens, de a recepționa o idee se dovedește zadarnică, în ciuda titlului Oglinda — care, în intenția autorului, ar trebui să fie revelator. Pastișa e atît de evidentă și de tristă, ca să nu mai vorbesc de sărăcia mijloacelor, încît ești cu adevărat dezarmat. Ce comentarii provoacă asemenea proze, ce reflecții, ce sentimente, ce se poate spune pe marginea lor ? Ele se publică așa cum spuneam, sub eticheta experimentelor. Subiecte minore, tratate minor, cu mijloacele unei false răsuciri psihologice de dragul exclusiv de a se afla în pas cu moda.Pastișa, ilustratoare a sărăciei de idei, artificiul, falsa abstracti
zare amenință pe lector, contrariat

„Vreau să vă spun că păzesc cu vigilență Starea de septembrie a institutelor pedagogice, Tulburător de mixte cîndluna răsare... Vreau să vă spun că-n aburise străduiesc părinții mei, încît toate purtările îmi sînt curate Și nu regret decît c-am dus la rector un cristei Care-a murit în locul meude demnitate... etc.Firește, nici noi nu regretăm atît că dînsul a dus astfel de versuri la revista Tomis, dar nu putem să nu regretăm că revista le-a publicat, cu atît mai mult cu cît, în alt loc. poetul le și descrie obîrșia.„Plajă arămie, veghe a mării, Nordice femei tremurînd de 
ereditate.Un fum subțire le ridică dimineața, Pînă la-nceata mea 

maturizare" (s.n.).Trebuie să observăm că întreg ciclul de poezii ale tînărului scriitor vădește toate atributele acelui revers nefericit al medaliei „experimentului" de care pomeneam.Tentația experimenta lismului gratuit pare să fie însă contagioasă și iată ce citim în revista „Amfiteatru", sub semnătura lui Marius Robescu, în poezia intitulată „Norii și liniștea" :

de un miros urît,
Pînă la urmă ni

„Plopii mei morți de gînduri și tu plîngi într-o încăpere albă exilată pe malurile unei muzici străine.Crede bătaia ceasorniculuiauster, sufletul meu e definitiv prins ♦ în roțile lui.Toate sînt altfel acum orbecăind în vreme ; peștii îngropați în mîl mișcîndu-și bronhiile sacadat, cîinii lătrînd de ger, oamenii visîndu-se în așternuturi semințe sub adăpostul zăpezii".
că n-ar fi lipsit de inte- discutăm despre experi- despre excesele lui păgu- mai des. cu mai multă

Sînt cîteva exemple doar, care evident n-au nevoie de comentarii, demonstrînd unde pot duce excesele în artă.Poate res să ment și bitoaregrijă decît am făcut-o pînă acum Pentru că, să recunoaștem, alături de autorii unor falsuri, sno- bisme nu o dată plătesc tribut excesului și talente veritabile, meri- tînd o sporită atenție din partea revistelor și criticii, care se pronunță totuși prea timid în astfel de situații.

liniile sale definitorii, profilul unui creator strîns legat de poporul din care s-a ivit, al unui artist cu o înaltă conștiință cetățenească. Cercetarea atentă a bogatei și variatei opere poetice a lui George Coș- buc — cercetare care are în vedere și exegezele mai vechi asupra creației autorului „Baladelor și idilelor" — tinde către o delimitare între ceea ce rămîne valoare autentică, perenă, de ceea ce nu mai rezistă timpului. în paginile sale, D.oprește deosebit celor mal reprezentative versuri ale poetului, demonstrînd printr-o subtilă analiză virtuțile lor artistice, fie că este vorba de cele închinate sentimentului erotic, de pasteluri, de poezii memorabile, ca „Nunta Zamfirei" și „Moartea lui Fulger" sau de poemele în care dă glas unui profund protest social. Analiza aceasta reușește să reliefeze convingător aportul deosebit al poetului la dezvoltarea literaturii românești. Format la școala poeziei populare și a marilor clasici ai literaturii universale — din opera lui Homer sau Dante a realizat de altfel și traduceri de o mare valoare artistică — George Coșbuc aducea în momentul afirmării sale pe firmamentul liricii noastre „un antidot cîmpenesc împotriva versificărilor plîngărețe" ale epocii, afirmînd „poezia horelor și nunților năsăudene, a obiceiurilor pitorești, a revoltei împotriva nedreptății — o poezie plină de vigoare, fremătînd de optimism".Referirile permanente la climatul spiritual al epocii, punțile de legătură îndreptate către creația contemporanilor poetului, alături expunerea clară, expresivă și plasticitatea evocării celui a fost numit de Dobrogea- nu-Gherea „poetul țărănimii" — calități ce nu ar trebui să lipsească nici unuia dintre volumele publicate în cadrul acestei colecții — conferă un plus de interes studiului lui Dumitru Micu.Și pentru D. Păcurariu creația scriitorului pe care îl studiază a constituit obiectul unor preocupări anterioare. Micromonografia de față constituie însă o cercetare inedită, menită să surprindă, în ansamblul lor, multiplele fațete ale activității acelui „scriitor eminent, istoric și estetician erudit" care a fost A. I. ODOBESCU. Autorul studiului nu și-a propus să organizeze într-un mod diferit față de alte cercetări asemănătoare bogatul material rezultat din investigațiile sale, prezentarea cronologică oferindu-i posibilitatea unei evocări cît mai autentice.Sînt trecuți astfel în revistă anii copilăriei scriitorului, ai studiilor din țară și de la Paris, petrecuți în atmosfera caracteristică epocii de după revoluția de la 1848, primele manifestări ale talentului său care lăsau de pe atunci să se întrevadă pe unul dintre cei mai desăvîrșiți mî- nuitori ai limbii române literare. Studierea și traducerea unor scrieri din alte literaturi — cu preferințe pentru clasicii antichității — interesul deosebit manifestat permanent pentru istoria patriei, cît și pentru tradițiile culturii noastre naționale sau pentru frumusețile nepieritoare ale creației folclorice, participarea la disputele filologice ale vremii sînt doar cîteva dintre preocupările lui Odobescu asupra cărora D. Păcurariu se oprește îndeaproape.Autorul reușește să releve în paginile lucrării contribuția scriitorului la dezvoltarea culturii românești, numeroasele sale studii și lucrări despre problemele limbii, despre cărturari și scriitori români de seamă sau despre poezia și arta populară, fiind „exemple de erudiție, de finețe, de spirit analitic pătrunzător și patriotism".O atenție deosebită este acordată, în mod firesc, prozei artistice a lui Odobescu, domeniu căruia i se circumscriu unele dintre realizările sale fundamentale — este vorba de „Scenele istorice" și, mai ales, de opera sa de că- pătîi, „Pseudo-Kynegheticos" ; păcat însă că acestor pagini ale studiului nu le este străin, pe alocuri, accentul pus îndeosebi pe descrierea și mai puțin pe, interpretarea critică a textului.Imaginea personalității scriitorului este întregită prin referirile la activitatea sa de adevărat ctitor al arheologiei moderne românești, prin reliefarea meritelor sale ca om de teatru, pedagog, publicist.Menirea colecției tipărită de Editura tineretului face, într-un fel, inevitabil un anumit caracter didactic și descriptiv al lucrărilor ce apar aici. Aceasta nu exclude, bineînțeles — așa cum dovedesc și volumele asupra cărora ne-am oprit în rîndurile de față — posibilitatea exprimării unor puncte de vedere inedite, a realizării unor sinteze originale, atît asupra scriitorilor mai puțin studiați, cît și asupra celor cărora le-au fost dedicate cercetări anterioare. De cît mai numeroase asemenea studii au nevoie, în fond, și cei cărora ele li se adresează. Tocmai de aceea credem că in acest sens editura este chemată să-și desfășoare cu perseverență și activitatea de viitor.

cărții Micu se în mod asupra

de 
de 
ce

Dinu SĂRARU Sorin MOVILEANU

• Sala Palatului t NEÎNCREDERE ÎN 
FOIȘOR (spectacol prezentat de Tea
trul Muncitoresc C.F.R.) — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet t TRU
BADURUL — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă i LO
GODNICUL DIN LUNĂ — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) f 
MOARTEA LUI DANTON — 19,30,
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — l«i
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara*  (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavraneea" I 
TURCARET — 20.
• Teatrul Mic i RICHARD AL II-LEĂ
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  t NOTĂ 
ZERO LA PURTARE — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala din Calea 
Victoriei) : ELEFĂNȚELUL CURIOS —
16.30, (sala din str. Academiei) 1 TI- 
GRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy) i REVISTA DRAGOSTEI
— 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : MAGISTRALA 
TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI 
— 19,30.

B CINEMA |
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : Patria (completare Frun
ze) - 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19, 21,15, 
București (completare Piciorul Ghiată)
— 9, 11,15, 13,30, 16,30, 18,45, 21, Fe
roviar — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
20, Excelsior - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (Ia ultimele două completa
rea Ziua recoltei).
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Repu- 
publica (completare Pictorul Ghiată)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul
— 9,30: 11,45; 14, 16,15; 18,30; 20,45.
• MOULIN ROUGE : Cinemateca — 
9; 11,30; 14.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE - ci
nemascop : Festiva) (completare Frun
ze) — 8,45; 11,15; 13,30, Î6; 18,30: 21, 
Aurora (completare Tradiții maramu
reșene) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30, Melodia (completare Deschide
rea noului an universitar) — 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21, Flamura (comple
tare Centum annl Academiae) — 9,15; 
11,45; 15,30; 18; 20,30
9 URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI 
Capitol (completare „EU”) — ' 9.3C
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20.45, Buzef 
(completare Planeta enigmelor) 
15,30; 18; 20,30, Volga (complet/ 
Pietonii Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 
18,30: 21.
• FECIOARA • Lumina (comph 
„EU”) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1 
20,45.
9 CENUȘA — cinemascop (t 
serii) : Victoria — 9; 12,30; 16, 
Giulești — 15,45; 19,30, Tomis 
12,30; 16; 19,30.
9 ZIUA FERICIRII - cine1
Central (completare Șoimii pi 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 TARA FERICIRII 1 Unfor 
tare Antagonisme) — 15,30, .
• PROGRAM PENTRU COPII : Do. ■
— 9.
9 CEA MAI FRUMOASĂ t Doint 
(completare Imagini din Muzeu) pom
pierilor) — 11,30; 13,45; 16; 18,15»
20,45
• ANIMALELE — CONCERT i Tim
puri Noi — 9 -21 în continuare.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA I - cine
mascop • înfrățirea Intre popoare 
(completare Cheia succesului) — 13;
15,30; 18; 20,30.
9 CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Dacia (completare Planeta 
enigmelor) - 8,30 15,45 In conti
nuare : 18,15; 20,45, Flacăra (comple
tare Fermenții la lucru) — 15,15; 18; 
20,45.
9 NU SÎNT COPACI PE STRADĂ l 
Grivița (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21.
© ZORBA GRF.CUL : Bucegi - 9;
11,45; 14,45; 17.45; 20,45, Miorița - 
8,30: 11,30: 14,30; 17,30; 20,30, Pacea
— 15,30; 18;. 20,45.
9 STEAUA FĂRĂ NUME : Gloria 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Bacăul — 
9,15; 11,30, 13',45; 16; 18,15; 20,30,
Arta (completare Pictorul Ghiată) 9t 
11,15; 14; 16,15; 18,30- 20,45, Modem 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Galați) — 
9; 11,15; 13,30. 16- 18,30. 21.
9 DILIGENTA ; Unirea (completare 
Lacul lebedelor) — 15.30; 18; 20.30,
Crîngași (completare „F.U") - 15.30; 
18; 20,30.
9 NOTRE DAME DE PARIS cine
mascop Munca 10; 15,30 18; 20,30, 
Drumul Sării (completare Antago
nisme) — 15; 17,45; 20,30, Cosmos
— 15,30; 18,15; 20,30
9 THCRESE DESQUEYROUX Popular 
(completare Măsură pentru măsură) — 
15,30; 18; 20,30.

9 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Mo
șilor (completate Un secol șl multe 
milenill — 15.30. 18, 20,30.
9 PARTIZANII IN CÎMPIE • Vitan 
(completam Copiii... Iar copiii) 16; 
18,15: 20,30.

9 LUMINA DUPĂ JALUZELE : Fe
rentar; (completare Inima șl conștiin
ța) - 15,30, 18; 20.30. Viitorul (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
Si de stat în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghlarăl 15,30. 18. 20.30.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele serii : Floreasca 9; 12,30: 
16. 20.

9 DRAGOSTEA ÎNVINGE - cinema
scop • Rahova (completare Planeta 
enigmelor) - 15,30; 18; 20,30

• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Pro
gresul (completare Istoria navigației)
— 15.30, 18. 20,45.

9 SUZANA Șl BArETIl : Lira (comple
tare Fermenții Ia lucru) — 15,30; 18| 
20,30..

9 ALFABETUL FRICII : Colentina -» 
15,30; 17,45; 20

O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINA ; Cotroceni (completare La- 
cui lebedelor) — 15,15; 18; 20,45

■
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VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ i

Se dezvoltă relațiile
♦

prietenești româno - iraniene

(Urmare din pag. I)Apreciem că e de mare importanță pentru întărirea climatului de pace în regiunea noastră faptul că România și Grecia consideră că sistemele lor sociale deosebite și apartenența lor la tratate politice și militare diferite nu constituie un obstacol în dezvoltarea relațiilor de colaborare prietenească și fructuoasă între cele două țări.Așa după cum se arată și în comunicatul comun semnat în urma vizitei noastre la Atena, România și Grecia, aspirînd la o pace durabilă în această regiune, își afirmă hotărîrea de a continua eforturile pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare între țările din Balcani, fiind cunoscut că aceasta constituie o contribuție pozitivă la cauza păcii generale.Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările noastre vor deveni din ce în ce mai active și vor constitui o nouă contribuție la întărirea colaborării între toate țările balcanice, în folosul păcii.
ÎNTREBARE: Întrevedeți

oare pericole care ameninți 
pacea mondială din cauza pro
blemei vietnameze și care sînt, 
după părerea dv., hotărîrile ce 
se impun pentru a se pune ca
păt situației actuale și a se 
restabili pacea?RĂSPUNS: Nu este greu de constatat că războiul dus de Statele Unite în Vietnam constituie un pericol grav la adresa păcii mondiale. In epoca noastră, orice conflict local face să graviteze în jurul său interesele tuturor statelor. Ni' putem uita că cele două con- fl; „'rații mondiale au izbucnit din conflicte locale. Este astfel cu totul firesc să existe o profundă îngrijorare în legătură cu situația din Vietnam și o tot mai vie dorință ca ea să fie cît mai grabnic reglementată, restabilindu-se astfel liniștea în acea regiune a globului.Ce trebuie făcut în acest scop T România și-a exprimat nu o dată punctul său de vedere în această privință. Noi considerăm că poporul vietnamez trebuie lăsat să-și hotărască singur soarta, potrivit voinței și aspirațiilor sale naționale. Este imperios necesar ca Statele Unite care, prin bombardamentele efectuate asupra Republicii Democrate Vietnam, au comis un act de agresiune împotriva unui stat suveran, să dea dovadă de realism și să înceteze imediat, necondiționat și pentru totdeauna a- ceste bombardamente. In felul a- cesta, războiul nedeclarat și injust dus de Statele Unite ale Americii împotriva Republicii Democrate Vietnam ar lua sfîrșit și s-ar crea condițiile pentru încetarea conflictului din Vietnam, cerere exprimată de întreaga opinie pu- bl.ă mondială. Totodată, România sprijină poziția exprimată de guvernul Republicii Democrate Vietnam și de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud: să se pună capăt războiului dus împotriva populației sud-vietna- meze ; să fie retrase din Vietnamul de sud toate forțele militare americane și celelalte trupe inter- venționiste ; să fie desființate bazele militare străine din Vietnamul de sud; să fie aplicate cu strictețe acordurile de la Geneva. Guvernul român consideră că prin aceasta pacea se va restabili în Vietnam și primejdia unei noi conflagrații mondiale care plutește asupra o- menirii va fi îndepărtată.In ceea ce îl privește, poporul român va sprijini și de acum înainte lupta justă a poporului vietnamez pînă la victoria deplină a- supra agresorilor.

ÎNTREBARE: Am dori si 
ne informăm asupra progresu
lui realizat in țara dv. in ul
tima perioadă și asupra per
spectivelor dezvoltării sale 
viitoare.RĂSPUNS : în ultimele două decenii poporul nostru a desfășurat o activitate neobosită pentru dezvoltarea multilaterală a țării, pentru a valorifica toate forțele și resursele naționale în interesul progresului patriei, al înaintării ei rapide pe calea prosperității și civilizației. România este astăzi o țară liberă și independentă, care face progrese necontenite în construirea unei e- conomii modeme, a unei vieți prospere și care își afirmă în mod activ prezența în viața internațională.La temelia progresului țării noastre se află dezvoltarea intensă, a industriei pe care noi o considerăm singura cale pe care economia noastră va putea să ajungă treptat la nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic.In prezent producția industrială a țării noastre este de circa 10 ori mai mare decît în 1938, anul cu cel mai înalt nivel de producție a României de atunci. Totodată s-a schimbat structura acesteia, creîn- du-se o serie de ramuri noi: construcții de mașini, industria energetică, chimică și petrochimică și s-au dezvoltat considerabil cele e- xistente. In cursul planului șese- nal (1960—1965) volumul global al producției industriale a crescut de 2,24 ori față de 1959.In politica noastră economică 

pornim de la faptul că România dispune de o gamă destul de variată și bogată de resurse naturale. Aceasta permite organizarea unei economii naționale complexe, multilaterale și armonioase, o echilibrare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Esențialul în politica noastră economică a fost și va fi industrializarea continuă a țării, la nivelul tehnicii celei mal avansate, pentru a asigura o productivitate a muncii foarte ridicată și o bună calitate a produselor. Dacă voi adăuga că în procesul in<- dustrializării s-au calificat la un nivel corespunzător zeci de mii de muncitori și ingineri și că toți oamenii muncii din țară participă cu entuziasm la edificarea societății noastre, aveți un succint tablou a ceea ce am realizat pe plan economic. Noul plan cincinal are ca obiectiv principal continuarea industrializării țării prin dezvoltarea accentuată a industriei grele și a promovării tehnicii moderne în întreaga economie.E de la sine înțeles că scopul fundamental al acestui efort este făurirea cadrului material care să asigure tuturor membrilor colectivității noastre condiții de viață șl de civilizație demne de epoca pe care o trăim.Potențialul nostru principal este capacitatea creatoare, hărnicia și talentul poporului, care astăzi se manifestă liber și în toată plenitudinea lui. In aceste condiții se dezvoltă o cultură înfloritoare, o artă și literatură legate de realitățile noastre, o largă activitate de cercetare științifică mereu în contact cu realizările științei mondiale, un învățămînt întemeiat pe principii solide și metode moderne de predare. O grijă deosebită se acordă sănătății poporului prin intermediul unei întinse rețele de spitale și dispensare utilate cu a- parataj modern, construcției de locuințe confortabile, restructurării arhitectonice a orașelor și comunelor în general și asigurărilor sociale, în întregime subvenționate de stat.Totodată România își extinde șl multiplică posibilitățile de participare la schimburile internaționale, comerciale și culturale. Promovînd o astfel de politică. România militează în relațiile sale internaționale pentru respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, a neamestecului în treburile altor popoare, a schimburilor reciproc avantajoase.Realizările obținute pînă acum de poporul nostru sînt temelia pe care se înalță progresele ei viitoare, care pentru următorii cinci ani au dobîndit de acum conturul precis al unui vast program de activitate. Așa cum puteți descifra din graiul clar și simplu al cifrelor planului nostru cincinal, toată munca noastră de azi și de mîine are ca tel suprem prosperitatea materială și culturală a poporului, înflorirea continuă a României socialiste.
ÎNTREBARE: Care sînt 

perspectivele unei viitoare 
dezvoltări economice, cu siste
mul actual de planificare și 
orientare a României ?RĂSPUNS : Principalul nostru o- biectiv economic este actualmente înfăptuirea planului economic pe perioada 1966—1970. amplu program de dezvoltare multilaterală, care va marca un nou progres în valorificarea la nivel superior a resurselor noastre materiale și a forței creatoare a poporului român, o creștere însemnată a puterii e- conomice a țării, prin care România se va apropia și mai mult de nivelul țărilor avansate din punct de vedere industrial. Amploarea a- cestui program se exprimă, de e- xemplu, în faptul că valoarea întregii producții industriale din 1938 a României se va obține în 1970, în numai trei săptămînl. în același timp, în anul 1970 se va încheia în linii generale procesul de mecanizare și chimizare a a- griculturii.Rezultatele obținute In primele zece luni ale acestui an învederează realismul sarcinilor pe care ni le-am fixat. Obiectivele sînt minuțios analizate și repartizate cu precizie pe ramuri, în programe clare, fiecare departament, fiecare întreprindere — chiar și cele aflate în construcție și care vor intra în producție pînă în 1970 — știind exact ce are de făcut în întreaga perioadă a cincinalului și în fiecare an al lui.Desigur, problemele pe care le avem în față sînt complexe, și ele ne obligă să acordăm o atenție permanentă verificării și îmbunătățirii metodelor de conducere a economiei.Rezolvarea problemelor pe care le ridică viața impune o conducere economică dinamică, atentă la semnalele practicii cotidiene ca și la noile cuceriri ale tehnicii și științei, bazată pe consultarea permanentă a maselor angrenate în procesul de producție.De aceea noi sîntem necontenit preocupați să introducem în conducerea economiei noastre îmbunătățirile pe care le cere nivelul 

de dezvoltare al vieții economice și sarcinile fiecărei etape.Considerăm că această legătură vie, dinamică și permanentă dintre conducerea economiei și problemele concrete este imperios necesară unei economii în rapidă dezvoltare.Experiența de plnă acum a confirmat întru totul viabilitatea șl eficacitatea principiilor de organizare și planificare pe care le aplicăm în țara noastră. Socot că re- .zultatele obținute de economia României în ultimii ani constituie o dovadă destul de concludentă în acest sens.
ÎNTREBARE: Care au fost 

rezultatele inițiativelor și efor
turilor desfășurate de către 
diplomația română in dome
niul securității europene ?RĂSPUNS : Problema securității europene este, după părerea guvernului nostru, de interes vital pentru toate țările europene, cu consecințe importante asupra întregii vieți internaționale. Popoarele continentului nostru au adu» un aport de mare importanță la dezvoltarea culturii, științei și artei întregii omeniri. Incepînd cu admirabilele creații de o rară perfecțiune cu care strămoșii dv. au îmbogățit patrimoniul valorilor u- niversale, Europa n-a încetat să dăruiască omenirii roadele geniului popoarelor ei. In același timp însă, popoarele europene au simțit din plin ororile și distrugerile războaielor, și-au văzut adeseori roadele muncii creatoare transformate în cenușă.Experiența trecutului, și mai cu seamă a celor două războaie mondiale distrugătoare, necesitatea de a-și apăra tezaurul de valori făurit în decursul istoriei, de a se bucura de roadele muncii lor, fac ca popoarele europene să fie vital interesate în zădărnicirea unui nou război, în întărirea securității internaționale. Și noi românii sîntem ferm convinși că este de datoria fiecărei țări, mari sau mici, să-și aducă întreaga contribuție la această cauză. De aici eforturile stăruitoare depuse de țara noastră în interesul securității și colaborării rodnice în Europa. Sîntem ferm convinși că de o însemnătate hotărî toare pentru statornicirea relațiilor dintre state pe temeiuri sigure și pentru asigurarea securității internaționale este respectarea necondiționată a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, respectarea suveranității și independenței naționale, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul în afacerile interne. Oriunde aceste principii fundamentale ale relațiilor dintre state sînt încălcate sau nesocotite se naște o gravă amenințare la a- dresa păcii și securității popoarelor. Acolo unde aceste principii stau la baza relațiilor dintre state, colaborarea și înțelegerea reciprocă progresează, relațiile se dezvoltă fructuos și în interes reciproc, spre binele ambelor țări. Noi acordăm o mare însemnătate aplicării în viață a Rezoluției adoptate de Organizația Națiunilor Unite la propunerea a nouă țări, printre care și România, cu privire la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între țări cu sisteme social- politice diferite și ne străduim să căutăm, împreună cu ceilalți coautori, modalitățile cele mai eficiente ale realizării principiilor ei.Guvernul nostru consideră că de 

o importanță esențială pentru statornicirea unui climat de securitate și cooperare în Europa ar fi desființarea blocului N.A.T.O. și în același timp a Tratatului de la Varșovia, și că drumul spre acest obiectiv ar putea fi netezit de măsuri înțelepte de dezarmare și de frînare a cursei înarmărilor.Sîntem convinși că pentru făurirea unei atmosfere de înțelegere, de respect și încredere reciprocă în Europa, relațiile bilaterale dintre țări pot aduce o contribuție de primă însemnătate. Acordăm în a- cest sens o importanță deosebită relațiilor dintre țările din Balcani și regiunea Mării Adriatice, și România depune eforturi consecvente pentru a contribui la progresul bunei vecinătăți și al colaborării pașnice între țările din această parte a lumii. Socotim că bunele relații existente între România și Grecia, dezvoltarea pozitivă pe care o cunosc relațiile dintre ele, avantajoase pentru ambele popoare, constituie în același timp o contribuție la cauza păcii în această parte a lumii și în lumea întreagă.Desigur, problema securității eu- _ ropene este complexă și rezolvarea ei nu poate fi așteptată de pe o zi pe alta, ea putînd fi doar rodul unor eforturi susținute pentru eliminarea treptată a surselor de tensiune și înlocuirea atmosferei de suspiciune și teamă cu una de încredere reciprocă și de cooperare.
(Interviul a fost publicat în 

ziarele grecești „Eleftheria", „Ka- 
thimerini" și „Daily Post". Extra
se largi au publicat ziarele „To 
Vima", „Ta Nea", „Avghi", „Eth
nos", „Akropolis" fi altele).

Joi, 27 octombrie, tovarășul Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai P.C. din Cehoslovacia, condusă de tovarășul Jan Janik, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră, în schimb de experiență.La primire au luat parte Ștefan Matei, șef de secție, și Nicolae Io- nescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față dr. Karel Koma- rek, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al R. S. Cehoslovace la București.
1NTIINIREA UWfflllM IOBM-IIAlfflJ ‘

Joi s-au încheiat lucrările simpozionului din cadrul întîlnirii in- teruniversitare româno-italiene pe probleme agricole. In cele două zile de lucru, participanții — spe-. cialiști români și italieni — au prezentat referate și comunicări privind cele mai noi realizări în genetică, ameliorare, folosirea intensivă a terenurilor irigate și îngrășămintelor, alimentația anima

PLENARA COMITETULUI OLIMPIC ROMÂN

Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.In timpul șederii în țara noastră, delegația a avut convorbiri la secția agrară a C.C. al P.C.R., Consiliul Superior al Agriculturii și la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, a luat cunoștință despre munca organelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere din agricultură, a vizitat unități agricole, industriale, instituții științifice și culturale.In după-amiaza aceleiași zile, delegația a plecat spre patrie.(Agerpres)

lelor pe bază de furaje complexe, mecanizarea lucrărilor agricole, teoria și practica viticulturii și po- miculturii și altele.Referatele prezentate și dezbaterile au dus la adîncirea unor probleme teoretice în vederea a- plicării lor în scopul sporirii producției și ridicării calității acesteia. (Agerpres)

petrecute pe litoralul Mării Negre și în Delta Dunării, au fost vizitate șantierul Combinatului siderurgic de la Galați, cartierele noi de locuințe ale orașului, complexul petrochimic de pe Valea Trotușu- lui, iar apoi Brașovul și Poiana Brașov, muzeul Peleș și orașul Ploiești.
★Membri ai conducerii și principalii actori ai colectivului Teatrului „Jozsef Attila" din Budapesta, care se află în turneu la București, au făcut joi o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde au fost primiți de prof, dr. Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al comitetului. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte funcționari superiori din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.
★Cărțile și revistele cuprinse în Expoziția cărții din Republica Federală a Germaniei, care a fost deschisă la București între 12 și 26 octombrie, au fost donate Bibliotecii Centrale de Stat din București. (Agerpres) 

olimpice, în vederea unei cît mai bune pregătiri a lotului olimpic al țării noastre. Plenara a hotărît cooptarea a noi membri ai Comitetului Olimpic Român și a ales ca președinte al Comitetului Olimpic Român pe tovarășul Anghel Alexe, președintele Consiliului General al U.C.F.S. (Agerpres)
primele patru locuri în cla
sament este de aproxima
tiv 28 de ani. Avînd în ve
dere că „sportul minții* * 
poate fi practicat pînă la o 
vîrstă înaintată, această me
die este foarte scăzută, con
ferind componentelor echi
pelor în cauză frumoase 
perspective. In sprijinul a- 
firmațiilor de mai sus voi da 
un exemplu edificator care, 
sper, nu va fi considerat ca 
o indiscreție : în meciul 
Danemarca — S.U.A. media 
de vîrstă a atins 60 de ani.

CU PRILEJUL ORGANIZĂRII 
EXPOZIȚIEI INDUSTRIALE 

A BULGARIEIJoi dimineața, la Pavilionul Expoziției Economiei Naționale a avut loc o conferință de presă cu prilejul organizării Expoziției industriale a Bulgariei, care va fi deschisă la București între 1 și 13 noiembrie. Ivan Davidov, secretarul general al Camerei de Comerț a R. P. Bulgaria, a vorbit despre caracteristicile unor exponate din domeniile construcției de mașini, chimiei și metalurgiei, a industriilor electrotehnice, farmaceutice și ușoare. Totodată, vorbitorul a subliniat contribuția pe care o poate aduce expoziția la continua dezvoltare a relațiilor economice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.
★Joi s-a încheiat călătoria de studii făcută în țară de oameni de știință și specialiști străini și români, participanți la lucrările celui de al XX-lea Congres-Adunare * Plenară — al Comisiei internaționale pentru explorarea științifică a Mării Mediterane. După trei zile

In ziua de 27 octombrie, a avut loc ședința plenară a Comitetului Olimpic Român care a analizat stadiul de pregătire a sportivilor români în vederea participării la Jocurile Olimpice de iarnă și de vară din anul 1968. Au fost adoptate o serie de măsuri menite să asigure ridicarea nivelului activității în toate ramurile de sport
După recentele întreceri 

da la Oberhausen (R.F.G.) 
ale campionatului mondial 
feminin pe echipe, care au 
reunit selecționatele a 14 țări, 
principala apreciere a spe
cialiștilor este că șahul fe
minin marchează o consi
derabilă ascensiune valori
că pe plan mondial. Afir
mația este ilustrată afît de 
pasionantul duel, inedit, al 
luptei directe pentru titlul 
suprem, cît și de dîrzenia 
sporită ce a caracterizat 
majoritatea întîlnirilor. In 
acest sens, una dintre cele 
mai reprezentative a fost 
partida Novara (R. D. Ger
mană) — Troianska (Bulga
ria), încheiată la egalitate 
după... o sută de mutări. 
Plină de dramatism a fost 
și partida dintre iugoslava 
lovanovici și cehoslovaca 
Malypetrova, de rezultatul 
căreia depindea clasarea 
echipei Iugoslaviei (în caz 
de victorie cu 2—0) pe lo
cul al treilea. Tensiunea 
nervoasă a fost atît de pu
ternică, îneît pe tablă au 
survenit nenumărate situa
ții cu fotul neprevăzute ; 
deși avantajul a alternat 
cînd de o parte, cînd de 
alta, în cele din urmă s-a 
ajuns la un rezultat de ega
litate. Au avut loc, însă, 
și cîteva partide ce au stîr- 
nit... amuzamentul spectato
rilor. Austriaca Hausner, de 
pildă, în întîlnirea cu olan
deza Hemskeek, a comis o 
greșeală atît de gravă, îneît 
a trebuit să se recunoască 
învinsă la mutarea a noua, 
iar după numai cîteva zile, 
Liza Lane (S.U.A.) „a ținut 
cu orice preț* să doboare 
acest record cedînd parti
da cu Gheorghieva (Bulga
ria) după cinci mutări I In 
altă ordine de idei, mi se 
pare interesantă următoa
rea remarcă a unui ziarist 
vest-german : media da 
vtrstă a echipelor situate pe

Caracteristica dominantă 
a competiției de la Ober
hausen a fost însă eviden
tul echilibru valoric ilus-

am obținut medaliile de ar
gint, o performanță care — 
de ce n-am spune-o — de
pășește cu puțin calculele 
noastre anterioare (ne pro
pusesem ca obiectiv princi
pal locul III și, în același 
timp, să luptăm pentru lo
cul II). La fel de adevărat 
este însă faptul că am scă
pat „din mînă’ medaliile de 
aur la care aveam dreptul 
să aspirăm după victoria din 
runda inaugurală asupra 
reprezentativei Uniunii So
vietice — prima înfrîngere, 
și încă la un scor categoric 
(0—2), a deținătoarei titlu
lui mondial. Departe de 
mine intenția de a justifica

cîșfiga, încrederea în for
țele proprii pe care ți-o dă 
conștiința propriei valori.

Am rămas însă cu con
vingerea că, dacă titlul a 
revenit totuși echipei 
U.R.S.S., care după înfrîn- 
gerea din prima rundă a 
jucat impecabil realizînd 
scoruri superioare celor ob
ținute de noi, pentru viitor 
putem asalta supremația 
mondială fără complexul 
psihologic pe care ți-l dă 
șansa unei victorii surprin
zătoare. Șahul feminin din 
țara noastră și-a format a- 
cum o școală, un stil, și-a 
consolidat o pozifie frun
tașă pe plan internațional.

DUPÂ CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ DE ȘAH

trat de dîrzenia disputei 
pentru fiecare punct în 
clasament, de spectaculoa
sele răsturnări de prono
sticuri încă de la primele 
runde etc. Așa se explică, 
de altfel, și faptul că ama
torii de șah de pretutindeni 
au urmărit desfășurarea a- 
cesfei întreceri, timp de 
două săptămîni, cu un in
teres mult mai mare decît 
la edițiile precedente.

împreună cu celelalte 
colege din echipa țării 
noastre, maestra internațio
nală Alexandra Nicolau și 
maestra Margareta Pere- 
voznic, ne-am străduit să 
ne clasăm cît mai bine în 
această Importantă compe
tiție și, după cum se știe,

ratarea perspectivei oferite 
de startul excelent în acest 
pasionant maraton șahistic ; 
poate pare ciudat, dar per
sonal consider că ea s-a 
datorat tocmai dorinței 
noastre foarte mari de a nu 
pierde ocazia unui succes 
răsunător, transformată în- 
fr-o grijă exagerată, obse
dantă. Principala cauză a ra
tării primului loc, pe care 
mulți sînt tentați să o vadă 
doar în neașteptata înlrînge- 
re cu 0—2 în fața echipei 
S.U.A., rezidă de fapt în in
constanța din celelalte parti
de in care „am lăsat" unor 
echipe de valoare mijlocie 
cîte o jumătate de punct 
sau chiar cîte un punct. 
Ne-a lipsit obișnuința de «

Dorim ca cel puțin unul 
dintre titlurile mondiale — 
cel individual sau cel pe 
echipe — să fie adus la 
noi. Bineînțeles, nu fără o 
pregătire perseverentă, în- 
cepînd cu primele com
petiții interne și internațio
nale. La noi în țară sînt 
mai multe jucătoare de a- 
proximaliv aceeași valoare 
cu componentele lotului 
reprezentativ, printre care 
Margareta Teodorescu, Ro- 
dica Reicher, Suzana Ma- 
cai și altele ; după părerea 
mea ele trebuie antrenate 
în cît mai multe competiții 
pentru a cîștiga experiență 
de concurs și pentru a ofe
ri antrenorilor o bază mal 
largă de selecție. Tot în
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Țara noastră primește astăzi ca oaspete pe Amir Abbas Hoveida, primul ministru al Iranului. Această vizită se înscrie pe linia legăturilor prietenești, de colaborare statornicite între România șl Iran.In ultimii ani contactele șl consultările la nivelul conducătorilor de stat ai celor două țări au devenit frecvente. Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a fost în două rînduri la Teheran : în octombrie 1961 șl în iulie anul acesta. In timpul șederii sale, președintele Consiliului de Miniștri a fost primit de Majestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr, a a- vut convorbiri cu premierul Iranian. Intîlnirlle, deosebit de cordiale, au prilejuit discuții privitoare Ia dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două țări și trecerea în revistă a unor probleme actuale ale situației internaționale. In primăvara acestui an, la invitația președintelui Consiliului de Stat al României, Chivu Stoica, ne-a vizitat țara Maiestatea Sa Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului. Vizitele reciproce permit o constatare, la fața locului, a posibilităților ce le oferă fiecare țară îmbogățirii schimburilor de valori materiale și spirituale. Din acest punct de vedere, Șahinșahul Iranului a avut în perioada călătoriei prin diferitele regiuni ale țării noastre posibilitatea să vadă și să constate personal realizările din economia și cultura României, față de care a adresat cuvinte elogioase. In comunicatul dat publicității, la încheierea călătoriei, se arată că cele două părți au subliniat cu satisfacție evoluția favorabilă a colaborării dintre România și Iran și au exprimat hotărîrea de a utiliza posibilitățile existente, mai ales în domeniul economic si cultural, în vederea dezvoltării continue, multilaterale a relațiilor reciproce, în folosul ambelor popoare.Convorbirile româno-iraniene au avut o semnificație mai largă, evidențiată de comunitatea sau apropierea pozițiilor celor două părți față de o serie de probleme internaționale. Evoluția relațiilor româno-iraniene este o mărturie grăitoare a posibilităților de dezvoltare multilaterală a colaborării între state cu orînduiri sociale diferite. Cele două țări se întîl- nesc pe platforma preocupării comune pentru menținerea și consolidarea păcii în lume, a sprijinirii oricărei acțiuni în direcția slăbirii încordării internaționale, a dorinței de a milita pentru înțelegere, colaborare și prietenie între po
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Ieri în țară : vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, excep- 
tînd Transilvania și Banat, unde 
vremea s-a menținut instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Ploi locale 
și sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice, s-au sem
nalat In nord-vestul țării. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 14 grade la Toplița, 
Dorohoi, Tg. Neamț, Vaslui și 26 
de grade la Bechet și Tr. Măgu
rele. In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă și călduroasă, 
cu cerul mai mult senin. Vîntul a

hh 

poare. Guvernele oelor două țărt 
consideră că spre atingerea aces
tui țel este imperios necesar ca re
lațiile dintre state să lie așezate 
pe temeiul respectării principiilor 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.Neîndoios, prezența în România a primului ministru iranian va constitui, odată în plus, un prilej de reafirmare a principiilor- de care cele două țări și guverne sînt călăuzite în politica lor externă, o ocazie de a adinei cunoașterea reciprocă și apropierea între statele noastre. România și Iranul au pus deja baze solide unei colaborări economice fructuoase, într-o deplină egalitate în drepturi și avantaj reciproc. Pe lîngă tranzacțiile comerciale existente, recent a fost încheiat acordul privind cooperarea economică și tehnică pentru producția de tractoare în Iran, a cărui aplicare va începe prin livrarea de către România în perioada 1966—1971 a unui număr de 15 000 de tractoare. In țara noastră va fi instruit personalul tehnic iranian ; tehnicieni români vor acorda asistență tehnică pentru deservirea tractoarelor românești în Iran. România va asigura tării prietene proiecte si echipament, precum și asistență tehnică pentru a-și construi o uzină. proprie de tractoare. Pînă atunci va fi montată în Iran o linie de asamblare cu o capacitate de 5 000 de tractoare pe an, care va deveni, în faza finală, secție a uzinei. A fost parafată înțelegerea privind înființarea unei comisii mixt9 la nivel ministerial pentru dezvoltarea colaborării e- conomice, tehnice si științifice între cele două țări, în special în domeniile industriei, comerțului si agriculturiiVizita premierului iranian va o- caziona explorarea unor noi posibilități pentru continua extindere și intensificare a schimburilor dintre România și Iran, a cooperării economice. In plus, ea va stimula lărgirea schimbului de valori spirituale. Ca oaspete al țării noastre, premierul Hoveida va avea prilejul să cunoască nemijlocit sentimentele de prietenie și stimă pe care le nutrește poporul român față de talentatul popor iranian.Opinia publică din România salută cu căldură sosirea premierului iranian și își exprimă convingerea că vizita sa va aduce o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor româno-iraniene, în folosul ambelor popoare.

Nicolae POPOVICI

suflat slab din sud-vest. Tempera
tura maximă a atins 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29. 30 și 31 octombrie. In țară : 
vreme în general instabilă și în 
răcire, cu cerul schimbător. Vor 
cădea ploi locale. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 1 și 9 grade, 
iar maximele între 8 și 18 grade, 
în regiunea muntoasă se va sem
nala lapoviță. In București : Vre
me ușor instabilă, cu cerul schim
bător. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară.

acest sens aș face și urmă
toarea remarcă : jucătoarele 
din U.R.S.S., Iugoslavia șl 
R.D.G. se pregătesc indivi
dual cu cîte un maestru. La 
noi în țară nu se practică 
această metodă, deși este 
cît se poate de utilă. Am 
avea foarte mult de cîștiqat 
dacă federația de speciali
tate ar desemna pentru fie
care șahistă fruntașă cîte 
un maestru cu care acestea 
să-și desfășoare antrena
mentele, sau măcar să-l 
poată consulta în timpul 
pregătirii de concurs.

Pînă la sfîrșitul anului 
vom lua parte la finalei» 
campionatelor naționale in
dividuale și pe echipe, la un 
meci amical cu reprezenta
tiva R.S.S. Lituania. Anul vii
tor, calendarul competițio- 
nal prevede meciul revanșă 
cu echipa R. D. Germane 
(se va juca la 8 mese), 
participarea la o seria 
de turnee internaționale 
individuale la Beverwajk, 
Belgrad, Piotrkov, Budapes
ta, Moscova; Varna etc. Este 
foarte binevenită, de ase
menea, inițiativa federației 
noastre de șah de a orga
niza un mare turneu inter
național la care va fi invi
tată și campioana mondia
lă, Nona Gaprindașvili, 
Toate aceste competiții vor 
constitui etape de pregătire 
pentru viitorul turneu al 
candidatelor la titlul, mon
dial programat în septem
brie 1967 în Iugoslavia. E- 
xistă destule temeiuri ți 
speranțe ca, în cadrul aces
tei importante confruntări, 
șahul românesc să confir
me din nou valoarea sa in
ternațională.

Ellsabeta POLIHRONIADE 
maestra internațională
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Demonstrația în cartierul Saint-Denis din Paris pentru încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam
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Conducătorii 
sovietici 

vor vizita 
Franța

9MOSCOVA 27 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității un comunicat oficial în care se arată că în timpul vizitei în U.R.S.S. a președintelui Franței, generalul de Gaulle, acesta a invitat pe L. Brej- nev, A. Kosîghin și N. Podgornîl să facă o vizită în Franța.In legătură cu aceasta, se spune în comunicat, cele două guverne au convenit că în prima jumătate a lunii decembrie 1966 A. Kosîghin va face o vizită oficială în Franța. Vizitele lui L. Brejnev și N. Pod- gornîi în Franța vor avea loc în 1967. Datele vor fi precizate ulterior.
Comunicat

Așa-numita «Conferință de la Ma
nila» a dezvăluit clar planurile de 
extindere a agresiunii americane în 
Vietnam", scrie ziarul „NHAN DAN" din Hanoi.

Din documentele publicate după 
încheierea «conferinței» se poate 
trage concluzia, arată ziarul, că pla
nurile americane în privința Vietna
mului comportă extinderea războiu
lui agresiv împotriva Vietnamului, 
intensificarea sprijinirii marionetelor 
de la Saigon, silirea poporului viet
namez să accepte condițiile dictate 
de agresori. «Dorințele de pace» ex
primate de Johnson și ceilalți parti- 
cipanți la conferința de la Manila 
sînt infirmate de prevederile înscrise 
în documentele date publicității 
după încheierea lucrărilor. „Nhan Dan" subliniază că prin crearea la 
Manila a unui «organism consulta-

imposturii
tiv», S.U.A. țintesc să transforme a- 
gresiunea din Vietnam într-un război 
colectiv. Cu toate planurile de la 
Manila — conchide ziarul — agre
sorii americani nu pot scăpa de izo
lare, impas și înfrîngere.Corespondentul de la Manila al agenției FRANCE PRESSE constată :

„Comunicatul, redactat după apla
narea unor considerabile divergențe, 
nu conține nimic nou. In cel mai bun 
caz, conferința a răspuns unor im
perative de politică internă ale unor 
șefi de stat sau de guvern în legă
tură cu alegerile ce se vor desfășura 
în țările respective... Președintele 
Johnson este principalul interesat, subliniază corespondentul — dar 
rămîne de văzut dacă va reuși să 
impresioneze pe alegătorii americani 
cînd se vor prezenta la vot, la 8 
noiembrie". »

Plecarea spre patrie 
a tovarășului C. Mănescu

Acesta este numele unei noi miș
cări a cărei creare a fost anunfată 
săptămîna trecută în Franja. Scopul 
ei : colectarea, pînă la sfîrșiful anu
lui, a sumei de un miliard franci 
vechi și remiterea el Crucii Roșii a 
R. D. Vietnam în semn de protest 
împotriva agresiunii americane în 
Vietnam. Noua mișcare, care gru
pează în sînul ei cele mai diverse 
nuanfe politice, este patronată de 
aproximativ o mie de personalități 
din Franța. Printre semnatarii apelu
lui lansat de mișcare se numără 
„grupul celor 29*  autori al mani
festului ce aprobă politica externă a 
guvernului francez, ca și membri ai 
mișcărilor de ajutorare a poporului 
vietnamez existente în Franja. Re
zultatul primelor zile de activi
tate este elocvent : au fost sfrînși 
peste 10 milioane de franci noi, 
echivalentul a 100 de milioane 
franci vechi.
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Mișcarea „Un miliard pentru Viet
nam’ este doar una din formele 
prin care francezii își manifestă so
lidaritatea cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez șl condamnă o- 
nergic agresiunea americană. Pe zi 
ce frece, la Paris, ca și în alte orașe 
ale Franjei se înmulfesc mitingurile 
și demonstrațiile, campaniile de 
semnături, colectele, apelurile pen
tru pace și alte forme asemănătoare 
de protest.

...Trei mii de savanfi americani au 
primit zilele acestea cîte o scrisoare 
din Franja. Este o „scrisoare des
chisă' semnată de 350 matematicieni 
și fizicieni francezi, în care aceștia 
își exprimă simpatia pentru acfiunile 
de protest ale multor savanji ameri
cani îndreptate împotriva politjpii 
americane în Vietnam. Semnatarii 
scrisorii condamnă „războiul crud*  
și bombardarea sistematică a Viet
namului de nord cît și „crimele să- 
vîrșife în Vietnam cu toate mijloa- 9 
cele tehnicii moderne*.

29 de medici și cercetători fran- I 
cezi au adresat un apel opiniei pu- I 
blice franceze. Printre ei se nu- 9 
mără și cei trei laureafi ai premiu- | 
lui Nobel pentru medicină pe 1965 : | 
Jacques Monod, Francis Jacob și An- I 
dre Wolf, precum și profesorul bra- 8 
zilian Josu6 de Casfro. Apelul este 8 
o vibrantă chemare adresată medi- i 
cilor și oamenilor de știinfă din în- 9 
freaga lume de a-și alătura protes- I 
fele lor, de a cere încetarea ime
diată a agresiunii din Vietnam și 
respectarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta.

Dintre manifestările ultimelor zile 
mai amintesc o adunare pentru pace 
în suburbia pariziană Saint Denis, o 
expoziție de stradă în cartierul gării, 
cu colectă, un miting de solidaritate 
în suburbia Vifry. „Pentru a opri 
crima, spunea la acest miting un de
putat din cartier, pentru ca să nu se 
întindă la întreaga noastră planetă 
nu e decît o singură soluție : izola
rea imperialismului american, singu
rul răspunzător de acest război”.

Cinci ambulanțe au părăsit Franța 
ziiele trețule plecînd spre Vietnam 
pentru a alina suferințele celor ce 
luptă cu curaj pentru independența 
națională, contra agresiunii imperia
liste. Ele au fost cumpărate cu aju
torul unor expoziții itinerante la ini
țiativa mișcării pentru pace și a 
Confederației Generale a Muncii. 
Alte ambulanțe vor pleca în curînd 
spre aceeași destinație.

Al. GHEORGHIU

Pierderi suferite 
de trupele agresoareGuvernul de la Saigon a recunoscut într-un comunicat dat publicității job că trupele sai- goneze au suferit săptămîna trecută pierderi serioase apreciate de agenția France Presse ca „fiind cele mai grele de la începutul a- nului, și probabil de la începutul războiului". Au fost uciși sau răniți 1051 soldați saigonezi. Cele mai mari pierderi, precizează comunicatul, au fost înregistrate în cursul o- perațiunilor din delta fluviului Mekong. Comandamentul militar a- merican a dezvăluit că, în aceeași săptămînă, în operațiunile desfă

șurate de forțe armate combinate, americane și saigoneze, trupele a- mericane au pierdut aproximativ 400 de soldați, morți sau răniți.După un „antract" de cîteva zile, datorat conferinței de la Manila, criza politică prin care trece guvernul de la Saigon reintră în actualitate prin scrisoarea adresată de zece membri • ai Consiliului Consultativ al armatei saigoneze care au amenințat pe generalul Ky că-și vor da demisia, dacă nu va soluționa problemele care au dus la demisia a 7 miniștri, anunțată înainte de întrunirea de la Manila.
Conferința de presă a lui Gus HaliNEW YORK 27 (Agerpres). — Guvernul S.U.A. trebuie să înceteze imediat bombardamentele a- supra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, a declarat secretarul general al Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hali.Luînd cuvîntul la o conferință de presă organizată la New York, el a condamnat agresiunea S.U.A. în Vietnam, arătînd că ea stîrneș- te „un sentiment de decepție, indignare și o ură profundă" în întreaga lume. Conferința de la Manila nu oferă nici o bază pentru

reglementarea conflictului vietnamez.Referitor la recentele vizite pe care le-a făcut într-o serie de țări socialiste, secretarul general al P.C. din S.U.A. a declarat că a fost puternic impresionat de e- nergia și încrederea popoarelor a- cestor țări în perspectivele lor, de succesele lor în domeniul Industriei, agriculturii, științei și tehnicii. Lumea socialistă, a arătat el, și-a refăcut cu succes economia distrusă de război șl a pășit într-un nou stadiu de dezvoltare.

cehoslovaco-finlandezPRAGA 27 (Agerpres). — în comunicatul cu privire la vizita ministrului de externe al Finlandei, Ah ti Karjalainen, în Cehoslovacia se arată că, în cadrul convorbirilor, părțile și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Asia de sud-est și consecințele sale serioase pentru dezvoltarea internațională. Ei și-au exprimat, de asemenea, convingerea că reglementarea conflictului vietnamez trebuie să aibă loc pe baza acordurilor de la Geneva, respec- tîndu-se pe deplin dreptul inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur viitorul.Miniștrii de externe ai celor două țări au subliniat însemnătatea rezolvării definitive a problemelor securității europene, printre care și problema germană, pe cale pașnică. în acest sens, ambele părți au relevat importanța dezvoltării unor relații multilaterale și bilaterale pașnice și prietenești între statele europene, independent de sistemul lor social. Cei doi miniștri și-au exprimat părerea comună că o conferință bine pregătită în problemele securității europene ar fi utilă.Ahti Karjalainen a invitat pe Vaclav David să facă o vizită în Finlanda.
Dezvoltarea 
economiei 
bulgareSOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul Direcției Centrale de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria cu privire la îndeplinirea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe primele nouă luni ale acestui an. întreprinderile industriale ale țării, se arată în comunicat, au îndeplinit planul producției globale în proporție de 104,9 la sută și au produs peste plan produse în valoare de 291 milioane leva. Producția realizată este aproape egală cu cea a întregului an 1964. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, producția a crescut cu 13,4 la sută.Industria bulgară a produs 19 559 000 tone cărbune, 480 000 tone fontă, 352 000 tone laminate, 8 491 000 000 kWh energie electrică. Se așteaptă ca volumul global al producției agricole să depășească anul acesta prevederile planului, crescînd față de 1965 cu 12 la sută.

Sensul remanierii
ministeriale din

știrii că genera- 
„desărcinat din 
ministru în gu- 
postul de radio

După transmiterea 
Iul Mulamba a fost 
funcția sa de prim 
vernul congolez’, 
Kinshasa a anunțat că generalul a fost 
numit „deocamdată*  (crainicul a folo
sit acest cuvînt) ministru al apărării 
naționale, portofoliu pe care pînă a- 
cum îl cumula președintele Mobutu 
cu funcția de șef de sfat. Surse con
goleze anunță că retragerea din 

leneralului 
w—.w — — —I co

al armatei naționale con
cursul unor ședințe care 
între 19 și 21 octombrie, 
reproșează fostului prim

factor de înfîrziero șl îngreunare a 
reconstrucției naționale...*.  După mo
dificarea statutului politic al genera
lului Mulamba, un lucru devine din 
ce în ce mai limpede : în prezent, 
după părerea majorității observatori
lor, președintele Mobutu înțelege să 
asigure guvernului controlul deplin al

postul de prim ministru a genera 
Mulamba a fost cerută de înaltul 
mandament 
goleze, în 
au avut loc 
Șefii ANC 
ministru poziția acestuia față de răs
coala de la Kisangani a mercenari
lor împotriva guvernului central. Ei 
afirmă că se află în posesia unor do
cumente „compromițătoare pentru 
generalul Mulamba în această aface
re cu multe ramificații în exteriorul 
și interiorul țării*.

Comentînd această hotărîre, postul 
de radio Kinshasa a subliniat că este 
vorba de întărirea regimului prezi
dențial punîndu-se în felul acesta ca
păt „bicefalismului executivei congo
leze”, caro „so transformase într-un

CORESPONDENȚA 
DIN ALGER

Congoului. Confiscarea recentă a u- 
nui important lot de diamante de 
36 000 de carate aparținînd compa
niei miniere „Bakwanga*  destinate 
exportului constituie, după părerea 
acelorași observatori, un nou pas spre 
întărirea controlului guvernamental a- 
supra exporturilor.

Potrivit presei congoleze, prin în
chiderea recentă a 30 de consulate 
străine (occidentale) dispersate pe în
treg teritoriul țării, președintele con
sideră că „a pus capăt unor centre 
de subversiune a căror activitate era 
camuflată în spatele așa-numifel a- 
sisfențe fehnlco-economice*  pe care
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zice orice trans- ■ 
afara Congoului | 
inferiorul tării a ■ 
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ața congoleză monedă talsă și ■ 
sabota astfel proiectele de rea- | 
a unei reforme monetare pre- “

»rn. n
de altă parte, ati- I 
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țările ce le reprezentau pretindeau 
că o acordă Congoului cu capitala 
la Kinshasa. După cum s-a anunțat, 
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de la Kinshasa interzice orice franS' 
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NEW YORK 27. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite: Ministrul afacerilorexterne al Republicii Socialiste România, Comeliu Mănescu, șeful delegației române la cea de-a 21-a
La Paris 
a luat ființă 
„Academia 
lumii latine"

PARIS 27 (Agerpres). — La 
Paris a luat ființă o nouă aca
demie, „Academia lumii latine". 
La ședința inaugurală a consi
liului de conducere al noii aca
demii au luat parte, printre al
ții, Jacques Rueff, cancelarul 
Institutului Franței, Maurice 
Genevoix, secretar permanent 
al Academiei franceze, și alte 
personalități culturale. Au fost 
prezenți Victor Dimitriu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Paris, și șefii altor 
misiuni diplomatice. Ședința a 
fost prezidată de J. Torres-Bo- 
det, membru al Institutului 
Franței.

Academia va cuprinde 100 de 
personalități culturale și știin
țifice din țări de limbi roma
nice. Ea va avea cinci secții: 
litere, științe exacte, științe u- 
maniste, arte și o secție gene
rală și va fi condusă de un 
consiliu. Pentru anii 1966—1967, 
consiliul a ales ca președinte pe 
J. Torres-Bodet, iar ca prim- 
vicepreședinte pe Jacques 
Rueff.

sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a părăsit joi după-amiază New Yorkul, îndreptîndu-se spre patrie.La îmbarcarea pe bordul transatlanticului „France", ministrul român a fost condus de Mircea Ma- lița, adjunct al ministrului afacerilor externe, ambasadorul Gheor- ghe Diaconescu, reprezentantul permanent al tării noastre la O.N.U., Petre Bălăceanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la Washington, membri ai delegației și ai misiunii permanente a tării noastre la O.N.U., ziariști.
ÎNTREVEDERE
MĂNESCU - U THANTNEW YORK 27 (Agerpres). — Joi dimineața, înaintea plecării sale din New York, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, s-a întîlnit cu secretarul general al O.N.U., U Thant.Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă prietenească, cordială.

Vizita în R.D.G.
I

a delegației 
de activiști 

ai C.C. al P.C. R.BERLIN 27. — Corespondenta Agerpres St. Deju transmite : De» legația de activiști ai C.C. al P.C.I^ condusă de tovarășul Gheorgha Roșu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R., care la invitația C.C. al P.S.U.G. face o vizită în R.D.G. în schimb de experiență, a fost primită joi de Gilnter Mittag, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.In cursul șederii lor în R.D.G, oaspeții români au vizitat regiunile Rostock, Halle, Schwerin șl Frankfurt pe Oder, combinatels chimice Buna și Leuna, combinatul electrochimie Bitterfeld, rafinăria de la Schwedt, precum și alte întreprinderi.La 27 octombrie, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.D.G., Nicolae Ghenea, a oferit un cocteil în cinstea delegației de activiști al C.C. al P.C.R.
Manifestări ale prieteniei 
coreeano-cubane

PHENIAN 27 (Agerpres). — La Phenian a avut loc o recepție în cinstea delegației de partid și guvernamentale cubane. Luînd cuvîntul la recepție, Kim Ir Sen, secre-
tar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, și Osvaldo Dorticos Te1- rado, membru al Secretariatului ți al Biroului Politic al C.C. al Cuban, președintele Republicii

Experiență eu o rachetă teleghidată 
cu focos nuclear în R. P. ChinezăPEKIN 27 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, la 27 octombrie 1966, China a efectuat pe teritoriul său o experiență cu o rachetă teleghidată cu focos nuclear. Racheta teleghidată a efectuat zborul normal, iar focosul nuclear a lovit cu precizie ținta la distanța stabilită, efectuînd o explozie nucleară.Experimentarea șl dezvoltarea de arme nucleare de către R. P. Chineză, se spune în comunicat, se face în scop de apărare, cu țelul final de

distrugere a armelor nucleare. Declarăm solemn încă o dată, se a- rată în încheierea comunicatului, că niciodată și în nici o împrejurare China nu va fi prima care va folosi armele nucleare. Ca și pînă acum, poporul și guvernul chinez vor continua să ducă o luptă neabătută, împreună cu toate celelalte popoare și țări iubitoare de pace din lumea întreagă, pentru țelul nobil al interzicerii depline și distrugerii complete a armelor nucleare.
SITUAȚIA POLITICĂ' LA BONN

DEMISII MISIRILOR LIBEB D1M0CRATI
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Cancelarul Erhard va alcătui un guvern minoritarBONN 27 (Agerpres). — Cei patru miniștri liber-democrați, Erich Mende, vicecancelar și ministru pentru problemele întregii Germanii, Rolf Dahlgrun, minisțru de finanțe, Ewald Bucher, ministru
LA REUH1UNEA DELS SE MANIFESTĂ

Nemulțumire fațade 
tendința de încălcare 
a intereselor naționaleLISABONA 27 — Trimisul special, H. Liman, transmite : La Cas- cais, în apropiere de Lisabona, au început joi lucrările Consiliului ministerial al Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.).Una din problemele dezbătute va fi apropierea de Piața comună. In această privință, în rîndurile membrilor A.E.L.S. există păreri diferite, unii dintre ei manifestînd nemulțumire față de tendința de încălcare a intereselor naționale sub pretextul „sacrificiului" necesar pentru asociație.In ședința de joi, șeful Departamentului politic elvețian, Willy Spuhler, s-a pronunțat în favoarea apărării intereselor naționale. Adăugind că interesele țărilor A.E.L.S. ar fi mai bine reprezentate într-o organizație europeană mai largă, cuprinzînd și pe „cei șapte", dar eliberată de spiritul supranational, delegatul elvețian a atras atenția asupra importanței „semnelor de destindere ce se manifestă din partea Europei de est". Vicecancelarul Austriei, F. Bock, a pus un accent puternic pe necesitatea comerțului cu țările socialiste, subliniind că schimburile Austriei cu Europa răsăriteană cresc anual în medie cu 15 la sută.

pentru locuințe, și Walter Scheel, ministrul cooperării economice, și-au anunțat demisia din guvernul vest-german.Demisia a survenit ca urmare a dezacordului Partidului liber-de- mocrat față de intenția partidului U.C.D./U.C.S. și a cancelarului Erhard de a înlătura deficitul de 4 miliarde prevăzut în proiectul de buget pe anul 1967 prin instituirea unor noi impozite.BONN 27 (Agerpres). — Cancelarul Erhard a hotărît joi, potrivit relatărilor agenției Associated Press; să alcătuiască un guvern minoritar compus numai din membri ai Uniunii creștin-democrate. Această hotărîre a fost adoptată după demisia celor patru miniștri liber-democrați. Pentru prima dată de la constituirea ei, Republica Federală a Germaniei va avea un guvern care nu dispune de majoritate în Bundestag.

Cuba, au vorbit despre prietenia și solidaritatea ce unesc cele două popoare, despre apărarea revoluției cubane prin toate mijloacele și necesitatea de a se acorda sprijin activ luptei juste duse de poporul vietnamez împotriva agresiunii americane. In cuvîntul său, Kim Ir Sen a declarat: „Actuala situație impune ca unitatea lagărului socialist și solidaritatea mișcării comuniste internaționale să fie întărite mai mult ca oricînd".Cu prilejul vizitei delegației cubane, la Phenian a avut loc un miting, la care au luat cuvîntul Țoi En Ghen, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, și Râul Castro Ruz, membru al Biroului Politic, al doilea secretar al C.C. al P.C. Cuban, locțiitor al print Y- lui ministru și ministrul forțelorarmate revoluționare ale Cubei.
Declarația
R. D. Germane 
adresată O.N.U.NEW YORK 27 (Agerpres). — Guvernul R. D. Germane a adresat președintelui celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale o declarație în care își exprimă hotă- rîrea de a acorda sprijin oricăror măsuri de natură să ducă la o reală dezarmare și destindere internațională. în declarație este reafirmată hotărîrea R. D. Germane de a renunța la arma nucleară, dacă R. F. a Germaniei va da dovadă de aceeași hotărîre.Guvernul R. D. Germane, se a- rată în declarație, intenționează să contribuie la convocarea și ținerea unei conferințe internaționale în scopul încheierii unui acord cu privire la interzicerea folosirii armei nucleare.
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La Cairo își desfășoară lucrările un seminar consacrat problemelor luptei 
antiimperîaliste în Africa. Participă reprezentanți a 35 de partide politice 
din 28 de țări africane. In clișeu: Youssef es Sibai, secretar general al Con
siliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii, deschizînd lucrările semi

narului


