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ÎN CADRUL ADUNĂRILOR SIN
DICALE DIN ÎNTREPRINDERI OA
MENII MUNCII DEZBAT PROIECTUL 
DE LEGE A PENSIILOR, ISI EXPRIMĂ 
ADEZIUNEA LA HOTĂRÎREA C. C. 
AL P. C. R„ FAC PROPUNERI SI 
SUGESTII PENTRU DEFINITIVAREA 
TEXTULUI LEGII

— în pag. a II-a, rela
tări ale corespondenți
lor noștri din Iași și 

Hunedoara —

/N REGIUNEA

HUNEDOARA

S-a prevăzut
procurarea
la timiP
a utilajelor
pentru noile
întreprinderi ?

ACTIVUL DE PARTID

I Intre factorii care con
cură la creșterea eficien
ței economice a investiții
lor — 
pentru 
nai — 
termen 
calitate 
nologice 
nătate covîrșitoare. Apre
cierea nu e gratuită și 
nici întîmplătoare. De 
pildă, în regiunea Hune
doara se desfășoară a- 
cum ample lucrări de 
punere în funcțiune a 
unor obiective hotărîtoare 
pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan ale ra
murilor minieră, siderur
gică, energetică, forestie
ră, iar, în următorii anf, 
acestea vor cunoaște pro
porții mult sporite. Care 
este situația în ce pri
vește asigurarea utilaje
lor tehnoloqice pentru a- 
ceste obiective ?

Documentele bancare 
de care dispunem arată 
că pînă la 10 septembrie 
nici achiziționarea și nici 
montarea utilajelor nu au 
corespuns graficelor întoc
mite. La capitolul procu
rarea de utilaje, instalații 
și aparatură, restanța 
era de peste 86,5 mili
oane lei. Iar la montaje, 
procentul realizat repre
zenta abia 60 la sută din 
plan. Cifrele demonstrea
ză că situația este depar
te de a fi satisfăcătoare, 
că unii beneficiari nu 
s-au îngrijit să achizițio
neze la timp utilajele, iar 
întreprinderile de con- 
strucții-montaj s-au achi
tat și mai puțin de obli
gațiile ce le reveneau din 
graficele de montaj.

Aminteam de cauzele 
rămînerii în urmă. Și la 
noi în regiune, pe unele 
șantiere, la care mă voi 
reîeri în continuare, se 
manifestă încă vechea 
meteahnă a neasigură- 
rii la timp a docu
mentației de către anumiți 
proiectanțî sau întîrzierea 
de multe luni de zile a 
avizării proiectelor. Con
secința e clară — bene
ficiarii sînt puși în impo
sibilitate de a comanda 
la timp utilajele, ori co
menzile se fac în grabă, 
cînd furnizorii — îndeo-

Toma CAZACU 
directorul 
Sucursalei regionale 
Hunedoara
a Băncii de Investiții

sarcină de bază 
actualul cinci- 
asiguraiea la 
și de bună 

a utilajelor teh- 
are o însem-
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(Continuare 
în pag. a IlI-a)

n mine

regional

plenare 
birou, în

de
a-

de 
promo- 

obiectul 
Comi- 

Oltenia.

Ion STĂNESCU
prim-secretar al Comitetului regional 

Oltenia al P.C.R.

Modernizări

(Continuare în pag- a IV-a)

Stadiul lucrărilor
agricole de toamnă

a-

geneia- 
a aniloi 
în grele 
geneia- 
râzboiu-

Galati și Do- 
gospodăriile 

din regiunea 
au terminat 

griului.

de bronz ale istoriei, 
a fost generația ma- 
bărbați patrioți de 

1848, luminată de

In bazinul carbonifer Motru, 
extinderea mecanizării are loc 
pe scară tot mai largă. La 
exploatarea minieră Leurda, 
din acest bazin, în abatajul 
nr. 2 a fost montat un complex 
mecanizat de tăiere, transport 
și susținere. Folosirea lui cu 
pricepere a dus la obținerea 
unei viteze lunare de lucru de 
peste 45 ml.

La Horăști se află cea mai 
modernă mină de lignit din 
țara noastră. în toate abata
jele, tăierea cărbunelui se 
execută cu combine, iar trans
portul se face pe benzi, omul 
fiind doar un simplu mînuitor 
al agregatelor. La exploata
rea „la zi" de la Cicani, dală 
în funcțiune în anul trecut, 
dotată cu excavatoare cu 
rotor de mare capacitate și 
cu instalații de benzi, se ex
trag zilnic mai bine de 200 va
goane de lignit.

Noi mine aflate în preajma 
deschiderii, ca de pildă, cele 
de la Ploștina, Roșiuța, Lu- 
poaia și Beterega vor benefi
cia de cele mai moderne uti
laje de exploatare a cărbu
nelui. (Agerpres).

fondul nostru de aur
Alegerile de partid care au loc • 

în acest an, începînd de la gru
pele de partid și pînă la organi
zațiile regionale inclusiv, vor 
duce în mod firesc la promova
rea în munca de partid a unui 
mare număr de cadre. Faptul acesta 
are o mare importanță întrucît re
zolvarea cu succes a problemelor 
complexe ale activității economi
ce, politice și social-culturale este 
determinată în bună măsură de 
capacitatea, aptitudinile, spiritul 
de răspundere în muncă al ca
drelor aflate în fruntea organiza
țiilor de partid.

Ridicarea nivelului muncii 
selecționare, creștere și 
vare a cadrelor constituie 
preocupării permanente a 
tetului regional P.C.R. 
Modul cum se aplică în viată sar
cinile trasate în acest domeniu de 
Congresul al IX-lea al partidului 
și de Plenara C.C. al P.C.R. 
aprilie 1966 a constituit în 
multe rînduri teme de studiu

control asupra activității organe
lor raionale și orășenești de par
tid, de dezbateri în 
comitet și ședințe de 
dunările de activ.

Biroul comitetului a 
combătut practica încetățenită în- 
tr-un timp la comitetele raionale 
de partid Caracal, Strehaia și Fi- 
liași, potrivit căreia munca de se
lecționare a cadrelor era consi
derată a fi o atribuție exclusivă a 
secretarilor cu probleme organi
zatorice, îndrumînd comitetele ra
ionale și orășenești să facă din 
problema cadrelor obiectul preo
cupării întregului organ de partid, 
al fiecărui secretar și activist 
partid.

Sint rare în Istorie pe
rioadele în care genera
țiile se înlănțuie liniar și 
anonim, fără ecou și 
nume în memoria urma
șilor. Fiecare generație 
își are aspirațiile sale și 
cu cît luptă mai îndîrjit 
pentru înfăptuirea lor cu 
atît își înscrie mai adine 
numele în memoria co
lectivă a poporului, în fi
lele 
Așa 
rilor 
la 
chipul lui Bălcescu, așa 
a fost generația sutelor 
de mii de răsculați de la 
1907, așa a fost 
ția revoluționară 
1929—1933, călită 
bătălii de clasă, 
ția care s-a opus 
lui fascist, glorioasa ge
nerație a Eliberării Ro
mâniei, generație care a 
făurit socialismul.

Dar construcția conti
nuă și tată că o nouă ge
nerație a Intrat sau se 
pregătește să între pe 
scena vieții și a muncii,

sa se contopească în iu
reșul acestui vast efort 
colectiv.

Putem oare anticipa 
numele acestei generații? 
Putem presupune de pe 
acum care va fi, în con
știința viitorului, rezonan
ța acestei generații, tră
sătura ei caracteristică, 
emblema ei simbolică ?

Construcția începută în 
urmă cu două decenii 
continuă. Uneltele însă 
sînt altele. Locul ciocanu
lui a fost luat de manetă, 
locul manetei începe să 
fie preluat de butoanele 
tabloului de comandă. 
Intrăm într-o eră în care 
producția se îngemănea
ză cu știința. Tuburi e- 
lectronice și tranzistori, 
adevărate creiere sensi
bile și riguroase, coman
dă și dirijează tempera
turi, reacții, procese din
tre cele mai diverse, de 
la coacerea pîinii, la fău
rirea oțelului.

Pline și oțel, oțel și 
pîine. Intre aceste ele
mente fundamentale ale 
vieții se arcuiește ca o

boltă deasupra orizontu
lui știința. Agricultura, 
străvechea agricultură 
cîntată de Hesiod, presu
pune azi analiza chimi
că a solului și studiul 
biologic al plantelor, cal
culatoare electronice sta
bilesc curba economică 
optimă în uzine și gospo
dării de stat, ecuațiile al
gebrei și ale chimiei în
cep să pătrundă masiv în 
pregătirea profesională a 
muncitorilor din diferite 
ramuri ale industriei.

Care va fi emblema cu 
care această generație 
va intra în conștiința is
toriei ? Va putea lipsi din 
ea imaginea compasului, 
a riglei de calcul, seînteia 
electricității sau schema 
atomului ? Generația care 
intră azi în viață va con
tinua să construiască mai 
mult și mai bine, dar ea 
va purta, probabil, nu
mele de generație a ști
inței, întrucît știința pre
zidează azi toate efortu
rile creatoare ale omului.

Dezvoltarea științei nu 
cunoaște o „viteză de

croaziera , un ritm con
stant. Legea ei, în ultimul 
secol mai ales, este acce
lerația. Dacă pe vremea 
lui Șincai existau în întrea
ga lume abia 100 de pu
blicații științifice, azi nu
mărul lor depășește cu 
mult 130 000.

Savantul atomist Robert 
Oppenheimer afirma nu 
de mult : „Am făcut mai 
multe progrese în 40 de 
ani decît în 40 de secole. 
Nouă zecimi din savanții 
pe care i-a scos la iveală 
umanitatea de la începu
turile ei. sînt azi în viață. 
Ca urmare, 99 la sută din 
cunoștințele noastre se 
datorează unor oameni 
care trăiesc încă..." Ci
frele sînt șocante, dez
voltarea științei contem
porane pare unora ului
toare, unii comentatori 
vorbesc, fără să exage
reze prea mult, de o „ex
plozie" științifică.

Experiența alegerilor din anii 
trecuți demonstrează că rezultate 
bune în selectionarea și promova
rea cadrelor se obțin atunci cînd 
această activitate nu are un ca
racter de „campanie", determina
tă de necesitatea soluționării unor 
nevoi imediate, ci atunci cînd ea 
constituie o preocupare continuă, 
cînd oamenii sînt cunoscuți în 
timp, temeinic și multilateral în 
procesul muncii lor de fiecare zi. 
Dacă in ultimii ani la uzinele „E- 
lectroputere", „7 Noiembrie“-Cra- 
iova, Șantierul Hidroenergetic de 
la Porțile de Fier și alte întreprin
deri au fost obținute rezultate bu
ne în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, aceasta se datorește în 
bună măsură creșterii forței de 
mobilizare a organizațiilor de par
tid, competentei și maturității po
litice a cadrelor alese în fruntea 
acestor organizații.

în scopul ridicării nivelului 
muncii cu cadrele, noi am cerut 
membrilor birourilor comitetelor 
raionale și orășenești de partid să 
afecteze cea mai mare parte a 
timpului lor muncii de control și 
îndrumare pe teren a organizații
lor de partid, să întrețină un con
tact nemijlocit cu comuniștii, cu 
ceilalți oameni ai muncii, să le cu
noască preocupările, activitatea, 
întrucît numai în munca dc zi cu 
zi pentru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului se dez
văluie calitățile și perspectivele de 
dezvoltare ale oamenilor, numai 
urmărind și sprijinind procesul lor 
de creștere se poate asigura pro
movarea în munca de partid a ce
lor mai valoroase cadre.

Fiecare comitet raional sau oră
șenesc de partid asigură cadrele 
necesare muncii de partid în mă
sura în care desfășoară o muncă 
de perspectivă și nu se rezumă la 
un cerc restrîns de oameni. înțe- 
legînd însemnătatea acestei ce
rințe, secretarii comitetelor raio
nale de partid Gilort, Calafat și ai 
comitetelor orășenești Craiova și 
Tr. Severin iau parte cu regulari
tate la adunări ale organizațiilor 
de partid, la ședințe de birou sau 
comitet, ajutîndu-le în solutio
narea problemelor care le preo
cupă ; totodată, în felul acesta ei 
au posibilitatea de a cunoaște mai 
bine membrii de partid, felul cum 
muncesc, nivelul lor politic și ideo
logic, principialitatea și combati
vitatea lor partinică.

Foto. Gh. Vinlllă
La sosire, pe aeroportul Băneasa

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, vineri după-amiază a so
sit la București Excelența Sa 
Amir Abbas Hoveida, primul mi
nistru al Iranului, împreună cu 
soția.

înaltul oaspete este însoțit de dl. 
Mehdi Samii, guvernatorul Băncii 
Naționale iraniene, d-na Farokhroo 
Parsay, adjunct al ministrului e- 
ducației, și de alte persoane ofi
ciale.

La coborîrea din avion, primul 
ministru al Iranului a fost salutat 
cordial de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, cu soția, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

în întîmpinarea oaspetelui, pe 
aeroport se aflau membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen

trale, generali și ofițeri superiori, 
ziariști. A fost de față Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului la 
București.

Pe clădirea aeroportului Bănea
sa erau arborate drapelele de stat 
ale României și Iranului.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, primul 
ministru al Iranului și președinte
le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au trecut 
în revistă garda militară de onoa
re, aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite în întim- 
pinarea sa. A avut loc apoi defila
rea gărzii de onoare.

Pionieri au oferit oaspeților 
flori.

într-o mașină escortată de moto- 
cicliști, primul ministru al Iranu
lui și președintele Consiliului de 
Miniștri al României au părăsit 
aeroportul îndreptîndu-se spre re
ședința înaltului oaspete.

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
în cursul după-amiezii, primul 

ministru al Iranului a făcut o vi
zită protocolară președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

între premierul român, Ion 
Gheorghe Maurer, și premierul,ira
nian, Amir Abbâs Hoveida, a avut 
loc o convorbire cordială.

La întrevedere 1 au luat parte 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu și Vasile Gliga, 
adjuncți ai ministrului afacerilor’ 
externe, Valentin Vlad, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Teheran.

Oaspetele a fost însoțit de 
dl. Mehdi Samii, guvernatorul 
Băncii Naționale iraniene, precum 
și de ambasadorul Iranului, Ah
mad Eghbal. .

SPECTACOL DE GALĂ

I

Timpul favorabil 
din ultima săptămî- 
nă a permis ca 
crările agricole 
toamnă să se 
sifice. După 
centralizate Ia 
siliul Superior 
griculturii. 
țările 
în proporție de 90 la 
sută. Organizîndu-și 
bine munca și folo
sind din plin capaci
tatea de lucru a trac
toarelor și a celorlal
te utilaje, cooperati
vele agricole din re-

lu- 
de 

inten- 
datele 
Con- 

al A- 
însămîn- 

s-au executat

giunile 
' brogea, 

de stat
Ploiești 
semănatul
Această lucrare este 
pe terminate în gos
podăriile de stat din 
regiunile Argeș, Do- 
brogea și Galati și 
în cooperativele 
gricole din regiunile 
București. Ploiești și 
Banat. în cooperati
vele agricole din re
giunile Cluj, Brașov. 
Mureș - Autonomă 
Maghiară nu s-a rea-

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

lizat graficul de lu
cru stabilit. Timpul 
fiind înaintat, este 
necesar ca în zilele 
următoare să se ter
mine de semănat 
toate suprafețele pre
văzute a fi cultivate 
cu grîu, secară și 
alte culturi de toam
nă.

Aceeași atentie 
trebuie acordată re
coltării porumbului, 
sfeclei de zahăr, car
tofilor și orezului. în 
regiunile Argeș, Ol
tenia și Suceava s-a 
terminat culesul po
rumbului pentru boa
be, iar în regiunile 
Banat, București, 
Galati, Ploiești și 
Iași această lucrare 
s-a executat în pro
porție de 93—95 
sută. Recoltatul 
rumbului este

în regiunile 
Mureș-Au- 

Maghiară și

la 
po- 
mai

ANKARA
In numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socia

liste România și al meu personal, vă rog să primiți, Excelență, cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republicii Turcia, sincere felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea și sănătatea dv. personală, pentru bunăstarea poporu
lui turc prieten, pentru dezvoltarea continuă și multilaterală a relațiilor 
de colaborare și bună vecinătate dintre țările și popoarele noastre.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

întîrziat 
Brașov, 
tonomă 
Cluj.

întrucît în zilele 
care urmează este 
posibilă o răcire a 
timpului, se impune 
ca organele de partid 
și agricole să ia mă
suri operative în 
vederea terminării 
grabnice a lucrărilor 
agricole de toamnă.

(Continuare în pag. a II-a)

Paul DIACONESCU Seara, la Teatrul de Operă și 
Balet, a avut Ioc un spectacol de 
gală în onoarea'primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveida.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști români și . corespondenți ai 
presei străine.

Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe oaspete, precum 
și șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

Spectacolul, care a cuprins piese 
coregrafice interpretate de artiști

de valoare ai primei noastre scene 
lirice, s-a bucurat de un frumos 
succes.

Artiștilor le-au fost oferite co
șuri cu flori din partea primului 
ministru al Iranului și a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii' Socialiste România.

★

Soția primului ministru al Ira
nului, ■ Amir ■ Abbas Hoveida, îm
preună cu d-na Farokhroo Parsay, 
adjunct al ministrului educației 
din Iran, a făcut vineri după-a
miază o vizită la Consiliul, Națio
nal al Femeilor. Oaspetele au fost 
primite de Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului, și de alte mem
bre ale conducerii acestei orga
nizații. (Agerpres)

Telegrame
Maiestății Sale Imperiale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului

) TEHERAN
Cu prilejul aniversării zilei de naștere, am deosebita plăcere să adre

sez Maiestății Voastre Imperiale cordiale felicitări și cele mai călduroase 
urări de fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul 
iranian.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

La semănat pe terenurile cooperativei agricole din comuna Satu-Mare, re
giunea Banat

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 

transmis cu ocazia aniversării zilei mele de naștere și să exprim calde 
urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI
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A

oamenii muncii dezbat proiectul de lege a

LA NICOLINA-IASI
Muncitorii, tehnicienii 

și inginerii Atelierelor 
C.F.R. Nicolina-Iași au 
dezbătut într-o adunare 
plină de însuflețire pre
vederile proiectului de 
lege cu privire la acor
darea pensiilor de asigu
rări sociale de stat și a 
pensiei suplimentare. Toți 
vorbitorii au ținut să-și 
împărtășească sentimen
tele de entuziasm și recu
noștință pentru grija par
tidului față de vîrsta în
cununării anilor de mun
că.

— Mă pot considera 
printre decanii de vîrstă 
ai Atelierelor — a spus 
maistrul ajustor ION FE- 
RARU. în anul care vine 
împlinesc 60 de ani. Mă 
bucur că noua lege îmi 
dă posibilitatea să mai 
muncesc încă doi ani. Ast
fel, la pensia mea care, 
dacă locul de muncă un
de lucrez acum se va în
cadra în una din primele 
două categorii de sala- 
riați, va fi de peste 1 100 
de lei, îmi va mai crește 
cu 1 la sută pentru fie
care din cei 15 ani serviți 
peste limita stabilită pre
cum și cu 10 la sută pen
tru anii munciți în ace
eași unitate, astfel că se 
va ridica aproape cit sa
lariul pe care-l am acum, 
de 1 600 lei. Se va adău
ga și pensia suplimentară 
deoarece voi putea parti
cipa. peste 2 ani și cu for
marea fondului de 2 
la sută. Aceasta o să 
se răsfrîngă în tra
iul familiei mele. Am pa
tru copii, care au reușit 
să treacă toți în învăță- 
mîntul superior, unde pri
mesc burse de la stat. 
Personal aduc calde mul
țumiri partidului și gu
vernului pentru tot ce fac 
în folosul nostru, al mun
citorilor, pentru îmbună
tățirea continuă a vieții 
întregului popor.

Luînd cuvîntul mais
trul TEOFIL LINA, șe
ful secției cazangerie, a 
arătat că muncitorii ca
zangii consideră îndepli
nirea și depășirea sarci
nilor de plan drept cea 
mai elocventă aprobare 
față de proiectul legii 
pensiilor.

— Eu, ca vechi cazan
giu, cu 39 de ani în cîmpul 
muncii — a spus vorbi
torul — voi beneficia de 
toate avantajele noii legi. 
Subscriu la acele propu
neri făcute prin presă de 
unii tovarăși care arătau 
că este necesar să se în
tocmească și să se publi
ce din vreme nomencla
torul pe grupe al locu-
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rilor de muncă. Insist în
să ca acest nomenclator 
să se întocmească pe ba
za unor studii făcute în 
fiecare întreprindere și la 
fiecare loc de muncă în 
parte.

Maistrul cazangiu COR- 
NELIU GÎRDEA a arătat 
că prevederile hotărîrii 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân și ale proiectului 
noii legi a pensiilor au 
fost citite cu deose
bit interes de toți ca
zangiii și lucrătorii din 
atelierul Nicolina. „Noi, 
cazangiii primim cu bucu
rie măsura de a se mări 
cu doi ani timpul de lu
cru efectiv pînă la împli
nirea vîrstei de pensiona
re, deoarece față de tre
cut, cind cazangiii lucrau 
mai mult sub cerul liber, 
acum condițiile de mun
că s-au îmbunătățit mult, 
prin amenajarea unei ha
le moderne dotate cu u- 
tilaje în bună parte me
canizate. Condiții mai 
bune de lucru s-au creat 
și la turnătorie, strungă- 
rie și celelalte locuri de 
muncă și se vor îmbună
tăți și mai mult în anii 
cincinalului. Consider to
tuși că prevederea referi
toare la continuitatea in 
același, loc de muncă să 
fie aplicată — pentru gru
pele 1 și 2 de locuri de 
muncă — la oricare peri
oadă de activitate și nu 
numai la aceea dinainte 
de ieșirea la pensie, deoa
rece, în multe cazuri, toc
mai din pricina condiții
lor grele și foarte grele 
de muncă, oamenii nu 
mai pot continua, la o 
vîrstă avansată, să lucre
ze în același loc.

PETRU GUZGA, pre
ședintele comitetului sin
dicatului, a făcut, la rîn- 
dul său, propunerea ca 
acordarea pensiei de ur
mași pentru soțiile care 
au conviețuit 15—20 de 
ani cu soțul decedat și 
care nu îndeplinesc con
dițiile proiectului de lege 
pentru a primi acest 
drept, să nu se limiteze 
numai la 6 luni ; ele să 
aibă posibilitatea să be
neficieze de pensie de 
urmași pînă își vor găsi o 
muncă adecvată pregăti
rii profesionale sau pînă 
se recăsătoresc.

Strungarul VASILE 
ROTARU a spus : „Sînt. 
încă destul de tînăr și nu 
mă gîndesc deocamdată 
la pensie. Dar nu pot să 
nu-mi exprim bucuria și 
mulțumirea față de mă
surile deosebit de juste și 
înțelepte luate de partid

cu privire la majorarea 
pensiilor, pentru care 
statul va aloca anual
1 365 milioane lei. Fiecare 
dintre noi va avea la bă- 
trînețe asigurat un nivel 
de trai apropiat de cel din 
anii de muncă productivă. 
Subliniez în mod deosebit 
și măsura de a se crea 
pensia suplimentară. Cei
2 la sută cu care partici
păm la formarea acestui 
fond de pensie suplimen
tară ne revin înapoi în 
mai puțin de 3—4 ani, 
după care statul este ace
la care o asigură în con
tinuare. Mulțumesc din 
toată inima pentru toate 
aceste măsuri și mă an
gajez să muncesc cu sîr- 
guințăt pentru îndeplini
rea sarcinilor ce-mi revin.

Au mai luat cuvîntul 
inginerul AXENTIE HO- 
REICA, montatorul RO- 
MEO JEHAC, cazan
giul MIHAI AFTANA- 
SE și alții. Cei tineri s-au

referit în special la fap
tul că noua lege va fi un 
puternic imbold de a 
nu schimba locurile de 
muncă, de a lucra cu toa
tă hărnicia și priceperea 
pentru realizarea sarcini
lor de producție. Celor 
care au pus întrebări le-a 
dat explicații de ordin 
juridic procurorul NICO- 
LAE BOBOC de la Procu
ratura orașului Iași.

La sfîrșitul dezbateri
lor, colectivul de muncă 
al Atelierelor C.F.R.-Ni- 
colina a trimis Co
mitetului . Central al 
P.C.R., personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă prin care-si 
exprimă dragostea și a- 
tașamentul fată de partid, 
sprijinul neprecupețit 
pentru politica înțeleaptă 
a partidului.

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scîriteii"

LA HUNEDOARA
' • 'Y

Adunarea furnaliștilor, 
oțelarilor, laminatorilor 
și celorlalți muncitori, in
gineri și tehnicieni de la' 
Combinatul siderurgic' 
Hunedoara a purtat am
prenta adeziunii și spri
jinului entuziast față de 
recenta Hotărîre a Plena
rei C.C. al P.C.R. și pro
iectul legii pensiilor, con
stituind un prilej de re
afirmare a voinței side- 
rurgiștilor de a răspunde 
prin zeci de tone de me
tal date peste plan grijii 
profund umane a parti
dului și statului nostru 
pentru condițiile de mun
că și de viață ale oame
nilor muncii.

MIHAI CERVENCO- 
VICI, președintele Consi
liului local al sindicate
lor, sintetizează astfel în 
cuvîntul său simțămintele 
celor peste 20 000 de si- 
derurgiști: — E greu de 
imaginat un mai mare și 
mai cuprinzător elogiu 
adus muncii cinstite 
și îndelungate depuse 
pentru propășirea Roma- . 
niei ca această lege a u- 
manismului socialist. Ea 
dovedește încă o dată că 
munca. în țara noastră 
este ridicată la rangul ce- . 
lei mai înalte avuții și 
virtuți sociale a poporu
lui nostru, constituind 
mândria supremă a fiecă
rui cetățean".

Prim topitorul CON
STANTIN ENACHE, a- 
firma : „Se vede în fie
care rînd din această lege 
o gîndire profundă, o ju
decare și răsplată' dreap
tă. a aportului fiecăruia

dintre noi la înflorirea 
țării. Apreciez în mod 
deosebit faptul că hotărî- 
rea partidului are în ve
dere asigurarea unor ve
nituri mai mari acelor ca
tegorii de muncitori care 
au lucrat în condiții gre
le ; e o prevedere justă, 
care dovedește încă o dată 
grija partidului pentru 
oamenii muncii, preocu
parea ca ei să primească 
o răsplată dreaptă la anii 
bătrîneții, conformă cu 
munca și eforturile de
puse".

Prim furnalistul A- 
VRAM CULDA de la sec
ția I furnale se referă și 
el la avantajul oferit de 
noua lege, subliniind ca
racterul ei stimulatoriu : 
,,Gîndiți-vă, se adresează 
furnalistul tovarășilor săi 
de muncă, cit ■ de mare 
este cîștigul pentru noi. 
Pînă acum luam în primi
re „bastonul de pensio
nar" la 50 de ani cu 1 200 
lei pe lună. Acum ne 
bucurăm, avem posibilita
tea să muncim în conti
nuare atîta vreme cit do
rim și corespundem ce
rințelor producției. Perso
nal mi-am și făcut soco
teala, deși n-am încă gîn- 
dul. să părăsesc furnalul. 
După 30 de ani de lucru 
voi beneficia de 1 700 lei 
pe lună la care se vor mai 
adăuga încă vreo 300 de 
lei ca spor pentru conti
nuitate în muncă și pen
sie suplimentară, adică în 
total un plus față de pen
sia maximă de pînă acum 
de aproape 800 de lei".

în cuvîntul lor. maiș
trii IOACHIM GRECU și

GHEORGHE TĂRCHI- I 
LĂ, muncitorii NEDE- I 
LEA IORGA, VICTOR B 
MAGORCA, GHEORGHE | 
DOJA și alții au relevat | 
profundul interes pe care ■ 
l-a stîrnit proiectul de S 
lege în toate secțiile corn- | 
binatului,

Furnalistul VALENTIN g 
BRAUNER a propus, ca | 
la alcătuirea nomenclato- 8 
rului de locuri de muncă, 9 
în grupa I să fie incluși I 
și lucrătorii de la cup- 0 
toarele de prăjire a mi- | 
nereului de fier.

— Acești • muncitori nu ■ 
sînt jurnaliști în adevăra- g 
tul sens al cuvîntului, dar,13 
muncind în condiții foar- “ 
te grele, contribuie într-o B 
mare măsură la realiza- g 
rea în sectorul furnale a " 

' unor înalți indicatori teh- H 
nico- economici". Maistrul g 
IOACHIM GRECU a ve- ■ 
nit de asemenea cu o pro- | 
punere : „Se știe că mun- g 
ca în multe locuri din " 
combinatul nostru, este, g 
prin natura ei, foarte | 
grea. La fel și in alte în- " 
treprinderi similare din g 
țară. Este mare lucru să | 
lucrezi o viață întreagă

‘ la asemenea locuri de g 
muncă. De aceeif, propun I 
ca muncitorii, inginerii și ® 
tehnicienii care au lucrat g 
nemijlocit în producție | 
pe astfel de posturi, timp " 
de cel puțin 40 de ani, să B. 
aibă dreptul de a ieși la g 
pensie — dacă vor, bine- 
înțeles — indiferent dacă g 
au sau nu limita 
stă prevăzută în 
tul de lege.

Alți vorbitori, 
care NICOLAE 
BONCI de la

de vîr- 
proiec-

printre |
GHE- 

oțelăria I 
Martin nr. 2, GHEORGHE g 
DUMITRIU de la secția 
II furnale, MIRON BĂ- | 
LIE, de la centrala ter- g 
mo-electrică nr. 2, ing. 
NICOLAE GEMENIUC, g 
de la laboratorul central, g 
au sugerat ca, la încadra- 
rea lucrătorilor auxiliari g 
din combinat în grupele | 
respective ale locurilor _ 
de muncă, să se aibă în | 
vedere condițiile în care g 
muncesc lăcătușii și elec- 
tricienii de la întreținerea | 
principalelor agregate si- | 
derurgice, precum și gra- _ 
dul de toxicitate din la- g 
boratoare. |

Conștient! că recentele _ 
măsuri ale partidului sînt g 
urmarea directă a succe- g 
selor obținute în întări- _ 
rea bazei tehnico-mate- g 
riale a socialismului, hu- | 
nedorenii și-au luat an
gajamentul să muncească g 
cu toată energia și price- g 
perea pentru continua ri
dicare economică a pa- B 
triei.

Laurențiu VISKI 
corespondentul | 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Roadele acestui stil de muncă 
sînt ilustrate, între altele, de ex
periența raionului Gilort, unde în 
birourile organizațiilor de bază, în 
comitetele de partid ale C.A.P. și 
îndeosebi ca secretari ai acestora 
au fost aleși tovarăși cu temeinică 
pregătire profesională și politică, 
oameni cu inițiativă, combativi și 
principiali, care au știut să mo
bilizeze forțele organizațiilor de 
partid în sprijinul acțiunilor în
treprinse de consiliile de condu
cere ale C.A.P. pentru îmbunătă
țirea organizării muncii, amena
jarea de sisteme de irigare prin 
posibilități locale, extinderea plan
tațiilor de vii și pomi, contribuind 
în acest fel la creșterea producției 
agricole și întărirea economică a 
cooperativelor.

Merită evidențiat totodată stilul 
de muncă al Comitetului orășenesc 
de partid Craiova, al comitetelor 
raionale de partid Corabia și Gi
lort, care cunosc îndeaproape ca
drele de partid, nu se mărginesc 
să le dea indicații generale, ci le 
ajută în mod practic în rezolvarea 
sarcinilor, se interesează sistema
tic de întreaga lor activitate și 
comportare atît în muncă, cît și în 
viața particulară. Acest stil de 
muncă n-a fost încă însușit de Co
mitetul raional de partid Caracal 
șf Comitetul orășenesc de partid 
Tg. Jiu care neglijează îndrumarea 
și sprijinul efectiv acordat cadre
lor pe teren, la locul de muncă.

Pentru imprimarea unui carac
ter de perspectivă și continuitate 
preocupărilor privind creșterea și 
selecționarea cadrelor au o în
semnătate deosebită îmbunătăți
rea continuă a muncii cu activul
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de partid, lărgirea activității de 
partid pe baze obștești. Tocmai 
pornind de la aceste considerente, 
comitetul regional, comitetele ra
ionale și orășenești de partid des
fășoară o activitate perseverentă 
în vederea perfecționării pregăti
rii activului de partid, a activiști
lor nesalariați. Periodic în fața a- 
cestora se țin expuneri pe teme 
actuale ale politicii partidului, ale 
muncii de partid, ale științei și 
tehnicii noi. ale activității econo
mice, se organizează schimburi de 
experiență în unitățile industriale 
și agricole etc. Totodată, în func
ție de specialitatea și aptitudinile 
lor, aceste cadre sînt antrenate 
alături de membrii comitetelor, ai 
birourilor organizațiilor de bază și 
alți activiști de partid cu experi
ență, în diferite colective care stu
diază căile de soluționare a unor 
probleme actuale ale muncii de 
partid și economice, sprijină or
ganizațiile de partid în îmbunătă
țirea stilului lor de muncă. In ase
menea acțiuni multi tovarăși și-au 
dezvăluit spiritul de răspundere, 
capacitatea, activul de partid do- 
vedindu-se un nesecat izvor de 
cadre pentru nevoile muncii de 
partid.

Concluzia pe care am desprins-o

din aspectele pozitive, ca și din 
cele negative ale activității orga
nelor de partid din Oltenia este 
că între stabilitatea și pregătirea 
cadrelor există o interdependență 
reciprocă. Grija pentru promova
rea unor cadre a căror capacitate 
a fost verificată chezășuiește stabi
litatea lor, după cum, la rîndul ei, 
înlăturarea fluctuației creează ca
drelor condiții pentru a pătrunde 
in miezul muncii de partid, a se 
familiariza cu sectorul de care răs
pund, a-și îmbunătăți stilul de 
muneă. O dovedesc, între altele, 
rezultatele obținute în ultimii ani 
de comitetele raionale de partid 
Câl'afat, Caracal, precum și de co
mitetele orășenești Craiova și Tr. 
Severin.

E de la sine înțeles că stabili
tatea nu exclude, ci dimpotrivă, 
presupune promovarea continuă a 
unor cadre tinere valoroase, după 
cum nu are nimic comun cu ten
dința pe care a trebuit s-o com
batem la Comitetul raional de 
partid Băilești, de a menține în 
funcție cadre care săvârșiseră gre
șeli repetate, sau de a muta de la 
un loc la altul oameni care dove
diseră chiar mai mult.decît era ne
voie, că nu corespund cerințelor 
muncii de partid. Aplicînd indica

țiile conducerii de partid, noi o- 
rientăm organele locale de partid 
să promoveze cu curaj, alături de 
cadre de partid cu îndelungată ex
periență, elemente tinere cu cali
tăți politice, morale și profesiona
le verificate, cu aptitudini organi
zatorice, inițiativă și perspective 
de creștere.

Tot atît de dăunătoare sînt, însă, 
manifestările de superficialitate și 
pripeală în munca cu cadrele. Sla
ba răspundere manifestată în acest 
domeniu de Comitetul raional 
P.C.R. Vînju Mare, cunoașterea oa
menilor „din auzite" sau exclusiv 
din hîrtii au făcut ca în unele or
ganizații de partid din C.A.P. să 
fie promovați ca secretari oameni 
lipsiți de pregătire și perspectivă, 
cu insuficientă autoritate în rîn- 
durile maselor sau alții care, cu 
toate eforturile, nu reușeau din 
pricina vîrstei înaintate să facă 
față sarcinilor.

Comitetul regional Oltenia al 
P.C.R. îndrumă comitetele raiona
le și orășenești să manifeste o 
înaltă exigență partinică față de 
profilul moral al cadrelor de par
tid, veghind ca acestea să fie e- 
xemnlu de corectitudine și con- 
duîtă morală nu numai în muncă, 
ci și în societate și în familie.
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Urmările tragice ale întreruperilor
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clandestine de sarcină
.... i .ui-.ut ........................mm I ■■■ "II

Mi s-a pus întrebarea ; s-ar pu
tea găsi femei care, neputîndu-se 
consola cu ideea că nu se mai ad
mite întreruperea sarcinii, să caute 
a se debarasa de sarcină cu aju
torul unor complici din rîndul u- 
nor lucrători sanitari fără prea 
multe scrupule, care să intervină 
în mod clandestin 7 Desigur, cred 
că asemenea cazuri izolate se pot 
ivi. Pe vremuri se găseau practi
cieni lipsiți de scrupule care se 
îndeletniceau cu operații de soiul 
acesta. în- Franța, li se spune aces
tei categorii „des medecins mat
rons'' (adică medici „de contra
bandă"). Am cel mai profund res
pect și o deosebită admirație pen
tru personalul nostru medical su
perior și mediu, dar nu este ex
clus să mai existe și la noi „ex- 
cepțiuni".

De aceea consider că este bine 
— călăuzindu-mă după adevărul 
concentrat într-o zicală medicală... 
„că e mai bine să previi decît să 
vindeci", să reamintim, să trecem 
în revistă pericolele arave ce se 
pot ivi, riscurile uriașe, în cazul 
că cineva s-ar încumeta, în pofida 
leaii și a rigorilor ei, să facă pe 
placul unor femei certate cu pro
pria lor conștiință, nepăsătoare la 
datoria lor umană și socială de a 
da patriei noi viitori cetățeni, pre
cum și față de consecințele grave 
pe care le-ar putea îndura în urma 
încălcării legii și a orîndulrilor 
firii.

Ce aspecte ar prezenta pen
tru medici îndrăzneala de a 
călca legea 7 Ei, mai bine ca ori
cine, știu ce li se poate întîmpla, 
ce accidente intra-operatorii și 
post-operatorii teribile pot surveni 
din care aș dori să amintesc cîteva. 
Riscurile anesteziei : un medic ce

de dr. Mircea V. IONESCU

Pit
ar „lucra" o întrerupere de sar
cină ar trebui să-și „adoarmă bol
nava" (pentru ca intervenția să 
aibă loc cît mai discret). Bolnava, 
insuficient investigată, poate pre
zenta „tare" biologice, care face 
omul inapt la anumite feluri de 
anestezie generală, putînd rămîne 
pe masa de operație, fără să i se 
poată administra îngrijiri eficiente 
imediate, posibile numai în mediu 
spitalicesc unde sînt camere spe
ciale de reanimare prin mijloace 
moderne.

Alt accident este perforarea pe
reților uterini. Accident posibil în 
cazuri de utere cu pereți subțiri 
care au suferit raclaje anterioare 
sau în cazurile cînd instrumentul 
face o mișcare mai violentă și rupe 
peretele uterin intr-un loc cu o ci
catrice veche a vreunei intervenții 
operatorii anterioare. In aceste ca
zuri, ca și în altele, pot surveni 
brutal hemoragii mari. Pentru a 
salva „în extremis" viața bolnavei 
ar trebui să i se efectueze ablația 
(scoaterea totală a uterului), ope
rație grea care nu poate fi altfel 
practicată decît în mediu strict spi
talicesc. In unele cazuri, șocul ope
rator, la unele persoane Care au 
deficiențe neurovegetative, poate 
da naștere la incidente respiratorii, 
cardiace, cu scădere mare a ten
siunii arteriale. Cum se poate des
curca un „medic" în aceste cazuri, 
în condiții clandestine 7 își pierde 
capul și în loc să ia măsuri sal
vatoare comite greșeli și mai mari.

Nu mai vorbesc de „intervențiile" 
pe care le-ar putea practica unele 
moașe, sau alte persoane care își 
arogă talente de cele mai multe ori 
improvizate. Ele nu pot lucra de

cît în condiții groaznice, nu numai 
în ce privește „locul", (întotdeauna 
un local întunecos și „ferit"), dar 
și lipsa de igienă !nu pot steriliza 
cum se cuvine, așa-zisele „instru
mente" pe care de altfel după lege 
nu au dreptul să le posede). Ur
marea în majoriiatea cazurilor 
sînt infecții foarte grave, cărora cu 
greu li se pot opune tratamentele 
cu antibiotice, tratamente care de 
altfel nici nu pot fi suportate de 
către toată lumea

Pentru asemenea situații, de fapt 
previzibile, instanțele juridice sînt 
puse în situația de a pronunța con
damnări nu numai pentru practica 
ilicită a avortului, ci și pentru omor 
cu premeditare. In alte țări se în- 
tîmplă nu o dată ca femeia care 
se supune unui asemenea trata
ment să,-și piardă viața lăsînd fără 
mamă unul sau mai mulți copii.

Dar chiar și în cazurile în care 
femeia scapă cu viață accidentele 
operatorii ce periclitează în mod 
grav sănătatea, determină obli
gatoriu, solicitarea intervenției spi
talului, unde pacienta este în mod 
categoric internată. Și în această 
situație legea aplică sancțiunile 
cuvenite. Pe scurt, după crunte su
ferințe fizice și morale femeia tre
buie să suporte și oprobiul socie
tății Deci, încălcarea legii, care o- 
crotește femeia și copiii, provoacă 
suferințe, remușcări, riscul sănătății 
și, de multe ori, chiar al vieții.

De fapt, aș dori ca abaterile de 
care vorbeam mai sus, să fie nu
mai de domeniul ipotezei, o presu
punere urîtă cu realizarea căreia 
să nu ne îniîlnim niciodată.

Legile recente de reglementare a 
întreruperii cursului sarcinii au fost 
făcute pentru interesul semenilor 
noștri, pentru sănătatea femeilor, a 
mamelor, pentru salvgardarea fon
dului uman al țării, pentru viața și 
viitorul copiilor noștri, pentru 
viitorul națiunii noastre socialiste.A acționa cu spirit de răspunde

re pentru promovarea în conduce
rea organizațiilor de partid a ce
lor'mai bune cadre înseamnă însă 
abia primul pas. Este evident că 
exigența în selecționarea cadrelor 
nu înseamnă cîtuși de puțin că ele 
nu trebuie îndrumate să acționeze 
intens și cu perseverență spre a-și 
perfecționa pregătirea, stilul de 
muncă, a-și îmbogăți mereu cu
noștințele, a se ține la curent cu 
tot ce e nou în domeniul lor de 
activitate. Trebuie să arătăm însă 
că în timp ce majoritatea comite
telor raionale și orășenești din re
giune își îndeplinesc cu spirit de; 
răspundere sarcinile ce le revin 
în acest domeniu, la comitetele ra
ionale de partid Vînju Mare și Ol- 
tețu s-a manifestat, un timp, ten
dința de a lăsa cadrele de curînd 
promovate să se descurce cum știu.

In ultimul an, mai multe comi
tete raionale și orășenești din Ol
tenia au analizat activitatea des
fășurată în acest domeniu ; con
siderăm însă că nu s-a acordat 
peste tot atenția necesară activi
tății pentru perfecționarea pregă
tirii politico-ideologice a activiști
lor. Militînd cu consecvența pentru 
îmbunătățirea neîncetată a stilu
lui și metodelor de muncă, pentru 
transpunerea în viață a indicațiilor 
conducerii de partid cu privire la 
selecționarea, promovarea și edu
carea cadrelor, Comitetul regional 
Oltenia va asigura formarea 
și promovarea, an de an, a 
noi cadre de militanți comuniști, 
oameni capabili să rezolve sarcini
le complexe pe care construcția e- 
conomică, social-culturală le ridi
că în fața organizațiilor de partid.

Popularea cu pește 
a lacurilor alpine

în vara aceasta 
Direcția economiei 
vînațulul din Minis
terul Economiei .Fo
restiere a întreprins 
o acțiune interesan
tă : popularea cu 
pești a lacurilor a- 
flate la mari altitu
dini. în masivii mun- 
toși din tara noastră. 
Pentru început, cîți- 
va specialiști au por
nit pe cărările a- 
brupte ale munților 
Retezat și Făgăraș 
purtînd în spinare 
vase cu apă în care 
înotau puieți de păs
trăv. Distanțele mari 
și, deci, timpul de 
captivitate prea lung 

..pentru . o specie de 
: pești învățatf să 
zburde în ape reci de 
munte, au făcut ca 
puțini dintre ei să a- 
jungă vii în lacuri. 
Cu toate acestea în 
lacurile Tăul Cîrli- 
gului, Tăul Agățat și 
Tăul Spurcat din Re
tezat.. în lacul Călțun 
din Făgăraș puieții

duși în vară s-au a- 
daptat noilor condi
ții de viață.

Totuși; era nevoie 
de mijloace de trans
port rapide, care în 
maximum un ceas să 
străbată distanța de 
la crescătoriile de 
pești și pînă în vîr- 
ful munților unde se 
află aceste lacuri. Cu 
sprijinul întreprin
derii de aviație uti
litară problema a 
fost rezolvată. Re
cent, un elicopter 
zburînd pe deasupra 
văilor și prăpăstiilor 
adînci din munții 
Trascău, Retezat și 
Făgăraș ducea la 
bord hidrobioane 
conținând păstrăvi a- 
dulți cît și puiet. în 
lacul Ighiel (Trascău) 
nu existau alte -vie
tăți decît o specie de 
batraciene. A fost 
nevoie ca în acest 
lac să se denună păs
trăvi mari, de doi 
ani, care să nu poată

fi consumați de 
broaște. Lacurile Tăul 
Știrbului (Retezat), 
Urlea, Podragu și 
Capra (Făgăraș) au 
fost, de asemenea, 
populate cu păstrăvi. 
Este vorba de specii 
de păstrăvi aclimati
zate la noi: o specie 
adusă din lacurile 
din Austria și cres
cută la Dejani și co- 
regonul, provenit din 
U.R.S.S., specific 
lacurilor de munte.

Acțiunea a reușit. 
Excursioniștii sezo
nului următor, care 
vor poposi pe malul 
acestor lacuri, vor 
putea pescui (bine
înțeles . în limitele 
legii), adăugind ali
mentelor aduse în 
rucsacuri... păstrăvi 
la frigare.

în anul care 
vine elicopterele vor 
transporta pești și în 
alte lacuri situate a- 
proape de crestele 
munților.
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UN NOU TIP

în G. A. S.
Situată în cîmpia Bărăganului, 

gospodăria de stat Borănești are 
condiții dintre cele mai bune pen
tru cultivarea cerealelor și obține
rea unor recolte mari la hectar. 
Tocmai de aceea aici a fost extinsă 
cultura griului și porumbului.

Succesele obținute în ultimii ani 
în sporirea producțiilor și reduce
rea prețului de cost al produselor 
sînt legate nemijlocit de gradul 
înalt de înzestrare cu mijloace me
canizate și de folosirea lor rațio
nală. Gradul de mecanizare în 
producția vegetală a sporit de la 
un an la altul. La sfîrșitul acestui 
an investițiile în mijloacele meca
nizate vor fi de 7 448 000 lei, înre- 
gistrînd o creștere de 15 la sută 
față de 1965. Paralel cu creșterea 
investițiilor destinate mijloacelor 
mecanizate, s-a îmbunătățit și ni
velul tehnic al înzestrării energe
tice, precum și structura pe mărci 
a tractoarelor’ și mașinilor agrico-

MECANIZĂRII
MUNCII

DE VAGOANE
PENTRU
EXPORT întreprinderilor din regiunea Banat?în ultimii ani constructorii 
de vagoane de la Uzinele me
canice din Turnu Severin 
și-au cîștigat un binemeritat 
renume în construcția mijloa
celor moderne de transport pe 
calea ferată. Pe magistralele 
de oțel ale multor țări din Eu
ropa circulă azi vagoane ro
mânești realizate de construc
torii severineni, calitatea a- 
cestor produse determinînd o 
tot mai sporită solicitare pe 
piața internațională. Zilele a- 
cestea, la uzina din Tr. Seve
rin a început construcția unui 
nou tip de vagon acoperit, pe 
două osii, destinat exportului. 
El este dotat cu instalații de 
frînare și defrînare rapidă, 
fiind construit din oțeluri a- 
liate, corespunzător normelor 
internaționale de construcție 
a vagoanelor.

în același timp s-au redus mult 
necesarul de brațe de muncă și de 
mijloace de transport mai ales în 
perioadele de vîrf.

Experiența gospodăriei noastre 
ca și a altor unități agricole de stat 
a demonstrat că sporirea eficienței 
economice a mijloacelor mecani
zate este condiționată de realiza
rea unui volum cît mai mare de 
lucrări pe tractor și mașină, de ob
ținerea unor cantități sporite de 
produse agricole pe unitatea de su
prafață și pe unitatea de investi
ție. reducerea consumului de car
buranți și lubrefianți. Pornind de 
la acest considerent, noi am orga
nizat bine munca și am 
realizăm între 1 800 și 
lucrate în medie pe an 
tractor fizic.

Eficiența economică a 
rii este redată, de asemenea, de 
producția de cereale, realizată pe 
tractor fizic. Astfel, în 1966 am 
obținut 296 de tone cereale pe 
tractor, față de 217 tone în 1965, 
iar valoarea producției globale 
este de 690 000 de 
fizic în anul 1966, 
lei în 1965.

Un rol însemnat 
eficiență ridicată 
mecanizate și reducerea prețului 
de cost al lucrărilor l-a avut spe
cializarea și profilarea gospodă
riei în cultura griului și porumbu
lui. Această măsură dă posibilitate 
mecanizatorilor să se specializeze 
în executarea lucrărilor, să folo
sească mai rațional utilajele. Așa 
se face că timpul de lucru în cîmp 
a crescut cu 15 la sută față de 
perioada cînd cultivam un număr 
mare de plante cerealiere și le
guminoase. Terenul era fărîmițat 
în tarlale mici, muncile se îngră
mădeau în anumite perioade de 
timp, iar în altele mecanizatorii nu 
aveau ce lucra. Specializarea în 
cultura griului și porumbului a 
permis aplicarea celor mai avan
sate procedee tehnologice asigu- 
rînd, în acest an, o producție glo
bală la suta de hectare în valoare 
de 832 000 lei față de numai 300 000 
lei în 1960 și o producție marfă 
de 611 000 lei față de 337 000 lei în 
comparație cu 1960. De precizat că 
în urma specializării, același vo
lum de lucrări se efectuează, prin- 
tr-o exploatare mai rațională, cu 
un număr mai mic de tractoare 
și mașini agricole decît atunci 
cînd se cultivau an de an alte fe
luri de plante. Utilajele existente 
peste necesarul nostru au fost 
date disponibile și dirijate la alte 
unități agricole. Aceasta a redus 
cheltuielile de amortizmente și, în 
final, prețul de cost pe tona de ce
reale. Astfel, anul acesta, am obți
nut tona de grîu cu 487 Iei față de 
720 de lei cît a fost planificată și 
cu circa 380 de lei tona de porumb, 
față de 610 lei planificat. Bine în
țeles, la reducerea prețului de cost 
al produselor a contribuit obține
rea de recolte mari la hectar. în 
acest an s-au recoltat, în medie la 
hectar, cîte 3 009 kg grîu de pe în
treaga suprafață de 1 200 ha și cîte

reușit să
2 000 ore 

de fiecare

mecaniză-

6 700 kg de porumb de pe 810 ha 
cultivate.

Introducerea mecanizării pe 
scară largă, folosirea rațională a 
parcului de tractoare și mașini, ur
mărirea cu strictețe, decadal și lu
nar, a cheltuielilor de producție, 
sporirea producțiilor la hectar sînt 
numai cîteva din acțiunile de bază 
care au dus la creșterea rentabili
tății gospodăriei noastre. în ulti
mii 7 ani am încheiat bilanțul cu 
însemnate beneficii. Anul acesta 
realizăm un beneficiu de 3 400 000 
de lei. față de 2 060 060 lei planifi
cat. Vom dezvolta experiența cîș- 
tigată pentru a obține rezultate și 
mai bune în sporirea producției și 
reducerea prețului de cost al pro
duselor.

Ing. Alexandru COCOȘILA 
director al G.A.S. Borănești 
regiunea București

(Agerpres)

Beneficiul, sau venitul 
net al întreprinderilor, 
este unul din cei mai im
portanți indicatori de sin
teză, în care se reflectă 
rentabilitatea producției, 
eficienta utilizării fondu
rilor materiale și bănești 
ale statului. „Problema 
creșterii rentabilității în
treprinderilor. asigurarea 
unor beneficii mari Ia 
toate produsele — a sub
liniat tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntul de 
închidere rostit la Plena
ra C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. — trebuie să stea 
în centrul preocupărilor 
ministerelor, ale conduce
rilor tuturor întreprinde
rilor. întreprinderile, 
nisterele, trebuie să

preocupe în permanență 
de obținerea unui volum 
cît mai mare de benefi
cii, pentru ca în toate ra
murile, în toate unitățile, 
rentabilitatea producției 
să se ridice la nivelul do
tării tehnice pentru care 
economia și finanțele 
statului fac eforturi în
semnate".

Muncind cu perseveren
tă pentru traducerea in 
viață a acestei sarcini de 
permanentă actualitate 
economică, colectivele din 
numeroase întreprinderi 
industriale din regiunea 
Banat au valorificat în 
acest an cu eficiență spo
rită resursele materiale și 
financiare, reușind să în- 

depă-
mi-

se" deplinească și să

în folosirea cu 
a mijloacelor

lei pe tractor 
fată de 476 000

Beiiderate în viticultură
calități

*

rîndului 
asigurat 
mașini : 

dispo-

le. în prezent, din totalul de 34 de 
tractoare fizice, peste 85 la sută 
sînt de tip Universal-„650“ și „651“ 
cu o mare putere de tracțiune și 
cu indici superiori de exploatare.

în urma înzestrării tehnice a 
crescut nivelul mecanizării, reve
nind 75 CP la 100 ha teren arabil 
și peste 50 CP pe un muncitor me
diu scriptic.

în atenția noastră a stat și stă, 
în continuare, utilizarea rațională 
a bazei tehnice pentru ca toate lu
crările să poată fi făcute la timp 
și de bună calitate. Pentru întreaga 
gamă de lucrări cerută de tehno
logia culturii porumbului și a griu
lui, culturi de bază în gospodăria 
noastră, avem posibilitatea să apli
căm o. mecanizare integrală.

Aceasta permite îmbunătățirea 
nivelului agrotehnicii folosite și 
efectuarea lucrărilor într-un timp 
mai scurt, cuprins în limitele pe
rioadelor optime. Aratul pentru 
culturile de bază se efectuează în 
numai 12—15 zile, grăpatul — în 
5 zile, iar semănatul în 8—10 zile. 
Extinderea mecanizării a dus la 
realizarea unor însemnate econo
mii de muncă vie și la reducerea 
■altor cheltuieli ocazionate de 
transporturi, întrețineri și reduce
rea substanțială a altor cheltuieli 
de regie. La cultura porumbului a 
fost înlocuită munca manuală la 
lucrările de întreținere prin com
baterea pe cale chimică a buruie
nilor, iar recoltarea se face meca
nizat, cu ajutorul combinelor. Nu
mai prin înlocuirea unei prașile la 
cultura porumbului și prin folosi
rea ierbicidelor am realizat econo
mii în valoare de 67 000 de lei, iar 
prin introducerea mecanizării la 
recoltatul porumbului s-au redus 
cheltuielile cu 200 de lei pe hectar.

(Urmare din pag. I)

sebi uzinele constructoa
re de mașini -— au aco
perită capacitatea lor de 
producție. Totuși, utilaje
le trebuie produse, 
lipsa de prevedere 
face efectul: intervin 
tativele interminabile, 
lebrele „minute", angaja
mentele formale, maldă
rele de adrese, telegrame, 
scrisori, delegații „de 
profesie". Constructorul e 
pus în situația de a admi
te derogări de la organi
zarea rațională a lucră
rilor, potrivit graficelor, și, 
lipsit de perspectiva cer
tă a livrării utilajelor, este 
obligat să organizeze 
șantierul și munca după 
calcule aproximative, fără 
a avea posibilitatea să 
chibzuiască din timp asu
pra măsurilor pentru ter
minarea la data prevăzu
tă și chiar mai de vreme 
a obiectivelor.

Din punctul de vedere 
al documentației incom
plete și livrate cu intir- 
ziere, excelează de mai 
mulți ani IPROMIN, la 
deschiderea noilor mine 
din Valea Jiului și 
IPROMET, pentru lucrările 
de extindere a oțelăriilor 
și laminoarelor de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara. La aceasta, de 
bună seamă, se adaugă 
încetineala cu care unele 
foruri din Comitetul de 
Stat al Planificării își ex
primă punctul de vedere 
asupra proiectelor. în alte 
cazuri documentația este 
asigurată la timp, dar tă- 
răgăneala din partea 
unor beneficiari și anumi
tor ministere 
de asemenea, 
comenzilor și 
de utilaje, 
de cauze, la 
siderurgic Hunedoara și 
la Fabrica de materiale

Dar 
își 

tra- 
ce-

provoacă, 
întîrzierea 

a livrărilor 
Din astfel 
Combinatul

reiractars Alba Iulia, 
subordonate Ministerului 
Industriei Metalurgice, 
s-au irosit aproape două 
luni din avansul cîștigat 
pentru punerea în func
țiune a furnalului nr. 8 de 
1 000 m.c. și s-a periclitat 
intrarea în exploatare, 
potrivit graficului, a liniei 
a doua de produse silico- 
aluminoase. Tot la fel, 
din neqlijența unor foruri 
din Ministerul Minelor și 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
Combinatul carbonifer Va
lea Jiului a înregistrat

acestea nu au avut vreo
dată tangență cu tehnolo
gia siderurgică, precum și 
anunțarea ca disponibile 
a altora, în valoare de 
930 000 lei. Totodată, la 
Hunedoara și în Valea 
Jiului mai stau imobilizate 
de 4—5 ani de zile uti
laje aduse din import în 
valoare de peste 47 mi
lioane de lei. în fine, la 
altele, în valoare de 
peste 23 milioane lei, sca
dența de montaj a trecut 
de mult și pentru ele se 
plătesc dobînzi la împru
muturi restante.

constructorii, bene-

sivitate datorită ritmului 
încetinit de muncă pe a- 
ceste șantiere. Am semna
lat aceste situații întrucît 
pînă în 1970, în regiunea 
Hunedoara va trebui să 
se înfăptuiască un pro
gram de investiții de a- 
proape 14 miliarde de lei. 
Amploarea acestor inves
tiții impune eliminarea de 
la bun început a risipei 
și lipsei de prevedere în 
mînuirea banilor statu
lui. Noi toți, proiectan
ta.
ficiorii și organele Băn
cii de Investiții, trebuie să 
gîndim cu maximă răs
pundere la realizarea 
exemplară a acestui pro
gram. Posibilități sînt. în 
ultimă instanță se cere 
să înlăturăm toate nea
junsurile de pînă acum 
din calea sporirii eficien
ței economice a investiții
lor, să privim cu mare 
responsabilitate contrac
tarea și montajul utilaje
lor destinate marilor șan
tiere industriale.
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în podgoriile regiunii 
se realizează 
producția de 
țării. Printre 
ducătoare de 
și gospodăria 
care are peste 1 400 hectare cu 
vie pe rod, 'suprafață ce se ex
tinde de la un an la altul.

Extinderea culturii viței de vie 
ridică însă numeroase probleme. 
Vreau să mă refer la una singu
ră. și anume la mecanizarea lu
crărilor. în gospodăria noastră, 
ca de altfel și în alte unități, 
principalele lucrări se efectuea
ză manual. Mecanizarea lucrări
lor în viticultură a rămas consi
derabil în urmă față de alte sec
toare ale agriculturii. Firește, tă
iatul și legatul corzilor și lăsta
rilor sau recoltatul se vor efec
tua încă mult timp tot manual. 
Dar sînt lucrări ca aratul, prăși- 
tul, aplicarea de îngrășăminte, 
stropitul și altele care pot și tre
buie să fie mecanizate. Deși în 
ultimii ani s-a vorbit mult des
pre aceasta, nu avem încă mași
nile necesare. Noi am făcut un 
calcul din care rezultă că prin 
mecanizarea lucrărilor amintite 
am putea economisi anual, la 
hectarul de viță de vie pe rod. 
circa 1 800 lei. Socotind la în
treaga suprafață de vie a gospo
dăriei, rezultă o economie anua
lă de circa 3 milioane lei.

Ne-am pus întrebarea : de 
fel de mașini avem nevoie? în 
primul rînd de tractoare. Știm că 
s-au experimentat de mai multi 
ani tractoare și alte tipuri de 
mașini adecvate viticulturii. Ex
periențe s-au făcut chiar și în 
gospodăria noastră. Au fost folo
site cîteva tipuri de tractoare cu 
ecartament redus, la arat și pră
șit. Rezultatele au fost foarte bu
ne. La stațiunea experimentală 
Valea Călugărească și în alte 
locuri s-a experimentat, după cite 
am aflat, prășitul mecanic. în 10 
ore de lucru cu un singur agre
gat se realizează un volum de 
muncă pentru care ar trebui fo-

Galati 
peste 30 la sută din 
struguri și vin a 
unitățile mari pro- 
struguri se numără 
de stat Odobești,

ce

losite 80 de zile-om. Avantajele 
mecanizării acestei importante lu
crări sînt evidente.

Pentru lărgirea gamei de ma
șini, după părerea mea, tracto
rul românesc, ale cărui 
sînt unanim cunoscute, poate fi 
diversificat. Cu aceleași motoare 
se pot construi tractoare cu ecar
tament redus și prevăzute cu 
dispozitive speciale de înălțare a 
corpului tractorului astfel ca să 
poată depăși înălțimea 
de viță de vie. Trebuie 
totodată întregul set de 
cultivatoare, polidiscuri, 
zitive de aplicat îngrășăminte, 
mașini de stropit și altele. Vi
ticultorii simt tot mai mult ne
voia de remorci de diferite ti
puri, cisterne pentru transporturi 
etc. Consider că a sosit timpul 
să se treacă cu mai multă hotă- 
rîre la însușirea fabricației în
tregului set de mașini necesare 
viticulturii.

în producția viticolă au o ma
re însemnătate mașinile și utila
jele de vinificat. în această di
recție progresele sînt vizibile. 
Se construiesc combinate de vi- 
nificație dotate cu utilaje mo
derne. Mai sînt însă folosite și 
utilaje vechi, care nu mai cores
pund cerințelor actuale. Presele 
continue, de exemplu, pe care le 
folosim au o productivitate redu
să. Trebuie sporită producția de 
prese pneumatice fabricate în 
țară, care s-au dovedit foarte 
bune. Avem, de asemenea, nevoie 
de egrofulopompe, pentru sepa
rarea boabelor de pe ciorchini, 
filtre de mare capacitate etc.

Prin mecanizarea mai comple
tă a lucrărilor în viticultură, și 
vinificație, gospodăria noastră ar 
economisi anual circa 5 milioane 
lei. Ar crește substanțial produc
tivitatea muncii, am putea livra 
vinuri de calitate mai bună.

. Inginer Constantin CARA 
director, gospodăria de stat 
Odobești, regiunea Galați

șească planul de produc
ție, în condițiile reducerii 
sistematice a prețului de 
cost și a creșterii benefi
ciilor. Pe ansamblul in
dustriei regiunii, în 8 luni 
s-au obținut 60,6 milioane 
lei economii suplimentare 
la prețul de cost și 48,7 
milioane lei beneficii pes
te prevederi. în acest sens, 
sînt de remarcat rezulta
tele bune dobîndite de 
colectivele de la Combi
natul siderurgic Reșița, 
uzina „Ciocanul“-Nădrag, 
Uzina de reparații din Ti
mișoara, Fabrica de mobi
lă și 
„Teba“

Căile 
obținut 
sînt 
perseverent indicii de u- 
tilizare a furnalelor și 
cuptoarelor de oțel, side- 
rurgiștii reșițeni au reali
zat numai pe această cale 
o producție suplimentară 
de peste 17 500 tone fontă 
și 3 000 tone oțel, ceea ce 
a contribuit în mare mă
sură la depășirea volumu
lui de beneficii planifi
cat. La fabrica de produ
se chimice „Solventul"- 
Timișoara, prin reducerea 
consumurilor specifice de 
materii prime și mate
riale, beneficiile supli
mentare se situează la a- 
proape un milion de lei. 
Uzinele „Oțelul Roșu“, 

'depășind cu 3,1 la sută 
producția de calitatea I, 
Uzinele textile „30 De
cembrie" din Arad cu 2,9 
la sută, iar Uzinele texti
le Timișoara — cu 6,7 la 
sută producția de țesături 
de calitatea „extra", au 
realizat, de asemenea, im
portante beneficii supli
mentare.

în spatele acestor re
zultate bune în ansamblu, 
care demonstrează că in
dustria regiunii Banat 
dispune de mari rezerve 
pentru creșterea volumu
lui de beneficii, se ascun
de însă activitatea defec
tuoasă a altor între
prinderi. Nu e vorba de 
2—3 fabrici, ci de 39 de 
întreprinderi de subordo
nare republicană care nu 
și-au îndeplinit în între
gime planul de beneficii 
pe 8 luni. Calculele arată 
că dacă și aceste între
prinderi și-ar fi respectat 
integra] obligațiile ce le 
reveneau în ce privește 
beneficiile, realizările la 
acest indicator ar fi „săl
tat" pe regiune cu 67,6 
milioane lei.

Cauzele nu sînt greu 
de desprins : neînde- 
plinirca integrală a pla
nului Ia indicatorul pro
ducție marfă vîndută 
și încasată, insuficien
ta preocupare pentru 
realizarea și livrarea 
ritmică a producției, pen
tru reducerea consumuri
lor specifice și creșterea 
productivității muncii. U- 
zina de strunguri din 
Arad, bunăoară, deși și-a 
realizat planul la produc
ția globală și marfă, ob- 
ținînd economii suplimen
tare de 168 000 lei, nu și-a 
îndeplinit sarcinile de 
beneficii cu 1 309 000 ca 
urmare a muncii „în a- 
salt“, a livrării neritmice 
a produselor finite. Con
cret, 64,7 la sută din 
strungurile paralele fabri
cate în perioada amintită 
au fost produse în ultima 
decadă a lunilor. Desfa
cerea lor nu s-a făcut la 
termen, ceea ce a influen
țat negativ rezultatele la 
indicatorul producției 
marfă vîndută și încasa
tă și, în consecință, reali
zarea beneficiilor planifi
cate.

Se constată în unele 
unități industriale și ast
fel ,de situații: ele își în
deplinesc integral sarcina

Uzinele textile 
din Arad.

prin care s-au 
aceste rezultate 

multiple. Ridicînd

planificată la beneficii, 
dar nu prin efortul lor 
propriu, ci datorită mo
dificării prețurilor de 
cumpărare a materiilor 
prime și materialelor, 
schimbărilor intervenite 
în structura acestora. 
Dăm un singur exemplu : 
Uzina de lacuri și vopsele 
„Azur" — Timișoara, deși 
a obținut un beneficiu 
peste plan de 3,1 milioane 
lei, numai 192 000 lei sînt 
consecința efortului pro
priu al întreprinderii. 
Pur și simplu, ea a fost 
avantajată — la raportarea 
unor beneficii sporite — 
de influența unor factori 
independenți de activita
tea economică a uzinei, 
ceea ce ne face să reve
nim asupra unei propu
neri făcute într-un articol 
apărut în „Scînteia", po
trivit căreia beneficiile 
obținute în afara efortu
rilor proprii să nu fie lua
te în considerare la pre
mierea conducerilor de 
întreprinderi. S-ar stimu
la astfel gospodărirea cu 
înaltă eficiență a fondu
rilor materiale și bănești, 
rentabilizarea puternică a 
producției întreprinde
rilor.

Dacă în anumite între
prinderi volumul de be
neficii planificat nu a 
fost integral realizat, vi
novate se fac și unele di
recții generale din minis
tere, care nu au asigurat 
repartițiile necesare pen
tru întreaga producție 
globală, nu au corelat ju
dicios diferitele secțiuni 
ale planului. Este cazul 
I.C.I.L. Arad — aparți- 
nînd Ministerului Indus
triei Alimentare — care 
nu șj-a îndeplinit planul 
de producție marfă vîn- 
dută și încasată cu 7,3 mi
lioane lei, din cauza ne- 
acoperirii cu comenzi, 
contracte și repartiții, ne- 
realizînd astfel nici bene
ficiile aferente. Necorela- 
rea planului de produc
ție înscris în bilanțul de 
venituri și cheltuieli cu 
nivelul sarcinilor apro
bate a determinat rămî- 
neri în urmă la întreprin
derea regională de elec- 
tricitate-Banat, „Industria 
Lînii“-Timișoara, între
prinderea de panificație — 
Timișoara, la care nu s-au 
putut obține beneficiile 
corespunzătoare. Aseme
nea nepotriviri, generate 
de neglijența forurilor de 
resort ale întreprinderilor 
enumerate, nu-și au nici 
o justificare. Daunele 
provocate sînt însemnate 
și, de aceea, considerăm 
absolut necesar ca cei 
care le-au provocat să fie 
trași ia răspundere.

Concluzia care se des
prinde este că, în perioa
da care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, în în
treprinderile care nu și-au 
îndeplinit integral planul 
de beneficii să fie luate 
măsuri hotărîte și imedia
te, cu sprijinul forurilor 
de resort, pentru recupe
rarea rămînerii în urmă 
Ia acest important indica
tor de plan. Nu sînt ne
cesare prea multe argu
mente pentru a demon
stra că de realizarea de 
către fiecare întreprinde
re a planului de beneficii 
depinde nemijlocit creș
terea venitului național, 
sporirea atît a fondului 
de acumulare necesar 
dezvoltării economiei în 
cincinal, cît și a fondului 
de consum destinat ridi
cării continue a nivelului 
de trai al poporului.

Vasile NINI
directorul Direcției 
regionale de statistică 
Banat
Ion CHIUJDEA 
corespondentul „Scînteii"
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CABANĂ - DORMITOR
pînă la data amintită 44 
de necorelări între terme
nele de livrare și montaj 
a utilajelor de care de
pindea deschiderea noilor 
mine de cărbuni.

Aceste practici, care țin 
de relațiile dintre proiec- 
tanți și beneficiari în do
meniul utilajelor tehnolo
gice, constituie tot atîtea 
surse de pierderi. Schim
barea pe parcurs a 
soluțiilor, generată de su
perficialitatea unor pro- 
iectanți de la IPROMET, 
a provocat propunerea de 
casare la Combinatul si- 
derurqic Hunedoara a 
unor utilaje în valoare 
de 1 563 000 lei, întrucît

Ar fi greșit dacă din 
acest „proces’ al utilaje
lor am omite și pe unii 
constructori. Din cauza 
lor, o seamă de lucrări 
cum sînt : stația de 
220/110 KV de la Paroșeni 
și linia de 220 KV Paro- 
șeni-Hunedoara — exe
cutată de Energo-con- 
strucția — lucrările de la 
minele Dîlja, Mesteacăn, 
Teliuc, Ghelar — aflate 
sub tutela Trustului de 
construcții și montaje mi
niere, unele lucrări 
ridicare a capacității 
producție la noua 
brică de aglomerare 
la Hunedoara sînt
mase în urmă, în exclu-

PENTRU ȘANTIERE
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BRAȘOV. — Un 
colectiv de specialiști 
de la întreprinderea 
construcții industria
le și montaj Brașov, 
condus de inginerul 
Emil Moldovan, a 
proiectat și construit 
un nou tip de caba- 
nă-dormitor pentru 
lucrătorii de pe șan
tierele de construcții. 
Cabana are o capaci
tate de 32 de locuri

și este executată din 
plăci fibrolemnoase 
și materiale cu pro
prietăți izolante. Pe
reții, asamblați pe 
rame metalice, sînt 
acoperiți cu tapete 
lavabile, 
meaua
din policlorură de 
vinii. Fiecare cameră 
este dotată cu insta
lații sanitare. Soluți
ile adoptate de pro-

iar dușu- 
cu covoare

iectanți dau posibili
tate constructorilor 
să monteze o aseme
nea cabană-dormitor 
intr-un timp de 3—4 
ori mai scurt decît a- 
cela necesar montării 
unei cabane de tip 
obișnuit.

Se studiază acum 
posibilitatea adaptă
rii cabanelor pentru 
turism.

(Agerpres)

Ansambluri 
de locuințe 
in construcție

în zona centrală a orașului 
Petroșeni au început lucrările de 
construcție a unui ansamblu do 
locuințe. In prima etapă se vor 
clădi 11 blocuri cu cite 10 etaje 
fiecare, totalizînd 890 de aparta
mente. Ele vor cuprinde, de ase
menea, maqazine și alte con
strucții pentru prestări de servicii 
către populație. Totodată, la 
Lupeni s-a înălțat primul bloc 
turn din viitorul ansamblu de 800 
de apartamente ce se constru
iește în cartierul Tudor Vladimi- 
rescu. ' (Agerpres)

Lucrări de regularizare 
a Dunării

La intrarea pe canalul Sulina, ca și pe Du
năre, pînă în dreptul orașului Brăila, au fost exe
cutate importante lucrări de dragaj și regulari
zare a albiei fluviului, pentru a se asigura na
velor maritime adîncimea necesară navigației, 
în punctele unde s-au semnalat aluviuni masive 
a fost dragat un volum de 1 260 000 mc de pă- 
mînt, iar canalul maritim a fost extins cu 200 
metri, pentru a se evita formarea unui prag în 
principala zonă de trecere a navelor. Flota de 
lucru a Administrației Fluviale a Dunării de Jos 
a fost dotată cu o modernă dragă cu cupe, con
struită la Oltenița, două șalande autopropulsate 
și alte mijloace tehnice. în actualul cin
cinal se prevede efectuarea unor lucrări de -a- 
menajare și ridicare hidrografică a celorlalte 
guri ale Dunării.
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S-a discutat și adeseori cu pa
siune despre locul pe. care îl ocu
pă criticul în dinamica vieții lite
rare. Este el oare numai un inter
mediar între creator și public așa 
cum s-a spus într-o anchetă publi
cată nu de mult de o revistă 
străină ? îndeplinește numai sim
plul oficiu de tălmăcitor al operei, 
facilitînd înțelegerea sensurilor mai 
acoperite ale lucrării literare ? 
Uneori da, și mai ales în momen
tele cînd își face apariția un cu
rent sau un creator ce propune 
înnoiri ale tărîmului său de afir
mare.

Are criticul numai menirea de a 
sistematiza un fenomen literar di
versificat, de a fi doar o călăuză a 
lectorului care vrea să ajungă di
rect la cartea cea mai bună ? Nu 
trebuie să excludem nici această 
componentă a activității sale. Dar 
dacă numai la aceasta s-ar redu
ce rostul său, criticul nu ar putea 
trece — oricît talent ar avea — 
dincolo de pragul parafrazei sau 
al înregistrării mișcării cărților. 
In fond criticul este un glas din 
public sau mai precis o expresie 
a conștiinței publice. El îndepli
nește un mandat ce se validea
ză numai în măsura în care nu se 
abstrage acestei îndatoriri, ci se 
înscrie cu demnitate și curaj pe 
direcțiile de evoluție ale unei cul
turi, îi influențează mersul înainte,

previne și corijează erorile și sti
mulează ceea ce reprezintă o rea
lă valoare. Dar mi se poate răs
punde : publicul nu este uniform 
și între gusturile oamenilor au exis
tat și vor exista deosebiri, după 
cum preferințele lor nu vor vibra 
niciodată la unison. Atunci nu-i 
o himeră să vorbim despre critic 
ca un reprezentant al conștiinței 
publicului cînd curba conștiinței 
artistice a mii și mii de cititori sau 
spectatori nu-i egală și uniformă ? 
Oameni care văd în artă numai 
simplul divertisment și prilej de tre
cere a timpului au existat și exis
tă. Opere mediocre și anume cele 
ce nu cer nici un efort pentru a fi 
asimilate și înțelese au avut și au 
publicul lor. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că astăzi nu cred să 
existe scriitor și operă cu adevărat 
reprezentativă care să nu fi in
trat în conștiința marelui public. 
Faptul că în colecții se tipăresc 
în sute de mii și milioane de e- 
xemplare capodopere de ieri și de 
astăzi mi se pare cel mai bun in
diciu al creșterii sensibilității și 
gustului. Deci fără să negăm aces
te diferențe de altitudine vom spu
ne mai degrabă că asistăm la un 
proces ascendent și că cea mai 
mare parte a publicului nu se mai 
dovedește impermeabilă la arta 
mare.

Critica reprezintă conștiința pu
blicului înțeleasă ca un factor de 
progres artistic, care propulsează 
mersul înainte al unei culturi și 
veghează împotriva a tot ceea ce 
îi poate frîna sau încetini evolu
ția. Se poate întîmpla, și istoria 
artei ne-a dovedit-o, ca un feno
men nou să nu se propage instan
taneu și să nu declanșeze reacții 
aprobative imediate. Se produce 
atunci inevitabil un divorț între cri
tic și public ? Dacă privim mai a- 
tent istoria culturii noastre vom ob
serva că decalajele care au sur
venit la un moment dat nu au pro-

<B Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu — orole 20) : CONCERT 
SIMFONIC.
© Teatrul de Operă și Balet : TOSCA
— 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CASA BERNARDEI ALBA — 20,30.
o Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20.
o Teatrul ,,Barbu Delavranceă" :
TURCARET — 20.
O Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE ȘI 
CÎNTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : BLAZO
NUL — 20 (premieră).
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Cbt 
lea Victoriei) : PĂCALĂ Șl TÎNDALĂ
— 16,30, EU ȘI MATERIA MOARTĂ
— 20,30, (sala dii> str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20.
® Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : MAGISTRALA 
TINEREȚII — 20.
» Circul de stat : STELELE CIRCU
LUI — 19,30.

18,00 — Antologie școlară : Vasile 
Alecsandri.

18,50 — Publicitate.
18,58 — Ora exactă.
19,00—.Telejurnalul de seară.
19,20 — Colecții, colecționari, pasiuni.
ig,45 — Actualitatea cinematografică. 
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Estrada studențească — e- 

misiune muzical-distractivă.
21.45 — Filmul „Sfîntul".
22,3.5 — Telesport.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Buletinul meteorologic.
23,00 — Închiderea emisiunii.

O TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : Patria (completare Frun
ze) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
București (completare Pictorul Ghiață)
— 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 (la ultimele două completa
rea Ziua recoltei).
a CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Repu
blica (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
9 VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul
- 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

• ANIMALELE — CONCERT : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — ci
nemascop : înfrățirea între popoare 
(completare Cheia succesului) — 13; 
15,30; 18: 20.30.
O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Dacia (completare Planeta 
enigmelor) — 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,45, Flacăra (comple
tare Fermenții la lucru) — 15,15; 18; 
20,45.
O NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : 
Grivița (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ZORBA GRECUL : 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.
e STEAUA FĂRĂ NUME : Gloria 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Bacău)
— 9,15, 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30. 
Arta (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11,15; 14; 16.15; 18,30; 20,45, Modern 
(completare Vizita conducătorilor do 
partid si do stat în reoinnea Galați) — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
O DILIGENTA : Unirea (completare 
Lacul lebedelor) — 15.30; 18; 20.30,
Crînaasi (completare „EU") — 15,30;
18; 20.30.
® NOTRF. DAME DE PARIS — cine
mascop : Munca — 10: 15,30; 18; 20,30, 
Drumul Sării (completare Antagonis
me) — 15: 17.45: 20,30, Cosmos — 
15,30; 18,15: 20,30.
» THfiRfiSE DFSQUEYROUX : Popular 
(comnletare Măsură pentru măsură) — 
15,30; 18; 20,30.
® MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Mo
șilor (completare lip secol și multe 
milenii) — 15.30: 18: 20.30.
® PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Vitan 
(completare Copiii... iar copiii) — 16; 
18,15: 2030.

LUMINĂ DUP\ JALUZELE : Feren
tari (completare Inima și conștiința) — 
15.30: 18: 20.30. Viitorul (completare 
Vizita conducătorilor de nartld si de 
sfat în regiunea Mure°-Antonomă Ma
ghiară) — 15.30; 18; 20.30.
S AVENTURILE LUI WERNER HOIT
— amhele serii : Floreasca 9; 12,30: 
16; 20.
» DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : Rahova (completare Planeta 
enigmelor) — 15,30.; 18; 20,30.
» CÎINEI.E DIN BASKERVILLE : Pro
gresul (completam Istoria navigațfei)
— 15,30: 18: 20,45.
® SUZANA SI BĂIEȚII : Lira (comple
tare Fermenții la lucru) — 15,30; 18; 
20,30.
• ALFABETUL FRICII : Colentina — 
15,30; 17,45: 20.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂI- 
N \ : Cotroceni (completare Lacul le
bedelor) — 15,15; 18; 20,45.
0 MORAMBON — cinemascop : Clu
bul uzinelor „Republica" (completare 
Ce povestesc apele) — 15; 17,30; 20.
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vocat crize sau convulsii, ci o dată 
cu trecerea anilor, o dată cu acce
sul la cultură al unor categorii din 
ce în ce mai mari de oameni, au 
fost receptate toate valorile. în
tr-un răstimp relativ scurt s-a rea
lizat acel acord fericit între păre
rile criticilor avansați și al9 publi
cului. De fapt criticul a intuit că 
în acele direcții va merge și con
știința publicului, că noutatea este 
reală și corespunde stadiului de 
evoluție al culturii naționale. Cri
ticii, adevărații critici ai literaturii 
noastre, au înțeles că și Eminescu, 
și Coșbuc, și Macedonski, și Ar- 
ghezi, și Blaga, și Philippids au 
marcat fiecare etape ale poeziei 
românești, că procesul selectării 
unora din ei a putut fi mai lent, dar 
că nict o operă însemnată a litera
turii noastre nu rămîne în afara 
sferei de percepție a cititorilor. 
Atunci cînd i-a devansat gustul, 
atunci cînd au semnalat un talent 
încă puțin intrai în conștiința citi
torului, criticii au avut conștiința 
că împlinesc anticipat mandatul 
despre care vorbeam. Iar mai tîr
ziu — publicul'a ratificat acțiunea 
lor.

De aceea între critica noastră și 
publicul cititor, cu toate inegalită- 
tățile acestuia, nu au existat dife
rende. Operele care au adus ino
vații îndrăznețe ce s-au do
vedit a purta pecetea artei nu 
ne-au rămas străine. Cred că o 
privire mai adîncă asupra evolu
ției noastre spirituale ne-ar arăta 
că o trăsătură definitorie a speci
ficului național este această per
manentă receptivitate la înnoire 
fără însă a renunța nici o clină la 
ceea ce s-a creat înainte. Fiecare 
a completai armonios ceea ce au 
realizat '•ceilalți.

De aceea, unele încercări de a 
trata cu spirit intolerant moș
tenirea clasică, manifestînd un 
dispreț snob față de scriitori 
care au însemnat etape ale evolu
ției unei culturi ni se pare a fi 
cel puțin un procedeu neștiințific. 
Citim, de pildă, într-un articol pu
blicat de criticul Paul Georgescu 
în revista „Contemporanul" urmă
toarele rînduri : „Există, apoi, un 
public apoetic, afon la poezie, fals 
admirativ față de valorile școlare, 
dar negustînd de fapt poezia. Alții 
au rămas cu gusturile din școală 
unde, șase decenii a fost întreținu- 

* tă — din motive extraestetice — o 
pioasă stimă față de cîțiva rimă- 
tori conștiincioși, anacronici cu un 
veac, autori de articole în versuri, 
străini completamente de structura 
specifică a lirismului..." Ni
meni nu neagă faptul că e- 
xistă și oameni care percep 
mai greu anumite inovații poeti
ce și chiar atunci cînd le percep 
au mai multe disponibilități pentru 
unele din ele. Asimilarea poe
ziei noi se realizează trep
tat și procesul presupune atîția 
factori, încît mă îndoiesc că 
cineva devine brusc admirator 
al unor valori poetice sub 
avalanșa de invective ale unui 
critic. Apoi să fie oare clasicii 
noștri, autorii studiați în școală, 
chiar atît de periculoși și dăună
tori gustului public ? Să fi fost 
vreodată școala românească la 
care s-au format zeci și zeci de mii 
de oameni ce au gustat și gustă

poezia, într-un asemenea im
pas încît generații de elevi să 
fi crescut în cultul unor „rimă- 
toii conștiincioși" ? Cine sînt acești 
„rimatori" ? Clasicii poeziei noas
tre care au cîntat aspirațiile pro
gresiste ale poporului, care au în
călzit inimile atîtor generații, și 
care găsesc și azi un profund ecou 
în conștiința generațiilor care dau 
viață visurilor lor în noile condiții 
sociale ? Cei a căror profundă și 
răscolitoare rezonanță patriotică 
va dăinui întotdeauna în sufletul 
poporului român ? Clasicii studiați 
în școală — este unanim recunos
cut — au avut un rol important 
in lirica românească, fiecare a 
marcat o anume etapă șl anume 
direcție. De atunci au trecut decenii 
și, cum este iiresc, într-o cultură tî- 
nără și neanchilozată cum este a 
noastră lirica a cunoscut o splen
didă evoluție. Poezia unor repre
zentanți de seamă dintre cele două 
războaie — Arghezi, Blaga, Philip- 
pide, Pillat, Ion Barbu, Zaharia 
Stancu — este acum pe deplin in
trată în conștiința publicului româ
nesc, iar edițiile care s-au succedat 
din opera acestora n-au rămas ni
ciodată în librării..

Au existat, ce-i drept, în pro
gramele școlare unele nepotriviri, 
au lost incluși pripit unii autori,, 
dar erorile s-au îndreptat cu vre
mea și n-au putut în nici un caz să 
atrofieze gustul celor mulți. Citeam 
în ultimul număr al revistei „Fami
lia" în articolul semnal de Ion Ne- 
goițescu intitulat „Coșbuc azi" ur
mătoarele fraze : „Căci dincolo de 
prezența sa, întotdeauna fericită 
în manualele didactice și la ser
bările școlare, unde folosul moral 
și social al versurilor lui e incon
testabil, trebuie să recunoaștem că 
interesul strict poetic pentru liris
mul coșbucian a scăzut îndeajuns 
de mult. In vremea în care s-a 
născut și a înflorit poezia lui Ar
ghezi și Bacovia, a lui Blaga și 
Barbu, a lui Vinea și Philippide, un 
Lovinescu înlătura cu desăvîrșire 
din actualitate versurile lui Coș
buc...". Cred că autorul artico
lului comite o eroare : un critic 
oricît de mare ar ii orestigiul său 
(Lovinescu, de pildă), nu poate 
înlătura deiinitiv din actualitate 
ceea ce un popor a selectat ca? 
reprezentativ pentru sufletul său. 
Deoarece criticul se poate înșela 
și unele din judecățile sale ne a- 
par la distanță de ani perimate. Si 
mai ales atunci cînd poeții adevă- 
rați ce i-au urmat lui Coșbuc nu 
l-au socotit niciodată perimat. Să 
amintim pentru a rămîne la obiec
tul discuției de articolele pe caie 
nu de mult Tudor Arghezi și Al. 
Philippide le-au dedicat lui Coșbuc. 
Lor am putea să le adăugăm stu
diul pe care Ion Pillat l-a închinat 
marelui nostru poet. Toate demons
trează că reprezentanți proeminenți 
ai lirismului românesc nu au ne
gat locul pe care îl ocupă Coșbuc 
sau alti poeți clasici în isto
ria poeziei noastre, afirmînd 
acum și altădată viabilitatea artis
tică a operei lor. Fiecare glas 
poetic nou, ce a apărut în acest 
secol a îmbogățit orizontul nostru 
spiritual și a fost selectat ca atare. 
Dar el s-a ridicat pe un fond poetic 
trainic, pe o permanentă de bun 
gust și de valoare literară.

Distincția care se încearcă a se 
mai face între autorii „de manuale" 
și scriitorii adevărați este și ea 
neavenită, denotînd același spirit 
dogmatic și neisloric în înțelege
rea culturii. Pentru că scriitorii cla
sici reprezintă în fond etapele 
evoluției unei culturi, ca și etapele 
formării și educării gustului. Ei 
sînt scriitori a căror operă face 
parte intrinsecă din patrimoniul 
nostru național. Societatea noastră 
le-a hărăzit un loc de cinste și ni
meni nu-i va putea elimina din fo
rumul lui spiritual.

Cînd am intitulat acest articol 
„Critica și publicul" m-am gîndit 
la procesul de permanentă influen
ță reciprocă între acești doi fac
tori. Acest proces asigură progre
sul unei culturi. Cu condiția să știm 
să respectăm publicul, să-l îndru
măm atunci cînd este cazul, să-i 
ascuțim puterea de percepție ar
tistică. Dar a jigni pe cei ce nu ne 
împărtășesc gusturile, a căuta să 
arunci disprețuitor blamul asupra 
celor pe care îi bănuiești că nu 
sînt tot atît de „rafinați" ni se pare 
un procedeu care nu slujește nici 
literaturii, nici procesului atît de 
delicat și de complex al educării 
estetice a publicului. De aceea, în 
relația armonioasă critică-public 
stridențele devin profund supără
toare.

Valeriu RÂPEANU

PENTRU MANUALE ȘCOLARE
Cu un an și ceva în urmă, mai exact în ziua de 

2B februarie 1965, în „Gazeta învățămîntului" nr. 
791 a fost anunțată instituirea de către Ministerul 
învățămîntului a unui concurs pentru elaborarea 
de manuale școlare și metodici, în scopul pro
movării ca instrumente de studii în școală a 
celor mai valoroase lucrări. Drept care s-au'făcut 
o seamă de pregătiri : au fost elaborate și difu
zate condițiile de participare a candidaților, au 
fost menționate titlurile (20 manuale destinate 
învățămîntului de cultură generală, 19 pentru 
învățămîntul profesional și tehnic, numeroase 
metodici), parametrii științifici, didactici și de 
ilustrație ai viitoarelor cărți de școală. Care a 
fost ecoul ? Rezultatele de pînă acum vin să cer
tifice o participare insuficientă — sub raportul 
numeric și al ținutei științifice — a concurenților. 
Unele dintre manuale (limba română pentru clasa 
I, limba franceză pentru clasa a V-a ș.a.), nu au 
înregistrat participarea niciunui concurent ; la 
alte materii (istoria antică pentru clasa a V-a, 
bunăoară) proiectele prezentate comisiilor de 
concurs au vădit serioase carențe științifice și 
didactice, care le-au făcut de-a dreptul inutiliza
bile. Cum se explică această situație ?

Cît de stimulatorii 
au tost criteriile 
concursului ?

— De ce n-ați participat 
la concurs ? am întrebat 
mai mulți profesori, care 
se bucură de prestigiu la 
catedră și în afara clasei 
și sînt însuflețiți de conti
nuă dorință de autoper- 
fecționare a pregătirii ști
ințifice și metodice.

— Deși am fi dorit, nu 
am participat la recentul 
concurs pentru că, în for
ma lui actuală de desfă
șurare, trierea inițială nu 
poate fi făcută decît cu 
o doză apreciabilă de 
subiectivism — ne-au răs
puns mai mulți profesori 
din București. In condițiile 
de participare se mențio
nează că, în. prima etapă, 
concurenții vor prezenta 
Editurii didactice și peda
gogice un proiect, con- 
stînd din expunerea pla
nului manualului, din care 
să rezulte orientarea con
curentului în ceea ce pri
vește concretizarea în ma
nual a prevederilor pro
gramei, și două lecții de 
probă, stabilite de Minis
terul învățămîntului.

Cu alte cuvinte, intră în 
concurs’mai mult intenția 
autorului de a scrie un 
manual, și destul de 
puțin pregătirea și ex
periența sa de ansamblu, 
întrebarea care se ridică 
este următoarea : poate 
proiectul unei lucrări să 
indice cu adevărat în
treaga valoare a aceste
ia, iar cele două lecții de 
probă pot oare ilustra pe 
deplin concepțiile metodo
logice ale autorului, cînd 
este știut faptul că fieca
re lecție în parte necesită 
o expunere specifică ? în 
plus, stabilirea rezultate
lor primei etape duce la 
nominalizarea autorilor, 
ceea ce face ca aprecie
rea dată manualelor să 
nu aibă caracter secret.

— Eu am participat — 
ne-a mărturisit un profe
sor din regiunea Oltenia 
— dar după lungi ezitări; 
în asemenea situație mi
nus hotărîrea definitivă 
pozitivă, cred că s-au 
aflat mai mulți colegi. 
Aceasta și din cauza 
caracterului insuficient de 
stimulativ pe care-1 pre
zintă concursul. Nu am 
în vedere atît partea 
remunerativă a concursu
lui, cît faptul că reu
șita lui se limitează la cel 
mult patru cazuri. E ade
vărat că, în comparație

cu prevederile ceva mai 
vechi ale regulamentului 
de concurs, în momentul 
de față valoarea premiilor 
este mai mare, iar unele 
lucrări nepremiate chiar 
sînt considerate, în func
ție de calitatea conținutu
lui lor, drept activitate 
științifică ce poate fi folo
sită în vederea obținerii 
gradelor științifice.

Dar o lucrare științifică 
de obținere a gradelor di
dactice este scrisă, în 
mod curent, cu eforturi 
mai reduse în compara
ție cu cele necesare pen
tru elaborarea unui ma
nual. Cîțiva dintre inter
locutorii noștri au sugera! 
ca posibilitățile de reușită 
ale concursului să nu se 
reducă numai la cele 
două premii (I și II) și la 
două mențiuni. Aceeași 
sumă valorică, repartiza
tă pentru trei poziții de 
premiere și pentru cinci 
sau șase mențiuni ar ex
tinde perspectiva reușitei 
la care, în mod firesc, fie
care concurent se gîndeș- 
te, și ar fi un factor sti
mulator al concursului.

Transmițînd aceste ob
servații tovarășilor Ion 
Dragomirescu, director în 
Ministerul învățămîntului, 
și Emil Bîldescu, directo
rul Editurii didactice 
și pedagogice, aceștia 
ne-au declarat că institui
rea concursului în două 
etape a avut drept scop 
scutirea de eforturi supli
mentare a candidaților 
care nu satisfac toate exi
gențele acestei competiții 
științifice și, respectiv, 
descongestionarea juriu
lui de eventualul număr 
sporit de manuscrise pre
zentate la concurs. Rea
litățile dovedesc însă că 
această procedură con
tribuie foarte puțin la 
animarea concursului. în 
eventualitatea unei ne
reușite în fața juriului, ne 
întrebăm, procesul de re
dactare a unui manual, 
cu eforturile lui de infor
mare și analiză științifică, 
de sistematizare a expe
rienței pedagogice, ar 
dăuna pregătirii de an
samblu a respectivelor 
cadre didactice ? De ce 
oare nu s-ar folosi și 
concursul elaborării ma
nualelor școlare drept un 
prilej de emulație pen
tru perfecționarea științi- 
fico-didactică a cît mai 
multor învățători și profe
sori, pentru extinderea 
cît mai mult cu putință 
a muncii de cercetare în 
activitatea școlară ? Poa

te n-ar fi rău dacă fo
rurile de resort ar mai 
medita asupra acestor 
aspecte.

Durata prevăzută 
nu împinge 
la superficialitate ?

Timpul prevăzut pentru 
redactare este insuficient. 
Din investigațiile noas
tre reiese că această o- 
pinie a înregistrat cea 
mai ridicată frecvență. 
Durata de desfășurare a 
concursului nu este în 
întregime consacrată ela
borării propriu-zise a 
cărții de școală. Să re
curgem la cîteva cifre. 
Aminteam la început că 
instituirea concursului de 
manuale a fost făcută la 
data de 26 februarie 
1965. Să reținem că data 
încheierii primei etape a 
fost fixată pentru 20 mai 
1965, că ultimele rezultate 
pozitive au fost anunțate 
participanților la sfîrșitul 
lunii noiembrie 1965. 
Dacă mai adăugăm că a 
fost comunicată concu
renților data de 15 iulie 
1966 ca ultimă zi a expe
dierii manuscriselor — 
pentru manualele învăță
mîntului de cultură ge
nerală, rezultă că pentru 
elaborarea acestora au
torii au la dispoziție cir
ca 220 de zile, evident, 
cu condiția să primească 
din vreme programele 
școlare definitiv fixate. 
Candidații pentru redac
tarea manualelor de lim
ba română — clasa a 
IlI-a (300 pagini reco
mandate), limba română 
— clasa a Il-a (280 pa
gini), aritmetica — clasa 
a V-a (180 pagini) ș.a. 
probabil că au motive să 
ezite să se angajeze în
tr-o asemenea competiție, 
știind că efortul de infor
mație și de concentrație 
în vederea redactării u- 
nui manual școlar cere 
un timp apreciabil.

Există posibilități de ex
tindere a duratei de ela

borare ? Bineînțeles că 
da. O asemenea concluzie 
nu are în vedere doar 
organizarea concursului 
într-o singură etapă (pre
ferabilă, între altele, și 
pentru faptul că ar per
mite — așa cum s-a ară
tat — o apreciere obiec
tivă a autorilor). Ea se re
feră în egală măsură și la 
alte aspecte.

Pe drept cuvînt, prof. 
Elena Bărănescu, direc
toarea Școlii tehnice fi
nanciare din Capitală, 
consideră că un concurs 
în vederea elaborării ma
nualelor, — acțiune care 
necesită un mare volum 
de muncă, o perspectivă 
amplă asupra disciplinei 
respective să fie stabilit 
cu cîțiva ani înainte. Un 
asemenea concurs trebuie 
să aibă în vedere asigu
rarea stabilității, pe o pe
rioadă mai lungă, a pla
nului și programelor de 
învățămînt. Aceasta este 
o cerință importantă pen
tru buna organizare șl 
funcționare a sistemului 
de învățămînt și care nu 
exclude preocuparea pen
tru adecvarea predării e- 
voluției disciplinelor res
pective. Altfel se ajunge 
la situații paradoxale. De 
pildă manualele de litera
tură română, cel de biolo
gie generală pentru clasa 
a Xl-a n-au fost scoase la 
concurs pentru că „există 
unele controverse științi
fice asupra temelor inclu
se aici".

Pe de altă parte, se pare 
că este necesar să fie sim
plificat procesul greoi de 
avizare a unui manual 
înainte ca el să fie tipă
rit. în prezent, valoarea 
științifică și didactică a u- 
nei cărți școlare este a- 
preciată în două colecti
ve de recenzenți : unul 
fixat de editura didactică 
și pedagogică, altul sta
bilit la nivelul ministeru
lui. Aceasta diminuează 
operativitatea elaborării 
și apariției unor manuale.

Mihai IORDÂNESCU

„O noapte furtunoasă", de Ion Luca Caragiale, la 
Teatrul National din Cluj

(Urmare din pag. I)

O MOULIN ROUGE : Cinemateca — 
9; 11,30; 14.
o FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Festival (completare
Frunze) — 8,45; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
21, Aurora (completare Tradiții mara
mureșene) — 8,45; 11: 13,15; 15,30; 18; 
20,30, Melodia (completare Deschide
rea noului an universitar) — 8,30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (comple
tare Centum anni Academiae) — 9,15; 
11,45; 15,30; 18; 20,30.

® URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI: 
Capitol (completare „EU") — 9.30;
11,45; 14: 16,15: 18,30; 20,45, Buzești
(completare Planeta enigmelor) — 
15,30 18; 20,30, Volga (completare 
Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
® OMUL CU RICȘA : Lumina (comple
tare „EU") — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45.
© CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii) : Victoria — 9; 12,30; 16,15; 20, 
Giulești — 15,45; 19,30, Tomis — 9; 
12,30; 16; 19,30.
® ZIUA FERICIRII — cinemascop : 
Central (completare Șoimii patriei) — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21.
® ȚARA FERICIRII : Union (comple
tare Antagonisme) — 15,30; 18; 20,45. 
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
® CEA MAI FRUMOASĂ : Doina 
(completare Imagini din Muzeul pom
pierilor) —• 11,30; 13,45i 16; 18,15;
20,45.

Un numai imens de a- 
plicații ale științei ne în- 
tîmpinâ la tot pasul în 
muncă, în viața cotidiană, 
acasă. Automatizarea, e- 
lectronica, cibernetica, fi
zica nucleară își extind 
zonele de influență asu
pra unor domenii din ce 
în ce mai largi și mai 
variate; instalații de gam- 
ma-defectoscopie realiza
te în țară sînt folosite în 
uzine la controlul de ca
litate al sudurii; instalații 
de inducție nucleară li
beră, studiate, proiectate 
și realizate, de asemenea, 
în țară, sînt utilizate în fo
raje ; într-un viitor destul 
de apropiat centrale ato
mice vor spori producția 
de energie electrică a ță
rii. Iată doar cîteva tră
sături din peisajul divers 
și atît de dinamic care 
transformă epoca noa
stră într-o epocă a științei.

Astăzi știința a devenit 
o condiție a progresului 
economic și social, o lege 
obiectivă a dezvoltării în 
toate sferele producției 
materiale și spirituale. A 
ignora acest adevăr evi
dent și indiscutabil în
seamnă a da dovadă de 
conservatorism și miopie, 
înseamnă a 11 depășit de

ritmul vertiginos al cerce
tării și al descoperirilor.

Tineretul, care se află 
acum pe băncile școlii și 
ale facultății, tineret care 
va intra, desigur, în con
știința viitorului sub nu
mele de „generație a ști
inței", are în acest context 
o misiune dificilă, dar are

au colaborat atît is
toria cît și statistica, s-a 
constatat că aripile geniu
lui se simt bine alături de 
vigoarea tinereții, de în
drăzneala și entuziasmul 
ei. E o vîrstă fecundă 
în idei mari, deschizătoa
re de drumuri noi, vîrsta

și atunci cînd devin certe 
și consacrate, nu benefi
ciază întotdeauna de a- 
ceiași tratament.

Cum descoperim aceas
tă precocitate, cum sti
mulăm vocația, talentul 
pentru matematică, fizică, 
chimie etc.? La olimpia
dele devenite tradiționale

ția, puterea de asociere 
etc.

Intr-o discuție purtată 
recent cu cîțiva elevi de 
liceu din clasele superi
oare m-a surprins nos
talgia cu care vorbeau 
despre Palatul pionie
rilor. „La cercurile de la 
palat — spuneau ei,

ale tineretului, și alte 
cîteva ale sfaturilor 
populare raionale. Nu 
s-ar putea oare ca una 
din acestea, mai spați
oasă și mai potrivită u- 
nui asemenea scop, să 
fie transformată într-un 
palat sau o casă a ș'i- 
inței ? Ar fi un lăcaș des
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totodată asigurate toate 
condițiile unor realizări 
plenare. Dintotdeauna ti
neretului i s-a cerut să în
vețe, să asimileze tot ceea 
ce geniul uman a creat 
mai de preț într-un do
meniu sau altul de activi
tate. Și azi tineretului i se 
cere același lucru, dar, 
mai mult decît atît, i se 
cere să se pregătească 
astfel încît să poată face 
față evoluției vertiginoa
se a științei de la o zi la 
alta și în același timp 
să-și aducă propria con
tribuție la progresul știin
țific.

După cercetări la care

uneî productivități știin
țifice maxime.

E vorba aici de preco
citate ? Intr-un fel, da. Nu 
numai arta cunoaște mi
nunile precocității, ci și 
știința. Unul din reprezen
tanții acesteia a fost Ni- 
colae Iorga, autor, la vîr
sta de 13 ani, de articole 
în presă, iar mai tîrziu de 
studii și cercetări istorice.

Precocitatea în artă se 
bucură de o bine meri
tată publicitate; presa, ra
dioul, televiziunea anun
ță și comentează succe
sele interpreților, pictori
lor, compozitorilor tineri. 
Succesele științifice, chiar

ar trebui să se adauge 
alte concursuri, multiple, 
variate, cu o largă cu
prindere, concursuri lan
sate la radio și televiziu
ne și în presa de tineret, 
încă de la cea mai fra
gedă vîrstă poate fi în
cepută educarea unei 
gîndiri logice, formarea 
unui sistem, a unei con
cepții științific® despre 
lume. Dar, de cele mai 
multe ori, așa-zisele con
cursuri publicate în re
viste au un caracter strict 
informativ, punînd la în
cercare doar memoria și 
nu capacitatea creatoare 
a gîndirii, deducția, intui
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științei
exista și cadrul și apara- 
tajul necesar unor expe
riențe de fizică și chimie 
dintre cele mai intere
sante. în liceu posibilită
țile sînt mai restrînse, 
discuțiile în cercurile ști
ințifice au un caracter 
mai mult teoretic și nu 
ies de obicei din sfera 
programei analitice". Cu
vintele acestea conțin 
în ble o suaestie și o 
pledoarie totodată pen
tru o inițiativă, impusă 
după cum se vede, de 
cerințele obiective ale 
acestei generații.

Există în București sase 
case raionale de cultură

tinat elevilor din liceele 
de cultură generală si 
de specialitate, din șco
lile tehnice și profesiona
le, un loc de întîlnire și 
de emulație pentru tine
rii cei mai înzestrați și 
mai pasionați de știintă, 
un amfiteatru de idei și 
de discuții, o treap
tă spre cercetare și 
muncă științifică. Tinerii 
înșiși ar putea veni aici 
cu propuneri de. studiu si 
teme de cercetare, de la 
polenul florilor și pînă 
la tehnica folosirii izoto
pilor radioactivi în di
verse ramuri industriale.

Talentul și mai ales

geniul ies din cadrele 
obișnuitului, depășesc cu 
mult media elementului 
comun, zborul lor suie 
îndrăzneț spre culmi care 
li se par celorlalți a- 
mețitoare. Oare nu s-ar 
putea crea, pentru per
sonalitățile excepțional 
dotate, posibilitatea de 
a absolvi două clase 
într-un an ; sau studenți
lor cu mari perspective, 
de a urma în paralel 
două facultăți înrudite ? 
Tradițiile școlii noastre 
cunosc destule cazuri în 
care vocația și capacita
tea de muncă au întrecut 
normele programului di
dactic, iar numele acelor 
tineri excepționali sînt 
scrise astăzi în panteonul 
științei românești.

★

„Per aspera ad astra” 
— e dificil drumul spre 
stele, afirmă un vechi 
dicion. Fantezia, entu
ziasmul, îndrăzneala, dar 
mai ales puterea de mun
că se impun acestei gene
rații pornită să exploreze 
imensa galaxie a științei; 
Amfiteatre și biblioteci, 
laboratoare și publicații 
de specialitate le oferă un 
vast cîmp de activitate, 
industria și agricultura, 
întreaga economie socia
listă constituie uriașul la

borator, viu și dinamic, 
în care această generație 
e datoare să verifice șl 
să aplice cele mai noi și 
mal cutezătoare cuceriri 
ale minții omenești. In 
condițiile excelente pe 
care partidul comunist 
le asigură dezvoltării ști
inței, tinerei generații nu 
i se cere decît să învețe, 
să muncească, să gîn- 
dească și să creeze cu 
toată pasiunea și gene
rozitatea vîrstei, pentru 
că trăiește într-o epocă 
a științei, într-o epocă în 
care gîndirea vie, crea
toare devine tot mai mult 
o forță de producție, iar 
producția de gîndire de
vine o preocupare esen
țială în politica statului 
nostru socialist angajat pe 
drumul progresului eco
nomic și social.

Iată de ce tinerei ge
nerații a științei îi revine 
o sarcină profund patrio
tică — înălțătoarea și 
nobila menire de a con
tribui la ridicarea patriei 
noastre pe culmile înalfe 
ale civilizației socialiste. 
Fată de această datorie, 
nici un sacrificiu nu e 
prea greu.

Pentru generația știin
ței nu există cuvîntul 
imposibil. Cine si-ar pu
tea dori mai mult ?
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Delegația Grupului parlamentar 
de prietenie România-Italia din 
Marea Adunare Națională, condu
să de acad. Constantin Daicoviciu, 
președintele Comitetului de con
ducere al grupului, care, la invi
tația Grupului italian din Uniunea 
interparlamentară, a făcut o vizită 
în Italia, s-a înapoiat vineri în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salu
tați de tovarășii Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Ion Pas, președintele 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, deputati ai Marii 
Adunări Naționale, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, de alte persoane oficiale.

★
înaintea plecării din Italia, de

legația Grupului parlamentar de 
prietenie România — Italia din 
Marea Adunare Națională a fost 
primită la palatul Montecitorio de 
președintele Camerei Deputatilor, 
Brunetto Bucciarelli Ducci. Dele
gația a fost primită, de asemenea,

de vicepreședintele Senatului ita
lian, Giuseppe Spataro.

La întrevederi, care s-au desfă
șurat într'-o atmosferă cordială, au 
fost de fată Cornel Burtică, am
basadorul României la Roma, și 
senatorul Giuseppe Maria Sibille, 
președintele Grupului parlamentar 
de prietenie Italia — România.

După întrevederi membrii dele
gației au vizitat palatul Quirinale, 
sediul președinției republicii, unde 
au semnat în cartea de onoare.

(Agerpres)

în Editura Politică 
a apărut: 

V. I. LENIN 

OPERE COMPLETE, 
VOL. 41

Lista de ciștiguri In autoturisme
— Trimestrul 111/1966 —

Nr. curent
Numărul 
libretului 
cîștigător

Nr. curent
Numărul 
libretului 
cîștigător

Plenara Consiliului General
al U.C. F. S.

In ziua de 28 octombrie a avut 
loc Plenara Consiliului General al 
U.C.F.S., la care au luat parte 
membri și membri supleanți ai 
Consiliului General, președinții 
consiliilor regionale, secretari ai 
cluburilor sportive și alți activiști 
ai mișcării sportive, reprezentanți 
ai unor organizații obștești și de 
stat, antrenori și sportivi fruntași, 
activiști de partid, ziariști.

La plenară au luat parte tova
rășii Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C.

al P.C.R., și Petre Lupu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Plenara a analizat munca orga
nelor și organizațiilor U.C.F.S., 
pentru îmbunătățirea activității 
fotbalistice din țara noastră și a 
adoptat noi măsuri în acest scop.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru Dră
ghici.

Plenara a hotărît să convoace 
cea de-a Il-a Conferință pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
în zilele de 2—4 martie 1967.

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI ÂI P.C.R.
S-A ÎNTORS DIN

Delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Gheorghe 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. a făcut o vizită în Repu
blica Democrată Germană, s-a îna
poiat vineri în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

R. D. GERMANĂ
delegația a fost întîmpinată de Ni- 
colae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu și Nico- 
lae Toader, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei de colaborare tehnico-stiintifică
9 9

intre Republica Socialistă România și R.D. Germană

anuri de noi aventuri
sub masca „intențiilor de pace"

-r ■ . . . V*

S-a consumat încă un episod al 
campaniei propagandistice declan
șate de imperialiștii americani cu 
scopul de a arunca praf în ochii 
popoarelor și.a le distrage atenția 
de la planurile de' intensificare și 
extindere a agresiunii împotriva 
poporului vietnamez. Conferința de 
la Manila care a reunit în jurul 
președintelui Johnson pe reprezen
tanții țărilor din Asia și Oceania 
participante la agresiunea din 
Vietnam, prezentată ca o manifes
tare a așa-zisei dorințe de „pace" 
a S.U.A., s-a dovedit a fi de fapt 
o manevră inabilă de a masca 
izolarea crescîndă a intervention 
niștilor pe plan intern și interna
țional. în timp ce președintele 
Johnson făcea risipă de cuvinte de 
„pace", pe parcursul turneului său 
asiatic și chiar la întrunirea de la 
Manila, asupra orașelor și satelor, 
centrelor industriale, căilor ferate și 
șoselelor nord-vietnameze cădeau 
tone de bombe aruncate de avia-
ția americană.

S-au volatilizat toate afirmațiile 
atribuind conferinței rolul de a 
trece în revistă perspectivele „so
luționării pașnice" a conflictului 
vietnamez. De altfel, opinia publi
că progresistă nici nu și-a făcut 
iluzii cu privire la scopul urmărit. 
Discuțiile de la Manila și documen
tele adoptate au confirmat aprecie
rile prealabile 
nu este decît 
război" menit 
efortul • militar" 
încercarea 
de luptă 
mez. Din

că întrunirea 
un „consiliu de 
să „coordoneze 
al agresorilor, în 
a fringe voința 

poporului vietna-

de război" și arăta că la Manila 
„accentul a fost pus pe întărirea 
efortului de război". De altfel, în
suși președintele Johnson a decla
rat că a fost abordată pro
blema sporirii efectivelor mili
tare ale S.U.A. și ale acoliților 
lor în Vietnamul de sud. Postul de 
radio Hanoi, apreciind reuniunea 
agresorilor ca „o perdea de fum", 
releva că ea reflectă uneltirile im
perialismului american de a da o 
mai mare amploare războiului în 
spatele ofertei fățarnice de „pace".

Faptele aruncă lumină și asupra 
altei laturi a scopului urmărit de 
inițiatorii conferinței. „Angajarea 
celor 300 de mii de soldați ameri
cani într-un război crud și dificil 
— scrie „New York Times" — re-

COMENTARIU

Un Fiat 1 800 cu radio

1 | 761—205—6290

Cîte un Fiat 1 300 netropica- 
lizat

2 746—204—73
3 703—426—10
4 702—1—7592
5 752—1—5136
6 709—1—11027
7 724—104—4534
8 743—1—4936
9 764—253—11

10 715—1—5564
11 710—514—39
12 732—1—6518
13 708—1—1480
14 719—217—110
15 727—1—3409
16 706—204—267
17 717—1—248
18 736—202—1936
19 736—1—12525
20 763—202—245
21 . 765—1—624
22 759—1—20531
23 764—202—1485
24 738—103—3539
25 760—206—3849
26 766—1—7899
27 731—103—100
28 731—111—2555
29 743—1—5728
30 746—1—608
31 701—203—733
32 749—88—14
33 . '712—1—91
34 765—1—1225
35 738—103—6173
36 761—208—4635
37 709—1—1210
38 709—215—64
39 735—1—3607
40 736—212—1999
41 717—205—149

Cîte un Fiat 850

42 703—212—67
43 702—1—6412
44 752—1—2774
45 709—1—9494
46 724—104—3197
47 743—1—2957
48 725—215—69
49 715—1—2763
50 715—204—656
51 732—1—5258
52 753—1—350
53 719—1—1480
54 727—1—1089
55 704—124—63
56 712—513—15
57 710—213—77
58 736—1—11370
59 747—1—1883
60 760—202—2220
61 759—1—18844
62 759—207—166
63 • 738—103—892
64 760—206—2150
65 Tno—1—6701
66 762—210—2101
67 731—111—756
68 712—1—475

Cîte un Fiat 600

69 713—25—4
70 734—1—3070
71 752—218—35
72 752—1—7823
73 709—1—13336
74 706—1—31
75 743—1—8030
76 755—1—45
77 715—1—9816
78 754—1—1633
79 711—102—1414
80 720—137—220
81 719—201—2856
82 727—204—362
83 750—201—609
84 717—1—4812

85 736—269—425
RK 7QR_ 919__91 «5oo
87 764—1—3322
88 765—201—1044
89 759—1—23450
90 734—103—5526
91 738—103—6238
92 760—207—2567
93 762—1—860
94 731—103—5517
95 761—205—3586
96 735—1—3565
97 703—809—619
98 722—413—70
99 752—202—1147

100 709—202—398
101 709—214—18
102 743—1—10887
103 705—1—863
104 715—1—13896
105 758—206—169
106 716—1—3958
107 724—1—473
108 719—203—407
109 741—201—2983
110 750—1—5034
111 717—14—109
112 736—1—2443
113 719—520—26
114 764—206—929
115 759—1—7787
116 759—1—26592
117 734—103—9367
118 760—1—6863
119 762—207—485
120 762—1—5833
121 731—106—157
122 761—205—7296

Cîte un Wartburg Lux

123 703—1—3764
124 702—1—6237
125 752—1—2331
126 709—1—9275
127 724—104—3006
128 743—1—2686
129 711—1—765
130 715—1—2409
131 715—204—350
132 732—1—5081.
133 713—714—10
134 719—1—1224
135 727—1—681
136 704—110—50
137 712—923—17
138 710—1—2312
139 736—1—11235
140 747—1—1747
141 760—202—2047
142 759—1—18643
143 759—207—6
144 738—103—446
145 760—206—1837
146 766—1—6538
147 762—210—1921
148 731—111—277
149 761—208—8785
150 735—1—2661
151 740—207—270
152 722—306—129
153 752—201—1533
154 709—91—226
155 745—7—53
156 743—1—10218
157 701-205—577
158 715—1—13040
159 758—1—289
160 716—1—2802
161 713—102—1488
162 715—708—668
163 741—201—2215
164 750—1—3794
165 717—1—7309
166 736—1—359
167 738—1—494
168 764—203—2088
169 759—1—5855
170 759—1—25906
171 734—103—8646
172 760—1—5536
173 761—201—1553
174 762—1—5063
175 731—103—7997
176 761—205—6566

Depunătorilor care nu se pre
zintă cu libretele de''economii ie
șite cîștigătoare la sorti în termen 
de 30 zile de la data tragerii, la 
care li s-au atribuit cîștigurile în 
autoturisme sau nu depun ori nu 
completează în același termen su
ma de 5 000 lei reprezentînd con
tribuția la fondul de cîștiguri. li 
se vor plăti cîștigurile în numerar 
(valoarea autoturismului mai pu
țin contribuția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme poate beneficia într-o 
perioadă de un an de un singur 
autoturism, indiferent de numărul 
libretelor de economii cu care par
ticipă la tragerile de cîștiguri în

autoturisme. Celelalte cîștiguri se 
plătesc în numerar. Tot în nume
rar se achită și cîștigurile titulari
lor de librete care și-au cumpărat 
autoturisme pe bază de depunere 
la C.E.C., in cursul anului premer
gător tragerii la sorti la care li 
s-au atribuit cîștiguri în autotu
risme.

Titularul libretului de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme ieșit cîștigător, înscris 
pentru procurarea de autoturism, 
în cazul în care dorește să pri
mească autoturismul cîștigat. va 
renunța în prealabil, pe bază de 
cerere, la autoturismul la care este 
Înscris ; în caz contrar cîștigul se 
achită în numerar.

între 23 și 27 octombrie a avut 
loc la București cea de-a XVI-a 
sesiune a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

La sesiune a fost examinată în
deplinirea prevederilor protocolu
lui sesiunii a XV-a și s-a convenit 
asupra tematicii de colaborare 
tehnico-științifice pentru perioada 
următoare. De asemenea, a avut 
loc un schimb util de păreri pri
vind lărgirea și adîncirea pe mai 
departe a colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

în conformitate cu protocolul 
semnat, cele două părți își vor

transmite reciproc documentații 
tehnice și vor primi specialiști 
pentru cunoașterea realizărilor teh
nico-științifice în domeniile indus
triei chimice, construcțiilor de ma
șini, industriei petrolului, energiei 
electrice, industriei ușoare, con
strucțiilor și altele.

La semnarea protocolului a par
ticipat Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane în țara noastră.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

în timpul șederii sale, delegația 
germană a vizitat unele instituții 
și întreprinderi industriale din Ro
mânia.

PRIMA SESIUNE DE COMUNICĂRI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE A INSTITUTULUI 

DE CERCETĂRI PENTRU TELECOMUNICAȚII

de 
a 
documentele publicate 

după încheierea „conferinței" se 
poate trage concluzia — arată zia
rul nord-vietnamez „Nhan Dan" — 
că planurile americane în privința 
Vietnamului comportă extinderea 
războiului agresiv, intensificarea 
sprijinirii marionetelor de la Sai
gon, silirea poporului vietnamez să 
accepte condițiile dictate de agre
sori. Nu „căi pentru instaurarea 
păcii" — cum a declarat Washing
tonul în repetate rînduri — au cău
tat participanții la conferință, ci 
mijloace de a persevera pe calea 
lipsită de perspective a agresiunii. 

Conferința a pus încăodată în 
adevărata lumină declarațiile ofi
cialităților americane de „căutare a 
păcii", a arătat ce credit se poate 
acorda acestor declarații. Răspun- 
zînd la întrebarea dacă documen
tele de la Manila sînt îndrep
tate spre instaurarea păcii în Viet
nam, ziarul american „New York 
Times" răspunde fără echivoc : 
„Nu".

„Japan Times", sintetiza astfel con
ținutul lucrărilor conferinței : „S.U.A. 
și aliații lor își întăresc pregătirile

flectă amploarea îngrijorării națio
nale". Conferința a urmărit să cre
eze în sînul poporului american im
presia că nu numai Statele Unite, 
aflate la multe mile de Vietnam, 
dar și alte țări din bazinul Paci
ficului și din vecinătatea Vietnamu
lui sînt angajate în egală măsură 
în războiul împotriva poporului 
vietnamez. De altfel, prin crearea 
la Manila a unui „organism consul
tativ", Statele Unite țintesc să 
transforme agresiunea într-un răz
boi colectiv. „Totul trebuie pus 
în momentul de față în joc — 
scrie „France Presse" referindu-se 
la scopul turneului lui Johnson prin 
Asia — pentru a șterge imaginea 
unei Americi angajate într-un răz
boi murdar și pentru a-1 prezenta 
ca o cruciadă comună a țărilor 
asiatice".

Conferința a fost folosită de re
prezentanții unor regimuri-marione- 
tă, cum este cel din Coreea de sud, 
care-și văd șubrezite pozițiile și 
se tem de mînia popoarelor lor, 
pentru chemări isterice la escala
darea războiului de agresiune. Prin 
însăși prezența lor în jurul preșe
dintelui S.U.A. s-a urmărit să se 
ofere un nou suport acestor regi
muri, menținute cu sprijinul ame
rican.

încercarea de a înfățișa drept 
reprezentanți ai Asiei pe par
tenerii S.U.A. la agresiune a stîrnit 
resentimentele și indignarea po
poarelor continentului. „Cine ar 
putea considera această întîlnire 
drept o conferință a popoarelor a- 
siatice — se întreba cu justificată 
indignare ziarul japonez „Yomiuri" 
— cînd la ea nu au luat parte re
prezentanții a circa 94 la sută din 
populația Asiei?"

înfierînd noua înșelătorie pusă 
la cale de imperialiștii americani,

popoarele iubitoare de pace de 
pretutindeni cer nu vorbe despre 
pace, nu jonglerii care să „justi
fice" agresiunea împotriva eroicu
lui popor vietnamez însetat de li
bertate, ci acțiuni concrete, fapte 
care să ducă la curmarea interven
ției. Dacă Statele Unite vor cu ade
vărat pacea, ele pot înfăptui acest 
lucru cu mai puține eforturi decît 
cele depuse pentru a acredita pre
tinsa lor dorință de pace. Republi
ca Democrată Vietnam, Frontul Na
țional de Eliberare, popoarele țări
lor socialiste, opinia publică pro
gresistă de pretutindeni au arătat 
în repetate rînduri că nimeni nu 
împiedică Statele Unite să iasă din 
mlaștina în care s-au afundat. O- 
menirea cere ca S.U.A. să înceteze 
imediat, necondiționat și definitiv 
bombardamentele asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam, stat liber și in
dependent, să pună capăt agre
siunii din Vietnam, să recunoască 
Frontul Național de Eliberare, sin
gurul reprezentant autentic al po
porului din Vietnamul de sud. Este 
necesar să fie retrase toate trupe
le străine din Vietnam.

Calea spre soluționarea proble
mei vietnameze este concret indi
cată în cunoscutul program în pa
tru puncte al guvernului R. D. 
Vietnam și în declarația în cinci 
puncte a Frontului Național de Eli
berare. Aceste documente consti
tuie o expresie concentrată a acor
durilor de la Geneva cu privire la 
Vietnam, încălcate în mod brutal 
de agresori.

întreaga omenire știe că drep
tatea se află de partea poporului 
vietnamez. Nici un artificiu de pro
pagandă nu poate ascunde fap
tul că Statele Unite au comis agre
siunea, ele au declanșat în mod cu 
totul nejustificat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam, au amplasat 
un uriaș mecanism de război la 
sud de paralela 17 cu scopul de 
a înăbuși lupta dreaptă a poporu
lui din Vietnamul de sud pentru 
libertate. Iată de ce pentru instau
rarea păcii în Vietnam este nece
sar ca Statele Unite să renunțe la 
toate actele lor agresive împotriva 
poporului vietnamez, singurul în 
drept să-și rezolve problemele in
terne, să decidă asupra unității na
ționale, potrivit aspirațiilor sale, 
fără nici un amestec din afară.

Perseverînd pe calea agresiunii, 
nesocotind cele mai elementare re
guli ale dreptului internațional, a- 
gravînd în continuare atmosfera 
din Asia de sud-est, ceea ce peri
clitează pacea mondială, Statele 
Unite se încarcă cu o grea răs
pundere în fața popoarelor lumii.

AI. CJMPEANU

Vineri s-au deschis în Capitală 
lucrările primei sesiuni de comu
nicări tehnico-științifice a Institu
tului de cercetări pentru telecomu
nicații.

Au participat Vasile Chiriță, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, con
ducători și specialiști de unități de 
construcție, exploatare și întreți
nere a rețelei de telecomunicații 
din țară.

In cuvîntul de deschidere, Cons
tantin Ceaușescu, adjunct al mi
nistrului poștelor și telecomunica
țiilor, s-a referit la realizările ob
ținute de acest institut în proiecta
rea și execuția unor importante o- 
biective de telecomunicații, printre

care sistemele telegrafice tranzis
torizate, echipamentele de linie cu 
60 de căi etc. De asemenea, a fost 
subliniată necesitatea intensificării 
cercetărilor cu caracter aplicativ în 
scopul extinderii mecanizării în 
activitatea poștală și în lucrările 
de construcții din telecomunicații, 
a introducerii transmisiunilor de 
date cu viteză mărită și a unor noi 
sisteme de televiziune.

în continuare, au fost prezentate 
referate asupra principalelor teme 
cercetate în cursul ultimilor ani și 
s-au purtat discuții pe marginea 
lor.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Cu prilejul Zilelor culturii sovie
tice (28 octombrie — 6 noiembrie), 
vineri s-a deschis în Capitală, la 
Librăria universală din Calea Vic
toriei, „Decada cărții sovietice", 
organizată sub egida Centralei edi
turilor și difuzării cărții și a Con
siliului general A.R.L.U.S.

Sînt prezentate peste 1 500 de 
volume : traduceri în limba româ
nă din literatura rusă și sovietică, 
lucrări de beletristică, artă, științe 
sociale și tehnice, tipărite de edi
turile din U.R.S.S.

Au fost prezenți Marin Florea- 
Ionescu, vicepreședinte al Consi
liului general A.R.L.U.S., reprezen
tanți ai Centralei editurilor și di
fuzării cărții, ai Uniunii Scriito
rilor, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, academicieni, scriitori, alți 
oameni de artă și cultură, lucră
tori din edituri.

Erau de față reprezentanți ai am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Timpul probabil pentru 30—31 
oct. și 1 noiembrie. Vremea con
tinuă să se răcească la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi locale. în re
giunea de munte ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 2 și plus 
8 grade, iar maximele între 7 și 
17 grade.

In București vreme ușor insta
bilă și in răcire cu cerul schim
bător. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit din nord. 
Temperatura în scădere ușoară.

Vineri dimineața a plecat spre 
Franța o delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
condusă de Sanda Rangheț, secre
tar al comitetului, pentru a lua 
parte la Zilele de studii ale miș
cării „Femeile și pacea", care se 
vor desfășura la Strasbourg între 
29 și 31 octombrie.

★

Cu ocazia Zilei Naționale a Aus
triei, vineri seară a avut loc o gală 
de filme organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au luat parte Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au fost de față membri ai am
basadei Austriei la București.

★

In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, colec
tivul Teatrului „Jozsef Attila" din 
Budapesta a prezentat vineri sea
ra, în sala „Comedia" din Capita
lă, un spectacol de gală cu piesa 
„Drumul șoarecelui" de Gyârfâs 
Miklos.

Printre invitați se aflau Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mihnea Gheorghiu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, alte 
persoane oficiale.

Au asistat Jozsef Vince, amba
sadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

La reușita spectacolului și-au 
dat concursul Gobbi Hilda, artistă 
a poporului, laureată a premiului 
Kossuth. Răday Imre, artist eme
rit. Năray Teri. Tdth Judith, Al- 
masi Eva. KOncz Găbor.

Actorilor maghiari le-au fost 
oferite flori.

(Agerpres)

înnoiri în vechiul Izmit
Poporal turc sărbătorește astăzi a 43-a ani

versare a proclamării Republicii Turcia, eve
niment important care a marcat o cotitură în 
istoria țării, deschizînd calea pentru înfăp
tuirea unui șir de prefaceri înnoitoare, pen
tru transformarea vechii Turcii într-un stat 
modern. Cu acest prilej, poporul român urează 
poporului turc prosperitate și noi succese în 
activitatea pentru propășirea patriei sale.

De la Istanbul pînă la 
Izmit nu faci cu mașina 
decît o oră, O călătorie 
plăcută, pe șoseaua ce 
duce spre Ankara ; te 
însoțește verdele crud, li
niștitor al pomilor răspîn- 
diți aici cu dărnicie de 
natură, parcă vrînd să 
răzbune secetosul podiș 
anatolian. în dreapta, la 
cîteva sute de metri, îți 
scapără sub priviri luciul 
Mării Marmara, săgetată 
de soarele torid. De 
partea cealaltă cîteva 
dealuri molcome, brodate 
cu pilcuri de case.

Orașul Izmit este tot atît 
de vechi ca și Istanbul, 
dar nu are renumele a- 
cestui oraș-muzeu. Abia 
acum el începe să-și scrie 
propria istorie, o istorie 
legată de dezvoltarea in
dustriei țării.

Din depărtare se văd, 
între pămînt și cer, turnu
rile argintii ale rafinăriei 
IPRAS, așezată pe malul 
golfului Izmit. Gazdele ne 
vorbesc despre capacita
tea noii întreprinderi, or
ganizarea producției, fo
losirea și retribuirea per
sonalului, apoi ne arată 
laboratoarele, secțiile de 
distilare a petrolului, 
grupul de locuințe con
struite. In apropierea rafi
năriei, mai multe gredere, 
buldozere, excavatoare 
nivelează terenul, pregă
tesc deschiderea unui 
șantier. Aici, ne explică 
însoțitorii turci, se va 
înălța în cîțiva ani un 
mare combinat petro
chimic. întreprinderea în 
funcțiune și șantierul din 
apropiere evocă dorința 
Turciei moderne de a 
progresa pe calea dez
voltării economice. Cuvîn
tul „progres" a căpătat în 
Turcia de astăzi o rezo
nanță puternică. Atatflrk, 
primul președinte ales al 
Turciei, a fost și primul 
conducător care, încă cu 
cîteva decenii în urmă, a 
înțeles ce valoare uria

șă are dezvoltarea eco
nomică pentru asigurarea 
independenței țării sale. 
Nu era un vis, ci o con
cepție fondată pe analiza 
posibilităților existente, pe 
situația internă concretă, 
reală. Căci Turcia era și 
este un stat bogat în 
resurse naturale : cărbu
ne, petrol, minereu de 
fier, crom, cupru, mangan, 
wolfram, aur, argint, cosi
tor etc., surse hidroener
getice, întinse suprafețe 
arabile.

Turcia de azi este 
decisă să valorifice a- 
ceste resurse în interesul 
național. „Unul dintre o- 
biectivele esențiale ale 
politicii noastre economi

nantă în economia turcă, 
apar unități ale indus
triei extractive qrele și 
enerqetice. Fără a satis
face încă nevoile interne, 
producția de petrol, con
trolată de societatea de 
stat „Ttirkiyepetrolleri 
A.C.", a ajuns în acest 
an la 1 500 000 tone. Au 
fost date recent în func
țiune rafinăriile de la Iz
mit și Batman. otelăria 
de la Ereqli, uzine meta
lurgice. Sînt în construc
ție uzine metalurgice și 
de aluminiu, o fabrică de 
îngrășăminte chimice la 
Kiitahiya, o rafinărie 
la Yozgat. Pe Eufrat se 
înalță barajul Keban, o- 
biectiv de primă impor
tanță pentru dezvoltarea 
economică a regiunilor 
din estul tării.

Din programul guver
namental se desprinde 
intenția conducătorilor 
turci de a depăși obs
tacolele care mai per
sistă în calea dezvol
tării economice, prin ca
nalizarea unor investi
ții mai însemnate în sec
toare de bază ale indus
triei, prin sporirea ran
damentului agriculturii.

ce — se subliniază în pro
gramul quvernului S. De- 
mirel, aprobat de Medji- 
lis (parlament) în 1965 — 
îl constituie industrializa
rea rapidă a Turciei". Se 
apreciază că economia 
Turciei în ultimii zece ani 
a înregistrat progrese în
semnate, determinate de 
menținerea la un nivel 
mai înalt a stabilității 
preturilor prin reducerea 
deficitului balanței contu
rilor curente, creșterea e- 
conomiilor. precum și 
printr-o mai judicioasă 
tratare a problemelor de 
dezvoltare economică.

Harta economică a Tur
ciei îți prilejuiește con
statarea preocupării pen
tru acoperirea golurilor 
existente în dezvoltarea 
industrială, prin stabili
rea unui oarecare echi
libru între sectoare. Ală
turi de industria ușoară, 
unilateral dezvoltată în 
trecut și încă predomi

Guvernul se preocupă ca 
pe planul relațiilor inter
naționale să lărgească 
cooperarea economică, 
comercială și tehnică cu 
cît mai multe state. Turcia 
își caută parteneri de 
schimburi comerciale și 
printre statele socialiste, 
cu care în ultima vreme 
și-a dezvoltat colabora
rea.

Relațiile dintre România 
și Turcia au o evoluție 
pozitivă, ascendentă. La 
sfîrșitul lunii iulie, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită 
oficială în Turcia, la in
vitația premierului Suley
man Demirel S-au inau
gurat, cu acest prilej, 
contactele oficiale pe 
linie de stat dintre cele 
două țări. Acest dialog 
româno-turc va fi conti
nuat și în viitor. Atît pre
ședintele Cevdet Sunay, 
cît și premierul Demirel

au acceptat cu plăcere 
invitația adresată de a 
vizita țara noastră.

Vizita premierului ro
mân a avut semnifi
cații adinei pentru dez
voltarea în continuare a 
relațiilor româno-turce. 
„Sîntem bucuroși să con
statăm — declara di
rectorul general al presei 
din M.A.E. al Turciei, Ar- 
maoglu, în fața unui grup 
de ziariști români — dez
voltarea favorabilă a coo
perării turco-române. Sîn
tem două țări europene și 
înainte de toate balca
nice. între noi nu există 
probleme care să afec
teze în rău relațiile pe 
linie de stat și cele eco
nomice. Dimpotrivă, fac
tori de ordin geografic, 
istoric, economic și poli
tic ne stimulează la a- 
propiere. Avem o donnlă 
și un interes comun de a 
conviețui în pace și înțe
legere în regiunea noas
tră balcanică. Cu acest 
sentiment țara mea a vo
tat la O.N.U. rezoluția ini
țiată de România cu privi
re ia îmbunătățirea rela
țiilor de bună vecinătate 
între statele europene a- 
parținînd unor sisteme so
ciale diferite".

Evoluția pozitivă a re
lațiilor româno turce con
tribuie la întărirea păcii 
în zona qeoqrafică în 
care trăim Aceste relații 
se dezvoltă pe temelia 
sigură a respectării prin
cipiului că „fiecare este 
slănîn în casa lui" — 
cum remarca ziarul 
„Ulus". Respectarea inde
pendentei și suveranității 
naționale, egalitatea în 
drepturi si neamestecul în 
treburile Interne sînt prin
cipii pe baza cărora se 
clădește colaborarea Ro
mâniei și Turciei, două 
state cu orînduiri social- 
politice diferite, colabora
re care își qăsește expre
sia într-o serie de acorduri 
pe linia economică, cul- 
tural-stiințifică. turism Re
lațiile de bună vecinătate 
și colaborare rodnică în
tre România și Turcia co
respund intereselor vitale 
și năzuințelor popoarelor 
din cele două țări și re
prezintă un aport prețios 
la lărgirea căilor de în
tărire a păcii în Balcani, 
de însănătoșire a atmo
sferei politice.

Nicolae POPOVICI
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BONN

BUNDESRATUL 
A RESPINS 
PROIECTUL 
DE BUGET AL 
GUVERNULUI

BONN 28 (Agerpres). — După 
demisia celor patru miniștri ai 
partidului liber-democrat, ac
tualul guvern minoritar, format 
din reprezentanți ai partidului 
U.C.D.—U.C.S., a înregistrat 
vineri prima sa înfrîngere: 
Bundesratul (Camera superioa
ră a parlamentului) a respins 
proiectul de buget guverna
mental pentru anul viitor.

Examinînd proiectul care 
prevede un deficit de 4,2 mi
liarde mărci, Bundesratul a a- 
juns la concluzia că acesta nu 
corespunde realității în ceea ce 
privește raportul dintre venituri 
și cheltuieli, cerînd guvernului 
să-1 revizuiască. Deficitul viito
rului buget vest-german este 
determinat mai ales de faptul 
că Bonnul trebuie să compen
seze în cea mai mare parte 
cheltuielile în devize ale State
lor Unite și Angliei pentru în
treținerea forțelor lor militare 
staționate in R.F.G. Pentru aco
perirea acestui deficit, Partidul 
U.C.D.—U.C.S. consideră nece
sară introducerea unor noi im- D pozite.

1967—an 
al turismului 
internațional

NEW YORK. Recunoscînd im
portanța turismului ca factor de 
promovare a colaborării interna
ționale, cea de-a 21-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. a în
scris problema dezvoltării turis
mului pe agenda sa. Discuțiile asu
pra acestui punct de pe ordinea de 
zi au început în comitetul pentru 
problemele economice și financia
re. în fața comitetului se află 
proiectul de rezoluție prezentat de 
România, Austria, Argentina, Bel
gia, R.A.U., Iugoslavia și alte țări, 
prin care se propune ca anul 1967 
să fie declarat „an al turismului 
internațional". în document se 
cere, de asemenea, statelor mem
bre să depună eforturi pentru pro
movarea și dezvoltarea turismului 
internațional.

în cuvîntul său, reprezentantul 
român, Alexandru Niculescu, a 
subliniat că „turismul internațio
nal este strîns legat de ideea coo
perării între toate statele și po
poarele".

O.N.U. 8 retras 
R.S.A. mandatul 
asupra Africii 
de sud-vest

NEW YORK. Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărît să retragă Republicii 
sud-africane mandatul asupra Africii de 
sud-vest. Rezoluția a fost adoptată cu 
114 voturi, contra 2 și 3 abțineri. Apli
carea apartheid-ului în acest teritoriu 
este considerată drept o „crimă împo
triva umanității".

Proiect de acțiune 
comună a stingii 
propus 
de P. C. Francez

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : înaintea deschiderii celui de-al 
56-lea Congres al Partidului socia
list (S.F.I.O.), secretarul general al 
Partidului Comunist Francez, Wal
deck Rochet, a adresat o scrisoare 
secretarului general al S.F.I.O., 
Guy Mollet. După ce reamintește 
propunerile repetate ale P.C.F. 
pentru elaborarea unui program 
comun și a unei tactici comune a 
tuturor partidelor stîngii în vede
rea alegerilor legislative din mar
tie 1967 și subliniază faptul că a- 
ceste propuneri nu au primit încă 
un răspuns favorabil, Waldeck Ro
chet scrie : „Noi continuăm să cre
dem că o înțelegere între toate 
forțele muncitorești și democratice 
și înainte de toate între cele două 
partide ale noastre este necesară".

Conferința de presă 
a președintelui de Gaulle

„Politica franceză urmărește ca Franța

să rămînă o națiune independentă"

PARIS 28 (Agerpres). — Vineri 
a avut loc la Palatul Elysee 
conferința de presă a preșe
dintelui de Gaulle. Răspunzînd în
trebărilor ziariștilor, președintele 
a declarat că politica fran
ceză urmărește „în esență ca 
Franța să fie și să rămînă o na
țiune independentă... Independența 
înseamnă că noi să apreciem sin
guri ce e bine să. facem, și cu cine, 
fără ca aceasta să ne fie impus de 
vreun alt stat".

Remarcînd că există persoane, 
și deseori nu dintre cele mai puțin 
importante, care au preconizat, sub 
haina unor teorii mai mult sau 
mai puțin atrăgătoare, ca Franța 
să renunțe la independență prin 
aderarea ei la cutare sau cutare or
ganism internațional și să remită 
astfel unor organisme străine răs
punderea destinului său, președin
tele a spus: „Dacă am fi ascultat 
de apostolii excesivi ai acestor or
ganisme, în care predomină, după 
cum toată lumea știe, protecția 
politică, forța militară, puterea 
economică, ajutorul în multiple 
forme, ale Statelor Unite, ele nu 
ar fi fost decît un paravan pen
tru a ne supune hegemoniei ame
ricane".

Președintele de Gaulle s-a refe
rit apoi la problema vietnameză. 
El a calificat drept absolut detes
tabile bombardamentele americane 
asupra R. D. Vietnam și a declarat 
că „Franța nu propune nici un fel 
de mediere, pe care nimeni nu ar 
primi-o favorabil și care nu ar 
duce la nimic".

îndeplinirea condițiilor pentru 
restabilirea păcii, formulate de 
Franța — a spus vorbitorul — 
„depinde în realitate de hotărîrea 
americanilor. Este necesar ca ei 
să respecte principiul potrivit că
ruia fiecare popor, oricare ar fi el, 
trebuie să-și reglementeze singur 
afacerile, în felul său propriu și 
prin propriile sale mijloace. Este 
necesar ca americanii să aplice 
acest principiu în cazul poporului 
vietnamez și, prin urmare, să-și

retragă în America forțele pe care 
le-au adus treptat în Vietnam 
după plecarea forțelor noastre". 
Președintele a relevat că Franța 
încearcă să determine S.U.A. să 
renunțe la acțiunea lor nenorocită 
în Vietnam.

Generalul de Gaulle a abordat 
apoi problemele europene, subli
niind că „continentul nostru tre
buie el însuși, de; la un capăt la 
celalalt al teritoriului său să orga
nizeze destinderea, înțelegerea și 
apoi colaborarea. Considerăm că nu 
există nimic în aceasta care să con
trarieze, la urma urmelor, intere
sele cuiva. Vorbind despre relațiile 
Franței cu Germania occidentală, 
el a spus: „Nu este vina noas
tră dacă legăturile preferenția
le contractate și dezvoltate fără 
încetare de Bonn cu Washingtonul 
au lipsit de inspirație și de sub
stanță Tratatul franco—vest-ger
man". Vorbitorul a remarcat că „ni
mic fundamental valabil nu s-ar 
realiza în Europa- atît timp cît po
poarele din Vest și cele din Est nu se 
vor fi pus de acord". După ce a 
amintit dezvoltarea relațiilor Fran
ței cu Uniunea Sovietică, cît și a- 
propiata călătorie la Paris a con
ducătorilor sovietici, generalul de 
Gaulle a adăugat: „Nimeni nu ig
noră că noi sîntem pe cale de a 
reînnoi profund relațiile noastre cu 
Polonia, România, Iugoslavia, Ce
hoslovacia, Bulgaria, Ungaria. în
tre toate aceste popoare și noi răz
boiul rece apare astăzi derizoriu, 
devreme ce se organizează o coope
rare crescîndă și amicală".

Președintele a răspuns, de ase
menea, la întrebările ziariștilor pri
vitoare la N.A.T.O., la înarmarea 
atomică a Franței și viitorul So
maliei franceze, reafirmînd cunos
cuta poziție a țării sale în aceste 
probleme.

Abordînd problemele interne ale 
Franței, vorbitorul a evocat pe 
scurt cîteva aspecte ale situației 
economice după care s-a referit la 
viitoarele alegeri legislative din 
primăvară.

Comunicat Plenara C. C
sovieto-marocan

MOSCOVA 28 (Agerpres).— Co
municatul dat publicității după vi
zita oficială în U.R.S.S. a regelui 
Marocului, Hassan al II-lea, subli
niază că cele două părți au consta
tat că există condițiile necesare și 
dorința reciprocă de întărire și dez
voltare continuă a relațiilor de 
prietenie, a colaborării dintre cele 
două țări. In timpul vizitei au fost 
semnate acorduri cu privire la co
laborarea dintre U.R.S.S. și Maroc 
în domeniul economiei, culturii, 
științei și tehnicii, radioului și tele
viziunii.

Părțile au relevat cu satisfacție 
identitatea sau apropierea puncte
lor de vedere într-o serie de pro
bleme internaționale importante, 
inclusiv în ceea ce privește princi
piul coexistenței pașnice, dezarmă
rii generale și totale, politicii de 
neangajare. Cele două părți au con
damnat cu hotărîre amestecul străin 
în treburile Vietnamului și au con
firmat dreptul inalienabil al po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta. Comunicatul con
damnă colonialismul, neocolonialis- 
mul, precum și regimul rasist din 
Africa de Sud și din Rhodesia de 
sud și arată că U.R.S.S. și Marocul 
se pronunță pentru lichidarea ba
zelor militare străine. Părțile au 
subliniat, de asemenea, importanța 
asigurării securității în Europa.

EXISTĂ POSIBILITĂȚI
A u u

Declarațiile 
de externe

ministrului 
Paul Martin
(Agerpres). — LaOTTAWA 28

Ottawa a fost dat publicității tex
tul declarației făcute de ministrul 
afacerilor externe al Canadei, 
Paul Martin.

Expunînd punctul de vedere al 
guvernului său privind unele pro
bleme internaționale, Martin a de
clarat că „guvernul canadian con
sideră că există posibilități, dem
ne de luat în seamă, pentru îmbu
nătățirea relațiilor cu țările Euro
pei răsăritene". Ministrul de ex
terne canadian a arătat că, din dis
cuțiile pe care le-a avut cu repre
zentanți ai țărilor socialiste, a 
ajuns la concluzia că acestea ma
nifestă o dorință sinceră de a găsi 
noi domenii de colaborare cu Ca
nada.

El a anunțat că între 4 și 16 
noiembrie va vizita Italia, U.R.S.S. 
și Polonia.

VIZITA DELEGAȚIEI
DE ACTIVIȘTI
Al P.C.R. ÎN
R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite: De
legația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Al- 
dea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., a fost primită vineri la Co
mitetul Central al P.C. din Ceho
slovacia de către Lubomir Strou- 
gal. secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire caldă, prie
tenească. La întîlnire au luat 
parte L. Adamec, șeful secției pen
tru industrie grea a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, și L. Kovalcik, 
adjunctul șefului secției.

A fost de față ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al țării 
noastre, prof. Gh. Nițescu. In după- 
amiaza aceleiași zile, acesta a ofe
rit un cocteil în cinstea delega
ției de activiști ai P.C.R.

al P.M. U. P
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 

Agenția P.A.P. anunță că vineri 
s-au deschis la Varșovia lucrările 
celei de-a 7-a Plenare a Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, consacrată 
principalelor sarcini în domeniul 
perfecționării organizării muncii și 
conducerii în întreprinderile indus
triale. Plenara a fost deschisă de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. A luat apoi 
cuvîntul Boleslaw Jaszczuk, mem
bru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., care 
a rostit o cuvîntare pe marginea 
referatului prezentat în scris par- 
ticipanților la plenară.

Cooperarea culturală 
internațională 
în dezbaterea UNESCO

examinată vi- 
privind prin- 
culturale in-

PARIS 28 Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite: 
în Comisia programului (organul 
de lucru al Conferinței generale 
UNESCO) a fost 
neri Declarația 
cipiile cooperării
ternaționale al cărei text urmea
ză să fie adoptat de conferința 
generală la 4 noiembrie, cu ocazia 
celei de-a XX-a aniversări a 
UNESCO. în intervenția sa, 
delegatul român Constantin Oan- 
cea, după ce a schițat istoricul ela
borării textului declarației, la care 
reprezentantul României a partici
pat activ, a sprijinit principiile cu
prinse în declarație și a subliniat 
importanța adoptării acestui docu
ment pentru promovarea colabo
rării culturale internaționale.

Declarația a fost adoptată în 
unanimitate prin aclamații de că
tre Comisia programului.

Comisia programului a adoptat, 
de asemenea, o rezoluție prezentată 
de Elveția — la care România a 
fost coautoare împreună 
glia, Argentina, Camerun, 
Franța, 
Mexic, 
S.U.A., 
ferința
membre și autoriză pe directorul 
general să dea declarației o cit 
mai largă difuzare pentru tradu
cerea ei în viață.

cu An- 
Canada, 
Japonia,

R.A.U.,
India, Italia,
Nigeria, Peru,

U.R.S.S. — prin care con- 
generală invită statele

★

în cadrul Comisiei administra
tive, delegatul român, Ion Angliei, 

■ s-a opus la adoptarea părții din 
rezoluție prin care se propunea 
conferinței generale să aprobe re
ducerea contribuției regimului cian- 
kaișist la proporția de 2,50 la sută 
din bugetul UNESCO.

REPRESIUNII

(Agerpres). — Cu 
naționale împotriva 

represiunii", mai multe mii de per
soane, printre care profesori, ar
tiști, medici, avocați, s-au adunat 
miercuri în fața Facultății de drept 
din Barcelona. La manifestație a 
luat parte și o delegație a meta- 
lurgiștilor din localitate. Manifes
tații au cerut recunoașterea sin
dicatelor democratice ale studen
ților și anularea sancțiunilor de 
suspendare din funcție a celor 68 
cadre didactice care au participat 
la manifestațiile studențești.

★
La Facultatea de litere a Uni

versității din Madrid a avut loc un 
miting de protest față de măsu
rile represive luate de autoritățile 
spaniole împotriva studenților. Nu
meroși intelectuali de renume din 
Madrid au adresat participanților 
la miting scrisori prin care își ma
nifestă deplina solidaritate cu ac
țiunile studenților. Printre aceștia 
se află scriitorii Dionisio Riduejo, 
Armando Lopez-Salinas și Jose 
Manuel Caballro Donald, criticul 
de artă Jose Maria Moreno și pro
fesorul de sociologie Lopez Ayan- 
guren.

MADRID 28 
prilejul „Zilei

LA BANGKOK

ATENA

TOKIO. Cîteva mii de muncitori 
și studenți' au demonstrat pe 
străzi împotriva agresiunii ame

ricane în Vietnam

gra CAIRO. Aii Sabri, membru al Consiliului 
Prezidențial al R.A.U., secretar general al 

Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socia
liste Arabe, a primit-o pe Margot Honecker, 
ministrul învățămîntului public al Republicii 
Democrate Germane. Au fost discutate probleme 
ale extinderii relațiilor dintre cele două țări.

BS® STUTTGART. Procuratura a emis mandat 
de arestare pentru zece ioști ofițeri SS vi- 

novați de exterminarea în lagărele de concen
trare a 160 000 de persoane.

Agenția France Presse a transmis că 
depozitele de muniții ale forțelor ame- 
ricano-saigoneze, situate la Long Binli, 
pe autostrada Bien Hoa, la aproxima
tiv 15 kilometri nord de Saigon, au 
sărit vineri seara în aer. Zgomotul 
formidabil al exploziei a zguduit în
treaga capitală, iar flăcările se vedeau 
de la mare distanță. însemnate forțe 
polițienești, de securitate și echipe de 
pompieri, staționate la Saigon, s-au de
plasat la fața locului.

HANOI (Agerpres). — La 26 oc
tombrie, anunță agenția V.N.A., 
numeroase avioane americane au 
bombardat și mitraliat obiective 
economice și regiuni populate din 
R. D. Vietnam. Deosebit de intens 
a fost bombardat în două nopți 
consecutive orașul Nam Dinh, al 
treilea oraș ca mărime din R. D. 
Vietnam. La 27 și 28 octombrie au 
fost doborîte două avioane ameri
cane, numărul total al celor dobo
rîte pînă în prezent ridieîndu-se la 
1 521.

Teatrul Național 
I. L Caragiale“ 
la Budapesta

r?-te ■IF K i

PREȘEDINTELE S.U.A

BANGKOK 28 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a sosit vineri 
la Bangkok, după ce a petrecut 24 
de ore într-o reședință a guvernu
lui tailandez din regiunea golfu
lui Siam. Trimisul special al agen
ției France Presse subliniază că 
în ajunul sosirii președintelui 
S.U.A., autoritățile au dat un co
municat cuprinzînd avertismente 
la adresa oricăror manifestații os
tile, calificîndu-le drept injurii la 
adresa suveranului și pedepsite 
astfel cu severitate.

C ORESPOND ENȚĂ DIN PARIS

De la Porte Dauphine
la Porte de Namur
întrunit la Paris, 

Consiliul permanent 
al N.A.T.O. a hotărît 
mutarea sediului său 
politic din capitala 
franceză în imobilul- 
turn Porte de Namur 
din Bruxelles. Tot în 
Belgia se va instala și 
noul sediu al coman
damentului militar at
lantic. Astfel, după 
hotărîrile anterioare 
de transferare în alte 
țări a organismelor 
N.A.T.O. și de eva
cuare a bazelor mili
tare americane și ca
nadiene de pe terito
riul francez, a fost a- 
cura hotărîtă și soar
ta „creierului, .politic" 
al N.A.T.O. Comentîrid 
această decizie •— ul
tima luată în palatul 
de la Porte Dauphine 
din Paris și la care 
s-a alăturat și Franța, 
ziarul „Combat" scrie 
că „divorțul între 
Franța și ceilalți 14 
este acum aproape 
terminat. Ceea ce va 
rămine din cooperare 
va fi foarte minor șt

puțin determinant". 
De acum înainte de
ciziile privind „apăra
rea europeană" vor fi 
luate fără participarea 
Parisului, constata 
ziarul „Les Echos", 
care vede în această 
ultimă acțiune 0 con
secință a hotărîrii ge
neralului de Gaulle 
cu privire la retrage
rea Franței din orga
nismele N.A.T.O. Zia
rul consideră mutarea 
consiliului la Bruxel
les- ca o slăbire a a- 
lianței atlantice, întru- 
cît consacră astfel di
vergențele de netre
cut dintre Franța și a- 
liații ei asupra unui 
număr de puncte fun
damentale : concepția 
însăși a alianței, ra
porturile dintre Euro
pa și S.U.A. etc.

Mai rămîne o pro
blemă : rolul și mi
siunea forțelor france
ze staționate în R.F.G. 
Membrii Consiliului 
permanent al N.A.T.O. 
au hotărît ca șeful 
statului major general

al armatei franceze, 
generalul Aileret, și 
generalul Lemnitzer, 
comandantul suprem 
al forțelor N.A.T.O., 
să discute această 
problemă. Aceasta în
seamnă că 
punctul de 
francez care 
că problema 
să fie tranșată numai 
de către militari.

Ce 
căpăta 
Porte 
„va fi 
chiriat",

a învins 
vedere 
susține 
trebuie

va
la
El

destinație 
palatul de 
Dauphine ? 
curînd de în-

a anunțat 
ziarul „Paris Jour“. Se 
spune că palatul Lou
vre va putea fi de
gajat, eliberîndu-i-se 
aripa ocupată actual
mente de 
de finanțe care 
muta la Porte 
hine.

„Parisul nu 
decit să fie satisfă
cut", scrie „Le Figa
ro" despre hotărîrile 
Consiliului permanent 
al N.A.T.O.

ministerul 
se va 
Daup-

poate

Al. GHEORGHIU

BUDAPESTA 28. — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Joi seara la Teatrul 
Madach din Budapesta a avut 
loc primul spectacol cu piesa 
„O scrisoare pierdută" prezen
tat de Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" în cadrul turneului 
său in R. P. Ungară.

Au fost prezenți Karoly Po- 
linsky, locțiitor al ministrului 
culturii, Janos Bojti, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale, oameni 
de artă și cultură, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, acreditați 
la Budapesta. Au fost de față 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta, și membri ai amba
sadei.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

La sosire, președintele Johnson 
a făcut o declarație în care a 
subliniat „rolul important" pe 
care îl deține Tailanda, ca aliat al 
S.U.A. El a relevat că în acest 
moment forțele țailandeze sprijină 
guvernul de la Saigon, alături de 
forțele Statelor Unite. „Contribuția 
dv, a spus 
Trimisul 
Presse, 
că „este 
astăzi o 
sînf lansate cea mai 
din atacurile
R. D. Vietnam și Laosului".

Guvernul de la Bangkok, arată 
însă el, depune eforturi pentru . a 
ascunde în fața tailandezilor so
sirea de întăriri militare ameri
cane și construirea unui număr din 
ce în ce mai mare de baze aeriene.

el, este importantă", 
special al agenției France 
Francis Lara, subliniază 
evident că Tailanda este 
gigantică bază de unde 

mare parte
aeriene împotriva

r

I

E|| PARIS. Consiliul de Miniștri al Franței 
aprobat proiectul de lege cu privire la des

fășurarea în Somalia franceză a referendumului 
prin care populația urmează să se pronunțe fie 
pentru independență, fie pentru menținerea ac
tualului statut.

RANGOON. Fostul prim-mlnistru U Nu, a- 
restat în 1962, a fost eliberat joi din închi

soare.

VIZITA ÎN R.D.G.
A DELEGAȚIEI

P.C. DIN MAREA
BRITANIE

BERLIN 28 (Agerpres). — In 
comunicatul cu privire la vizita în 
R.D.G. a unei delegații a Partidu
lui Comunist din Marea Britanie 
se arată că cele două partide con
damnă agresiunea S.U.A. în Viet
nam. cerînd retragerea trupelor a- 
mericane din această țară și so
luționarea problemei vietnameze 
pe baza acordurilor de la Geneva 
din 1954. Cele două delegații sub
liniază că este necesară împiedica
rea, sub orice formă, a 
Germaniei occidentale la 
cleară. Ele se pronunță 
rea realizării securității 
care să garanteze pacea 
toate statele din Europa. Totodată 
— se arată în comunicat — este 
necesar să fie recunoscută Repu
blica Democrată Germană și să se 
normalizeze relațiile dintre toate 
statele europene, inclusiv dintre 
cele două state germane. în co
municat se arată că Partidul Co
munist din Marea Britanie se pro
nunță insistent pentru normaliza
rea relațiilor dintre Marea Brita
nie și R.D.G.

accesului 
arma nu- 
în favoa- 
europene, 

pentru

REZISÎENTEI
ra SANTO DOMINGO. Poliția dominicană a 

fost mobilizată pentru a efectua operațiu- 
încărcare șl descărcare a 

în 
de

nile de 
ancorate 
ralizată

vaselor 
port, activitatea acestuia fiind pa- 
greva docherilor.

DATE TĂINUITE
Ziarul „The Christian Science Monitor" din 

Boston (S.U.A.) face dezvăluiri în legătură cu 
unele statistici americane. In 1963, scrie 
„Christian Science Monitor", grupul de consilieri 
economici ai președintelui raporta că producti
vitatea muncii a sporit în medie cu 3,2 la sută 
pe an. Dar această cifră a fost obținută folo- 
sindu-se statistici mai vechi, eronate. De peste 
doi ani, Oficiul pentru probleme economice al 
Departamentului Comerțului a început să revi
zuiască aceste statistici. In luna iunie, lucrările 
de recalculare s-au încheiat. Din surse infor
mate s-a aflat că experții Departamentului Co
merțului situează ritmul de creștere a producti
vității muncii în jurul lui 4 la sută. Administra
ția americană a interzis însă publicarea noilor 
cifre. Motivul ? „Casa Albă a făcut politică cil 
vechile cifre, ea le-a folosit pentru a plafona 
creșterea salariilor". Citind părerile unui econo
mist american, ziarul scrie că, dacă ar fi dez
văluite noile date, muncitorii ar putea revendica 
o sporire proporțională a salariilor.

incendiu la un depozit de combustibil a 
distrus în întregime centrul orașului Qulbdo, ca
pitala departamentului columbian Choco. Mii de 
persoane au rămas fără locuințe.

ATENA (De la cores
pondentul nostru). — Po
porul grec a marcat îm
plinirea a 26 de ani de 
la memorabila zi de 28 
noiembrie 1940, cînd el a 
opus un NU categoric 
ultimatumului adresat gu
vernului Metaxas de că
tre Italia fascistă. Po
porul grec, din rîndurile 
căruia au căzut zeci de 
mii de patrioți, s-a ridi
cat la lupta eroică de Re
zistență pentru a respin
ge peste granițele țării 
trupele invadatoare. Tă
răncile din munții Pindu- 
lui au luptat cot la cot 
cu ostașii greci, au apro
vizionat cu muniții și ar
mament trupele de re
zistență lipsite de mij
loace de transport, lăsînd 
în sate bălrînii pentru a 
avea grijă de copii. In 
această zi poporul Eladei 
a cinstit memoria eroilor 
căzuti în luptele singe- 
roase de rezistență care 
au continuat pînă la eli
berarea tării.

Oficialitățile de stal, 
organizațiile de masă, 
sindicatele, elevii și stu
denții au depus coroane 
de flori la monumentul 
Eroului necunoscut. în 
toate instituțiile de stat, 
școli și universități au 
avut loc festivități come
morative, s-au ținut con
ferințe pe tema luptei po
porului grec pentru li
bertate și pace. In prin
cipalele orașe ale Gre
ciei au avut loc mani
festări închinate acestei 
zile.
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