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La hidrocentrala

de pe Argeș

Străpungerea 
ultimului tunelPITEȘTI (ied. ziarului „Secera și Ciocanul")- — Joi, 10 noiembrie, briqăzile de minen conduse de Constantin Moș- nequt si Ion Andreica au declanșat explozia ultimei strâ- punqeri de. pe tunetele, și qaleriile hidrocentralei „Gheorqhe Gheorqhiu-Dei" de pe Arqeș. Străpunqerea tune-' lului Cernaf-amonte — Bradu- aval este cea de-a 19-a și ultima străpunqere de pe noile căi subterane ale rîurilor Arqeș, Topoloq, Vîlsan, Cernat, Doamnei, avînd o lunqime totală de 45 km.Timp de 5 ani constructorii au muncit > cu mult entuziasm în inima muntelui, învinqînd numeroase qreutăti pentru a da viată i- deilor cuprinse în proiecte. Dacă Rotunda este cunoscută ca punctul. unde au existat cele mai mari presiuni de pe qaleria de fuqă, aici, la Bra- du și Cernat. presiunilor puternice li s-au alăturat infiltrațiile puternice de apă care, în timpul excavațiilor, au a- juns uneori la 250—270 m c pe oră.Strâpunqerea qaleriei Cer- nat-amonte — Bradu-aval are o deosebită importantă. De aici vot fi aduse în lacul de acumulare creat prin construirea barajului Vldraru, a- pele rîurilor Doamnei. Baciu. Bradu si Draqhina care, împreună cu Cernatul 'și Vîlsa- nul, vcr asiqura jumătate din debitul de apă necesar funcționării hidrocentralei la în- treaaa capacitate.

întâlnire între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

si tovarășul Alvaro CunhalVineri a avut loc o întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- mân, și tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, care se află în vizită în țara noastră.Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.,

Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o masă în cinstea oaspetelui.
Secretarul general al C. C. 

al P. C. R. a primit 
pe ambasadorul R.P.D. CoreeneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. a primit în audiență vineri, 11 noiembrie, pe tovarășul Giăn Du Hoan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene la București, cu prilejul plecării sale

definitive din Republica Socialistă România.La primire a participat tovarășul Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
SPECTACOL FESTIVVineri seara, în sala Palatului Republicii Socialiste România, a avut loc spectacolul festiv prezentat cu prilejul constituirii Consiliului Național al Organizației Pionierilor.

Solemnitatea înmînării 
unor ordine la Consiliul de Stat

t, Vineri la amiază la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc solemnitatea înmînării unor ordine.înaltele distincții au fost înmî- nate de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au fost prezenți tovarășii Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale, Alexe Anghel, președintele Uniunii de cultură fizică și sport.Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în construcția socialismului a fost conferit ordinul „23 August" clasa I tov. Ion Turcu. Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a II-a a fost înmî- nat tov. Edgar Balogh, pentru activitate îndelungată în presa de limba maghiară din țara noastră și contribuție valoroasă în conducerea revistei „Korunk".Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea aviației sanitare, pentru merite deosebite în muncă, a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a tovarășilor Costică Iordănescu, Constantin Ivanovici, Gheorghe Macovei, Simion Oțoiu.

Pentru rezultatele deosebite obținute în competițiile sportive internaționale, precum și pentru contribuția valoroasă adusă la dezvoltarea culturii fizice și sportului în țara noastră, a fost conferit ordinul „Meritul Sportiv" clasa I sportivilor Iolanda Balaș și Aurel Vernescu și ordinul „Meritul Sportiv" clasa a II-a și clasa a IlI-a unui număr de L9 tovarăși.După înmînarea înaltelor distincții, tovarășul Chivu Stoica, în numele C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat și al guvernului a felicitat călduros pe cei distinși, urîndu-le noi succese în activitatea lor viitoare.Au mulțumit tovarășii Ion Turcu, Constantin Ivanovici și Aurel Vernescu. (Agerpres)

Au asistat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Emil Bodnâraș, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec și membrii supleanți ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.în sală se aflau, de asemenea, cadre didactice, conducători ai u- nor instituții centrale, oameni de știință și cultură, activiști de partid și ai U.T.C., reprezentanți, ai organizațiilor de masă și obștești, părinți și elevi.Tinerii interpreți — elevi sosiți de.pe toate meleagurile țării — au prezentat, cu sensibilitatea și prospețimea specifice vîrstei lor, un program în care și-au găsit expresie simțămintele lor de dragoste și recunoștință față de partid, față de patrie, bucuria de a trăi o copilărie fericită.Pe scenă s-au succedat pitorești dansuri folclorice, suite coregrafice, au răsunat cîntece și versuri înaripate, au fost executate piese de muzică clasică, precum și compoziții proprii ale elevilor.Spectacolul s-a încheiat cu un sugestiv tablou, intitulat „Mulțumim din inimă partidului".La sfîrșitul spectacolului, care s-a bucurat de un frumos succes, tinerilor artiști li s-au oferit flori din partea conducerii de partid și de stat.
COMUNICATLa invitația președintelui Gamal Abdel Nasser, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, îm-

preună cu soția, va face o vizită oficială de prietenie în Republica Arabă Unită între 20—25 noiembrie a.c.

Pionierii înmînează noua insignă a organizației lor conducătorilor de partid și de stat

Palatul Marii Adunări Națio
nale este, începînd de vineri 
11 noiembrie, locul în care se 
desfășoară, timp de două zile, 
Consfătuirea pe țară pentru con
stituirea Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România.

Ora 9. In fața Palatului, un 
grup de pionieri vestesc, prin 
glasul trompetelor, sosirea con
ducătorilor de partid și de stat. 
Răsună puternice aplauze și 
urale, eșarfe tricolore și roșii flu

tură în aerul acestei minunate 
zile de toamnă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Paul Ni
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec și 
membri supleanți ai Comitetuluit 
Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri sint întimpi- 
nați la sosire de tovarășii Ștefan

Bălan, ministrul învățămîntului, 
Ion Teoreanu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

în holul Palatului, un cor pionieresc intonează cîntece închi
nate partidului. Din rîndul pio
nierilor se desprinde eleva Adri
ana Soporeanu, de la Liceul „C. A. 
Rosetti", care, adresîndu-se tova
rășului Nicolae Ceaușescu, spu
ne : „Tovarășe secretar general, 
vă rog să-mi permiteți să vă în-

mîne2 prima insignă nouă a Or
ganizației de Pionieri din Repu
blica Socialistă România". Alți 
pionieri înmînează noua insignă 
celorlalți conducători. Băieți și 
fete le oferă frumoase buchete 
de flori.

In aceeași atmosferă caldă, en
tuziastă, conducătorii de partid 
și de stat sint primiți la intra
rea în sală.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntul rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,Consfătuirea dumneavoastră — care capătă caracterul unei Conferințe naționale — are menirea de a constitui Consiliul Național al Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România — măsură ce urmează să ducă la îmbunătățirea radicală a activității de educație a tineretului. Reorganizarea activității pionierești are o deosebită importanță în viața socială din țara noastră ; ea se va face simțită în creșterea tinerei generații, profund atașată partidului, poporului, construcției socialismului în România. (Aplauze)Instruirea și educarea copiilor este o problemă de cea mai mare însemnătate pentru viitorul națiunii noastre. în școli învață azi generațiile care vor duce mai departe făclia progresului material și spiritual al României, cei ce vor desăvîrși înfăptuirea țelurilor cărora își consacră azi forțele și energia întregul nostru popor. Asigurarea condițiilor care să permită copiilor patriei — cel mai prețios capital al poporului — să-și formeze o cultură bogată și profundă, să-și însușească știința și tehnica cea mai înaintată, să crească în spiritul nobilelor idei ale patriotismului socialist, ale comunismului, este o îndatorire primordială a partidului și statului nostru, a întregii societăți. Iată de ce Comitetul Central al partidului, analizînd modul în care se desfășoară munca de educație a copiilor, a considerat necesar să aducă îmbunătățiri activității pionierești, să pună pe baze noi organizarea acesteia, să-i dea un conținut mai bogat, astfel îneît să corespundă în tot mai mare măsură schimbărilor structurale petrecute în societatea noastră. perioadei desăvîrșirii construcției socialiste.Este un fapt cunoscut că în anii regimului democrat-popular a crescut un tineret entuziast și harnic, devotat patriei, îndrăzneț și generos, temeinic pregătit, dornic să-și închine puterea de muncă, cunoștințele dobîndite înfăptuirii politicii partidului de construire a socialismului, de ridicare a bunăstării întregului nostru popor. O contribuție importantă au adus de-a lungul anilor care au trecut de la eliberarea tării, în educația generațiilor noi, organizațiile pionierilor. Mii și mii de cadre tinere care desfășoară o muncă rodnică în toate domeniile activității sociale au făcut primii pași în viață și au primit baza educației cetățenești în rîndul organizațiilor de pionieri. Multi își amintesc astăzi cu emoție de vîrsta cravatei roșii, de anii frumoși ai pionieratului trăiți din plin în climatul moral sănătos al noii noastre orînduiri.Timp de aproape douăzeci de ani activitatea organizațiilor de pionieri a fost îndrumată de Uniunea Tineretului Comunist; în îndeplinirea acestei sarcini importante Uniunea Tineretului Comunist a obținut succese de seamă, a desfășurat o muncă rodnică și utilă, apreciată de partidul și statul nostru, de întregii popor român. (Aplauze).Un sprijin important — care se bucură, de asemenea, de prețuirea deosebită a partidului, statului și poporului nostru — au adus, în desfășurarea activității pionierești cadrele didactice, valorosul nostru corp profesoral, prin munca plină de devotament și elan patriotic pentru a da societății generații bine pregătite de constructori ai socialismului. (Aplauze)Pe măsura înaintării țării pe drumul progresului și civilizației, exigențele vieții sociale sînt însă tot mai mari. Dezvoltarea vertiginoasă a economiei și culturii în condițiile revoluției tehnico-științifice mondiale, etapa nouă, superioară, a desăvîrșirii construcției socialismului, perfecționarea relațiilor socialiste de producție cer luarea tuturor măsurilor pentru pregătirea la un nivel științific și cultural superior a tinerei generații, pentru înarmarea ei cu teoria științifică a socialismului, pentru educarea tuturor tinerilor în spiritul unei frumoase ținute moral-cetățenești. De aici izvorăște și necesitatea îmbunătățirii continue a metodelor și formelor prin care societatea noastră își exercită rolul educativ asupra copiilor și tinerilor.în legătură cu această cerință, trebuie arătat faptul că în organizarea și îndrumarea organizațiilor pionierești au existat în trecut o serie de deficiențe. Sistemul de îndrumare ,și structura lor organizatorică au determinat o insuficientă participare în activitatea de educație pionierească a cadrelor didactice și a altor factori cu pregătirea de specialitate corespunzătoare. Sarcina îndrumării activității pionierești a revenit unor tineri, aflați ei înșiși în plină dezvoltare culturală, intelectuală și morală. Cu toată pasiunea și elanul de care au dat dovadă, membrii Uniunii Tineretului Comunist, care abia trecuseră din rîndurile pionierilor în U.T.C., nu au avut competența și experiența necesară pentru a asigura, ei singuri, desfășurarea activității extrașcolare a pionierilor pe baze științifice, pentru a conduce și îndruma acest delicat proces educativ, care comportă o atît de mare răspundere socială.Membrii organizațiilor pionierești se află la vîrsta primilor pași în viață, la vîrsta în care abia se cristalizează personalitatea, încep să se înfiripeze idealuri de viață, să se formeze caracterul, să se însușească normele comportării în societate. Este vîrsta care cere cea mai atentă îndrumare — or, aceasta o poate asigura în condiții bune cei care prin însăși natura profesiunii lor cunosc știința educației copilului, pedagogii experimentați, cu un larg orizont științific, cunoscători profunzi ai universului spiritual al copiilor.Viața, practica pedagogică și socială demonstrează că educația copiilor trebuie să fie rodul preocupărilor și eforturilor întregii societăți, al acțiunii convergente a celor mai bune forțe ale națiunii.

Clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății — consideră drept una din cele mai importante misiuni ale sale aceea de a transmite copiilor patriei tradițiile glorioase ale luptei poporului pentru eliberare națională și socială, înaltele lui virtuți spirituale, idealurile societății de azi, de a pregăti temeinic noile generații pentru muncă și viață, pentru continuarea măreței opere de construire a socialismului, pentru trecerea la construirea societății comuniste. (Aplauze). întreaga operă de educație a copiilor, desfășurîndu-se sub influența ideologiei clasei muncitoare, a concepției sale despre lume și viață, este necesar să fie strîns legată de clocotitoarea noastră activitate socială, de creația materială a maselor, de preocuparea pentru continua întărire și consolidare a familiei, de țelurile umaniste ale politicii Partidului Comunist Român.Un rol de cea mai mare importanță în această amplă activitate de educare a copiilor, și deci și în conducerea și îndrumarea activității pionierești, revine, așa cum este firesc, școlii, cadrelor didactice. Dacă luăm în considerare formele preșcolare de instrucție, rezultă că o mare parte a copiilor intră pe porțile școlii încă de la vîrsta de 5 ani și părăsesc școala în pragul maturității, la aproape 20 de ani. Timp de aproximativ 15 ani, adică întreaga perioadă în care se formează trăsăturile fundamentale ale personalității, în care are loc instruirea pentru munca și viața în societate, acumularea bazelor culturii, tineretul trăiește, învață și se educă în cadrul școlii. Școala își exercită influența asupra copiilor și tinerilor nu numai în cadrul procesului de învățămint propriu-zis ; există o largă sferă de preocupări și activități prin care corpul didactic acționează asupra formării gîndirii, caracterului și comportării școlarilor și dincolo de zidurile școlii, înrîurind atitudinea lor în familie, în viață, în societate. Desigur, această importantă sarcină școala nu o rezolvă singură, ci într-o strînsă conlucrare cu familia și cu toate organismele create de societate pentru a contribui la educarea comunistă a tinerei generații.Tocmai pornind de la rolul important pe care îl are școala, partidul consideră că îndrumarea și conducerea activității pionierești trebuie să revină cadrelor didactice. (Aplauze). Este posibil să realizăm astăzi acest deziderat datorită schimbărilor care au avut loc în societatea noastră: lichidarea claselor exploatatoare, existența în societatea noastră a celor două clase prietene și a intelectualității ieșite din rîndul acestor clase, care împreună, strîns unite în jurul partidului, făuresc societatea socialistă și creează bazele pentru construirea societății comuniste în România. (Aplauze).In acest cadru se înscrie și rolul organizațiilor de pionieri concepute ca o formă de activitate socială a copiilor, menită să completeze — pe căi specifice — instrucția și educația ce se desfășoară în timpul procesului de în- vățămînt, să-i pregătească pe elevi pentru munca și viața în societate. Organizațiile de pionieri sînt chemate să contribuie la formarea profilului etic și cetățenesc al copiilor, la cultivarea patriotismului și internaționalismului socialist, al respectului pentru muncă, pentru eforturile creatoare ale poporului român.Școala, organizația de pionieri oferă copiilor români, maghiari, germani și de alte naționalități cele mai bune condiții de a învăța în comun, de a-și duce activitatea în comun și în felul acesta de a crea între ei trainice legături prietenești, de a întări prietenia frățească a tuturor cetățenilor patriei noastre, care, indiferent de naționalitate, făuresc societatea socialistă, ridică pe culmi tot mai înalte patria comună — România socialistă (Aplauze). Nu există nici o îndoială că școlarii care astăzi învață și se joacă împreună, își desfășoară împreună activitatea în organizațiile de pionieri, mîine vor munci înfrățiți în uzine și pe șantiere, pe ogoare și în instituții cultural-știin- țifice. Iar dacă astăzi mai întîlnim ici-colo, Ia unii oameni, cu concepții înapoiate, prejudecăți cu privire la naționalitatea unuia sau altuia, nu încape nici o îndoială că viitorii cetățeni ai României de mîine nu vor mai avea asemenea prejudecăți. Societatea noastră asigură condiții deplin egale pentru toți oamenii, fără deosebire de naționalitate, posibilitatea deplin egală de a beneficia de eforturile depuse în comun pentru ridicarea patriei noastre, pentru bunăstarea și civilizația întregului nostru popor (Vii a- 
plauze).Modul de constituire a Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a consiliilor locale, noul'sistem de organizare a unităților pionierești asigură participarea nemijlocită la conducerea și îndrumarea activității pionierilor, la munca educativă de fiecare zl desfășurată în cadrul unităților de pionieri, a celor mai calificate și competente cadre didactice, a celor mai valoroși specialiști din domeniul pedagogiei, psihologiei, culturii fizice și sportului, a forțelor celor mai valoroase ale intelectualității noastre. Prin aceasta, societatea, întregul popor încredințează cadrelor didactice, oamenilor de cultură și artă, intelectualității noastre o sarcină socială de înaltă răspundere. Sîntem convinși că ea va fi înfăptuită cu succes, căci România posedă o intelectualitate valoroasă, legată trup și suflet de năzuințele poporului, călăuzită de ideologia partidului clasei muncitoare, profund devotată orînduirii socialiste, cauzei poporului român. (Aplauze). Aceasta este o garanție că activitatea pionierească se va desfășura în.tr-un spirit sănătos, va răspunde cerințelor societății noastre, progresului patriei.Este necesar să fie subliniat faptul că reorganizarea activității pionierești înseamnă nu numai schimbarea formelor organizatorice, ci și îmbunătățirea stilului de muncă cu pionierii,

împrospătarea și îmbogățirea mijloacelor de educație, a întregii vieți pionierești. Activitatea pionierească trebuie să fie interesantă, vie, astfel incit copiii să participe cu plăcere și bucurie la toate manifestările ce le sint destinate și in rîndul cărora excursiile, jocurile, sporturile, cîntecele, marșurile trebuie să ocupe un loc de frunte. Participarea copiilor la conducerea unităților, organizarea unor acțiuni adecvate îi va obișnui pe pionieri, de la vîrsta cea mai fragedă, cu activitatea socială comună, le vor dezvolta simțul datoriei, spiritul de răspundere fată de colectivitate.Complexitatea muncii educative în rîndul copiilor și tineretului cere tot mai mult cadrelor didactice și părinților să facă apel la creația artistică și culturală, care, prin natura sa, poate exercita o puternică înriurire asupra conștiinței tinerei generații, asupra dezvoltării gîndirii și sensibilității sale. Copiii, tineretul au nevoie de cărți de literatură scrise cu înaltă măiestrie, care să le înaripeze imaginația, să le îmbogățească sufletul și mintea, să le ofere tipuri umane înaintate, personaje eroice demne de urmat în viață. Scriitorii și poeții pot găsi în acest domeniu, căruia sînt chemați să-i acorde o atenție sporită, teren nelimitat de fructificare a talentului și forței lor creatoare.Avem convingerea că, înțelegînd ce așteaptă poporul, societatea, de la ei, creatorii noștri vor da tot mai multe romane, poezii, cărți de literatură, opere care prin conținutul lor să răspundă cerințelor formării unui tineret cu o concepție înaintată, profund umanistă, care să poată să îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile de construire a societății noastre. Compozitorii noștri datorează, de asemenea, copiilor și tinerilor lucrări mai multe și mai inspirate, de toate genurile, în primul rînd inspirate din viața și lupta poporului nostru, care să le satisfacă nevoia de a cînta, de a-și manifesta vitalitatea, elanurile vîrstei. Făurind noi opere de valoare, consacrate educației tinerei generații, oamenii de artă și cultură îndeplinesc o înaltă menire patriotică, contribuie la continua ridicare spirituală a poporului, la făurirea viitorului măreț al României.Un rol de seamă în munca nobilă de educare a copiilor revine cinematografiei, teatrului, radioului, televiziunii și presei pentru copii. A- ceste instituții sînt chemate să-și lărgească și îmbunătățească activitatea, să realizeze spectacole, emisiuni, articole cu un bogat conținut educativ și în formele cele mai atractive, pentru a aduce o contribuție sporită la formarea tinerei generații, a viitorilor constructori ai socialismului și comunismului.Principala răspundere în creșterea și formarea tineretului patriei revine organelor și organizațiilor de partid ; ele au sarcina de a conduce și îndruma în mod nemijlocit activitatea organizațiilor de pionieri, întreaga muncă de educație a copiilor. Organizațiile de partid trebuie să asigure perfecționarea continuă a activității în rîndul pionierilor, mobili- zînd toate forțele care pot contribui la această importantă acțiune socială. Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist trebuie să aducă o contribuție activă la buna desfășurare a manifestărilor pionierești, să conlucreze îndeaproape cu școala în organizarea vieții extrașcolare a copiilor. Este, de asemenea, necesar să crească aportul tuturor organizațiilor de masă și obștești la asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii continue a educației comuniste a tinerei generații.Construcția socialismului, avîntul economiei și culturii, creșterea bunăstării materiale și spirituale vă asigură vouă, copii și tineri ai patriei, condiții tot mai bune de viață și pregătire. In fața voastră societatea socialistă își deschide larg porțile, chemîndu-vă să urcați cele mai înalte culmi ale cunoașterii umane, să vă însușiți tot ce a creat mai de preț omenirea de-a lungul secolelor, să vă instruiți la nivelul marilor cerințe ale epocii în care trăiți. Acum, în anii copilăriei, în anii plini de entuziasm și de putere de muncă ai tinereții, dedi- cați-vă cu toată ființa voastră învățăturii, studiului, cunoașterii, îmbogățiți-vă mintea cu cele mai de seamă cuceriri ale științei și culturii. Numai așa vă veți putea dovedi demni de munca eroică și înfăptuirile părinților voștri, de moștenirea lăsată de strămoși, numai așa veți putea să vă pregătiți pentru a vă face mîine datoria față de societate, sporind, prin munca voastră, bunăstarea și strălucirea patriei. (Aplauze prelungite). Numai astfel generația voastră, a celor care se află azi pe băncile școlii, va putea înscrie în istoria patriei noi și glorioase pagini de creație, de progres, de prosperitate ! Urez din toată inima, școlarilor și elevilor, sutelor de mii de pionieri de pe întregul cuprins al țării, succes la învățătură și muncă în pregătirea pentru viață. 
(Aplauze puternice).In încheiere urez Consiliului Național al Organizației Pionierilor, profesorilor și învățătorilor care vor conduce și îndruma în mod nemijlocit activitatea unităților pionierești, tuturor cadrelor didactice, întregii noastre intelectualități chemate să participe la educația copiilor, a noilor generații, succese și mai mari în îndeplinirea sarcinilor lor nobile — creșterea și formarea schimbului de mîine al României socialiste. (Vii aplauze).Să nu precupețim nimic pentru ca cei ce vor duce mai departe opera edificării socialismului și comunismului pe pămintul patriei noastre, să se ridice la înălțimea măreței misiuni pe care le-o rezervă. istoria,. să asigure progresul continuu al patriei noastre, bunăstarea poporului român. (Aplauze puternice, prelungite ; în
treaga asistență, în picioare, ovaționează înde
lung).
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O filă sau două\bătuțe la mașină, o chitanță, un formular completat de mînă, copia unei citații și a unui act de căsătorie... cam atît. Iată din ce se compune dosarul unui proces ce aduce în fața tribunalului doi oameni care își legaseră viețile. Printre rîndurile mînjite de plombagțină sau sub cerneala violetă a grefierului se citesc cîteodată dipme reale, întîmplări și împrejurări neobișnuite, se conturează - reale suferințe și destine deturnate de pe drumul lor firesc. Dar cît de rar lDe cele mai multe ori, filele îndosariate nu sînt decît schița unei piese comice dacă mar fi tristă sau, mai bine zis, tristă, dacă n-ar fi comică. Nu e un simplu joc de cuvinte, veți vedea 1 Să deschidem unul ■ dintre

George-Radu CHIROVICI

aceste dosare.
„Nu se mai 
putea,,,“Cetățeanul Florea Glonț a luat, anul trecut hotărîrea să se căsătorească. Avea 24 de ani, deci, cum se spune, „îi venise și lui rîndul". 
Maria, viitoarea lui soție, era un om potrivit lui. La fel gîndea și ea despre Florea. Zis și făcut! N-au stat să chibzuiască mult, nu și-au făcut prea multe socoteli și, în martie 1965, hai la sfat! Momentul solemnității a fost impresionant — cel puțin așa susțin astăzi cei doi. Au urmat cîteva luni de viață în doi, luni inutil de recapitulat și de descris ; sînt exact așa cum știm cu toții că sînt primele luni de căsnicie a doi tineri. Cu bucurii, dar și cu primele neînțelegeri......Trece un an. Micile neînțelegeri devin mari O, nu în sensul gravității, ai profunzimii lor, nici gînd Devin mari prin consecințe. Fiecăruia i se pare că faptele și vorbele celuilalt, vorbe și fapte pînă ieri nebăgate în seamă, pătă proporții îngrijorătoare, loc dialoguri de genul :— Dă-mi scrumiera !— Se spune „te rog !“— Nu-mi da tu mie lecții !— Dacă ai nevoie de ele...— A, crezi că sînt prost-crescut?— Tp ai zis. n-am ziș eu„.Gata. Atîț. • Și-au întors spatele și nu-și vor mai vorbi două zile. Pentru ca a treia zi, după împăcare, un alt incident de o gravitate excepțională de felul celui descris, să-i facă să-și dea seama că viața pe care o duc e un calvar. (Bineînțeles, autorul vă invită să puneți ghilimelele cuvenite înainte și după cuvintele de mai sus). Din neînțelegere în neînțelegere, din rău în mai rău, pînă cînd, într-o bună zi, se produce catastrofa ce face ca Viața lor în comun să nu mai poată continua. Ce s-a întîm- plat? Cu reculegerea cuvenită, să deschidem dosarul de la tribunal. Ce lucru înfricoșător ni se înfățișează ! Citim cutremurați :„Această căsătorie nu se mai poate continua, întrucît ea mi-a aruncat hainele din șifonier" (august 1966).In fața crimei mai sus descrise, tînărul soț și-a dat seama că nu-i mai rămîne decît o singură soluție : divorțul.Ne-am îngăduit pînă aici să luăm lucrurile în glumă dintr-o pricină foarte precisă : astăzi acțiunea de divorț respectivă s-a stins. Cei doi și-au reluat traiul în comun, cu o altă viziune despre drepturile și obligațiile unui soț și, în general, despre responsabilitatea individului. S-a întîmplat așa pentru că au întîmpinat rezistența hoțărîtă a noii legislații a divorțului și a unui complet de judecată nedispus să acorde cvasi-automat o despărțire, numai fiindcă unul dintre soți a ceruț-o ; s-a întîmplat așa pentru că pe parcurs cei doi în cauză s-au lămurit, poate, asupra netemeiniciei (i-am spune ușurinței) motivelor „de conflict".

prea.

ca-
Au

Noua legislație, îndreptată spre întărirea familiei și creșterea responsabilității sociale a individului, pune capăt unei situații nefirești. S-a mai spus că divorțul poate fi asemănat cu o intervenție chirurgicală, eveniment dramatic, soluție la care se recurge numai în extremis, numai atunci cînd celelalte căi au fost epuizate. Re- luînd. comparația, putem spune că am asistat la destule operații complicate în care cavitatea abdominală a fost deschisă și stomacul pacientului incizat numai pentru că acesta înghițise... un sîmbure de cireașă.Tot un sîmbure de cireașă a condus la operație și alte familii. Vasilichia și Ilie Marin s-au căsătorit la 25 mai, în acest an. După nici trei luni, la 15 august, „hai la tribunal !“. Primul gînd al reporterului a fost că are în față o căsătorie bazată pe interese de tipul „buletin de Capitală". Nici vorbă ! Ce se întîmplase în realitate ? O serie de „ciondăneli", al căror motiv nici nu mai este cunoscut. Pur și simplu, soții nu-și mai amintesc pentru ce se certau. Be- ligeranții de ieri — astăzi împăcați, reîntorși la domiciliul conjugal de pe strada (hm...) Boccacio 36, sînt dispuși să autoironizeze atitudinea lor de mai ieri.— O să fim cuminți! — promite tînăra soție de (18 ani) aprobată de soț (20 de ani).
Traian T. (sîntem rugați să nu scriem numele întreg) tehnician, 24 de ani, a înaintat acțiune de divorț 

exclusiv pentru faptul că soția sa i-a spus la cinci luni după căsătorie : „Ești un prost!“. Fără comentarii !Un alt șir de neînțelegeri, astăzi depășite, a fost și viața comună a soților Rodica și Gheorghe Puiți, Mai mici sau mai mari.— Am greșit amîndoi, mărturisește el. Am umflat peste măsură incidente mici, care se puteau rezolva și altfel decît prin plecări violente. Cred că am învățat destule din experiențele trecutului. 
Căsnicia, într-un anumit sens, este 
un fel de „profesiune" î de aceea 
și ea trebuie învățată.De aceeași părere este Florica 
Nicolescu, muncitoare la „Electronica". Și ea socotește că, în linii mari, nu există neînțelegere care să nu poată fi aplanată dacă există tact și respect reciproc.Exemplele se pot înmulți, bineînțeles ; dar nu ne-am propus să facem un inventar al familiilor unde au loc „mari neînțelegeri mici". Să trecem mai departe.

— Pardon, a mea a fost comparația, eu sînt chimistul familiei, rîde soțul.— Nu vă certați, vă rog, intervine reporterul.— Ba da, spune George C. și bate cu pumnul în masă. Rîdem toți trei. Cornelia C. redevine serioasă.— Vedeți, din păcate așa se în- tîmplă în multe familii, în special în familiile tinere. „Marile neînțelegeri" pleacă dintr-un fleac, din- tr-un nimic pe care fiecare îl amplifică apoi îneît după o jumătate de oră nici nu știu de la ce a plecat cearta. La fel ni se mai în- tîmpla și nouă.— Pentru ce se ceartă tinerii căsătoriți ?— Fiecare dințre soți este un om format, cu o personalitate bine marcată, cu părerile lui despre un aspect sau altul al vieții. Se yor- . bește mult despre căsniciile întemeiate în pripă, fără o cunoaștere mai temeinică a celor două părți. Noi ne-am cunoscut cam cu un an și jumătate înainte, din care cam un an am fost logodiți. Totuși... S-au ros cele două pietre de ră, cum se spune, dar n-au o mașină perfectă.— Și nici n-o să ajungă dată ; sau, chiar dacă ar ajunge, ar fi foarte rău. Personalitatea nu îngheață într-un punct fix ; omul
moa- ajunsvreo-

evoluează. El m-a cunoscut perfect, să zicem, acum șase ani, dar de atunci m-am schimbat. Și el s-a schimbat. Și ne vom schimba mereu.— Așa că, vedeți, permanent, nu 
numai la începutul căsniciei are 
loc un proces de adaptare a unuia 
cu celălalt, proces care, prin însăși natura lui, poate fi sursă de neînțelegeri.

— Nu neînțelegerile le evităm, 
ci forma urîtă pe care o îmbracă 
ele. Intre doi oameni care judecă, 
oameni legați printr-un sentiment 
trainic, ele nu iau însă aspectul 
unei catastrofe.— Există o tendință cam urîtă în om ; o spun, fiindcă am verificat-o pe pielea mea : aceea de a se des-' cărca pe altul pentru necazurile pricinuite. Concret: tendința de a. face din soț sau soție paratrăznet pentru furtunile întîmplate la locul de muncă. Un loc de muncă unde totul merge „uns" există numai în romane.— False, intervine profesoara de limba română. In romane false.— Ai dreptate. Și atunci, solu-- ția cea mai comodă este mizeria făcută tovarășului de viață, de cele mai multe ori fără să-ți dai seama. Mie mi s-a respins, curînd după căsătorie, un proiect. Ce-a fost în ziua aia acasă.!— Hai să schimbăm subiectul, zîmbește soția,— Bine...— Am o propunere, spune reporterul. Vreți să stabilim un „cod al certurilor conjugale ?“In voioșia generală se redactează următorul cod pe care îl supunem atenției cititorilor :

REGULI PRIVIND NEÎNȚELEGERILE

CONJUGALE

glumă serioasă in 7 puncte
Nu-ți transforma soțul1. Stăpînește-ți proasta dispoziție, 

sau soția în paratrăznet pentrd micile (sau marile) necazuri 
extra-conjugale.

2. Măsoară-ți cuvintele. Nu e adevărat, că ele zboară, așa 
cum spune dictonul. Rămîn, chiar dacă aparent se uită,

3. Nu cerebelului sau soției să fie perfect (ă). Tu ești?
4. Și, nțai ales, nu uita: „un om perfect" nu înseamnă .^un

om așa cum ești tu". ; '
5. Dacă tot v-ați certat, nu lașa timpul să lucreze. împă- 

cați-vă imediat. Orgoliul este cel mai prost sfătuitor.
6. Atențiune, copiii! Nici un diferend în fața lor. Nu de 

traume sufletești au nevoie, ci de o atmosferă caldă, în care 
să se simtă ocrotiți. Nu vă supuneți unei judecăți dezapro
batoare care va veni și ea peste cîțiva ani.

7. Ultima, și cea mai importantă ■ în atitudinea ta în căs
nicie se reflectă atitudinea ta în viață. Perfecționează-te ca om 
în toate direcțiile și vei avea o căsnicie fericită.

— Ce înțelegeți printr-o căsnicie fericită ? — pune reporterul ultima întrebare.— O căsnicie ca a noastră, răs-
punde soțul fără ezitare. Fericiri cu apă de trandafiri există numai în romane. (Âre el ce are cu romanele).
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Și acolo numai în cele proas
te, tranșează net specialista în 
literatură.

Rădăcina marilor 
neînțelegeri— Am considerat întotdeauna, ne spune tov. judecător Constan- 1 
tin Niculică de la Tribunalul raio- 'nal „Nicolae Bălcescu" din Capitală, că principala sursă a neînțelegerilor în căsnicie este insuficiența cunoaștere a tinerilor înainte de căsătorie. Am o practică tul de serioasă care îmi j să fac unele generalizări. Iată o schemă de căsătorie, la care, cu mici variațîuni, se reduc bună parte din cazurile care ajung la divorț : el, 18—20 de ani, ea cam tot atît. Se cunosc sîmbătă seara la dans. Peste 10—15 zile sînt^ căsătoriți, de multe ori fără să a- nunțe părinții. Trec două-trei săp- tămîni, urmează dezmeticirea. își dau seama că n-au aproape nimic comun, că psihologicește sînt doi oameni opuși. Soluția ? Divorțul. Cu aceeași ușurință cu care s-au dus la sfatul popular, se duc la tribunal.Experiența mi-a arătat că o convorbire intimă, de la om la om, îi derutează. Aud prima oară lucruri elementare pe care nu din gura unui judecător ci din gura părinților, a profesorilor, a meșterilor ar fi trebuit să le audă : căsnicia nu e o joacă, doi oameni își leagă viața pentru totdeauna, există răspunderi civile și sociale ș.a.m.d. Am întîlnit și perechi care mărturiseau că „s-au căsătorit așa, să vadă dacă merge, dacă nu merge, divorțează".Mă folosesc de acest prilej pentru a propune forurilor de resort introducerea în clasele a VIII-a, a XlI-a și în ultimul an al școlilor profesionale

a unui curs riguros întocmit de 
„Drepturile și datoriile cetățea
nului".Este absolut necesar, practica muncii noastre o dovedește.

★Legat de acest aspect, semnatarul rfndurilor de față reînnoiește propunerea pe care a' făcut-a cu cîteva luni în urmă în coloanele ziarului : în scopul evitării încheierii unor căsătorii pripite,
este necesar ca între depunerea 

actelor pentru căsătorie și încheie
rea ei să se stabilească o perioadă 
de trei luni. Cele 9 zile, așa cum este situația în clipa de față, favorizează extinderea unui fenomen negativ. Este la fel de utilă 

măsura reintroducerii martorilor 
la căsătorie, oameni maturi, care să 
garanteze din punct de vedere mo
ral stabilitatea viitoarei căsnicii.Aceste măsuri ar ajuta șj ele ca „marile neînțelegeri mici" să ră- mînă doar „neînțelegeri mici".

SUCEAVA. Noua arhitectură a cartierului AriniFoto i Gh'. VințilS
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IOSIF CLIȘCI
un neînfricat luptător

pentru libertate
I Acum I iembrie i. unui. Clișci, neînfricat utecist, erou al luptei antifasciste, care și-a jertfit viața în lupta împotriva cotropitorilor hitleriști pentru libertatea și independența poporului nostru și a altor popoare.Iosif - Clișci a pășit pe calea luptei revoluționare din fragedă tinerețe. Se afla încă pe băncile liceului cînd a luat prima dată legătura Uniunea Tineretului Comunist, rîndurile căreia a fost primit scurt timp datorită’ hotărîrii abnegației cu care își îndeplinea sarcinile. După termiparea liceului, se înscrie la Politehnica din București, unde continuă să desfășoare o muncă neobosită de răs- pîndire a cuvîntului partidului comunist,-de mobilizare a tineretului universitar în lupta împotriva politicii de fascizare a țării, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice și o viață mai bună a celor ce muncesc.

cincizeci de ani, la 12 no- 1916, s-a născut, în casa modest funcționar, Iosif

cu în înȘi

Neînțelegerile 
și forma lorO convorbire cu soții Cornelia și George C. Au tiv 33 de ani. de 6 ani și este inginer, .limba română. Am ajuns la ei a- tunci cînd, la locul de muncă al soțului, am

29 și respec- sînt căsătoriți doi copii. El de!>au ,ea profesoară
Desigur, într-o căsnicie inter

vin, într-un moment sau altul, 
crize chiar mai grave decît 
exemplul pe care l-am citat pînă 
aici, exemplu edificator însă 
r>rin ridicolul lui. Vechea legiș- 
ație îngăduia, aproape că in

vita, ia soluția capitală : divor
țul. O dată introdusă acțiunea, 
soțul respectiv devenea uceni- 
cui-vrăjitor: dezlănțuise volun
tar niște forțe de a căror mări
me fusese inconștient și pe care 
acum nu le mai putea stăpîni. 
Orgoliul, ambițiile, un fals simț 
al ridicolului ba chiar — para
doxal 1 — iubirea îl împiedicau 
să dea înapoi. Devenit jucăria 
propriei sale născociri el era 
brusc insensibil la argumentele 
bunului simț, orb și surd, mer? 
gînd hotărît spre țelul știut. în 
destule cazuri, același proces se 
petrecea și de partea opusă.

întrebat despre o familie „model". Intr-un glas, toată lumea a numit familia C.— Vă certați ?Cei doi soți schimbă priviri amuzate :— Da. A răspuns ea.— Des ?— Destul de des.— Grav ?— Depinde ce înțelegeți prin „grav".— Eu știu ? Nu vă vorbiți cîteva zile sau vă spuneți cuvinte jignitoare...— Nu, răspund soții C.— La începutul căsniciei, cînd neînțelegerile erau mai dese, soția mea a avut o inițiativă.— Am hotărît amîndoi că orice ș-ar îptîmpla nu avem voie să ne culcăm seara certați. M-am gîndit că o neînțelegere care se prelungește acționează ca un ferment.

în cfeasțe zii? se 
recoltează și se achi- 

plantele 
sănătății ~ ipedlpi- 
nale și aromatice. 35 
de sortimente s$ oț»- 
țfU din culțuri orga
nizate, iar alte 160 
din fiord’ șpohțană. Producțiile ȘWțt bune, La semințe de 
mac, de pildă, s-a 
realizat cu 400 de 
tone mai mult depît 
în anul trecut, la 
frunze de degețel cu 
20 la sută, la frunze 
de roiniță realizările 
sînt de două ori mai 
mari, la semințele de 
brândușe de toamnă 
de 10 ori, iar la co-

riandru s-au obținut 
5 300 tone, producții 
record fată de ulti
mii ani.

în vederea prelu
crării superioare a 
cantităților sporite 
de plante medicina
le. întreprinderile de 
specialitate ale Cen- 
trocoop vpr fi dota
te cu mașini de de- 
foliat, de tăiat în di
verse mărimi și for
me, mașini de dozat și ambalat mecanic 
etc. Aceasta va per
mite punerea în vîn- 
zare a plantelor me
dicinale în ambalaje 
de diverse capacități,

atrăgătoare, potrivit 
cerințelor 
torilor.

Valoroase 
ținutul lor, 
medicinale 
site nu numai de in
dustria noastră far
maceutică și alimen
tară, ci sînt șj mult 
solicitate peste hota
re. în prezent Româ
nia exportă aseme
nea produse în nu
meroase țări din Eu
ropa, Asia, America. 
Livrările din acest 
an depășesc cu 20 la 
sută pe cele din anul 
trecut.

(Agerpres)

cumpdrd-
prin con- 

plantele 
sînt folo-

ooperația de consum are menirea de a pune la dispoziția locuitorilor din mediul rural un sortiment bogat și variat de produse, de a răspunde prompt la cererile consumatorilor. In aceste zile răcoroase, cînd roadele pămîntului s-au adunat în hambare, cînd s-a pus baza recoltei viitoare, oamenii satului calcă mai des scările magazinelor sătești, interesîndu-se de fel de fel de lucruri trebuitoare. Am vizitat de curînd mai multe cooperative de consum dintr-un raion de la marginea regiunii Banat — Făgetul. Normal ar fi ca a- cest raion agrar, dar nu lipsit de centre muncitorești — există o fabrică la Tomești, alta la Marginea și o serie de guri de exploatare forestieră — să fie mai mult în a- tenția cooperației de consum.Rețeaua comercială a raionului Făget este realmente vitregită, Aici n-a fost construit pînă acum nici măcar un singur complex comercial. In majoritatea lor, magazinele, precum și singurul restaurant existent în oraș sînt necorespunzătoare, amînare nici construcția unei brutării, lucrare ce se tărăgănează de trei ani de zile.Un prim popas l-am făcut chiar în centrul de raion, Făget. Am intrat într-un magazin, apoi în altul. Lipsesc, în primul rînd, produse alimentare de primă necesitate — slănina, untura, uleiul, conservele de carne, drojdia comprimată, nemaivorbind de unele articole mărupte, cuprinse obligatoriu în sortimentul minimal. Aceeași situa?- ție este și la Tomești, Marginea, Mănăștur, la gurile de exploatare. In localitățile Ohaba Lungă, Pietroasa, Jupînești, Brănești ș.a. a lipsit uneori chiar și sarea, pe lîrțgă produse solicitate în mod curent: ciorapi bărbătești, ace de cusut, sticle de lampă. Situația nu este mai bună nici în ceea ce privește aprovizionarea cu legume și fructe.Care sînt cauzele ?Iată ce ne-a spus tov. Teodor 
lorga, prim-secretar al Comitetului raional de partid Făget: „Aprovizionarea cu produse alimentare a centrelor muncitorești și a exploatărilor forestiere ne dă foarte mult de lucru. In raion există o uniune a cooperației de consum, însă a- ceasta se aprovizionează cu produse de la întreprinderea comercială interraională din Lugoj. Se pare însă că această unitate repartizează raionului Făget doar a-

cele produse care-i prisosesc. Așa s-ar explica de ce în raionul Lugoj există sortimente care la Făget nu se găsesc cu săptămînile.„Aprovizionarea cu zarzavaturi și fructe, ne-a spus la rîndul său tov. 
Gheorghe Moș, președintele consiliului agricol raional, se face foarte anevoios. In primul rînd pentru că' chioșcurile noastre se aprovizionează de la Lugoj. Ideea ca un oficiu de legume și fructe să aprovizioneze mai multe raioane ppațe că nu a fost rea, dar felul cum lucrează unitatea din Lugoj provoacă mari neajunsuri raionului Făget.

du-se, practic, nu numai ineficient, dar chiar și dăunător.Am discutat și cu tov. Teodor 
Șelar u, șeful serviciului de comerț alimentar al uniunii regionale a cooperației de consum.— Nici Uniunea raională Făget (președinte Ion Ciurăscu), nici In-' treprinderea comercială ințerraio- nală Lugoj (director Damaschin Folțun), de care depinde aprovizionarea raionului Făget, pu ne-au sesizat că ar duce lipsă de unele produse. Este adevărat că în acest moment în abatoarele din regiunea Banat încă nu s-au pregătit canti-

Nu mai poate suferi

Poziția
a raionului Făget 
justifică neglijarea 

comerțului 
și aprovizionării ?

• V

In raionul nostru există un puternic bazin legumicol. Produsele unităților respective sînt însă contractate de către O.R.L.F. Lugoj și noi nu ne putem atinge de ele. In schimb, în raionul nostru ajung produse din alte localități mai îndepărtate ale regiunii și deseori de calitate mai proastă din cauza transportului. Acest sistem de lucru ne produce greutăți și în altă privință : oficiul raional de legume și fructe Lugoj ridică cu mare întîr- ziere legumele de la producători. De pildă, în timp ce la Făget, Marginea, Tomești, Mănăștur nu exista varză pe piață, cooperativele de producție din Cutina, Bethausen și Curtea au dat animalelor vagoane întregi de varză, pentru că se stricase pe cîmp în așteptarea O.R.L.F. Lugoj. Este evident că actualul sistem de aprovizionare a raionului ar trebui urgent revăzut, el dovedin-

tăți prea mari de slănină, dar în ce privește untura, avem cantități suficiente. Dacă nu există asemenea produse in unități, aceasta se dato- rește lipsei de răspundere șj superficialității de care au. dat dova? dă uniunea raională și întreprinderea comercială ințerraională... Este drept că în timpul verii am avut cantități masive de untură și . slănjnă, care ne-au provocat mari greutăți din lipsa spațiului de depozitare, dar asta nu înseamnă că, dacă vara se consumă mai puțin din aceste alimente, trebuie să lași acum în prag de iarnă magazinele goale. în ce privește aprovizionarea cu ulei și conserve de carne, greutățile se datoresc mai ales furnizorilor, care nu-și respectă totdeauna graficele de livrare.— Din cooperativele sătești lipsesc însă și unele sortimente mărunte, mult'solicitate de cumpărători, ca drojdie comprimată, sticle

de lampă, sare, unele articole de îmbrăcăminte. Cum se explică ?— Și aceste sortimente există în depozite în cantități suficiente. Cu ocazia unui control' efectuat în raionul Făget am constatat că există prea puțină preocupare din partea gestionarilor de > magazine și un slab control din partea uniunii raionale a cooperativelor. Au fost înlocuiți unii gestionari.Despre toate aceste lucruri, dar mai ales despre măsurile care ar trebui luate, am stat de vorbă și cu tov, EUGEN STOICA, vicepreședinte al U.R.C.C. Banat. „Datorită creșterii volumului desfacerilor în raioanele ce intră în raza de activitate a întreprinderii comerciale din Lugoj — ne-a spus el — au apărut o serie de greutăți în livrarea mărfurilor, cu atît mai mult cu cît întreprinderea nu dispune nici de mijloace de transport suficiente, nici de spații de depozitare. îndeosebi din această cauză ea caută să plaseze mărfurile repede și, firește, în punctele cele mai apropiate. Apreciem că pentru a se pupe capăt acestei situații, este necesară înființarea unei noi întreprinderi comerciale, care să preia aprovizionarea raionului Caransebeș și a cooperativelor din Orșova. Printr-o asemenea măsură se reduce raza de activitate a întreprinderii din Lțigoj, ceea ce va mări simțitor preocuparea pentru satisfacerea cerințelor raionului Făget. Cît privește aprovizionarea cu legume, credem că ar fi nimerit ca, paralel cu măsurile pe care le vom lua noi, și I.R.V.L.F, Bapat să reanalizeze posibilitatea acoperirii întregului necesar al ra-? ionului Făget, fie și prin mutații",Din toate cele de mai sus se desprinde deci clar că nu este vorha de lipsă de produse, ci mai ales de neglijență, de distribuția prea puțip judicioasă a produselor de către întreprinderea ințerraională Lugoj. Firește, nu poate fi absolvită de răspundere pici Uniunea regională a cooperației de consum Banat. Șe impune ca în primul rînd acest organ, cît și oficiul regional de legume și fructe ■ să ia măsuri urgente, îndeosebi cu caracter organizatoric, ca raionul de la marginea regiunii — Făgetul — să nu mai fie considerat o cenușereasă, ci aprovizionat ritmic cu toate acele mărfuri solicitate și care, de altfel, se găsesc din belșug în depozite.
Ion CHIUJDEA 
corespondentul „Scînteii"

/

Arestat, în noiembrie 1936, pentru activitatea sa revoluționară, Clișci a rezistat cu dîrzenie schingiuirilor la care a fost supus, zbirii siguranței neputînd scoate de la el nici un cuvînt. în 1937 el pleacă în Franța unde își cohti- npă activitatea militantă în cadrul Asociației studenților democrat! români' din Franța.în anul 1940, cînd poporul francez s-a ridicat la luptă împotriva hitlerișților care invadaseră Franța, chemărea Partidului Comunist Francez ' — inițiatorul și animatorul mișcării de Rezistență — a găsit un puternic ecou și în rîndurile comuniștilor și ale altor pa- trioți din colonia română din Paris, Animați de puternice sentimente internaționaliste, înțele- gînd că prin lupta ' cu arma în mînă împotriva cotropitorilor germani lovesc și în dușmanii poporului român contri • buie la eliberarea propriei pat de sub jugul fascist, Iosif Cliși împreună cu alți comuniști români ca : Nicolae Cristea, Sas DragOș, Călin Ion, La?ăr Alexandru și alții, s-a înrolat printre primii ‘în formațiile do luptă armată. Ulterior, în Rezistența franceză au intrat numeroși alți Patrioți români aflați în Franța. Ei au participat . în cadrul detașamentelor de franctirori și partizani (F.T.P.F.) la peste 140 de acțiuni' — deraieri de trenuri, sabotaje, atacuri împotriva militărilor hitlerișțj și a unor localyri ocupate de ei etc. — în cursul cărora au căzut eroic ' 60 dintre ei.Dppă moartea lui Nicolae Cristea, în timpul unei acțiuni de luptă, Clișci devine, datorită curajului și priceperii sale în organizarea acțiunilor „soldaților fără uniformă", conducătorul detașamentului românesc de F.T.P.F. în dimineața zilei de 2 iulie 1943, el conducea o echipă a detașamentului său la atacul cu grenade împotriva unui autobuz cu ofițeri hitleriști, în Paris. Grenadele a- runcate cu precizie au făcut ca mulți hitleriști să-și găsească moartea. S-a întîmplat însă ca, în acel moment, un' detașament de fasciști să treacă pe o stradă a- propiată și, la auzul împușcăturilor, să intervină. în lupta încinsă, Clișci este rănit la picior, Tovarășii vor să-l ajute, dar el, dîndu-și seama că întîrzierea partizanilor le-ar pune viața în primejdie, le ordonă să șe retragă. Rămas singur, se refugiază cu greu în subsolul unei clădiri din rue Aubrevoir, unde se baricadează, A început o luptă inegală ?— „unul contra o sută" cum se arăta în manifestul consacrat acestei fapte eroice de Comitetul Militar Național al F.T.P.F. Timp de două ore viteazul luptător a. rezistat cu înverșunare a- tacurilor hitleriștilor, omorînd mai mulți dintre ei ; în cele din urmă a căzut răpus de gloanțe. La 7 iulie 1945, cu ocazia primei comemorări a morțil lui Ipsif Clișci, primarul adjunct ăl orașului Clichy spunea, dezvelind placa de marmura așezată pe fațada casei în care a luptat și a murit eroul: „Onoare lyi Iosif Clișci care a mui’it pentru Franța, pentru libertate. Onoare curajosului popor ro- mîn al Cărui fiu a fost Clișci".Figura luminoasă a lui Iosif Clișci, ca și a tuturor patrioților români care s-au jertfit în lupta împotriva fascismului, va rămîne veșnic vie în inimile oamenilor muncii ca un exemplu viu de dăruire internationalistă pentru triumful cauzei libertății popoarelor și a păcii.
Gh. ZAMFIR



SCINTEIA PAGINA 3

Darea de seamă 
a Comisiei de pregătire

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. •„Cu privire la îmbunătățirea activității organizației pionierilor”, a spus conf. univ. Traian Pop, membru al Comisiei de pregătire — se înscrie în complexul măsurilor luate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. pentru dezvoltarea muncii educative în rîndurile elevilor și studenților, răspunde cerințelor actuale și de perspectivă ale formării tinerei generații, mar- cînd o etapă nouă, calitativ superioară, în viața organizației pionierilor, în îndrumarea activității ei, creînd premisele îmbunătățirii permanente a conținutului muncii sale.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R. — a subliniat vorbitorul — este străbătută de dragoste părintească și de profunda încredere a partidului în tînăra generate a țării, reprezintă un program în.suflețitor de muncă, un îndemn adresat cadrelor didactice, tuturor celor cărora le revin sarcini în domeniul educației, de a-și aduce contribuția la îmbunătățirea muncii de creștere și formare a elevilor, la pregătirea lor pentru a deveni oameni de nădejde.Baza pregătirii tineretului, a orizontului și orientării lui în viață se dobîndește și se consolidează în anii de școală. Cadrelor didactice, școlii le revine sarcina de a da cel mai ales și valoros produs al sofi'-tății — omul, temeinic și mu. ‘.lateral pregătit, cu o concepție înaintată, dotat cu înalte calități moral-politice.O contribuție însemnată la a- ceastă operă — se arată în darea de seamă — o aduce organizația pionierilor, care cuprinde peste 70 la sută din numărul elevilor între 9 și 14 ani.In continuare, vorbitorul s-a referit la acțiunile inițiate, în cei 17 ani de existență, de organizația pionierilor, la realizările dobîndite. Apreciind aceste rezultate, vorbitorul a subliniat, totodată, că, în taport cu sarcinile actuale și de perspectivă ale societății noastre, se cer aduse îmbunătățiri organizării și desfășurării activității pionierești. în numeroase școli, munca pionierească nu a fost suficient de bogată, nu a avut un caracter sistematic, s-a limitat îndeosebi la a- dunări și expuneri, nu a ținut seama de particularitățile de vîrstă și de înclinațiile copiilor, repetînd monoton, de la un an la altul, aceleași acțiuni. Lipsa de coordonare a activității organizației pionierilor cu școala a favorizat apariția unor fenomene de supraîncărcare a copiilor, existența unor gol Ti în munca educativă. Toate ace dea, se arată în darea de seamă, s-ati datorat și faptului că în munca practică pe care au desfășurat-o organizațiile pionierești au fost insuficient antrenați învățătorii și profesorii, deși școala noastră are bogate tradiții în a- ceastă privință, s-a apelat rareori la contribuția oamenilor de știință șn cultură, care pot aduce un în- șfemnat aport la educarea tineretului.Tn legătură cu aceste probleme, darea de seamă a subliniat că analiza activității organizației pionierilor de către plenara C.C. al P.C.R., măsurile adoptate cu acest prilej au creat cadrul necesar pentru îmbogățirea și diversificarea conținutului și formelor de organizare a muncii pionierești, așezarea ei pe baze noi, științifice, asigurîn- du-se o strînsă conlucrare între școală și organizația pionierilor. Tinînd seama de faptul că munca pionierească, prin metodele folosite, este. în primul rînd, o muncă pedagogică, care necesită cunoașterea psihologiei copiilor, precum și de schimbările calitative petre-
■r

(Urmare din pag. I)

La lucrări iau parte cadre di
dactice, conducători ai unor in
stituia centrale, oameni de știin
ță și cultură, activiști de partid 
și ai U.T.C., reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
părinți și elevi. In sală se află 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Participanții la consfătuire 
dezbat sarcinile de viitor ale or
ganizației pionierilor in lumina 
Plenarei C.C. al P.C.R. din apri
lie a. c., vor adopta Statutul uni
tăților și detașamentelor de pio
nieri, Regulamentul consiliilor, 
vor constitui Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor.

Lucrările consfătuirii sînt des
chise de prof. Nicolae Andrei, 
președintele Comisiei de pregă
tire pentru constituirea Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In repetate rinduri, 
cuvîntul secretarului general al 
C.C. al P.C.R. a fost subliniat cu 
urale și îndelungi aplauze.

în continuare, conf. univ. Tra
ian Pop a prezentat darea de 
seamă privind activitatea Comi
siei de pregătire pentru consti
tuirea Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România.

Un moment emoționant îl pri
lejuiește intrarea în sală a dele
gației de pionieri din Capitală, 

cute în viața școlii, conducerea partidului a apreciat că este necesar să crească rolul școlii, al învățătorilor și profesorilor în îndrumarea activității pionierești.Pentru îndrumarea activității pionierilor, s-a stabilit să fie create la nivel național, regional, raional, orășenesc și pe școli, consilii ale organizației pionierilor, care vor lucra sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid. Acestea, precum și componența consiliilor le asigură perspective largi de activitate, concentrarea eforturilor spre înfăptuirea sarcinilor de răspundere ce le revin, de a fi un sprijin tot mai prețios al societății noastre în opera de educare și formare a tineretului. Au fost constituite consiliile regionale, raionale și orășenești ale organizației de pionieri care cuprind peste 8 700 de membri ; în școli, peste 80 000 comandanți de unități și detașamente au fost desemnați din rîndul învățătorilor și profesorilor.Ocupîndu-se de activitatea comisiei de pregătire pentru constituirea Consiliului Național al Organizației Pionierilor, darea de seamă a relevat că sarcinile ce i-au revenit au fost îndeplinite.Elaborarea proiectelor de statut și regulament s-a făcut în spiritul prevederilor hotărîrii partidului, ținîndu-se seama de specificul și de cerințele muncii pionierești. Supuse unei largi dezbateri, aceste documente au fost îmbunătățite, ele urmînd să fie definitivate la actuala consfătuire.Activitatea desfășurată de consiliile recent create, de comandanții de detașamente și unități, se a- rată în darea de seamă, confirmă că această nouă organizare a muncii în rîndurile tinerelor vlăstare ale patriei a fost determinată de cerințe reale. Multe unități și detașamente și-au îndreptat atenția spre acțiuni variate și atrăgătoare, reușind să stimuleze interesul multilateral al copiilor.în continuare vorbitorul s-a oprit la o serie de acțiuni pionierești care trebuie întreprinse în scopul educării copiilor în spiritul dragostei și respectului pentru învățătură, al întăririi disciplinei școlare. S-a subliniat necesitatea îmbogățirii conținutului activității pionierești, perfecționării formelor și metodelor de muncă, încît ele să corespundă cerințelor elevilor. întreaga activitate va trebui să-i ajute pe copii la cunoașterea frumuseților și bogățiilor patriei, a tradițiilor luptei poporului nostru, a realizărilor obținute în construirea socialismului, să contribuie la întărirea prieteniei și frăției dintre copiii români și cei din rîndul naționalităților conlocuitoare, la dezvoltarea dragostei față de țară și popor, față de partid.Totodată. încă din primii ani de școală, activitatea pionierească trebuie să vină în sprijinul formării deprinderilor de muncă, al cultivării respectului pentru munca fizică, pentru făuritorii bunurilor materiale și spirituale, al lărgirii orizontului cultural, al stimulării interesului coniilor pentru știintă. tehnică, artă, literatură.Militînd pentru educarea copiilor în spiritul patriotismului socialist. organizațiile de pionieri vor trebui să contribuie la cunoașterea vieții si muncii poporului, extin- zînd organizarea de întîlniri cu muncitori si țărani fruntași, cu activiști de nartid și de stat, cu oameni de știință, cultură și artă, prin vizite la unități industriale si agricole, pe șantiere de construcții prin acțiunile de îngrijire a monumentelor eroilor patriei.Un element important al activității pionierești este educarea în
care aduce consfătuirii salutul 
tuturor pionierilor din țara 
noastră.

Prin versuri recitate de la tri
buna consfătuirii, pionierii își 
exprimă recunoștința fierbinte 
pentru minunatele condiții de 
învățătură și viață ce le-au fost 
create de partid și guvern.

în continuare au fost alese 
comisiile de lucru ale consfătui
rii. Au început apoi discuțiile, la 
care au participat profesori și 
învățători, președinți ai consilii
lor regionale, raionale și orășenești ale organizației de pionieri, 
comandanți de unități de pio
nieri, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de cultură și artă, părinți. Vorbitorii și-au 
exprimat în unanimitate deplina 
adeziune la măsurile de îmbună
tățire a activității organizației de 
pionieri, adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 12—13 aprilie. Vor
bind despre îndemnurile și îndru
mările de mare însemnătate des
prinse din cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ei au subliniat 
că vor face totul pentru ca orga
nizația pionierilor să fie la înăl
țimea sarcinilor ce îi revin.

Despre sarcinile școlii privind 
educarea multilaterală a tinere
tului, despre sprijinul pe care este 
chemată să-l acorde organizații
lor de pionieri în scopul orientă
rii lor spre acțiuni adecvate pre
ocupărilor și vîrstei elevilor au 
vorbit prof. Vasile Baloescu din 
București și învățătoarea emerită 

spiritul internaționalismului socialist. Alături de opinia publică mondială s-au exprimat, și cu acest prilej, în numele tuturor cadrelor didactice și al elevilor, deplina adeziune și sprijinul hotărît cu lupta dreaptă a poporului vietnamez.Educarea cetățenească a școlarilor este o operă de mare însemnătate politico-socială. încă de la vîrsta fragedă și receptivă a pionieratului, școlarii pot să-și însușească calitățile morale necesare cetățeanului patriei noastre, să fie formați în spiritul modestiei și curajului, disciplinei și căutărilor creatoare, al dorinței de a fi folositori societății. Ei trebuie să învețe să îmbine respectul fată de sine cu respectul față de alții, fată de părinți, de învățători și profesori, să înțeleagă că oricine se bucură de drepturi acceptă prin a- ceasta și îndatoririle sociale care îl onorează.în darea de seamă a fost subliniată ideea că la activitățile pionierești cu caracter cultural, artistic, sportiv și turistic este necesar să participe toti școlarii de vîrstă pionierească, să se asigure acestora un cadru adecvat, momentele importante din viața școlarilor trebuind să fie însoțite de solemnitatea cuvenită.în vederea dezvoltării tradițiilor activității pionierești, în prima duminică a lunii iunie va fi sărbătorită în fiecare an „Ziua pionierilor". organizîndu-se cu acest prilej parade, carnavaluri și alte manifestări.Darea de seamă a evidențiat, în continuare, necesitatea formării gustului estetic, a dragostei pentru literatură și artă în rîndurile elevilor. In acest sens. Consiliul Național al Organizației Pionierilor, în colaborare cu forurile de specialitate, va elabora planuri de e- ditare a unor lucrări literare și de știintă popularizată destinate tineretului școlar, de publicare a unor cîntece pionierești, de îmbunătățire a emisiunilor radioului și televiziunii pentru copii, de realizare a unor spectacole de teatru și de filme inspirate din viața școlari-
Raport asupra modificărilor aduse proiectului 

de statut al unităților si detașamentelor 
1 5 1

de pionieri și proiectului de regulament 
al consiliilor organizației pionierilorLa baza elaborării acestor documente — a spus lectorul universitar Silvestru Patița — au stat principiile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 12—13 aprilie a.c. In a- ceastă acțiune au fost consultați un mare număr de învățători și profesori cu experiență, activiști de partid și ai U.T.C., cercetători în domeniul pedagogiei și psihologiei, părinți. Proiectele au fost publicate în presă și supuse unei largi dezbateri, opinia publică dînd cu acest prilej o înaltă apreciere măsurilor adoptate de partid în vederea dezvoltării și perfecționării activității pionierești. în timpul dezbaterii s-au făcut propuneri care se referă la probleme ce privesc conținutul, formele și metodele muncii cu pionierii. Vorbitorul a prezentat, în continuare, principalele propuneri incluse în proiectele de statut și regulament. Unele propuneri precizează mai clar și simplifică modalitățile de primire a școlarilor în organizația pionierilor. De asemenea, pentru a stimula și mai mult inițiativa și răspunderea copiilor, s-a propus ca președintele și colectivul de condu-

Maria Tăcutu din Brașov. Profe
sorii loan Viriș din Timișoara și 
Ioana Duna din comuna Tufa, 
raionul Drăgănești-Vlașca, învă
țătorul emerit Constantin Arsene 
din Pitești au subliniat misiunea 
deosebită a cadrelor didactice în 
realizarea măsurilor preconizate 
de partid pentru dezvoltarea și 
perfecționarea mișcării pionie
rești. Preocupările de ordin edu
cativ, conjugate cu cele care pri
vesc instruirea școlarilor, au ară
tat vorbitorii, trebuie să stea pe 
primul plan al activității pedago
gice a învățătorilor și profesorilor.

Cumulînd calitatea de coman
danți de detașamente cu cea de 
diriginți, a spus acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, 
profesorii și învățătorii vor pu
tea deveni coordonatori ai muncii 
educative și vor realiza efectiv, 
datorită experienței lor pedago
gice și cunoașterii psihologiei 
copilului, formarea unor generații 
pline de elan creator, crescute în 
spiritul dragostei pentru muncă 
și învățătură, al devotamentului 
profund față de patrie și partid.

învățătorul Victor Lupu din 
Galați, profesorii Ion Crăciun din 
Bacău și Mihai Matei din Boto
șani au cerut ca toți factorii ce au 
contingențe cu activitatea de e- 
ducare a copiilor — organizații
le de masă, instituțiile cultural- 
artistice și sportive — să spriji
ne consiliile pionierilor în orga
nizarea unor acțiuni mai bogate, 
mai atractive, care să suscite in
teresul școlarilor. La realizarea 

lor. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii presei și publicațiilor pentru copii și școlari. Se va organiza un concurs pentru crearea unui imn al organizației pionierilor. Totodată, Consiliul Național va trebui să promoveze creația valoroasă literară, muzicală sau plastică a copiilor.Referindu-se la condițiile create desfășurării diverselor activități, vorbitorul a arătat că, prin grija partidului și a guvernului, a crescut an de an numărul caselor pionierilor. care în viitor trebuie să devină adevărate centre metodice ale activității pionierești, să-și o- rienteze munca în direcția organizării schimburilor de experiență, a generalizării rezultatelor bune.Perfecționarea activității pionierești impune, de asemenea, îmbunătățirea practicii pedagogice a viitorilor învățători și profesori, încît ei să-și însușească nu numai cunoștințe didactice, ci și de conducere a muncii pionierești, pentru a-și putea îndeplini după absolvire, cu bune rezultate, sarcina de comandanți de detașamente și unități, de activiști ai consiliilor și caselor pionierilor.Organizația pionierilor va solicita și în viitor sprijinul Uniunii Tineretului Comunist, care a acumulat o experiență pozitivă în munca cu pionierii. în același timp, organizația pionierilor va trebui să acorde toată atenția pregătirii pionierilor pentru primirea în rîndurile U.T.C., familiarizîndu-i din timp pe elevi cu scopul, sarcinile și caracterul organizației revoluționare de tineret.încheindu-și activitatea, comisia de pregătire își exprimă încrederea că valorosul nostru corp didactic, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, consiliile re- | gionale, raionale, orășenești și pe | școli vor munci fără preget, sub g conducerea partidului, pentru în- | deplinirea cu cinste a sarcinilor de răspundere ce le revin în pregătirea și formarea de noi și noi generații de tineri, profund devotați patriei noastre socialiste, Partidului Comunist Român.

cere al detașamentului să fie aleși anual de pionieri, președintele detașamentului urmînd să îndeplinească și funcția de ajutor al comandantului de detașament.Intrucît numeroși educatori și părinți și-au exprimat dorința ca însemnele pionierești să evidențieze, prin conținutul lor, o mai clară distincție între pionierii de diferite vîrste, s-au inclus în proiectul de statut prevederi privind diferențierea acestor însemne, precum și a uniformelor pionierești. De asemenea, a fost cuprinsă în documentul menționat prevederea ca unitățile și detașamentele de pionieri să sărbătorească „Ziua pionierilor" în fiecare an, în prima duminică a lunii iunie.în urma dezbaterilor care au a- vut loc, în proiectul de regulament a fost consemnată propunerea de a se convoca, din patru în patru ani, Conferința națională a organizației pionierilor.Propunerile au fost supuse discuției participanților la consfătuire, exprimîndu-se convingerea că ele vor contribui la îmbunătățirea celor două documente.
înaltelor cerințe educative, alături 
de școală, părinții sînt chemați 
să-și aducă un aport sporit — au 
spus ing. Vasile Ieran din Oradea, 
prof. Gheorghe Schmadl din co
muna Nițchidorf, raionul Lugoj.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C., Petru Enache, a arătat în 
cuvîntul său, printre altele : So
cotim o îndatorire de onoare a 
Uniunii Tineretului Comunist de 
a ajuta, în continuare, organiza
ția de pionieri în formarea și e- 
ducarea tinerei generații. Valori- 
ficînd mai bine experiența acu
mulată, Uniunea Tineretului Co
munist va contribui la extinde
rea activităților devenite tradi
ționale, mult îndrăgite și prețuite 
de pionieri.

Profesorii Iuliana Rîpeanu din 
comuna Negru-Vodă, regiunea 
Dobrogea, și Mihail Meșter din 
Tg. Mures, învățătoarea Anica 
Grigore din Buzău au criticat 
formalismul. în organizarea unor 
manifestări la care sînt antrenați 
elevii, au subliniat că organiza
țiile de pionieri trebuie să joace 
un rol mai activ în inițierea de 
drumeții, concursuri cultural-ar- 
tistice și competiții sportive.

Mai mulți participanți la dis
cuții, printre care acad. Ștefan 
Peterfi și prof. univ. Alexandru 
Roșea, membru corespondent al 
Academiei, prorectori ai. Univer
sității „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
conf. univ. George Văideanu, pro
rector al Institutului pedagogic 
din Iași, au insistat asupra ne
cesității ca activitatea pioniereas-

DOUĂ MODALITĂȚI
DE A PRODUCE MĂTASE 
si efectele lor

dl

întreprinderile „Mătasea roșie"- Cisnădie și „Flamura roșie“-Bucu- rești sînt două unități cu profil similar — țesătorii de mătase — care aparțin aceleiași direcții generale din cadrul Ministerului Industriei Ușoare. Numai în privința profilului de producție se aseamănă cele două unități industriale, căci dacă încercăm să căutăm puncte comune între ele pe terenul rezultatelor economice vom găsi, mai degrabă, diferențe ce le transformă în „surori vitrege".Ce arată faptele ? La sfîrșitul 
trimestrului trei „Mătasea roșie" 
se prezintă eu planul îndeplinit și 
depășit la toți indicatorii. Notăm citeva cifre. Producția marfă și productivitatea muncii au 'crescut în același ritm, cti 1,3 la sută peste prevederile planului. S-au obținut substanțiale economii suplimentare. iar beneficiile realizate în nouă luni se ridică la aproape 2 milioane lei. Și „Flamura roșie" în aceeași perioadă are o serie de indicatori îndepliniți însă... în bună parte datorită intervenției 
forului tutelar, care i-a micșorat 
de cîteva ori prevederile de plan, 
adantîndu-le la nivelul efectiv al 
realizărilor — procedeu care atrofiază inițiativa și spiritul de răspundere față de realizarea necondiționată a sarcinilor de producție și economico-financiare.Întrucît în cazul întreprinderilor amintite ceea ce le distanțează este nivelul indicatorilor de eco
nomicitate și financiari, vom ana-
ÎNTREPRINDEREA Cheltuieli la 1 000 lei producție marfă Cheltuieli constant- convenționale la 1 000 lei producție marfăPlan Efectiv Plan Efectiv
„Mătasea roșie" 947 940 178 171
„Flamura roșie" 1 034 1037 283,7 288,7

Este limpede că la „Mătasea roșie" o contribuție importantă la reducerea prețului de cost, la creșterea beneficiului și a rentabilității a adus-o scăderea cu 7 lei față 
de prevederi a cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă și cu a- 
ceeași sumă a cheltuielilor con- 
stant-convenționale. Aceste eco-

că să fie organizată pe o bază 
pedagogică-științifică, iar pro
blemele privind îndrumarea și 
lucrul direct cu pionierii să fie 
cuprinse în programul de pregă
tire universitară a viitorilor în
vățători și profesori, să intre în 
preocupările de cercetare ale 
specialiștilor din domeniul peda
gogiei și psihologiei. S-a relevat, 
de asemenea, rolul important al 
cercurilor pe obiecte în cultivarea 
aptitudinilor elevilor, în îmbogă
țirea cunoștințelor lor de cultură 
generală.

Despre necesitatea creării unor 
opere care să surprindă cu înal
tă măiestrie universul inepuiza
bil al copilăriei, despre realiza
rea unor spectacole, emisiuni de 
radio și televiziune inspirate din 
viața tineretului, în care să fie 
oglindite cu mai multă pregnan
ță problemele specifice anilor de 
școală s-au ocupat, în cuvîntul 
lor, Virgil Cazacu, președintele 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Du
mitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Ion Lucian, di
rectorul Teatrului „Ion Creangă".

Lectorul universitar Silvestru 
Patița a prezentat raportul cu 
privire la îmbunătățirile aduse 
proiectului de statut al uni
tăților și detașamentelor de pio
nieri șt proiectului de regulament 
al consiliilor organizației pionie
rilor.

Lucrările consfătuirii continuă.

I
® Două surori vitrege

La „Mătasea roșie“-

Cisnădie măsuri con
crete pentru identifi
carea și valorificarea 
rezervelor interne ® 
La „Flamura roșie“- 
București cheltuieli ne- 
economicoase, nepă
sare față de gospodă
rirea materiei prime

liza mai pe larg factorii care au favorizat sau, dimpotrivă, au frî- nat scăderea prețului de cost, creșterea beneficiului și a rentabilității. în acest scop apelăm' din nou la cifre, care au puterea de a oglindi riguros, fără echivoc, mărimea cheltuielilor raportate la dinamica producției, pentru a diagnostica cît mai precis cauzele 
primare ale rezultatelor financiare 
atît de diferite obținute de aceste două unități ale industriei ușoare.

nomll au un serios corespondent fizic. în perioada analizată s-au economisit aproape 4 000 kg de viscoză, din care se pot fabrica24 000 mp țesături. Din discuțiile purtate cu conducerea întreprinderii s-a desprins și calea ridicării eficientei cu care sînt cheltuite fondurile — concentrarea efortu
rilor spre identificarea și fructifi
carea intensă a rezervelor interne 
ale producției, pe ansamblul secțiilor și pe fiecare loc de muncă în parte. Planul M.T.O. constituie, în acest sens, o dovadă certă. Din cele 29 de măsuri tehnico-organi- zatorice, prevăzute a se aplica în acest an si axate în principal pe diminuarea consumurilor specifice, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost,25 au fost valorificate înainte de termenele stabilite. Eficiența economică. sensurile în care ea s-a manifestat sînt pilduitoare. Prin mecanizarea operației de lipit urzeli — să dăm un exemplu — 
productivitatea muncii a sporit de 
peste 3 ori, obținîndu-se numai la această fază a procesului tehnologic o economie la prețul de cost de peste 60 000 lei.Cum s-au petrecut lucrurile la „Flamura roșie" ? Cu toate diminuările de sarcini la nivelul realizărilor, efectuate în mod necorect de direcția generală de resort, a- ceastă întreprindere cu tradiție în fabricarea mătăsii, la sfîrșitul trimestrului trecut nu și-a realizat 
beneficiul planificat. Chiar mai mult, ea a înregistrat pierderi. în loc să analizeze temeinic cauzele care au generat această risipă si să intervină cu măsuri energice, con
ducerea întreprinderii justifică eu 
seninătate orice deficientă nrin 
cauze „obiective". Astfel, din ..Memoriul explicativ" la darea de seamă pe trimestrul trei rezultă că functionarea cu parametri scăzuti a celor 116 războaie a determinat nerealizarea planului de beneficii. Cu aceasta s-au terminat toate 

explicațiile. Iată însă că „radiografia" prețului de cost, factorul cu influență hotărîtoare în îndeplinirea beneficiului, indică cu totul altceva. Este suficient să precizăm că, pe 9 luni, cheltuielile 
neeconomicoase însumează aproa
pe 300 000 lei, că costurile efective la 1 000 lei producție marfă au fost mai mari decît cele planificate și au provocat o pierdere de 
aproximativ 100 000 Iei.O influentă negativă, deloc neglijabilă, a avut-o și creșterea cu 5 lei la fiecare 1 000 lei producție marfă a cheltuielilor constant- convenționale efective față de cele planificate. Valoarea pierderilor din cupoane și bonificațiile acordate beneficiarilor depășește 150 000 lei, iar cea a refuzurilor de mărfuri se ridică la peste 80 000 lei. Nefavorabilă asupra prețului de cost și a volumului de beneficii a fost și variația în consumu
rile specifice la multe grupe de 
materii prime și materiale. Numai în trimestrul trei — în celelalte trimestre situația fiind similară — s-au depășit consumurile specifice la trei grupe de materii prime cu peste 6 000 kg, ceea ce reprezintă o pierdere netă de 120 000 lei. Nepăsarea ce se constată la „Flamura roșie" față de urmărirea și gospodărirea judicioasă a materiilor prime și a materialelor este un fenomen care nu mai poate fi tolerat. De pildă, acestea nu se scot din magazie pe bază de cîntărire, nu se analizează consumurile specifice pe faze de fabricație, pentru a se depista locurile unde se înregistrează risipa de materii prime și materiale. Cele cîteva neajunsuri punctate în rîndurile de față demonstrează că. luînd în brațe cauzele „obiective", conducerea întreprinderii 
nu a acționat decît timid și neho- 
tărît împotriva risipei fondurilor 
materiale și bănești. Această mentalitate de ascundere îndărătul justificărilor, de tărăgănare în înlăturarea urgentă a deficientelor proprii niciodată nu va putea duce la succese în situația financiară a întreprinderilor.Ne-am adresat. în încheiere, tov. TITUS RĂILEANU, șeful serviciului financiar din cadrul Direcției generale a lînii și mătăsii din Ministerul Industriei Ușoare.

— Rezultatele activității unei în
treprinderi — ne-a spus interlocutorul — depind foarte mult de co
lectivul ei. de felul în care este or
ganizat și condus. La „Mătasea roșie" există un colectiv închegat, stabil și o conducere autoritară. 
Nu aceeași situație bună se con
stată la „Flamura roșie". Aici, 
multă vreme s-au semnalat o se
rie de disensiuni și neînțelegeri 
între cadrele de conducere. în a- 
ceste condiții. chiar în ședințele 
de analiză a situației economico- 
financiare, discuțiile lunecau pe o 
pantă greșită. De fapt, conducerea 
acestei întreprinderi este tentată să 
iasă din încurcătură cu ajutorul 
justificărilor. Nu de mult, ea ne-a 
cerut să aprobăm dotații ne întreg 
anul 1966 de peste 2 milioane lei. 
Or, atît timp cît nu se vor înlătura 
cauzele interne ale pierderilor —• 
în special la cheltuielile neecono- 
m.icoase — orice ajutor din partea 
forului tutelar este inoportun.Deci faptele sînt clare. Este limpede că forul tutelar trebuia să manifeste exigență și să dea un sprijin real fabricii „Flamura roșie". nu prin tolerarea slabei gospodăriri. Conducerea acestei unități are îndatorirea să analizeze cu simț de răspundere situația care s-a creat și să ia neîntîrziat măsuri concrete pentru redresarea activității economico-financiare. Un 
cuvînt greu de spus în acest sens 
are si comitetul de partid din în
treprindere. El are obligația să cultive, de la nivelul cadrelor de conducere ale fabricii și pînă la ultimul muncitor, ideea că nimeni nu are dreptul să irosească bunurile materiale și bănești și că toti au datoria de a le gospodări cu maximum de eficiență

Viorel SALAGEAN



PAGINA 4 SCINTEIA

PRIMA CRUSTAaralel cu cercetările șl prospectările menite să ducă la descoperirea de noi zăcăminte și bogății ale subsolului, geologii din zilele noastre întreprind și ample studii legate de cunoașterea formării șievoluției îndelungate a Pămîntului. Apărută abia în a doua jumătate a secolului trecut, geofizica a însemnat un serios progres în abordarea și studierea unor fenomene mult îndepărtate în trecutul geologic. Bazîndu-și studiile pe urmărirea și măsurarea cîmpurilor naturale ale globului terestru — gravitațional, magnetic, electric — această disciplină a permis inițierea pe plan mondial a unor ample investigații privind procesul de formare și evoluția ulterioară a primei cruste a Pămîntului și a materiei subcrustale.în țara noastră, geologii au pornit de mai mulți ani la studierea sistematică a străfundurilor întregului teritoriu, activitate în care rezultatele și măsurătorile efectuate cu ajutorul metodelor geofizice se dovedesc de mare utilitate. Pe baza lor, ca și în urma măsurătorilor seismometrice, gravimetrice, magnetometrice etc, se alcătuiesc cunoscutele „hărți geofizice", care redau aspectul subteranului țării la diferite nivele, mergînd pînă la mari profunzimi. Pe această cale s-a ajuns să se determine cu precizie grosimea scoarței terestre, care pe teritoriul țării noastre este de 50—60 km sub București, 70—75 km sub munții Vrancei, 25 km în nordul Moldovei etc. Dar pe lîngă numeroasele date certe, măsurătorile geofizicieni' ■ permit și aflarea unor indicații extrem de pi.,ioase despre trecutul geologic al țării noastre, unele dintre acestea de plecare în emiterea științifice. în legătură cu o asemenea ipoteză interesantă formulată ne-am adresat unuia zicianul ȘTEFAN AIRINEI — cercetător principal la Institutul de geofizică aplicată din Comitetul de stat al geologiei.

reprezentînd unor importante puncte ipotezeromâni,de specialiștii dintre autorii ei, geofi-
— In lumea geofi

zicienilor noștri se 
vorbește despre ,un 
corp geologic necu
noscut, așezat în stră
fundurile centrului 
țării, desfășurat, pe 
o direcție vest-esti- 
că, de-a lungul a mai 
bine de 200 de km. 
Ce reprezintă el ?— Acest corp geologic deosebit a fost pus în evidență în decursul a zece ani de cercetare geofizică, cu ocazia măsurătorilor gravimetrice magnetice efectuate Carpații Meridionali grupuri de specialiști cadrul Comitetului stat al geologiei. El apare sub forma unor „anomalii" de mare intensitate, eșalonate intre Valea Sebeșului la vest și Văile Oituzului și Bîsca Mică la est.Interpretarea geologică 

a acestor rezultate a condus la ideea că în adîncu- rile zonei susmenționate există o masă de roci foarte grele, a căror densitate contrastează puternic cu cea a stratelor din jur și, în general, cu cea a celor semnalate pînă în prezent pe teritoriul țării noastre. S-a presupus, de asemenea, că a- cest corp deosebit are o vechime mult mai mare decît cea a depozitelor geologice cunoscute pînă în prezent în Carpații Meridionali. Datele obținute ulterior de specialiști și dimensiunile impresionante ale volumului de roci grele și foarte grele ne-au condus la concluzia că ne aflăm în prezența unui fragment din prima crustă a Pămîntului, care se află, probabil, într-o intimă întrepătrundere cu materia subcrustală. într-o primă etapă a interpretării geologice, masa densă aflată la baza rocilor cristaline cunoscute — roci specifice Carpaților Meridionali — a fost denumită „fundamentul Domeniului Getic". Această denumire este legată de un nume mai vechi, dat de geologii români structurii a- cestor munți care în general se remarcă prin prezența unor formațiuni geologice foarte vechi. în prezent se poate vorbi despre unele caracteristici importante privind vechimea, forma și desfășurarea acestei mase geologice deosebite. Astfel, în zona centrală ea prezintă, față de planul structural al Carpaților, o tendință de ridicare (bombament), determinată probabil de avansarea spre suprafață a materiei subcrustale. Materia subcrustală împinge în sus prima crustă a Pămîntului, care, ca element foarte vechi, apare discordant în raport cu structurile geologice existente. în legătură cu vechimea acestui corp descoperit, aș vrea să remarc că, dacă structurile cunoscute a- parțin paleozoicului — prima eră cu viețuitoare pe Pămînt — și unor ere chiar mai vechi, formarea primei cruste a Pămîntului este un proces anterior acestora, petrecut a- cum circa 3—4 miliarde de ani.Se poate deduce că de-a lungul erelor geologice acest corp deosebit de dens a fost supus mișcărilor tectonice într-o deplasare în sus și în jos, pe verticală. Cît și cînd s-au produs aceste scufundări și ridicări succe-
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sive ale lui, și mai ales ce rol au avut aceste mișcări în constituirea actualei structuri a Carpaților Meridionali, precum și în istoria geologică a substratului țării noastre, sînt probleme care se cer a fi lămurite în viitor. Cert este că acest corp demonstrează tendința de ridi- ■

ma oară probe din 
prima scoarță a Pă- 
mîntului și din mate
ria subcrustală ?— In primul rînd, s-ar putea elucida existența și raporturile dintre cele trei orizonturi care alcătuiesc scoarța Pămîntu- lui : sedimentar, granitic

IPOTEZE ȘTIINȚIFICEcare ■ (subțiere) a primei cruste a Pămîntului și de avansare a materiei sub- crustale spre suprafață. Mișcările scoarței terestre, subțierea ei sub invazia materiei sub’crus- tale și consecințele geologice ce decurg din a- ceste procese s-au impus deja atenției omenirii și studierea lor intră din ce în ce mai mult în preocupările actuale ale cercetătorilor Pămîntului.
— Se 

situații 
lume ?— Un cazfost semnalat recent ca existînd în Alpii occidentali, la nord și vest de bazinul superior al Pariului, pe direcția localităților Ivrea și Torino (așezări între care masa densă se află la adîncimea cea mai mică, în jur de 10 km). Datorită interesului pe care îl prezintă a- ceastă apropiere de mase foarte dense din domeniul subcrustal, specialiștii propun studierea lor prin forarea unei sonde adînci. de tipul celor denumite „sonde Moho" (foraj ce urmărește străpungerea scoarței terestre și scoaterea de probe de roci din aceste zone necunoscute încă).Deși între aceste două mase geologice constituite din roci grele există multe asemănări, totuși se pare că cea din țara noastră se găsește în condiții geologice mult mai interesante și mai favorabile pentru studiu. După calcule estimative, „fundamentul Domeniului Getic" se află mult mai a- proape de suprafață, și sub aspectul extinderii îl depășește pe cel din Alpii occidentali, deși limitele sale vestice nu se cunosc încă.

a

— In țara noastră 
s-a pus problema u- 
nui foraj de studiu 
pe acest corp geolo
gic ?— La cererea Comitetului de sfat al geologiei s-au făcut propuneri pentru săparea unui „foraj de referință" cu scopul cunoașterii directe a acestui corp geologic, în prealabil,

și bazaltic, precum și dacă cel bazaltic reprezintă într-adevăr prima crustă a Pămîntului. Totodată, determinarea proprietăților fizice.ale rocilor din sonda săpată — densitatea, susceptibilitatea magnetică, rezistivi- tatea electrică, plasticitatea etc — precum și con

furarea potențialului e- nergetic, sub toate formele lui, ar permite îmbogățirea și îmbunătățirea actualei scheme ă structurii interne a Pămîntului.în mod deosebit, forajul din Carpații Meridionali ar putea aduce clarificări asupra procesului de sedimentare și transformare a depozitelor geologice ce s-au acumulat deasupra „fundamentului Domeniului Getic" și asupra genezei metalelor întîlnite deocamdată sporadic, precum și asupra mecanismului de formare a structurilor de la suprafață, extrem de complicate, pe care le cunoaștem.

în prealabil, însă, sînt necesare studii geologice și geofizice suplimentare pentru amplasarea cît ■ mai judicioasă a acestui foraj. Astfel, dintre lucrările geofizice, importante ar fi cele seismometrice. Scopul imediat al acestei operații ar fi cunoașterea conținutului geologic al acestui masiv de roci grele și foarte grele. Esențială apare însă cunoașterea compoziției chimice și mineralogice a materiei subcrustale, materie din care este formată cea mai mare parte a globului terestru.
— Ce alte date vor 

obține geologii, cînd 
,forajul de referință" 
le va aduce la lumi
na zilei pentru pri-

I CINEMA g

• FEMEIA NISIPURILOR : Patria (completare Dimensiuni) - 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.• TUNELUL — cinemascop : Republica (completare 6 000 de ani — cinemascop) — 9r 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Luceafărul - 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
0 CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Festival (completare 6 000 de ani) — 9; 12; 15; 18; 21, Excelsior — 9,30; 12,15; 15,15, 18; 20,45, Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 MARIA CANDELARIA : Cinemateca — 10;12: 14.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop: București — 8,45; 11,15; 13.30; 16; 18,45; 21.
0 FERIȚ1-VĂ AUTOMOBILUL 1 : Feroviar (completare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30: 21, Modern (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 9; 11,45;15.30, 18,15; 21.
0 CINCI CARTUȘE : Lumina — 8,45; 11,15:13,30; 16; 18,30: 20,45.
0 LAGUNA DORINȚELOR ! Capitol (completare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:20.30.
0 CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Victoria (completare Soarele rănit) — 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21, Flacăra (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 15,30; 18; 20,30.
0 VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I : Centra) (completare Deschiderea noului an universitar) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Munca (completare Planeta enigmelor) — 16; 18,15; 20,30. 
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Union — 15,30; 18; 20,30.

0 JUDECAREA PISOIULUI BRNJO — REGELE ANIMALELOR : Doina 9; 11.
0 MOBY DICK : Doina — 13,45; 16: 18*15; 20,30. 
0 FANTOMAS — cinemascop ; FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Giuleștu.—, 10,30; , 15,30: 19,30.
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambiele. serii) ; Dacia — 9—12,30 în continuare; 16;. 19,30.
0 BOCCACCIO '70 : Cptroceni (completare Margareta) — 15,15-; 18; 20,45.
0 VREMEA ZĂPEZILOR : Grfvița (completare Frunze) — 9; 11,15: 13,30: 16; 18,30: 21, Flo- reasca (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Galați) — 9i 12; 15; 18: 20,45.
0 CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Unirea — 15,30: 19
0 STEAUA FĂRĂ NUME: Tomis — 9:.11; 13; 16; 18,15; 20,30, Miorița — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30 (la ambele completarea Vox Maris). 
0 DILIGENTA : Cosmos (completare Antagonisme) — 15,30: 17,45; 20,15), Drumul Sării (completare Brâncuși la Tîrgu Jiu) —- 15,30: 18; 20,30, Pacea (completare Inima șl conștiința) — 11; 15,45-, 18: 20.15.
0 ZORBA GRECUL: Arta — 9; 11,45; 14,45:17,45: 20,45.
O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Popular — 15,30: 18: 20,30.
0 AVENTURIE LUI WERNER HOLT (ambele serii) ; Cringași — 15,30; 19.
0 MAMĂ CIUDATĂ : Lira (completare Brâncuși la Tg. Jiu) - 15,30: 18: 20,30.
0 PARTIZANII IN ClMPIE : Progresul (completare Lacul lebedelor) — 15,30; 18; 20,30.
0 SAMBA : Vitan — 15,30; 18: 20,15.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI: Viitorul — 15,30: 18; 20,30.
0 NOTRE-DAME DE PARIS : Colentina — 15,15; 17,45; 20,15.

® Filarmonica de stat „G. Euescu’ (la Studioul de Concerte al Radioteleviziunii — orele 20) : CONCERT SIMFONIC.
0 Teatrul de Operă și Balet : BOEMA — 19,30. 
0 Teatrul de stat de operetă : VĂDUVA VESELĂ — 19,30.O Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA— 1.9, (sala- Studio) : DINU PĂTURICĂ — 19,30. 
o Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ— 19,30, (sgla din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ BLAJINU — 15, CASA BER- NARDEI ALBA — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HIPNOZA — 20.© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului Evreiesc de stat) : NEÎNCREDERE IN FOIȘOR - 19.30.
o Teatrul .,Barbu Delavrancea” : VIFORUL— 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 15,30, INCIDENT LA VICHY — 19,30.© Teatrul „loa Creangă" : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 16, NOTA ZERO LA PURTARE— 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ELEFĂNȚELU1 CURIOS 16,30, (saladin str. Academiei) : PUNGUȚA CU DOI BANI- 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI - 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

CE SE OFERĂ,
12.45 — Fotbal: Progresul —Steagul roșu și Dinamo București — Jiul Petroșeni.
18,00 — Pentru tineretul șco

lar : Noile aventuri ale echipajului Val- Vîrtej — „Coliba lui Gauguin".
18,50 — Publicitate.
18,58 — Ora exactă.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Colecții, colecționari, pasiuni : Colecție de fluturi.
19.45 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Actorii cîntă.
21,30 — Filmul : „Din cauză lui" — comedie muzicală.
23,00 — Telesport.
23,10 — Telejurnalul de noap- . te.
23.20 — închiderea emisiunii.

pe plan cultural,

CONSTRUCTORILOR?
Folosind Intens cluburile, bibliotecile, alte mijloace care le stau la îridemînă, organizatori harnici ai vieții cultural-artistice de pe șantiere reușesc să inițieze, în multe locuri, o gamă variată de manifestări atractive, cu puternic efect educativ în rîndul constructorilor. Este semnificativ în această privință programul clubului întreprinderii de construcții și montaje nr. 7 din Galați. Aici, muncitorii au posibilitatea de a participa la seri cultural-distractive și literare, la reuniuni, de a vedea numeroase filme, programe ale formațiilor de amatori de pe șantier, sau de a merge ia spectacolele instituțiilor de artă profesioniste, de a' face vizite colective la muzeele dinInterviu luat de 
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> front, orașul 
partea cea

româno-sovietică „Tunelul* 
omagiază eroismul ostașilor 
sovietici, care și-au sacrifi- 
în lupta împotriva trupelor

TUNELUL"
Prezenfafă în deschiderea 

filmului sovietic", și programată 
continuare pe ecranele Capitalei, co
producția 
evocă și 
români și 
cat viața 
fasciste pe teritoriul României. Și to
tuși „Tunelul" nu este un film obiș
nuit de război, sau mai bine zis, nu 
este numai un film de război. Ambiția 
scenariștilor (Francisc Munfeanu și 
Gheorghi Vladimov) a fost aceea de 
a creiona — în limitele unei acțiuni 
parțial supusă rigorilor filmului de a- 
venturi — cîteva caractere, de a ur
mări dramele individuale 
najelor, ale căror destine 
tesc sub imperativul unei 
jore comune.

în luptă se conturează 
celor șapte cercetați români și sovie
tici care au primit misiunea de a îm
piedica minarea de către fasciști a 
unui tunel, important obiectiv strate
gic ; sub ploaia de gloanțe se creea
ză raporturi interesante, ca cele ale 
reușitului cuplu Grișa-sergentul 
Duțu șl se definește — prin cîte o 
trăsătură pregnantă — personalitatea 
eroilor. Natașa, frumoasa radio-fele- 
grăfisfă a grupului, e îndrăgostită de 
locotenentul Denisov ; sublocotenen
tul Petrescu își îneacă amarul în mu
zică — dar cum vocea nu-l prea a- 
jufă îl pune pe un ostaș să-l cînfe ; 
Serioja le ghicește în palmă tuturor 
fetelor și le spune că-i vor deveni 
neveste (cea cu care visase să-și în
temeieze un cămin murise înfr-un 
bombardament) șl, în sfîrșit, un alt 
ostaș face tot timpul și privește lung 
fotografia unul bărbat chel și gras pe 
care o poartă în permanență la el. 
(Vom afla mal fîrziu că tipul din 
poză, păstrat cu grijă și privit cea
suri întregi cu atenție, e bărbatul cu 
care-i fugise soldatului nevasta).

Pe de altă parte cîntăreafa de local, 
lulia, cu momentele eî de ascensiune 
și cădere, ca și ofițerul neamț, com
pletează această galerie de tipuri, pe 
umerii căreia se susține o poveste în 
parte previzibilă, e-adevărat, uneori 
poate și convențională, dar în același 
timp de un incontestabil interes.

Trebuie precizat că autorii au fă- 
’cut și unele concesii, i 
dauna verosimilului, 
(secvențele din localul 
De fapt din acest film, 
trei povestiri insuficient 
reciproc (momentele de 
și tunelul propriu-zis), 
mal discutabilă, ca atmosferă, ca au
tenticitate, o constituie fără îndoială 
acțiunea din oraș, unde oricît am în
țelege dorința de pitoresc a realiza
torilor, vom putea crede cu greu că, 
în preajma frontului, războiul nu se 
face simțit decît prin uniformele pre
zente la un bar cu program, în care

se amestecă la mese luminările a- 
prlnse cu halbele de bere, că nu 
trebuie explicat în nici un fel cum 
ajung cei doi ofițeri și Natașa să-și 
schimbe atît de repede într-un me
diu ostil uniformele cu elegante și a- 
justate haine civile, că în camera 
cîntărefei lulia trebuia neapărat < 
existe și o ușă secretă etc.

Dispariția personajului „Chelnerul 
care probabil avea inițial sens și fi
nalitate, ca și confuzia episoadelor 
în care sublocotenentul Petrescu ia 
legătură cu activitatea conspirativă a 
ceferiștilor (întrerupte și ele în punc
tul culminant) accentuează și mai 
mult senzația de ,;făcut", de construit, 
de convențional. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în celelalte două părți 
— momentele de front și lupta pen
tru salvarea tunelului — sînf multe

vina (cunoscută spectatorilor noștri 
din filmul „Flăcări și flori") în rolul 
Natașa. Momentul în care ea rapor
tează cu lacrimi în ochi îndeplinirea 
misiunii și moartea celor șase tova
răși de arme — între care locote
nentul Denisov, iubitul ei — conferă 
întregului final un suflu de drama
tism reținut, convingător și omenesc.

Diploma pentru debut în cinema
tografie acordată, la Mamaia, Mar
garetei Pîslaru consemnează un 
succes umbrii numai de momentul în 
care lulia îi cîntă ofițerului nazist a- 
pelînd la mijloace dramatice care nu 
i se potrivesc și care ratează scena.

Alexandr Loktev (It. Denisov), Flo
rin Piersic (serg. Dufu), Victor Fili- 
pov (Serioja) și Leonid Zvenfev (Mu
tul) creează individualități particulari
zate, care contribuie la reușita de an
samblu' a interpretării. O mențiune cu 
fotul specială i se cuvine lui Emme
rich Schaffer, care și de astă dată a 
dovedit că dispune de mari posibili
tăți filmice, dînd cu multă subtilitate 
viață unui personaj în general ame
nințai de îngroșări ți de convențio
nalism.

Sînt și momente mai puțin izbutite. 
Cuplurile Nâfașa-Denisov și lulia- 
Petrescu sînf concepute livresc ; cîfe- 
va secvențe care solicitau o anumităsecvențe străbătute de un autentic 

suflu dă viață (Excepție : cadrul în 
care Duțu, muribund, împinge cu 
pieptul vagonul cu explozibil).

Cu „Tunelul* reg!zorul Francisc 
Munteanu, unul din cei mai fecunzi 
regizori ai studioului „București", se 
află la cel de al șaselea film. Trans- 
punînd în imagini povestirea, coau
torul scenariului a găsit limbajul ci
nematografic adecvat, folosind o fra
ză de montaj scurtă, cu o alternanță 
rapidă de încadrafurl, cu mișcări de 
aparat care surprind fără ostentație 
evoluția personajelor, cu racorduri 
directe — uneori surprinzătoare — 
între secvențe, eliminînd de multe 
ori cadrele explicative care ar fi pu
tut ține prea mult în loc acțiunea, 
un limbaj care atestă maturizarea sa 
profesională ți aderența să la su
biect.

Unul din meritele regiei îl consti
tuie ți calitatea interpretării actori
cești, firescul ți dezinvoltura 
mal multe personaje, 
valorifică umorul unor replici ți situa
ții (mâi ales replici) 
viață din prima parte a filmului.

Farmecul personal al lui Ion Dlchi- 
seanu împrumută personajului, sublo
cotenentul Petrescu, în momentele cu 
lulia, acea vibrație care justifică a- 
fracția pe care cîntăreafa o încearcă 
față de acest misterios necunoscut. 
Lev Prigunov realizează în Grișa o 
creație actoricească înfrufotul remar
cabilă. Nu mal puțin reușită este in
terpretarea actriței Valentina Malea-

tensiune dramatică ne descoperă o 
Insuficientă preocupare pentru dez
văluirea unor infime și autentice stări 
sufletești, pentru nuanțe și adevăr în 
redarea sentimentelor. O altă rezervă 
privind în general interpretarea : du
blajul, rostirea replicilor, trădează 
uneori efortul sălilor de posf-sincron.

Imaginea, definită în toate planu
rile, cu multă claritate în profunzi
me, foarte îngrijită (cîte odată poa
te chiar prea îngrijită I), valorifică ex
celent Interioarele dar dă uneori im
presia da ;,prea curat' secvențelor 
de luptă unde lipsa unui fundal activ 
ar fi cerut poate nîai multă limitare 
la planul apropiat al acțiunii direc
te. Muzica — și ea premiată la Ma
maia — confirmă talentul lui George 
Grigoriu, care cu „Tunelul' se în
scrie definitiv în rîndul compozitori
lor dotați pentru film.

în ansamblu se poate afirma că re
centa coproducție fomânO-sovietică, 
distinsă în vară cu premiul ACIN 
pentru .colaborare rodnică între două 
cinematografii naționale, reprezintă o 
experiență pozitivă, că filmul reali
zat de Franclsc Munfeanu se vizio
nează cu interes, că atrage, demOns- 
frînd că temele majore pot fi valo
rificate cu mijloacele cele mal dife
rite, că ținta pe care și-au propus-o 
cineaștii celor două studiouri — 
„București” șl „Mosfilm" — a fost în 
cea mai mare parte atinsă.

Mihai IACOB

oraș, excursii. O serie de manifestări le înlesnesc cunoașterea noutăților tehnice în domeniul meseriei lor. Ocupă un loc important în programul clubului conferințele, simpozioanele, ciclurile de filme pentru popularizarea cunoștințelor științifice. Săptămînăl se organizează informări asupra evenimentelor politice. S-a bucurat de succes un ciclu de 16 manifestări în cadrul cărora, cu ajutorul hărții, filmului și diafilmului, al cărților și ăl artiștilor amatori, au fost prezentate înfăptuirile economice și social-culturale din fiecare regiune a patriei noastre, tradițiile istorice, frumusețile folclorice și ale peisajului natural. Merită relevat că unele din acțiunile clubului se des- fășoaiă și în dormitoarele comune ăle constructorilor; ceea ce lărgește sfera de cuprindere a publicului. Păcat că nu sînt vizitate și dormitoarele mai depărtate de club. Un efort mai sistematic de larizare a programului ar spori însă în sălile clubului numărul participanților care, la manifestări, este în prezent relativ mic.în alte locuri însă, activitatea lasă mult de dorit, cum se întîmplă la grupul 2 de șantiere din Brăila său latorilor de la Săvinești. „Avem tot 
ce neTONE, directorul clubului de la Săvinești. Avem și instrumente și 
costume. Formații artistice însă nu 
mai avem. Dar „cirpesc” și eu 
spectacole la club cu artiștii ama
tori ai combinatului". în luna octombrie, activitatea organizată a clubului s-a redus la o informare politică săptămînală, două programe artistice de amatori la sala cinematografului și prezentarea unor cărți tehnice, iar în noiembrie se va organiza un simpozion tehnic pentru vopsitori și săptămînăl cîte o conferință urmată de program artistic. Directorul clubului ne spune că activitatea a scăzut din luna septembrie pentru că o serie de constructori au plecat pe alte șantiere. Totuși, în colonia pe care „o deservește" acest club, mai locuiesc cîteva mii de oameni. Consideră oare Consiliul local al sindicatelor din Piatra Neamț că un program atît de sărac poate satisface cerințele cultural-artistice ale lucrătorilor î

„Există însă și organizatori cul
turali care întocmesc niște cear
șafuri de programe în care zilnic 
este notată cîte „o acțiune", ba 
este stabilit (!) din vreme și numă
rul de participanți, numai că ma
nifestările nu se țin, ca la clubul 
întreprinderii de construcții și 
montaje Galați, situat în Țiglina, la 
blocul A6, (director Alexandru Ene)" — ne spune tov. MIHAIL DORAȘ, redactor șef la ziarul „Constructorul siderurgist". în- tr-adevăr, aproape tot ce s-a realizat din programul acestui club, în ultimele 5 săptămîni, se reduce la campionate de șubah și vizionări la televizor, sîmbăta, în urmărirea „Sfîntului".Legîndu-și strîns activitatea de problemele pe care le ridică viața șantierului, clubul I.C.S.M.G. ar putea contribui, prin acțiunile sale, la combaterea unor lipsuri, cum ar fi absențele nemotivate, indisciplina, degradarea unor bunuri obștești la apartamentele burlacilor, ca tendințe care, după cum ne spune tov. V. PANȚÎRU, secretarul consiliului raional al sindicatelor de la Combinatul siderurgic Galați, se manifestă mai ales în rîndul unor tineri constructori. în programele acestui club nu vei găsi însă nici un fel de manifestări pe teme educative. Este de neînțeles de ce consiliul raional al sindicatelor tolerează o asemenea situație, de ce nu răspîndește experiența bună în privința inițierii de manifestări educative, — care e- xistă, de pildă, la clubul întreprinderii de construcții și montaje nr. 7, aflat tot în subordinea sa. în programele acestui club (director Ștefania Chiriazi) se acordă

popu- puteaunele
clubul din colonia construc-

trebuie, spune tov. ION

un spdțîu larg manifestările'3'^ 9- dicate tineretului. Am putea -d «iriți printre acestea ciclul de exppneri „Tineretul și contemporaneitatea", colocviile pe probleme de etică, însoțite de filme artistice sau documentare adecvate, expuneri referitoare la morala comunistă, reguli de conviețuire socialistă, comportarea, ca oglindă a personalității și altele. Sensibil la cerințele actualității, clubul și-a înscris în programele sale și o serie de mar nifestări privind întărirea familiei, creșterea natalității.Conducerea acestui club și-a format un colectiv care gîndeșts șl hotărăște ce manifestări sînt mai potrivite, mai actuale, cum să fie organizate pentru a avea o mare eficiență — și totodată, cu sprijinul comitetului orășenesc de cultură și artă, invită specialiști care să susțină și să dea prestigiu acțiunilor organizate, ceea ce nu se întîmplă la clubul întreprinderii de construcții și montaje Galați. „Clu
bul se descurcă cu oameni din 
șanțier", — ne spune tov. A. GA- VRILUȚĂ, activist la Consiliul sindical al combinatului. Despre ce fel de „descurcare" poate fi vorbst, cînd este programat să susțincv in fața publicului expunerea pe •! pa „Martiri ai adevărului științific .„un om care, oricît ar fi de bine „intenționat, nu posedă cunoștințele necesare ?Firește, clubului I.C.M.S.G. ar putea să 1 se creeze condiții mai bune în privința spațiului. Alături se găsește o sală mare, ocupată de cîteva mese înșirate de reprezentanța întreprinderii „Electronica", care ar putea să încapă foarte bine în altă sală, mai mică. S-ar crea astfel loc pentru o mai bună deservire culturală a cîtorva mii de constructori. Dar spațiu este și la noul local al casei orășenești de cultură, situat chiar în. centrul Ți- glinei — cartier al constructorilor. Aici există multe cercuri și formații artistice, altele sînt în curs de alcătuire, dar puțini constructori participă la ele. „Casa de cultură, este de părere tov. GH. COSMA, activist la Consiliul sindical regional Galați, se mulțumește să 
aducă conferențiari, dar nu se ocu
pă de popularizarea manifestări
lor". Pe de altă parte, tov. MARCEL ÎONESCU, directorul Casei de cultură, arată că „în dorința de a 
răspunde cît mâi bine preocupări
lor tinerilor, am solicitat sprijin 1 
comitetului U.T.C. pentru a organi
za o discuție publică — urmată de 
o seară distractivă — pe tema 
„Ce activități cultural-educative vă 
interesează". Din 400 de invitați au 
venit doar 40. Nu s-a putut ține, din 
lipsă de public, nici seara cultural- 
distractivă pe tenia : „Sensurile no
țiunii de cultură", ce trebuia să se 
desfășoare, cu sprijinul U.T.C., pen
tru tinerii constructori". Și aceasta, pentru că nimeni nu s-a ocupat serios de popularizarea acestor acțiuni în rindurile tineretului. Preconizata colaborare între comitetul U.T.C. al Combinatului, consiliul sindical, comitetul orășenesc al femeilor și casa de cultură rămîne, pe cît se pare, mai mult pe hîrtie.Deși existau de mult posibilități să fie mutată într-un loc „mai la. vedere", biblioteca sindicatului întreprinderii de construcții și montaje Galați a stăt multă vreme plasată la un loc dosnic, unde puțini constructori treceau să împrumute cărți. De asemenea, la clubul a- cestei întreprinderi stă de multă vreme nefolosifă o combină muzicală, pentru că-i lipsesc cîteva lămpi ; neutilizât rămîne și apara- tajul de proiecție cinematografică, pentru că nu s-a mai îngrijii nimeni să aducă filme, care înainte erau rulate nu numai la sală ci și la dormitoarele muncitorilor.Sindicatele dispun de mari posibilități materiale pentru desfășurarea unei ample activități culturale de masă. Or, nu este admisibil că aceste mijloace să fie anihilate din pricina formalismului și neglijenței.

Ion CIUCHI
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SOLIDARI CU LUPTA DREAPTA 
A POPORULUI VIETNAMEZ

Mitingul de la Uzinele „Republica" din CapitalaLa Uzinele „Republica" din Capitală a avut loc, vineri după-a- miază, un miting de solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, In sala clubului se a- flau muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din marea întreprindere bpcureșteană.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof, univ. Tudor Iones- cu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, organizație sub auspiciile căreia s-a desfășurat mitingul. După ce a salutat prezența în mijlocul metalurgiștilor a ambasadorului R. D. Vietnam la București, Hoang Tu, și a membrilor ambasadei, vorbitorul a spus : Lupta eroică a poporului vietnamez și victoriile însemnate obținute împotriva imperialismului american au stîrnit admirația nemărginită a lumii întregi. Poporul român și-a exprimat încă din prima zi a agresiunii americane în Vietnam deplina sa solidaritate cu lupta poporului vietnamez, acordîndu-i întregul său sprijin politic, material și moral.A luat apoi cuvîntul inginerul șef al uzinelor, Ervin Rînea, care, de- nunțînd fărădelegile săvîrșite de intervenționiștii americani în Vietnam și înfrîngerile pe care ei le suferă, a spus : In pofida creșterii continue a corpului expediționar al S.U.A. și al sateliților lor, a masării unei cantități uriașe de material militar și a folosirii celor mai barbare mijloace de exterminare, agresorii americani nu au reușit și nu vor reuși să îngenuncheze poporul vietnamez, însetat de libertate. înaltul moral și dîr- zenia cu care ■ poporul vietnamez duce lupta sa eroică împotriva a- gresorilor imperialiști este o mărturie a ceea ce poate realiza un popor care luptă pentru o cauză sfîntă — dreptul de a fi singur stăpîn la el acasă, de a-ȘÎ orîndui viața corespunzător voinței și intereselor sale naționale. Incercînd să arunce praf în ochii popoarelor, oficialitățile americane vorbesc cu fățărnicie despre „intenții pașnice" și „căutări de pace". Aceste cuvinte despre pace nu pot fi considerate o expresie a sincerității Statelor Unite, atîta timp eît imperialismul american continuă să intensifice războiul de agresiune în Vietnamul de sud, să bombardeze Republica Democrată Vietnam.România socialistă — a continuat ing. E. Rînea — sprijină consecvent poziția în patru puncte a guvernului Republicii Democrate Vietnam și declarația în cinci puncte a Frontului Național de E- liberare din Vietnamul de sud. Poporul român cere în mod hatărît ca Statele Unite să pună capăt i- mediat, definitiv și necondiționat bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam, stat socialist, liber și independent, să pună capăt agresiunii din Vietnam, să recunoască Frontul National de Eliberare, unicul reprezentant autentic al poporului din Vietnamul de Sud, să fie retrase toate trupele străine din Vietnam. Este necesar să fie respectate prevederile Acordurilor de la Geneva din 1954, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele vieții sale interne, fără nici un amestec din afară-Exprimînd sentimentele tovarășilor săi de muncă, ale tineretului muncitor din România, Dumitru Mirică, secretarul Comitetului U.T-C. din uzină, a transmis un mesaj fierbinte de solidaritate vajnicului popor și tineret vietnamez. Urmărim cu admirație — a spus el — remarcabila dîrzenie, înaltul

spirit de sacrificiu și combativitate cu care întregul popor vietnamez s-a ridicat, ca un singur om, împotriva intervenționiștilor, obți- nînd victorii însemnate. Alături de întregul popor, tineretul nostru își exprimă solidaritatea deplină cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, își ridică cu fermitate glasul împotriva agresorilor americani, pentru apărarea drepturilor naționale fundamentale ale Vietnamului.După ce a arătat indignarea și neliniștea tovarășelor sale de muncă față de fărădelegile comise de imperialiștii americani în Vietnam, Ana Căciureac, președinta Comisiei de femei din uzină, a spus : Ca mame, soții, surori, ne ridicăm glasul de protest împotriva acestor fărădelegi și cerem hotărît să li se pună neîntîrziat capăt.Alături de întregul nostru popor — a încheiat vorbitoarea — femeile din România își exprimă deplina solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez, convingerea fermă că această luptă va fi încununată de succes.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, Hoang Tu. Demascînd uneltirile întreprinse de imperialiștii americani împotriva poporului vietnamez, crimele săvîrșite împotriva umanității și disprețuirea oricăror norme ale dreptului internațional, primejdia pe care războiul de agresiune dus de ei în Vietnam o constituie pentru pacea din Asia de sud-est și din întreaga lume, vorbitorul a exprimat hotărîrea poporului vietnamez de a face orice sacrificiu, de a înfrunta orice greutate, pentru apărarea cuceririlor sale revoluționare, pentru salvarea națională. Poporul vietnamez — a spus el — iubește pacea, dorește pacea pentru a-și orîndui țara. Dar această pace trebuie să fie adevărată, pacea în independență și libertate, nu o pace rușinoasă, în condițiile în care vor americanii. Poziția noastră în rezolvarea problemei vietnameze este clară, este poziția în patru puncte a Republicii Democrate Vietnam și Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare. Dacă în- tr-adevăr imperialiștii americani au „bune intenții", ei n-au decît să recunoască pozițiile noastre și să se manifeste prin fapte concrete. In afară de aceasta, nu există altă cale.In continuare, ambasadorul Hoang Tu a spus: împreună cu popoarele altor țări socialiste, poporul frate român ne-a acordat un sprijin susținut în lupta noastră îndelungată și grea împotriva colonialiștilor francezi, în trecut, iar acum în construirea socialismului în nord, în lupta noastră împotriva agresorilor americani, pentru apărarea Nordului, pentru eliberarea Sudului, în vederea reunificării țării. Acestea sînt expresii strălucite ale solidarității și internaționalismului proletar care leagă țările socialiste. O astfel de expresie o constituie și adunarea la care participăm astazi.Folosim acest prilej — a încheiat vorbitorul — pentru a exprima încă o dată mulțumiri sincere poporului, partidului, guvernului român pentru ajutorul prețios și eficace acordat poporului nostru.Mitingul a constituit o puternică manifestație de solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru reunificarea țării sale, pentru respectarea suveranității și independenței sale, pentru pace în Asia de sud-est și în întreaga lume. (Agerpres)

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE
Intre republica socialistă românia

Șl REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIAIn vederea realizării unei mai bune înțelegeri reciproce și a promovării unor relații cordiale între Republica Socialistă România
și Republica Federală Nigeria, guvernele celor două țări au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

Cu prilejul vizitei ministrului
comerțului exterior al U.R.S.S.Vineri seară, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit o recepție în saloanele ambasadei cu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., N. S. Patolicev.Au participat Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, Alexandru Sencovici, Alexandru Boabă, miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București

și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
★In cursul zilei, ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice, N. S. Patolicev, însoțit de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, precum și de A. V. ,Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, a vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate, uzina de anvelope „Danubiana", Fabrica de confecții și tricotaje, noi cartiere de locuințe și construcții social-culturale din Capitală.

Vizitele delegației 
Partidului Comunist din SuediaDelegația Partidului Comunist din Suedia, compusă din tovarășii Fritjof Lager, membru al Comitetului Executiv al Conducerii P.C. din Suedia, și Ake Pettersson, membru al Comitetului regional Bohuslan al P.C. din Suedia, care la invitația C.C. al P.Q.R. face o vizită în țara noastră în schimb de experiență, a fost primită la Consiliul de Stat, la Comitetul de Stat al Planificării si la Universitatea

din București, unde a avut în- tîlniri cu cadre de conducere, activiști de partid și obștești.De asemenea, delegația a vizitat Combinatul Petrochimic de la Brazi și a avut discuții la Uniunea Sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol, chimie și gaz metan.Delegația își continuă vizitele prin țară.
Cronica zilei

PLECAREA DEFINITIVĂ 
A AMBASADORULUI 

IRANULUIVineri, a părăsit definitiv țara noastră Ahmad Eghbal, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Republica Socialistă România.
★Cu prilejul aniversării încheierii armistițiului în primul război mondial, la cimitirul militar Bellu din Capitală a avut loc vineri dimineața solemnitatea depunerii unor jerbe de flori în memoria ostașilor francezi căzuți pe teritoriul României în cursul acestui război. Au depus flori Constantin Dumitrescu, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București, și Philippe Richer, însărcinat cu afaceri ad-interim al Franței la București. în aceeași zi, în memoria ostașilor francezi au fost depuse coroane de flori de reprezentanți ai ambasadei franceze, la cimitirele din orașele Galați și ' Giurgiu.
★Prof. dr. docent Grigore Geamă- nu a susținut vineri seară, la Casa universitarilor din București, comunicarea „Jus cogens în dreptul internațional contemporan". Co

municarea a fost urmărită cu interes de cadre didactice din învă- țămîntul superior de specialitate, juriști, cercetători științifici, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe. Această manifestare a fost organizată de Asociația de drept internațional și relații internaționale din Republica Socialistă România.
★Tînăra pianistă Czillo Szabo din R. P. Ungară a fost vineri seară solista concertului extraordinar al Filarmonicii de Stat „Moldova" din Iași, interpretînd concertul numărul 3 pentru pian și orchestră de Bella Bartock. în program au mai figurat Simfonia de cameră de M. Andricu și Simfonia numărul 3 (scoțiană) de Mendelsohn Bar- toldy. A dirijat Carol Litvin.(Agerpres)

LOTO

din 11 noiembrie 1966

1, 59, 23, 17, 56, 71, 5, 65, 7, 4.Premiul special : 17, 23, 5.Fond de premii: 870 787 lei, din care 61 740 lei, report premiul special,

T E LEGRAME EXTERNE
•  — ————

Planul cincinal adoptat 
de Seimul R. P. PoloneVARȘOVIA 11 (Agerpres). — Vineri, Seimul R. P. Polone a a- doptat legea cu privire la planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966—1970.Noul plan cincinal prevede drept sarcină principală asigurarea dezvoltării multilaterale a forțelor de producție, modernizarea structurii economice a țării, asigurarea locurilor de muncă pentru tineretul care urmează să intre în cîmpul muncii și îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai. Se prevede reducerea decalajului dintre ritmul creșterii producției mijloacelor de producție și cel al producției mijloacelor de consum. Venitul național urmează să crească în 1970 cu aproximativ 34 la sută față de 1965. în domeniul industriei, se prevede

creșterea producției cu 43,6 la sută, adică în medie cu 7,5 la sută pe an. O parte integrantă a planului o constituie programul de dezvoltare a științei și tehnicii, care prevede concentrarea și specializarea în continuare a producției, mecanizarea muncilor grele, automatizarea proceselor de producție, dezvoltarea electronicii și tehnicii de calcul. Salariul mediu urmează să crească cu aproximativ 10 la sută. Una din prevederile principale ale planului este îmbunătățirea continuă a aprovizionării pieței.După dezbaterea proiectului planului cincinal, Stefan Jedry- chowski, președintele Comisiei de Stat a Planificării, a rostit cuvîntul de încheiere a sesiunii.

Sesiunea 
Adunării 
de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 11 noiembrie s-a deschis la Budapesta sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare. La ședințe participă Istvan Dobi, președintele Consiliului Prezidențial al R .P. Ungare, Janos Kadar, prim-secre- tar al C.C. al P.M.S.U., Gyula Kal- lai, președintele Consiliului de Miniștri, și alți conducători de partid și de stat. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează — între altele — discutarea proiectului de lege cu privire la alegerile de deputați în Adunarea de Stat și în sfaturile populare.
RITMURI ALE INDUSTRIALIZĂRII

— mașina pentru nituri din argint realizează în 8 ore 50 000 nituri. Pentru conducerea producției sînt folosite mașini de calcul electronic. Piesele, realizate la toleranțe de microni, sînt supuse unor tratamente speciale.Aparatul telefonic automat TA- 100 are carcasa în culori vii, un format atrăgător, este foarte ușor, are un tranzistor care reglează audiția, iar discul nu face zgomot.Trecem în secția montaj general pe ramă, unde sînt asamblate centrale teleionice cu releuri. O singură centrală are peste 30 000 detalii, iar toate aceste piese sînt fabricate în uzină. Sînt produse 120 tipuri de relee. Fiecare piesă montată este minuțios verificată cu
Însemnări de călătorie

din R. P. Lbulgariă

Aseară s-a disputat la Pragq meciul de handbal dintre selecționatele masculine ale Cehoslovaciei și României. Scor : 14—14, după ce la pauză gazdele conduceau gu 9—5.

Final nedecis 
in campionatul 

feminin 
de șah

Turneul final al campionatului republican feminin de șah s-a încheiat, dar campioana țării pe anul 1966 va fi cunoscută după disputarea unui meci de baraj între Eli- sabeta Polihroniade și Șuzana Ma- cai; cele două șahiste s-au clasat la egalitate pe primul loc, cu cîte 9,5 puncte fieoare. Locurile 3—4 au revenit Margaretei Teodorescu și Eleonorei Jianu cu cîte 8,5 puncte.

BASCHET

Dispute echilibrate intre echipele bucureștene
Tn cadrul campionatului republican 

masculin de baschet al categoriei A, 
ieri au început întrecerile tradiționa
lului turneu al echipelor bucureștene 
Steaua, Dinamo, Politehnica și Rapid. 
Meciul inaugural, Steaua—Rapid, a 
tost la un pas de a se încheia cu o

Olimpiada de la Havana 
după 6 runde

Turneul final al Olimpiadei de 
șah de la Havana s-a reluat, după 
o zi de pauză, cu disputarea întîl- 
nirilor din runda a 6-a. Iată re
zultatele înregistrate: România- 
Argentina 1,5—1,5. (Gheorghiu a 
pierdut la Najdorf, Ciocîltea a re
mizat cu Panno, Ghițescu l-a în
vins pe Bolbochan, iar Soos a în
trerupt cu Garda); Iugoslavia- 
Bulgaria 2—1 (1); Cehoslovacia- 
Norvegia 1,5—0,5 (2); S.U.A.-Un- 
garia 1,5—1,5 (1); Islanda-Dane- 
țnarca 2—1 (1)1 U.R.S.S.-Spania

1—0 (3); R. D. Germană-Cuba
1,5-0,5 (2).

Clasamentul: 1. U.R.S.S. 18 (3)
puncte ; 2—3. — S.U.A., Iugosla
via 15,5 (1) puncte; 4. — Argen
tina 14,5 (1) puncte; 5. — Bulga
ria 14 (1) puncte ; 6. — Cehoslova
cia 13 (2) puncte; 7. —- Ungaria 12,5 
(1) puncte; 8. — România 12 (1) 
puncte; 9. — Danemarca 9 (1)
puncte ; 10. — Spania 8,5 (3) punc
te ; 11. — Islanda 8,5 (1) puncte;
12. — R. D. Germană 8 (2) puncte;
13, — Norvegia 5 (2) puncte; 14. —, Cuba 4 (2) puncte.

M. Spiridon (Dinamo) 
într-o acțiune sub panoul adversFoto î R. Costin

neașteptată victorie a rapidiștilor, care 
la pauză aveau un avantaj substan
tial : 47—38. Evoluînd șub posibili
tățile lor cunoscute, sfeliștii au tost 
conduși în cea mai mare parte a 
timpului ; în repriza a doua, datorită 
unui spectaculos iureș între minutele 
26—33, cînd au înscris douăzeci de 
puncte fa)ă de patru ale adversari
lor (I), ei au reușit totuși să-și apro
pie victoria, dar la un scor minim t 
76—75.

A doua partidă, Dinamp—Politeh
nica, a avut o desfășurare aproape 
identică, dinamoviștii obfinînd avan
tajul decisiv abia în ultimele minute 
de joc, la diferență de un singur coș : 
85—83 (38—46).

Turneul continuă astăzi în sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 17,30, cu 
meciurile Dinamo—Rapid, Politehni
ca—Steaua >

Chiar de la sosirea în Sofia, gazdele ne-au propus un program amplu. Am vizitat monumente istorice, muzee, am vizionat spectacole la Teatrul de stat. Contactul direct cu realizările poporului bulgar l-am simțit însă puternic în mijlocul constructorilor, pe vastele șantiere de locuințe ale capitalei, ale marilor combinate de Ia Kremikovțî, Burgas și din alte localități. Am simțit pulsul viu al industriei bulgare în halele spațioase ale unor întreprinderi, în care fluxurile de fabricație sînt expresia tehnicii moderne. Am înțeles în zilele petrecute în mijlocul muncitorilor bulgari, mîndria îndreptățită cu care ei vorbesc despre realizările lor, dorința lor de a obține succese cît mai mari în în- tîmpinarea celui de-al IX- lea Congres al Partidului Comunist Bulgar....Ne-am îndreptat spre u- nul din cartierele mărginașe ale Sofiei, pentru a vizita una dintre cele mai moderne întreprinderi de aparatură electrică de joasă tensiune. Halele mari, din beton și sticlă, în culori pastelate, freamătă de munca harnică a miilor de muncitori, ingineri și tehnicieni ai Uzinei de aparate de telefon și telegraf. în cabinetul directorului se înfiripă o discuție. Aflăm că înainte vreme, aici funcționau mici ateliere în care se realizau aparate electrice de joasă tensiune. Acum, uzina a crescut, hale noi s-au construit cu cîțiva ani în urmă, iar producția a crescut apreciabil, o dată cu specializarea întreprinderii. Semnificativ este faptul că 78 la sută din volumul producției uzinei este destinat exportului.Vizităm secțiile ; ele par niște laboratoare, în care sute de muncitoare, îmbrăcate în halate albe, lucrează la montarea unor piese minuscule. Principalele produse : telefoanele automate, telefoanele dispecer, instalații pentru telecon- ferlnțe, comutatori de toate tipurile. Remarcăm o organizare bună a fluxurilor tehnologice, o cronome- trare precisă a fiecărei operații. Ne atrage atenția, îndeosebi, nivelul tehnic ridicat al mașinilor-unel- te cu care se lucrează, multe fiind cu comandă program. Unele mașini automate de ștanțat realizează 600 piese pe minut — 10 bucăți pe secundă. înalta precizie impusă la fiecare reper determină un control riguros al funcționării utilajelor. La secția mecanică ni se relatează că reglajul la flecare mașină-unealtă se verifică din oră în oră. Și tot aici aflăm că specialiștii din secție au creat o serie de mașini originale, care au un randament și o precizie foarte înalte. Un exemplu

aparate de precizie — adevărate tablouri de comandă a calității....Plovdivul, cu cei peste 200 000 locuitori ai săi, este nu numai un centru cultural principal'al țării — are peste 100 biblioteci, operă, teatru, muzee — dar și un puternic centru industrial. Una din întreprinderile sale'este Uzina de motoare electrice. După cum afirmă directorul, tov. Botin Mihailov, a- ceasta este prima uzină din Bulgaria în care tot procesul de producție este organizat pe conveiere și prima în care s-a introdus sistemul de organizare pe tacte.Organizarea producției pe tacte și conveiere a adus unui colectiv din uzină titlul de Laureat al premiului „Gheorghi Dimitrov". Eficiența acestui sistem este ilustrată în unele grafice, care arată că în 1962 se consumau 17 ore pentru fabricarea unui motor, iar acum numai 8 ore ; producția pe salariat a crescut de la 6 000 leva în 1962 la 14 000 lava în acest an.La fiecare două minute, în hala de ambalare sosește pe conveier un electromotor gata finisat și controlat. Chiar ambalarea se efectuează tot cu mijloace mecanizate.In prezent funcționează nouă linii, al căror flux deservit de conveier se întinde pe 800 metri. Anual se produc aproape 120 000 electromotoare. Dar în perspectivă uzina se va dezvolta, în 1970 urmînd să aibă 5 000 metri de conveier și o producție de 220 000 electromotoare. De altfel, constructorii nu au părăsit incinta uzinei. Ei continuă să înalțe o nouă hală, care va adăposti noi fluxuri tehnologice.Și această uzină exportă o mare cantitate de motoare electrice.

Continuu, colectivul aduce noi îmbunătățiri produselor, laboratorul uzinei avînd un rol deosebit de important. In instalații și cu aparaturi speciale, aici se fac studii și probe de tropicalizare a produselor, se stabilesc caracteristicile noilor motoare electrice.Din preocupările de viitor ale colectivului, directorul Mihailov ne-a destăinuit cîteva : vor fi aduse ma- șini-agregat pentru prelucrarea corpurilor de motoare, agregate pentru bobinare și impregnare ; se va mări gama motoarelor fabricate, concomitent cu perfecționarea celor în producție.Graficele întrecerii, aflate în secții, consemnau realizări importante obținute în întîmpinarea Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Bulgar. Elanul în muncă, strădaniile de zi cu zi aduc acestui colectiv noi și noi succese în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin....La Fabrica de încălțăminte din Plovdiv am fost întîmpinaji de secretarul organizației de partid, Dimitri Antonov, și de directorul fabricii, Anton Antonov. Cîteva cifre ne-au edificat asupra dezvoltării rapide pe care a cunoscut-o întreprinderea : în 1953, aici lucrau 400 cooperatori, care produceau, mai mult manual, 600 000 perechi încălțăminte. De atunci cooperativa s-a transformat în fabrică, dar nu numai cu numele. S-au construit hale noi, au fost aduse mașini speciale din Uniunea Sovietică, Franța, R.F. Germană, Italia ; numărul muncitorilor a ajuns la 2 300 ; anul acesta este prevăzut să se producă 2 400 000 perechi încălțăminte, 20 la sută din această cantitate fiind destinată exportului. De trei ani, fabrica a fost profilată numai pentru încălțăminte pentru femei.In secțiile fabricii, 70 la sută din operații se execută mecanizat. Rețin atenția organizarea bună a procesului de producție, precizia și îndemînarea cu care lucrează fiecare muncitor și, în final, la bancul de control, calitatea și aspectul produselor. Cînd ne aflam în vizită acolo, colectivul fabricii avea un avans important față de indicatorii stabiliți și lucra animat de dorința de a obține rezultate cît mai bune în cinstea Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Bulgar....In toate întreprinderile — luînd cunoștință de fluxurile moderne ale industriei bulgare — am cunoscut și oamenii, constructorii socialismului, cei ce înfăptuiesc cu entuziasm politica Partidului Comunist Bulgar, conștienți că astfel creează un viitor înfloritor țării și poporului.
Gheorghe RADEL

Sărmanul Papa Doc

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 șl 15 noiembrie. In țară : vreme relativ rece, cu cer schim. bător. Innourări mai accentuate se vor produce în sudul și estul țării, unde vor cădea ploi locale, mai ales în prima parte a intervalului. In rest, plojle vor avea un caracter izolat. Vîntul va sufla potrivit, predominind din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 1 și 11 grade. în regiunea de munte și în nordul țării — lapoyiță și ninsoare. In București : vreme relativ rece, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi slabe. Vîntul va sufla potrivit, cu unele intensificări. Temperatura în scădere.

Noapte de octombrie... 
Peste Palatul Național 
din Port au Prince s-a 
așternut liniștea. Lumini
le s-au stins de mult, 
Doar la o singură fereas
tră se vede sclipind încă 
o luminiță. în halat și pa
puci, Papa Doc se plimbă 
nervos prin cameră. Tre
buie să găsească ceva. 
Așa nu se mai poate. Gîn- 
durile îl copleșesc. El tre
buie să gîndească pentru 
toți. Din 1957, de cînd s-a 
instalat în scaunul prezi
dențial, nu a mai avut li
niște...

In 1961 a fost nevoit să 
se realeagă. I-a venit tare 
greu, dar nu s-a dat bă
tut. Pentru ce s-a stră
duit el să-și înjghebeze 
faimoasa poliție secretă 7 
„Băieții" i-au dat o mină 
de ajutor în „alegeri". 
Opoziția a fost redusă la 
tăcere (ce bine că subsolul 
Palatului Național e atît 
de încăpător !). Dar cîte 
metode de teroare și tor
tură nu a fost nevoit să 
inventeze!

De cîte ori nu a simțit 
cum îi fuge pămîntul de 
sub picioare cînd valul 
nemulțumirilor populare 
ajungea pînă la porțile 
palatului ! Trebuia să ia

o hotărîre. Și a luat-o. 
S-a proclamat președinte 
pe viață al țării și și-a 
autoacordat puteri excep
ționale (un zîmbet îi lu
minează fața la amintirea 
acelei zile)...

Era prin 1964. Ca totul 
să fie „legal" a organizat 
un plebiscit. „Mobiliza
rea" au făcut-o „tontons 
macoutes" (poliția secre
tă). Cită energie au chel-

expuse pretutindeni. Nu 
era o simplă farsă de car
naval... Titlul de împărat 
i se părea atrăgător. Pînă 
la urmă a abandonat 
ideea. Invidioșii explică 
aceasta prin faptul că 
i-ar fi fost teamă cînd a 
citit istoria dinastiilor din 
Haiti. Acolo a văzut că 
mai toți împărații și regii 
au sfirșit-o prin a fi asa
sinați. Vorbe. Duvalier nu

ty.it bieții de ei pentru a 
încărca mii de oameni în 
camioane și a-i aduce cu 
forța la centrele de vo
tare! Lasă că nici el nu 
s-a lăsat mai prejos, răs- 
plătindu-i înzecit.

A urmat o perioadă 
„calmă", dar neobositul 
Papa Doc continua să aibă 
coșmaruri. Titlul de pre
ședinte pe viață nu-l mai 
mulțumea. Se visa împă
rat. Și-a comandat sute 
de portrete sub care era 
scris „împăratul Fran
cois I". în timpul tradi
ționalei sărbători a car
navalului din anul trecut 
aceste portrete au fost

se teme și dacă nu s-a în
coronat ca împărat a fă
cut-o doar „din modes
tie".

...Și acum, iată-l din 
nou cuprins în vălmășa
gul de gînduri. „Excelența 
sa Onorabilul Doctor 
Francois Duvalier Victo
riosul, șeful suprem și e- 
fectiv al forțelor armate, 
al forțelor de poliție și al 
miliției naționale" (așa îi 
place să-și spună chiar și 
atunci cînd se află numai 
cu el însuși) este indispus. 
Nici șomajul ridicat (55 
la sfftă din totalul popu
lației), nici sub alimentați a 
de care suferă majorita

tea poporului, nici analfa
betismul care se ridică la 
peste 90 la sută nu-l in- - 
dispun mai mult decît 
creșterea în intensitate a 
acțiunilor maselor popu
lare care îi amenință, pu
terea. Intr-un asemenea 
moment greu l-au părăsit 
pînă și americanii care, 
pasă-mi-te, nu mai au în
credere în el. Tocmai în 
el, care a dat întreaga e- 
conomie națională în mii- 
nile lor !...

...A găsit. Mîine se va 
adresa populației cu un 
mesaj. Toată noaptea lu
mina a stat aprinsă, Papa 
Doc și-a compus textul a- 
pelului către popor. A 
doua zi presa haitiană a 
făcut cunoscut că preșe
dintele va organiza... ale
geri legislative. Cînd și 
cum se vor desfășura ele 
nu s-a specificat. Dar o- 
poziția nu trebuie să se 
frământe prea mult. Papa 
Doc s-a gîndit și la ea. Ca 
să o scutească de griji, a 
îndepărtat-o de la „con
fruntarea electorală". Tot 
el să le facă pe toate !

Pentru asta președintele 
a pierdut o noapte de 
somn. Sărmanul Papa 
Doc...

Eugen IONESCU



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA
UNESCO

■ ■ Program 
consacrat

securitatea tuturor statelor educației5 
tineretului

NEW YORK 11. — Trimisul special N. Ionescu transmite : în Comitetul politic al Adunării Generale a fost adoptată, cu 103 voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri, o rezoluție, elaborată de 47 de țări, in care se recomandă Comitetului, celor 18 de la. Geneva să examineze în continuare problema neproliferării armelor nucleare și să ia urgent în discuție propunerea ca puterile nucleare să a- corde garanții că nu vor folosi arma nucleară sau nu vor amenința cu folosirea ei împotriva țărilor care nu dețin această armă.în cadrul ședinței au luat cu- vîntul, pentru a explica votul delegațiilor lor, reprezentanții Japoniei, U.R.S.S., Pakistanului, Marii Britanii, României și ai altor țări.Considerăm, a spus în intervenția sa Mircea Malița, șeful delegației române la lucrările sesiunii Adunării, Generale,, că în a- bordarea aspectelor multiple și complexe ale dezarmării trebuie să se pornească de la faptul incontestabil că cursa înarmărilor nucleare, existența și puterea de distrugere fără precedent a armelor atomice constituie cea mai mare primejdie pentru întreaga omenire. Aceasta pune pe primul plan necesitatea de a se întreprinde de urgență măsuri eficace în vederea reducerii și eliminării complete a pericolului nuclear. România a considerat întotdeauna că printre măsurile esențiale menite să elimine pericolul nuclear și să garanteze securitatea tuturor statelor, mari sau mici, trebuie să figureze interzicerea armelor nucleare și distrugerea stocurilor existente.în cadrul dezbaterilor, a menționat vorbitorul, numeroase delegații au subliniat că un acord de ne- proliferare trebuie să includă sau să fie urmat de măsuri substanțiale de dezarmare. O altă cerință fundamentală, care s-a impus cu multă vigoare, este aceea ca tratatul să stabilească un echilibru, reciproc acceptabil, de răspunderi și obligații între statele nucleare și nenucleare, în scopul de a oferi garanții pentru securitatea tuturor statelor și, în acest fel, să po.ată

obține o adeziune cît mai largă. După părerea delegației române, a spus vorbitorul, viitorul tratat de neproliferare trebuie să, conțină neapărat obligația statelor nucleare de' â nu fblosi armele atomice, de a nu le folosi niciodată împotriva'statelor nenucleare.' .Delegația română s.-a pronunțat în favoarea propunerilor care au contribuit la reafirmarea principiilor și cerințelor absolut legitime, care trebuie să răspundă nevoilor unei securități egale pentru toți. Ea împărtășește pe deplin opinia exprimată de alte delegații în această privință, socotind că numai astfel un tratat- de- neproliferare a armelor nucleare ar putea contribui la destindere și la crearea de condiții care să permită să se ajungă la interzicerea și. distrugerea armelor nucleare, la dezarmarea nucleară.Comitetul politic a adoptat, de asemenea, în ședința de joi, o rezoluție inițiată de Pakistan în care se recomandă convocarea unei conferințe mondiale a țărilor care nu dețin arma , nucleară.

PARIS 11 (Agerpreș). — Subcomisia de educație a examinat capitolul din programul UNESCO consacrat activităților educative ale tineretului. A fost adoptatș în unanimitate propunerea delegației române, potrivit căreia UNESCO urmează să acorde în programul său pentru 1967—1968 un loc important difuzării și aplicării înrîn- durile tineretului a principiilor cuprinse în Declarația adoptată de O.N.U. cu privire la educarea tineretului în spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegerii între popoare.

ÎNAINTEADupă cum transmite agenția France Presse, alți 18 cetățeni brazilieni au iost privați de drepturi politice printr-un decret semnat joi de președintele Castelo Branco. Printre cei afectați de decret se află și Helio Fernandez, directorul cotidianului „Tribuna da Imprensa". Prin același decret au fost anulate mandatele unui deputat din Congresul statului Bahia și al unui consilier municipal din orașul Belo Horizonte. Se anunță, de asemenea, că fostul primar al acestui oraș, Jorge Carone Filho, candidat în apropiatele alegeri parlamentare, a fost privat de drepturile civile pe timp de zece ani.La 15 noiembrie, în Brazilia vor avea loc alegeri pentru Congres, în virtutea puterii nelimitate pe care o are președintele Branco, a- cesta a luat măsuri pentru a pre- întîmpina orice fel de neplăceri în alegeri din partea opoziției. Astfel, a fost suspendat Congresul, iar u- nor deputați opoziționiști li s-au a- nulat mandatele. în cercurile politice din capitala Braziliei, măsurile anunțate joi sînt interpretate drept
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lichidarea
rămășițelor

CAIRO 11 (Agerpreș).— Comisia centrală pentru lichidarea rămășițelor feudale, întrunită sub președinția mareșalului Amer, a hotă- rît să pună sechestru asupra proprietății funciare aparținînd unui număr de zece mari feudali din provincia Fayum. Potrivit presei din R.A.U., s-a hotărît, de asemenea, ca pămîntul aparținînd celor mai mari familii feudale din a- ceastă regiune să fie împărțit țăranilor lipsiți de pămînt.

Recepție în cinstea 
diplomaților din țările socialiste

HANOI 11 (Agerpreș). — Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc, vicepreședinte al Con-

Demonstrafie la Tokio împotriva agresiunii americane în Vietnam

: s-a creat atmosferă de tensiune, da- bună măsură ares- li guineeze pe aeroportul din Accra, cele două reuniuni africane succesive din capitala Etiopiei — conferința ministerială și întrunirea la nivel înalt — au- reușit pînă la urmă să depășească punctul critic. Și de data aceasta s-au reliefat tendințele spre unitate în problemele majore ale continentului, în pofida

țări: „intransigente , „conservatoare" și „neutraliste". Este o împărțire simplistă, care nu oglindește nici pe departe complexitatea fenomenelor din țările africane. A devenit o realitate că, în procesul istoric de dezvoltare a tinerelor state, modul în care ele abordează problemele continentului se diversifică tot mai mult. La șase ani după ce marea majoritate a statelor africane și-au cucerit indepen-

berare din țările aflate încă sub dominația străină, lupta împotriva apartheidului și a regimului rasist din Rhodesia. De asemenea, toate tinerele state sînt la fel de interesate în consolidarea independenței politice cucerite, în dezvoltarea independentă a economiei, progresul culturii și ridicarea nivelului de trai al populației.La conferința de la Addis Abeba, discuțiile cele mai
PE MARGINEA CONFERINȚEI

DE LA ADDIS ABEBA

UNITATE ÎN PROBLEME
MAJORE

ALEGERILORo manevră de intimidare preelectorală.Agențiile de presă relatează că studenții din Rio de Janeiro au organizat o demonstrație prin care au protestat împotriva modului de organizare a rut opoziției

siliului de Miniștri al R. D. Vietnam, a oferit o recepție în cinstea ambasadorilor și însărcinaților cu afaceri ad-interim ai țărilor socialiste. Au luat . parte Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, și alți conducători vietnamezi.Vorbind despre recentele vizite ale delegației economice a R. D. Vietnam condusă de el, în țările socialiste, Le Thanh Nghi a mulțumit sincer, în numele C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, ăl guvernului și poporului vietnamez, ^partidelor, guvernelor și popoarelor din țările socialiste pentru sprijinul și ajutorul prețios acordate.
★NEW YORK 11 (Agerpreș). — La sediul O.N.U. a fost dat publicității mesajul de răspuns al secretarului general al O.N.U., U Thant, la scrisoarea trimisă de lordul Brockwey, președintele Consiliului britanic pentru pace în Vietnam, în mesaj, U Thant a subliniat că Statele Unite trebuie să bombardamentele Vietnam fără nici ții și fără nici o

înceteze asupra R. D’. un fel de condi- limită de timp.
DUPĂ MARILE INUNDAȚII DIN ITALIA

Lucrări de ajutorare 
a populației sinistrate

alegerilor și au ce- să le boicoteze.

Lui Fernandez i se aduce la cunoș
tință...

Nici un amator!
Cu cîteva luni în 

urmă, presa france
ză publica o 
care a stîrnit nedu
merire în rindul ci
titorilor : celebra li
nie fortificată Magi
not, construită între 
anii 1929—1934 în 
răsăritul Franței- cu 
scopul de a--bara 
drumul invaziei ger
mane în această țară, 
fusese pusă in vîn- 
zare. Da, pur și 
simplu în vînzare. 
Se considera că nu
meroasele construcții 
de beton ale acestei 
linii, devenite „nein- 
teresante" din punct 
de vedere militar, 
mai pot servi ca ma
gazii de depozitat 
mărfuri, arhive sau 
orice alt gen de arti-

cole neplasabile și 
nevandabile. De cu- 

ș'tire rînd presa a făcut 
cunoscut ultimul epi
sod al acestei acțiuni. 
In localitatea france
ză Colmar a fost or
ganizată o licitație la 
care cazematele și 
fortărețele liniei Ma
ginot au fost oferite 
spre vînzare, la pre
țuri derizorii. întinse 
pe o distanță de 430 
km, ele formează un 
adevărat oraș subte
ran, cu' galerii prin 
care circulă un tren 
electric, cu spitale', 
infirmerii, depozite și 
instalații electrice. 
Dar cînd conducăto
rul licitației a lăsat 
să cadă pentru ultima 
oară ciocanul, oficia
litățile militare care

asistau la licitație au 
fost dezamăgite. Nu 
s-a prezentat nici un 
amator ! Fortificațiile 
vor continua deci să 
zacă acoperite fiecare 
cu un strat de oțel în 
greutate de 30 tone. 
Inutile azi, după cum 
au fost inutile și 
atunci cînd au fost 
construite, căci, după 
cum se știe, invada
torii hitleriști le-au 
ocolit, pătrunzînd to
tuși în' Franța. Linia 

’ Maginot' și’ soarta ei 
de ieri și de azi sînt 
o imagine a caracte
rului cursei înarmă
rilor în cadrul căreia 
un gen de armament 
îl înlocuiește și îl de
modează pe altul... 
pe cheltuiala contri
buabililor.

După inundațiile catastrofale pe 
care Italia le-a suferit la 4 noiembrie 
și în zilele următoare, cursul apelor 
umflate de pioi revine cu încetul la 
normal. Situația rămîne totuși gravă 
în majoritatea zonelor lovite de de
zastru din pricina marii întinderi a 
teritoriului inundat — peste o treime 
din suprafața țării — a numărului de 
victime și de oameni rămași fără adă
post, a uriașelor pagube provocate.

Una din regiunile . cele mai greu 
încercate este Toscana și, în pri
mul rînd, capitala ei, Floren
ța. In afara comorilor artistice dis
truse, cea mai prețioasă dintre aces
tea fiind faimosul crucifix al lui Ci- 
mabue, numeroase întreprinderi in
dustriale, precum și circa 6 000 de 
magazine comerciale au suferit mari 
avarii. Primii martori oculari ai tra
gediei petrecute la Florența relatează 
că, la 5 noiembrie, orașul era domi
nat de un concert sinistru, în care 
clacsoanele automobilelor, rămase în 
contact permanent dm pricina scurt
circuitelor, se amestecau cu urletele 
animalelor domestice blocate în piv
nițe și staule. între timp, la cunos
cuta galerie de artă Uffizzi, persona
lul de gardă era angajat într-o luptă 
eroică pentru salvarea comorilor ar
tistice amenințate de apă. După cum 
relatează presa italiană, la Florența 
s-a accentuat primejdia epidemiilor : 
au fost înregistrate 30 de cazuri de 
hepatită virofică.

Pagubele nu au fost mai mici nici 
la Veneția. Potopului ce cădea de 
sus i s-au adăugat aci apele mării, 
care s-au revărsat de asemenea. Lo
cuințele, bisericile, marile hoteluri din 
jurul Pieței San-Marco, pline de mo-

bile, covoare și colecții rare, au fost 
invadate de ape, care, și după re
tragerea lor, au lăsat în urmă gră
mezi de nisip și noroi amestecate cu 
păcură, și țiței provenite de |a depo
zitele inundate pe litoral. Biblioteca 
Marciano a pierdut 2 000 de volume 
de o valoare incalculabilă.

La 
niștri 
dință 
după 
prejurări, printre care trimiterea uni
tăților militare în regiunile lovite, e- 
vacuarea a zeci de safe — măsurile 
financiare necesare.

Direcțiunea Partidului Comunist Ita
lian a publicat un comunicat în care 
cheamă pe „toți parlamentarii, repre
zentanții în organele alese, pe mili- 
fanții partidului și pe tinerii comuniști 
să acționeze cu toată energia, cu 
foafe mijloacele, pentru a da — în 
colaborare cu organizațiile și institu
țiile angajate în opera de ajutorare — 
cel mai mare sprijin populației lovife, 
spre care se îndreaptă deplina soli
daritate a P.C.I.".

între timp, după cum relatează zia
rele italiene, populația Florenței și a 
altor orașe a început cu curaj munca 
de înlăturare a daunelor provocate 
de ape. Tn același scop s-a consti
tuit un Comitet international al oa
menilor de cultură care își propune 
să realizeze un fond pentru reface
rea patrimoniului artistic și bibliogra
fic al orașului. La Pisa și în alte lo
calități din Toscana s-au constituit 
„comitete de urgență" pentru stimu
larea și grăbirea operei de ajutorare 
a populației.

8 noiembrie, Consiliul de Mi- 
al Italiei s-a reunit într-o șe- 
extraordinară pentru a lua — 
primele măsuri impuse de îm-

I 
I

existenței unor forțe centrifuge, ce s-au manifestat cu mai multă; sau mai puțină tărie și care sînt generate de interesele diferite ale unora sau altora dintre guverne. Dacă toate statele africane independente sînt în linii mari de acord cu necesitatea realizării unității lor, totuși, tot atît de adevărat este că diferite țări și grupuri de țări africane preconizează căi și mijloace deosebite pentru realizarea acestui obiectiv. Presa occidentală împarte de obicei Africa în trei categorii de

dența, continentul apare nu numai ca un mozaic eco- nomico-social, dar și politic, cu probleme complexe și specifice de la o țară la alta. Este de neconceput ca 38 de state independente să aibă aceleași vederi politice în toate problemele care interesează una sau alta din aceste țări. Interesele majore, comune tuturor țărilor independente de pe continent, sînt însă mult - mai importante decît deosebirile de vederi. Unitatea africană, ce a suportat din nou proba verificării la reuniunea de la Addis Abeba, se manifestă în problemele esențiale ale continentului, și anume : lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, sprijinirea mișcărilor de eli-

IKCERTJTUDIN LE

“ A fost nevoie de trei ■ scrutine pentru ca grupul parlamentar al partidului Uniunea creștin-democra- Stă, actualul partid de gu- vernămînt din R. F. Germană, să-1 desemneze, cu 
R majoritate absolută, pe 
î Kurt Georg Kiesinger, 

8 candidat al U.C.D. la pos- Î tul de cancelar al R.F.G.Kiesinger, în vîrs'ță de 62 de ani, de profesie ju- I rist, este prim-ministru al landului Baden-Wurttem- berg. Presa vest-germană I îl consideră ca adept al integrării economice și politice vest-europene, prin S intermediul Pieței comune. în 1963, el a fost însărcinat de guvernul fe- Ideral să se ocupe de aplicarea prevederilor tratatului franco-ves't-german I în domeniul învățămîntu- lui.Desemnarea candidatu- Ilui U.C.D. la postul de cancelar a stîrnit numeroase comentarii, atît în Ițară cît și în străinătate. Presa vede în fixarea a- ' cestei z candidaturi o vic- Itorie a acelui grup din cadrul partidului care se pronunță pentru o apro- 8 piere de Franța, în speranța că pe această cale ' R.F.G. va obține mai les- Ine accesul la arma nucleară decît prin politica cabinetului Erhard, de a- I liniere cu S.U.A.E. Mende, președintele Partidului liber-demo- Icrat, a arătat că, pentru a fi învestit, Kiesinger „are nevoie de unul din ce- Ilelalte două partide reprezentate în Bundestag". Ar trebui să se facă cunos- Icut — a mai spus Mende — „dacă el este sprijinit în unanimitate de grupul Isău parlamentar în privința problemelor politicii interne și externe sau ■ dacă concepțiile diferite

din cadrul U.C.D. vor continua să greveze viitorul guvern ; acest lucru ar crea riscul apariției de noi disensiuni".Și dincolo de hotarele R.F.G. se consideră că desemnarea lui Kiesinger drept candidat al U.C.D. pentru funcția de cancelar nu înseamnă încă soluționarea crizei politice de la Bonn. „Criza guvernamentală n-a fost încă rezolvată", scrie „Le Figaro". „Este necesar ca dl. Kiesinger să caute a- liați fie de partea social- democraților, fie de partea liber-democraților, deoarece creștin-democra- ții nu dețin majoritatea în Bundestag, iar pentru a putea fi desemnat cancelar, potrivit constituției, el trebuie să dispună de o majoritate guvernamentală" („Paris-Jour").Agenția France Presse relevă că la Washington vestea alegerii lui Kiesinger drept candidat la postul de cancelar a fost primită cu o anumită rezervă.Sarcina lui Kiesinger se anunță într-adevăr dificilă, pentru că între cele trei partide vest-germane, reprezentate în Bundestag, există profunde deosebiri în probleme importante, atît de politică internă, cît și externă. Pînă la o eventuală alcătuire a unei majorități guvernamentale, singura în măsură să aleagă un alt cancelar, în fruntea guverriu- Tui vest-german-' continuă să rămînă Ludwig Erhard.Se anunță că astăzi Kiesinger va începe la Bonn tratativele în vederea formării unei majorități guvernamentale. „A- bia după aceste întrevederi cu caracter tehnic — a declarat el — voi fi în stare să-mi îndeplinesc misiunea sau, dimpotrivă, să renunț la ea". După cum se vede, incertitudinile persistă.

aprinse s-au purtat în două probleme : incidentul de la Accra și problema Rhodesiei. A reieșit că incidentul de la Accra a fost creat de intrigile țesute de cercurile imperialiste, mai ales cele din S.U.A., interesate în crearea de animozități și fricțiuni între statele africane independente, în fărîmi- țarea forțelor antiimperia- liste și anticolonialiste, cu scopul de a le abate de la preocupările lor majore și de a-și menține dominația. Pentru aceasta, imperialiștii nu se dau în lături de la imixtiuni grosolane în treburile interne ale țărilor africane, de la exercitarea de presiuni economice și politice. Reuniunea africană, dejucînd intrigile imperialiste, a reușit să aplaneze conflictul ghanezo-guineez. A- cest lucru denotă, o dată în plus, că planurile cercurilor neocolonialiste se lovesc de împotrivirile tinerelor state de pe continent, care militează pentru rezolvarea problemelor africane de către africani înșiși.Problema Rhodesiei este mult dezbătută în etapa actuală. în jurul acestei probleme se îngrămădesc o serie de poziții adesea contradictorii, generate în bună măsură de complexitatea legăturilor economice ale unor țări africane cu Anglia și, implicit, cu Rhodesia. Este bine știut că Londra și, de asemenea, Washingtonul, în încercarea de a-și apăra puternicele poziții economice pe care le dețin în Rhodesia, recurg la presiuni de tot felul asupra țărilor africane — inclusiv amenințarea cu suspendarea ajutorului' economic — pentru a le determina să renunțe la împotrivirea lor față de autoritățile rasiste din Rhodesia. Acestor presiuni le-a cedat doar un singur guvern membru al Organizației Unității Africane, cel din Malawi, care s-a declarat dispus să colaboreze, în anumite limite) cu autoritățile de la Salisbury. Toate celelalte 37 de state africane independente, —

deși cu oarecari nuanțe —- își manifestă tot mai mult îngrijorarea față de situația creată în Rhodesia, unde un grup de rasiști asuprește patru milioane de africani.Rezoluția adoptată în urma conferinței încheiate miercuri la Addis Abeba în problema rhodesiană recomandă statelor africane să nu recunoască nici un guvern rezultat din compromisul dintre Londra și Salisbury și să inițieze o acțiune comună de boicotare a companiilor care întrețin relații comerciale cu regimul lui Smith. S-a adresat un apel pentru sprijinirea luptei poporului băștinaș Zimbabwe, care luptă pentru cucerirea ■unei reale independențe.Mai multe rezoluții s-au adoptat în problema lichidării regimurilor de dependență colonială. In una din ele se cere Spaniei să acorde independență teritoriilor africane aflate încă sub dominația sa. A fost instituită o comisie care să studieze modalitățile de ajutorare a pa- trioților care luptă pentru cucerirea independenței. Ma- nifestîndu-și solidaritatea cu lupta de eliberare din coloniile portugheze și hotărînd să intensifice sprijinul acordat patrioților din aceste teritorii, participanții la conferință au condamnat cu tărie țările membre ale N.A.T.O. care subvenționează războiul colonialist al Portugaliei. Conferința a apreciat ca pozitivă hotărîrea celor două organizații din Angola care conduc lupta de eliberare, de a-și unifica eforturile în vederea intensificării luptei pentru cucerirea independenței țării.Discuțiile de la Casa Africii au scos în relief identitatea de vederi a statelor africane privitoare la situația din Republica Sud-Afri- cană, condamnînd apartheidul și consecințele dezastruoase ale dominației rasiștilor de Ia Pretoria asupra Africii de Sud-Vest.Deși nu a fost înscrisă pe ordinea de zi, problema vietnameză a fost prezentă în luările de poziții ale partici- panților. Exprimîndu-și îngrijorarea față de evoluția evenimentelor din Asia de sud-est, numeroși vorbitori au cerut încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, au subliniat că popoarele africane nu pot să nu fie alături de eroicul popor vietnamez, care luptă pentru apărarea drepturilor sale naționale sacre.Reuniunea de la Addis Abeba a scos în evidență că, în pofida deosebirilor de vederi în diverse probleme actuale, țările africane independente se manifestă ca o puternică forță antiimperia- îistă. La baza unității africane stau tocmai interesele comune ale luptei pentru eliberarea completă a continentului, împotriva uneltirilor și amestecului cercurilor imperialiste, neocolonialiste îh treburile interne ale tinerelor state, interesele luptei pentru consolidarea independenței politice și economice.
Augustin BUMBAC

Muncitorii sider,uraisti din Liege (Belgia) îsi mani
festă dezacordul față de practica concedierilor

■ ROMA. La Ministerul Comerțului Exterior al Italiei s-au desfășurat lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte pentru cooperare economică, industrială și tehnică româno-italiană. Tn protocolul încheiat cu acest prilej se menționează dorința celor două părți de a promova și dezvolta inițiativele în domeniul colaborării economice, industriale și tehnice.
La închiderea ediției

G. DASCĂLUA. C.

■
B SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că guvernul R. P. Bulgaria a protestat împotriva declarării persona non-grăta a atașatului militar bulgar Ia Atena. Guvernul bulgar consideră că acuzațiile împotriva atașatului militar sint fără temei, că ele constituie o acțiune „a unor cercuri care nu sînt interesate în îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări". întructt „a promovat și dorește să promoveze și pe viitor o politică de bună vecinătate ' și înțelegere reciprocă cu Grecia vecină", guvernul bulgar nu va adopta, ca răspuns, o măsură,similară. El își exprimă speranța că în viitor vor if luate măsurile necesare pentru a nu se mai admite repetarea unbr asemenea acțiuni . împotriva diplomaților bulgari acreditați in Grecia.CAIRO. S-a încheiat cea de-a V-a ediție a Festivalului internațional “““ pentru filme de televiziune. Filmul românesc de varietăți „Omul și camera", regizat de Valeriu Lazarov, a fost distins cu premiul I.HH MOSCOVA. Vineri au luat sfîrșit convorbirile dintre Andrei Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S., șl Paul Martin, ministrul de externe al Canadei. In aceeași zi, Paul Martin a fost primit de L. Brejnev șl N. Pod- gornil.

MOSCOVA. La Kremlin au avut loc convorbiri în- tre A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al UhR.S.S., și W. Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, care se află la Moscova într-o vizită prietenească.M TEHERAN. Presa iraniană informează că anul a- cesta a fost obținută in țară o recoltă de cereale fără precedent.BH LISABONA. Un număr de 118 personalități ale “ vieții politice și culturale portugheze au adresat președintelui Americo Thomas o scrisoare cerîhd demiterea primului ministru, Antonio Salazar, dizolvarea parlamentului, constituirea unui guvern provizoriu și organizarea, în termen de un an, a alegerilor generale. „Guvernul Salazar a supraviețuit numai prin utilizarea sistematică a forței și prin disprețul manifestat față de opinia publică", subliniază autorii scrisorii amintite, redactată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de dictatură salazaristă.

A FOST LANSATĂ

cosmică
Gemini-12“CAPE KENNEDY 11 (Agerpreș). — Vineri, la ora 22,46 (ora Bucureștiului)'a fost lansată de la Cape Kennedy nava cosmică, americană „Gemini-12", avînd la bord cosmonauții James Lovell și Edwin Aldrin. Nava s-a plasat pe orbită. Cu 90 de minute mai devreme, de la Cape Kennedy a fost lansată racheta-țintă „Agena" pe care cabina spațială „Gemini-12" urmează să o întîlnească pe o orbită în primele ore ale zborului său.Zborul de patru zile al acestei nave va marca încheierea programului spațial american „Gemini".
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