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al partidului,
(«târâșului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.Conferințele pentru dări de seamă și alegeri -ale organizațiilor raionale și orășenești de partid pri- i lejuiesc o temeinică analiză a activității desfășurate de la conferințele precedente, adoptă măsu- j rile necesare pentru continua perfecționare a muncii de partid, ; creșterea forței de mobilizare a j organizațiilor de partid, în vederea înfăptuirii programului tor de înflorire a patriei elaborat de Congresul al ' P.C.R.în telegramele trimise

însufleți- socialiste IX-lea al.. ----„.............   Comite-I tul ui Central al partidului, tovară- ; șului Nicolae Ceaușescu, secretarul , general al C.C. al P.C.R.. de către . conferințele raionale și orășenești sînt consemnate succesele obținute de oamenii muncii în dezvoltarea economiei naționale și a culturii, în ridicarea nivelului de trai, voința nestrămutată a comuniștilor, a : tuturor oamenilor muncii de a înfăptui sarcinile trasate de partid...Marile înfăptuiri în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră — se arată în telegrama conferinței orășenești de partid Turnu Severin — sînt rodul politicii științifice a Partidului Comunist Român, aplicării în mod creator a învățăturii marxist-leniniste la condițiile con- României, capacității mobilizare materiale și tn vederea

milioane lei. Lucrările sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier sînt avansate față de grafic, depășindu-se sarcina de excavații în stâncă pentru ecluză și centrală cu peste 100 000 mc."în telegrama trimisă de conferința organizației orășenești de partid Bîrlad se arată că, datorită muncii însuflețite a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din oraș, producția globală industrială pe 10 luni ale acestui an a realizată în proporție de 102,9 sută, producția-marfă vîndută

Avem astăzi posibi
litatea să fim la cu
rent cu tot ce se pe
trece în |ară, cu toate 
hotărîrile importante 
care se iau, să ne spu
nem cuvîntul, să adu
cem contribufii la re
zolvarea uno« proble
me de interes national 
sau local. Discutarea, 
de-a lungul anilor, a 
documentelor de partid 
și de stat, nenumăra
tele propuneri bune 
care s-au făcut, anga
jamentul de a respecta 
și de a da viată unor 
îndrăznețe planuri de 
viitor reflectă interesul 
și răspunderea tuturor 
fafă de întreaga desfă
șurare a viefii sociale 
și economice. Putem 
afirma că imaginea ce
tățeanului sustras — 
sau încercînd să se 
sustragă — viefii ob
ștești, preocupat doar 
de hîrtiile lui zilnice și 
de treburile de-acasă, 
mereu în căutarea u- 
nui loc ferit, unde să 
nu-l tulbure nimeni — 
este pe cale de dispa
riție. (Dacă mai există, 
totuși, rareori, aseme- 

cetăfeni, atunci

Nicolae ȚIC

trebuie să spunem că 
există și niște împre
jurări cînd ei își ies 
din indiferenfă, dove- 
dindu-se foarte activi : 
Cînd lasă lucrul pentru 
un meci de fotbal, 
cîteva zile înainte

a se da primele, cînd 
se împart biletele de 
concediu efc.).

A discuta, la noi, 
despre indiferentă și 
nocivitatea ei este des
tul de dificil ; în mai 
toate împrejurările, oa
menii sînt binevoitori, 
săritori la nevoie: dis
cută, își mențin păre
rea, aduc argumente... 
Uneori, indiferenta se 
ascunde în spatele u- 
nor vorbe bine puse 
cap la cap și bine lus
truite, al unor gesturi 
care s-ar vrea grele de 
înțelegere. Locatarii

unui bloc prost finisat, 
lipsit de confort, sesi
zează, în repetate rîn- 
duri, organele în drept, 
cerînd luarea unor mă
suri urgente. După o 
așteptare de luni de 
zile, încep să vină co
misii care constată, 
se-ngrijorează, apoi 
pleacă, dînd asigurări, 
întocmesc referate — 
și cam atît I A venit și 
un reprezentant al con
structorilor : și el s-a 
îngrijorat, și el a dat 
explicafii și asigurări, 
și el s-a dus și-a întoc
mit referate... Locatarii 
continuă să aștepte. 
Iar cei care ar trebui 
să ia măsuri continuă 
să-și mascheze indife
renta cu 
referate și 
cafii.

Despre 
transportului în comun, 
despre timpul prețios 
pe care-l pierd cetățe
nii, mai ales la orele 
de vîrf, în sta)iile de 
autobuze și troleibuze 

,s-a vorbit mult, au a- 
părut sesizări în presă,

fot felul de 
de expli-

: crete ale sale de1 resurselor ale țării a tuturor umane ridicării patriei noastre socialiste pe noi I culmi ale civilizației și pro- j greșului, creșterii necontenite a ' '.nivelului de trai material și cultural al întregului popor. Rapor- 1 tâm conducerii partidului că oamenii muncii din orașul nostru au obținut succese importante în îndeplinirea sarcinilor primului an al cincinalului. în această perioadă s-au realizat o producție globală de 771 milioane lei, o producție- marfă de 702 milioane lei. s-au obținut economii la prețul de cost peste sarcina planificată în valoare de aproape 12 milioane lei și beneficii suplimentare de peste 8

j

Întoarcerea președintelui Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste

Republica Arabă Unită

(Agerpres)

CAIROPLECAREA de Stat al Ro-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, și soția, care, la invitația președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și a soției sale, au făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Arabă Unită, s-au înapoiat vineri la amiază în Capitală.împreună cu președintele Consiliului de Stat s-au înapoiat Emil Drăgănescu, ministrul energiei e- lectrice, cu soția, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, cu soția, precum și grupul de consilieri și expert!La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, se aflau tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Ilie Ver- deț, Maxim Berghianu, Gheorghe . Rădulescu, Vasile Vîlcu, Stefan Voitec, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, ziariști. Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, precum și membrii ambasadei R.A.U.
La sosire, pe aeroportul Bă- 

neasa
Foto : M. Andreescu

CAIRO. — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite :Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și soția, împreună cu persoanele oficiale care l-au însoțit în vizita oficială de prietenie in R.A.U. au părăsit vineri Cairo, îndreptîndu-se spre patrie. Oaspeții români au fost conduși la aeroport de președintele Nasser și soția sa. Mii și mii de locuitori ai capitalei egiptene le-au făcut o caldă și entuziastă manifestare de priete-(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare in pag. a II-a)

Dr. conf. Mircea BULGARU
director general adjunct la Direcjia Centrală de Statistică

pentru viitorul poporului
Recentele măsuri elaborate de partid și guvern în vederea creș-' terii natalității, întăririi familiei, ridicării rolului și răspunderii ei în viața societății vor avea o puternică influență pozitivă în viața milioanelor de oameni ai muncii de la orașe și sate. Dar ele au, în același timp, o semnificație profundă, transpusă la scara întregii societăți, și răspund unor necesități legice de dezvoltare a națiunii române socialiste.înfăptuirea' progresului material

RAID-ANCHETĂ

a generațiilor de azi

și social pe drumul căruia este angajată România cere asigurarea u- nor corelații juste între sporirea producției de bunuri materiale și spirituale și creșterea populației, asigurarea unor proporții între grupele de populație tinere și adul-

LA OFICIILE

te, între populația activă și lația pasivă, care să ducă, timă instanță, la dezvoltarea nioasă, echilibrată, proporțională a întregii vieți social-economice. A acționa asupra rezervelor de creștere a populației în limitele și în condițiile cerute de dezvoltarea în perspectivă a economiei noastre, a întregii societăți, reprezintă un act de mare răspundere față de generațiile care vin, pentru însuși viitorul națiunii, al României socialiste.

popu- în ul- armo-

roman
1. Ritmul 

de creștere 
a populațieiîn anii de după cel de-al doilea război mondial, populația țării noastre a înregistrat ritmuri de creștere diferite. în perioada 1948—1956 el a fost destul de ridicat, reprezentând 1,2 la mie ; în ultimii 10 ani — 1956-1965 — ritmul mediu anual a scăzut însă la 0,9 la mie.Evoluția populației României în perioada 1956—1965 se prezintă astfel :

PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE
PERSONALĂ

A trecut aproape un an de la publicarea Ho- 
tărîrii C.C. al P.C B. și a Consiliului de Miniștri 
privind sprijinirea de către stat a cetățenilor 
de la orașe în consiruirea de locuințe proprie
tate personală. Timp indiscutabil suficient pen
tru ca sfaturile populare, cu experiența lor în 
satisfacerea cerințelor populației, să ia măsuri 
pentru organizarea și buna desfășurare a acti
vității în această direcție. Raidul-anchetă orga
nizat de ziarul nostru consemnează unele situații 
privitoare la ritmul actual al construcțiilor de 
locuințe proprietate personală.

O ADRESA NOUA, CARE

tratat problema construcției de locuințe proprietate personală. Oficiul a fost încadrat cu un număr corespunzător de cadre: sfaturile populare ale raioanelor au identificat, potrivit schiței de sistematizare, terenurile propice acestor construcții, în mai puțin de o lună, oficiul a fost în posesia a 2 200 de cereri. Pe baza sondajului efectuat, oficiul a solicitat Institutului „Proiect“-București să elaboreze maitipuri de locuințe. Prin- 
tr-o conlucrare îndruma
tă și sprijinită activ de 
comitetul executiv al sfa
tului popular al orașului, 
activitatea în acest do
meniu a intrat pe un fă
gaș bun.

—342 de solicltanți vor 
intra în apartamentele lor 
în acest an. Pînă la 31 
decembrie încheiem alte 
1 200 contracte ferme și 
vom face 800 precontrac- 
te cu cetățenii (accepta
rea în principiu a locului 
de amplasare, structurii 
apartamentului și genu
lui construcției). Practic, 
lucrările sînt terminate 
la patru blocuri cu 342 
apartamente,. începute la 
alte trei cu 343 de apar-multe tamente și vom deschide, . pînă la sfîrșițul anului, 
front de lucru la opt am
plasamente cu 356 de a- 
partamente.

Număr Spor natural Spor natural la
1 000 locuitori

mii mii %»

1956 17 583 251 14,3
1957 17 829 226 12,7
1958 18 056 234 12,9
1959 18 226 181 10,0
1960 18 403 192 10.4
1961 18 567 163 8.8
1962 18 681 130 7,01963 18 813 139 7,4
1964 18 927 135 7,1
1965 19 027 115 6,0în decursul celor 10 ani anali- femei (51 la sută). Acest ritm a re-zați, numărul populației a crescut cu 1,5 milioane locuitori, ajungînd, după datele preliminare ale re- censămîntului populației din 15 martie 1966, la 19 105 mii locuitori, din care 7 305 mii (38,2 la sută) în mediul urban și 11 800 mii (61,8 la sută) în mediul rural. Din numărul total al populației, 9 356,7 mii erau bărbați (49 la sută) și 9 748,3 mii

DEVINE CUNOSCUTĂPeste drum de clădirea Sfatului popular a! orașului București se află.,.Oficiul oent.ru construirea dt locuințe oroprietate personală" Notăm adresa e- xactă . str Gutemberg nr. 1. Oficiul respectiv a devenit o întreprindere cu largi contacte in rîn-

durile populației. Numeroși cetățeni se informează. consultă tipurile de apartamente ■ oferite de oficiu, încheie contracte.Ceea ce vedem este e- fectul pozitiv al atenției și seriozității cu care Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei a
Stadiul actual ? Ne răspunde directorul oficiului, tovarășul GHEOR- GHE MELINTE.

Raid-anchetă realizat de:
Zamfir STEFAN, 
Nicolae MOCANU, 
Radu APOSTOL, 
Laurențiu VISKI

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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COMITETUL CENTRAL B

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ■

zultat din scăderea sporului natural al populației (diferența dintre numărul născuților vii și numărul celor decedați), de la 251 mii în anul 1956, la 115 mii în ultimul an. Situația nesatisfăcătoare a sporului natural în această perioadă, calculat la 1 000 locuitori, rezultă și din
(Continuare în pag. a II-a)

PARTIDULUI PROGRESIST
AL OAMENILOR MUNCII -AKELNICOSIA-CIPRUStimați tovarăși,Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări'a creării partidului dumneavoastră, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează un călduros salut și sincere felicitări.în «timpul îndelungatei sale activități, partidul clasei muncitoare cipriote a desfășurat o luptă susținută pentru organizarea maselor de oameni ai muncii și apărarea intereselor vitale ale r ’ ' pentru independența națională.Vă urăm noi succese în activitatea dumneavoastră închinată scopului nobil al păcii, fericirii și progresului social al poporului cipriot.

nie. Pe numeroasele pancarte sint scrise, în limbile română și arabă, cuvinte de salut ca : „Uniunea socialistă arabă salută pe președintele Chivu Stoica", „Trăiască poporul român", „Intîlnirea președintelui Chivu Stoica cu președintele Nasser contribuie la consolidarea păcii în lume".Pe aeroport erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. Un mare număr de tineri au ovaționat pe cei doi conducători de stat. Fanfara gărzii militare de onoare, aliniată pe aeroport, intonează Imnurile de stat ale României și Republicii Arabe Unite.Pe aeroport se aflau Hussein El- Shafei și Aii Sabri, vicepreședinți ai Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, președintele Adunării Naționale a Republicii Arabe Unite, Mohamed Sidky Soliman, primul ministru al-Republicii Arabe Unite, miniștri, generali și înalță demnitari ai Republicii Arabe Unite. Erau de față Mircea Nicolaescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la Cairo, șefi de misiuni diplomatice, membrii ambasadei și agenției economice române la Cairo.Cei doi președinți trec în revistă garda de onoare. Un grup de copii le oferă buchete de flori. Pre-

ședintele Consiliului mâniei, Chivu Stoica, a fost salutat cordial de președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser.în cinstea înaltului oaspete român sînt trase 21 de salve de artilerie. Fanfara intonează Imnul de stat al României. Avionul oficial este escortat deasupra teritoriului egiptean de avioane cu reacție ale forțelor militare ale Republicii Arabe Unite.De la bordul avionului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat președintelui Republicii A- rabe Unite, Gamal Abdel Nasser, următoarea telegramă :„Părăsind teritoriul Republicii A- rabe Unite, prietene, doresc să vă exprim încă o dată. în numele meu personal, al soției și al membrilor delegației, sincerele noastre’ niulțu-, miri pentru calda primire și ospitalitate de care ne-am bucurat în tot timpul șederii în frumoasa dumneavoastră țară.Profit de această ocazie pentru a adresa Excelenței Voastre și familiei cele mai bune Urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului egiptean prieten în activitatea sa dedicată propășirii și prosperității Republicii Arabe JJnite".
COMUNICAT COMUN

La invitația președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună cu soția, au făcut o vizită oficială în Republica Arabă Unită între 20 și 25 noiembrie 1966.Poporul Republicii Arabe Unite a întîmpinat pe oaspeții români cu o căldură și cordialitate care reflectă relațiile strînse existente între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită.în cursul șederii în Republica Arabă Unită, președintele Chivu Stoica, soția sa și persoanele care l-au însoțit au vizitat întreprinderi industriale și localități istorice. De asemenea, ei au folosit a- cest prilej pentru a lua cunoștință în mod direct de progresele însemnate dobîndite de poporul Republicii Arabe Unite.în timpul vizitei, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și președintele Gamal Abdel Nasser au avut convorbiri oficiale, la care au mai participat:Din partea română : Emil Drăgă- nescu, ministrul energiei electrice, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Mircea Nicolaescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Arabă Unită.Din partea Republicii Arabe U- nite : Zakariya Mohieddin, vicepreședinte al Republicii, Aii Sabri, vicepreședinte al Republicii, secretar general al Uniunii Socialiste Arabe, Mohamed Sidky Soliman, prim-ministru, dr. Mahmud Fawzi, viceprim-ministru pentru afacerile externe, Talaat Khairy, ministru de stat pentru problemele tineretului, Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe, Mohamed Fahmy

Hamad, ambasadorul R.A.U. în Republica Socialistă România.Convorbirile au decurs într-un spirit de prietenie, sinceritate și înțelegere reciprocă.Cele două părți au examinat desfășurarea relațiilor bilaterale și au făcut un schimb de vederi cu privire la situația internațională.Părțile au subliniat cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită, bazate pe neamestecul în treburile interne ale statelor, pe respectul și avantajul reciproc, cunosc o dezvoltare rodnică, iar prevederile acordurilor bilaterale se înfăptuiesc cu succes în interesul celor două țări și popoare.Constatînd existența unor noi posibilități pentru extinderea și adîn- cirea colaborării dintre cele două țări în domeniul economic, cultural și tehnico-științific. părțile și-au exprimat hotărî rea de a folosi; toate căile în vederea dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre România și Republica Arabă Unită.în timpul convorbirilor,- președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a subliniat admirația poporului român față de realizările înfăptuite de către poporul egiptean sub conducerea președintelui Gamal Abdel Nasser.Președintele Republicii Arabe U- nite și-a exprimat admirația față de succesele obținute de către guvernul și poporul României.Cele două părți au constatat că vederile lor referitoare la diferite probleme internaționale fundamentale coincid în aprecierea factorilor de bază care influențează situația mondială.
(Continuare în pag. a V-a)
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PAGINA 2 SClNTElA

I Expresia înaltei responsabilități 
a generațiilor de azi 

pentru viitorul poporului român
(Urmare din pag. I)

• Agențiile de turism din în
treaga țară au organizat un 
bogat program de excursii 
pentru sezonul rece. Din rîn- 
dul atracțiilor iernii turistice, 
care figurează în agendele a- 
gențiilor, fac parte cabanele 
din masivii muntoși, nume
roase stațiuni balneare, obiec
tive turistice din nordul Mol
dovei. Astfel, la fiecare sfîrșit 
de săptămînă, amatorii de dru
meții clujeni se vor îndrepta 
spre cabanele Băișoara, Some
șul Rece, Mezeș, Cheile Tur- 
zii sau Borșa Maramureș, iar 
schiorii din acest oraș vor par
ticipa la întrecerile de pe dea
lul Feleacului, Făget sau Pia
tra Craiului; pentru timișo
reni, în afara excursiilor pe 
muntele Mic și Semenic, se or-

UN EROU 
AL LUPTEI

ANTIFASCISTE

compararea cu alte țări din Europa. Tabelul de mai jos demonstrează că țara noastră se află, din a- cest punct de vedere, în urma multor țări europene (datele pentru aceste țări se referă la anul 1964).
R. S. România 6,O%o
Austria 6,3%.
Franța 7,3%.
R. S. Cehoslovacă ■ 7,5%.
Regatul Unit al
Marii Britanii 7,5%.
Danemarca 7,7%.
R. F. Germană 7,7%.
Finlanda 8,3%o
R. P. Polonă 10,5%.
Italia 11,1%.
R.S.F. Iugoslavia 11,4%.
Portugalia 13,2%.
Spania 13,5%.Desigur, sporul natural de 6 la mie nu e uniform în întreaga țară. El se diferențiază mult în profil teritorial. Astfel, există unele regiuni care înregistrează coeficienți mai ridicați ai sporului natural; cum sînt: Bacău (12 la mie), Iași (11,8 la mie), Suceava (10,4 la mie) și Maramureș (9,1 la mie). în aceste regiuni există o populație tînă- ră mai numeroasă, ponderea populației cuprinse între 0—15 ani variind între 31,5 la mie—36,11a mie.
2. Evoluția 
natalitățiiFactorul cel mai dinamic în creșterea populației, în condițiile noastre, îl are natalitatea, numărul născuților vii la mia de locuitori.

Problema evoluției natalității face obiectul unor studii aprofundate și a unor vaste cercetări pe plan internațional, constituie o- biectiv central în politica demografică a multor state ale lumii.In comparație cu natalitatea medie estimată pe întreaga lume (de 35—36 la mie în 1960), Europa deține nivelul cel mai scăzut, de 19 la mie, în timp ce Africa înregistrează 48 la mie, Asia (fără U.R.S.S.) 40—41 la mie, America Centrală și America de Sud 41 la mie, America de Nord și Oceania 24 la mie, iar U.R.S.S. 25 la mie. Pe baza calculelor efectuate de O.N.U., populația lumii ar urma să se dubleze în circa 22 de ani, atingînd în anul 2 000 circa 7 miliarde de locuitori. în repartizarea natalității pe ansamblul lumii se distinge un grup de țări cu o natalitate mai scăzută, în special în Europa. Aceste țări, semnalînd consecințele unei atari situații în dezvoltarea economică și socială, au căutat să influențeze creșterea natalității, între altele prin măsurile luate pentru interzicerea întreruperilor de sarcină. De exemplu Franța, care înainte de primul război mondial avea o natalitate foarte scăzută (14,6 la mie în 1938), și-a ridicat natalitatea, în ultimele decenii la 18 la mie. Natalitatea a crescut și în Austria (de la 13,9 la mie în 1938 la 18 la mie în prezent), în Suedia (țară care, în perioada 1933—1934 prezenta indicii cei mai scăzuți din Europa, în ultimul an aceștia au reprezentat 16 la mie), în Anglia și Țara Galilor, în R.F. Germană, R.S. Cehoslovacă.în perioada 1920—1924, România deținea ca nivel al natalității unul dintre primele locuri în Europa : locul 3 (după U.R.S.S. și Bulgaria), iar în anul 1938 locul 2 (după U.R.S.B.). în ultimul deceniu s-a manifestat însă o tendință continuă de scădere, așa cum rezultă din datele de mai jos :

în ultimii 10 ani fertilitatea feminină, exprimată prin numărul născuților vii la 1 000 de femei (în vîrste fertile), a scăzut de la 90 în 1956, la 57 în ultimul an. Merită să fie consemnat că ceea ce a accentuat scăderea fertilității generale este reducerea puternică a fertilității (prin excesul întreruperilor de sarcini) tocmai la acele grupe de vîrstă cu fertilitatea potențială cea mai ridicată (20—29 ani). Fără a mai aminti de consecințele grave pe care prevederile acestei legi le-au avut asupra stării de sănătate a femeilor, asupra consolidării familiei.
DIVORȚURI LA

Un alt factor care a determinat într-o măsură foarte mare scăderea natalității a fost creșterea numărului divorțurilor, favorizată de ușurința cu care vechea legislație acorda despărțirea soților, chiar și fără ; motive temeinice. S-au desfăcut astfel un număr din ce în ce. mai mare de căsătorii, în majoritatea cazurilor soții avînd vîrste tinere (de exemplu, în anul 1965. din totalul femeilor divorțate peste 55 la sută au avut vîrste sub^-29 de ani. iar din totalul bărbaților, 63 la sută au avut sub 34 de ani).
1 000 LOCUITORI

ĂGENDA TURISTICĂ

Excursii 
în 
sezonul 
de iarnă

Natalitatea
(nășeați vii la 1 000 locuitori) + —

| 1930 | 1938 | 1948 | 1959 | 1965Total 0,45 0.73 1,12 1.69 1,94
urban 0,88 1,20 1.89 3,12 3,93
rural 0,34 0,60 0,89 1,03 0,93

ganizează tradiționalele plim
bări cu sănii trase de cai, pe 
rutele Timișoara — Sag — 
Pădureni, Timișoara — Peciul 
Nou — Diniaș ; elevii arădeni 
vor practica diferite sporturi 
de iarnă la Moneasa și la Stîna 
de Vale ; numeroși turiști gă- 
lățeni vor vizita nordul Moldo
vei etc.

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

24.2
22,9:
21,6
20.2
19.1
17.5
16.2
15,7
15,2
14.6

— 1,3
— 1,3
— 1,4
— 1,1
— 1,6
— 1,3
— 0,5
— 0,5
— 0,6Dacă în 1956 s-au născut 426 000 copii, în anul 1965 s-au născut numai 278 000. Menținerea unei a- semenea tendințe este îngrijorătoare și ar putea avea consecințe din cele mai grave asupra viitorului poporului, asupra dezvoltării întregii națiuni. Un calcul aproximativ privind perspectiva creșterii numărului populației țării noastre

în anul 2 000, în condițiile natalității actuale, ne duce la concluzii cu profunde semnificații economice și sociale. Comparația cea mai elocventă este aceea a raportului dintre populația tînără și populația cuprinsă în grupele de vîrstă de peste 50 de ani, după cum rezultă din tabelul de mai jos :

Aceste condiții nu au fost, firește, de natură să încurajeze stabilitatea familiei contribuind, totodată, la limitarea nașterilor.Nivelul natalității mai1'este influențat și de ritmul 'căsătoriilor. Reducerea numerică a căsătoriilor, de la 10,7 la sută în 1959, la 8,6 la sută în 1965, a determinat, într-o oarecare măsură, modificarea natalității. Acest fapt se explică, în parte, și prin ajungerea, la vîrstă în care fenomenul căsătoriei este mai intens, a contingentelor feminine reduse numeric din perioada războiului. Nivelul nupțialității la noi se situează acum șub cel existent înainte de război (9 la sută). El este totuși superior celui existent în multe țări europene. Aceasta înseamnă că la noi. cu toate că se încheie maț multe căsătorii decît în alte țări, factorii enumerați mai sus au exercitat o puternică influ

ență, determinînd nașterea unui număr mai mic de copii.Desigur, nu se poate trece pește faptul că efectele reducerii natalității și fertilității au fost atenuate de reducerea mortalității7 generale și infantile, ca rezultat al politicii sanitare a partidului și statului, a măsurilor larg-cuprinzătoare aplicate cu consecvență : . investiții mari, acțiuni profilactico-curative, introducerea unui regim special de ocrotire a mamei și copilului. în trecut, unei natalități foarte ridicate îi corespundea o mortalitate infantilă la fel de ridicată : în 1930, de exemplu, din 1 000 de născuți vii 176 mureau înainte de a împlini vîrstă de un an. Pentru situația actuală, cîteva date cu privire la numărul copiilor născuți vii în unitățile de ocrotire a sănătății ni se par deosebit de semnificative.în procente față de total născuți vii
| 1938 | 1948 | 1955 | 1959 | 1962 | 1965

Anul

1930
1956
1964
2000

PROCENTE FAȚA DE TOTALUL POPULAȚIEI

Numărul populației 
de la 0—14 ani

Numărul populației de
50 de ani și peste

Total 2,2 6,5 53,3 65,3 76,9
urban 15,1 34,1 83,6 88,6 94,7
rural sub 0,1 1.2 44,9 58,1 70,4

• Numeroase agenții din 
țară, printre care cele din Cra
iova, Sibiu, Ploiești, Pitești, 
Brașov, organizează plimbări 
în orașul București, iar cele 
din Galați și Oradea tururi ale 
României,

• . -1 ‘

• Au fost stabilite., și ul- 
timele amănunte privind orga
nizarea revelionului turistic. 
In Capitală biletele au fost 
puse în vînzare încă din luna 
trecută prin agențiile O.N.T. 
București din bd. Republicii 
nr. 4, bd. Republicii nr. 68 și 
Calea Victoriei nr. 100. In 
funcție de preferințe, amato
rii vor putea petrece revelio
nul la Sinaia. Predeal, Brașov, 
Tușnad și Govora.

• Revelionul turistic a fost 
organizat și de multe agenții 
din țară. Clujenii vor avea de 
ales între Borșa Maramureș, 
Băișoara, Făget sau Cheile 
Tur zii, timișorenii între Her- 
culane sau cabanele de pe 
muntele Semenic, gălățenii în
tre Borsec, Brașov sau Sinaia, 
ploieștenii între Bușteni, Cheia 
sau cabanele din Bucegi etc.

33.5
27.5
27,1
21,4

13.4
19,8
23,0
32.5

în apărarea independenței și suveranității patriei noastre, a libertății altor popoare cotropite de fasciști, s-au ridicat din rîndurile clasei noastre muncitoare, ale poporului român, numeroși luptători, animați de un fierbinte patriotism și de adînci sentimente internaționaliste ; ei au săvîrșit, uneori cu prețul vieții, neuitate fapte de eroism, purtînd de multe ori. departe peste hotare, înflăcărată dragoste de libertate a poporului român. Un loc de cinste ocupă în rîndurile acestor eroi figura luminoasă a lui Nicolae Cristea.S-a născut la 26 noiembrie 1906. la Galați. A fost singurul fiu al lui Ivanciu Cristea. vechi muncitor în port.Era încă elev la școala primară, pe care, datorită marilor lipsuri materiale ale familiei, a început-o abia la 11 ani, cînd, în 1920. începe greva generală. Acțiunile combative ale muncitorilor au un DUternic ecou ?n inima adolescentului Cristea. în conștiința lui încolțește acum orî- ma sămînt.ă a revoltei sociale.Urmează școala de meserii din Galați, obținînd în 1926 calificarea în specialitatea de tinichigiu. Primul angajament de muncă îl are la șantierul naval „Fernic“. unde ia cunoștință în mod nemijlocit cu exploatarea și asuprirea la care sînt supuși muncitorii.Firea lui dîrză se călește și mai mult în timpul vieții aspre de cazarmă — la Pirotehnia Armatei din București — unde face stagiul militar în toamna anului 1928 este lăsat la vatră cu gradul de sergent. își reîncepe munca, lucrînd pe la diferite întreprinderi din Galați și București. Conștiința solidarității de clasă, ura împotriva exploatatorilor, atitudinea lui dîrză și hotărîtă îl duc în mod firesc în rîndurile avangardei proletariatului revoluționar. în 1929 devine membru al P.C.R.în perioada marilor bătălii de clasă dintre anii 1929—1933, Nicolae Cristea se dovedește unul dintre numeroșii luptătdri revoluționari. deosebit de capabil. El activează în cadrul organizației din Capitală -a P.C.R contribuind din toate puterile la reușita acțiunilor muncitorești care culminează cu eroicele lupte greviste din ianuarie—februarie 1933. Agitator înzestrat, el vorbește cu înflăcărare în fata greviștilor de la Atelierele C.F.R. Grivița. După februarie 1933 este cooptat în Comitetul organizației de partid a Capitalei, iar în octombrie 1934. este ales membru în Biroul comitetului de partid pe Capitală.în condițiile creșterii pericolului fascist, partidul comunist a desfășurat o intensă activitate pentru unirea în lupta antifascistă a tuturor forțelor democratice și patriotice ale poporului, folosind cu pricepere un însemnat număr de organizații de masă legale. Nicolae Cristea, la fel ca și ceilalți activiști de seamă al mișcării muncitorești din tara noastră, participă la multe din acțiunile desfășurate de Blocul Democratic, Comitetele cetățenești. Patronajele popu

60 DE ANI DE LA
NAȘTEREA LUI
NICOLAE CRISTEA

lare, Ajutorul muncitoresc ș. a îndeplinește cu un înalt simt de răspundere munca de secretar al Comitetului blocului democratic din Capitală și instructor pentru organizațiile Blocului din țarăOrganele represive ale regimului burghezo-moșieresc îl urmăresc continuu Printr-o sentință din februarie 1936. el este condamnai in lipsă la 6 luni închisoare.între timp, la 18 Iulie 1936. rebelii franchiști sprijiniți de Hitler și Mussolini au aprins în Spania flăcările războiului civilîn rîndurile primelor grupuri de voluntari care la chemarea PCR., au plecat. în toamna anului 1936, în apărarea Spaniei republicane, înscriind prin lupta lor o luminoasă pagină în cartea tradițiilor internaționaliste ale mișcării noastre muncitorești, a fost și Nicolae Cristea. El a dat dovadă, deseori de un înalt eroism, fiind citat prin ordin de zi pe armata republicană. Cristea le scrie cu modestie celor dragi de acasă că : ..nu fac mai mult decît datoria de iubitor de popor". Pentru curajul său, pentru calitățile dovedite în luptă el este avansat la gradul de căpitan. în- credintîndu-i-se comanda bateriei de artilerie . Tudor Vladimirescu".Intervenția masivă a fascismului german și italian, precum și asa- zisa politică de neintervenție a guvernelor marilor puteri din Occident au dus în primăvara lui 193* la înfrîngerea republicii spaniole. Nicolae Cristea și multi voluntari români trec munții Pirinei în Franța, unde sînt internați într-un lagăr de concentrare.Curajul și maturitatea politică de care dădea dovadă în orice împrejurare au făcut ca Nicolae Cristea să fie tot timpul, atît în lagărul de la Gurs, cît și în cel din Argeles sur Mer, secretar al organizației de partid a grupului de voluntari români.între timp armatele hitleriste, cotropind tară dună tară, invadează Franța. La începutul lui 1941 Cristea evadează din lagăr împreună cu alțj tovarăși. Reintră în luptă împotriva-hitleriștilor, ajun- gînd să conducă un detașament român din cadrul Comitetului militar național al franctirorilor și partizanilor francezi (FTPF). Lup- tînd pe străzile Parisului și pretutindeni împotriva dușmanului — spunea el — noi continuăm tradiția de luptă a partidului nostru, a întregii clase muncitoare din România. Grupul de patrioți în care lupta ataca unități militare, aeroporturi, arunca în aer vagoane întregi cu muniții și militari hitle- riști. în urma unei misiuni eroice Nicolae Cristea nu s-a mai întors însă printre ai săi, fiind ucis la 13 martie 1943. Astfel se încheie o viată eroică, încoronată de o moarte de erou, cum scria ziarul „La Roumanie Libre" din decembrie 1944.Poporul român cinstește cu venerație memoria lui Nicolae Cristea, care s-a jertfit eroic în lupta împotriva fascismului, pentru pace, libertate și socialism.

în ipoteza menținerii scăzute a natalității, consecințele nu sînt greu de deslușit: ponderea populației în vîrstă de muncă ar scădea de la 58,4 la sută în anul 1964, la 54,9 la sută în anul 2 000, ceea ce înseamnă că în loc să crească rela
tiv numărul brațelor de muncă, capabile să producă volumul tot mai mare de bunuri necesare societății, ar crește în proporție mai mare numărul celor pe care societatea trebuie să-i întrețină.

Sub 14,4 14,1-16,0 16,1-19,4Variații ale natalității se semnalează în cadrul regiunilor și raioanelor. Coeficienții cei mai ridicați se înscriu în raioanele: Oaș (26,6 la mie), Vișeu (24,7 la mie), Hîrlău (24,0 la mie). Negrești (23,3 la mie), și Năsăud (22,7 la mie), Iar cei mai scăzuți în orașul Timișoara (8,0 la mie), raioanele Lipova (8,1 la mie), Arad (8,2 la mie) si Lugoj (8,4 la mie).încercînd să deslușim cauzele acestei stări de lucruri, trebuie să

amintim, în primul rînd, că reducerea simțitoare a natalității a coincis cu perioada de după aplicarea Decretului din 1957 privind libertatea nelimitată a întreruperilor de sarcină Consecințele acestei legi au devenit. în mai puțin de un deceniu, extrem de grave pentru viitorul biologic al poporului nostru. Compararea indicilor privind întreruperile de sarcini și cei ai natalității ni se pare deosebit de semnificativă.

în 1965. mortalitatea infantilă a fost de 4 ori mai mică decît cea înregistrată în 1930. Acest rezultat, alături de cele obținute în reducerea mortalității generale, au contribuit la prelungirea duratei medii de viață de la 63 ani în 1956, la 68 ani în 1963.Evident că nivelul natalității este afectat într-o oarecare măsură și de gradul de instruire a populației, care cere eforturi suplimentare. Este necesar să se desfășoare pe planul întregii țări — începînd încă din școală și continuîndu-se în toate colectivitățile — acțiuni perseverente, organizate cu pricepere, cu tact și inteligență, pentru educația sanitară, sexuală, a populației, pentru dezbaterea problemelor complexe ale familiei și răspunderii celor care o compun. în același timp, pe un plan principal al preocupărilor a numeroase foruri trebuie să stea crearea tuturor condițiilor menite să favorizeze dezvoltarea familiei, desfășurarea unei vieți de familie normale, să ușureze condițiile de muncă a femeii, ținînd seama că aceasta participă într-o măsură tot mai mare la viața economică și politică a țării, la crearea de bunuri materiale și spirituale necesare societății noastre.Așa cum s-a mai arătat, între ritmul de creștere a populației și dezvoltarea economică este necesar să se stabilească anumite corelații, anumite raporturi. Reproducția socialistă lărgită nu poate fi concepută fără o reproducție lărgită a populației și a forței de muncă. Dezvoltarea economiei naționale, dezvoltarea multilaterală a societății cer tot mai multe brațe de muncă pentru a crea un volum sporit de bunuri. Dar pentru aceasta nu e suficientă numai asigurarea creșterii numerice a forței de muncă, ci și asigurarea unui raport just între numărul tinerilor și adulților cuprinși în vîrstele apte de muncă. De asemenea, sînt necesare a- numite corelații între grupele de vîrstă care formează populația activă — cea care produce bunuri materiale și spirituale — și populația pasivă. Nu e nevoie să demonstrăm că nerespectarea acestor raporturi poate avea serioase consecințe economice în ce privește creșterea productivității sociale,

sporirea venitului național și, în ultimă instanță, însăși creșterea nivelului de trai al întregii populații, ducînd la frînarea dezvoltării țării în perspectivă. Se poate prevedea de pe acum că scăderea natalității din perioada 1956—1966 va avea unele repercusiuni asupra forței de muncă începînd cu anul 1972, an în care vor împlini vîrstă de muncă contingentele de populație născute în 1956 și în anii următori, cînd a început scăderea natalității.După cum se știe, măsurile luate de partid și guvern au tocmai menirea de a stăvili fenomenele a- mintite și consecințele lor. Din calcul rezultă că numărul populației feminine în vîrstă de reproducere în următorii ani va înregistra o tendință de creștere. De exemplu, numărul femeilor în vîrstă de reproducere în anul 1970 va fi cu 8,4 la sută mai mare decît cel existent în anul 1965. Aceasta înseamnă că, o dată cu creșterea fertilității, există posibilități reale pentru sporirea natalității, pentru creșterea populației în pas cu nevoile complexe ale dezvoltării echilibrate. armonioase și în ritm rapid a întregii societăți.
★Creșterea natalității și întărirea familiei reprezintă laturi importante ale politicii de stat. Ele incumbă însă și răspunderea fiecărui cetățean față de societate, față de destinul națiunii. Generațiile de azi răspund pentru viitorul u- man al poporului și să nu uităm că urmașii noștri ne vor judeca și prin această prismă — a responsabilității noastre față de interesele de perspectivă ale țării. Vitalitatea și vigoarea poporului român — a- părate de strămoșii și părinții noștri, care. în pofida condițiilor vitrege, nu au lăsat să se stingă neamul — au constituit un factor pozitiv în consolidarea și afirmarea permanenței noastre pe teritoriu] național, în asigurarea progresului în România. Iată de ce complexul măsurilor a- mintite sînt expresia înaltei responsabilități a generațiilor de azi — ale României socialiste — pentru mersul înainte al patriei noastre, pentru contribuția ei tot mai activă la dezvoltarea umanității.

Ion SPALAȚELU
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încasată de 101,8 la sută, iar saroi- na creșterii productivității muncii a fost depășită cu 1,6 la sută, re- alizîndu-se pe această cale 65,3 la sută din sporul producției globale industriale.„Producția industrială a raionului nostru este cu aproape 150 milioane lei mai. mare ca anul trecut, se relevă în telegrama conferinței raionale de partid Curtea de Argeș. Edificator în acest sens este faptul că principalii indicatori ai planului de stat au fost îndepliniți și depășiți, realizindu-se în acest an economii la prețul de cost care însumează 2 863 000 lei. beneficii în valoare de 2 375 000 lei".Delegații la conferința organizației orășenești de partid Piatra 
Neamț raportează conducerii partidului că sarcinile ce au revenit colectivelor lor de muncă în primul an al cincinalului se realizează cu succes. „Planul producției globale pe zece luni a fost realizat in proporție de 107,3 la sută, al producției-marfă — 106,2 la sută, obținînd peste prevederi, în special pe seama realizării indicelui de creștere a productivității muncii în proporție de 106,3 la șută, o producție în valoare de 64 056 000 lei. Vizita în orașul nostru a conducătorilor de partid și de stat. în frunte cu dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. a constituit nentru noi un prilej de adîncă bucurie, un îndemn la noi înfăptuiri pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste".Succese importante au fost obținute de organizațiile dede la sate. In telegrama trimisă de conferința raională de partid Negrești se arată că gospodăriile agricole de stat din raion înregistrează o depășire a producției

globale cu 3 la sută, la producția- marfă cu 18 la sută, dînd beneficii în valoare de peste două milioane cinci sute mii lei. Cooperativele agricole de producție au îndeplinit și depășit producțiile planificate la hectar de porumb, grîu, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și cartofi,Conferința organizației raionale de partid Filiași a raportat conducerii partidului că. datorită mecanizării principalelor lucrări agricole, extinderii chimizării și irigațiilor. Introducerii pe scară largă a noi soiuri intensive și executării lucrărilor în condiții optime, s-au obținut producții cu 500 600 kg la hectar la grîu mai mari față de producția planificată și 2 1.00 kg porumb boabe la hectar. Numai la porumb vor fi livrate peste plan la fondul central al statului peste 1 000 tone.Analizînd în spirit de exigență partinică progresele realizate în diferite domenii ale construcției socialiste, delegații la conferințele raionale și orășenești de partid le-au apreciat ca o temelie trainică pentru obținerea unor rezultate calitativ superioare, au exprimat hotă- rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a-și consacra eforturile realizării integrale a prevederilor planului cincinal, a sarcinilor care decurg din documentele Congresului al TX-lea al P.C.R.. din hotărîrile partidului și guvernului.în telegrama trimisă de conferința organizației raionale de partid Balș se arată că oamenii muncii dinraion, sub conducerea organizațiilor de partid, se angajează să depună partid toate eforturile ca să îndeplineascăîn mod exemplar sarcinile ce le revin și să pună în funcțiune înainte de termen și la parametri proiectați noile obiective industriale, să obțină succese importante

pe linia îmbunătățirii calității produselor, obținerii de economii și beneficii, să muncească cu însuflețire pentru efectuarea la timp și in bune condiții a lucrărilor agricole. să sporească producția vegetală și animală, să întărească din punct de vedere economic și organizatoric unitățile socialiste din a- gricultură.Conferința organizației de partid din raionul Corabia a exprimat angajamentul oamenilor muncii de pe ogoare de a obține în următorii 2 ani în medie 2 200 kg grîu. 3 800 kg porumb și 30 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, de a realiza in cultura irigată peste 6 000 kg porumb boabe și 35 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.„Făcîndu-se ecoul gindurilor și sentimentelor lucrătorilor care valorifică bogățiile aurului verde din munții Gurghiului. al lucrătorilor pămîntului si al tuturor locuitorilor români, maghiari și germani înfrățiți de pe aceste meleaguri —> se menționează în telegrama conferinței raionale de partid Reghin, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară — delegații la conferință își exprimă profundul atașament și dragostea nemărginită față de partid, față de politica sa realistă, științifică. promovată cu consecventă. Sîntem strins uniți tn jurul steagului de purpură al partidului, pe drumul desăvîrșirli construcției socialiste. al înfloririi și prosperității scumpei noastre patrii, dînd viată prevederilor planului cincinal, în care scop vom mobiliza toată energia și puterea noastră de muncă".Telegrame asemănătoare au fost trimise de conferințele orășenești de partid Sighetul Marmației, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Roman, de conferințele raionale de partid Hîrlău, Tg. Mureș, Gheorghieni, Vînju Mare, Toplița, Ciuc.
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Recoltarea roșiilor în serele C.A.P. Mădoraș, regiunea
Crișana (Foto : Agerpres)

In raionul Gherla îșl desfășoară activitatea două stațiuni de mașini și tractoare care dispun de 600 tractoare, precum și de un număr important de mașini și utilaje agricole moderne. Cu ajutorul lor, cele două S.M.T.-uri — Bonțida și Gherla — e- xecută un volum important de lucrări pentru cooperativele agricole.Extinderea mecanizării și, îndeosebi, executarea unor lucrări de bună calitate au contribuit la sporirea producției în cooperativele agricole. Pentru lucrările executate de S.M.T., cooperativele a- gricole plătesc, cum e și firesc, în natură sau în bani, potrivit tarifelor în vigoare. Judecind pe ansamblul raionului, aceste tarife sînt echitabile. Dar în ce privește aplicarea lor de la o unitate la alta există unele anomalii care credem că trebuie înlăturate.De ce ? Cooperativele agricole din zona de cîm- pie și cele din lunca Someșului au terenuri de natură cernoziomică și a- luvionară, cu o fertili-

TARIFELE DE PLATĂ CĂTRE

j tate mai ridicată, în timp ce unitățile din’ zona deluroasă posedă terenuri podzolice, sărace în elemente nutritive, afectate de fenomene de eroziune. Potrivit actualului sistem de plată a muncilor S.M.T., care stabilește tarife în raport de fertilitatea terenului, comunele noastre ar trebui să fie încadrate diferențiat, în categorii de fertilitate de la 1 pînă la 5. Or,

SA FIE APLICATE 
CU DISCERNĂMÎNT
acest lucru nu se face. Majoritatea unităților din raion, situate între zona de cîmpie și zona de deal, sînt încadrate în categoria a doua de fertilitate. Nu este rațional. Noi nu putem pune pe același plan cooperativele agricole de la șes care, datorită terenului mai fertil, realizează producții mari, cu cea din Panticeu, de e- xemplu, unde solurile puternic acide, de natură

podzolică reprezintă 40 la sută din suprafețe. într-o situație asemănătoare se află multe alte cooperative agricole : Așchileu- Mare, Vultureni, Dîrja, Cubleș, Teoc, Aluniș, Sîn- tioana, Chiochiș. Pe terenurile acestora trebuie aplicate doze masive de amendamente, îngrășăminte chimice și naturale pentru a îmbunătăți însușirile fizico-chimice ale solurilor podzolice.

Este evident că. fiind încadrate în aceeași categorie de fertilitate (a doua), plătind deci același tarif pentru lucrările executate de mecanizatori, aceste unități sînt dezavantajate față de primele. Acest lucru este și mai bătător la ochi dacă se raportează cuantumul muncilor S.M.T. la producția obținută la cultura griului și porumbului. Dacă socotim valoarea

muncilor S.M.T. raportată la producția obținută la hectar, procentual cooperativele din Panticeu și celelalte amintite plătesc mai mult decît cele din Juncu, Dăbîca și Greaca, deși la acestea din urmă volumul lucrărilor mecanizate este mai mare.Așa stînd lucrurile, se simte nevoia revizuirii încadrării cooperativelor agricole în grupele de fertilitate a solului în • funcție de potențialul actual de producție al terenurilor, în așa fel incit raportul dintre producția obținută și cuantumul muncilor S.M.T. să fie echitabil pentru toate cooperativele agricole, fără însă a se diminua fondul central al statului. Acest lucru este pe deplin realizabil, mai ales că în raion s-au terminat lucrările de cartare a solului.
Ștefan PAPP
președinte
Viorel PERSA 
vicepreședinte, Uniunea 
raională a cooperativelor 
agricole de producție — 
Gherla

Consiliul Superior al Agricul
turii și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducte au organizat joi o ședință 
de lucru în care au fost anali
zate rezultatele din acest an în 
domeniul extinderii și folosirii 
irigațiilor și pregătirile pentru 
îndeplinirea planului de îmbu
nătățiri funciare pe anul 1967.

La ședință au participat 
membri ai Comitetului executiv 
al Consiliului Superior al Agri
culturii, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, specialiști 
din Departamentul îmbunătăți
rilor funciare, președinții consi
liilor agricole regionale, directo
rii trusturilor locale Gostat, vice
președinți ai uniunilor regionale 
ale cooperativelor agricole, direc
torii direcțiilor regionale de îm
bunătățiri funciare și organiza
rea teritoriului, cadre de con
ducere din gospodării de stat, 
președinți și ingineri din coope
rative agricole, oameni de știință.

La dezbateri âu luat parte to
varășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.j, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi- 
niștri, Virgil Trofin, secretar al 

• C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Informarea prezentată de to
varășul Barbu Popescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, și dezba
terile care au avut loc au scos 
în evidență volumul mare de 

Vlucrări de îmbunătățiri funciare 
efectuate în acest an. Gospodă
riile de stat și cooperativele a- 
gricole care au folosit aceste te
renuri au obținut însemnate spo
ruri de producție la porumb, 
lucerna, legume. La ședință 
au fost subliniate și unele defi
ciențe în proiectarea, executarea 
și exploatarea lucrărilor 
gații, în aprovizionarea 
materială a șantierelor.

In cadrul ședinței
adoptate măsuri privind mobili
zarea tuturor forțelor și folosirea 
condițiilor existente în scopul 
pregătirii și efectuării lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare din pla
nul pe anul viitor. Acest plan 
prevede amenajări pentru iriga
rea culturilor pe circa 150 000 
ha, precum și un volum sporit 
de îndiguiri, desecări și defrișări.

(Agerpres)

o rganele financiare șl bancare, prin controlul specializat pe care îl exercită în unitățile industriale, veghează la buna gospodă- fondurilor economice, con- la sporirea spiritului derire a tribute răspundere în rîndul tuturor factorilor ce mînuiesc valori materiale și bănești, în scopul creșterii eficienței activității în toate domeniile. Totuși, acest control specializat are o anumită periodicitate și, din această cauză, el nu poate să urmărească în orice moment multitudinea fenomenelor care au loc în activitatea unei întreprinderi. Această îndatorire revine conducerilor de unități economico. In acest sens, se poate spune cu

produselor înregistra variații mari de la o perioadă la alta. Situația, care tindea să devină o regulă, nu mai nutea fi admisă.Prima măsură luată de noua conducere numită aici a fost in
staurarea unui riguros și sistema
tic control asupra tuturor laturi
lor activității uzineî. de la aprovizionare pînă la desfacere. Conducerea ei, inclusiv directorul general, a mers în secții si ateliere pentru a urmări „pe viu" modul în care se respectă prescripțiile de calitate, se folosesc timpul de lucru, mașinile și utilajele, pentru a depista cauzele neritmicității producției. S-a pus accent deci pe confruntarea faptelor la sursă. A- ceastă verificare amănunțită

j!, linie ascendentă. Metodele și stilul 
ț de muncă — directe, nemijlocite și 

extrem de eficiente — ce e drept, determinate de o situație specială, nu trebuie abandonate. Ele se cer 
\ instaurate și la nivelul conduceri

lor de secții și sectoare. După părerea mea. creșterea' personale a cadrelor din secții și sectoare absolut obligatoriu roșu“-Brașov.Aminteam că este 
conducerile de întreprinderi să-și 
limiteze rolul și îndrumarea numai 
la a semna acte și a împărți sar
cini, fără a exercita un control o- perativ curent asupra compartimentelor pe care le coordonează. Iată un caz. Deși a fost înștiințată

răspunderii de conducere este un pas la „Steagul
dăunător ca

nai, conducerea uzinei a luat imediat legătura cu cei în măsură să pună ordine în acest domeniu, astfel că lansarea comenzilor în producție s-a făcut în timpul util și în deplină concordantă cu normele tehnice și financiare în vigoare.Cu toate aceste avantaje, în 
unele întreprinderi controlul pre
ventiv nu este organizat așa cum 
trebuie, lui nu-i sînt supuse toate operațiunile prevăzute de lege, iar cei desemnați să exercite controlul preventiv nu cunosc în suficientă măsură obligațiile ce le revin. Bunăoară, la D.R.E.F. Cri- șana, defectuoasa îndrumare a controlului preventiv din partea conducerii a făcut ca volumul pagubelor aduse avutului obștesc să înregistreze în acest an o creștere substanțială. Această tehnico-administrativă de ajutorul preventiv, exercitat

conducere s-a lipsit prețios al bine or- de cadre de un vederea

de iri- 
tehnico-

au fost

certitudine că multe conduceri de 
întreprinderi și-au dezvoltat func
ția de îndrumare și control perma
nent și la un înalt nivel de exigență, ceea ce a creat condiții să se prevină anumite încălcări ale disciplinei economice și financiare. Este un proces firesc, deoarece actul conducerii nu se reduce doar la emiterea de decizii și hotărîri, ci, în egală măsură, el presupune realizarea unui riguros control asupra activității desfășurate în toate compartimentele u- nităților economice.Neîndoielnic, îndeplinirea acestui rol — de control și îndrumare — se poate realiza numai atunci cînd conducerile tehnico-adminis- 
trative cunosc cit mai profund și 
în perspectivă tendințele din în
treprinderi, precum și realitățile 
zilnice, curente. Pentru aceasta, ele folosesc căi și metode variate de investigare, începînd cu informările scrise, zilnice, decadale. lunare și trimestriale și terminînd cu confruntările Ia fata locului. Concludent în acest sens este următorul exemplu. Intr-o vreme nu prea îndepărtată, la uzinele „Stea
gul roșu" din Brașov apăruse un impas în ce privește realizarea planului. De asemenea, calitatea

Radu CIURILEANU 
controlor revizor general 
în Ministerul Finanțelor

metodică. întreprinsă de conducerea uzinei, a fost urmată neîntîr- ziat de măsuri. S-au repartizat mai bine cadrele de ingineri și tehnicieni în schimburile II și III. Au fost luate măsuri pentru înlăturarea locurilor înguste, datorate în bună parte slabei organizări a muncii din unele secții. Toate acestea, corelate cu îmbunătățirea aprovizionării tehnico-mate- riale a locurilor de muncă, au influențat favorabil îndeosebi evoluția ritmicității producției. Dacă cu cîtva timp în urmă, covîrșitoa- rea pondere a producției lunare se fabrica în ultima decadă, în prezent peste 65 la sută este obținută în primele decade. S-a reușit astfel să se recupereze o mare parte din nerealizările lunilor anterioare. E- vident, s-a îmbunătățit mult și calitatea pieselor și subansamblelor fabricate în uzină.Credem că în lunile următoare activitatea complexă a uzinei „Steagul roșu" va merge pe aceeași
Cercetări științifice în adîncul pădurii

Urcînd sau coborind prin 
munții Moldovei întîlnești 
adesea oameni care studiază 
cu minuțiozitate și răbdare 
cum se dezvoltă diferite spe
cii de arbori, adună semințe, 
îndrumă executarea de plan
tații. Sînt cercetători de 
la Stațiunea experimentală 
Hemiuși a Institutului de 
cercetări forestiere. Despre 
activitatea și realizările a- 
cestor cercetători ne-a vorbit 
ing. VASILE MIHALA- 
CHE, directorul stațiunii.

Multe dintre temele de 
cercetare ale acestei stațiuni 
sînt legate de silvicultu
ra fagului. Este firesc deoa
rece în pădurile din zona în 
care se află stațiunea domi
nă această specie. Au fost 
experimentate metodele de 
cultura fagului în pepiniere, 
influența provenienței mate
rialului de împăduriri asupra 
dezvoltării arborilor, produc
ția .
de lag și altele. Experiențele 
au 
de

și creșterea arboretelor

fost făcute în pepinierele 
la Bacău, P. Neamț și 

Gura Humorului. Din cele

22 de variante experimen
tate, cercetătorii stațiunii au 
tras concluzia că puieții de 
fag se ridică cu bune rezul
tate în pepiniere, atît din se
mănăturile de toamnă, cît 
și de primăvară. Sînt totuși 
de preferat semănăturile de 
toamnă.

Dar activitatea stațiunii 
nu se reduce- la proble
mele de cultură a fagu
lui. Aici se întocmesc studii 
privind rezistența la secetă 
a principalelor specii fores
tiere, refacerea și ameliora
rea arboretelor necorespun
zătoare din zona de deal, a- 
climatizarea speciilor fores
tiere prin hibridare, valori
ficarea produselor accesorii 
ale pădurii (ciuperci, zmeură, 
coacăze). O problemă 
care-i preocupă în mod deo
sebit pe cercetători este pro
ducerea semințelor foresti
ere. Metoda este aceea a 
plantajelor — folosită pen
tru prima dală în țara noas
tră. Plantajele sînt „livezi" 
forestiere în care se obțin 
semințe de elită. Pînă acum

au fost înființate asemenea 
livezi pe 25 ha, care vor a- 
sigura în viitor sămînța ne
cesară de pin, larice, duglas 
și alte specii cu valoare e- 
conomică ridicată pentru 
toate ocoalele silvice clin 
regiunile Iași, Suceava și 
Bacău. De curînd s-a înche
iat studiul privind valorifi
carea prundișurilor din al
biile rîurilor prin împădu
riri. Timp de 5 ani, ingi
nerii Ana Mihalache, 
Gheorghe Crobnic, Viorel 
Giurgiu, împreună cu un 
grup de tehnicieni și mun
citori, au făcut plantații ex
perimentale pe albiile rîu
rilor Moldova și Suceava cu 
diferite specii lemnoase. S-a 
ajuns la concluzia că albiile 
acestor rîuri, nefolosite în 
prezent, pot fi împădurite 
cu plop, pin și arin negru. 
O socoteală simplă făcută de 
autori la încheierea studiu
lui arată că de pe cele 5 000 
ha de teren eu prundiș exis
tente în fondul silvic s-ar 
putea obține anual circa 
100 000 m.c. masă lemnoasă.

Dar pe văile Bistriței, Mol
dovei și Sucevei sînt peste 
20 000 ha de asemenea tere
nuri — o rezervă serioasă 
pentru sporirea masei lem
noase.

Cercetările din adîncul 
pădurilor sînt aprofundate 
și definitivate în labora
toare. Stațiunea dispune în 
prezent de un laborator pen
tru controlul și analiza se
mințelor forestiere și unul 
pentru 
utilate cu 
dernă. Anual se 
circa 1 000 probe de semințe 
forestiere pentru diferite 
unități clin Moldova. în vii
tor stațiunea va fi dotată cu 
încă 3 laboratoare pentru 
tehnologia și exploata
rea pădurilor, industriali
zarea lemnului și protecția 
pădurilor. în același timp 
„timpul experimental", pen
tru aplicarea în producție a 
rezultatelor cercetărilor, va 
crește la aproape 3 000 ha 
de pădure.

cultura pădurilor, 
aparatură mo- 

fac aici

Gh. BALTA 
corespondentul „Scinteii"

I

I

La oficiile pentru 
construirea de locuințe 
în proprietate personală

(Urmare din pag. I)

că lucrările de hidroizolații de la termocentrala București-Sud vor fi executate de o altă unitate, conducerea șantierului 1 din cadrul întreprinderii energo-construcții a semnat totuși, cu ușurință, actele pentru aprovizionarea unei cantități de 25 300 .mp pînză asfaltată. In contul semnăturii, unii salariați de la aprovizionare, mai „grijulii", au adus pe șantier 33 000 mp, iar în trimestrul III a. c. alți 10 500 mp. Nici cu prilejul avizării actelor de plată a celor 43 500 mp pînză asfaltată, conducerea șantierului respectiv nu s-a întrebat la ce-i folosește. Ce s-a întîmplat cu acest material conducerea șantierului a aflat abia cu prilejul controlului efectuat de organele noastre de revizie și control. Deși pe șantier e- xistau condiții de păstrare, întreaga cantitate de pînză a fost depozitată sub cerul liber, din care cauză circa 1 200 mp s-au degradat complet, iar alți peste 19 000 mp s-au depreciat calitativ. Aceeași lipsă de control și supraveghere din partea conducerii șantierului a favorizat apariția altor nereguli. Fără avizul proiectantului sau beneficiarului, unii maiștri și ingineri au dispus modificarea unor soluții constructive, fapt ce a influențat nefavorabil calitatea lucrărilor.E suficient cred acest caz pentru a se înțelege cît e de important ca un conducător de unitate economică să revizuiască critic modul în care se exercită controlul curent în toate compartimentele întreprinderii, pe trepte, pînă la ultimul salariat. în raport cu necesitățile și specificul întreprinderii, vor trebui să se aducă îmbunătățirile de rigoare, care să a- 
sigure controlului un caracter mai 
organizat, 
operativ.Firește, drumareade întreprinderi nu înseamnă nici
decum atrofierea controlului pre
ventiv, exercitat de resortul finan- ciar-contabil. Rezultatele obținute în multe întreprinderi din industria construcțiilor de mașini. transporturi feroviare, e- nergie electrică, ca și în alte unități economice și bugetare, dovedesc din plin utilitatea acestei forme de control. Pentru a evita depășirea ne justificată a consumurilor specifice sau aprovizionarea cu materiale peste normativ, în ziua de 3 noiembrie a. c., de exemplu, contabilul șef al uzinelor „Grîvița roșie" din Capitală, pe bună dreptate, a refuzat să a- corde viza de control preventiv pentru lansarea în fabricație a a- numitor produse, deoarece acestea nu aveau întocmită întreaga documentație tehnică și de caleulație 
a prețului de cost. La acest sem-

singură controlului ganizat și cu spirit de răspundere, instrument puternic înpreintimpinării oricăror încălcări ale disciplinei- financiare și evitării cheltuielilor -neeconomieoase, a imobilizărilor de fonduri în stocuri supranormative. Trebuie urgent înlăturat formalismul care 
se mai constată la avizarea documentelor. Nu este admisibil ca documentele să fie vizate în bloc, o dată pentru o perioadă îndelungată, după cum nu este de conceput ca sarcina exercitării controlului preventiv asupra unor o- perații să fie atribuită economiștilor și tehnicienilor care participă la operațiile respective.Evident, organele de control ale Băncii Naționale si Ministerului Finanțelor pot să influențeze în mare măsură creșterea interesului și răspunderii conducerilor de fabrici și uzine pentru gospodărirea cu maximum de economicitate a fondurilor statului. Sesizînd fenomenele pozitive și negative apărute în procesul îndeplinirii planului, indicînd soluții și măsuri corespunzătoare de remediere, acolo unde e cazul, organele financiare pot preveni printr-un control exigent, încă din fașă, eventualele abateri de la disciplina economică și financiară. Practica ne-a arătat că cele mai multe neajunsuri pot fi însă pre- întîmpinate chiar de către conducerile întreprinderilor, dacă acestea își exercită așa cum trebuie funcția de control, fără a lăsa totul pe seama abilității și experienței organelor bancare și financiare Iată de ce susțin că „cheia" controlului trebuie să rămînă și pe mai departe tot în întreprinderi.

Angajamentul
anual la economii

sistematic, eficient șicontrolul direct și în- din partea conducerilor a fost îndeplinit
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— Construiți în spații concentrate, în ansambluri ?
— In general construim „în 

plombă" și îndesiri, pentru o utili
zare mai judicioasă a spațiului 
edilitar. Tipul construcției este a- 
les în funcție de arhitectura an
samblului înconjurător. Spre infor
mare — blocurile de locuințe pro
prietate personală din str. Cristian 
Tell, bulevardele Dacia și M. Emi- 
nescu au nouă și zece nivele, în 
Pajura-Scînteii ridicăm blocuri cu 
numai două și trei nivele ; în Co- 
troceni și în zona de nord a ora
șului (Dorobanți, Sosea) vor fi 
construcții cu mai puține aparta
mente.

SE CAUTA
UN ȘEF DE OFICIU...Ne-am învîrtit o jumătate de oră să găsim „Oficiul regional București pentru construirea de locuințe proprietate personală". L-am găsit pînă la urmă (într-o foarte mică încăpere), dar în mod practic oficiul este ca și inexistent. Personalul este format din... șeful contabil. Se caută un inginer sau un economist care să conducă oficiul, dar nu s-a găsit... Și în vremea asta cererile solici- tanților din orașele Tr. Măgurele, Roșiori etc. aște’aptă...
DIALOG
CU GALAȚIUL

a cite 6 apartamente fiecare, precum și alte cîteva case duplex, ale căror apartamente se desfășoară pe verticală. în general, ele oferă un grad de confort ridicat.Maistrul constructor Mihai Ben- cze ne spune că pe șantier lucrările sînt organizate pentru a se lucra în lanț continuu. De altfel, se și vede : construcțiile se găsesc în diferite faze de execuție. Cu- rînd se deschid noi fronturi de lucru. S-au luat măsuri ca lucră
rile să poată continua nestingherit 
și în timpul iernii.O vizită la oficiul regional pentru construirea de locuințe proprietate personală. Din cele relatate de inginerul NICOLAE BIBILICĂ, șeful oficiului, reținem că aproximativ trei mii de cetățeni din orașele regiunii Brașov și-au manifestat dorința de a-și construi case proprietate personală cu sprijinul statului. în numai o lună s-au primit 800 de cereri. Pe această bază, în principalele orașe ale regiunii au fost stabilite amplasamente pentru viitoarele construcții. Organizația regională de 
proiectare — D.S.A.P.C. — elabo
rează tipuri variate de construcții 
și asigură șantierelor, în mod rit
mic, documentația necesară. S-au format patru grupe de proiectare care lucrează la proiectele pentru locuințe proprietate personală, sub conducerea directă a arhitectul ui- șef. Schițele cu tipurile de locuințe sînt expuse spre consultare la sfaturile populare orășenești și la agențiile C.E.C. Repartizarea tere
nurilor pentru amplasamente se 
face în ședințe deschise cu cetă
țenii solicitanți.

I
I
I
IIn întreprinderile industriale 

din Capitală, prin reducerea 
costurilor de producție planifi
cate, pe zece luni s-au realizat 
economii în valoare de peste 210 
milioane lei, angajamentul pe în
tregul an fiind depășit cu 63 
milioane lei.

Rezultate valoroase au dobîn- 
dit colectivele întreprinderilor 
industriale din Capitală și în 
domeniul creșterii rentabilității 
produselor fabricate. Pînă la 1 
noiembrie s-au realizat beneficii 
peste plan în valoare de 114,6 
milioane lei. angajamentul anual 
fiind îndeplinit în proporție de 
90 la sută. Realizări importante 
au obținut uzina „Danubia
na". Fabrica de confecții și tri
cotaje, Combinatul de industria
lizare a lemnului Pipera, - Uzina 
„Electronica". I

— La oficiul regional pentru construirea de locuințe proprietate personală — transmite corespondentul nostru pentru regiunea Galați — s-au prezentat cereri și au solicitat lămuriri peste o mie de cetățeni. Numărul lor sporește zilnic. Cu toate acestea, pînă acum nu s-au încheiat decît 55 de contracte, îndeosebi în orașele Galați și Brăila. Numărul contractelor este cu totul nesatisfăcător, nu reflectă nici pe departe cerințele reale. Cauza ? Se oferă solicitanți- lor prea puține tipuri de locuințe. Abia luna trecută, D.S.A.P.C. Galați a elaborat două tipuri de proiecte pentru construcții cu mai puține apartamente, trei proiecte pentru locuințe individuale și două pentru tip bloc.Sfatul popular regional a publicat în presa locală cîteva anunțuri, conținînd prevederi generale. Ce tipuri de locuințe urmează să se construiască, unde și cit vor costa — sînt întrebări la care nu se răspunde cu promptitudine. Mulți dintre cetățenii care vor să încheie contracte, din orașele Galați, Brăila, Focșani, cu care am stat de vorbă, și-au exprimat, pe bună dreptate, nemulțumirea pentru încetineala și lipsa de interes în soluționarea acestei probleme.O ultimă observație :■ s-au stabilit în perspectivă. în orașele regiunii, amplasamentele pentru 300 de apartamente. Am vizitat cîteva șantiere din Galați și Brăila, unde a început execuția unor locuințe : ritmul de lucru este lent, asistența tehnică insuficientă.
UN BUN EXEMPLU:
BRAȘOVULAltfel stau lucrurile în regiunea Brașov....Strada Dobrogea este situată în imediata apropiere a noului ansamblu de locuințe din zona Gării I, nu departe de viitorul centru al Brașovului. Cu două luni în urmă, constructorii au deschis șantierul. Au și început să se înalțe locuințele proprietate personală, în această zonă se vor ridica șase construcții cu parter și două etaje

MAI MULTE 
VARIANTEHunedoara. Numai 64 de cereri : 26 la Deva, 16 la Orăștie și 14 la Hațeg... Explicații ? Sfaturile popu

lare regional și orășenești negli
jează popularizarea acestei acțiuni. In alte regiuni s-au organizat expoziții cu proiecte și machete, discuții, cu cetățenii. în regiunea Hunedoara sînt doar intenții. Pînă acum nu s-a întreprins nici o acțiune concretă de popularizare a condițiilor și avantajelor construcției de locuințe proprietate personală. în nici unul din orașele regiunii nu s-au stabilit amplasamente.Tovarășul arhitect LIVIU OROS, directorul oficiului regional, pare descurajat..

— Cinci s-a înființat oficiul nos
tru arii căutat să accelerăm lucru
rile. Încă acum 3 luni am' prezentat 
cîteva schițe generale proprii pen
tru D.S.A.P.C. Deva. Concepuseră, 
între altele, schițe de case parter, 
cu două și trei apartamente, plus 
dependințe, construcții' tip duplex 
și alte tipuri, cu un număr mic de 
apartamente. Prezentau avantajul 
că puteau fi ușor amplasate pe te
renuri restrinse și respectau în 
bună măsură stilul arhitecturii lo
cale. Tovarășii de la sfatul popu
lar regional și de la D.S.A.P.C. au 
ales însă, calea cea mai ușoară —• 
„construim blocuri tip". Poate că 
blocurile tip sînt mai avantajoase 
pentru constructor, dar la locuin
țele proprietate personală trebuie 
să oferim posibilități mai largi, va
riante mai multe.Pe drept cuvînt spun cetățenii consultați în timpul raidului-an- chetă : pentru ca lucrurile să ajungă peste tot și cit mai repede la un curs normal, ar trebui ca problema construcțiilor de locuințe proprietate personală să intre măi adine în sfera preocupărilor zilnice și de perspectivă ale sfaturilor populare regionale și orășenești. Să se organizeze temeinic activitatea de contractare, proiectare și construcție pentru ca toți cetățenii care doresc să-și construiască asemenea locuințe să poată beneficia cu adevărat de avantajele stabilite prin lege.
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Vîrsta adolescenței, vîrsta marilor întrebări puse vieții, a do
rinței nemărginite de cunoaștere, de Investigare a tainelor naturii 
sau firii umane găsește cea mai mare parte a tineretului pe băn
cile școlii. Este firesc deci ca școala, profesorii să-i ajute pe tineri 
să pătrundă, să înțeleagă problemele complexe ale cadrului so
cial în care trăiesc, să-și formeze o concepție științifică, 
o conduită înaintată în realizarea îndatoririlor lor de viitori con
structori ai socialismului și comunismului. Sînt multiple căile și 
mijloacele ce le stau Ia dispoziție în realizarea acestui deziderat 
pe care partidul, societatea socialistă îl pun în fața educa
torilor tinerei generații. Dar cum sînt folosite acestea pentru con
turarea și dezvoltarea concepției filozofice a elevilor, cum contri
buie activitatea instructiv-educativă din anii de liceu la formarea 
spirituală a promoțiilor de absolvenți ? Am cerut părerea în legă
tură cu aceste probleme

LUME ,z

EVILOR?
unoi profesori din București. vedere educativ, toate demon-

i

&

Filozofia ca 
disciplină 
și ca auxiliar 
al discipli
nelorîn sistemul nostru de învăță- mînt, tinerii studiază noțiunile de filozofie în ultimele clase ale liceului. atunci cînd au dobîndit un volum de cunoștințe științifice generale, și-au însușit în cadrul diferitelor discipline o oarecare deprindere, pricepere de sistematizare, de abstractizare — premise ale înțelegerii mai profunde a fenomenelor. „La tinerii absolvenți — ne-a spus prof. ILEANA TEODORESCU. directoarea liceului „Dimitrie Canțe- mir" — am observat că studiul 

filozofiei a exercitat asupra lor 
o vizibilă influență 
în maturizarea gîndirii 
darea problemelor existenței umane 
în general, în clarificarea unor as
pecte de viață socială.\ Studiul fi
lozofiei marxist-leniniste — știința 
legilor celor mai generale de dez
voltare ale naturii, societății și gîn
dirii — pune o temelie teoretică 
trainică procesului de educare a 
tinerei generații în spiritul ideolo
giei clasei muncitoare, a politicii 
Partidului Comunist Român".Perfecționarea predării filozofiei are o însemnătate deosebită pentru îmbogățirea activității de educare politico-ideologică a tineretului școlar. După cum am fost informați la Ministerul învățămîntului, a fost alcătuită o nouă programă de „Filozofie și socialism științific", care se predă în 62 de ore de clasă, în ultimul an de liceu. Ți- nînd seama de lipsurile programei anterioare, au fost îmbogățite lecțiile privitoare la istoria filozofiei, la gindirea social-politică și filozofică din România în diferite etape istorice. în lumina documentelor Congresului al IX-lea al partidului sînt prevăzute a fi explicate detaliat desfășurarea revoluției populare. rolul statului socialist român, stat unitar, independent și suveran, ca instrument principal al construirii socialismului, condițiile înfloririi națiunii în socialism, sarcinile actuale în domeniul desăvîrșirii construcției socialiste etc. Faptul că în ansamblul lor disciplinele studiate pe parcursul anilor de școală fundamentează și dezvoltă gindirea materialistă a elevilor, că în ultima clasă de liceu elevii mai studiază psihologia și logica, Iar în penultima clasă a liceului economia politică, în 76 de ore, creează condiții pentru o activitate eficientă de formare a unei concepții științifice despre viață în rîndul elevilor.Așa cum au subliniat mai multi profesori — metodele de predare a disciplinelor sînt determinante pentru înțelegerea și aprofundarea de către elevi a noțiunilor. Predarea filozofiei ridică unele -probleme specifice: cerința ca noțiunile transmise elevilor să se transforme în convingeri. în conduită de viață. nevoia ca tinerii să pătrundă sensul celor studiate, să apeleze la cunoștințele de filozofie într-un cadru cît mai larg pentru înțelegerea altor discipline de învățămînt, pentru explicarea fenomenelor naturii și ale vieții sociale etc.Cum se aplică în practică aceste cerințe, ce forme concrete iau lecțiile de filozofie în școli ?

dis-

ore

că studiul

ajutîndu-i 
și aprofun-

lungi, mai directe și perso
nale, prin abordarea unor no
țiuni științifice din alte domenii 
ale științei, a unor aspecte de viață 
în lumina filozofiei marxist-leni- 
niste". „Asistînd la diferite ore de 
curs, ca responsabilă a cercului 
pedagogic al profesorilor care pre
dau marxism-leninismul în liceele 
din Capitală — ne-a spus prof. LUIZA RĂICAN — am constatat că 
profesorii folosesc în predare o 
serie de procedee pedagogice efi
ciente: prelegerea școlară, predarea 
documentată, convingătoare, a unor 
teme și capitole, uneori seminarul 
(precedat de consultații și reco
mandarea de subiecte de 
cuție și bibliografie).

Se mai întîlnesc însă
de curs în care profesorii ex
pun lecția insuficient de atrac
tiv, monoton, neargumentat. Bună
oară, o lecție atît de interesantă ca 
„Materie și conștiință" s-a prezen
tat în unele licee ca o aglomerare 
exagerată de noțiuni și principii, 
neexplicate, fără legătura cuvenită 
cu cunoștințele conexe de biologie, 
psihologie etc, cu aspecte de viață. 
Lipsa de grijă a profesorilor pen
tru culegerea materialului docu
mentar de actualitate a făcut ca pe 
alocuri lecția „Conștiința socială, 
rolul ei în viața societății", să nu 
dezvăluie resorturile ce deter
mină relațiile dintre membrii so
cietății".Nu este însă mai puțin adevărat că se mai întîlnesc și cazuri — destul de frecvente — cînd elevii sînt lăsați să învețe pe de rost u- nele teze și definiții („ca să le știe și cu ochii închiși"), profesorul abuzează de „teoretizări și „prelucrări" în dauna explicării problemelor, a exemplificării lor cu date și fapte cunoscute elevilor de la celelalte discipline studiate, din viață. în unele lecții de socialism științific, cum ar fi de exemplu ..Alianța clasei muncitoare cu țărănimea" „Revoluția populară în țara noastră", se repetă fapte studiate anterior la economie politică, în capitolul modul de producție socialist, precum și la istoria patriei, în loc să se facă generalizări conforme cu specificul lecțiilor de filozofie.Apare evidentă și o altă ipostază a problemei. „Profesorul de filo
zofie trebuie să posede un anu
me nivel de cunoștințe și de infor
mație de chimie, fizică, științele 
naturii pentru a-și concretiza și 
exemplifica lecțiile, este de părere prof. O. ROȘEANU, de la liceul „Spiru Haret" Tocmai de aceea 
este necesar să se organizeze pe
riodic întîlniri ale profesorilor de 
filozofie cu cei de științele naturii, 
fizică, chimie ș.a., în care primii să 
sugereze colegilor lor cum pot fi 
fundamentate din punct de vedere 
filozofic unele din temele și capi
tolele pe care le predau elevilor, 
iar ceilalți să recomande date și 
fapte științifice care pot servi 
drept argumentare lecțiilor de 
filozofie".

cînd la lecții
M

destrațiile teoretice și practice pe care le face trebuie să se soldeze cu concluzii clare, precise despre materialitatea lumii, despre primordialitatea materiei asupra conștiinței, gîndirii, cu înțelegerea existenței unor legi obiective care guvernează natura, viața socială, gindirea. Profesorul este în măsură să-i ajute pe elevi să cunoască legile progresului în societate, superioritatea orînduirii socialiste, folosind în acest scop toate elementele științifice pe care aceștia și le însușesc, situîndu-și permanent lecțiile pe un fundament de gîn- dire filozofică materialistă.Este deseori remarcabilă contribuția adusă la educarea elevilor de profesorii diriginți. de numeroasele acțiuni politico-educative inițiate în rîndul elevilor de organizația U.T.C. întotdeauna scopul principal, mobilul imediat sau de perspectivă al acestor activități, al ansamblului acțiunilor educative vizează într-un fel sau altul preocuparea școlii, a tuturor cadrelor didactice pentru influențarea spirituală a tineretului școlar, pentru formarea concepției lor filozofice comuniste. Interlocutorii noștri au făcut sugestia ca orele de dirigen- ție să-și propună mai frecvent să dezbată teme majore : despre idealul .în viață, despre fericire, despre dragoste și prietenie etc. ; a- dunările generale ale organizațiilor U.T.C. din licee să includă în tematica lor mai des preocupări importante ale tineretului epocii noastre. Temele propuse să fie discutate în lumina marxism-leninismului, a principiilor filozofice ale partidului nostru, ale eticii socialiste, înlesnind elevilor înțelegerea fenomenelor sociale din țara noastră și din lumea întreagă. Folosul lor e- ducativ, caracterul lor convingător vor fi cu atît mai pronunțate dacă vor porni de la exemple și întîm- plări cunoscute tinerilor sau școala respectivă.

ții, al muncii constructive. Se impune, deci, o atenție deosebită din partea forurilor de învățămînt, a corpului profesoral pentru a folosi cu maximum de eficiență mijloacele de influențare ideologică, educativă pe care le oferă ambianta școlară, o preocupare constantă pentru perfecționarea mijloacelor menite să contribuie la cimentarea convingerilor filozofice marxist-le- niniste ale tineretului.

• WARLOCK — cinemascop Patria (completare Năi
că și barza) — 9; 12; 15; 18; 21, București (comple’- 
tare Invizibilul vizibil) - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 
Grivița - 8,45; 11,15; 13,30; 16, 18,30; 21, Tomis 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, Modern — 9;
16,30; 19; 21,30.
O MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
(completare Putna 500) — 8,30-, 11; 13,30; 16i 
Festival — 8; 10,15; 12,30; 14,45: 17; 19,15; 
roviar — 8-, 10r30; 13; 15,30; 18; 20,30, Excelsior — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (ia ultimele două cine
matografe completarea George Coșbuc, cîntăretul pă- 
mîntului românesc), Aurora — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30, Melodia - 9; 11.30, 14; 16,30; 19; 21,30 (la ul
timele două cinematografe completarea Vox Marls).
C PORUMBELUL DE ARGILĂ : Luceafărul — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20 45.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : Capitol (completare 
O noapte de vis) - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TORERO — 10; 12; 14; PRÎNZUL PE IARBĂ —
16,30; 18,45; 21 Cinemateca.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Lumina — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Victoria (completare
Orizont științific nr. 6) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45, Gloria (completare 6 000 de ani) — 9; 11,15;
13,30; 15,45-, 18,15; 20,30, Floreasca (completare Putna 
500; - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Central — 
8,45; 11; 13,30; 16: 18,30; 21, înfrățirea între popoare 
— 13; 15,30; 18; 20,30.
• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Union (completare 
Trei ori trei) - 10,30; 15,30; 18; 20,30.
•

8;
11,30; 14;

Republica 
18,30: 21, 

21,30, Fe

PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
ZORBA GRECUL: Doina — 11,30; 15,15-, 18; 20,45. 
CERUL ȘI MOCIRLA — DÎN AD1NCUL SECOLELOR 
FABULA : Timpuri Noi — 9 -21 în continuare.
WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : Giu- 

10,30; 15,30; 18; 20,30, Flamura (completare

nemascop i Dacia — 8,45—14,45 tn continuare i 16,45i 
19> 21.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești (completare Invi
zibilul vizibil) — 15,30; 18; 20,30, Pacea (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea 
Galați) - 15; 17,30; 20.
• FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Bucegi —. 8,45; 12,30; 16,15; 20.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea (completare In ora
șul Iul Pușkln) — 15,30; 18; 20,30
• HATARI — cinemascop (ambele serii) i Arta (com
pletare Năică și barza) — 9; 12,30; 16,15; 19,45.
• LALEAUA NEAGRĂ — ‘ "
12; 15.
• FEMEIA NISIPURILOR :
• TRIUMFUL LUI ROBIN
Munca (completare Copiii...
20,30, Ferentari (completare Vizita
partid și de stat în regiunea Bacău) — 10; 15,45; 18,15; 
20,45.
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL 1: Popular (completare 
Năică și barza) - 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop ; Moșilor (com
pletare Năică și barza) — 15,30; 18; 20,30.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Volga 
-9; 11,30: 14,45; 17.45; 20,30.
• CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Rahova — 
15,30; 19.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Lira 
(completare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18; 20,30,
Viitorul (completare „EU") — 15,30; 18; 20,30.
0 MUNCILE LUI HERCULE — cinemascop : Drumul 
Sării (completare Timpul, legende, oameni de știință)
- 15,30; 18; 20,30.
0 CELE 4 ZILE ALE
- 15,30; 18; 20,30.
0 BĂRBAȚII : Vitan
10,30; 13; 15,30; 18;
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : Cos
mos — 15,45; 18; 20,15.
0 DILIGENȚA : Colentina (completare Antagonisme)
- 15,30; 17,45; 20.
0 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Cotroceni (com
pletare Deschiderea noului an universitar) — 15,15;
18; 20,45.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop t Clubul 
Uzinelor „Republica* (completare Planeta enigmelor)

17,30; 20.

cinemascop i Miorița — 9;

Miorița — 18; 20,30.
HOOD — cinemascop : 
iar copiii) — 10; 16; 18,15; 

conducătorilor de

ORAȘULUI NEAPOLE : Cringași

(completare Ziua recoltei)
20,15.

din clasa
★ socialistă și socie- tînăr capătă o

•
Iești
Orizont științific nr. 6) — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30. 
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ

de Stat pentru 
Artă, Consiliului 
Uniunii Generale 
lor, UCECOM

Tn orînduirea noastră concepția despre natură tate, convingerile fiecărui membru al societățiivaloare socială' atunci cînd acesta, absolvind școala, se integrează în angrenajul complex al vie-

Florica D1NULESCU

și

L. Caragiale* (sala Comedia) i

LUI MARCO POLO 
de stat de operetă)

SECRETUL 
de Teatrul

de Operă 
de stat de 
19,30.

Național „I.

(la Studioul de 
CONCERT SIMFO-

,,Barbu Delavrancea* : VIFORUL 
Mic : DOI PE UN BALANSOAR

Balet : BAL MASCAT — 19,30. 
operetă : LOGODNICUL DIN

TELEHSM

20.
Palatului : 

I prezentat

„Lucia Sturdza Bulandra' (sala din str. Al. 
76 A) : TACHE, IANKE ȘI CADlR — 19,30. 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAUNELE

20.
15,30.

rogresele realizate în 
ultimele stagiuni 
Teatrul National 
Alecsandri' din 
au fost nu o dată 
vate în presă. Și

•orța de

lonvingere

a lecției

de filozofie
ce ne privește pe noi, profe-„în ...sorii de specialitate, este de părere prof. PARASCHIVA VEREȘ, de la liceu) „Mihail Sadoveanu". avem 

permanent în vedere nu numai 
actul de cunoaștere, ci și impor
tanța socială a filozofiei materia
liste, aportul ei la cultivarea trăsă
turilor moral-politice ale elevilor, 
la educarea lor comunistă, la sti
mularea dorinței lor de a participa 
activ la viața socială Țelul nostru 
este de a educa o atitudine 
responsabilă față de îndatoririle 
sociale, patriotice — în cazul elevi
lor, a îndatoririlor școlare și ob
ștești. în consecință, în lecții son
dăm permanent gindirea elevului, 
verificăm interpretarea noțiuni
lor filozofice, prin discuții mai

DE AMATORI
Vineri a avut loc în Capita

lă, sub auspiciile Comitetului 
Cultură și 
Central al 
a Sindicate- 
și C.C. al 

U.T.C. o consfătuire în legă
tură cu organizarea celui de-al 
VIII-lea concurs pe țară al 
formațiilor de amatori — mu
zicale și coregrafice de la ora
șe și sate — precum și a celei 
de-a IV-a Expoziții bienale 
de artă populară.

Cel de-al VIII-lea concurs 
al formațiilor de amatori se va 
desfășura între 25 noiembrie 
1966—decembrie 1967, fiind or
ganizat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversăm a proclamă
rii republicii.

Cea de-a IV-a Expoziție 
bienală de artă populară se 
va desfășura în patru etape, 
începind din 8 martie 1967, și se va încheia cu expoziția re
publicană, al cărei vernisaj va 
avea loc la București, în luna 
august, a aceluiași an.

(Agerpres)

0 Filarmonica de stat „G. Enescu* 
Concerte al Radioteleviziunii) : 
NIC - !
0 Sala 
(spectacol
— 19,30.
0 Teatrul
0 Teatrul 
LUNĂ — 
0 Teatrul 
VEDERE DE PE POD — 17 ; 20, (sala Studio) : CASTI- 
l.IANA — 15,30; DINU PĂTURICĂ — 20.
0 Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
0 Teatrul 
Sahia nr.
0 Teatrul
— 20.
0 Teatrul
0 Teatrul
CINCI SCHIȚE și ClNTĂREAȚA CHEALĂ 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă* ; MUȘCHETARII MĂGĂ
RIEI SALE — 10, MONSTRUL DIN SAMARCAND 
— 18.
0 Teatrul evreiesc de stat i BLAZONUL — 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală si cinemato
grafică „I. L. Caragiale* : VASSA JELEZNOVA — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GU- 
LIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, EU Șl MATE
RIA MOARTĂ — 20,30, (sala din str. Academiei) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) î 
REVISTA DRAGOSTEI - 20.
0r Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindica
telor ; MAGISTRALA TINEREȚII - 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIO
NAL — 19,30.

In laboratorul de 
fonetică experi
mentală de la Cen
trul de cercetări 
fonetice și dialec
tale al Academiei

(Foto : Agerpres)

z Filozofia

lecției și a

I
I
I
I
I
I
I

vieții școlare j

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I

Desigur, lecțiile de filozofie oferă largi posibilități de a stabili multiple legături între cunoștințele dobîndite de elevi la matematică, fizică, chimie, științele naturii, literatură, muzică. Nu se pot însă trece cu vederea însemnatele resurse de influențare educativă, filozofico-materialistă, ale acestor discipline înseși „Elevii din 
clasele secției reale — ne-a spus profesorul emerit ALEXANDRU DABIJA, director adjunct la liceul „Nicolae Bălcescu" — fiind „mai 
acasă" într-o serie de ramuri 
ale științei — matematică, fizică, 
chimie — înțeleg mai ușor unele 
lecții de filozofie. Faptul este cu to
tul explicabil dacă ne gîndim că la 
materiile amintite lecțiile se împle
tesc cu experiențe practice de labo
rator, cu vizite 
productive, ceea 
de certitudine, 
autentic temelor 
date în clasă. Dar și disciplinele cu 
caracter umanist oferă o bază trai
nică pentru generalizări de ordin filozofic">Numai că, din păcate, p4 alocuri profesorii în loc să se preocupe ca în totalitatea ei lecția să contribuie la cimentarea concepției despre natură și viată a elevilor, recurg la asa-numitul ..moment educativ" al lecției, plasat undeva la sfîrșitul orei. Experiența arată că asemenea practici nu au nici un efect educativ Pentru ca o lecție să fie cu adevărat eficientă, bogată din punct

în marile unități 
ce oferă un plus 
de exactitate și și noțiunilor pre-

de 
„V. 
Iași 

rele- 
pe 

bună dreptate. Scena ieșeană a 
făcut eforturi serioase de a 
corespunde menirii sale ca fac
tor de cultură într-un atît de impor
tant centru intelectual, cu un pu
blic nou, alcătuit în mare parte din 
tineret universitar, avid de manifes
tări artistice. Pentru un asemenea 
străvechi lăcaș de cultură, o pro
blemă de cea mai mare însemnă
tate este aceea de a cultiva tradi
ția înaintată, și — fidel acesteia —• 
de a fi receptiv la tot ce e nou și 
merită a fi stimulat atît din punct 
de vedere al repertoriului univer
sal, al dramaturgiei originale, cit 
și al artei spectacolului.

Pe linia acestor exigențe, Națio
nalul ieșean și-a alcătuit repertorii 
dificile, care au presupus o muncă 
asiduă.
a fost prezentă cu lucrări de 
valoare 
și contemporani, 
fost montate piese 
turgia
greci și Shakespeare la O'Neill, de 
la Racine la Miller sau Anouilh. 
S-au bucurat de multă apreciere 
spectacole ca „Bălcescu", „Steaua 
polară", „Vară și fum', „Din jale 
se întrupează Electra' — aparți- 
nînd regizorului Crin Teodorescu, 
sau foarte interesantul „Becket' 
pus în scenă de Sorana Coroamă.

Realizarea acestui repertoriu a 
impus în mod special atenției o se
rie de actori mai de mult cunos- 
cuți sau a dus la afirmarea unora 
foarte tineri. „Richard III' de 
Shakespeare sau „Bălcescu* al lui 
Camil Petrescu au constituit pen
tru Constantin Dinulescu bune pri
lejuri de desfășurare a unui ma
tur temperament dramatic (l-am 
reținut și în rolul de foarte mică 
întindere, dar pțeqiș caracterizat, 
al Cardinalului din „Becket'). La 
fel, Neron din „Britannicus' de Ra
cine sau rolul lui Thomas Becket 
au însemnat pentru Ion Omescu 
studii actoricești din cele mai sub
stanțiale. Am putut urmări dezvol
tarea lui Teofil Vîlcu, de la „Vrăji
toarele din Salem' (Proctor),' la di
ficilul rol al regelui din mai sus 
pomenita piesă a lui Anouilh, evo
luția rapidă a Elene! Bartok, pre
zența Adinei Popa etc.

Numai munca susținută din ul
timii ani. promovarea cu curaj a 
interprețiloT în roluri variate ca e- 
pocă și stil au făcut posibilă mon
tarea unei lucrări de amploarea 
„Electrei" lui O'Neill, spectacol 
care dovedește că în. sinul colec
tivului s-au cristalizat forțe capa-

aci 
Crin 

in- 
asi-

bile — dacă sînt exigent și cu com
petență conduse — să dezvolte un 
viguros potențial creator. Fără în
doială că hotărîtoare a fost 
concepția regizorală a lui 
Teodorescu, munca sa cu 
terpreții, imaginea scenică
gurată de Paul șj Maria Bortnov- 
schi. (Decorul esle, la rîndul său, 
un extrem de sugestiv interpret al 
textului). Regizorul și scenografii 
au imprimat spectacolului tonul de 
tragedie modernă, proprie teatru
lui lui O'Neill, atmosfera de cres-

viduale și sociale), provocate de o 
concepție puritană, de falsele re
lații generate de aceasta.

Interpreții l-au urmat cu fidelita
te pe regizor, devotîndu-se unui 
considerabil efort intelectual și 
profesional, din care au ieșit îm
bogățiți, chiar dacă nu toți au a- 
coperit copleșitoarele roluri în în
treaga lor multilateralitate. In spe
cial, Elena Bartok (Lavinia), Adina 
Popa (Christine), Ion Omescu 
(Orin), Teofil Vîlcu (Ezra Mannon) 
au izbutit să pună în valoare ideile

ția sinceră a autorului față de pa
gina de istorie închisă între repli
cile piesei. Evocare lirică, dar mai 
mult decît atît, „Căruța cu paiațe’ 
îmbină cu binecunoscuta capacita
te de a construi dramatic, a lui 
Mircea Ștefănescu, realitatea cu 
fantezia, brodează pe o canava 
poetică profilul unor figuri litera
re în care recunoaștem pe Millo, 
Pascaly și alți înaintași ai teatru
lui românesc, reliefînd, în același 
timp, trăsături de permanentă via
bilitate ale celor ce se dăruiesc

TEATRUL IEȘEAN

15,25 — Fotbal : Italia—Ro
mânia. Transmisiune de la Neapole.

18,00 — Pentru copii și tine
retul școlar : Ecranul cu păpuși : „Concert extraordinar" de E. Jurist și I. Mustață. Prezintă Teatrul de păpuși din Brăila; Sport la microscop : Patinaj-viteză.

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Buletinul meteorolo

gic.
19.23 — Colecții, colecționari, 

pasiuni.
19,45 — Actualitatea cinema

tografică.
— Teleenciclopedia.
— Un concert dintr-un 

joben — emisiune muzical-distractivă.
— Filmul serial „Sfîn- 

tul".
— Teiesport.
— Telejurnalul de noap

te.

20,00
21,00

22,15

23,05
23,15

Dramaturgia națională

ale autorilor clasici
Totodată, au 

> din drdma-
universală, de la anticii

IN AL 150-LEA AN
cîndă tensiune (fluența decorului, 
succesiunea organică a tablouri
lor constituie un 
în care se sfîșie 
eroii, implacabil 
la urmă devorați 
tatea de cavou a casei Mannoni- 
lor. întreaga viață scenică e cufun
dată într-o penumbră crepusculară 
sau în straniul pîlpîit al luminări
lor. Personajele se mișcă 
cadru tragic, minate de 
hărăzit de astă dată nu 
putere supranaturală, ci 
pria lor morală puritană. Mannonii 
se zbat zadarnic să iasă din tem
nița legilor neumane pe care și 
le-au impus. Mistuiți de nevoia de 
a trăi, se vor ucide între ei (sau 
se vor sinucide).

Crin Teodorescu a urmărit cu 
pătrundere psihologică de fin ana
list dialectica destrămării umane 
din casa Mannon, a realizat pas cu 
pas antagonismul, crescînd pînă 
la izbucniri paroxistice, dintre 
măștile ipocrite ale personajelor și 
forța pasiunilor înăbușite, dezvă
luind cu un remarcabil simț al gra
dației, răvășirea sufletească și rătă
cirea eroilor înțr-un adevărat labi
rint al refulărilor. Din spectacolul 
profund qîndit și solid construit, se 
desprinde cu claritate concluzia 
inevitabilității catastrofelor (indi-

element în plus), 
și se prăbușesc 
dominați și pînă 
parcă de rigidi-

în acest 
destinul 
de vreo 
de pro-

spectacolului, să le comunice 
prfntr-un joc dens, permanent dra
matic și de aceea convingător. 
Principalii lnterpreți (în mai mică 
măsură Constantin Popa, în rolul 
lui Adam Brant) au conturat tipuri 
autentice șî au contribuit la crea
rea scenică a lumii Mannoniior. Un 
rar temperament dramatic a afir
mat Elena Bartok, Abia la al doi
lea sau al treilea rol de întindere 
din cariera sa, tînăra actriță reali
zează o creație matură,' minuțios 
studiată, susținută pe întreq par
cursul- spectacolului, vădind o ex
cepțională forță de expresie și 
varietate a mijloacelor.

Repertoriul stagiunii actuale con
tinuă direcția abordării „marelui 
repertoriu' cu un firesc accent 
pentru dramaturgia națională, pre- 
văzînd printre altele — în vederea 
celei de-a 150-a aniversări a pri
mului spectacol de teatru româ
nesc — „DesDot Vodă" de V Alec- 
sandrl, și „Moartea unui artist", de 
Horia Lovinescu. Bine venită a fost 
inițiativa de a se relua „Căruța cu 
paiațe" de Mircea Ștefănescu 
(spectacol pus în scenă de- N. Al 
Toscani). Deși de la ]_______ .
absolută — pe aceeași scenă - 
— au trecut 14 ani, am re
văzut piesa cu proaspătă emoție. 
Textul sună tînăr, comunică vibra-

cu adevărat scenei șl servesc 
înalt idbal artistic și cetățenesc.

Dar, tocmai de aceea, cred că a- 
cest efort s-ar fi cerut mai temeinic 
susținut de o optică regizorală la 
nivelul progreselor artei noastre 
teatrale din ultimii ani și pe măsu
ra posibilităților actuale ale colec
tivului. (In treacăt fie spus, sceno
grafia — semnată de Elena Forțu — 
deși nouă, merge pe o linie ilustra
tiv stilizată, ce contravine caracte
rului realist al piesei și imprimă ca
drului scenic o pronunțată notă de 
artificial).

în activitatea teatrului au exis
tat și există încă inegalități, dato
rate unei exigențe nu întotdeauna 
la fel de trează. Un spectacol mult 
sub posibilitățile actuale este, după 
părerea mea, și cel cu „Neîncrede
re în foișor", piesa de debut a au
torului ieșean N Ionescu.

Ce așteptăm de la Teatrul Na
țional „V Alecsandri" ? Ca, urmîn- 
du-și drumul ascendent, să lichi
deze 
zînd 
să-și 

premiera rală, 
fără concesii, șj să reprezinte un 
spor în evoluția artistică a colec- 

’ tivului.

un

aceste decalaje, permanenti- 
ambifia ca fiecare spectacol 
aibă însemnătatea sa cultu- 
printr-un repertoriu întocmit 

concesii, șj să reprezinte

Traian ȘELMARU

ȘTIRI CULTURALECu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vineri seara a avut loc la cinematograful „Republica" din Capitală un spectacol de gală organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. A fost prezentat filmul „Porumbelul de argilă", creație recentă a studiourilor iugoslave.Cu acest prilej regizorul Mircea Mureșan a prezentat publicului delegația de cineaști iugoslavi, condusă de Toma Janici, regizorul filmului.
*Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a proclamării R.P. Mongole, vineri a avut loc la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea o seară a filmului mongol, organizată de I.R.R.C.S. Cu acest prilej a fost prezentat producție filmul ,,Urma omului", o a studiourilor mongole.
★Național „I. L. Caragia-Teatrulle" a prezentat în premieră ..Casti- liana" de Lone de Vega Traducere de Al P. Telega, prelucrare de Dem. Theodorescu Regia : Horea Popescu — artist emerit Scenografia : Jules Perahim — maestru emerit al artei. Muzica Ion Dumitrescu — maestru emerit a) artei Coregrafia : Vasile Marcu.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita președintelui Consiliului de Stat

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A REPUBLICII GUINEEA

însemnări’efe călătorie

al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, 
in Republica Arabă Unită

(Urmare din pag. I)Partea română a dat o înaltă a- preciere politicii Republicii Arabe Unite îndreptate spre întărirea păcii mondiale și lupta împotriva colonialismului și neocolonialismu- lui.Președintele Gamal Abdel Nasser a exprimat înalta apreciere a Republicii Arabe Unite pentru eforturile României de a spori posibilitățile de pace în lume și colaborare internațională, pentru politica dusă de România în sprijinul luptei popoarelor din Africa și Asia împotriva agresiunii și intervenției imperialiste.Cei doi președinți au subliniat cu satisfacție că noile țări independente și alte țări în curs dezvoltare depun eforturi hotărîte pentru a-și apăra independența națională împotriva presiunilor și intervenției colonialiste și neocolonialiste.Cele două părți au examinat situația din Asia de sud-est creată în urma agresiunii împotriva poporului din Vietnam și grava a- menințare pe care aceasta o reprezintă pentru pacea internațio- ’ nală. Ele cer cu hotărîre ^încetarea imediată, necondiționată și definitivă a bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam. Cele două părți sînt convinse că poporul din Vietnam, a cărui luptă eroică a cîștigat simpatia și admirația tuturor popoarelor, trebuie lăsat să-și exercite dreptul inalienabil de a-și hotărî, fără a- mestec din afară, propriul său viitor. în legătură cu aceasta, părțile cer retragerea trupelor străine intervenționiste din Vietnamul de sud si aplicarea strictă a acordurilor de la Geneva din 1954.Cele două părți au examinat, de asemenea, situația din Africa și Orientul Mijlociu. Ele condamnă agresiunea comisă de forțele colonialismului și rasismului împotriva popoarelor din Africa de sud, Africa de sud-vest, Rhodesia de sud. Angola, Mozambic, Guineea zisă portugheză, Aden șl protectoratele din Aden și Oman. Ele își reafirmă sprijinul față de lirota dreaptă a acestor popoare pentru obținerea libertății și exercitarea dreptului lor sfînt de a-și hotărî singure soarta.

Ele sprijină pe deplin lupta arabilor palestinieni pentru realizarea drepturilor lor legitime în conformitate cu Carta O.N.U.Cei doi președinți Și-au manifestat convingerea că unirea și mobilizarea tuturor forțelor iubitoare de pace din lumea întreagă vor pune capăt, în mod inevitabil, politicii imperialiste, dominației și exploatării coloniale.Partea română și-a exprimat deplina solidaritate față de aspirațiile popoarelor din Africa și a subliniat rolul Organizației Unității Africane în promovarea colaborării între statele africane și intensificarea eforturilor lor pentru apărarea independenței naționale.Cele două părți și-au exprimat convingerea că singura bază sănătoasă a relațiilor dintre țări și popoare o constituie respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne ale altor state, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta și de a-și alege modul de viață potrivit propriei sale voințe, precum și alte principii ale coexistenței pașnice.în cadrul convorbirilor, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Arabe Unite au examinat aspecte ale problemei dezarmării.în legătură cu aceasta, ei au subliniat primejdia gravă pe care o reprezintă pentru omenire intensificarea cursei înarmărilor nucleare.Părțile cer adoptarea urgentă de măsuri care să ducă la eliminarea completă a pericolului nuclear. O măsură esențială în realizarea a- cestui obiectiv vital o constituie interzicerea armelor nucleare și distrugerea stocurilor existente.Părțile au subliniat necesitatea încheierii unui tratat de neproli- ferare a armelor nucleare, însă ele consideră că un astfel de tratat trebuie să conțină un echilibru reciproc acceptabil de responsabilități și obligații între țările nucleare și nenucleare.în timpul întrevederilor, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și Președintele Republicii Arabe Unite au discutat, de asemenea, aspecte

ale situației din Europa. în acest cadru, partea română a informat partea egipteană despre punctul său de vedere în legătură cu securitatea europeană și eforturile pe care le depune în vederea creării unui climat de încredere și cooperare între statele din acest continent.Cele două părți au evidențiat importanta întăririi rolului și e- ficacității O.N.U. în promovarea colaborării internaționale și menținerea păcii în lume. Pentru a- ceasta, Organizația Națiunilor U- nite trebuie să reflecte cu fidelitate realitățile lumii contemporane. Părțile cer în această privință restabilirea imediată a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U. și în alte organizații internaționale.Cele două părți au examinat aspecte ale progresului țărilor în curs de dezvoltare, au subliniat importanta eforturilor depuse în vederea ridicării nivelului economic și social al popoarelor din a- ceste țări și necesitatea înfăptuirii depline a rezoluțiilor Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. Subliniind însemnătatea colaborării dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, părțile și-au exprimat convingerea că pacea mondială și progresul nu pot fi asigurate atîta timp cît discrepanța dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate se lărgește.Referindu-se la rolul de seamă al contactelor directe dintre state, cei doi președinți au subliniat cu deosebită satisfacție atmosfera prietenească, și rezultatele pozitive ale convorbirilor avute.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, și-a exprimat înalta apreciere fată de primirea călduroasă și prietenească ce i-a fost rezervată lui și persoanelor care l-au însoțit în cursul vizitei în Republica Arabă Unită.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a adresat președintelui Republicii A- rabe Unite. Gamal Abdel Nasser, invitația de a vizita Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Guineea, condusă de Diakite Moussa, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democratic din Guineea, ministrul comerțului exterior și al băncilor.Din delegație fac parte Fodeba Keita, ministrul economiei rurale și al artizanatului. Fofana Karim, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economiei, și Kalo Mohamed, director al unei întreprinderi naționale de import de materiale și produse agricole.La sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost salutată de Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul comerțului exterior, Gheorghe Vasilichg ijnembru al C.C. al P.C.R.. președintele UCECOM, Andrei Ștefan, prim adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Toader. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de alti membri ai conducerii unor ministere.Seara, tovarășul Petre Blajovici a oferit un dineu în cinstea oaspeților. (Agerpres)

TRIPTIC
IUGOSLAV

Lucrările unor 
comisii permanente 

ale Marii Adunări Naționale 
s yîn ziua de 25 noiembrie a.c. s-au întrunit la Palatul Marii Adunări Naționale, în ședință comună, Comisia economico-financiară și Comisia de politică externă, sub președinția tovarășului prof. univ. Manea Mănescu, președintele Comisiei economico-financiare, în vederea studierii și avizării unor proiecte de decrete normative trimise în acest scop de Consiliul de Stat.în fața comisiilor, tovarășul Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, a prezentat proiectul de decret privind ratificarea Convenției vamale relativă la materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi, încheiată la Bruxelles, la 1 decembrie 1964.De asemenea, tovarășul Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, a expus proiectul de decret pentru ratificarea Acordului între Republica Socialistă România și Republica Turcia, privind cooperarea în domeniul turismului, precum și proiectul de decret privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenția vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961.Tovarășul Mihai Marin, adjunct

al ministrului afacerilor externe, a prezentat proiectul de decret pentru ratificarea Acordului între guvernul liste România și guvernul Regatului Greciei, mentarea problemelor în suspensie între cele și a scrisorilor anexe, Atena la 2 septembrieDupă ce deputății au primit la fiecare proiect explicațiile cerute și au dezbătut proiectele de decrete, comisiile reunite au avizat favorabil asupra decrete.în aceeași zi, nomico-financiară, președinția tovarășului prof. univ. Manea Mănescu, președintele comisiei, a ascultat expunerea prezentată de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, referitoare la proiectul de decret privind transmiterea cu plată a bunurilor mobile proprietate de stat în proprietatea organizațiilor cooperatiste sau a altor organizații obștești, primit spre studiere și avizare de la Consiliul de Stat.După discuțiile care au urmat, proiectul de decret a fost avizat favorabil.Avizele comisiilor au fost înaintate Consiliului de Stat.

Republicii Socia-privind regle- financiare două țări semnat la 1966.
proiectelor deComisia eco- întrunită sub

Noul Belgrad
Vizitatorul Belgradului poate cu

prinde panorama largă a orașului și 
împrejurimile, de pe platforma nou
lui turn de televiziune, recent înălțat 
pe creștetul muntelui Avala (antena 
are aproape 200 de metri) sau de 
pe zidurile cetății.Kalemegdan, încăr
cate de colbul istoriei, dominînd te
rasele Dunării, ale Savei.

în anii construcției socialiste, Bel
gradul a crescut, ca de altfel mai foa
ie orașele Iugoslaviei, prin construc
ții noi și de o arhitectură îndrăznea
lă, ridicate cu grija de a spori fru
musețea vechilor ansambluri. Dar el a 
crescut și pr'n orașul-satelif cu 
fotul nou. Anul trecut am văzut Noul 
Belgrad în construcție. îmbrăcat încă 
în hainele schelelor. Acum l-am re
găsit așezat în linii definitive, cu 
personalitatea sa distinctă, deși lu
crări noi îl sporesc în continuare. 
Aici s-au înălțat mari și frumoase e- 
dificii publice din beton și sticlă, noul 
sed'u al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia (26 de 
etaje), Muzeul Revoluției, Galeria de 
artă contemporană, Muzeul etnogra
fic, școli superioare, uzine electrice 
și de termoficare, un întreg cartier de 
cămine și cantine studențești și nu
meroase blocuri de locuințe. Se pre
vede ca, în cîțiva ani, noul oraș să 
adăpostească peste 250 000 de locui
tori, — o treime din populația ac
tuală a Belgradului — o parte în
semnată din totalul de peste un mi
lion de apartamente cîte s-au con
struit în țară de la război încoace 
fiind ridicate aici. Lucrările de con
strucții sînt în mare proporție meca
nizate. (Potrivit planului urbanistic, în 
capitală vor fi date în folosință, pînă 
la sfîrșitul acestui an, circa 9 000 de 
locuințe).

Dar ceea ce impresionează îndeo
sebi este arhitectura. Coloanele, tera
sele, copertinele suple, din beton, fe
restrele largi, încinse în chenare de 
aluminiu, creînd jocuri de lu
mini și umbre, sticla, ceramica fo
losită la fațade, culorile pastelate, îm
prumută construcțiilor un aer optimist, 
generos. Interesant este că arhitecții 
noului oraș au stabilit proporții echi
librate între clădirile tip (în general 
blocurile de locuințe), între cele de 
interes monumental (edificiile publi
ce) și spațiile verzi. Această alter
nare, pretinsă de cerințele urbanisti
cii moderne, și de funcționalitatea fie
cărei clădiri, creează, împreună cu 
numeroasele bulevarde și alei, un 
ansamblu armonios, care promite să 
facă din acest mare cartier al Bel
gradului, în scurt timp, o podoabă a 
întregii țări.

talurile rostiteCAIRO 25 (Agerpres). — în toastul rostit la banchetul oferit joi seara la Palatul Abdine, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, după ce a mulțumit pentru ospitalitatea caldă, cu care oaspeții români au fost înconjurați în tot timpul vizitei, pentru programul interesant care a permis întregirea imaginii despre R.A.U. cu noi elemente, deosebit de prețioase, a spus : Am admirat nu numai străvechile monumente, mărturii ale strălucitei culturi și civilizații egiptene, dar și impresionantele construcții moderne care vorbesc despre geniul creator al poporului Republicii Arabe Unite, despre progresele științei, culturii, tehnicii și economiei dv. Apreciind interesul, prețuirea și simpatia cu care sînt urmărite în Republica Arabă Unită realizările poporului român, precum și sentimentele calde ale poporului acestei țări față de Republica Socialistă România, președintele Chivu Stoica a arătat că ele corespund întru totul prețuirii de care se bucură în România talentatul popor al Republicii Arabe Unite și conducătorii săi, în frunte cu președintele Gamal Abdel Nasser.Vorbitorul a arătat că întrevederile avute au relevat identitatea sau apropierea punctelor de vedere într-o serie de probleme majore ale situației internaționale, preocuparea comună a celor două guverne față de destinele păcii mondiale, pentru statornicirea unor relații de încredere și colaborare între popoare. __în continuare, președintele Chivu Stoica a arătat că guvernul și poporul român privesc cu satisfacție colaborarea statornicită între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită. Formele multiple de cooperare stabilite în domeniul economic, a căror utilitate pentru ambele țări este evidentă, ca și îndeplinirea cu succes a prevederilor acordurilor încheiate constituie o expresie grăitoare a stadiului înalt de dezvoltare a relațiilor dintre România și Republica Arabă Unită. întrevederile și convorbirile purtate în cursul vizitei într-un spirit de deplină înțelegere și prietenie au învederat noi căi și mijloace pentru continua lor extindere și adîncire.Putem afirma cu îndreptățită satisfacție — a spus vorbitorul — că această colaborare servește nu numai intereselor fundamentale ale țărilor și popoarelor noastre, dar constituie și o contribuție de preț la cauza păcii în lume. Ne exprimăm convingerea că vizita noastră în Republica Arabă Unită, precum și întîlnirile viitoare cu Excelența Voastră, pe care le așteptăm cu

la banchetul de la Palatul Abdine Adunarea generală a membrilor

plăcere la București, vor contribui la o nouă dezvoltare și întărire a prieteniei dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită, ridicînd relațiile dintre popoarele noastre pe o treaptă mai înaltă.în încheiere, președintele Chivu Stoica a toastat pentru această prietenie, pentru noi succese ale poporului Republicii Arabe Unite, pentru sănătatea și fericirea președintelui Nasser și a familiei sale, a tuturor invitaților la banchet, pentru pace și colaborare internațională. iRăspunzînd. președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a mulțumit pentru omagiul exprimat poporului R.A.U. și pentru sincerele urări cuprinse în toastul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. El și-a exprimat fericirea pentru faptul că oaspeții români au a- vut prilejul să cunoască sentimentele de prietenie pe care poporul de pe malurile Nilului le poartă față de poporul român. Vorbitorul a arătat că relațiile între cele două popoare au fost întotdeauna strînse și constante, dar popoarelor român și egiptean a făcut ca aceste relații să devină și mai : rea . România.Președintele R.A.U. și-a < mat bucuria că vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România va < tate poporului român să-și îmbogățească imaginea despre Republica Arabă Unită, <’ .aspirațiile și străduințele sale. Poporul român, a spus vorbitorul, va putea să constate caracterul luptei duse de poporul egiptean de la construcțiile antichității, care în zorii civilizației au deschis o eră nouă în fața umanității, și pînă la actualele realizări ale omului din Egipt.Președintele R.A.U. s-a referit apoi la lupta poporului egiptean pentru libertate politică, socială și culturală, împotriva moștenirii a- păsătoare a istoriei trecute, împotriva marilor obstacole puse de natură, eforturi care au drept scop progresul omului, bunăstarea și demnitatea sa. El a arătat că poporul din Republica Arabă Unită

poporului român constituie un capitol glorios al analelor epocii noastre moderne.în continuare, vorbitorul și-a exprimat speranța că vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România va marca începutul unei legături mai strînse, va deschide calea unei colaborări sporite pentru realizarea idealurilor care călăuzesc popoarele celor două țări. Urînd o călătorie plăcută oaspeților români, Gamal Abdel Nasser a arătat că speră să se întîlnească cu ei din nou în România.în încheiere, vorbitorul a toastat în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a membrilor delegației române, pentru prietenia care leagă cele două popoare, pentru strălucitul viitor pe care ele îl construiesc și pentru triumful cauzei libertății, păcii și progresului.

Grupului național român
al Uniunii interparlamentareVineri, 25 noiembrie, a avut loc la sediul Marii Adunări Naționale, sub președinția deputatului Ion Pas, adunarea generală a membrilor Grupului național român al Uniunii interparlamentare.Prof. univ. Tudor Drăganu, vicepreședinte al Comitetului de conducere al grupului, a prezentat darea de seamă eu privire la lucrările celei de-a 55-a Conferințe interparlamentare care a avut loc la Teheran și la activitatea desfășurată de delegația Grupului național român la această conferință.După discuțiile care au urmat, adunarea a aprobat în unanimitate activitatea desfășurată de membrii delegației la a 55-a conferință.

în încheiere, deputatul Ion Iliescu, secretarul Comitetului de conducere al grupului, a prezentat o informare privind schimburile de delegații parlamentare care au a- vut loc pe anul în curs, sub auspiciile Grupului național român.(Agerpres)
LOTO

din 25 noiembrie 1966

Fond de premii : 1 412 672 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

la București.

Dinamică industrială
Una dintre cele mai moderne 

întreprinderi industriale belgrădene 
este fabrica de motoare cu explozie 
„21 Mai" din cartierul Rakovița. Ri
dicată pe locul în care, în trecut, se 
aflau cîfeva vechi ateliere mecanice, 
dar într-un cartier cu o populație 
muncitorească posedînd o bună ex
periență tehnică, uzina s-a dezvoltai 
începînd cu 1955, ajungînd să pro
ducă astăzi 45 000 de motoare de di
ferite tipuri. Tinerețea ei este evi
dentă după înaltul grad de meca
nizare și automatizare a procesului 
de producție (trei cincimi din mașini 
sînt noi) dar și după faptul că, din
tre cei 2 500 muncitori ai uzinei, a- 
proape 2 000 nu au depășit vîrsfa de 
30 de ani.

Directorul întreprinderii, inginerul 
Dragan Milojevici, și secretarul co
mitetului de partid, Djeordje Bielici, 
mă însoțesc în luminoasele hale ale 
uzinei. Ei îmi arată mașinile de o 
înaltă tehnicitate, multe dintre ele 
funcționînd cu comandă program, 
conveierele ce poartă blocul motor 
de-a lungul unor săli a căror carac
teristică este o curățenie de farma
cie, pînă la banda de montaj și ban
cul de probă, mă conduc prin labo
ratoarele de cercetare uzinală. Creș
terea productivității muncii depășește

media de 8 la sută, cît este pe în
treaga economie a Iugoslaviei, iar pre
țul de cost s-a redus continuu. Mo
toarelor le-au fost aduse în ultimul 
timp perfecționări substanțiale, la care 
și-au adus contribuția cei peste 90 de 
muncitori și tehnicieni — inovatori și 
inventatori ai colectivului — ca și 
laboratorul propriu de cercetări și 
atelierul experimental. Fabrica coo
perează cu 40 de întreprinderi, care 
asigură 50 la sută din subansamble, 
și este la rîndul ei furnizoare princi
pală pentru fabrica de automobite 
din Kraguievaț. Beneficiarii apreciază 
înalta calitate a motoarelor fabricate 
aici. Ca să-mi fac o idee despre per
spectivele și ritmul de dezvoltare a 
întreprinderii, însoțitorii mei îmi ara
tă că, dacă între ; 1962 și 1966 pro
ducția anuală a crescut de la 32 000 
de motoare la 45 000, în 1972 ea va 
ajunge la 180 000.

O dată cu creșterea cîștigului me
diu al salariaților, în uzină se dez
voltă baza materială a serviciilor so
ciale. Uzina posedă o caniină-restau- 
rant, club, un serviciu medical etc. 
Pentru formarea cadrelor medii , și su
perioare uzina asigură 65 de burse 
în marile școli și facultăți tehnice.

Resurse de energie
Am călătorit cu avionul de la Bel

grad la Dubrovnik, pe deasupra a- 
cestei zone care este numită ade
sea „bateria inepuizabilă de elec
tricitate”. Pe rîurile care străbat ma
sivul, în special Drina, Komarnița și 
Trebișnița, se țin lanț lacurile de a- 
cumulare și centralele electrice, mul
te în construcție.! Dacă în 20 de ani 
hidrocentralele instalate au realizat o 
putere totală de' 2 000 megavați și 
produc în prezen't 9,5 miliarde kWh 
energie electrică într-un an, adică 60 
la sută din producția globală a Iugo
slaviei, se prevede ca la încheierea 
marilor lucrări care au loc în pre
zent, producția lor să se dubleze. 
Numai prin intrarea în funcțiune a 
cinci centrale in cursul anului 1967, 
capacitățile de producție de energie 
electrică vor crește cu 519 megavați. 
Hidrocentrala de la Barna Bașta de pe 
Drina se vede prin vizorul avionului 
ca o nestemată aruncată între munții 
întunecoși și pleșuvi, iar căderile de 
la Dubrovnik asemenea unor șiraguri 
de perle.

Cele două agregate ale centralei 
Dubrovnik dau o producție lot atît 
de mare cît întreaga producție de 
energie a țării acum 20 de ani.

Uzine energetice, construcții — pes
te tot se cer cadre de ’naltă ca
lificare. Am vizitat la Zaț. o școa
lă specială pentru cadre economice : 
Universitatea muncitorească „Moșa 
Pjade”, instituție de învățămînt care 
funcționează pe baza unor contracte 
cu. beneficiarii — marile întreprinderi 
din Zagreb și împrejurimi. Aici există 
patru școli permanente ce durează 
doi ani : un curs superior pentru 
muncitori, un liceu specializat pentru 
probleme economice, o școală teh
nică pentru securitatea muncii și o 
înaltă școală de cadre de conducere 
a întreprinderilor. Pe lîngă univer
sitate, urmafă în prezent de 8 000— 
10 000 de cursanți, mai funcționează 
5 centre pentru obținerea unei cali
ficări speciale în electrotehnică, me
talurgie, șantiere, chimie și industrie 
alimentară și comerț. Interesant este 
că programele, alcătuite de o largă 
comisie de experți din economie, pre
văd numeroase prelegeri despre or
ganizarea industriei orașului și re
giunii, cprsurl pentru organizatorii 
producției (cu lecții despre mecani
zare, automatizare și aplicarea altor 
cuceriri ale științei și tehnicii moder
ne în industrie). Universitatea ,aflată 
într-una dintre cele mai moderne clă
diri ale orașului, este înzestrată cu 
laboratoare și ateliere, cu puncte de 
sprijin și experiment în marile uzine 
ale Zagrebului. Peste 90 de cadre 
de înaltă calificare, dintre care nu 
lipsesc oameni de știință, alcătuiesc 
corpul didactic al universității.

Mircea SIMIONESCU

ntotdeauna strînse | că lupta actuală a I i si eeiDtean a fă- ■ ca aceste relații să devină și l strînse, contribuind la adînci- | prieteniei dintre R.A.U. și ■expri- I intelui ■ Republicii | da posibili- | să-și îmbo- ■ nea despre Republica ■ despre poporul său, I trăduintele sale. Po- I
I
I
I 
I 
! 
I luptă pentru pace, împotriva im- g perialismului și aventurilor sale.Gamal Abdel Nasser a declarat M
I 
I și poporul ei și că veți face cunos- | cută admirația noastră pentru lupta | națională, socială și internațională ® 

a poporului dv. întreaga luptă a ■

că un motiv deosebit de satisfacție, care face să sporească fericirea noastră, este faptul că dv. veți transmite, în numele nostru, calde mulțumiri poporului român, în numele căruia ați vizitat țara noastră

NOCIVITA TEA INDIFERENȚEI
(Urmare din pag. I)

s-au ținut ședințe, s-au luat... mă
suri, Dar situația încă nu s-a îmbună
tățit. Cei care dirijează transportul în 
comun vor, cu orice preț, să ne dea 
convingerea că altfel nu se poate. 
Dacă cineva (doamne ferește 1), i-ar 
acuza de indiferentă s-ar simfi cel pu
țin jigniți. Și totuși, este vorba și de 
indiferență. Altfel, după atîtea sesi
zări, ar căuta soluții eficiente, ar găsi 
soluții. Indiferența a învă|at să spu
nă : nu se poate mai bine 1 ți s-aducă 
argumente. Dar argumentele, cît de 
convingătoare ar fi, nu fe-ajută să 
locuiești confortabil, nici să-ți scurtezi 
timpul de așteptare în stații.

Indiferența a învățat să lucreze — 
dar să lucreze de mîntuială — și să 
afirme, senin : mi-am făcut datoria, 
așa mi s-a spus, așa am făcut. Străzi 
desfundate — luni la rînd. Se intro
duce o conductă. După ce strada a 
revenit la aspectul normal, se constată 
că trebuie să mai fia introdusă o con
ductă etc. Alte cîfeva luni, strada este 
întoarsă pe dos, și fot așa. Dacă ceri 
explicații, le primești : Atunci, nu 
ne-am gîndit că... Atunci, era altă si
tuație... sau : Prima conductă a fost 
instalată de întreprinderea cutare... 
Noi ținem de altă întreprindere. Că 
se cheltuiește energie, și se cheltuiesc 
bani cu refacerea unor lucrări ? Indi
ferența și-a făcut datoria, a muncit 
x ore pe zi, a îndeplinit un plan. Ne
cazurile cetățenilor, nervii, nemulțu
mirile ?

Nu o dată, 
sau mai puțin 
duce perturbări în viața 
fiecare zi. Cum este și normal, spiri
tul cetăfenesc se manifestă prompt și 
eficace. Spiritul cetăfenesc, în gene
ral ; sînt însă unii pe care situația 
cutare parcă nu-i privește, (de ce să-l 
fragă ei la răspundere pe tovarășul 
de-alături, care muncește prost, de ce 
să se-amesiece ?). Opinie colectivă 
împotriva indiferentei ? Există cetățeni 
care subscriu la o asemenea opinie 
doar cînd sînt lezați în interesele lor 
personale — altfei, nu se gîndesc la 
primejdia indiferentei.

A nu rămîne indiferent presupune, 
uneori, a cheltui timp ți energie pen
tru altul, tovarăș sau prieten, care se 
află într-un impas. Cei mai multi nu 
stau pe gînduri — și sînt nenumărate 
exemplele de generozitate ale oame
nilor noștri, în cele mai diverse și mai 
dificile împrejurări ; este o lege ne
scrisă a vieții noastre obștești să vii 
în ajutorul celorlalți — și aceasta nu 
pentru a primi laude, nu pentru 
se ridica statuie. Un inginer îmi 
vestește cum, în urmă cu trei 
vrînd să ajungă la Constanta cu 
fociclefa, a ajuns într-un șan|. 
singur pe șosea — motocicleta în 
perfectă stare — el, cu clavicula 
ruptă. Voinic, bărbătos și-a zis că so
luția cea mai nimerită ar fi să se-n- 
toarcă urgent acasă — și să se inter
neze la un spital. Ajuns în București, 
a început colindul pe la spitale. Aici,

indiferenta mal mult 
mascată a unora pro- 
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nu se poale din cutare pricină, din
colo — din altă pricină ți fot așa. 
„Dar am clavicula ruptă, poftim, con
statați I" insista omul. „Da, avefi drep
tate 1 — dar vă rugăm să ne înțele
geți și pe noi”. Pînă la urmă a reușii 
să se interneze și s-a declarat mulțu
mit.

Indiferenta face casă bună cu 
crafia, cu fuga de răspundere, 
de ? întreabă cel care trebuie 
dea un sprijin urgent. Arde 
arde ceva ? Ei, dacă nu arde, < 
venifi dumneavoastră mîine, 
mîine...” Dar de multe ori, amînările 
acestea duc la pierderi de bani, la 
pierdere de timp, duc la tot felul de 
neplăceri. Indiferentul care a provocat 
întîrzierea și pierderile și lucrul în a- 
salt și nereușitele — va aduce argu
mente că nu se putea altfel. Are la 
dispoziție multe, foarte multe astfel de 
argumente — dar ce folos de ele ?

Proasta organizare, lucrul de mîn- 
tuială al unora, atrag consecințe 
pentru toți. Atunci, cum să rămîi in
diferent fafă de cei care au răspun
derea organizării locului respectiv de 
muncă și fată de cei care lucrează 
prost, considerîndu-se în trecere 
prinfr-o uzină, sau instituție ?

Opinia colectivă împotriva indife
rentei este un bun de pre), reflectînd 
generozitatea și conștiinciozitatea ce
tățenilor noștri, strădania lor de fie
care zi și spiritul lor de dreptate, 
convingerea fermă că se poale — se 
poate înfrînge indiferenta.
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Realizări ale constructorilor 
din R. P. Mongolă

Recent a fost dată în exploa
tare o nouă linie de transport de 
energie electrica : Darhan-Suhe 
Bator — anunță ziarul „Noutăți 
din Mongolia". Această linie, lun
ga de 106 km, traversează munți 
și rîuri, trece prin păduri și pes
te mlaștini. Ea va deveni parte 
integrantă a sistemului energetic 
central al țarii și va contribui la 
dezvoltarea întregii regiuni.

Vești sosite din R. P. Mongolă 
au anunțat și alte realizări do- 
bîndite de muncitorii din con
strucții. Astfel, numai în cartie
rul muncitoresc din Ulan Bator 
au fost date în exploatare în a- 
cest an o uzină de reparații auto, 
o fabrică de beton ușor ; de ase
menea, sînt în toi lucrările de 
construcție a unei întreprinderi 
de prelucrare a pieilor și a cîtor- 
va obiective social-culturale. Știri 
asemănătoare sosesc din diferi
te orașe și regiuni ale țării.

Amploarea pe care au luat-o 
construcțiile în întreaga țară a 
determinat crearea în ultima vre
me a unor noi întreprinderi pro
ducătoare de materiale de con
strucție. Printre acestea se nu
mără Uzina de prefabricate din 
beton armat din Ulan Bator, Baza 
de materiale de construcție din 
Darhan, Combinatul de prelucra
re a lemnului din Tosonțenghel, 
fabrica de cherestea din Dulan- 
han și altele. In diferite regiuni

ale țării a început construcția u- 
nor fabrici de ciment, beton ușor, 
cărămizi de silicat, combinate de 
prelucrare a lemnului, toate a- 
vînd drept scop satisfacerea ne
cesităților noilor șantiere ce se 
deschid potrivit prevederilor celui 
de-al patrulea plan cincinal 
(1966—1970). Noul cincinal, adop 
tat de Congresul al XV-lea al 
P.P.R.M., a stabilit că în această 
perioadă volumul construcțiilor 
va crește cu 16—19 la sută față 
de cincinalul precedent. Vor fi 
puse în funcțiune o nouă centra
lă electrică cu o putere de 70 000 
kW, va fi extinsă a doua și va 
începe construcția celei de-a 
treia centrale termoelectrice din 
Ulan Bator. Centrale electrice vor 
fi date în funcțiune în orașul Cioi- 
balsan și în alte localități. Tot
odată vor fi terminate lucrările 
de construire a unei noi linii 
pentru transportul de energie e- 
lectrică — Darhan-Ulan Bator — 
a unei mine de cărbune cu o ca
pacitate de 170 000 tone pe an, 
a unor fabrici de pielărie, covoa
re, mobilă, concentrate de nutre
țuri și altele.

Astăzi, cînd se împlinesc 42 de 
ani de la proclamarea Republicii 
Populare Mongole, oamenii mun
cii de la orașe și sate, întregul 
popor mongol își manifestă hotă- 
rîrea de a dobîndi noi succese 
în construcția socialistă.
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Comunicat comun folositoare".

a refuzat 
împotriva

a luat proporții îngrijo- atingînd suma de 76 de dolari. Ministrul turc s-a de asemenea, nemulțu-

delegațiile P. C.

Național al

dul Mișcarea 14 iunie dar aceasta a; afirmat, într-o declarație, că este vorba, în fapt, de o provo-

îsi reafirmă
pozifia

VIETNAMUL DE SUD
LUPTE VIOLENTE 
ÎNTRE FORȚELE 
PATRIOTICE

SI TRUPELE 
AMERICANE

încordare ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R.

Două evenimente aflate pe a- 
genda politică franceză au pri
lejuit o nouă reafirmare a politicii 
Franței față de alianța nord-, 
atlantică. Primul ' privește do
meniul relațiilor Est-Vest. Con
siliul reprezentanților perma
nent ai N.A.T.O., întrunit 
la Paris la începutul săp- 
tămînii, a consacrat 1 acestei pro
bleme o mare parte a dezbateri
lor. Un grup de experți a prezen
tat și un raport care, în esen
ță, poate fi rezumat j astfel : pro
blemele privind dezvoltarea rela
țiilor Est-Vest să fie discutate de 
N.A.T.O., în ansamblul său, cu ță
rile Europei răsăritene. Cu alte 
cuvinte, se preconizează subor
donarea relațiilor țărilor Euro
pei occidentale cu cele din es
tul continentului față de pactul 
nord-atlantic, organism militar 
aflat sub hegemonia S.U.A. Sub
stratul acestei „inițiative" apar-

CORFSPOA/DFWTA 

DIN PARIS

finind evident Washingtonului 
este de a dirija relațiile intereu- 
ropene în funcție de interesele 
americane.

Această linie a întîmpinat o- 
?oziția reprezentantului francez, 

n ședința de miercuri Franța a 
obținut de la partenerii săi ca la 
acest raport, adoptat ulterior, să 
figureze și o anexă care să reflec
te punctul de vedere francez, po
trivit căruia „este dreptul fiecă
rui guvern de a trata cu 
țările din răsăritul Europei pro
blema normalizării relațiilor cu 
aceste țări".

Această poziție logică este a- 
preciată de observatori ca o rea
firmare a politicii de indepen
dență și suveranitate dusă de 
Franța, care respinge amestecul 
blocului N.A.T.O. în treburile sale, 
înțelegînd să-și dezvolte în mod 
independent relațiile externe, po
trivit cu interesele sale naționale. 
Așa cum arăta recent Maurice 
Schumann, președintele Comisiei 
externe a Adunării Naționale 
Franceze, „politica N.A.T.O. con
stituie un obstacol în calea nor
malizării relațiilor cu țările Eu
ropei răsăritene. în consecință — 
a declarat el — Franța a făcut 
bine dezangajîndu-se din N.A.T.O. 
pentru a deschide o cale nouă în 
relațiile sale cu țările socialiste".

Cel de-al doilea element sur
venit în această săptămînă se re
feră la problema respectării ter-

menuhtii evacuării bazelor șl tru
pelor Jjl.A.T.O. din Franța, în 
speță a trupelor americane. După 
cum se știe, guvernul francez a 
hotărît evacuarea tuturor bazelor 
și trupelor străine de pe teritoriul 
său pînă Ia 1 aprilie 1967. De la 
data notificării acestui termen, 
adică de Ia 7 martie 1966, și pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie, au pă
răsit Franța 26 000 soldați și ofi
țeri americani din totalul de 
70 000, majoritatea fiind transfe
rați în R.F.G. în plus, au fost 
retrase 400 000 tone de echipa
ment din totalul de 770 000 tone, 
evaluat la 880 milioane dolari.

Procesul evacuării trupelor 
străine din Franța continuă totuși 
destul de lent. S.U.A. au in
vocat că termenul dat nu este sa
tisfăcător. La început această știre 
a fost transmisă de agențiile de 
presă occidentale, care au citat 
cercuri informate din Washington. 
Ulterior ea s-a confirmat. Zilele 
trecute, ministrul de externe 
Couve de Murville și ambasado
rul S.U.A. la Paris, Bohlen, au 
avut o întrevedere consacrată ex
clusiv acestei chestiuni.

Ceea ce displace S.U.A. este 
faptul că nu pot încheia 
acorduri cu Franța asupra viitoru
lui instalațiilor americane care 
rămîn aici după evacuare, cît și 
asupra unei conducte petroliere 
lungă de 630 km, care trece din 
R.F.G. pe teritoriul Franței. Ele 
speră totodată ca prelungind ter
menul de retragere a trupelor 
lor să determine în cele din 
urmă o revizuire de către guver
nul francez a poziției sale.

După cite s-a aflat la Paris, 
poziția oficială franceză rămîne 
neschimbată în ce privește ter
menul stabilit —' 1 aprilie 1967. 
„în cinci luni, nici un stat major, 
nici o unitate, nici o bază a vreu
nei armate aliate nu va rămîne 
pe teritoriul nostru" — declara în 
luna octombrie generalul de 
Gaulle în fața a o mie de ziariști 
francezi și străini, la Palatul 
Elysee. Oficialitățile franceze nu 
pierd nici un prilej pentru a su
blinia că o asemenea reafirmare 
solemnă de către generalul de 
Gaulle a punctului de vedere al 
Franței constituie un indiciu in
discutabil că termenul limită 
stabilit rămîne valabil.

Franța demonstrează, astfel, 
că se menține pe poziția că drep
tul de a decide în probleme ce 
o privesc direct îi aparține în 
mod exclusiv.

SAIGON 25 (Agerpres). — După o scurtă perioadă de acalmie, vineri, în provincia Tay Ninh, situată la frontiera cu Cambodgia (circa 90 km nord-vest de Saigon), au reînceput luptele violente dintre forțele patriotice și trupele americane aparținînd diviziei a 25-a infanterie. Corespondentul agenției France Presse transmite eă luptele au reînceput în urma unui atac declanșat de patrioți împotriva „forțelor speciale" americane, dislocate lîngă localitatea Tay Ninh. Primele comunicate oficiale americane anunță că vineri după-amia- ză luptele continuau cu violentă iar forțele speciale suferiseră pierderi însemnate.Corespondenții agențiilor de presă semnalează lupte violente și în provincia de coastă Binh Dinh, la 450 km nord-est de Saigon. Luptele de vineri s-au desfășurat îndeosebi în apropierea bazei militare de la Bong Son și au durat mai bine de cinci ore. Un elicopter a- merican a deschis focul din greșeală asupra pozițiilor americano-sai- goneze, rănind cinci militari americani.Agenția sud-vietnameză de presă „Eliberarea" anunță că și în provincia Kontum continuă să aibă loc lupte în cursul cărora pa- trioții provoacă pierderi grele inamicului. într-un comunicat referitor la perioada 26 octombrie—19 noiembrie, agenția amintită precizează că patrioții au scos din luptă un batalion, șase companii de infanterie și două baterii de artilerie americane, patru companii saigoneze și au doborît 12 avioane și elicoptere inamiee.

care pusă la cale de elemente de dreapta, conduse de un emisar al Agenției Centrale de Investigații a S.U.A. (C.I.A.) care a sosit special în acest-scop la Santo Domingo, r,Pe.de altă parte, potrivit aceleiași agenții, în capitala dominicană circulă zvonuri că poliția națională a fost, consemnată în cantonamente

SANTO DOMINGO 25 (Agerpres).— După cum relatează agenția France Presse, situația politică s-a agravat din nou la Santo Domingo, după ce un grup de oameni înarmați a sustras dintr-o bancă suma de 83 000 dolari. Guvernul a învinuit de această acțiune opozi- ... _____ția de stînga, reprezentată de părți-, șj .că de teama unei rebeliuni mai mulți ofițeri de poliție au fost îndepărtați din posturile lor- deținute în provincie.

Amânare cu repercusiuni 
asupra rundei KennedyBRUXELLES 25 (Agerpres). — Reuniunea miniștrilor agriculturii ' ai celor șase țări membre ale Comunității Economice Europene, întrunită la Bruxelles pentru a se pune de acord asupra problemei subvențiilor agricole, a fost suspendată vineri, fără a fi ajuns la vreun rezultat. Deși această problemă urma să fie soluționată oînă la 30 noiembrie, miniștrii agriculturii au fost nevoiți să-și amîne lucrările pentru mijlocul lunii decembrie, ținînd seama de divergențele care continuă să-i despartă. Singurul progres a fost realizat, după cum a declarat ministrul francez al agriculturii, Edgar Faure, în ce privește „aspectele tehnice ale dosarului". Suspendarea de vineri, hotărîtă de cei șase miniștri ai agriculturii a provocat o nouă amînare a negocierilor rundei Kennedy, care de patru ani bat pasul pe loc.

Acest 
să se

fînăr australian din orașul Sydney a fost arestat deoarece 
încorporeze. Ca numeroși tineri din țara sa el protestează 

participării Australiei la agresiunea S.U.A. în Vietnam

și P. C. 
din Germania

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Ministrul de externe al Turciei, Caglayangil, care se află în vizită la Bruxelles, a avut o întrevedere cu miniștrii de externe ai celor șase țări membre ale Pieței comune. Ministrul turc a exprimat, cu această ocazie, o serie de nemulțumiri ale țării sale în legătură cu asocierea la C.E.E. Potrivit relatărilor agenției Associated Press, schimburile comerciale ale Turciei cu Piața comună s-au soldat anul trecut cu un deficit de 27,5 milioane dolari, iar în primele trei trimestre ale anului în curs deficitul rătoare, milioane declarat, mit de barierele vamale ale Pieței comune care frînează schimburile normale între cele două părți.
Pentru o conferință 

a parlamentelor

BELGRAD 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția Taniug, Vecea federală a Scupștinei federale iugoslave a adoptat vineri o hotărîre privind organizarea unei conferințe a parlamentelor europene. O asemenea conferință, se a- rată în hotărîre. ar aduce o contribuție de seamă la promovarea unei atmosfere de încredere în Europa, ' la încurajarea actualului proces pozitiv de apropiere și colaborare și, în consecință, la eliberarea treptată de manifestările războiului rece și de urmările lui.O reuniune a parlamentarilor din toate țările europene „ar constitui o tribună pentru exprimarea de idei noi în ceea ce privește crearea unui climat mai favorabil și pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor din Europa'".

manieră foarte în-La Bonn se eventualitatea

SE VOR TRAGE CONCLUZII
REALISTE

înțeles că adapteze ale situa-

La Florența, după ravagiile provoca
te de recentelei inundații, se desfă
șoară o intensă activitate pentru res

taurarea operelor de artă

CRIZĂ
DE GUVERN
ÎN LUXEMBURGLUXEMBURG 25 (Agerpres). — Primul ministru luxemburghez, , Pierre Werner, a prezentat vineri marelui duce al Luxemburgului, Jean, demisia oficială a guvernului său. Criza guvernamentală a izbucnit pe neașteptate, ca urmare a ( divergențelor ivite între partidele coaliției guvernamentale, creștin- social și socialist, în legătură cu problema unei reforme a armateț Declanșarea crizei a fost marcată de refuzul socialiștilor de a se pronunța joi, în parlament, asupra noului program militar prezentat de guvern, care prevedea abolirea la 1 iulie 1967 a serviciului militar obligatoriu.

Tratativele în vederea soluționării crizei politice din R.F.G. evoluează într-o tortocheată.spune că restabilirii coaliției anterioare este puțin probabilă. Așadar, criza politică continuă.Pe fundalul acestor fră- mîntări mai persistă încăecoul recentelor alegeri din Hessen și din Bavaria, unde,, după cum s-a anunțat, Partidul națio- nal-democrat, neonazist, a obținut un număr sporit de voturi, făcîndu-și intrarea în parlamentele celor două landuri. Acest reviriment al neofasciștilor, comentat pe larg în presa vest-germană, nu poate fi despărțit de politica promovată de-a lungul anilor în Germania occidentală.în timpul celei de-a doua runde a alegerilor amintite, cele din Bavaria, mă aflam în R.F.G. Un redactor al cunoscutei reviste hamburgheze „Der ■ Spiegel" mi-a schițat în cîteva cuvinte tabloul actualei situații politice vest-germane : „R.F.G. se află într-o adevărată criză de stat. Ea rezultă din faptul că în ultimii 17 ani cercurile conducătoare nu și-au bazat politica pe realitățile internaționale". Directorul adjunct al ziarului de mare tiraj „Die Welt“, doctor Heinz Pentzlin, mi-a vorbit în același sens : „Partidele

principale n-au trebuie să se noilor aspecte ției internaționale".Partidul național-demo- crat a fost înființat în noiembrie 1964, reunind majoritatea celor 112 organizații de extremă dreapta risipite pe teritoriul Republicii Federale, Fritz Thielen, președintele lui, este un ■ industriaș, fost proprietar de moșii în Pomerania și ofițer al Wermachtului nazist. în 1964, din 23 000 de membri, 8 500 e- rau foști hitleriști notorii, în acest an, la alegerile pentru landul Hessen, recolta 8 la sută din voturi și 8 mandate. Două săptămîni după aceasta, în Bavaria, numărul voturilor cîștigate era de 780 572. în parlamentul a- cestui land, național-de- mocrații vor dispune de 15 locuri.Dacă procentul voturilor, de 7,4 la sută, pare lipsit de importantă, existența unui partid de tip neonazist, care duce o a- gitație demagogică într-o atmosferă politică încărcată de confuzie,, constituie o primejdie potențială care nu poate fi subestimată. Cu atît mai mult cu cît peste cîteva luni vor avea loc noi a- legeri în Renania—Palatinat și Saxonia inferioară, iar clarificarea de la Bonn înfirzie. în căutare de soluții pentru problemele interne, ca -și pen-

BONN?
tru cele externe, alegătorii nemulțumiți de slăbiciunea partidelor principale pot fi ușor induși în eroare. Un student din Bonn și un ziarist din Hamburg n-au ezitat să-mi spună că în timp ce partidul comunist este interzis, neonaziștii fac pași mari înainte, „Prin- . tr-o inadmisibilă discriminare, interdicția partidului comunist refuză extremei stingi orice posibilitate... de exprimare politică" — a scris „Le Monde". în condițiile imposibilității ca partidul

■J

comunist să participe la bătăliile electorale, neonaziștii caută să colecteze cu abilitate multe dintre nemulțumiri.Primejdia unui curs extremist în viața politică a Republicii Federale a fost sesizată de numeroși oameni politici. O întrunire electorală organizată de P.N.D. la Miin- chen a fost interzisă de autoritățile locale. în- tr-un interviu acordat televiziunii bavareze, primarul orașului, dr. Hans Jochen Vogel, a declarat: „Nu putem uita că aici, la Miinchen, și-a început Hitler marșul spre putere. De aceea nu. vom tolera manifestările unor oameni care au reprezentat nazismul". în seara alegerilor, cu prilejul unei conferințe de presă care a avut loc în sediul stitutului bavarez d'e statistică,' premierul bavarez Goppel a refiizat mîna întinsă de președintele Partidului national-democrat. Gestujl'a'. fost înregistrat cu '' viu interes
In-

de oamenii politici și ziariștii aflați in sală.Trebuie reținută, de a- semenea, ca un fenomen pozitiv reacția provocată în rîndul unei părți a tineretului de agitația neofascistă în preziua alegerilor, în Konigsplatz din Miinchen, peste două mii de studenți și tineri muncitori au manifestat, de- nunțînd caracterul dăunător al P.N.D.-ului. Tot la Miinchen, a luat ființă, zilele acestea, „Trandafirul t 
re a reluat grupului de ță antinazistă nizat în 1943 de de la universitatea orașului. Este semnificativ că membrii grupului s-au desprins din Uniunea tineretului U.C.D.—U.C.S. între timp, convorbirile de la Bonn pentru formarea unei coaliții guvernamentale continuă. Vor trage partidele de la Bonn concluzii din' 'lecția din Hessen și Bavaria ?

gruparea alb", ca- numele rezisten- orga- studenții

VIENA 25 (Agerpres). — Un comunicat publicat de ziarul „Volks- timme"'anunță Că între o delegație a Partidului Comunist din Austria condusă de președintele partidului, Franz Muhri, și o delegație a Partidului Comunist din Germania condusă de Max Reimann, prim- secretar al C.C. al partidului, au avut loc convorbiri asupra problemelor de interes reciproc. Cele două partide, se spune în comunicat, condamnă cu asprime agresiunea imperialismului american împotriva Vietnamului și reafirmă solidaritatea lor cu poporul vietnamez care luptă pentru libertate și independență. Ele cer încetarea imediată a bombardamentelor asupra Vietnamului de nord, retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud, respectarea dreptului poporului vietnamez la autodeterminare și aplicarea acordurilor de la Geneva.Pronunțîndu-se pentru crearea unui sistem european de securitate, cele două partide declară că strădaniile care vor fi depuse în multe țări europene de către diferite forțe politice în vederea garantării securității europene vor deschide noi posibilități pozitive pentru consolidarea păcii pe continentul nostru. Comunicatul relevă îngrijorarea celor două partide în legătură cu u- nele aspecte negative ale politicii actuale a cercurilor conducătoare din R.F.G. și se pronunță pentru normalizarea relațiilor dintre cele două state germane.

BAKU 25 (Agerpres). — La Baku s-a încheiat zilele acestea cea de-a 23-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria petrolieră și a gazelor naturale.Reprezentanți din R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară, U.R.S.S. au discutat probleme ale tehnicii și tehnologiei extragerii petrolului din zăcăminte situate la mare adîn- cime. Au fost adoptate recomandări cu privire la standardizarea produselor petroliere, la distribuția și transportul acestora. A fost alcătuit planul de lucru al comisiei permanente pe anul 1967.

DELHI 25 (Agerpres). — La Delhi au început vineri lucrările sesiunii Consiliului Național al Partidului Comunist din India, în cadrul căreia urmează să fie examinat și adoptat manifestul electoral al partidului. Pe ordinea de zi a sesiunii sînt înscrise, de asemenea, probleme privind schimbările intervenite în situația politică din India în ultimele șase luni, situația alimentară dintr-o serie de regiuni ale țării și alte probleme.

indiano-cehoslovac

■ NEW YORK. După dezbateri 
care au durat două săptă- 

mîni, Consiliul de Securitate a 
adoptat vineri, cu 14 voturi și o 
abținere (Noua Zeelandă), un 
proiect de rezoluție prezentat de 
Nigeria și Mali, care condamnă 
Izraclul pentru acțiunea armată 
întreprinsă la 13 noiembrie îm
potriva teritoriului Iordaniei. 
Rezoluția avertizează guvernul 
izraelian că repetarea unor acte 
de acest fel va determina Con
siliul de Securitate să adopte 
sancțiuni mai severe împotriva 
acestei țări.

® MONTEVIDEO. în vederea 
alegerilor care vor avea loo 

Ia 27 noiembrie in Uruguay, 
Frontul de stingă de eliberare 
a organizat la Montevideo o 
mare demonstrație, care s-a în
cheiat cu un miting. Luînd cu- 
vîntul cu această ocazie, secre
tarul general al partidului co
munist, Rodney Arismcndi. a 
menționat că „Frontul de stin
gă de eliberare este expresia 
unității poporului Uruguayan, a- 
vînd Ia bază programul luptei 
pentru suveranitate națională, 
pentru o reformă agrară, pen
tru transformări sociale".

■ PHNOM PENH. Guvernul 
Cambodgiei a dat publicității 

o declarație în care protestează 
energic împotriva atacului să- 
vîrșit la 22 noiembrie a.c. de 
trupele saigoneze asupra loca
lității cambodgiene Peam Mon- 
tea, din provincia Preveng.

B MOSCOVA. Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliu

lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit vineri pe George Brown, 
ministrul de externe britanic, 
aflat într-o vizită neofi
cială în U.R.S.S. în aceeași zi, 
George Brown și-a încheiat vi
zita în U.R.S.S., plecînd spre 
patrie. După cum arată agenția 
TASS, Ia aeroport el a declarat 
corespondenților agențiilor de 
presă că vizita sa la Moscova a 
fost „foarte

Horia LIMAN

KOLN. Circa 2 000 de studenți vest-germani au organizat un marș de protest 
pe străzile orașului împotriva activizării Partidului najional-democrat (neo- 

, ' nazist)

DELHI 25 (Agerpres). — La Delhi a fost dat publicității comunicatul comun indiano-cehoslovac, după vizita în India a lui Antonin Novotny, președintele R. S. Cehoslovace. în comunicat este reafirmat atașamentul față de principiile coexistenței pașnice între statele cu orînduiri sociale diferite. Cele două părți subliniază necesitatea înfăptuirii dezarmării generale și totale sub un control internațional eficient și sprijină propunerea privind crearea de zone denucleariza'te. In comunicat se exprimă speranța că îmbunătățirea relațiilor dintre statele europene cu orînduiri sociale diferite va contribui la îmbunătățirea atmosferei în această parte a lumii. Părțile consideră că trebuie să se pună capăt imediat bombardării R) D. Vietnam, iar poporului vietnamez să i se garanteze dreptul de a-și hotărî viitorul fără a- mestec din afară.A fost exprimată satisfacția față de contactele strînse și cooperarea dintre cele două țări, precum și dorința de a extinde colaborarea lor. Indira Gandhi a acceptat invitația de a face o vizită în Cehoslovacia.

Bălăci, 
Comi- 
pentru 

delega
ției guvernamentale a tării 
noastre Ia cea de-a XlV-a Con
ferință generală a UNESCO, 
a oferit un dejun la care au 
participat secretarii generali ai 
comisiilor 
UNESCO 
Finlanda. ____
participant! . la 
siune a Conferinței 
UNESCO.

H PARIS. Alexandru 
secretar general al 

siei naționale române 
UNESCO, membru al 

guvernamentale <

naționale pentru 
din Danemarca, 

Islanda și Suedia 
actuala se- 

gcnerale

Agentia 
la 24 no- 
munților■ BRATISLAVA.

C.T.K. anunță că 
iembrie, în regiunea 
Male Karpaty, în apropiere de 
Bratislava, s-a prăbușit un a- 
vion „IL-18", aparținînd com
paniei bulgare Tabso, avînd la 
bord, potrivit unor date preli
minare, 76 de pasageri și 8 
membri ai echipajului. O comi
sie a Ministerului Transporturi
lor al R.S. Cehoslovace cerce
tează cauzele prăbușirii avio
nului.

B ANKARA. A.F.P. transmite 
că un vînzător de fructe 

și-a ambalat marfa 
de hîrtie conținînd 
„N.A.T.O.—secret". Ziarul „Son 
Hovadis". care publică o foto
grafie cu originalele ambalaje, 
precizează că s-a deschis o an
chetă pentru a stabili prove
niența hîrtiei.

în pungi 
inscripția

Demisia guvernului libanez
BEIRUT 25 (Agerpres). — Deși vineri obținuse în parlament votul de încredere, guvernul libanez condus de dr. Abdullah Yafi i-a prezentat președintelui republicii. Charles Helou. cererea de demisie.Corespondentul agenției France Presse transmite că, într-un fel, demisia guvernului libanez se a- nunța încă de săptămînă trecută, cînd la o ședință a Consiliului de -Miniștri, au ieșit la iveală diver-■ ■■ 'gente de păreri între membrii gu- * verbului.în cursul dezbaterilor de joi din parlamentul libanez, referitoare la

politica generală a guvernului, primul ministru a fost pus în mai multe rînduri într-o situație dificilă. Corespondentul agenției France Presse relatează că una din problemele dificile a fost cea referitoare la poziția guvernului față de restabilirea dreptului R. P. Chineze la O.N.U. Se știe că la O.N.U.. Libanul s-a abținut de la vot în această problemă. Unul din membrii guvernului, respectiv cel al lucrărilor publice, și-a exprimat înșă deschis dezacordul și a cerut recunoașterea R. P. Chineze de că-» tre. Liban.
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