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MASĂ ROTUNDA LA BRASOV Tovarășul Nicolae Ceaușescu

O necesitate a culturii
noastre actuale

Marți 29 noiembrie 1966

LUCRĂRILE
DE SINTEZĂ

de prof. dr. docent Șt. BÎRSĂNESCU
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

RELUlND CONCLUZIILE
UNEI MESE ROTUNDE tovarășul Louis Saillant

PRECEDENTE
DESPRE PLANUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit, luni la amiază, pe tovarășul Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, care, în drum spre Sofia, face o scurtă vizită în țara noastră.La primire a participat tovară-
șui Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Cu acest prilej, a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Necesitatea unor opere de sinte
ză culturală este un adevăr impe
rios. Le reclamă vii interese de pro- 
ducfie : de Sie au nevoie tofi pro
fesioniștii. Tipic este cazul ingine
rului agronom. Acesta, spre 
bire de cel din trecut, 
făcînd agricultură me
canizată, comasată 
socialistă are 
de mult 
noștinfe 
menii : 
fizicii, 
chimiei 
să conducă grupe de oameni și să 
le facă și educație pentru a le ri
dica nivelul profesional, are ne
voie și de cunoștințe de psihologie

deose-

Ș' 
nevoie 

mai mulfe cu- 
din alte do- 

din sfera 
a matematicii 

etc. Apoi, el fiind obligat

DE INVESTIȚII
Cu peste 7 luni în urmii, în aprilie, ziarul nostru a pu

blicat o masă rotundă pe tema realizării investițiilor în 
cîteva mari întreprinderi constructoare de mașini din Bra
șov. Atunci s-a insistat asupra asigurării șantierelor cu 
proiecte, contractării și livrării utilajelor. De curînd, am 
revenit pe urmele celor publicate, stînd de vorbă, la o 
masă rotundă, cu aceiași factori de răspundere, cărora 
le dăm cuvîntul.

Ing. NICOLAE MUNTEANU, șeful 
serviciului investiții al uzinei 
„Tractorul" :

șl politics, de etică, pedagogie. 
Iar cazul lui se repefă cu toți ceilalți 
profesioniști de înaltă calificare : ei 

au nevoie de multe cunoșfinfe din 
afara specialității lor.

Relațiile sociale de azi sporesc 
necontenit aceste 
voi. In adevăr, 
mult decît în 
oamenii de azi 
în relafii complexe ; 
cultura generală este o 

care ei se pot înfîlni și

ne- 
mai 

trecut, 
intră

Gospodinele pot juca
un rol mai important

— Ne întrebați ce s-a petrecut în acest răstimp. Planul de investiții pe 1966 s-a realizat în numai 
8 luni.De fapt, așa cum se relatase la masa rotundă precedentă, succesul acesta era întrevăzut deoarece 
întreaga documentație tehnică pe 
1966 a fost asigikrată încă din tri
mestrul III al anului trecut. Constructorul, avînd din timp proiectele, amplasamentele, materiale necesare, meinic în cea startul el și-a lună, ceea ce a determinat realizarea mult mai devreme a planului de lucrări din anul în curs.— La propunerea noastră, a continuat interlocutorul, ministerul a suplimentat planul pe 1966 cu circa 
66 la sută. Avem condiții, prin avansul cîștigat, acest volum de fiind contractate au sosit la timp, le fabricăm noi, Efectele ritmului 
rea planului de investiții, concomi-- 
tent cu îmbunătățirea calității lu
crărilor, sînt demne de relatat: 
noile obiective vor putea fi puse în 
funcțiune înainte de termen. De pildă, noua hală pentru fabricarea tractoarelor grele este terminată de pe acum. Aici a început montajul unei părți din mașinile aflate în hala veche. în restul spațiului vor fi amplasate provizoriu presele de matrițat din secția forjă, pentru 
a se putea efectua și în acest sector lucrări de dezvoltare.Experiența „Tractorului" confirmă, deci, faptul că, atunci cînd 
se lucrează cu prevedere și spirit de răspundere, planul de investiții se poate realiza în cadență vie. Care este stadiul lucrărilor la „Rulmentul" ? Ne răspunde ing. ALEXANDRU FILIP, șeful serviciului investiții:— Pînă la 1 noiembrie s-a realizat mai puțin de 50 la sută din planul anual de investiții. Această
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a putut să organizeze te- lucrările și să le execute mai perfectă ordine. Luînd în aceste condiții optime, depășit graficele, lună de

situație se datorește neelaborării la timp a documentației tehnice și contractării cu întîrziere a utilajelor. Nici în prezent constructorul n-a intrat în posesia tuturor proiectelor prevăzute pe acest an.— Aceleași motive s-au invocat și în aprilie, cînd‘ a avut loc masa rotundă. în 7 luni nu s-au putut rezolva neajunsurile existente în uzină ?— Să vedeți, o parte din proiecte se găsesc la avizare, iar altele abia acum se elaborează. Aceeași situație stăruie- și în ce privește livrarea utilajelor. Există pericolul ca uzina să nu-și îndeplinească planul de investiții și chiar cel de producție pe anul curent.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

să executăm și lucrări. Utilajele din vreme, ele iar o bună parte în regie proprie.
înalt în realiza-

Telegramă

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania.

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

în controlul obstesc
9Vitrina magazinului de confecții care avea exponate atît de puțin adecvate sezonului și care era atît de puțin atractivă a căpătat o înfățișare plăcută expri- mînd sugestiv abundența produselor acestei toamne. La magazinul universal din noul cartier s-a introdus un sistem de deservire care evită aproape total aglomerația. A luat ființă și atît de necesarul centru de comenzi telefonice. Vînză- torul mereu nervos de la complexul alimentar a început să-și servească clienții cu răbdare și cu un permanent zîmbet pe buze.Cîteva aspecte cotidiene ale schimbării în mai bine, ale perfecționării și dezvoltării rețelei de deservire. Cîteva, pentru că ne-ar fi aproape imposibil să sugerăm măcar prin cîte un exemplu mulțimea de acțiuni întreprinse în vederea

satisfacerii cît mai corespunzătoare a cerințelor unei existențe civiliza- , te, în vederea acoperirii exemplare a necesităților de consum, a celor legate de întreținerea locuinței, sau de îngrijirea sănătății.Asupra sectorului de deservire se îndreaptă numeroase din preocupările statului, ale diverselor organisme economice și obștești.Pentru a _ cunoaște cît mai bine realitățile, a preveni neajunsurile, .descoperi,, sesiza și.... remedia cit mai prompt lipsurile care apar, de mare ajutor este con
trolul obștesc. El reprezintă o formă organizată de manifestare a opiniei publice, a exigențelor cetățeanului.în prezent, numai în unitățile comerciale, medico-sanitare și în stațiunile balneo-climaterice activează 12 500 de echipe ce cuprind
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punte pe 
înțelege.

Necesitatea unor opere culturale 
de sinteză crește dacă ținem seamă 
că toți acești profesioniști nu-și pot 
obține cultura lor largă numai din 
studii speciale și împrăștiate. Aceste 
opere de sinteză mai pot avea și 
calitatea de a prezenta toate cunoș
tințele pe sisteme de idei, pufînd 
favoriza și formarea unei concepții 
științifice. Totul duce deci la con
cluzia necesității lor.

După părerea mea, aceste opere 
pot îmbrăca mai multe forme.

De-a lungul timpurilor, ele s-au 
dezvoltat sub formă de summae, de 
„compendium", „enciclopedii", de 
colecții, de biografii, de dicționare, 
lexicoane ; apoi de lucrări de sinte
ză de istorie universală sau de isto
ria literaturii (universale sau națio
nale), a științelor, a filozofiei, a pe
dagogiei, a arfelor etc. Alteori ele 
s-au prezentat sub forma de studii, 
de informații despre starea culturii 
la zi, purfînd titluri semnificative 
de : „filozofia contemporană, știința 
contemporană, estetica, pedagogia 
sau arta contemporană etc.

Este de remarcat că unele țări 
manifestă azi preferințe pentru unele 
tipuri, cum este de exemplu cazul 
Franței care practică cu precădere 
sistemul „dicționarelor". Dicționar de 
științe ; dicționar de științe econo
mice, dicționar de arfă, de muzică, 
de filozofie, de padagogie, de psi
hologie, de biografii etc. Atît Fran
ța cîf și alte țări (U.R.S.S., R.F.G. 
etc.) au cîte două-trei dicționare 
pentru același domeniu de studii.

Istoria culturii românești a înre
gistrat și ea încă de mult astfel de 
lucrări, de exemplu aritmologhion-ul 
lui Nicolae Milescu, dicționare (ale 
limbii române întocmite de repre
zentanții școlii ardelene), apoi „Dic
ționarul limbii române" al lui Massim

Dolarul
l

peninsula
peste 65 000 de membri. Sînt oameni din uzine, întreprinderi, instituții, de pe șantiere, care și-au luat răspunderea de mandatari ai celei mai largi opinii publice ; oameni care-și rup din timpul lor liber pentru a efectua voluntar între 1 și 4 controale pe lună, adop- tînd uneori metode dintre cele mai pline de fantezie : raiduri, sondaje, discuții cu cetățenii aflați în magazin la o anumită oră.Așa'cum e șv-firesc, din echipele' din control obștesc fac parte numeroase femei salariate și numeroase gospodine — alese în comisiile de femei.— Numai în Capitală — ne infor- •' mează tovarășa Ana Olaru, vicepreședintă a Comitetului orășenesc al | femeilor — alături de 6 400 de oameni ai muncii aleși în cele 1 628 e- chipe de control obștesc își desfășoară activitatea și 1 700 femei casnice, care se bucură de o mai mare încredere și autoritate, grație spiritului lor gospodăresc, corectitudinii și combativității dovedite față de neajunsuri.Evident, aceste femei vin în activitatea de control cu un plus de competență mai ales în domeniul necesităților gospodăriei. S-ar părea că pentru exercitarea controlului ele nu mai au nevoie de un studiu suplimentar, de o documentare..:— Totuși — și acest lucru ni se pare deosebit de important — a subliniat tovarășa Ana Țuică, adjunct al șefului comisiei pentru control obștesc asupra protecției muncii și deservirii populației din Uniunea Generală a Sindicatelor din România — gospodinele sînt instruite împreună cu colegii lor din echipe. Echipele sînt sprijinite și de cadre de specialitate din sectoarele unde se va desfășura controlul. Aici capătă informații cu privire la atribuțiile echipei, la tehnica șl obiectivele controalelor. In cele mai multe echipe „mixte" activitatea de control se desfășoară cu succes.Intr-o asemenea muncă obștească femeile aduc cunoscutele lor a- tribute morale : entuziasm, răbdare, atenție, o anumită minuțiozitate, un gust dezvoltat pentru frumos, dar mai ales simțul lor

week", încercînd să înfăți
șeze cititorilor săi ofensiva 
capitalului american în lume, 
scria : „Europa (occidentală 
— n. n.), de la țărmurile 
Scojiei la golful Napoli, ofe
ră astăzi cea mai mare posi
bilitate de expansiune. Oa
menii de afaceri americani 
sînt angajafi febril să în
temeieze noi sociefă|i și să 
extindă activitatea celor e- 
xistenfe". Că așa stau lu
crurile o confirmă și Uniu
nea industriașilor din cadrul 
Pie|ei comune, care a dez
văluit că numai anul tre
cut investițiile americane în 
vestul continentului au de
pășit șase miliarde dolari, 

în Italia, peneirafia dola
rului a cunoscuf o perma
nentă ascensiune, investifiile 
americane ajungînd în 1964 
la 202 la sută fafă de 1958. 
Potrivit datelor oficiale, în 
prezenf investifiile america
ne în Italia se ridică la 800 
milioane dolari.

Presa italiană a scris la 
timpul său despre mariajul 
dintre întreprinderea „Oli
vetti” și „General Electric", 
tn urma acaparării da către

(Continuare în pag. a V-a)

Uzinele „Republica" din Capi
tală. Depozitul de fagle dat de 

curînd în exploatare
Foto : Gh. Vlnțiiă ALMA MATER

I. Farkas, de la catedra 
cadrul Institutului.

Aproximativ acum un an șl jumătate la In
stitutul de Medicină și Farmacie din Tîrgu 
Mureș a luat ființă o formă organizatorică con
cretă de stabilire a unui contact sistematic cu 
absolvenfii prin intermediul unui cabinet al 
absolventului. Despre activitatea desfășurată 
în timpul ce s-a scurs de la înființare și des
pre preocupările actuale ale cabinetului ne-a 
informat doctorul F. 
sănătății publice din

în cadrul insti- 
nostru am ur- 
stabilirea unui 
viu cu cei a-

Șl FOȘTII STUDENȚI Natalia STANCU

(Continuare în pag. a II-a)

CQRfSPONDENȚÂ 

DIN ROMA

Cea mai tînără generație. (La 
spitalul clinic Polizu)

Foto : R. Costln

TIRA NAIn numele poporului român, al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum și în numele nostru personal, vă adresăm dv. și prin dv. tuturor oamenilor muncii din Albania calde felicitări cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării țării dv. de sub jugul fascist.Oamenii muncii din România se bucură din toată inima de realizările obținute de poporul frate albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, în făurirea vieții sale noi, socialiste, și-i urează noi succese în dezvoltarea continuă a economiei și culturii, ridicarea nivelului de trai, înflorirea Republicii Populare Albania.Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta și în viitor, spre binele popoarelor român și albanez, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE

CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Con
i' trai al Partidului 

Comunist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consi
liului de Stat al Re

publicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consi
liului de Miniștri 

ni Republicii 
Socialiste România

La înființarea cabi
netului 
tutului 
mărit 
contact 
proape 2 300 de medici 
și farmaciști, foștii noș
tri studenți. Asemenea 
cabinete sau birouri 
există și la I.M.F. Timi
șoara și la Institutul 
pedagogic din Bacău. 
Pentru urmărirea acti
vității a fost întocmită 
o evidență tip și s-a 
stabilit o legătură prin 
corespondență atît cu 
absolvenții, cît ți cu 
organele locale de 
partid ți de stat, în a

căror subordine aceștia 
lucrează'. S-au efectuat, 
de asemenea, deplasări 
periodice la locul de 
muncă și s-au organizat 
întâlniri ale absolvenți
lor. Pentru pregătirea 
lor profesională în ve
derea concursurilor sau 
a examenelor de specia
litate se pregătesc do
cumentații bibliogra
fice.

O atenție deosebită 
acordă cabinetul facto
rului denumit 
tea muncii 
tului“. Dacă 
trie „marca 
constituie o

importantă, fără să fa
cem o comparație sim
plistă, considerăm că 
este necesar ca și insti
tutele de învățămînt su
perior să întreprindă 
cercetări pentru a stabili 
gradul în care pregă
tirea absolvenților ține 
pasul cu viața, cu ne
cesitățile de a rezolva 
problemele dificile pe 
care le ridică practica 
de toate zilele. La ase
menea întrebări, în ma
joritatea cazurilor noi 
am primit răspunsuri 
afirmative. Un exem
plu concludent în acest 
sens constituie și an
cheta întreprinsă re
cent în rîndul absolven
ților cu o serie de în
trebări grupate pe capi
tole, cum ar fi evi-

Telegramă

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaBELGRAD

„calita- 
absolven- 
tn indus- 

fabricîi“ 
problemă

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a n-a)

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și în numele nostru personal, vă transmitem dv., Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și popoarelor Iugoslaviei vecine și prietene, felicitări cordiale și calde urări de noi succese în opera de construire a socialismului.Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea multilaterală româno-iugoslavă se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU, 

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

marea societate americană a 
pachetului cu acfiuni al fir
mei italiene. în felul acesta 
„General Electric" contro
lează acum sectorul indus
triei electronice italiene.

Care au fost canalele prin 
care s-a infiltrat capitalul a- 
merican ? în primul rînd, așa 
cum se arată înfr-un raport 
al lui „Chase Manhattan 
Bank", 50 la sută din capi
talul american învestit în 
Italia s-a îndreptat spre a- 
cele firme care aveau o si
tuație economică mai pre
cară și un nivel tehnic ma> 
scăzut.

Nu se poate spune că 
oamenii de afaceri de pes
te Ocean nu au cunoșfinfe 
despre geografia economi
că a Italiei, de vreme ce 
investifiile lor nu se în
dreaptă spre regiunile din 
centru-sud sau din Mezzo- 
giorno, ci înainte de toate 
spre cele dezvoltate din 
punct de vedere industrial, 
care pot asigura de la bun 
început un profit maxim. 
Așa se face că peste 70 la 
sută din investiții sînt con
centrate în Piemont și Lom
bardia ; dar și aici cu anu
mite preferințe, în indus
tria electrotehnică, electro
nică, petrolieră.

Care sînt, după părerea 
economiștilor italieni, cau
zele care au pregătit tere
nul pentru penetrația capi
talului american ? în primul 
rînd, anii așa-numitei con
juncturi speciale, cînd o se
rie întreagă de sectoare au 
trecut prin serioase greu
tăți, ducînd la slăbirea e- 
conomiei în ansamblu șl 
mai ales a industriei mici 
și mijlocii. S-a înregistrat o

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

‘ VU i \ U ! s > ’ > i' 'liViiilUIliUHU'"'



PAGINA 2 SC1NTEIA

și întreprinderii se îricetățe- înlătrirareâ ne-

I

ȘAH PE O ALTFEL
DE TABLA

ihai sinistră, ci-de

antisocial. Ma refer Iz zurîle cînd foșni s'b'ti

CINSTEA" HOȚULUI (Urmare din pag. I)

la

că sentimentele 
Trebuie numai 

oamenii legii nu

spune 
înving. 
Și căni

pe linia 13, a 
pachet vohimi-
Teodolit Vilă,

de la inte- și înPă-

•SI*!*’

<.w

Responsabilii 
mentare" declară : 
lipsesc unele mărfuri —

burii, des- am dat să

cîtorva
„Ne

Constanța GALL 
avocată, consilieră a 
Consiliului Colegiului 
Avocafilor

Un sondaj : duminică, în sălile 
teatrelor, cinematografelor și 
caselor de cultură din Capitală 
se aflau 138 031 bucureșteni. 
Aproximativ 10 la sută din 
populația orașului.

Constantin PARASCHIV 
șeful Biroului autorității 
tutelare de la Sfătui 
popular al raionului 
Grivifa Roșie

Numele unei femei tinere, 
fără copii : Margareta Lincan. 
Timp de cîteva zile s-a aflat 
înfre viață și moarte la materni
tatea Polizu. Și-a provocat sin
gură avortul, la prima ei sarcină. 
A fost internată (cu puține șan
se) avînd infecție gravă, anemie 
accentuată, uree crescută (1,48 
la mie)j insuficiență hepatică. 
Cu greu, medicii ău salvat-o, de
sigur, cu consdcinjele respective. 
A venii la fața locului medicul le
gist. Cazul a fost îriâintaf procu
raturii. Cercetările continuă.

el 
interesat de- în actiu- divorț. între

văzut do-

lipsesc unele mărfuri — con
serve de fasole și bame, dul
cețuri de vișine și nuci verzi, 
lămîi și măsline"...

O jumătște de oră mal tîr
ziu, la depozitul ICRA-Ra- 
hova (care aprovizionează pa
tru raioane: „Lenin", „23 Au
gust", „Tudor Vladimirescu" șl 
„Bălcescu") descoperim în 
stive : 230 000 cutii șl borcane 
conserve de fasole și bame i 
59 000 borcane dulcețuri de vi
șine și nuci i 77 tone lămîi; 191 
tone măsline...

Așadar, „șah" la comerț I

BUCUREȘTII IN SĂLI
DE SPECTACOLE

Venit cu trenul de la Bucu
rești, un cetățean a sesizat or
ganelor locale din Constanța 
un fapt de necrezut : avînd ne
voie de pămînt pentru terasa- 
menfe, șantierul de lingă oraș 
al întreprinderii de construcții 
și montaje București începuse 
excavărea „VălulUi lui Tra
ian", vestigiu construit în se
colele IV—VI e.n. între orașul 
Tomis și Axiopolis (azi Cerna
vodă) pentru apărarea popu
lației geto-dacice împotriva 
migrațiiîor triburilor invada
toare. Firește, lucrarea a fost 
oprită.

Se 
bune 
timp. , 
s-au grăbit să consfințească, 
înainte de a. fi cazul, destră
marea. căsniciei, trei familii a- 
flate în divorț s-au prezentat 
ieri la tribunalele din raioa
nele 1 Măi și Grivița Roșie de
clared. în fața reprezentan
tului instanței, că s-au împă
cat. Soții au plecat mai depar
te, in viață, împreună.

»>
în tramvai, 

fost găsit, uri 
nos. în el, un
(aparat pentru măsurători to- 
pometrice) și o scrisoare adre
sată. conducerii I.T.B. Iată ce 
dezvăluie : „Acum, vreo 20 de 
ani am... „luat" de la I.T.B. 
acest apărat. Vi-l restitui acum 
și vă încredințez că este în 
perfectă stare de fiincționdre".

Autorul ține să rămână ano
nim. Are și de ce !

DUMINICA BĂRBOȘILORDuminică, clujenii âu fost nevoiți să poarte barbă. Motivul ? Toate frizeriile din oraș au fdst închise pentru inventar. Pe... „barba" cui a fost luată această măsură ?

Aceste însemnări nu-și propun să treacă în revistă aspectele variate, multiple ale activității Comitetului orășenesc de partid Roman, așa cum au reieșit din lucrările conferinței organizației orășenești. Pornind de la aprecierea, repetată de aproape fiecare din cei 27 de delegați care au luat cuvîntul, că rezultatele pozitive la care, s-au referit „au. fost obținute sub îndrumarea comitetului orășenesc de partid", am căutat să mergem pe firul acestor afirmații, să desprindem anumite concluzii din nivelul și formele îndrumării... .,Cum e și firesc, în conferință a- tenția principală a fost acordată muncii de partid pentru îndeplinirea sarcinilor economice. Este un lucru cd se îrisferie îri bilanțul pozitiv al conferinței. într-adevăr, organizațiile de partid, cei a- proape 5 000 de comuniști din ora-

șui Roman au adus o importantă contribuție la obținerea rezultatelor bune în producție, reliefate în darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe Ibănescu. prim- secretar al comitetului orășenesc de partid.Și mai bine ar fi fost dacă lucrările conferinței ar fi pus un accent mai mare pe relevarea experienței comitetului orășenesc privind perfecționarea metodelor de muncă în cbnducerea activității economice — experiență care există din plin și care sS reflectă coricludent în rezultatele economice bune obținute. Ar fi fost de așteptat să se a- rate ciirti, prin ce metode, cu cîtă eficacitate și-a exercitat comitetul orășenesc controlul și îndrumarea.în cuvîntul lor tovarășii Marin Apetrei, prim-secretar al comitetului orășenesc U.T.C., Nicolae Du- mitrache, președintele consiliului local al Uniunii Generale a Sindicatelor — membri ai biroului comitetului orășenesc de partid — au formulat multe aprecieri despre îndrumare și control, dar intervențiile lor ar fi fost mult mai utile dacă s-ar fi referit la activitatea membrilor de partid cu munci de răspundere din aceste organizații, dacă ar fi făcut propuneri pentru îmbunătățirea îndrumării din partea comitetului o- rășeriesc de partid a organizațiilor de masă.Iată și un alt exemplu. La întreprinderea de prefabricate, ritmicitatea, calitatea producției constituie probleme nevralgice de mai multe lriril. A luat cuvîntul directorul întreprinderii, tovarășul Emil Mihailovich Mulțumirilor adresate pentru eficacitatea controlului și îndrumării le-a urmat însă citarea unor cifre menite să justifice un șir de neajunsuri atribuite aproape în exclusivitate unor factori externi.în conferință a fost pregnant reliefată energia, inițiativa, competența cu care organizațiile de partid, împreună cu comuniștii din

conducerile uzinei de țevi și întreprinderii mecanice luptă pentru descoperirea și punerea în valoare a resurselor locale în scopul obținerii unor produse de calitate superioară, scăderii cheltuielilor de fabricație, reducerii consumului de metal ș.a. Evident, o asemenea analiză exigentă a fost prielnică peritru identificarea unor noi rezerve interne.Dezbaterile conferinței au relevat însă și un alt aspect: felul cum înțeleg unele cadre economice rolul comitetului orășenesc de partid, ce fel de îndrumare și ajutor așteaptă din partea acestuia.A apărut cu totul straniu faptul că în cadrul lucrărilor conferinței mai mulți delegați (directori ai unor întreprinderi industriale și unități de construcție) au cerut comitetului orășenesc de partid să acționeze pentru... procurarea de vagoane... furnizarea unui buldozer... aprovizionarea cu balast. (De unde să le la pe toate acestea comitetul orășenesc de partid ? Asemenea probleme se cer soluționate în nri- mul rînd cu concursul forului tutelar). Tocmai ca urmare a unei asemenea practici ș-a ajuns ca la unele cadre de conducere ale fabricii de țiglă de prefabricate să neâscă ideeâ că ajunsurilor producției sau întărirea disciplinei în muncă detpind nu, îri primul rînd. de propria lor activitate, de măsurile ce cad în atribuțiile lor și pe care sînt chemate a le adbntă, ci de... comitetul Orășenesc de partid.Citind unele din materialele dezbătute în acest an în ședinței? biroului comitetului orășenesc de partid se obșervă că unii directori de întreprinderi s-au deprins să solicite și cînd e nevoie și cînd nu este intervenția comitetului orășenesc pentru solutionarea unor probleme care țin nemijlocit de atribuțiile si de răspunderea lor sap a forurilor tutelare. Desigur, există cazuri cînd trebuie cerut fără în- tîrziere ajutorul, intervenția directă a unui sau altui for de partid, nu însă spre ă aștepta ca acesta să-țj ia de pe umeri răspundeți ce-ți revin. Se creează astfel o situație paradoxală. în loc să-și îndeplinească aceste atribuții, tind să transfere răspunderea proprie comitetului orășenesc, ca și cînd a- cesta ar avea rolul unui centru de dispecerat.Are dreptate tovarășul Dragomir Radu, secretar al comitetului orășenesc de partid, că în felul acesta nu poate fi vorba de exercitarea unui control și a unei îndrumări competente din partea comitetului orășenesc de partid, ci de substituire, de o tutelă măruntă asupra conducerilor întreprinderilor. Un asemenea procedeu constituie, în ultimă instanță, o frîriă în calea stimulării iriițiaflvei și răspunderii cadrelor tehnico-ădininistră- tive pentru. îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
Constantin MORARU

•X

Divorțul nu e un capitol închis. El acționează implacabil și după 
aceea, constituind tocmai prin aceâsta un grav act antisocial. Mă refer la cazurile cînd foștii sb’ti âu copii, deci obligații și îndatoriri comurie dintre cele mai grele și mai responsabile. Ruptura, în loc să aducă ușurare, poate provoca adevărate dezastre. Din vechile conflicte închise între C6- perțile dosarelor de la tribunal — am avut prilejul Să constat într-o serie de cazuri — apar, inevitabil, de-a lungul ariilor conflicte noi care angajează în mod brutal soarta copiilor/Cojocaru Gheorghe, muncitor la aeroportul' Băneasa, care locuiește ne B-dul 1 Mai nr. 85, â divorțat în i§57. Fiul său. a fost încredințat mamei, Maria Vlase,. Drumurile 
celor doi soți s-âu despărțit. Lâ scurt timp el s-a recăsătorit. După patru ani de la promihfarea sentinței de divorț cele două părți au apărut însă într-un nou proces. Sus- ținînd că și-â refăcut familia, tatăl își revendică fiul pentru a-1 crește și educa. Și-a rința împlinită. A ridicat băiatul de la fosta soție și l-a integrat în noua familie. Micuțul a trăit aici încă vreo cîțiva ani, pînă ăstă-vată, cînd s-â inters iarăși la mama sa.Care este rezultatul a- cestui trai al copilului cu un picior într-o casă și cu altul în altă casă ? Este el mai fericit acum cînd are două cămine în loc de unul ? Să facem o scurtă recapitulare a vieții lui. La vîrsta de 5 ani, cînd în sufletul copilului se cristalizează primele și cele mai dragi amintiri, puterea sa de înțelegere

era intens solicitată; Primele imagini percepute și pe care nu le va putea uita toată viața : scandalurile terminate cu bătăi între soții porniți pe calea divorțului. Mâi tîrziu, cînd a rămas numai cu mamă, aceasta riii 1-â p’ii- tut supraveghea. Cînd a împlinit zece ani, s-a pomenit în familia străină a tatălui. Aici a dat peste alți oartieni, cu alte cori- cepfii și opiceiuri. Noile lui cunoștințe nu-1 puteau înțelege. Sub noua aripă, creștea ca un pui străin, ca o ființă câre nu-și găsește locul nicăieri. Doi ani a rămas repetent. Nimeni — nici tatăl, nici mama — nu s-a alarmat, într-o bună zi băiatul a ajuns _în fața tribunalului ca infractor. Cine l-a a- duș în această situație ? Tatăl și rriămă susțin peste tot: „Vinovatul este... copilul. Este un derbedeu, fără nici im căpăt.îi". Dar cine i-a așigurât o astfel de soartă ? Părinții.Cu up an în urmă s-a pronunțat divorțul dintre Iulius. Bandi, merceolog la T.C.M.E., și Vera Schell, asistentă de laborator la institutul pentru controlul medicamentelor si cercetări farmaceutice, în apartamentul nr. 37. din blocul aflat ne Calea Gri- viței nr. 238 nu s-a produs nici o schimbare. El s-a retras într-o cameră ; • ea. împreună cu cei trei copii între 6 și 10 ani. în celelalte două camere. Si-au cîstigat mult rîvni- ta independentă a unuia față de altul. Și totuși apar zilnic certuri.Din moment ce cei trei cOpii mai au încă părinții lîngă. ei. s-ar părea că au totuși o soartă măi bună. Dar numai podeaua care susține cele trei camere ale apartamentului prezintă un slab ment de sudură a

cesteî familii destrămate. Deși în același loc. familia s-a îfnpărțit brusc în dodă. Cuțitul nevăzut străpungă nemilos și sufletele copiilor care, dacă s-ar lua după sfaturile mamei, au un tată nenorofeit, iar, după povețele celui din tifrilă, o' rriămă îngrozitoare. Pendulează de la unul la altul. învață fiecare să mintă în resul celui de fată dauna celui absent.ririții i-au transformat în agenți de legătură care le transmit pltimele știri de ne frontul gîlcevii.Mai grav este că torrara psihică a acestor copii este însoțită de o altă tortură cu consecințe nefaste asupra sănătății lor. Tatăl plătește fostei soții jumătate din salariu perisie a- Umentară pentru copii. A- ceasta ia banii de la gura copiilor și îi cheltuie pe la tribunale. în prezent părinții sîrit din nou cllenții tribunalului, re- vendicîndu-și copiii ca pe simple obiecte.Iată cum ambiții meschine și deșarte distrug viitorul unor ființe cu totul nevinovate.Divorțul nu scutește pe cei în cauză de obligațiile în societate, dar îi împiedică și mai mult să le îndeplinească, fără a-i absolvi de răspundere.Cu mai mult timp în urmă, Eugrinia Stan, salariată la IPROMET, Și-a părăsit soțul, Alexandru Stan, tehnician în Ministerul Inddstriei Chimice, care locuiește îri ătr. Pâ- jurei nr. 17, .îritr-un bloc nou. Și-a iuăt fetița și, de frită să nu i-o „fure" tatăl, își schimbă adresele cu o repeziciurie

uimitoare. Tribunalul i-a respins acțiunea de divorț.Pentru a reface acest cămin, âm cerut sprijiriul conducerii IPROMET. Directorul acestui institut ne-a răspuns însă scurt:„Nu mă interesează că fac salariații în timpul liber și îri fânîilie,<. Oare nîi datorită unei asemenea a- titudini se destramă unele căsnicii, ruinîndu-se nu nuteai soții dar și viitorul copiilor lor ? în multe situații similare intervenția colectivului de muncă a avut rezultate bune. în cazul de mai sus, o vină mare are și tatăl Eugeniei, Constantin Alexandru, salariat la Fabrica de timbre. Gupă curb s-a dovedit în fața instanței, 
este ....... i- cît. fiica sa 
nea ._ soții Stan mai e posibilă coriciliereâ, Salvarea lor și 
a copilului. Desigur, de vreme ce aceștia nu sînt divorțați, ei ar trebui să locuiască împreună. In prezent nu există îrisă nici uri texL de lege îri legătură cu domiciliul comun obligatoriu al soților. Propun să se facă precizările necesare în această privință. Pînă la pronunțarea divorțului Orgariele de miliție să nu acorde nici unei părți domiciliul de flotant la alte adrese, ci soții să continue să locuiască împreună. S-ar ajunge, și pe această cale, mai repede la conciliere, s-ar evita adîn- cirea conflictelor care duc la destrămarea familiei.

Zestrea de dragoste șt sinceritate, de încredere și dăruire adusă cu tine — iată esențialul în căsnicie. Spiritul de aventură, calculele, combinațiile, sUspiciunea — sînt o grea ipotecă asupra viitoarei familii, introduc acele e- lemente de nesiguranță care o vor face mai în- tîi precară și mai tîrziu o vor pulveriza.într-o după-amiază, tineri mi-au solicitat consultație juridică, reținut numele fetei Rodica M., economistă rau tare jenați și gîndit că trebuiau foarte îndrăgostiți.

In seara zilei de 27 hoidmbrie 
un turist din BucUreșfij a cărui 
mașină stâ’fioha pe strada ,,7 No- 
iembrie”-!ăși, a fost prădăt. In
fractorii au spart geamul unei 
portiere, au deschis mașina și au 
furat păturile de pe canapele, un 
palton, un pachet cu diverse lu
cruri și âlle obiecte. Anunfînd 
cazul milifiei orășenești, infracto
rii au fost descoperiji în numai 
cîteva ore. Se numesc Gheorghe 
Be|a, Petre Cogeanu, Gheorghe 
Agheorghlesei (zis Gică).și Lau- 
renjiu fu|u. Conform legii, sînf 
pasibili la o pedeapsă înfre 2 și 
7 ani.

practic, spiritul lor gospodăresc, moștenit din mamă în fiică, dezvoltat în viața de zi cu zi. Chiar dacă există o diviziune a muncii în interiorul fiecărei familii, femeia este cea care face totuși majoritatea cumpărăturilor, care cunoaște mai bine varietatea gamei de sortimente necesare și, deci, sesizează mai ușor deficiențele. De altfel, în foarte multe cazuri, femeia cunoaște chiar sistemul de fabricare â UhOră dintre prodUse. De a- ceea, majoritatea responsabililor de unități cu care am stat de vorbă au cbrisidetat sugestiile femeilor Casnice printre cele mai utile.— Făcînd cumpărături șiorele la care magazinele sînt foar- te aglomerate, gospodinele sînt cele care înregistrează și ne comunică cele mai multe din lipsurile existente, așa încît de foarte multe ori echipa știe dinainte asupra căror aspecte să-și îndrepte atenția. Cu ajutorul gospodinelor, ne spunea tovarășul Iile Văduva, responsabil al comisiei de control obștesc din Comitetul râioriâl Șindicâl 23 August, eficiența controlului crește.Tocmai de aceea, la Conferința națională a femeilor din a- nul atesta s-Ș ârătat că printre biectivele importante ce stau fața comisiilor de femei este acela al stimulării și organizării 
participării femeilor la controlul 
obștesc în domeniul comerțului și 
activității cjospodărești edilitare.Este vorba de o sporire numerică a participantelor, dar și de o mai bună organizare și stimulare a in
teresului lor, care să ducă la un control obștesc mai prompt, mai eficace, mai combativ, mai calificat.Stăm de vorbă cu o gospodină de pe strada Mihail Eminescu, cu o altă gospodină de pe Triumfului, cu o alta de pe Bd. N. Bălcescu. Mereu cârti âcelași răspuns :— Vă mărturisesc că îmi place foarte mult această muncă, că o

fac cu plăcere. Cunosc încă o mulțime de femei care ar fi doritoare să exercite controlul obștesc. După părerea mea, participarea actuală este cu iotul insuficientă.Femeile cu care am discutat au amintit de fapt deficiențe care 
apar unedri datorită nerespectării 
principiilor actualei organizării da
torită aplicării lor necreatoare, 
nediferbhțidte. Ele sînt puse deseori în situația de a pierde timpul degeaba. Or, cunoaștem prețul timpulUi, mai ales ia femeile care au de îngrijit o gospodărie, cu u- riiil sSU mâi tilUlți roflii;— Membrii echipelor sau lucrează în cartiere Unfedri — și cred că nu dau degeaba vinalariații din întreprinderi — ne spune tovarășa Maria Lenghel, de pe Bd. Dirhittov — nu reușesc să se întîlnească nici măcar trei din cel cinci membri ai Unei echipe. Deci controlul nu se face, sau se amînă pe altă dată. Sau — în alte situații reușesc să se adune numai salariații din întreprindere,comunică mai Ușor între ei, și care, reprezentînd majoritatea și deți- nînd și legitimația colectivă, efectuează controlul — fără gospodine.Așadar, marcăm un prim factor âl slabei colaborări ce izvorăște evident din insuficienta și defectuoasa organizare de care sînt responsabile, deopotrivă, comitetele sindicale și comitetele de femei. Sînt și experiențe pozitive. Amintim de exemplu că îri raionul Grivița Roșie există mai multe membre ale comisiei Obștești a femeilor, care se ocupă în mod special cu stabilirea legăturii dintre întreprinderi și gospodine, sau că în orașul

locuiesc diferite, femeile pe sa-

o- în Și care

Gheorghe Gheorghiu-Dej și îri alte orașe s-a dovedit deosebit de binevenită formarea echipelor din oameni care locuiesc în același bloc : salariați și gospodine.Un alt factor care frînează antrenarea uriiii niimăr tnai mare de femei este însuși modul în care se soluționează sesizările făcute de ele în urma controlului. Uneori, a- semeneâ sesizări nu sîiit luate în considerație sau sînt rezolvate tîrziu și cu multe tărăgăneli. Spiritul âcesta de lucru lipsește controlul obștesc de eficiehță, duce la scăderea ptepiinerilor cilrajOăse.— Orice constatare trebuie să se încheie cu o măsură concretă — ne-a spus Victoria Badea din șoseaua Mihai Bravu — dar iată că uneori facem propuneri zadarnice. Am sesizat adesea la cofetăria „Tufănica" și la patiseria de lîngă ea că laboratorul și etalajele sînt într-o mare dezordine, că prăjiturile și pateurile sînt ținute șl chiar expuse în condiții neigieriice. eă localul este, întotdeauna sub gradul elementar de curățenie. Si nu s-a luat nici o măsură, nu ni s-a dat nici un răspuns! Atunci de ce să-ți pierzi vremea?Deci se face necesară o interven
ție promptă a sindicatelor la diferi
te nivele, care să îi determine pe 
cei vizați să ia măsurile 
re, reglementare.Analiza trimestrială sindicate și comitetelecrearea unor colective comune de studiu și control, urmărirea lunară cu participarea echipelor de control și a conducerii organizației comerciale a felului cum au fost a- plicate propunerile și sesizările

de rzgoâ-făcută de de femei,

semnalate trebuie să devină metode curente și permanente ale muncii pe linie de control obștesc.
★Recapitulăm și transcriem cîteva din propunerile pe care le-am înregistrat în cercetarea noastră și care pot constitui obiect de studiu pentru forurile respective.

o Mărirea numărului gospodinelor în echipele de control obștesc și considerarea ca nereglementară â oricăftii control care nu se efectuează cil participarea gospodinelor. In funcție de posibilități, ar fi utilă îngustarea teritoriului de acțiune ai fiecărei echipe în parte.
a Repartizarea femeilor în acele domenii ate deservirii pentru care manifestă înclinație, ținînd seama și de meseria pe care unele au â- vut-o înainte de ă deveni casnice.• Extinderea controlului obștesc asiipra tuțuror Unităților care țin de deservire, în care să fie antrenate. de asemenea, cît mai multe femei.
o Urmărirea sistematică și dezvoltarea activității de control obștesc pe probleme gospodărești edilitare.
o Comisiile de femei, și comitetele de sindicat să îndrepte controlul spre aspecte esențiale, organized consfătuiri între membrii echipelor și ceilalți cetățeni sala- riați sau gospodine.• Propunerile echipelor de control obștesc — unele făcute desigur cu rezerva mai depărtatei lor realizări — să vină chiar în ajutorul planurilor de perspectivă ale întreprinderilor producătoare.Stabilirea unui sistem de legătură direct — și mult mai regulat decît actualele consfătuiri cu consumatorii — între întreprinderile producătoare și membrii echipelor de control obștesc, încît aceștia să poată face aprecierile lor pătrunzînd în esența procesului de producție.

unul nu voia să înceapă primul vorba. Se pofteau reciproc ; în firie, tînăra și-a luat inima în dinți.— Să vedeți, ținem mult unul la altul și am dori să ne căsătorim...Nimic mai ușor, desigur. De vreme ce se iubeau I Dar lucrurile nu e- rau așa de simple. Ea locuia într-o cameră separată la părinți, el avea o garsonieră.— Și care e întrebarea ? a — Dacă ne căsătorim, sîntem Obligați să renunțăm la una din locuințe ?întrebarea mi s-a părut curioasă.— Nu vreți să stați împreună, să fiți nedespărțit! ? Ați putea să trăiți unul fără altul ?Fata a tăcut. TînărUl, bine îmbrăcat, a pus el punctul pe 1:— Pentru moment ar fi bine. Dar problema (șl a apăsat competent asupra cuvîntulul „problemă") se pune pentru caz de divorț... In această ipoteză, nu rămîne unul dintre noi fără casa lui ?Nu mi-am putut stăpînl uimirea. Vasăzică nici n-au apucat bine să se căsătorească și se și gîn- deau la divorț I Mai fă-

ceau și socoteli cum să se despartă îri condiții cît mai avantajoase I întîi era gâtsOniera și apoi căminul IUndeva, într-un cotlon al sufletului lor, se și instalase viermele nesiguranței, al îndoielii, al neîncrederii.A vorbit Rodica :— Noi, știți, sîntem 
realiști și lucizi. (Textual : realiști și lucizi !_Și eu care i-am crezut îndrăgostiți). Am examinat cu seriozitate și această posibilitate. Viața este plină de neprevăzut. Nu, e prudent să te angajezi (sublinierea mea) pentru toată viața.îi priveam consternată. Aduceau în căsnicie două suflete ulcerate de combinații, desfigurate de o contabilitate riică.— Oameni meticiți-vă... spun.M-a întrerupt sentențios candidatul la căsătorie.— Dragostea nu durează mult...Da, o asemenea „dragoste" nu durează mult ICe fel de viață de familie se poăte clădi pe nisipurile mișcătoare ale iricertitudinii, ale rezervelor ? O căsătorie este un legămînt puternic și durabil întfe două ființe decise să-și aparțină toată viața, un legămînt față de ei înșiși și față de societate. Viata în doi — și cu atît mai mult cînd vin și copii, cu bucuriile Și greutățile ei, este un minunat și vibrant imn adus nU numai dragostei dar și solidarității umane, încrederii totale, desăvîr- șite între soți.Dar poate tinerii nu știu — mi-am zis — nu cunosc drama despărțirilor conjugale, dfe aceea vorbesc cU atîtâ ușuririță.Rodica mi-â povestit însă că mama ei era divorțată și recăsătorită.— Și cum te-ai simțit ?— Cînd eram mică am plîns de multe Ori din cauza tatălui meu vitreg. Mai tîrziu am judecat-o fără îngăduință pe mama pentru păsul făcut...— Și atunci ? De ce nu înveți din experiență mamei ?Dar, după părerea mea, nu putem ține răspunzători exclusiv pe tineri pentru raționamentele lor stranii cu privire la căsătorie și rosturile ei. Este foarte bine că legiuitorul a luat măsurile, cunoscute pentru întărirea familiei. Și nu mă îndoiesc că vor da roadele așteptate. Din activitatea noastră am avut prilejul să constatăm ce efecte pozi- ' tive, ce întinsă zonă de înrîurire socială are discutarea problemelor acestea pentru educarea oamenilor. E nevoie de dezbaterea concretă, nominală a manifestărilor negative în viața de familie. Din acest punct de vedere, e de salutat inițiativa generoasă a presei de a lua atitudine împotriva factorilor de disoluție a vieții familiale. Asemenea dezbateri vor deschide ochii tinerilor, îl vor ajuta să înțeleagă valoarea morală a unui cămin durabil, bazat pe dragoste, sinceritate și încredere.

(Urmare din pag. I)

dența gravidei și a co
pilului, probleme de ur
gență medico-chirurgi- 
cală, de sănătată pu
blică, de igienă și 
epidemiologie, condi
țiile de muncă și de 
trai create pentru me
dic. După cîțiva ani 
petrecuți în „produc
ție" absolvenții au 
tras Unele concluzii pri
vind modul cttm au fost 
pregătiți pentru a lucra 
independent îhțr-o cir
cumscripție sanitâră ru
rală în calitate de me
dic de medicină gene
rală. Concluziile an
chetelor, convorbirilor 
și âle altor forme de 
contact stabilite cu foștii 
noștri studetiți ne su
gerează noi fbrme pen- 
tfli apropierea muncii 
instrucțiv-educative de 
cerințele practicii. Fo
losim în acest scop și 
înregistrări pe bandă 
de magnetofon și filmul

de scurt metraj. Pentru 
perfecționarea muncii 
cabihetidili am prevă
zut permanentizarea 
urmăririi activității âb- 
solvehților, 
unor studii 
actuale de 
portantă 
practică, | 
reprezentarea 
statistice cu 
graficelor, 
unor filme sonore de 
scurt metraj. în plus, 
organizarea unor vizite 
cil studenții din anul 
VI la locurile de muncă 
ale absolvenților va 
contribui la cunoaște
rea încă pe băncile ins
titutului a condițiilor 
în care vor lucra.

La sfîrșitul convor
birii am putut consulta 
un bogat material do
cumentar, rod al mun
cii acestui cabinet: 
înregistrări pe bandă de 
magnetofon realizate în 
regiunile Crișana și 
Maramureș în vara a-

elăborarea ! pe teme 
■mare im- 

tebretică și 
gruparea și 

datelor 
ajutorul 

pregătirea

nulul acesta, cu 
iritîlniHlor cu 
beiifii repartizați 
ceste regiuni, fișe de 
evidentă, materiale de 
ăiiclietă, filme. Din 
ele se desprinde conclu
zia că de pe urma ex- 
perienfei absolvenților, 
se pot trage o serie de 
învățăminte valoroase 
care nu sînt fructificate 
încă în suficientă mă
sură de către univer
sitățile și instituțiile de 
învățământ superior de 
diferite profile pentru 
a apropia cît. inai mult 
programa analitică și 
procesul de învălamînt 
de necesitățile vieții. 
Considerăm că această 
inițiativă merită să fie 
studiată și sprijinită a- 
tent de către Ministe
rul învățământului în 
vederea generalizării 
experienței valoroase la 
institutele de învăfă- 
mînt superior de toate 
profilele.

ocazia 
ahsol- 
în a-
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importanța cuvenită asigurării furajelor.acesta plantele nutreț s-au pe 6 230 ha,

O nouă fabrică

și uzinele be-

IWâNȚE'

»
evidente

WMMM

Agerpres)

rezultate lingă a-

și firesc, în ra- contractuale a- uneori, situații ne-
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La Combinatul de industrializarea lemnului 
din Pitești s-a terminat construcția Fabricii pen
tru făină din lemn, la care se continuă monta
jul instalațiilor și agregatelor. întregul necesar 
de mașini și utilaje este produs de industria 
noastră. Fabrica este prima de acest fel în 
țară. Valorificînd rumegușul provenit de la 
celelalte fabrici ale combinatului, noua unitate 
va produce 2 000 tone de făină din lemn pe an. 
Făina din lemn își găsește multiple întrebuin
țări : în industria maselor plastice și a cauciu
cului sintetic, la fabricarea antibioticelor, în 
tăbăcării, în industria metalurgică, turnătorii.

Țăranii cooperatori din raionul Deta au acumulat o bogată experiență în dezvoltarea zootehniei. în ultimii ani ei și-au îndreptat și mai mult atenția spre creșterea animalelor și în special, a taurinelor. în cele 36 de cooperative agricole de producție, pînă la sfîrșitul a- cestui an numărul taurinelor va depăși 19 500 din care 8 800 vaci și juninci gestante. De asemenea, e- xistă un număr mare de porci și ovine. Acest lucru a determinat consiliile de conducere ale cooperativelor agricole să acorde

vestit sume modeste de bani. Cu 5 000 tone furaje combinate sub formă de pastă folosite ca rație de producție se poate obține un venit bănesc de peste 6 milioane lei. Iată ce ne pot aduce investițiile noastre modeste, consumate în scopul preparării și conservării furajelor suculente atît de necesare pentru lunile de stabula- ție.Uniunea raională a cooperativelor agricole de producție, împreună cu consiliul agricol raional se preocupă și de folosirea rațională a furajelor gro-
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Anul pentru cultivat ceea ce reprezintă 12 la sută din totalul suprafeței arabile. A crescut îndeosebi suprafața cu lucernă, trifoi și alte leguminoase.Pe lîngă aceste măsuri, la indicația comitetului raional de partid au fost întreprinse o serie de studii privind folosirea rezervelor de asigurare a bazei furajere, conservarea furajelor, utilizarea lor rațională. Așa, de pildă, s-au experimentat silozul la suprafață și fără pereți, prepararea furajelor combinate sub formă de pastă și păstrate prin însilo- zare, folosirea capitulelor de floarea soarelui sub formă de făină în hrana taurinelor, tocarea fină a cocenilor, administrarea grosierelor sub formă preparată și altele.în majoritatea cooperativelor agricole se folosesc furajele sub formă de pastă pentru hrana taurinelor. Acest nutreț care, în raion, se prepară în cantități de 4 000—5 000 tone anual se compune, în principal, din dovleac și sfeclă de zahăr sau semizaha- rată. Practica a dovedit că furajul combinat sub formă de pastă este foarte economic, ridică valoarea rațiilor în ceea ce privește conținutul în proteină, substanțe minerale și vitamine, mărește productivitatea animalelor și micșorează prețul de cost al cărnii și al laptelui.Prepararea furajului combinat sub formă de pastă se poate face numai dacă în prealabil se creează condiții pentru aceasta. Este vorba de asigurarea nutrețurilor suculente — dovleci, sfeclă etc. Menționez că de pe loturile cultivate cu dovleci la cooperativele agricole din Opatița, Gad, Birda, Mo- ravița și altele, s-au obținut cîte 100 000 kg la hectar. De asemenea, este necesară procurarea unor tocători care transformă bostănoasele și rădăcinoa- sele în pastă, precum și amenajarea de bazine betonate corespunzătoare păstrării furajului. Toate cooperativele agricole din raionul nostru dispun de asemenea tocători și bazine pentru care au in-de

siere. Au fost confecționate pe plan raional două tipuri de tocători, care transformă cocenii de porumb în tocătură fină. Un tip de tocătoare este realizat pe principiul pînzelor de fierăstrău, iar altul pe principiul de bolțuri ascuțite, cu ajutorul cărora se mărunțesc și moșează cocenii. Ambele tocători dau foarte bune. Pe cestea, se mai folosesc to- cătorile de siloz tip To- pleț, dar cu viteza de înaintare a cocenilor redusă. Cît privește prepararea acestora, ea se face în raport cu posibilitățile e- xistente în fiecare cooperativă agricolă. Unele u- nități, ca cele din Jamu- Mare, Tormac și altele, folosesc bazinele betonate în care s-a conservat pasta de furaje, iar cele din Liebling, Gătaia și altele au bazine speciale făcute pentru prepararea grosierelor. Experiența arată că cele mai bune rezultate se obțin atunci cînd se a- mestecă nutrețuri cît mai diferite cum sînt cocenii și paiele tocate, plevurile și în special cele de grîu, porumbul siloz, furajul combinat sub formă de pastă, borhot etc. La toate acestea se adaugă melasă diluată și saramură. Pentru tineretul pus la îngrășat, unele cooperative ca cele din Tormac, Birda, Mare, Liebling și altele au folosit cu rezultate foarte bune și ciocălăi măcinați în amestec cu capitule de floarea-soarelui sub formă de făină, precum și cu uree.După cum se vede, în componența amestecurilor intră multe nutrețuri care se găsesc la îndemîna fiecărei unități. Desigur, pentru strîngerea acestora au fost luate o serie de măsuri între care dotarea fiecărei combine cu colectoare de pleavă. Numai în acest Tel s-au strîns cîte 300 kg de pleavă la ha. Furajele preparate se lasă 24 ore pentru a se produce o prefermentare, după care se administrează animalelor.Rezultatele obținute prin aplicarea acestor metode, au întărit convingerea cooperatorilor că folosirea superioară a furajelor grosiere ridică productivitatea animale-

Gătaia, Jamu-

Cuptor de 4 orimai productiv
La uzinele „Tractorul" din Brașov a intrat în funcțiune, în sectorul tratament termic al forjei,, un cuptor de mare capacitate. El este executat după un proiect românesc, conceput de către un colectiv de specialiști din uzină. Instalațiile acestuia, fabricate în întreprindere, au un nivel înalt de mecanizare și automatizare. Prin intrarea în funcțiune a acestui agregat, a cărui capacitate este de 4 ori mai mare decît a cuptoarelor obișnuite, sporește producția de piese tratate necesare tractoarelor. Totodată, productivitatea în secția respectivă crește de două ori. (Agerpres)

lor. Cooperativele agricole din raionul Deta și-au realizat prevederile planurilor lor de producție la lapte marfă, cu aproape două luni înainte de termen. De asemenea, producția de lapte prevăzută pe vacă furajată va fi depășită pînă la sfîrșitul a- nului cu cel puțin 200 litri. Venitul bănesc realizat pe cele trei trimestre din creșterea animalelor reprezintă 54% din totalul veniturilor realizate de cooperativele agricole din raion. La creșterea tineretului bovin pentru carne, amestecul de suculente cu grosiere, preparat cu melasă șl uree a dus, de asemenea, la obținerea unor rezultate bune. La cooperativa agricolă Jamu-Mare sporul

creștere în greutate la tineretul taurin a ajuns la 1 000 grame în medie pe zi. Rezultate bune au obținut și cooperativele agricole Liebling, Gătaia, Tor- mac și multe altele.Uniunea cooperatistă raională, în colaborare cu consiliul agricol, vor lua, în continuare, măsuri pentru generalizarea experienței înaintate și introducerea pe scară largă a metodelor științifice de hrănire a animalelor, asi- gurîndu-se astfel, mărirea rentabilității zootehniei în toate cooperativele agricole.

BAZIN FORESTIER 
ÎN RETEZATLiniștea codrilor seculari de pe Valea Nucșoarei din masivul Retezat este tulburată pentru prima dată de zgomotul ferăstraielor mecanice și al tractoarelor rutiere. Aici s-a deschis un mare bazin forestier. Pentru punerea în valoare a celor peste 300 000 metri cubi de bușteni din această pădure s-a construit un drum rutier de aproape 7 kilometri. O dată cu începerea primelor tăieri s-au creat și condițiile necesare aplicării metodei de exploatare a fagului în trunchiuri lungi și catarge, în vederea realizării unei productivități sporite și obținerii unor cantități mai mari de lemn de lucru. Lucrările începute în acest bazin fac parte din măsurile pregătitoare pentru producția anului viitor. în prezent se lucrează în 80 de parchete la doborîrea și apropierea spre depozite a materialului lemnos, la formarea stocurilor necesare care vor fl prelucrate și valorificate în lunile de Iarnă, cînd se pătrunde mai greu în pădure. (Agerpres)
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Institutul de cercetâri textile din București. In fotografia : linia tehnologică de textile nefesute

în „Scînteia", pe tema perfecționării aprovizionării tehnico-materiale s-au publicat numeroase puncte de vedere. Dintre ele, eu îmbrățișez pe acelea care susțin că trebuie revizuit sistemul actual de acte normative și principii metodologice care guvernează relațiile de furnizare, precum și modul de organizare efectivă a întregului aparat utilizat în prezent pentru realizarea sarcinilor de aprovizionare tehnico-mate- rială. Dacă cercetăm condițiile reale în care se înfăptuiește aprovizionarea întreprinderilor, observăm că o bună parte din sortimentele de materii prime și materiale folosite în construcția de mașini — îndeosebi metalul — sînt dirijate. Necesarul trebuie așadar stabilit și • solicitat trimestrial forului tutelar, cu 95 pînă la 110 zile înaintea unei noi etape de producție.Se pune întrebarea : sînt oare optime termenele de 95 pînă la 110 zile ? După părerea mea, nu ! Și iată de ce. Ponderea dominantă în cadrul planului de producție al uzinei „1 Mai" din Ploiești o dețin instalațiile de foraj, de mare complexitate, care conțin, în medie, circa 40 000 repere a- samblate. Ciclul de fabricație al unei instalații depășește 3 luni de zile. Din aceste considerente, la calculul necesarului de a- provizionare pentru o a- numită perioadă trebuie avute în vedere, de fapt, încă două trimestre, plus termenele amintite. Cu alte cuvinte, se impune a fi cunoscută structura sortimentală a producției neterminate, pentru toate felurile de materiale, precum și modificările acesteia de-a lungul tuturor celor 3 trimestre. Reți- nînd deci durata ciclurilor de fabricație și termenele la care se înaintează către furnizori cererile de

materiale, rezultă necesitatea ca repartițiile privind aprovizionarea optimă a uzinei să fie emise cu cel puțin 210 zile înaintea perioadei de livrare a instalațiilor și cu 270 de zile mai devreme pentru cele care reclamă materiale speciale din import. Consider că numai așa se poate realiza corelarea planificării cu aprovizionarea. Aceasta reliefează încă o dată necesitatea introducerii unor relații pe termen lung între furnizorii de materii prime și materiale neficiare.Cum e porturile par,

procesulul tehnologic, datorită duratei ciclului de fabricație și volumului producției, impun acordarea unei atenții deosebite Ia măsurarea producției neterminate. Consider că aprecierea exactă a acestei producții necesită atît o mare operativitate și precizie în evidența primară, cît și folosirea pe scară largă a stațiilor de mașini electrocontabile. Lu- îndu-se în balanța de resurse, alături de celelalte stocuri, și volumul exact al producției neterminate, se va obține reducerea cantităților de materiale solicitate și, de aici, o mulțime de consecințe pozitive financiare.

RELUIND CONCLUZIILE UNEI
MESE ROTUNDE PRECEDENTE

DESPRE PLANUL DE INVESTIȚII(Urmare din pag. I) născutAșa-zisul pericol nu s-a acum, ci el a fost semnalat în urmă cu 7 luni. După cum s-a văzut, la întrebarea : de ce nu s-au înlăturat neajunsurile, șeful serviciului investiții de la „Rulmentul" nu a putut da un răspuns. Credem că în locul unor pronosticuri pesimiste și al unor justificări, conducerea uzinei și forul de resort vor răspunde prin fapte care să arate că socotesc realizarea planului o îndatorire necondiționată, vor interveni energic, găsind resursele pentru redresarea urgentă a situației create la „Rulmentul".O „escală" am făcut și la uzinele „Steagul roșu". Tov. ing. Nicolae Popa, șeful serviciului investiții al uzinei, ne-a relatat: „Stadiul lucrărilor planificate pe 1966 s-a îmbunătățit în cea de-a doua parte a anului. Avem condiții să realizăm planul la construcții-mon- taj. Sîntem optimiști". Evident, e foarte bun optimismul, dar el trebuie dublat de eforturi susținute pentru accelerarea ritmului lucrărilor de investiții. Nu trebuie să se Uite că, în 10 luni aici s-a realizat doar 64 la sută din planul a- nual de investiții, că restanțele în livrarea unor utilaje n-au fost recuperate. Beneficiarul nu are dreptul să se declare mulțumit numai cu îndeplinirea pianului valoric Ia construcții-montaj. Aceasta, întrucît, așa cum ne spunea chiar ing. Nicolae Popa, predarea cît mai grabnică a noilor capacități este o condiție esențială pentru îndeplinirea planului de producție pe 1966 și pe anul viitor.Profitînd de această nouă masă rotundă, am pus și întrebarea : cum se pregătește startul anului viitor ? Răspunsurile s-au axat tot în jurul asigurării documentației tehnice și al contractării utilajelor, elemente esențiale pentru bunul mers al investițiilor în 1967.Ing. Nicolae Munteanu : „Tocmai pentru că volumul investițiilor în 1967 este superior celui din acest an, documentația tehnică este elaborată și predată constructorului

aproape în întregime. S-a asigurat o eșalonare cît mai judicioasă a lucrărilor pe trimestre și luni. între ele nu există nici o disproporție în ce privește folosirea capacității de execuție. Pînă la începutul lunii noiembrie au fost contractate 55 la sută din utilaje. Vom continua și în 1967 executarea în regie proprie a altor utilaje, accelerînd montajul și punerea în funcțiune mai devreme a noilor obiective".Ing. Alexandru Filip: „Trăgînd învățăminte din experiența de pînă acum, în prezent avem peste jumătate din volumul documentației pentru anul viitor. Toate proiectele vor fi predate cel mai tîrziu la sfîrșitul lunii februarie. La ora actuală există încheiate contracte pentru aproape 80 la sută din utilaje. în curînd vor fi perfectate și celelalte contracte'. Cît mai repede ar trebui rezolvată de către minister problema finanțării statici de 110 kV“.Ing. Nicolae Popa : „în anul ce vine, pe lîngă lucrările în continuare, urmează să înceapă construcția unor noi obiective. Volumul de lucrări se dublează. în- tîmpinăm însă greutăți în asigurarea documentației. Pînă în prezent avem doar 25 la sută din proiecte. Nu s-a trecut încă la elaborarea proiectelor necesare obiectivelor noi. în ce privește utilajele, ele sînt contractate în proporție de 46 la sută, ceea ce este insuficient pentru a asigura un ritm intens la montaj".Ne-am adresat din Nicolae Aldea, inginer al întreprinderii de montaj Brașov, care„Pînă acum, sistemul nostru de lucru a fost defectuos din cauza asigurării cu întîrziere și pe felii a documentației de către unii beneficiari. O consecință directă este lucrul „în asalt" în acest ultim trimestru, cînd va trebui să realizăm un volum dublu de lucrări față de trimestrul I.— Cum veți proceda în 1967 7— Vrem să înlăturăm toate neajunsurile. Dar trebuie să fim ajutați, mal ales că și pentru 1967,

nou și tov. șef-adjunct construcții- ne-a spus:

unii beneficiari intenționează să repete neregulile de pînă acum. De exemplu, la „Steagul roșu" s-a întocmit din nou o proastă eșalonare a lucrărilor. în timp ce în semestrul I s-au prevăzut 27 milioane lei, în semestrul al II-lea valoarea lucrărilor se ridică la 41 milioane ilei. De asemenea, nu ni s-a asigurat integral documentația tehnică".Pe tov. ing. Ion Mătieș, director adjunct al filialei Brașov a Băncii de Investiții, l-am întrebat: ce schimbări au avut loc de la publicarea discuției și care spectiva pentru 1967 ? cutorul ne-a răspuns : „Rulmentul" cît și la roșu", ministerul tutelar,intervină cu măsuri energice pentru îndeplinirea planului de investiții, le-a redus volumul de lucrări. O parte din fonduri au fost virate altor întreprinderi. La prima vedere nu ar rezulta consecințe. Dar, numai aparent, deoarece economia națională conta pe produsele pe care trebuiau să Ie livreze cele două uzine. Ing. Nicolae Popa se plînge că o serie de furnizori nu livrează utilajele la termen. Dar

este per-Interlo- „Atît la „Steagul în loc să

chiar la cele pe care le execută uzina „Steagul roșu" există mari întîrzieri: din utilajele în valoare de 14 000 000 lei, prevăzute să se producă în 1966, uzina a executat abia jumătate".în încheierea discuției, l-am rugat pe tov. ing. Ion Ghiraș, membru al comisiei economice a Comitetului regional Brașov al P.C.R., să-și spună'părerea: „Datorită eșalonării defectuoase a planului de execuție la „Rulmentul" și „Steagul roșu", ca urmare a neasigurării documentației, contractării și livrării cu întîrziere a utilajelor, cele două uzine se găsesc în acest trimestru într-o perioadă de „a- salt". Ceea ce nu au realizat în restul anului, se impune să facă acum. Constructorul trebuie sprijinit perseverent, zi de zi, pentru a putea să termine cît mai repede montajul utilajelor. Totodată, cele două uzine au îndatorirea să revadă niodul în care au conceput pregătirile pentru 1967 în domeniul proiectelor, utilajelor și eșalonării lucrărilor. Este absolut necesar ca în anul viitor să nu se mai permită repetarea neajunsurilor de pînă acum".

I
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Toate uzinele amintite fac 
parte din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Este 
de neînțeles de ce „Rulmen
tul" și „Steagul roșu" nu pre
iau operativ experiența în in
vestiții a „Tractorului". Doar 
sînt toate din Brașov. De ase
menea, este inadmisibil că 
timp de 7 luni s-au tolerat 
neajunsuri mai vechi, că și a- 
cum se mai tolerează aceleași 
deficiențe : lipsa documenta
ției tehnice, contractarea cu 
întîrziere a utilajelor, eșalo
narea defectuoasă a lucrări
lor. Cele două uzine vizate 
spun că în 1967 au un volum 
mai mare de investiții șl că

sînt decise să le realizeze 
exemplar. Aceasta e foarte 
bine. Dar, va fi absolut nece
sar ca prin eforturi susținute 
sâ se îndeplinească mai întîi 
planul de investiții pe acest 
an. Numai așa, în anul viitor, 
se va putea lucra în ritm viu 
din primele luni, iar calitatea 
lucrărilor nu va fi influențată 
de „asaltul' din ultimul tri
mestru. Se impune ca ministe
rul amintit să tragă operativ 
toate concluziile din situația 
și neajunsurile care dăinuie 
de mai mult timp în cele două 
uzine brașovene și să aplice 
în oel mal scurt timp toate 
măsurile energice necesare.

s
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prevăzute. Se ivesc, bunăoară, cereri ale beneficiarilor chiar în perioada de realizare a instalațiilor, generate de modificări ale completelor de livrare, a condițiilor tehnice și documentației de execuție. Satisfacerea promptă a acestor solicitări suplimentare — valabile și pentru alte produse ale industriei constructoare de mașini — este obligatorie, dacă dorim ca prestigiul mijloacelor noastre tehnice să crească necontenit pe piața internațională. în aceste cazuri unele sortimente nu mai pot fi valorificate la termenul contractual inițial. De asemenea, sînt necesare, în- tr-un termen scurt, noi materiale, necuprinse inițial în planul de aprovizionare, dar care condiționează livrarea de calitate a întregului produs. Toate acestea pot fi și trebuie soluționate prin baze de aprovizionare-desfa- cere, bine organizate.Din experiența uzinei noastre, rezultă că suplimentările și renunțările, oricît de elastice ar fi ele, produc adeseori perturba- ții în îndeplinirea planului de producție al întreprinderilor furnizoare. Se impune deci, după părerea mea, a doua variantă : organizarea unor baze amplasate în centre industriale importante, care să poată asigura operativ toate gamele de materiale, precum și redistribuirea celor disponibile la un moment dat. Dacă ținem seama de sistemul u- zinei coordonatoare, în care colaborează un număr însemnat de unități industriale (noi, de pildă, întreținem relații cu alte 46 de întreprinderi) și că modificările de care a- minteam în structura programului de fabricație a uzinei coordonatoare afectează direct și activitatea acestora, rezultă și mai pregnant necesitatea organizării unor baze de aprovizionare și desfacere regionale. Țin să subliniez că existența unor asemenea baze ar contracara și efectele negative ce apar în prezent de pe urma livrărilor neritmice de materiale și nerespectării complete a sortimentelor de către furnizori, uneori din cauze obiective. Evitarea acestor neajunsuri ar reduce considerabil volumul actual al derogărilor. Stăvilind în același timp și imobilizările în stocuri supranormative, cred că bazele regionale ar fi capabile să perfecționeze substanțial sistemul de aprovizionare teh- nico-materială a prinderilor.Doresc să ridic și chestiune : cum se asigura cunoaștereanunțită a producției neterminate, ca structură, și anume, toate cantitățile de materiale existente la un moment dat în diverse faze ale procesului de producție ? în această direcție metodologia în vigoare nu mai corespunde necesităților. Valorile și cantitățile foarte mari de materiale, existente permanent în acest stadiu al

între-o altă poate amă-

Perfecționărl necesită și metodologiile de calcul a normativului de mijloace circulante și a cotelor ce urmează a fi alocate întreprinderilor. După părerea mea, aceste metodologii nu mai corespund stadiului actual de dezvoltare a producției industriale. Fundamentarea calculelor respective numai pe un volum res- trîns de date statistice obținute din perioadele precedente — așa cum indică metodologia — permite în prea mică măsură eliminarea influenței ce o exercită modificările de structură, atît asupra planului de producție cît și asupra sortimentelor utilizate în producție. Menținerea, în continuare, a acestei metodologii, care a corespuns cu ani în urmă, dar care acum este depășită, poate frîna, pe de o parte, diversificarea produselor realizate de o întreprindere, iar pe de altă parte, îngreunează în mod artificial folosirea și extinderea unor procedee tehnologice moderne, mai eficiente, fără a mai vorbi de implicațiile financiare. De pildă, intenția bună de a înlocui profilele laminate cu bare trase în vederea utilizării intensive a mași- nilor-unelte automate poate întîmpina piedici serioase, provocate de influența structurii consumului de materiale în perioada precedentă, mult, la stabilirea mativului financiar, trivit vigoare, pecta o vederi lor de stat și normelor interne departamentale. Așa, spre exemplu, stasurile prevăd pentru unele sortimente de cherestea (ră- șinoase, foioase) o durată de condiționare de 3 pînă la 6 luni. Deci, este absolut nevoie de constituirea unui stoc tehnic. Din păcate, el nu se poate forma, întrucît metodologia actuală nu prevede posibilități de finanțare a unui asemenea stoc. Sau, atunci cînd se ivesc situații în care, după unele o- perații tehnologice, ar fi necesară stocarea semifabricatelor pentru o perioadă de timp mai lungă decît cea îngăduită de normative — cazul inelelor de rulmenți — metodologia nu permite asemenea operații strict necesare.îmbunătățirea acestor metodologii, care să îmbrățișeze toate aspectele economice și tehnice și să le rezolve în raport cu necesitățile reale ale procesului de producție este stringentă. De aceea, consider de mare actualitate ca Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Banca Națională să urgenteze aplicarea celor mai eficiente și optime măsuri, aceasta fiind în folosul aprovizionării întreprinderilor industriale.

Mai nor- po- înprescripțiilornu se pot res- serie de pre- ale standarde-

Ing. Vladimir ȘIREANU
șeful serviciului aprovizio
nare —_ uzinele „1 Mai" 
din Ploiești
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ROMUL LADEA

„Strămoșul meu

de Pavel CODIȚĂ

Foto : Ion MICLEA

teatru din anonimat

GUSTUL PUBLIC"

-am intîlnit, deunăzi, și am stat îndelung de vorbă cu un fost coleg ’de școală pe care nu l-am mai văzut de aproape zece ani. Un bun inginer, as în profesiunea lui și la curent cu tot ce este nou în tehnică. Fermecător partener de discuție. Dar cînd convorbirea noastră a intrat pe tărîmul artei, am fost surprins de străș- nicia cu care amicul meu distribuia calificative, contestînd — opac la orice contra-argumente — tot ce nu era pe gustul său.Omul de cultură, știind că „repetiția e mama științei", se mai duce odată la un lucru care ii intrigă, nu se pronunță cu grabă și mai revine, ba se mai și informează prin lectură, și cum emoția estetică se concretizează în repetire, izbutește să se apropie de opera adevărată, și să sesizeze impostura sau scandalul cu orice preț. Artiștii mari, marii înnoitori au întîlnit adesea chiar ostilitate, ca să nu mai vorbim de rezistență. Să ne amintim de Rembrandt care, pentru a se apăra de neînțelegerea multor opaci față de tehnica lui de folosire a pastei, le recomanda burghezilor din Amsterdam care veneau să-i vadă operele să le privească de la distanță, întrucît apropierea, privirea de aproape fac rău. Să ne amintim apoi de rezistența publicului față de Căzanne (în opera căruia nu aveau încredere mulți artiști chiar). Cu timpul însă, și mai ales cu o informație și o educație adecvată, s-a văzut că acele opere nu erau chiar atît de greu de înțeles și că erau într-ade- văr opere de artă. Giotto chiar a fost acuzat că era prea rigid. De aceea, alături de lucrurile stabilite și admise, este nevoie și de încurajarea experimentului, a îndrăznelii creatoare. Pentru că un artist adevărat nu se va putea mulțumi cu un rol epigonic, Lu- chian nu putea să continue arta profesorului său Aman numai pentru că în acea vreme arta lui Aman era unanim admisă, cum nici Brâncuși nu a putut și nu a acceptat să-i continue viziunea și procedeele lui Rodin.Mai este însă și un alt aspect, acela al impostorilor, al superficialilor incurabili și prețioși, care,

în numele noutăților, al „artei moderne", neagă tot, înmormîntează sau ar înmormînta tot. Ei sînt singurii care există și care sînt viabili, singurii invulnerabili. în timp ce a- devăratii artiști trudesc din greu o viață întreagă, adesea fără rezultate spectaculoase, vînătorii de modă vor să fie mereu „în frunte" spicuind de ici și de colea, fără să asimileze și adesea fără să înțeleagă. în arta modernă

aduce aminte unde te-a intîlnit. Să stimulăm ardoarea omului care urmărește, se pasionează de fenomenele culturale, nu intră din întîmplare și numai cînd are drum într-o expoziție.în cultură se întîmplă fenomene adesea curioase și neprevăzute. E destul să ne amintim de felul cum a fost descoperită și proclamată valoarea artei negre. A fost destul ca să-i intuiască și să-i des-

CUM EVOLUEAZĂ

din lumea capitalistă a- ceastă goană de a fi în frunte și această groază de demodare a creat o situație periculoasă pentru artă, la care contribuie și presa de scandal.Pentru evitarea și combaterea imposturii, pentru orientarea în haosul pe care-1 creează uneori reclama de bazar a unor „promotori ai artei moderne", mi se pare că singura călăuză este cultura, informația, stimularea pasiunii pentru cunoaștere. Mă gîndesc la atmosfera de pasiune din Franța Restaurației, cînd a- depții lui Delacroix se ciocneau cu adepții lui Ingres, apărîndu-și idolii cu vehemență, nu cu indiferența șprițomanului care, astăzi te proclamă geniu și mîine nu-și mai
Cursurile serale
ale învățămîntului profesional

La 28 noiembrie a început prima sesiune de ad
mitere la cursurile serale ale învățămîntului pro
fesional, care dau posibilitate celor încadrați în 
producție — absolvenți ai școlilor generale de 8 ani 
sau ai altor școli echivalente, indiferent de vîrstă — 
și care nu urmează cursurile vreunei alte uni
tăți de învățămînt, să-și completeze pregătirea 
teoretică de specialitate. La începutul actualului 
an de studii, la București și-au deschis por
țile Școala profesională de construcții de pe șo
seaua Chitila și Grupul școlar al Filaturii româ
nești de bumbac, din cartierul Balta Albă. Paralel, 
în orașele Tg. Jiu, Borzești și Deva au luat ființă 
trei grupuri școlare, care vor pregăti lăcătuși meca
nici, electricieni și lucrători pentru industria ener
getică și constructoare de materiale de construcție.

Concursul de admitere în învățămîntul profesio
nal seral se va încheia la 4 decembrie a.c.

copere valabilitatea cîțlva pictori, ca apoi majoritatea oamenilor de artă și cultură să-i admită frumusețea. Tot așa cum s-a întîmplat și cu scoarțele și cu folclorul plastic din arta noastră populară. Deci „frații care văd" — cum îi numea Eluard pe artiștii plastici — pot contribui la ghidarea gustului public. De aceea, a- vem nevoie de mai multe cărți despre artă, de cicluri de conferințe ținute de oameni competenți și alte forme de inițiere. Mi-a făcut o imensă plăcere cînd. achiziționînd o carte de strictă specialitate ca „Scrisorile lui Van Gogh către Emil Bernard". am descoperit iscălitura unui profesor din Caracal, căruia i-a aparținut cîndva ; sînt peste tot. în întreaga tară, multi oameni preocupați de artă, dornici să-și lărgească o- rizontul, să se cultive. Dar, desigur, nu toți intelectualii noștri pot frecventa marile biblioteci, iar cărțile de specialitate se caută adesea cu luminarea.Cei mai refractari se dovedesc adesea intelectualii care sînt la zi în specialitatea lor. dar care ignoră complet arta. Si se observă că. cu cît cineva e mai neinitiat în artă, cu atît e mai sentențios. Deci, cît mai multe expoziții, organizarea și a unor expoziții străine de prestigiu, acțivitate editorială mai vie în domeniul artei, pentru ca oamenii să depășească stadiul empiric al lui „îmi place" sau „nu-mi place".Și mai trebuie ceva, după părerea mea : presa și revistele să facă apel la

oameni de înaltă specialitate in dezbaterea acestor probleme, iar în promovarea și popularizarea uneia sau alteia dintre lucrări să adopte o atitudine de selecție lucidă, pentru că de multe ori presa însăși, ori televiziunea. creează confuzii și dezorientează, populari- zînd ceea ce ar fi trebuit combătut. Trebuie întronată cu răbdare competența. pasiunea (fără de care nu se face nimic • mare), un climat de promovare a valorilor. Amprenta omului de artă să se simtă peste tot în oraș, în viața de toate zilele. Franțois Mauriac, mi se pare, scria că artizanii parizieni, creatorii de modele, modistele își formează gustul, chiar în lipsa unui program dirijat, ajutați de faptul că foarte multe lucruri dintre acelea pe care le întîlnesc zilnic în drumul lor de acasă spre locul unde muncesc sînt fie opere ale unor mari artiști, mari arhitecti, fie decorații, vitrine etc., care stimulează bunul gust. Pentru a ajuta la formarea unui bun gust, pe o scară largă, este nevoie să promovăm inițiativa artiștilor plastici meniile, de iluminație murală, de peisajul i parcurilor și al și pînă la confecționarea celor mai mici lucrări de artizanat. Aș opina ca artiștii de prestigiu să fie mai consecvent consultați în producția multor fabrici, la proiectările urbane și la organizarea u- nor piețe, la proiectarea și dirijarea festivităților unor mari sărbători naționale. Frumosul să intre în mod obligatoriu în preocupările cotidiene.

în toate do- 1 la vitrine și pînă la arta ! la fîntîni la grădinilor, al străzilor

12,15 — Transmisie de la Sta
dionul Republicii din 
Capitală a întîlnirilor 
de fotbal dintre echi
pele Rapid—Petrolul 
și Steaua—Farul

18,00 — Pentru cei mici : A 
fost odată..... O poveste despre zi și noapte", adaptare după Mircea Mohor Pentru tineretul școlar : „1001 de întrebări"

18,50 — Publicitate
18,58 — Ora exactă
19,00 — Telejurnalul de seară
19,20 — Buletinul meteorolo

gic
19,23 — Versuri preferate. Recită Irina Răchiteanu
19.35 — Pornind de la un gag 
20,00 — „Do-Re-Mi" — emisiune muzical-core- grafică cu tineri interpret!
20,30 — Poșta televiziunii
20,40 — O invitație pentru cei care nu au vizitat Bistrița Aurie, film realizat de Studioul de televiziune București
20,55 — Film „Titanic vals", producție a Studioului cinematografic București
22.35 — Telejurnalul de noapte

r

I
I
I
I

I
I

I

i

creșterea

de 
se

kilo- 
află 
unul

că
a 

în
de 
re

Asistam deunăzi la o 
discuție între oameni de 
teatru, pe marginea vieții 
teatrale din provincie. 
Relevînd marea dispro
porție dintre performanțele 
de ecou republican ale 
anumitor colective și spec
tacolele, prea adesea sub
mediocre ale altora, unii 
își exprimau părerea 
proliferarea teatrelor 
depășit posibilitățile 
cadrării lor cu artiști 
valoare, că în unele
giuni contopirea mai mul
tor trupe, reunirea forțe
lor ar fi în avantajul ca
lității. Alții rămîneau la 
părerea că marele număr 
de teatre înființate la ni
velul regiunilor și chiar 
al raioanelor corespunde 
necesităților reale ale pu
blicului nostru, că deci 
cele mai slabe dintre ele 
nu trebuie desființate, 
ci ajutate să se dezvolte. 
Evoluția, de-a lungul ani
lor, a unor trupe, confirmă, 
cred, această din urmă 
opinie. De altfel, nu po
ziția geografică a unui 
teatru și nici cea pe care 
el o ocupă în ierarhia ad-

ministrativă sînt determi
nante, ci prezența unor 
animatori cu o largă 
perspectivă, programul 
artistic al acestora, preo
cuparea pentru 
colectivului.

La numai 30 
metri de Cluj
Teatrul din Turda, 
din cele mai ocolite în 
ultimii ani și de critică, 
dar și de public. Șansele 
sale de reabilitare păreau 
iremediabil pierdute. Iată 
însă că organele locale 
s-au decis să ia cîteva 
măsuri. A fost schimbată 
conducerea teatrului, au 
fost promovate unele ini
țiative organizatorice și 
artistice, parte timide 
încă, parte mai îndrăz
nețe. Care sînt primele re
zultate î Și, mai ales, ce 
perspective se întrevăd ?

Proaspătul director Vic
tor Tudor Popa ne-a vor
bit în primul rînd despre 
public. In ultimele cîteva 
stagiuni, spectatorii nu 
s-au prea înghesuit la 
casă. De ce ? Lipsesc oare 
la Turda și în împrejuri
mile ei iubitorii artei dra-

matice ? Dimpotrivă. Ac
țiunile din ultima vreme 
au scos la iveală un real 
interes. In cîteva raioane, 
teatrul și-a putut progra
ma o „stagiune permanen
tă', cuprinzînd periodic 
toate premierele recente. 
La sediu, au fost stabilite 
în’primul rînd zile fixe de 
reprezentație (în trecut, 
dezorganizarea era atît de 
mare, încît nici nu se știa 
precis în ce zile ale săp- 
tămînii joacă teatrul și 
cînd e „relache”). Au fost 
inițiate în unele cluburi 
mari „spectacole de ora 
6“ urmate de discuții. Ac
tiviștii culturali din între
prinderi au fost invitați la 
avanpremiere pentru a 
se apropia de teatru și a 
deveni propagandiștii a- 
cestuia în rîndurile tova
rășilor lor de muncă, 
numărul spectatorilor 
început să crească...

Am ajuns la Turda 
cîteva minute înainte
începerea spectacolului, 
în fața teatrului, animație. 
Se pare că publicul înce
pe să respecte teatrul, 
pentru că și teatrul a în-
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a

cu 
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Vastele perspective ale
Un fenomen caracteristic amplei revoluții teh- nico-știintifice actuale este procesul rapid de întrepătrundere, sintetizare și diversificare a ramurilor științifice, care se soldează cu apariția unui puternic grup de științe tinere. Printre acestea, magnetohidrodinamica (M.H.D.) se impune ca deosebit de însemnată, prilejuind numeroase cercetări interesante din punct de vedere teoretic și aplicativ. Reunind, într-o sinteză superioară, studiile din două domenii clasice ale științei — mecanica mediilor continue și electro- dinamica mediilor în mișcare'— ea inaugurează un nou obiect de studiu, reprezentat fluidelor toare de prezenta netic.Spre a rele de aplicare, minți mai întîi că ductiei și tehnicii contemporane le sînt caracteristice regimuri de înalte viteze. Or, în domeniul a- viatiei, s-a constatat că la viteze foarte mari, hiper- sonice, aerul din fata a- paratului de zbor se încălzește, căpâtînd astfel proprietatea de a fi electroconductor — ceea ce face ca obișnuitele cercetări de aerodinamică să fie insuficiente și reclamă înlocuirea acestora

de mișcarea bune conducă- electricitate în unui cîmp mag-ne referi la sfe- am a- pro-

prin studii de magnetohi- drodinamică. Mai precis, aici intervine unul dintre „subcapitolele" acestei tinere științe, magnetoaero- mecanica.Dar acesta este numai unul dintre sectoarele care fac necesară și conferă o mare importanță acestei discipline. încă Faraday intenționase să determine viteza curentului Tamisei, după ce mă- surase diferența de potential electric între cele două maluri. Influența maree- lor face ca fluviul londonez să curgă în ambele sensuri, iar prezenta apei sărate îi conferă o bună conductivitate electrică. Dacă mai ținem seama și de prezenta cîmpului magnetic terestru, ne dăm seama că omul de știință englez își propusese de fapt o problemă specifică magnetohidrodinamicii de azi. Cu toate acestea, nu el este semnatarul actului de naștere al noii științe, ci savantii Hartmann și Lazarus, care în anul 1937 studiază teoretic și experimental scurgerea unui fir de mercur prin- tr-o conductă aflată în ambianță magnetică.Reactualizarea magnetohidrodinamicii este legată de cercetările de astrofizică întreprinse de

Alfrăn, Burgers și Van de Hulst, care au stabilit că aerul rarefiat din afara atmosferei terestre este puternic ionizat de radiațiile cosmice, ceea ce îl face electroconductor. Descoperirea plasmei, ca a patra stare a materiei, și posibilitatea de a o obține în condiții de laborator, precum și lansarea primilor sateliți artificiali ai Pămîntului au impus definitiv magnetohi- drodinamica printre preocupările științifice mare actualitate.Magnetohidrodinamica apare, în primul rînd, ca o știință a navigației cosmice. Și aceasta nu numai în privința studierii mediului de zbor al rachetelor, dar și al realizării navelor cosmice, în construirea motoarelor lor etc.Interesul pentru cercetările de magnetohidrodinamică este sporit de perspectivele pe care le deschide în privința obținerii energiei atomice pe calea reacțiilor termonucleare dirijate. In realizarea acestui important obiectiv științific are o mare însemnătate studierea plasmei, efectuată în principal de magnetohidrodinamică. Iar cînd el are în vedere că energia

de

viitorului va fi probabil tocmai aceea obținută prin reacții termonucleare dirijate se înțelege și mai bine ce vaste solicitări și perspective se deschid magnetohidrodinamicii. Nu mai vorbim de interesul pur științific, pornind de la actualele presupuneri că plasma ar fi starea de existentă a materiei nu numai din Soare și alte astre, dar și a celei interstelare și că ea ar reprezenta circa 99 la sută din Univers.Preocupîndu-se de elucidarea unor aspecte teoretice atît de importante și de inedite, specialiștii în magnetohidrodinamică se preocupă, totodată, încă de pe acum, de diferite studii cu caracter practic, aplicativ. O categorie de asemenea cercetări se referă la realizarea unei instalații care să permită obținerea directă a energiei electrice din energie calorică. Generatoarele de curent magnetohidrodina- mice sînt deja o realitate, și poate nu peste mult timp le vom folosi în mod curent. In Anglia, S.U.A., U.R.S.S., de exemplu, cî- teva tipuri de astfel de generatoare se află într-o fază avansată de experimentare.

actuale, că per- energiei din cea

Practic, generatoarele de curent magnetohidrodina- mice oferă avantajul nu numai al unei construcții relativ simple, dar și al unui randament mult sporit fată de cele datorită faptului mit obținerea electrice directcalorică, fără ca aceasta să mai fie transformată în energie mecanică : astfel, randamentul generatorului M.H.D. este de pînă la 80 la sută, față de 40 la sută — 45 la sută, cît oferă cele mai bune generatoare existente. Construcția generatoarelor M.H.D. mai ridică însă probleme care se cer a fi amplu studiate : obținerea gazului ionizat pe care-1 folosesc, a unor materiale refractare capabile să reziste la temperaturi foarte mari, de ordinul a 2 000°—3 000°C (temperatura plasmei), necesare pentru construcția pereților instalației etc.In țara noastră există mai multe colective care efectuează studii de mag- netohidrodinamică ; la Institutul demiei, canică namică tății a București, cercetări
de Fizică al Aca- la catedra de me- generală, hidrodi- și teoria elastici- Universității din 

la Baza 
tehnice a

de 
A-

impun

cademiei-Timișoara, la Facultatea de fizică a Universității din Cluj. Pe baza rezultatelor obținute de cercetătorii din Timișoara asupra sudurii cu plasmă, s-a trecut la construcția plasma- troanelor — instalații de sudură cu jet de plasmă — care se folosesc cu rezultate superioare în sudura metalelor. Pe linie teoretică sestudiile efectuate de cercetătorii clujeni stabilitatea coloanelor cu plasmă, de mare importanță în aprofundarea mecanismelor reacțiilor termonucleare. Un interes din ce în ce mai mare suscită și cercetările efectuate de specialiștii din București asupra teoriei generatoarelor magneto- hidrodinamice și asupra așa-numitei teorii a „aripei subțiri".Aflată în plin proces de afirmare, magnetohidrodinamica se anunță ca o disciplină cu largi orizonturi de manifestare, chemată să dea răspunsuri și soluții unor întrebări pe care epoca noastră le a- dresează tot mai insistent științei.

privind

Lector univ.
dr Lazăr DRAGOȘ 
Universitatea București

ceput să se respecte pe 
sine. Spre sfîrșitul stagiu
nii trecute a fost prezen
tat un spectacol de poezie 
intitulat: „Trei poeți laudă 
darurile pămîntului româ
nesc". Versurile lui Goga, 
Blaga și Arghezi s-au în
soțit aci cu muzica lui 

' Enescu și cu momente co
regrafice. Participînd la 
realizarea unui asemenea 
recital, înșiși actorii s-au 
simțit chemați la o mi
siune artistică superioară. 
Tot astfel cum spectatorii 
au sentimentul unei spori
te solicitări cînd, la re
prezentația „Viforului" de 
Delavrancea, în holul spa
țios al teatrului îi întîm- 
pină o mică expoziție de 
arme feudale din Țările 
Românești, corespunză
toare epocii evocate pe 
scenă. Sînt. pași spre 
crearea unei atmosfere de 
cultură, menite să se im
pună și să atragă.

Fără îndoială, în sta
diul actual teatrul nu dis
pune de forțe suficiente 
pentru a aborda un re
pertoriu dificil la un ni
vel artistic satisfăcător. 
Sprijinul din afară este 
indispensabil — și există 
condiții pentru ca acest 
sprijin să fie obținut. Noua 
conducere a Teatrului din 
Turda a invitat, cu rezul
tate promițătoare, să co
laboreze la realizarea 
unor spectacole actori, 
regizori, scenografi — 
profitînd în primul fînd 
de apropierea Clujului.

Astfel, în „Steaua fără 
nume" (regia Victor Tu
dor Popa) a apărut ca 
interpretă a Monei talen
tata actriță a Naționalu
lui clujean Ligia Moga, 
care a dat rolului un pu
ternic accent personal. în 
versiunea sa, Necunos
cuta coborîtă din tren în
tr-o gară de provincie nu 
este o meteorică și va
poroasă apariție stelară, 
ci o femeie care s-a să
turat de viața superficială 
a cazinourilor și a hote
lurilor de lux. Departe de 
a apare ca un simplu ca
priciu, dragostea ei pen
tru Miroiu se îmbină cu 
încercarea conștientă de 
a alege o altă existență. 
Această concepție, inter
pretativă și regizorală, dă 
personajului o anume in
teligență și luciditate 
care, deși scapără doar 
o clipă, îi sporesc farme
cul — iar actul final do- 
bîndește o notă drama
tică inedită.

Firește că între inter
pretarea originală a prin
cipalului rol feminin și ni
velul la care au fost rea
lizate alte personaje a 
existat un decalaj vizibil. 
Totuși, tînărul Aurel Ște- 
fănescu a reușit în unele 
momente să ne transmită 
sincer, cu o reală sensi
bilitate, trăsăturile profe
sorului Miroiu. In rolul ab
solut episodic al unui ță
ran venit să-și cumpere 
bilet de tren (actul I) am 
avut surpriza unei izbu
tite apariții, cu totul di-

ferite de cele „consacra
te' : în locul unui omuleț 
naiv, ușor de dus de nas, 
Paul Antoniu ne-a pre
zentat un flăcău ager la 
minte și vorbăreț, ironia 
întorcîndu-se împotriva 
șefului de gară rutinat și 
obtuz. Dar pe parcursul 
spectacolului am întîlnit 
și tendințe spre folosirea 
unor trucuri ieftine.

Regizorul Val Mugur, 
maestru emerit al artei, a 
pus în scenă „Viforul" de 
Barbu Delavrancea. In 
ciuda inegalităților, spec
tacolul lasă o impresie 
plăcută prin ținuta îngri
jită, prin armonizarea 
mișcării în scenă cu ce
lelalte elemente vizuale, 
prin scenografia de bo
gată inspirație folclorică 
(decor și costume : Con
stantin Russu). Regia a a- 
sigurat interpretării de
cență și simplitate, evi- 
tînd stridențele dar nu și 
pericolul ca simplitatea 
să devină plată în cazul 
unui șir de personaje 
slab susținute actoricește. 

înfruntînd greutățile 
„marelui repertoriu', lu- 
crînd cu diferiți regizori 
experimentați, trupa Tea
trului din Turda va avea 
prilejul să verifice posi
bilitățile și înclinațiile tu
turor componenților săi, 
actorii vor fi puși în si
tuația de a depune un 
efort susținut pentru creș
terea măiestriei lor profe
sionale, pentru combate
rea oricăror apucături ca
botine. în decursul aces
tui proces, se va pune de
sigur problema unei se
lecții, căci dacă unii in
terpret actuali ‘ proveniți 
din mișcarea de amatori 
dovedesc chemare, alții 
nu par a avea pregătirea 
și calitățile cerute de 
scena profesionistă. Pe de 
altă parte, colectivul tea
tral din Turda are urgen
tă nevoie să fie împros
pătat cu elemente tinere, 
provenite fie din noile 
promoții ale Institutului, 
fie din surplusul altor tea
tre. Semnalăm în acest 
sens, că în vreme ce în 
alte locuri există o su
praîncărcare cu personal 
feminin, la Turda un șir 
de actrițe înzestrate ar 
găsi numaidecît disponi
bile roluri numeroase și 
importante.

Noua conducere a Tea
trului are ambiția să 
transforme Turda într-u- 
nul din centrele de inte
res ale mișcării teatrale 
din țară. Precedentul co
legilor din Piatra Neamț 
— pe care turdenilor le 
place să-l citeze adesea, 
ca pe o țintă de atins — 
demonstrează din plin că 
nici depărtarea de Ca
pitală, nici situarea se- 

. diului într-un centru de 
raion nu constituie piedici 
de netrecut, cînd există 
perseverență, atitudine 
exigentă față de munca 
proprie, un climat cores
punzător de creație.

o WARLOCK — cinemascop : 
Patria (completare Naică și 
barza) 9; 12; 15; 18; 21, Bucu
rești (completare Invizibilul vi
zibil) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 
21, Giulești (completare Orizont 
științific nr. 6) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, Arta — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45.
0 MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop : Republica — 8,15; 
10,15; 12,30; 14,45; 17, Festival — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Glo
ria — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, Flamura - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, Feroviar — 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, Bucegi
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 
(la Ultimele două cinematografe 
completarea George Coșbuc, 
cîntărețul pămîntului româ
nesc), Melodia — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Floreasca — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 (la ambele 
completarea Invizibilul vizibil).
© PORUMBELUL DE ARGILĂ: 
Luceafărul—10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30.
• ESCONDIDA : Cinemateca — 
10; 12; 14.
0 POVESTEA PROSTIEI MELE: 
Capitol (completare O noapte do 
vis) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Miorița (completare Prezintă 
pisica) - 9; 12; 15; 18; 20,30.
t» FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL!: 
Lumina (completare Năică șl 
barza) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15 20,45.
O WEEK-END LA ZUYDCOOTE
— cinemascop : Victoria — 9; 
11,45; 15; 17,45; 20,30, Grivița — 
9; 11,15; 15,15; 17,45; 20,30, To
mis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• ÎNVĂȚĂTORUL : Central
(completare Soarele rănit) — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• VIOLENȚĂ ÎN PIAȚĂ: Union 
(completare Putna 500) — 15,15; 
18; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 9.
• CÎINELE DIN BASKER
VILLE : Doina (completare în 
orașul lui Pușkin) — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
O SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII — ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NICĂ NR. 19 — RAPSODIA 
UNGARĂ : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
a LAGUNA DORINȚELOR : în
frățirea între popoare — 14; 16; 
18; 20.
O TUNELUL — cinemascop : 
Excelsior (completare 6 000 de 
ani) — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45; 
Modern (completare Vox Maris)
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21. 
© CENUȘĂ — cinemascop (am
bele serii) : Dacia — 9—19,30 în 
continuare, Crîngași — 15,30: 19.

• TRIUMFUL LUI ROBIN 
HOOD — cinemascop : Buzești 
(completare Protectoratul păsă
rilor) — 15,30; 18; 20,30, Drumul 
Sării (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Galați) — 11; 15; 17,45; 
20,30.
9 NU SÎNT COPACI PE STRA
DĂ : Unirea (completare Fabula)
— 15,30; 18; 20,30.
O CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : 
Vitan — 15,30; 18; 20,15, Viitorul 
(completare Ziua recoltei) — 
15,30; 18; 20,30.
e VREMEA ZĂPEZILOR: Mun
ca (completare Fermenții la lu
cru) — 16; 18,15; 20,30.
® FANTOMAS SE DEZLĂN
ȚUIE — cinemascop : Popular 
(completare Dimensiuni) — 10,30; 
15,30; 18; 20,30, Cosmos — 16; 
18,15; 20,30.
• CASA DIN MONTEVIDEO —
cinemascop : Aurora — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
© CĂLĂTORUL CU BAGAJ — 
cinemascop : Moșilor — 15,30; 
18; 20,30, Ferentari (completare 
6 000 de ani) — 15,30; 18; 20,30.
© UMBRELE STRĂMOȘILOR 
UITAȚI : Colentina (completare 
Planeta enigmelor) — 15; 17,30; 
20.
© MAGAZINUL DE PE STRA
DA MARE : Volga (completare 
(Trei ori trei) — 9,15; 12; 15; 
17,45; 20,30.
• FEMEIA NISIPURILOR : Ra
hova — 15,30; 18; 20,30.
© ANGELICA, MARCHIZA „ÎN
GERILOR" — cinemascop : Lira 
(completare „Eu") — 10,30; 15,30; 
18; 20,30.
e STEAUA FĂRĂ NUME : Co- 
troceni (completare Copiii... iar 
copiii) — 15,45; 18; 20,45.
• MAIGRET ȘI AFACEREA 
SAINT FIACRE : Pacea — 15,45; 
18; 20,15.

Andrei BĂLEANU

• Filarmonica de stat „G. Enes
cu" (la Studioul de Concerte al 
Radioteleviziunii) : CONCERT 
CORAL DE MUZICA CLASICĂ 
ROMANEASCĂ - 20.
© Teatrul de operă și balet: 
LARME - 19.30.
• Teatrul de stat de operetă : 
TARA SURÎSULUI - 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD - 19,30, (sala Stu
dio) : DINU PĂTURICA — 
19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ALE CAR
NAVALULUI (spectacol amînat 
din 26 noiembrie) — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUA ORFELINE - 19.30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL 
II-LEA — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
TARA PĂPUȘILOR - 16,30.
© Teatrul satiric-muzicai „C. 
Tănase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI - 20.
® Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat: PROGRAM DE 
CIRC INTERNAȚIONAL — 
19,30.
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SĂRBĂTOAREA BfWfflĂ HS.F. IUGOSLAVIA

oua înfățișare a Bosniei

VIZITELE DELEGAȚIEI DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALE A REPUBLICII 

GUINEEA

Prin părțile Bosniei, iarna soseș
te întotdeauna mai devreme. O a- 
trage parcă frumusețea peisajului 
care, o dată cu prima zăpadă, ca
pătă și mai multă strălucire. Așe
zat printre crestele munților, ora
șul Iaițe pare o strajă a acestor 
meleaguri care, în decursul timpu
rilor, au cunoscut multe frămîntări. 
Numele lui s-a înscris în istoria 
poporului iugoslav prin evenimen
tele de deosebită însemnătate 
desfășurate aici în perioada răz
boiului de eliberare națională 
împotriva cotropitorilor fasciști, 
în toamna și iarna anului 1943, 
cînd țara se afla încă sub ocu
pația fascistă, Iaițe și împrejuri
mile sale formau un teritoriu eli
berat Acolo s-a ținut cea de-a 
doua sesiune a Vecei populare 
antifasciste, ale cărei hotărîri au 
pus bazele Iugoslaviei noi.

în muzeul din Iaițe, a cărui clă
dire a adăpostit odinioară aceas
tă sesiune, fotografii și documen
te originale îi înfățișează pe de
legați venind din toate colțurile 
țării. îi vedem mărșăluind cu ar
mele în bandulieră prin păduri 
și prin munți sau pe străzile ora
șului pustiit de război. Unii ve
neau direct de pe cîmpul de lup
tă, alții din localitățile și regiu
nile aflate sub ocupație. Mulți au 
căzut în drum spre Iaițe. A doua 
sesiune a Vecei populare anti
fasciste s-a deschis în seară zi
lei de 29 noiembrie 1943. Cu a- 
cest prilej, a fost ales Comitetul 
național de eliberare a Iugosla
viei, ca organ suprem al puterii 
executive. Doi ani măi tîrziu, în 
aceeași zi, la Belgrad, Adunarea 
Constituantă a hotărît abolirea 
monarhiei și proclamarea repu
blicii.

Pentru a înfăptui aceăstă coti
tură istorică în viața și îri desti
nele lor, popoarele Iugoslaviei, 
în frunte cu comuniștii, au des
fășurat o luptă plină de bărbăție 
și eroism, contribuind prin grele 
jertfe de sînge la victoria asupra 
fascismului.

Anii care au trecut de atunci, 
ani in care operă de construcție 
socialistă a înnoit fața întregii 
țări, au adus schimbări profunde 
și în înfățișarea acelor locuri is
torice.

Iaițe poartă din plin pecetea 
acestor transformări. Diritr-o rilică 
comună .do munte, el a devenit 
un oraș cu peste zece mii de 
locuitori. Treptat, orașul a cunos
cut și avîntuî industrial. O hidro
centrală, un combinat pentru 
prelucrarea lemnului și o între
prindere de construcții ocupă în 
prezent circa 1 000 de muncitori. 
Alți 850 lucrează la întreprinde
rea chimică „Electrobosna", uni
tate modernă care produce sodă 
caustică, acid clorhidric, hidro
gen. Noile blocuri de locuit și 
așezăminte social-culturale în
tregesc imaginea orașului de 
astăzi.

înnoirile petrecute la Iaițe sînt 
o parte integrantă a transformă
rilor pe care le-a cunoscut în
treaga republică. Deși dispune 
de însemnate avuții naturale (mi
nereu de fier, bauxită, cărbune, 
lemn), Bosnia era înainte de 
eliberare una din cele mai îna
poiate regiuni ale țării. în anii 
puterii populare, ca pe tot cu
prinsul Iugoslaviei, în Republica 
Socialistă Bosnia și Herțegovina 
B-a desfășurat o vastă Operă de 
construcție. Au fost create ramuri 
industriale noi, s-aii construit sau 
modernizat mari întreprinderi in
dustriale, cum sînt combinatul 
metalurgic de la Zenița, care a- 
slgură peste jumătate din pro
ducția de oțel a țării, combina
tul chimic de la Lukavaț, fabrica 
de celuloză de la Bania Luka șl 
altele. Minele și-au sporit an de 
an producția de cărbune, de 
minereu de fier și bauxită. S-au 
construit puternice centrale hidro 
și termo-electrice. în anii con
strucției socialiste producția in

dustrială a crescut de peste opt 
ori față de 1939. Concomitent, au 
fost înregistrate realizări de sea
mă în domeniile științei și teh
nicii, culturii și învățăniîntUlui, în 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii. în dezvoltarea Bosniei și 
Herțegovinei își găsește expresia 
preocuparea conducerii de partid 
și de stat din Iugoslavia pentru 
repartizarea forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, pen
tru dezvoltarea tuturor republi
cilor din cuprinsul ei.

întreaga țară a cunoscut și cu
noaște în anii construcției socia
liste vaste prefaceri înnoitoare.

Sărbătoarea națională a Iugo
slaviei prilejuiește o trecere' în 
revistă — larg reflectată în piesă 
— a rezultatelor obținute pînă 
acum în dezvoltarea economiei. 
Potrivit datelor Institutului federal 
de statistică, în primele zece luni 
ale anului în curs producția in
dustrială a crescut cu cinci la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Creșteri 
simțitoare au avut loc în indus
triile electrotehnică, chirilică și 
navală. Se remarcă faptul că pro
ducția de cereale a înregistrat 
anul acesta un nivel record, ceea 
ce va permite să se renunțe la 
importuri în acest sector.

în permanență, din diferite re
giuni se anunță noi realizări ale 
oamenilor muncii în dezvoltarea 
industriei, a științei și tehnicii, a 
întregii economii.

Iată cîteva dintre cele mai re
cente. în întîmpindrea sărbătorii 
naționale au fost piise în funcțiu
ne prifriele trei agregate’ ale hi
drocentralei Baind Bașta, de pe 
Driria, cu o putere instalată de 
252 MW. Se prevede că anul vii
tor, cînd va intra în funcțiune și 
cel de-al patrulea agregat, hidro
centrala de pe Drina, a treia ca 
măririle din țață, va avea b capa
citate de producție anuală de 1 
miliard 660 milioane Kilowafi/oră 
energie electrică. Lucrările la a- 
cedstă hidrocentrală, efectuate

ADUNAREA DIN CAPITALĂîn sala Casei raionale de cultură „16 Februarie" din București, sub auspiciile Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultttrâl-științifice, a avut loc luni
TELEGRAMĂCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare secretarului de stat al R.S.F. Iugoslavia pentru afacerile externe, Marko Nikezici.

Ședințe festive

în orașele R.S.F. IugoslaviaBELGRAD 28 (Agerpres). — în cinstea sărbătorii naționale a popoarelor iugoslave, la Belgrad și în capitalele celorlalte republici au avut loc ședințe festive consacrate acestui eveniment, s-au deschis expoziții închinate luptei de eliberare națională șl s-au dezvelit monumente în amintirea luptelor din perioada anilor 1941—1945.în numerele festive consacrate zilei de 29 noiernbrie — ziua republicii — ziarele publică știri despre succesele obținute de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării. NUmeroasfe întreprinderi și-âu îndeplinit înainte 

după proiectul inginerului Ale- 
xandar Bojovici, de la întreprin
derea „Energo-Proiect" din Bel
grad, au început în anul 1959. 
Utilajele au fost furnizate de în
treprinderile „Rade Kdricedr" din 
Zagreb și „Hidromontaj" din Ma- 
ribor. Barajul, lung de 500 metri 
și înalt de 92 metri, în corpul că
ruia s-du turnat un milion tone de 
beton, va forma un lac de acumu
lare ltirig de 54 km.

La 27 noiefnbrie a început să 
producă și hidrocentrala Seni. 
Lucrările inaugurate aici cu cinci 
ani în urină du cerut eforturi deo
sebite, fiind necesară captarea 
apelor subterane din reqiunea 
Lika și dirijarea lor prin tunete 
lungi de 33 km de sub muntele 
Velebit pînă la turbinele hidro
centralei. Anul viitor hidrocentra
la va iucrd ld întreaga sa capa
citate.

După cum s-a mai anunțat, în 
aceste ziie s-au încheiat cu suc
ces și lucrările de pe traseul căii 
ferate care leagă Sarajevo, ca
pitala Republicii Socialiste Bos
nia și Herțe'goviria, de porftii 
Ploce de pe litoralul Mării Adria- 
tlce. Pînă acum, pe acest traseu 
exista o cale ferată cu ecdrta- 
ment redus. Noul drum de fier, 
cu ecartament normal, va reduce 
cu peste două ore timpul de par
curgere a distanței respective și 
va permite sporirea volumului 
transporturilor pînă la 5 milioane 
tone mărfuri și 7 milioane călă
tori pe an în 1967, calea ferată 
Sărăjevo-Ploce va fi electrificată. 
Alte obiective intrate îri funcțiune 
în întîmpinaiea zilei de 29 noiem
brie silit cbinbinatul ăgroiridus- 
trial de Ia SenkOvdț, o întreprin
dere pentfii fermhhtdrea tutunu
lui iă Podravska, o .școală peritru 
1 5tt0 de elevi la Slatina.

Oamenii muncii din R.S.F. Iugo
slavia sărbătoresc zitră lor na
țională cu hotărîrea de a obține 
noi șl mari victorii în construcția 
socialistă.

N. PLOPEANU

după-arriiază o adunare consacrată sărbătorii naționale a R.S.F. Iugoslavia.Au luat parte oameni ai muncii din întreprinderi și instituții.A fost de fâță Milorad Koma- tina, consilier al ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.Despre semnificația sărbătorii și despre realizările popoarelor iugoslave pe drumul corist.ruirii socialismului ă vorbit prof. Virgil Caraba, cercetător științific principal la Institutul de științe pedagogice din București.în încheiere a tulat filmul artistic iugoslav ,-,Porumbelul de argilă". (Agerpres)

de termen planul pe luna noiembrie, iar altele și-au îndeplinit planul pe întregul an. Se anunță, de asemenea, darea în folosință a unor noi obiective.Ziarele informează despre decernarea premiilor „Vaeni" (Vecea antifascistă de eliberare națională a Iugoslaviei) pe 1966, premii care se acordă anual cu prilejul sărbătorii naționale iugoslave. Printre laureați figurează cunoscuți oameni de știință și artă ca Antun AugUstincici, RodoliUb Ciolakovici, Blâje Ko- neski, Miroslav Krleja, Pețar LU- barda, Ismet Muiezihovici, dr. Pavle Savici și alții.

Continuîndu-și călătoria în orașul Brașov, delegația de partid șî guvernamentală a Republicii Guineea, condusă de Diakite Moussa, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democratic din Guineea, ministrul Comerțului exterior și al băncilor, a făcut luni dimineața 6 vizită la Comitetul regional Brașov al P.C.R. Primul secrCtar, Ioan Voina, a vorbit oaspeților despre dezvoltarea econo- mico-socială a regiunii și despre activitatea organizațiilor de partid.Membrii delegației guineeze au fost apoi oaspeții colectivului de muncitori ai uzinei de tractoare. După ce directorul general al Uzinelor Emil Oniga a făcut un scurt istoric al întreprinderii, au fost vizitate principalele sectoare de producție. Asistînd la o demonstrație a noilor tipuri de tractoare românești, conducătorul delegației a felicitat pe realizatori, urîndu-le noi sucCese.
SEMNAREA PLANULUI PRIVIND APLICAREA 
ACORDULUI DE COLABORARE CULTURALĂ

Șl ȘTIINȚIFICĂ ÎNTRE ROMÂNIA
SI BULGARIA PE ANII 1967-1968
1La 28 noiembrie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Planului privind aplicarea A- cUrdutUi de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă ROinânia și Republica Populară Bulgaria pe anii 1967—1968.Planul prevede schimburi reciproce de oameni de știirită, cercetători științifici, cadre didactice, scriitori, compozitori, artiști și formații artistice. organizarea de zile ale filmului român și bulgar, colaborarea în domeniul cinematografiei etc.Din partea română planul a fost semnat de Vasile Gligă. adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea bulgară de Iosif Toșkov, vicepreședinte al Comitetului pen
CU PRILEJUL CELEI DE-A XXII-A 

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ALBANIEI
TELEGRAMACu ocazia celei de-a XXII-a aniversări â eliberării Albaniei de sub jugul fascist, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare mi- rjistrului afacerilor externe al Republicii Populare Albania, Nesti Nașe.

★Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Albania, Comitetul de Stat pentru Cultură șl Artă a organizat, luni seara, la cinematograful „Republica" din Capitală, un spectacol de gală cu producția studiourilor albaneze „învățătorul" — film dedicat unui dascăl cu o îndelungată activitate și tovarășilor săi.Regizorul Mircea Drăgan a prezentat publicului delegația de cineaști albanezi, care se află la București cu acest prilej. A vorbit apoi Pirro Milkani, conducătorul delegației.
r
I
I

în continuare au fost vizitate unele secții ale uzinei de autocamioane din localitate.La amiază, președintele Sfatului popular regional, loan Mărciiș,- a oferit un dejun în cinstea delegației, la restaurantul „Sport" din Poiana Brașov.în drum spre ÎBucurești; oaspeții au făcut un scurt popas lâ uzinele de utilaj petrolier „1 Mai‘z, unde au fost îhtîrripinăți de Dumitru Balalia, prim-secretar ăl Comitetului regional Ploiești al P.C.R., Gheorghe Stan, președintele sfatului popular regional, de conducerea uzinei. Delegația gui- neeză a luat cunoștință aici de noile instalații și utilaje de foraj.Seara, delegația de partid și guvernamentală a republicii Guineea, însoțită de Nicolae Toader, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului cornerțului exterior, s-a înapoiat în Capitală. (Agerpres)

tru prietenie și relații culturale cu străinătatea.La semnare au fost de față Jean Livescu. adjunct al ministrului în- vățămîntului. Coștică Alecu. vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membrii celor două delegații.Au fost prezenți Gheorghi Bogdanov. ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, precum si. membri ai ambasadei bulgare.Cu același prilej, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit o masă, iar ambasadorul Gheorghi Bogdanov un cocteil. (Agerpres)

La spectacol au luat parte Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă și cultură, uri numeros public.Erau prezenți, de asemenea, Iosif Pogace, ambasadorul R. P. Albania la București, membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai carpului diplomatic.
★Luni seara, pe scena Teatrului de stat din Ploiești, grupul de soliști ai Teatrului de Operă și Balet din Tirana, care se află în țara noastră, a oferit un recital. Publicul a aplaudat călduros pe baritonul | Avni Mula, tenorul Gago Sako, 0 precum și pe balerinii Zoița Haxho | și Bardhyl Aliai, acompaniați de | pianistul Ernira Gjoni. (Agerpres) g
Lucrările de sinteză

TELEGRAME EXTERNE 

Deschiderea celui de-al IX-lea
Congres al Partidului

Muncitoresc Socialist Ungar
BUDAPESTA 28. — Trimisul special Agerpres, N. Popescu, transmite : Luni după-amiază, la Budapesta, s-au deschis lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Sala de cultură a constructorilor, în care se desfășoară congresul, are un aspect festiv. Scena este dominată de un portret al lui Vladimir IIici Leniri, așezat pe un fundal roșu. în dreapta, pe drapelul de stat al Republicii. Populare Ungare, cifra IX marchează marele eveniment din viața poporului ungar. Pe o mare pancartă se află inscripția : „înainte, pe drumul lui Lenih";La congres participă peste 1 000 de delegați ai organizațiilor de partid și invitați. — reprezentanți ai clasei muncitoare, ai țărănimii cooperatiste și intelectualității ungare.în prezidiul congresului au luat loc Jânos Kâdâr, prirn-secretar al C.C. ăl P.M.S.U., membri și membri suple'anți ai Biroului Politic, secretari ai C.C al P.M.S.U., fruntași în producție, reprezentanți de seamă ai vieții politice, ăi organizațiilor dâ masă, oameni de știință. în prezidiu iau loc. de asemenea, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist Român, și conducătorii celorlalte delegații ale partidelor comuniste și muncitorești frățești invitate la congres.Lucrările congresului au fost deschise de Gyula Kallai, membru
nicosia Adunare festivă consacrată 
aniversării Partidului progresist

al oamenilor muncii din CipruNICOSIA 28 (Agerpres). — La Nicosia a avut loc o adunare festivă consacrată împlinirii a 40 de ani de la Crearea Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru (AKEL). Raportul asupra luptei partidului pentru eliberarea de sub jugul colonial, pentru drep-
UNESCO Rezoluție

f .... ___ _ __ _

împotriva colonialismuluiPARIS 28 (Agerpres). — Cea de-a 14-a sesiune a Conferinței generale UNESCO a adoptat luni, cu 72 voturi pentru și 11 contra, rezoluția „Sarcinile UNESCO în lumina hotărîrilor celei de-a XX-a sesiuni a Adunării Generale O.N.U. în problemele lichidării colonialismului și rasismului". Rezoluția împuternicește pe directorul general al UNESCO să nu acorde nici un 

al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc, care în cuvîntul său a salutat pe delegații și invitații la congres, precum și delegațiile partidelor comuniste și muncitorești care iau parte la congres. Vorbitorul a subliniat avîntul cu care poporul ungar muncește pentru îndeplinirea sarcinilor celui de-al III-lea plan cincinal. Congresul a păstrat un moment de reculegere în memoria conducătorilor de partid unguri și a fruntașilor mișcării comuniste și muncitorești internaționale, printre care și Gheorghe Gheorghiu-Dej, decedați în perioada care a trecut de la congresul precedent.După alegerea organelor de lucru ale congresului, a fost adoptată ordinea de zi, care cuprinde :1. Raportul de activitate al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (Raportor Jânos Kâdâr).2. Modificări aduse la statutul P.M.S.U. (Raportor Biszku Bela).3. Raportul Comisiei centrale de revizie a P.M.S.U. (Raportor Horvath Andras).4. Raportul Comisiei centrale de control a P.M.S.U. (Raportor No- gradi Sandor).5. Raportul comisiei de apel.6. Alegerea organelor conducătoare ale partidului.Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a prezentat apoi raportul de activitate al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar în perioada care a trecut de la cel de-al VHI-ida congres.

turile oamenilor muncii, a fost prezentat de E. Papaioannu. secretar general al partidului. La ședința festivă au fost prezenți membri ai secretariatului AKEL. veterani ai partidului, delegați din toate regiunile Republicii Cipru.

ajutor guvernelor Portugaliei, Republicii Sud-Africane și Rhodesiel în domeniul învățămîntulul, științei și culturii și să nu le invite la conferințele respective și la nici o acțiune întreprinsă de UNESCO în aceste domenii, atît timp cît acestea nu vor renunța la politica de dominație colonială și discriminare rasială.

Sărbătorirea academicianului

Horia HulubeiCu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, acad. Floria Hulubei a fost sărbătorit îri cadrul Unei ședințe festive ce A avut ldc luni dUpă-amlază, în aula Academiei. Au luat parte tovarășii Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Națiorial al Cercetării Științifice; Ștefan Bîrleâ, șef de secție la C.C. ăî P.C.R., Jeari Livescu, adjunbt ăl ministrului îrivă- țămîntului, membri ai Prezidiului Academiei, academicieni, cercetători științifici, profesori universitari, studenț-i.Acad. Miron Nicolescu președintele Academiei, în numele Prezidiului Academiei, al oamenilor de știință din țara noastră, a evocat bogata și multilaterala activitate a ăcăd. Horia Huliibei; ătît pe tărîm științific șl pedagogic; cît și pe cel obștesc, și i-a urat noi și mai mari succese în activitatea sa.Matele prestigiu ca om de știință, de care se bucură acad. Floria Hulubei iii țară și peste hotare. ~a fost relevat de acad. Eugen Bădă- rău. directorul Institutului de fizică București și acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei. Vorbitorii au subliniat meritele sale în progresul științelor fizice din țara noastră, în general, și al fizicii nucleare, în special, în orientarea activității din acest domeniu spre o cît mai strînsă legătură dintre cercetarea fundamentală și cea aplica- . ‘tivă.

Prof. univ. Ion Ursu, de la secția I.F.A.-Cluj și Nicolae Martalogu, șef de laborator ia Institutul de fizică atomică, au relevat contribuția acad. Horia Hulubei, ca organizator și, el însUși, cercetător, în dezvoltarea fizicii nucleare în țara noastră, meritul de a fi adus Institutul de fizică atomică — înființat îri urmă cU uri deceniu — la un rii- vel comparabil cu cel al multor institute similare din străinătate.Au luat, de asemenea, cuvîntul prof. univ. Marin Pătrașcu și studentul Andrei Ionescu, de la Universitatea București. Ei au transmis sărbătoritului, o dată cu călduroase urări, mulțumirile și recunoștința corpului didactic și studenților pentru contribuția pe care și-a adUs-o și o aduce, ca profesor, la organizarea și îndrumarea învățămîntului de specialitate, la formarea cadrelor de fizicieni.Mulțumind pentru cinstirea acordată, acad. Horia Hulubei și-a exprimat recunoștința față de conducerea de partid și de stat pentru condițiile de muncă și de viață create oamenilor de știință, hotărîrea de a-și pune și în viitor întreaga putere de muncă în slujba dezvoltării științei, a progresului și prosperității patriei.
★în seara aceleiași zile, Prezidiul Academiei a oferit o masă colegială în cinstea sărbătoritului la Casa Oamenilor de știință. (Agerpres)

Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni, la Casa de cultură a institutului, o seară culturală chi- liană.Cu acest prilej, poetul JUveriCio văile, laureat al Premiului național pentru literatură al Republicii Chile, vicepreședinte ăl Institutului cultural Chiliano-rdrnân, care se află în țara noastră la invitația I.R.R.C.S., a vorbit despre poezia
încheierea Seminarului j

național științific studențesc jLuni s-a încheiat la București Cel de-âl IV-leâ Seminar național științific studențesc. Dintre cele aproape 60 de comunicări științifice prezentate — la Institutul de științe economice ,,V. I. Lenin" — în cadrul secției de coordonare și planificare a economiei și legislație economică, au întrunit bune aprecieri, în rîndul participanților, cele referitoare la organizarea optimă a producției, creșterea productivității muncii, eficiența economică a irigațiilor, a concentrării și specializării producției în agricultură, analiza acumulărilor bănești; probleme juridice ale normării muncii și altele, care au fost distinse cu premii.Soluții interesante, privind rezolvarea unor probleme practice din domeniul industriei extractive

I

I chiliahă, împărtășind totodată ce- Hlor prezenți impresiile sale despre g România. aAu luat parte reprezentanți ai g I.R.R.C.S., funcționari superiori din | M.A.E., membri ai conducerii Uni- ■ unii Scriitorilor, alți oameni de g cUltură, un numeros public.A fost prezent Jaime Coutts, în- ■ sărcinat cu afaceri ad-interim al g Republicii Chile la BUcUrești.(Agerptes)

și geologiei, au oferit multe din g cele 36 de comunicări susținute — | în cadrul celei de-a IV-a ediții a B Seminarului național științific stu- | dențesc — la institutul de petrol, K gaze și geologie. Printre cele mai valoroase lucrări, expuse cu acest | prilej, s-au remarcat cele tratînd | despre studiul mineralogic; petro- grafic și geochimic al zăcămîntului | de minereuri complexe din Baia de B Arieș, nisipurile caolinoase, contribuțiile la studiul geochimic al zo- g nei cristaline mineralizate din I Munții Rodnei, filtrarea fluidelor “ de foraj la temperaturi ridicate; 8 abrazivitatea rocilor, analiza teh- | nico-economică a instalațiilor de B extracție minieră etc., cărora li g s-au acordat premii și mențiuni.
(Agerpres) B

(Urmare din pag. I)

șl Laurian ; „Etymologicum Magnum 
Romaniae*, al lui B. P. Hasdeu și al
tele pînă la unele dicjionare spe
ciale de medicină, iar în epoca noas
tră : dicjionare de științe agricole, 
tehnice etc., enciclopedii.

Azi la noi există condiții multiple 
care favorizează săli reclamă astfel 
de lucrări. Mai înfîi știinfa și, în ge
nere, CultUra românească se găsesc 
azi în Stare de deplină maturitate 
confirmată prih creâfiuni științifice, 
literare, artistice valoroase cum o 
probează operele apărdte mai de 
mult său îri CUrS de tipărire ca Isto
ria României (4 voi.), Lexiconul teh
nic român (18 volume), ,;Dicfionarul 
enciclopedic român". Istoria litera
turii române, „Flora României" și 
multe alte asemenea lucrări, ele 
fiind O vie mărturie a marilor forfe 
știinjifice și posibilități de care dis
punem îri această privinfă, â condi
țiilor care s-au creat în statul nostru 
socialist penfrU elaborarea Unor ase
menea mari luctări de sinteză.

Există admirabile condiții mate
riale pbriirU dezvoltarea editurii ro
mânești, conducerea de partid și de 
stat acordînd o ăfenfie și uri mare 
sprijin material și moțăi cu totul 
deosebit și necunoscut vreodată în 
trecut. Rămîne ca oamenii de știin
ță, de litere și arfe din fara noas
tră să se folosească cu competență 
de aceste condiții pentru a realiza o- 
pere de valoare de sinteză cultu
rală.

Pentru noi există un dublu Impe
rativ de a realiza astfel de lucrări : 
unul de ordin infern, altul de ordin 
extern. Astfel de lucrări au devenit 
necesare spre a ieși în înfîmpinarea 
cititorilor cu lucrări de sinteză cul
turală spre a-i fine la curent cu pro
gresele științei și totodată spre a 
spori procesul lor de Infelectuall- 

xare șl lărgire continuă șl temeinică 
a orizontului lor cultural.

Din punct de vedere extern, ast
fel de lucrări ar prezenta o utilitate 
deosebită, fiindcă ar pune la dis
poziția intelectualilor de peste ho
tare date precise și ample despre 
poporul, știinfa și cultura româneas
că. Tn acest scop, s-ar impune ca 
cel pufin unele din aceste lucrări 
— o istorie a României, a științei, 
a artei, sau a învăfămîntului româ
nesc — să fie traduse cel pufin în 
două-frei limbi de circulație mare.

Opetele de Sinteză culturală care 
se cer să fie elaborate la noi sînt 
multe ; totuși, din ele unele trebuie 
să primeze, în fimp ce altele pot 
aștepta.

Primei grupe de opere de sin
teză îi pot aparfine, după părerea 
mea, o istorie a României, a litera
turii române, a științei românești, a 
filozofiei, a arfei și a pedagogiei 
românești. Această grupă ar urma 
să fie însoțită de dicționare (gene
rale sau speciale) de știință, tehni
că, de filozofie, pedagogie, de arte, 
de biografii, cu menirea de a infor
ma pe cititori insfruindu-i succint și 
sfimulîndu-le dispoziția de a citi 
mai departe și de a înlocui infor
mații ocazionale și superficiale cu 
știință temeinică.

Timpul probabil pentru 30 no
iembrie, 1 și 2 decembrie. în 
țară : Vreme umedă, cu cer mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales sub for
mă de ploaie și lapoviță. Vîn- 
tul va sufla potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cu

După părerea mea, pot fi puse în 
lucru și alte lucrări de sinteză cul
turală ca știinfa contemporană, filo
zofia contemporană, pedagogia con
temporană, estetica contemporană 
etc, ; la fel lucrări de mai mari di
mensiuni : lexicoane, enciclopedii 
etc.

Lucrările de sinteză culturală sînt 
deosebit de pretențioase, cerînd ca 
autori oameni de o competență bine 
stabilită. Aici improvizații su
perficiale n-au ce căuta, cu 
atît mai mult cu cît e vorba de 
opere care angajează prestigiul cul
tural al unui popor și lupta lui pen
tru ridicarea nivelului cultural al 
țării.

Sînt adînc convins că țara noas
tră dispune azi de oamenii de știin
ță necesari capabili să facă față a- 
cestor cerințe. Procesul continuu de 
ridicare culturală a patriei noastre, 
cerințele tot mai înalte de lărgire 
permanentă a orizontului cultural al 
omului societății noastre de astăzi 
pun în fața cercetătorilor, a oameni
lor noștri de știință sarcina nobilă 
și de mare răspundere de a-și în
scrie în planurile lor de lucru și de 
a elabora cît mai multe asemenea 
lucrări de sinteză, la un înalt nivel 
științific.

prinse între minus 6 și plus 4 
grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 
grade. în București : Vreme 
umedă, cu cer mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații tem
porare. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.



URUGUAY

OPOZIȚIA 

A OBȚINUT 
VICTORIA ÎN 

CONFRUNTAREA 
ELECTORALĂ

MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — La Montevideo s-a anunțat că, potrivit datelor neoficiale provizorii ale alegerilor legislative desfășurate duminică în Uruguay, partidul liberal de opoziție „Colorado" a obținut victoria. Totodată, surse a- propiate de Ministerul Uruguayan al Afacerilor Interne au declarat că proiectul de reformă a constituției, care prevede un sistem prezidențial cu un singur președinte în locul celui „colegial" care a existat pînă în prezent, a fost adoptat. în favoarea acestuia s-au și pronunțat pînă acum 610 000 alegători, adică cu 31 000 mai mulți decît cere constituția. Generalul de aviație în retragere Oscar Gestiado, candidatul partidului „Colorado" la postul de președinte poate fi considerat în acest fel ca fiind ales în funcția prezidențială.Observatorii din Montevideo subliniază că scrutinul de duminică s-a desfășurat în condițiile unul declin economic și a unor mari nemulțumiri din partea maselor muncitoare. Victoria opoziției pune astfel capăt sistemului de conducere de către partidul guvernamental conservator „Blanco", care a stat la putere în ultimii opt ani.
AZI LA BONN

BONN 28 (Agerpres). — Luni s-au intensificat contactele diverselor organe de conducere ale partidelor politice vest-germane angajate la negocierile de soluționare a crizei guvernamentale. Kurt Georg Kiesinger, candidatul creș- tin-democrat la postul de cancelar, a declarat la sfîrșitul unei reuniuni a Biroului grupului parlamentar al U.C.D.-U.C.S. că atît parti-
For avea loc 

alegeri 

în Georgia ?
La mai bine de două săp- 

fămîni după alegerile ținute în 
Statele Unite, în statul Georgia 
se vorbește cu insistență despre 
posibilitatea organizării unor noi 
alegeri pentru desemnarea gu
vernatorului. Motivul : nici unul 
dintre cei doi candidați — de
mocrat și republican — nu a 
întrunit la 8 noiembrie majori
tatea absolută de voturi cerută 
de constituția statului Georgia. 
Toiul a început atunci cînd Parti
dul democrat l-a desemnat pe 
Lester Maddox, un rasist învete- 
rat fără vreun merit deosebit în 
viața politică, drept candidat 
pentru funcția de guvernator. 
Singurul lucru care l-a scos pe 
Maddox din anonimat a fost fap
tul că a preferat, cu cîtva timp 
în urmă, să închidă restaurantul, 
al cărui proprietar era, decît să 
permită accesul negrilor. Cea
laltă alternativă care se oferea 
alegătorilor nu era cu mult mai 
atrăgătoare. Candidatul Partidu
lui republican, Howard Calla
way, era și el un conservator 
și segregaționist notoriu. O 
mare parte a populației sfatu
lui Georgia a preferat însă să 
iasă din această dilemă, în
scriind pe buletinele de vot nu
mele fostului guvernator, Ellis 
Arnall, lucru care i-a lipsit pe 
cei doi candidat' de un număr 
prețios de voturi. După discuții 
aprinse, cazul a ajuns în fața 
tribunalului din Atlanta, capitala 
statului. Acesta a declarat ca 
fiind fără nici o valoare un ar
ticol al constituției care însărci
nează Parlamentul sfatului să 
desemneze pe guvernator în ca
zul în care nici unul dintre can
didați nu a obținut majoritatea 
absolută în cursul alegerilor. A- 
ceasta face ca posibilitatea unor 
noi alegeri să fie luată în con
siderare ca fiind, potrivit zia
relor americane, „cea mai bună 
metodă pentru a se pune capăt 
situației încurcate și, eventual, 
soluția care ar oferi cea mai bu
nă șansă de a nu i se permite 
lui Lester Maddox să pună mîna 
pe putere”.

G. M.—-

Demonstrație la Tokio împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

li PRIMUL
FORAJ

MESAJUL FEDERAȚIEI 
SINDICATELOR DIN VIETNAMHANOI 28 (Agerpres). — Federația sindicatelor din Vietnam a adresat un mesaj clasei muncitoare din lumea întreagă. Acest mesaj a fost lansat cu prilejul apropiatei aniversări a înființării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, oare va avea loc la 20 decembrie — zi a solidarității clasei muncitoare internaționale cu clasa muncitoare și poporul vietnamez. Mesajul arată că cea de-a 6-a aniversare a creării F.N.E. are loc în condițiile unor strălucite victorii obținute în lupta poporului vietnamez pentru salvare națională și relevă prestigiul mereu crescînd de care se bucură Frontul Național de Eliberare în Vietnamul de sud, în întregul Vietnam și pretutindeni în lume.

Mesajul cheamă clasa muncitoare mondială să-și intensifice în toate domeniile, atît pe plan material cît și moral, acțiunile de solidaritate cu poporul vietnamez, să denunțe și să condamne războiul de agresiune dus de S.U.A., să sprijine poziția în 4 puncte a guvernului R. D. Vietnam și declarația în 5 puncte a F.N.E., să adopte orice forme de luptă în scopul boicotării și împiedicării producției și transportului diferitelor tipuri de arme și materiale militare, precum și în sprijinul refuzului oamenilor de a se înrola în armata agresoare.
★într-un mesaj trimis Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam, Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze denunță dislocarea, între 5 și 12 noiembrie a încă 6 000 soldați a- m-ericani în Vietnamul de sud, care ridică efectivul trupelor a- mericane în 358 000 oameni.

Vestită „poartă a deșertului", 
orașul Ouargla (capitala de
partamentului Oasis, care se 
întinde pe două treimi din te
ritoriul Algeriei) a cunoscut zi
lele trecute un eveniment me
morabil : intrarea în funcțiune 
a primei stații algeriene de fo
raj petrolier „Alfor-1“.

Alfor este o societate de stat 
creată recent și dispune deo
camdată de o singură stație 
de foraj cu o putere hidrauli
că de 4 500 C.P., avînd capa
citatea de a fora pînă la 
8 000—10 000 m. Ea poate fi 
montată în timp de nouă zile.

— Stația de foraj este de
servită aproape în întregime 
de personal algerian — ne in
formează Mussa Kebaili, pre
ședintele „Alfor". Doi ingineri 
algerieni care participă la lu
crări au fost pregătiți în 
România la Institutul de pe
trol, gaze și geologie din 
București. Pînă acum s-au fo
rat 3 000 de metri. Intr-o bună 
zi vom ajunge la petrol.

Facem curînd cunoștință 
cu cei doi ingineri: ingi
ner Tahar Salem și ingi
ner Chrif Mokrani. In cea mai

această țară la
Venind din Angola

PARIS 28. — Corespondentul A- gerpres Al. Gheorghiu transmite : în ședință publică a Academiei de științe morale și politice din cadrul Institutului Franței, Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, membru al Academiei Republicii Socialiste România, a făcut luni după-amiază o comunicare științifică cu tema „Reflecțiuni asupra unor probleme ale economiei române". Comunicarea, care a prezentat unele probleme și aspecte ale procesului de construire a economiei socialiste din România, a fost primită cu interes.Ședința a fost deschisă de Maurice Baumont, președintele Institu-
LA NAȚIUNILE UNITE
întrevedere intre șeful
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delegației române și

dul său cît și partidul social-democrat vor lua marți hotărîri definitive cu privire la crearea „marii coaliții" guvernamentale. Kiesinger a precizat că a informat, cu acest prilej, biroul despre rezultatele negocierilor cu reprezentanții P.S.D. Grupul parlamentar U.C.D.-U.C.S. urmează să se întrunească din nou marți. Comitetul de conducere al U.C.D., care s-a întrunit mitate P.S.D.Pe de conducere, control a P.S.D. s-au întrunit aceeași zi la Bonn și au examinat proiectul „marii coaliții", iar grupul parlamentar al acestui partid a fost convocat pentru marți, cînd va trebui să ia o ho- tărîre definitivă cu privire la preconizata coaliție guvernamentală cu creștin-democrații

TRUPE PORTUGHEZE
ÂU ATACAT
TERITORIUL ZAMBIEI

luni, a aprobat în unani- principiul coaliției cualtă parte, consiliul comitetul și comisia de de în
LUSAKA 28 (Agerpres). — Din Lusaka se anunță că unități ale trupeloir colonialiste portugheze dislocate în Angola au atacat pentru a doua oară în acest an teritoriul Zambiei. Trupele colonialiste portugheze înarmate cu grenade și arme de foc au pătruns pe teritoriul acestei țări lansînd un atac asupra unei localități. Guvernul Zambiei a dat instrucțiuni reprezentantului său la O.N.U. să pună în Adunarea Generală a O.N.U. problema atacurilor săvîrșite Portugalia.

curată limbă românească, la 
peste 800 km sud de Alger, cei 
doi interlocutori confirmă că 
au studiat 6 ani la București 
și mărturisesc că șe străduiesc 
să aplice în practică cunoștin
țele acumulate în timpul stu
diilor.

— Prezența aici a celor doi 
ingineri și răspunderea ce li 
s-a încredințat la această pri
mă experiență algeriană, sub
liniază președintele „Alfor", 
vorbește de la sine despre a- 
precierea ce se dă pregătirii 
lor profesionale și reprezintă 
o frumoasă carte de vizită 
pentru țara dumneavoastră. 
Ei vor pregăti personal alge- 
rian calificat, de care avem 
atîta nevoie în acest dome
niu !...

Societatea algeriană de stat 
SONATRACH — ne informea
ză specialiștii algerieni — va 
întreprinde în curînd o serie 
de prospecțiuni de hidrocar
buri lichide și gazoase în alte 
10 puncte din departamentul 
Oasis. Astfel, Algeria se im
pune tot mai mult în faza cer
cetării și prospectării bogate
lor sale zăcăminte petroliere 
în scopul utilizării lor în dez
voltarea economiei naționale.

NEW YORK 28 (Agerpres). — Șeful delegației române la cea de-a 21-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut luni dimineața o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant. în cursul convorbirii .au fost abordate probleme legate de activitatea O.N.U. și lucrările actualei sesiuni a Adunării Generale. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat, de asemenea, Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U.
„Măcar

în cartierul
Ostilitatea opiniei publice din 

Belgia față de instalarea pe 
teritoriul țării a unor sedii ale 
N.A.T.O., evacuate din Franfa, 
s-a manifestat încă din momen
tul cînd a fost emisă această 
idee. Ea .a îmbrăcat forme din 
cele mai diferite — de la a- 
dunări și demonstrații de stradă, 
la opoziția din parlament. Cu 

■ toate acestea, autoritățile de la 
Bruxelles s-au declarat de acord

A început a treia rundă 
a tratativelor tripartiteBONN 28 (Agerpres). —■ La Bonn a început cea de-a treia rundă a tratativelor tripartite americano— anglo—vest-germane cu privire la strategia N.A.T.O., și mai ales asupra mult controversatei probleme a acoperirii de către R.F,G. a cheltuielilor necesitate de întreținerea trupelor anglo-americane aflate pe teritoriul său.In cadrul tratativelor, care vor dura două zile, va fi studiat raportul Comitetului financiar creat în mod special în urma primei runde a tratativelor tripartite în scopul studierii căii de satisfacere a cererilor anglo-am'ericane. Rezultatele actualelor tratative vor fi concretizate într-un raport care urmează să fie prezentat sesiunii de iarnă Consiliului N.A.T.O. de la Paris. a

Noul guvern
al DanemarceiCOPENHAGA 28 (Agerpres). — Luni a devenit cunoscută lista guvernului1 Jens Otto Krag. Componența noului guvern danez are următoarea configurație : președinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe — Jens Otto Krag, ministru de interne — Hans Haek- kerup, ministrul apărării — Viktor Gram, ministru al comerțului și al afacerilor economice europene — Tyge Dahlgaard, ministrul finanțelor — H. Gruenbaum. Format exclusiv din reprezentanți ai Partidului social-democrat, guvernul condus de Jens Otto Krag va rămîne minoritar în parlament ca și înainte de organizarea alegerilor anticipate.

Făcînd referiri la actuala criză guvernamentală de la Bonn, agenția Reuter remarcă că există prea puține șanse ca actualele tratative să înregistreze vreun progres în ceea ce privește rezolvarea problemelor financiare și viitorul trupelor anglo-americane staționat* în R.F.G.
(Urmare din pag. I-a)

tului Franței și președintele Academiei de științe morale și politice.La ședință au participat: Jacques Rueff, cancelarul Institutului Franței, Rene Poirier, vicepreședintele Academiei, Emile Mi- roux, secretar permanent al Academiei, academicienii Edouard Bonnefous, Edmond Giscard d’Es- taing, Raymond Aron, Rene Cas- sin, președinte al Consiliului economic și social, Paul Bastide, W. Baumgartner, general Koenig, Andre F. Poncet și alți membri ai Academiei, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Franței.Au asistat, de asemenea, dr. Victor Dimitriu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, membri ai ambasadei române, acad. A. Oțetea, conducătorul delegației guvernamentale române la sesiunea Conferinței generale UNESCO, membri ai delegației române la UNESCO, precum și invitați și reprezentanți ai preșei.

I
BSI CAIRO. Ilouarl Boumedien- 

ne, președintele Consiliului 
național al revoluției din Al
geria, însoțit de ministrul afa
cerilor externe și de alți mem
bri ai guvernului, a sosit luni în
tr-o vizită oficială de opt zile 
in R.A.U., unde va avea con
vorbiri cu președintele Gamal 
Abdel Nasser și cu alte oficia
lități egiptene.

wa STOCKHOLM. Cea de-a 
■■■ 15-a sesiune a Consiliului 
nordic, care va reuni pe primii 
miniștri ai țărilor scandinave 
(Norvegia, Suedia, Danemarca, 
Finlanda, Islanda) va avea loc 
la Copenhaga, la 30 noiembrie.

SSI KHARTUM. Abdel Mahgub, 
secretarul general al C.C. al 

Partidului Comunist din Sudan, 
a adresat președintelui și mem
brilor Consiliului Suprem al Su
danului un mesaj în care cerc 
ca autoritățile de la Khartum 
„să-și manifeste ferma opoziție 
față de alianța islamică", inspi
rată de imperialism în scopul 
frînării aspirațiilor de libertate, 
progres și socialism.

ADUNARE FESTIVĂ

O DJAKARTA. Postul de ra- 
dio Djakarta a anunțat luni 

că un tribunal militar special 
va începe miercuri judecarea 
procesului generalului Omar 
Dhani, fostul comandant șef al 
aviației indoneziene, acuzat de 
a fi participat la evenimentele 
din octombrie 1965.

LA TIRANATIRANA 28 (Agerpres). — La Palatul culturii din Tirana a avut loc o adunare festivă cu prilejul zilei de 28 noiembrie — a 54-a aniversare a proclamării independentei — și cu prilejul zilei de 29 noiembrie — a 22-a aniversare a eliberării Albaniei. Au luat parte conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă, ofițeri superiori.Adil Ciarciahi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, a rostit o cuvîntare.

RB MOSCOVA. A fost dat pu- 
blicității comunicatul cu 

privire la vizita făcută la Mos
cova de mareșalul Abdel Hakim 
Amer, prim-vicepreședinte al 
R.A.U. Comunicatul subliniază 
că în cursul tratativelor care au 
avut Ioc cu acest prilej au fost 
examinate problemele privind 
relațiile politice, economice și 
militare dintre cele două țări, 
precum și probleme actuale ale 
situației internaționale.

să nu fie

E® BERLIN. Delegația paria- | 
mentară finlandeză, în frun- 0 

te cu Paavo Aitio, vicepreședin
te al parlamentului, și-a în
cheiat vizita în Republica De
mocrată Germană. Paavo Aitio 
a arătat, într-o declarație făcută 
presei, că discuțiile purtate cu 
reprezentanți ai R. D. Germane 
au fost foarte utile. în cursul 
convorbirilor purtate în capitala 
R.D.G., Paavo Aitio s-a pronun
țat pentru lărgirea relațiilor 
dintre R.D.G. și Finlanda în do
meniul comercial și cultural.
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stagnare a producției, o re- 
strîngere a activității finan
ciare interne, determinată 
în parte și de faptul că 
Banca Națională a dus o po
litică de frînare a credite
lor. Paralel cu aceasta, du
pă aprecierea economistu
lui Lucio Libertini, marile 
grupuri economice au a- 
doptat o serie de măsuri 
pentru a-și consolida pute
rea și controlul asupra pro
ducției și a pieței, recur.gînd 
la alianțe și fuziuni mono
poliste. Ele și-au propus ca 
obiectiv să ajungă la di
mensiuni internaționale
pentru a putea face față 
concurenței din Piața comu
nă, în care scop au trecut 
la investiții masive, la diver
se reînnoiri tehnice. Pe de 
altă parte, progresul tehno
logic rapid cerea 
investiții.

Tn aceste condiții, capita
lul american, care începuse 
să exercite o mare presiu
ne asupra țărilor Pieței co
mune, a găsit în Italia un 
teren destul de prielnic. O 
lege din 7 februarie 1956 
permite afluxul de capital 
străin fără a se asigura ul
terior control statistic asupra

masive

C. BENGA

Ministrul britanic al Commonwealthului, Herbert Bowden, s-a Îna
poiat luni la Londra, venind de la Salisbury, unde a avut întrevederi cu 
lan Smith. Agențiile de presâ apreciază această vizită ca o nouă încer
care de a amîna luarea unor hotărîri în problema rhodesiană. între timp, 
populația de culoare din 
nului rasist al lui Smith,

Rhodesia își manifestă protestul împotriva guver- 
cerînd independența reală a țârii.

ca unele sedii să fie dislocata 
în Belgia. A și fost dezvelită 
placa de bronz care marchează 
începerea construcției noului se
diu al Comandamentului atlantic 
pentru Europa, la Casteau. Cu 
acest prilej, în discursurile rosti
te s-au dat asigurări că acest 
sediu reprezintă doar „amplasa
mentul pentru timp de pace* 
al unui stat major care, în 
eventualitatea unui război, s-ar 
muta într-un alt sediu amenajat 
special în acest scop. Dar bel
gienii nu par mai liniștiți de a- 
semenea „asigurări". 
Căpeteniile N.A.T.O. 
ca sediu pentru 
politic un imobil în curs de con
strucție în acel sector al capita
lei belgiene care se numește 
„Porte de Namur". Față de a- 
ceste intenții curg protestele. In
teresantă este, de pildă, luarea 
de poziție a Consiliului comu
nal de la Ixelles. Intr-o moțiune 
adoptată în unanimitate, autori
tățile comunale, regretînd că 
n-au fost consultate în prealabil, 
relevă „dificultățile șl pericolele 
care ar rezulta din Instalarea tn 
acest cartier comercial, șl așa 
destul de aglomerat, a unul or
ganism Internațional ale cărui 
servicii politice, militare șl di
plomatice comportă aproape 
două mil de consilieri'. Moțiu
nea propune oa în loc da „Porte 
de Namur* să se aleagă cartie
rul Luxembourg. Cu alte cuvin
te, dacă tot e să fie insfalaf, mă
car să fie cît mai departe de car
tierul lor...

KJJ PRAGA. La 28 noiembrie,
Antonin Novotny, președin

tele R.S. Cehoslovace, l-a primit 
pe Youssef Zeayyen, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siria, și per
soanele care îl însoțesc în vizita 
sa oficială în Cehoslovacia. A 
avut loc o convorbire, în cursul 
căreia au fost abordate proble
me referitoare la situația inter
națională actuală și la posibili
tățile extinderii și adîncirii în 
continuare a legăturilor de prie
tenie și colaborării dintre cele 
două țări.

Dovada ? 
au ales 
Consiliul

M ANKARA. Au început lu- 
™ crărilc celui de-al treilea 
Congres al Partidului dreptății, 
partid de guvernămînt în Tur
cia. Președintele partidului și 
primul ministru, Suleyman De- 
mirel, a prezentat delegaților la 
congres un amplu raport în care 
s-a referit la activitatea parti
dului în perioada celor doi ani 
care au trecut de la ultimul 
congres, Ia situația politică in
ternă din țară și la problemele 
de politică externă.

AMMAN. Intr-o declarație 
dată publicității, mlniatrnl 

de interne al Iordaniei anunță 
că au fost ridicate restricțiile 
asupra circulației, deoretate în- 
tr-o serie de orașe, printre care 
șl Ierusalimul iordanian, In 
urma demonstrațiilor antiguver
namentale care au 
aceste looalitățl.

avut loo In

■ TEL-AVIV. La
cui Tiberlada,_____„_____

Notera din zona de frontieră a 
Izraelului cu Siria, s-a produs 
duminică seara un incident. 
Intre unități de graniță ale 
Izraelului și Siriei au avut loc 
sohimburl de focuri.

nord de La
in regiunea

proporțiilor atinse de aces
ta. Nu trebuie uitat apoi că 
monopolurile de pesta O- 
cean au urmărit ca prin pre
zența lor pe piața italiană 
să dea o lovitură concuren
ței vest-europene. Mă refer 
la interesele grupului „3 M 
Minnesota”, concurat serios 
de firma „Kodak” — care 
în domeniul utilajului foto-

ză la amplasări do rafinării 
șl alfa întreprinderi la Au
gusta și San Martino. Pe de 
altă parte, „Continental Oii 
Company” din Houston a 
proiectat construirea unei 
mari rafinării la Milano, iar 
„Milion Bank’ din Pitts
burg, care deține 30 la sută 
din pachetul de acțiuni al 
societății „Gulf”, plănuieșfe

nlu în care pătrunde fot mal 
mulf celebra „United Fruit 
Company".

O dată investiți, dolarii 
au început să facă pui. Do
larii investiți în 1964 au a- 
dus un spor de 26,5 la sută. 
Societatea „3M Minnesota” 
a avut în 1965 o creștere a 
profitului de 16,3 la sută.

Concomitent cu penetrația

A

grafic reprezintă ceea ce 
este „General Motors’ în 
construcția de automobile 
— precum și la „General 
Electric” al cărui obiectiv 
în Europa era de a înlătu
ra supremația „I.B.M." De 
aceea, „3M Minnesota' a 
acaparat controlul asupra 
societății italiene „Ferrania", 
iar „General Electric" asupra 
lui „Olivetti*. în industria 
petrolieră ESSO-Standard, 
care intenționează să pla
seze în Italia un capital de 
150 miliarde lire, procedea-

să investească în Italia 18 
milioane dolari.

In sectorul industriei chi
mice, penetrația dolarului 
este și mai pronunțată. Ast
fel, „American Cynamid” 
posedă o bună parte din 
acțiunile societății italiene 
„Squibb”,.o altă societate, 
„Alied Chemical”, „U. S. 
Steel” deține poziții im
portante în cadrul inves
tițiilor de la „Breda Terni” 
și „Finsider*. Dar este vor
ba nu numai de industrie, 
ci șl de agricultură, dome-

masivă a monopolurilor a- 
mericane, cu agravarea lup
tei de concurență, s-a ma
nifestat tot mai puternic 
presiunea din partea patro
natului pentru intensifica
rea ritmului de muncă și, 
implicit, a concedierilor, 
ceea ce a stîrnit puternice 
nemulțumiri în rîndul ma
selor muncitoare. La socie
tatea farmaceutică „Ledoga” 
controlată de „Dow Chemi
cal”, zeci de cercetători au 
fost concediați recent de
oarece laboratorul lor de

cercetări a fost transferat In 
S.U.A. împotriva acestor ac
țiuni a avut loc o grevă, că
reia i s-au alăturat în semn 
de solidaritate lucrători din 
alte întreprinderi cu capital 
american.

Vocile care se ridică 1n 
apărarea intereselor proprii 
ale Italiei în confruntarea 
cu capitalul american sînt 
fol mai numeroase. In ulti
ma vreme, parlamentari din 
partea partidelor democra
tice, economiști, oameni de 
afaceri scof în evidență ob
stacolul pe care-l reprezintă 
pentru economia țării, pen
tru independența ei, pene
trația monopolurilor ameri
cane. însuși 

al
(asociația 

italian) dr. 
exprima 
de prepotența capifa- 
american, considerînd 

că este timpul să fie sta
bilită o limită a intervenției 
americane în capitalul în
treprinderilor naționale.

In același timp, numeroa
se personalități guverna
mentale se pronunță pentru 
o colaborare economică in
ternațională, bazată pe res
pectarea egalității și avan
tajului reciproc.

KINSHASA. Președintele 
“■ Mobutu a emis un decret 
menit „să pună capăt contra
bandei cu diamante care a căpă
tat în prezent în Congo o am
ploare îngrijorătoare", anunță 
postul de .radio Kinshasa. De
cretul interzice oricărui străin 
să viziteze acele regiuni din 
Congo unde se extrag diaman
te fără aprobarea scrisă din 
partea cancelariei președintelui 
țării. Nici un străin și nici o 
companie străină nu au dreptul 
să închirieze avioane de trans
port pentru regiunile din Congo 
unde se găsesc diamante.

ședințe 
triei 
tutui 
'Și

fostul pre- 
Confindus- 

patrona- 
Cigogna, 

preocuparea

SOFIA. Agenția B.T.A. a- 
nunță că guvernele Bulga

riei Și S.U.A. au căzut de acord 
să ridice reprezentanțele lor 
diplomatice de la Washington și 
Sofia la nivel de ambasade.

EgJ CIUDAD DE MEXICO. La
Acapulco s-a încheiat cel 

de-al 9-lea Festival internațio
nal al filmului, la care au par
ticipat reprezentanți din 9 țări. 
Premiul anual al Federației in
ternaționale a presei cinemato
grafice, denumit „Premiul Andre 
Bazin", a fost decernat filmului 
spaniol „Clopotele de Ia miezul 
nopții" realizat de cineastul 
Orson Welles. Filmul italian 
„Bătălia Algerului" al regizoru
lui Pontecorvo a fost distins de 
către Asociația ziariștilor cine
matografici mexicani cu premiul 
„Zeița de argint".
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