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Deschiderea lucrărilor
l;

Plenarei C.C. al P.C.R.
în ziua de 5 octombrie a.c. s-au deschis 

lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Plenara dezbate:
1. - Perfecționarea conducerii și plani

ficării economiei naționale,, corespunzător 
condițiilor noii etape de dezvoltare socia
listă a României.

2. - îmbunătățirea organizării adminis
trați v-teritoriale a României și sistemati
zarea localităților rurale.

3. - îmbunătățirea sistemului de sa
larizare.

4. - Dezvoltarea construcției de locu
ințe, îmbunătățirea administrării și între
ținerii fondului locativ și noul regim al 
chiriilor.

5. - Convocarea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Roman.

La lucrările plenarei participă ca invitați 
șefii secțiilor C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tari ai comitetelor regionale de partid, mi
niștri, conducători ai organizațiilor de 
masă și ai unor instituții centrale de stat, 
președinți ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, redactori-șefi 
ai ziarelor centrale. Vedere a Combinatului siderurgic din Reșifa

Foto : M. Andreescu
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I ncepînd din această toam
nă se organizează noi in
stitute de cercetare, me
nite să sprijine mai efi
cient și mai operativ pro
ducția agricolă, in plin

proces de intensificare și diver
sificare. Profilîndu-și activita
tea, noile institute vor putea să 
aprofundeze și mai mult cerceta
rea științifică, să adîncească mul
tiplele probleme solicitate în eta
pa actuală de dezvoltare a agri
culturii. Astfel, Institutul de cer
cetări pentru pomicultură își va 
desfășura activitatea în regiunea 
Argeș, din livezile căreia provi
ne o mare parte din producția 
pomicolă a țării. în renumitele 
podgorii Dealu Mare, la Valea 
Călugărească, corespunzător ce
rințelor științei și tehnicii mo
derne, va funcționa Institutul de 
cercetări pentru viticultură și 
vinificație. Iar în bazinul legu-
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; a producției și a muncii

SISTEMATIC—atribute ale
organizării științifice

■ ■

LA UZINA DE ȚEVI

DIN ROMAN

Se
construieste 
un laminor

IN DOMENIUL
AGRICULTURII

micol de pe Valea Ialomitel, în 
plină dezvoltare șl cu producție 
complexă, se organizează Insti
tutul de cercetări pentru legumi
cultura și floricultură. Pentru 
cultura sfeclei de zahăr și carto
fului, tot mal mult solicitate de 
economia noastră națională, se 
organizează un institut pe profil 
de specialitate în regiunea Bra
șov.

Un alt nou centru de activitate 
științifică, Institutul de cercetări 
pentru protecția plantelor, este 
menit să aibă o importantă con
tribuție la îmbunătățirea calității 
recoltelor și la sporirea lor. Pro
filarea și specializarea unităților 
agricole de stat, stadiul actual 
și perspectiva de dezvoltare a 
cooperativelor agricole, intensi
ficarea și diversificarea întregii 
noastre agriculturi necesită re
zolvarea unor noi și complexe 
probleme economice. In sprijinul 
rezolvării acestora va veni In
stitutul de cercetări pentru eco
nomia agrară.

Pentru rezolvarea corespunză
toare a problemelor legate de 
dezvoltarea numerică și calitati
vă a șeptelului se înființează Sta
țiunea centrală de reproducție și 
combaterea sterilității la anima
le și Centrul republican de se
lecție a animalelor.

(Agerpres)
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Am adresat unor cadre de condu
cere din industria Capitalei și a re
giunii Ploiești întrebarea : „Ce forțe 
socotiți că au determinat schimbări 
esențiale în activitatea din acest an 
a întreprinderii dv. ?“. Aproape 
invariabil, răspunsurile au adus în 
discuție acțiunea organizării științi
fice a producției și a muncii, declan
șată în urma indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 
și caracterizată ca una dintre cele 
mai ample acțiuni economice desfă
șurate în fabrici și uzine. Gindirea 
și înțelepciunea colectivă a tehni
cienilor si muncitorilor, inginerilor 
și economiștilor au pus în evidentă 
noi resurse și capacități de producție, 
noi potențe de utilizare cu înalt ran
dament a mijloacelor tehnice și a for
ței de muncă, de ridicare a gradu
lui de rentabilitate a întreprinderi
lor. însumate la scara industriei din 
Capitală, spre exemplu, aceste resur
se se măsoară în valori de mai mul
te miliarde lei producție și beneficii 
suplimentare. în sporuri substanțiale 
la productivitatea muncii.

în urma studiilor și analizelor în
treprinse la uzinele de țevi „Repu
blica" din București, cadrele de con
cepție ale 
tivele de 
preconizat 
producție „ .
și finalității fabricației, reușind ca 
prin unirea într-un singur sector a 
procesului de laminare și de fini
sare să asigure o mai judi
cioasă programare și urmăriră a fa
bricației, un simț sporit de răspun
dere pentru finisarea în timp scurt 
și de calitate a țevilor. Aplicarea a- 
cestei măsuri, alături de altele care 
privesc îmbunătățirea sistemului de 
organizare a întreținerii utilajului și 
a activității energetice, specializarea

■ unor muncitori, se reflectă în depă
șirea planului de beneficii în tri
mestrul III cu peste două milioane 
lei, în creșterea nivelului producti
vității muncii cu 7,3 la sută față de 
prevederi. Tot atît de însemnate sînt 
și succesele dobîndite pe aceeași cale

de uzina' „Danubiana" și întreprin
derea „Dacia" din Capitală, Rafină
ria Ploiești, Schela Boldești și de 
multe alte fabrici și uzine.

Operativitatea în fructificarea pro
punerilor și a soluțiilor de certă va
loare economică, depistate în ac
țiunea de organizare științifică a 
producției șl a muncii, dă rezultate 
apreciabile. Atunci, cum se explică 
unele tendințe de formalism, de pa-

radă în aplicarea operativă a con
cluziilor diverselor studii și analize 
întreprinse în întreprinderi ? Unele 
conduceri de unități industriale, care 
amină pînă în... 1970 valorificarea a- 
cestor măsuri, invocă mai ales nece
sitatea rezolvării sarcinilor curente, 
de zi cu zi, lăsînd la o parte perspec
tiva, pregătirea producției viitoare. 
Formalismul nu rezidă aici în modul 
cum s-au abordat temele de studiu, 
ci în ceea ce a urmat după elabora
rea lor. îndosariate frumos, în mal 
multe exemplare, studiile de organi
zare științifică a producției și a mun
cii realizate la uzinele „Vulcan" și 
„Timpuri noi" din Capitală, ,,1 Măi“- 
Ploiești zac practic în sertarele ca
drelor de conducere ale 
respective sau la forurile 
lare.

— Ce vreți — spun unii
tori din aceste întreprinderi — abia 
s-a încheiat prima etapă: în acțiu
nea de organizare științifică a pro
ducției șl a muncii...

Nicolae PANTILIE

unităților 
lor tute-

conducă-

de 6 toii 9
BACAU (corespondentul „Scln- 

teii"). — La Uzina de țevi din 
Roman a început construcția u- 
nui laminor de 6 țoii. Proiectul 
noului obiectiv industrial apar
ține Institutului de proiectări 
laminoare din Capitală, iar lu
crările de construcție sînt încre
dințate colectivului întreprin
derii șantiere constructii-mon- 
taje din orașul Gheorghe 
Gheorghîu-Dej. Hala de fabrica
ție, ce se va Întinde pe o supra
față de peste două hectare, va 
adăposti atît secțiile de prelu
crare cît si cele de finisaj. Aici 
vor fi montate utilaje si agre
gate moderne, de înaltă tehni
citate. fabricate în proporție de 
peste 80 la sută în tara noastră. 
Ele vor asigura anual o produc
ție de 100 000 tone de teavă pen
tru industria petrolieră și pentru 
alte ramuri industriale. Prin in
trarea in funcțiune a laminoru
lui de 6 țoii, Uzina de țevi din 
Roman îsi va spori capacitatea 
de producție cu circa 30 la gută.

O confesiune mai în- 
tîi... Însemnările ce ur
mează sînt rezultatul 
unui dialog de ani ți 
ani al semnatarului cu 

■intelectualitatea de la 
sate; rezultat pe de o 
parte al preocupărilor, 
dar ți, mai ales, al ire
zistibilei atracții pe ca
re universul rural o e- 
xercită asupră-i, ținîn- 
du-l în neîntreruptă cu
noștință cu mutațiile de 
largă amplitudine ce se 
produc în modul de trai 
și în spiritualitatea sa
tului contemporan. 
N-am să mă refer la 
cîteva cazuri particula
re numai, ci la multi
plul rol ce-l au în re
lieful complex al colec
tivității rurale profeso
rul, medicul, inginerul 
agronom, omul de car
te într-un cuvînt, che
mat, atît în cadrul pro
fesiunii, ca ți dincolo de 
poarta instituției, să 
presteze un serviciu so
cial care dc multă vre
me ți-a pierdut nota ro
mantică de pionierat, 
devenind muncă așeza
tă pe coordonate sigure 
și de perspectivă.

Avea, se țtie, largă 
circulație în trecut (și 
într-o versiune „mo
dernă" mai are și as
tăzi) expresia, de o a- 
rogantă desconsiderare, 
„a te îngropa la țară“, 
aceasta vrînd să însem
ne a te instala, cu sau 
fără voie, într-un me
diu ucigător de spirit 
prin plictis și lipsă de 
orizont.

In optica surtucarului 
parvenit, cu diplomă de 
cîteva clase obținute 
prin proptele, lumea ce
lor de la tară apărea un 
mediu al ratării ireme
diabile. Si. de ce n-am 
spune-o, chiar așa era 
pentru astfel de speci
mene, fără ca, parado
xal, satul să aibă în- 
tr-aceasta vreun dram 
de vină. E drept — și 
nu-i prea îndepărtat

trecutul cind cinemato
graful si biblioteca, sa
la de spectacol ți scena, 
laboratorul și expoziția 
ființau ca instituții 
doar în puține din sa
tele țării. Dar și în ab
senta lor, omul mare 
prin spirit, intelectua
lul adevărat ți legat de 
popor a țtiut să desco
pere în mediul sătesc 
un întreg univers de 
probleme asupra cărora 
aplecîndu-se constata cu 
îngrijorare că viața-i 
este prea scurtă ca să 
poată ajunge la rezol
varea măcar a cîtorva 
dintre ele. Nu dispera 
însă și nici nu-ți punea

opinii

gînd la strămutare, ci 
lua pieptiș urcuțul cu 
privirea mereu ațintită 
spre culme. Avea de 
luptat cu ignoranța și 
mizeria morală și ma
terială și, pe drept, se 
socotea un fericit dacă, 
dascăl fiind, reușea să 
capteze în zona intere
sului pentru cultură în
că un mănunchi de oa
meni, sau ca medic da
că izbutea să aducă un 
plus de înțelegere a 
problemelor de igienă și 
sănătate publică. Con
sidera o sacră îndatori
re misiunea sa și . ve
dea în progresul mate
rial și spiritual al țăra
nului condiția numărul 
unu a dezvoltării so
cietății noastre, a țării.

Figuri luminoase care 
trăiesc în memoria co
lectivă. și astăzi au 
inspirat acea viguroa
să literatură a apos
tolatului, populată de 
eroi de o robustă fru
musețe morală, învăță
tori, medici, agronomi, 
identificați pînă la ulti
ma moleculă a ființei 
lor cu năzuințele și pă-

tîmirile truditorului de 
pe ogor. $i nu o dată 
să ne amintim cazul în
vățătorului Dragoț din 
Răscoala — au avut de 
înfruntat represiunile 
regimului, singurul pă
cat fiindu-le solidariza
rea în cuget și simțire 
cu lumea celor mulți și 
oprimați.

N-a fost satul, nici- 
cînd, în trecut, pentru 
intelectualul adevărat, 
loc de surghiun, iar da
că părinții noțtri și 
multi dintre noi au cu
noscut valoarea inco
mensurabilă a condeiu
lui și fericirea de a des
cifra înlănțuirea litere
lor, aceasta a fost ro
dul activității tocmai a 
acelui tip de intelectual 
care-ți vedea împlinirea 
chemării acolo, la talpă 
tării, între săteni.

Atunci cum să te ra
tezi astăzi la sat, cînd 
nu mai este nici pe de
parte vorba de acte sin
gulare, de eforturi izo
late, cu atît mai puțin 
de a ara cîmpuri ne
desțelenite ? Mai există 
diferente între sat ți o- 
raț, știe oricine, dar 
ele tind să se piardă și 
ar fi să apelăm la un 
arsenal întrebuințat ți 
răsîntrebuințat aducînd 
ca argument prezența 
în casa țăranului a 
lămpii electrice, a apa
ratului de radio ți tele
viziune, renunțarea la 
modul tradițional de 
rezolvare a unor pro
bleme de viață în fa
voarea soluțiilor oferite 
de civilizația moderni. 
Dar nu despre toate a- 
cestea este vorba în 
primul rînd, ci de cli
matul spiritual, nou, ăl 
mediului rural cu care 
are a se confrunta in
telectualul.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

(Continuare 
In pag. a H-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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uzinei, grupate în colec- 
organizare științifică, au 
restructurarea secțiilor de 
după principiul unității

[.•

Noi construcții de locuinfe în cartierul Militari din Capitalâ

80 la sută din proiectele pentru
1963 predate șantierelor

Pro<ectanții ți arhitecții de la D.S.A.P.C. Suceava au predat peste 80 
la sută din proiectele necesare lucrărilor prevăzute pentru anul viitor. 
Cea mai mare parte a viitoarelor construcții sînt ansambluri de 
locuințe în orașele Suceava, Botoșani, Fălticeni, Rădăuți, Cîmpulung 
Moldovenesc. La Suceava, pe baza documentației predate, au și început 
lucrările la noul ansamblu Tudor Vladimirescu, cu 375 apartamente, 
care constituie front de lucru pentru Iarnă. Pentru orașele Botoșani, 
Rădăuți. Cîmpulung Moldovenesc au fost predate proiectele unor 
blocuri fnsumînd peste 800 apartamente. Sînt gata și proiectele de 
execuție pentru dezvoltarea unor secții ale întreprinderilor de industrie 
locală, de alimentare cu apă și termoficare, modernizări de drumuri 
și altele.

(Agerpres)

Foto : Agerpres

N.A.T.O.. cu participarea miniștrilor 
apărării din cele șapte țări membre 
ale grupului : Statele Unite, Anglia, 
Canada, R. F. a Germaniei, Italia, 
Olanda, Turcia.

Lucrările s-au desfășurat, cum ob
servă agenția A.F.P.. în „secretul cel 
mai absolut" și n-au transpirat în 

.public decît formulările unui comu
nicat laconic și cu totul vag. Dar 
din însuși acest text, din declarațiile 
ministrului apărării al S.U.A., Mc 
Namara, la întoarcerea la Washing
ton, din relatările ziariștilor in
formați din „sursă sigură" reiese 
că lucrările au fost consacrate unor 
probleme cu serioase implicații în 
viața internațională. Cel puțin două 
atrag în mod deosebit atenția :

' ' S.U.A. a expus 
recenta hotărîre

.1. Reprezentantul 
în cadrul reuniunii

a purcede la crearea acestui sistem 
denumit A.B.M. (de la cuvintele en
glezești Anti Ballistic Missiles == ra
chete antibalistice) a fost anunțată 
într-o cuvîntare rostită de McNamara 
la 18 septembrie la San Francisco și 
a produs o vie surpriză. Ani la rînd, 
oficialitățile americane au susținut 
că construirea unui asemenea sistem 
ar fi un lucru mult prea costisitor 
față de eficacitatea sa îndoielnică. 
(Comentatorii arătau că în timp ce 
rachetele ofensive pot fi comparate 
— desigur, reducînd totul la o scară 
infinitezimală — cu puștile destinate 
să vizeze un om, o casă, rache- 

corespunde 
vizeze un 

altă pușcă. De 
a realiza o 

cit
ca-

OMUL, în coordonatele
mobile ale funcției

Mă uit la omul din fața 
mea ; îi văd mîinile pu- 

. ternice, arse de soare, miș- 
cîndu-se stingher pe birou. 
Parcă fiecare din ele ar 
vrea s-o ajute pe cealaltă 
să-și găsească locul, să-și 
găsească o poziție firească 
printre hîrtiile și dosarele 
împrăștiate pe masă. Am 
senzația că-și vorbesc, că-șl 
spun una alteia : „hai soro 
pe afară, acolo-i de noi. 
Mai rupem o creangă us
cată. mai îndreptăm un ță
ruș. Om găsi noi ce să fa
cem". Dar stăpînul lor nu 
le mai dă atenție. Le lasă 
să cadă moi, neputincioase, 
pe masă, apoi uită cu totul 
de ele. „M-am înscris ca 
simplu cooperator și vreau 
să muncesc aici în conti
nuare". Apoi vocea se în- 
dirjește. se face mai aspră :

„nu mal vreau să fiu pre
ședinte. Sarcinile sînt prea 
multe, nu le mai fac fată". 
$1 privirile se îndreaptă 
spre un punct fix din col
tul mesei unde se derulea
ză, pare-se, cel 16 ani de 
activitate ca președinte la 
C.A.P. Bărăganul. Le vede 
pe toate cite a reușit să le 
facă în acești ani, bune șl 
rele.

Da, au fost și rele, par a 
spune privirile lui care se 
îndreaptă cu ciudă spre 
dosarul unde acestea sînt 
consemnate : „Toate a- 
cestea au fost posibile, 
ca urmare a lipsei de preo
cupare din partea președin
telui și a contabilului șef, 
care au uitat că au și sar
cina de a apăra prin orice 
mijloace proprietatea ob
ștească". Această „uitare"

de care vorbește procesul 
verbal se materializează în 
117118 lei nejustificați față 
de organele de control din 
raionul Negru Vodă.

Și totuși...... Nicolae Pa
raschiv este un om cinstit" 
îmi spun consătenii lui. 
„Vinovați sînt contabilul 
șef șl brigadierul zooteh
nic", confirmă tovarășii de 
la Comitetul raional Negru- 
Vodă al P.C.R.

îl aud în continuare pe 
Nicolae Paraschiv : „Nu am 
reușit să intru în toate a- 
mănuntele. Puteam să văd

ancheta 
socia lâ

doar cînd sînt înregistrate 
actele. Dacă sint la zi sau 
nu. Atita tot“ 1

Si buna credință, nepu
tința de a controla și veri
fica actele cooperativei au 
folosit 
faceri, 
obțină 
minim . . .
ra. Astfel de Indivizi nu 
Irosesc ocaziile. încrede
rea, naivitatea au fost din- 
totdeauna calul lor de bă
taie. Apucăturile 
indivizi sînt mai 
tisfăcute atunci 
omul pe care tind 
gă pe sfoară se 
tarele incompetentei.

Profilul oricărui om, în
deosebi a) celor învestiți cu 
munci de conducere în uni
tățile economice, trebuie să 
îmbine armonios calitățile

celor 
celor 
mult 
și pe

porniți pe a- 
care vor să 

dar cu efort 
spinarea altor

acestor 
ușor sa- 
cînd la 
să-l tra- 
observă

cele profesiona-morale cu
le ; cinstea, corectitudinea, 
cu priceperea, cu inteligen
ta șl cunoștințele profesio
nale. Numai cu buna cre
dință, cu disponibilitățile 
morale, nu se merge prea 
departe.

Cînd profesional omul 
capotează, cînd ajunge la 
un plafon și nu face nimic 
pentru a-1 depăși, mai de
vreme sau mai tîrziu a- 
cesta i se „sparge" în cap. 
Șocul acestor lovituri îl 
zdruncină, îl încovoaie. 
Consecințelor sociale, ma
teriale, le urmează „căde
rea" psihică ale cărei urme 
se stere sreu sau deloc. 
..Nu mai not face fată sar
cinilor" — mărturisea des
chis Nicolae Paraschiv.

A-ți recunoaște greșelile 
în aceste momente este 
bine, dar recunoașterea a- 
ceasta vine prea tîrziu și 
e determinată de o întim- 
plare cu consecințe grave 
pentru unitatea pe care a 
condus-o : din avutul coo
perativei s-au furat, profi- 
tindu-se de lipsa de price
pere și competentă a pre
ședintelui, peste 100 000 lei! 
Cel ce așteaptă cu senină
tate ceasul dezastrului în
seamnă că niciodată nu s-a

Mihai SOLIMAN

tele antirachetă ar 
unor puști destinate să 
glonte tras dintr-o 
unde atît dificultatea de 
asemenea performanță tehnică, 
mai ales costul fabulos pe 
re-1 presupune punerea la punct 
a unei rețele de asemenea rachete). 
Nici acum, cînd a anunțat modifica
rea punctului de vedere susținut an
terior, ministrul de resort american 
n-a putut invoca argumente de or
din militar care să justifice plauzi
bil decizia luată și anume de a con
strui un sistem A.B.M., pe care l-a 
definit ca limitat („subtii’e"), dar 
al cărui cost ar urma să se ridice to
tuși la suma fabuloasă de 5—6 mili
arde de dolari. A apărut evident că 
în politica oficială americană au 
prevalat din nou părerile acelor 
cercuri militariste care au exercitat 
tot timpul presiuni pentru ca S.U.A. 
să se angajeze pe calea producerii 
acestei arme și a amenajării rețelei 
respective. Semnificația politică a a- 
cestei decizii a devenit evidentă pen- 
tru oricine. „Este greu să no inter
pretezi construcția unui sistem 
A.B.M. — scria revista franceză „Ex
press" — altfel decît ca semnalul 
unei noi curse a înarmărilor. Cu 
atît mai mult cu cît la Washington 
se fac auzite voci, în special aceea a 
președintelui comisiei parlamentare 
pentru energia atomică, senatorul 
John Pastore, pentru a asigura că 
acum este vorba doar de un început 
și că de Ia sistemul unei rețele „sub
țiri" s-ar putea trece în cîțiva ani 
la construirea unui sistem „gros", 
care ar înghiți sume apreciate la de 
zece ori mai mult decît «cel sub
țire»". De altfel, specialiști în mate
rie pun la îndoială eficacitate» 
unor asemenea sisteme, ceea ce înve
derează că. de fapt, aci e vorba de un 
nou capitol de cheltuieli militare, a-

lon FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a U-a) (Continuare în pag. a V-a)
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I Cheia de boltă 
a eficienței

Și în acest an, îh centrul propa
gandei și al invățămintului de partid 
se vor afla studierea și aprofundarea -----  ■—
struc’.
tid, a aprecierilor partidului cu pri
viră la toate domeniile de activitate. 
O atenție deosebită să vă acordă pro
blemelor economice, principalelor 
preocupări ale partidului in con
strucția ăconofnică. Despre aceas
ta ne vorbesc clar tematicile, pro
gramele care au fost elaborate pen
tru diferitele forme de studiu din în
treprinderile și instituțiile vizitate de 
noi. Este evi
dentă. de asămă- 
nea, In multe 
locuri, preocupa
rea de a lega în
vățăm! ntul de via
ță, de realității* 
locului de muncă 
al cursanțilbr.

— însăși expe- 
. riența anilor tre- 
cuți. ne spunea 
tov.' Ioh S fă rco- 
cea, secretar al 
Comitetului oră
șenesc de partid 
Reșița, ftă-a dote- 
vit că legătura cu 
viața este „cheia 
de boltă" a unui 
învățămînt intere
sant, eficient. De 
aceea, problemele 
atît de stringente 
ale ridicării cali
tative a activității 
economice pe an
samblul econo
miei și modul in 
care ele se nun în 
întreprinderile re- 
șițene vor consti
tui miezbl dezba
terilor în cercu
rile și cursurile feti ____________
Astfel, la Combinatul siderurgic, la 
Uzina constructoare de mașini âu fost 
prevăzute teme privind utilizarea su
perioară a materiilor prime, posibili
tățile de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție, căile valorifi
cării integrale a rezervelor interne in 
scopul creșterii performantelor tăfthl- 
co-economită ale produselor, dezvol
tarea cercelăiii științifică pro
prii etc.

Ancheta ne-a prilejuit îiisA și con
statarea că, pâ alocuri, la întocmirea 
tematicilor nu s-a depus 6 muncă 
stăruitoare de ihvestlgară a realități
lor specifice locului de ihuncă și a 
cerințelor cursanților. La Fabrica de 
confecții din București, de pildă, toate 
cercurile de sțbdtere a problemelor 
economice — în ciudă faptului ci 
funcționează în secții diferite — au 
aceeași tematică. De asemenea atît 
în București, cît și iii alte orașe 
din tară, există tendința de a se co
pia ad-literam titlilrile capitolelor 
manualelor universitare de ecohomle 
politică — și â 18 transforma, ad-hoc, 
în temă pentru unâle cerctiri de stu
diu. Se pierde astfel din vedere fap
tul esențial că îni-â(ăhî!rttul economic 
de partid urteărâțte eu precădere nn 
scop practic precis : pordtrtd de la 
fundamentele economiei politice mar
xiste, de la ăpreclerilb dale de partid 
fenbmerielrtr ectihnmlce șl de la o- 
biectiveiâ politicii Sâle. analizează 
problemei* economice actual», con
tribuie lâ mobilizarea eitrsantilnr in 
vederea realizării sarcinilor trasate 
de partid.

Ihvâătijtînd terrialibilâ cferbUrilof* 
de studiărâ ă ecdhotniei si. organi
zării producției lâ uzina „Unirea”- 
Cluj, observăm o altă deficientă. Sînt 
prevăzute mai multe teme cu un ca
racter îngust, prăcticist, inspirate de 
unele lipsuri ivite îh procesul de pro
ducție. si care se confundă de fapt cu 
obligațiile de serviciu. Este, fără în
doială, un mod greșit, de a înțelege 
legătura cu practica. Nu trebuie uitat 
că învătăniintul economic de partid 
nu are foliit de consfătuire de pro
ducție, ci de a-i ajuta pe oameni să 
cunoască temeinic; politica economică 
a partldtiltti diiîdu-le solide cunoș
tințe de eebnomie politică și econo
mie concretă, aiutîndd-i. desigur, să 
le aplice lâ loctll lor de miincă.

problemelor de bază ale cbn- 
rțiâi Socialiste, ale vieții de par-

ÎN PRAGUL UNUI NOU AN I
i4 IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID

Slrttem la irueputul unul nou an in irtvățâtnițitul ăd partid ) ttrt an 
în care studiul ideologie, vă tfebiii să fâtiă noi piogfăse pe liniă însu
șirii aprofundate, creatoare, a politicii partidului, a problemelor teo
retice cuprinse in documentele de partid. Ceea ce I se cere invățămin- 
tultii estâ să dăzvdlte gihdteeă politici a cuHâhtllbr. Spiritul l»f de flis- 
cernămint, capacitatea de a se orienta în activitatea practică, pentru 
a puica îndeplini ctt suCces îndatoririle ce le revin in opera de clin- 
âtructie socialistă. Niitfiâl id âCMte condiții se boită vorbi de un slttdlu 
interesant, viu, eficient. Ni-am propus îh ancheta noastră să in
vestigăm unele aspecte ale iCtivității desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid păntru pregătitei — ih luffilnă âtestot teHrtt» — â 
noului an de invățămint.

GtNDIRE VIE,
AMCORATĂ IN 
REALITĂȚILE VIEȚII

caracter economic. și-au înscris îh progrâm tente 
ca : ldeâ’.ul moral și trăsătu
rile fdndămentale âlă âticii co
muniste, apărarea proprietății socia
listă — îndatorire ceiăUneăscâ pri
mordială. comunistul — bxempte tte 
corectitudine și conduită rhdrâlă 
în familie și societate Stb. La Bâza 
studiuitii acestor probleme sfe vor 
afla ideile cuprinse in aitlcolul 16- 
varășului Nivolaă Crtaușescu despre 
rolul cphducătdr âl partidului în 8tâ- 
pa desăvirsirii cohătrUtțtei sbi'iâiiă- 
mului și ih alte documente recente 
ale partidului nclstm. Este Impor
tant ca expunerile si dezbaterile pe 
probleme ale moralei să pornească 
dă la 6 cunoaștere atehtă a situației 
concrete a locului de muncă âl 
cursanților, de la nevoile reale pe 
câre le ridică munca educâtivă â 
organizațiilor de partid.

și in formele superioară de ătudiu, 
aceste probleme suscită un inte
res deosebit. „Cristâlizînd dorințele 
membrilor cercului nostru — ne 
spunea irig. Dănilă Pnrdelâ. membru 
în biroul de partid dă la Baza de cer
cetări din Timișoara a Academiei — 
am alcătuit o tematică că cuprinde 
cîteva probleme cardinale pri
vind sțrihsa corfelâtlâ dintre dezvol
tarea personalității științifice și dez
voltarea științei îh lunteâ contempo
rană : valoarea profesională ți va
loarea etică, criteriile aprecierii vâ- 
lorij științifice, principiul prorhovă- 
rii cadrelor după âdevărătâ lor va
loare ș.â.“.

— Anul trecut — obtervâ tbvărâ- 
șhl âilmitfu GheotgEilii, tegizor ârtiă- 
tic 1» Operă de Stat din Timișoara — 
ndt âm '****
TStuși, 
îhtr-Uh 
tăi de .____ _______  . . .. .
artistică. Ard discutat lhuli despre 
câtegorlil* și prlhcipiilă fMIltei* ale 
esteticii, fără însă să .aprofundării 
problemele ideologice specifice 
tiSi Artistice în teatiii. operă, care 
ite-ar fi interesat cel mai mult : evo
luția mljlbâeAlbt1 dă espreste și x 
limbajului artistic în raport cu ca-

pâcitâtea de reeeptare îh Continuă 
creștere a publicului, âticâ procesu
lui de creație, curente și tendințe noi 
in lucrările moderite de operă Ș.â.

Ancheta a' desprins șl unâle iniția
tive rodnice pâ liniă furicțiâi infor
mative a invățămintului.

în Capitală, la Cluj, la Ci’âlbva, 
comitetele orășâheștl dă partid, îm
preună cu conducerile unor instituții 
de învătămint superior, dâ cercetară 
și creație, vor organize sistematic 
pentru diferite categorii de intelec
tuali, dezbateri, simpozioane asupra 
celor rhâi actuăle probleme din do
meniul economirti politice, filozofiei, 
sociologiei, asupra luptei de idei ce 
s6 desîășoâră pe plan mondial ih ju
rul diferitelor descoperiri, al cuceri

rilor noi ale ști- 
iStei.

Programele mul
tor forme ale îh- 
vățămîntului de 
pârtid prevăd te
mă refărltoară lâ 
pbliticâ externă a 
Partidului. Șle 
Sîftt inspirată. în
deosebi. diti do- 
eufflenteie sesiu
nii Marii Adu
nări Nâtibnală 
din iullă 1967. câ- 
ră oferă tih Bo- 
gât. fnâteriâl peh- 
tru iftforfriârăă 
multilateral? â 
oamenilor asupra 
lihiilht- dirăctoâ- 
ră ale pelincii 
externe a pacti- 
dului si guver
nului. Nurhărbși 
cursahti sl-âu ex
primat dprlflță Că 
îh mijlocul iPt să 
Vină cît hiâi dăs 
tectot-i. Activiști 
de partid dâră 
să-i âjlită să 
cunoască mai bine 

internațională, pro

Campingul de la Potoci, regiunea Bacău Foto : Agerpres

AUTOTURISMELE

DE LA „TRAGEREA

RECOLTEI"
la 

ară

studiat fUobieme de estetică, 
temei* abordate s-âu situat 

plân deătUI de îmtepâr- 
sârcinite activității noâstre

ftbite e'.tehirnâhte ______  ____  „..
ttesSle lumii contemporane.

A
Sirit humă! cîteva constatări îh pra

gul until nou an dă studiu.
CȘea 68 se imptirie in thotrteniul 

dă fălă este ca Organele și organiză; 
jitie de partid să iă tbâte măsurile 
pentru Înlăturarea deficientelor care 
se mai manifestă, să asigure de la 
început învățăm intui ui un conținut 
bogăt, interesant, temeinic ancorat 
în realitățile vieții.

Loto-PrOnosport oferă 
„tragerea recoltei* care 
ldc la 7 detămbri» ăutdtutiămă 
Renault 18, Skoda 1 000 MB, 
Fiat 850 ți Trubdnt 601 în nu
măr nelimitat. Pe lingă aces
tea, se ătfiBUte pfbriiii de 
75 000 lei în htifnăr ttelimităf 
(uri autoturism lâ etlegere din
tre cele patru tipuri acordate 
la categoriile I—fV CU diferen
ța îri nttnterdt) ți ptethli fise 
în bdhi. Cu 60 de tei 8» poate 
participa la toate cele 21 de 
extrageri, în total 85 de nu
mere.

Noul, substanța fer
tilă a invățămintului

Stadiul superior de dezvoltare în 
care a pășit economia noastră, ritmul 
extrem de rapid al progresului teh- 
nico-știlntific contemporan ridică în 
fata propagandei de partid cerințe 
noi De vreme ce metodele științifice 
de organizare și conducere a activi
tății economice, cuceririle ciberneti
cii. ale statisticii matematice și in
formaticii economice devin in tot 
mai mare măsură o componentă a 
vieții economice moderne, nu este 
oare firesc ca eie să fie studiate șj 
în îhvățăraintul economie de partid 7

Răppuhzind acestor cerințe, comi
tetele de partid din numeroase în
treprinderi âu organizat anul acesta 
pentru cadrele cu murjei de răspun
dere cursuri speciale de organizare 
științifică a producției și a mnheil.

Asemenea forme noi de învățămînt 
au fost primite pretutindeni cu mult 
interes. „La fabrica de încălțăminte 
„Clujeana", ne-a relatat tov. Alexan
dru Șerdean. locțiitor al secretaru
lui comitetului de partid, au cerut 
să fie înscrise la acest curs majori
tatea cadrelor tehnico-ingineresti".

O notă bună merită și telul în care 
a fost organizat la cabinetul regio
nal de partid Cluj, cursul pentru ca
drele de conducere din întreprinderi 
— directori, ingineri șefi, contabili 
șefi ș a. Sînt cuprinse în planul ex
punerilor problemele actuale ale 
sistemului informational, ale funda
mentării si luării deciziei, ale folo
sirii eficifsnte â fortâi de muncă. 
„Ideea câre nb-a călăuzit la elabo
rarea programului cursului — nts-â 
spus tov. Arpad Pali, activist al co
mitetului regional de partid — este 
aceea de a oferi cadrelor din eco
nomie nu numai noțiuni, cunoștințe 
abstracte, ci și o anumită experiență, 
de a analiza si comenta împreună 
deciziile economice cele mai sem
nificative. astfel incit ei să poată 
pătrunde mai în adtncime în ceea ce 
numim știinta conducerii. Ținerea ex
punerilor vâ fi încredințată unor 
conferențiari din căi mai câllflcâți".

Interes deosebit față 
de problemele eticii

6 caracteristică a anului cară 
încăpe este ponderea tot mai mare 
pe care o ocupă în programe pro
blematica etică, tinînd seama de a- 
tenția deosebită pe câre o acordă par
tidul cultivării principiilor și norme
lor moralei noi.

Numeroase cercuri de studiu din 
întreprinderile șl instituțiile din Ti
mișoara, București, Craiova, Cluj

Iîn acord cu preocu 
părîle cursanților

Este o axiomă că interesul pentru 
învățămîntul de partid se află intr-un 
raport direct proporțional cu gradul 
în câre acesta . răspunde preocupări; 
lor și specialității celor căroră li se 
adresează. Ancheta noastră â înre
gistrat progrese vizibile pe li
nia unei continue diversificări a 
programelor, mai ales în forme
le de studiu de superior. Lă 
corhitetele orășenești db partid Bucu
rești, Craiova, Baia Mâri, TirhișbArâ 
j.ă. s-ăii alfcătuit, pe Băzâ cohsuHă- 
rii largi a celor interesați, tematici 
deosebite pentru medici, juriști, Ar
tiști, Scriitori, cadre didactice din în
vățămîntul general, mediu și Supe
rior etc. Medicii TănaSe Voicu, loăfi 
i'ârelș, fănhabtetul Nifcolăi Catrinu; 
din orașul Craiovă, ne-au arătat că 
la întocmirea tematicii s-a ținut sea
ma dă dhrințete Ibr. „Cbeă că ăprS- 
ciem în acest an — spuneau ei — 
este faptul că hu ne vbm mărgini să 
repetăm niște adevăruri gerterăle; (te 
care le-am mai studiat in trecut, 
ci vom dezbate probleme teoretice, 
specifice nouă, pe care le ridică dez
voltarea științelor medicale contem
porane, cum sînt : irtterâcțiunea for
melor de mișeâre â materiei in struc
tură materiei vil ; implicațiile filo
zofice ale geneticii cdhtemporănS. 
folosirea metodelor cibârnellce Și in
formaționale în 
lui 8tfc“. tnsă 
rențierea mergi 
multă cazuri âă 
racter fdrmâl.

studiul orgânismu- 
nu pdSte tot difâ- 
în profunzime, in 
îmbrăcă Încă un câ-

(Urmare din pâg. I)

CONDIȚIA
ÎMPLINIRII
(Urriiar* dlh I)

• Tatăl irteu, Ghâorghe Bâtefhanu, din București, 
Str. Dr. Staibdvici 29. â solicitat acum cîteva litrii 
sprijinul „Sclnteii" pentru rezolvateâ cererii de pri
mire a mea în spațiul său de locuit. Părinții rrtei 
sînt foarte bătrini (tala are 93 de ani și mama 80) și 
au neapărată nevoie de îngrijire. Spațiu de locuit au 
suficient, pentru ei și pentru mine (de fapt, eu locu
iesc la ei, fără forme, de doi ani de zile, venită din 
raionul 16 Februarie). Redacția ne-a comunicat răs
punsul Sfatului popular raional Lenin, răspuns din 
care citez : „Prin intrâreă în spațiul părmțiloi săi ă 
tov. Aneta ZâhareScu se acordă un sprijin omenesc 
bătrânilor". De aceea, „s-a aprobat intrarea în spa
țiul bătrânilor a fiicei lor, urrriînd să se prezinte la 
S.G.L. Lenin pentru primirea actului". M-ârn pre
zentat lă S.G.L., la inspectorul Cdsma. Acesta m-a 
trimis la inspectorul Dumitrescu, câre m-a îndrumat 
la ghișeul „eliberări de acte". Un salariat de lâ âcMt 
ghișeu a căutat dosarul imobilului și mi-a spus că 
nu s-a aprobat intrarea mea în spațiul părinților. 
Bine. bine, dai cum rămîne cu răspunsul dat Ziarului ?

Aneta ZAHARESCU
str. dr. StâicOvîci 29. raionul Lenin, București

penali 1» activ, â foit elogiat, crefnîat și luat în mi
nister. Ar fi interesant de aflat cine i-a făcut uitate 
toate neregulile pe care le-a săvîrșit. Că, din cîte se 
vădi. ffiuhcltofii tiu te-ău uitat.

MM

• reclamațîi
• sesizări

răspunsuri

• La parterul imobilului îh care locuiesc funcțio
nează de mai mulți ani o cantină populară, a cărei 
bucătărie folosește drept combustibil păcura. Din 
coșurile cantinei ies zilnic nori dă tuni, inundîndu-ne 
dă funingine. Nu putem deschide un geam, nu putem 
respira măcar o oră pe zi âăi curat. Am cerut Sfa
tului popular raional 23 August să ia măsuri pentru 
înloeuirăa combustibilului folosit de această unitate 
sau să ia alte măsuri pentru a ne feri de nocivitatea 
fumului, mai ales a funinginei pe care sîntem hevoiți 
S-o inhalăm de ătîta timp. Pînă âcum ne-am ales 
doar cu promisiuni. Pe cîn d înfăptuiteâ lor ?

MlHiddi PORESCU
str Agricultori 105, râionul 23 August, București

• intr-o sesizare adresată redacției se semnala 
comportarea nedemnă, inbompâtîbilă cU calitatea de 
cadru didactic și dă om. a fostului profesor Constantin 
Brâgâ din orașul Buzău. Acesta, ca și „faimosul" 
Pătrâșcu din Focșâni. s-a făcut vinovat de necinstirea 
phot elăve. Din răspunsul Sfatului popular orăsănăse 
Buzău Aflăm că acest individ a fost destituit din în. 
vățărhint. Mîrșăviile sate ivind cftrâcfăt penâl, la 3 
âprillă â.c. ă fbsl sesizat! prbeutăttirâ râiâriiiltil Bti- 
zău peritru a efectua ancheta penală și a-1 deferi 
justiției. Dar — să arată îti bhhtitiuăte îti răspuns — 
dej! S-a intervenit în repetate rînduri la procuratură 
păntru încheierea anchetei (vinovăția lui fiind stabi
lită îndeajuns cU Ocazia eercetărildt făcute d8 Sfatul 
popular orășenesc), totuși âceâsfa se prelungește 
n8fustificât de mult. S-âu ithplîfiiț 6 lUtii dă cîHrl 
v-â fost Minis dosarul, tovarăși procUrofi. Și _ niult 
mai multe dă cînd au fost săvirșite nelegiuirile. Cît 
timp mâi trebuie așteptat ?

ri r i .hm ni

• O ScriSoâre primită recent lâ redacție semnală că 
Ion Rădescu, „inginer șef al fabricii de placaj din 
cadrul C.LL.-Pitești, â săvîrșit o se'ârriâ dă tiărăguli și 
abuzuri : și-a însușit bunuri din avutul întreprinderii, 
â folosit mtlilcitofi din fabrică pentru â-f efectua 
tinăie lucrări în interesul său, a desfăcut ilegal con
tractul dă muncă linei salariate, a împărțit premii 
miiriclihfllot după buhtil său plâc etc. Sub conducerea 
«â — mai âtîăm din aceâstă sesizare — fabrică a 
obtinUt în utiele perioade rezultate slabă în prodUcțib-

Nă-arh interesat despre toată acestea la Comitetul 
or&șănăse de partid Pitești $i am aflat că seSlzarăâ 
ăstă îhfintotul reală. Dar că pentru toate âcăste „me
rită". susriumitiil a fost... promovat îhtr-o muncă mâi 
dă r&sjjundără. în Ministerul Economiei Fdrăstiăre. 
Cară s a să zică. în loc să fiă îndepărtat din funcția 
dă cate âbuzasă $î sânctiofiat cutii Să cuvihă de cătte 
fdrul tufălăr, âcest om incorect, eii cîteva condamnări
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întrebat dacă pricSpeitei, cundjtirițMS 
lui mai sînt sau hu pe măsura „nou
lui" ce-1 aduce cu sine fiecare zi ; 
devine debitor ăl teoriei riscului și 
jocului.

Simptomatica depășirii de către 
sarcinile profesionale, prin mariifes- . 
țările ei deosebit de variate, pără
sește domeniul generalului, mergînd 
pină la individualizare, pînă acolo 
unde nu cămine decît „un câz“ si 
manifestările sale

Petre Mihai, de multi ani director 
la O.R.A.C.A.. raionul Istria, se gă
sea în situația de a nu mal cores
punde solicitărilor funcției cu care 
era investit. Nici cunoștințele lui co
merciale. nici cele zootehnice nu 
crescuseră în același ritm cu 
complexitatea unității. Menținerea 
lui in funcția dă director ăr fi adus 
prejudicii economico-financiâre în
treprinderii ; in același timp ar fi ac
ționat ca un factor stresant asupra 
personalității lui.

Petre Mihai a 
ționer în aceeași 
lui de muncă Șu
acestuia, l-au înconjurat cu atenție 
tocmai pentru faptul că devenise 
conștient de propriile limite șt nu s-a 
agățat de vechile merite ; a dorit si 
a reușit să muncească mâi depârte 
în mijlocul celor pe care i-â condus. 
Personalitatea acestuia hu ă fost cu 
nimic ciuntită Mal mult, âcum lâ 
vîrsta pensionării poate spune că a 
fost totdeauna la locul potrivit.

A recunoaște la timp eă nn mal 
poți tine paiul cfi vrimea. eu cerin
țele șl exigențele prâfesieî, ale goâ-

tnlni pe care-1 ocnpî îb îerăr- 
Ma iăClală nu-i deloe nn in- 
cftt așer. Cil ce au însă tăria mo
rală s-o facă î.și pot regăsi ușor acel 
cliniat care împacă pe om cu el în
suși, II asigură, intr-un fel, acel con
fort psihic atît de necesar desfășu
rării unei vieți normale.

Acest climat, această liniște psi- 
BicS nu Udate fi proprie însă și celui 
cără se crămboneazl de b sîtuațte. 
celui cară a depășit terenul solid al 
posibilităților sale. Mai devreme sau

• Noua legislație â pensiilor îrtîi acordă și mie 
dreptul de a beneficia de acest sprijin niâterii) din 
pârlea statului. De aceea, m-ârn adrisat Ofțcitilm ra
ional de prevederi sociâle Cîmpinâ, pentru â-ffii 
întocmi dosarul., Mi s-âu cerut, cum era și 0
Seamă de acte ele vechime în teuncă. Le-âm âatiBâf, 
in afară de unul,, de lâ C.F.R., unde am lucrat vreo 
6 ani. Am spriS. în lima iânuârte â.c., Arhivei G.F.R. 
din Tiifriii Roșu să-mi trimltâ acest act.. Au tteeut 
rriulte liitii și nici uh răspuns. Sîtit om în vkstă —- 
am 64 de âfii — $i nu pot să liiriblu după Set. Aifi 
șeris din nou conducerii acestei arhivă. în Sfirjît. la 
28 iunie â.c. âth primii răspuns acasă că. citez „CS- 
r8re» să află în bufă de tratară, cu cftrâctftr ttrgenf. 
Vă recomandăm putină răbdâră si văți fi satisfăcut". 
Eu cred că am âvtit dăstulă răbdâră 9 luni.. tovarăși. 
Cît privește urgența dă câtă pbmenlfi Să-mi fie iărtât, 
dăr mie rtii si pâră că tte Itibfcm puțirt cu vnrhălă.

Gheorghe I. SQRfAMU
Str. Oeiftei rtt. 80 — Brăaza
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gătirfe. specializară vor să se men
țină în continuare sau chiar să urcă 
noi trepte Sociale.

Un om de duh spufteâ că nepri
ceput nu este cel care știe că nu 
cunoaște cutare sau Cutare lucru 
și-și mărturisește deschis incompe
tenta. ci acela câre nu-și dă seama 
de limitele necunoașterii. Dâr — â- 
dăugăm noi — tot nepriceput este și 
cel care rtu găsește srifictente rbsurse 
de mobilizare pentru a depăși Impa-
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nu iă în considerație recomandările 
comitetului de partid din întreprin
dere. De lâ. oantehi poâte ar obține 
mai mult, dar nu știe cum să-i ia. 
Nu tine seama de ideile, propuneri
le altora".

Acestei odînii i se râliăzâ Si dlreC; 
torul adjunct TOndâ loâhnes. căite 
precizează ; „Nu âre încredere în ni
meni. nu suportă critică ; citte în
drăznește să aibă o părere perso
nală est* pus în situâtii dintre 6818 
rriai dificile".

fost numit redep- 
unitate. Tovărășii 
Intel** ohâstitâtea

teai fîrtltt sbeltefateâ v» sâitețioiiâ 
itepbăttlră cn toată împotrivirea ce
lui câre din nimereală sau împins de 
inârtie «e află mâl stis de propriii* 
posibilități. Acesta se va agăța dă 
umerii altuia apostrofînd : „Cum ? 
Tocmai pe mine ? Pe mine car» im 
făcut și am dres !" etc...

El nu se va bucura de înțelegerea 
riinlăn.ui și cu âtît măi puțin din par
tea societății, deoarece însăși dez
voltarea ei depinde de oambtiii pâ 
cate și-l alege.

Fentru cei câre 9Înt motorul dez
voltării el. societat.eă nu cunoaște 
detit un drum :

Acei câre nu 
găsească, devin 
fiirtbl 6îhd, eti
fără * investi noi eforturi de pre-

cel ascendent.
vor său tiu Știu să-l 
ăi înșiși vinovați a- 
putinul acumulat si

âfil și folosește în scopul menținerii 
fttecțibi surogate de competentă.

Lipsa priceperii, a capacității profe
sionale îi va degrada ăcăstuiă si con
figurația spirituală El va crăa si
tuații tensiohale va descoperi lipsuri 
altora pentru a le acoperi pe cele 
proprii, va instaura un cliniat de 
suspiciune șl neîncredere intre mem
brii colectivului Toate acestea se 
vor converti — mai devreme sau 
mai tîrziu — în dificultăți de produc
ție.

La întreprinderea regională de in
dustrializare a cărnii Dobrogea 
(I.R.I.C.) stau de vorbă cu seetetârul 
doibitetului de partid, tînmltro Al
ba. „directorul întreprinderii noas
tre. Gh. PintiliciuC. practică un stil 
de thuneă defectuos și de multe ori

Lș Comitetul regional Dobrogea 
âl F.C.R. si consemhau îhtr-o ‘ca
racterizare făcută directorului 
Gheorghe Piritiilciuc, aceleași defi
ciente. cărora ii se adăugau : „Nu 
colaborează cu mămbrii colectivului 
de conducere în rezolvarea sarcini
lor ce revin întreprinderii. Nu există 
o unitate de vederi în colectivul de 
conducere, cauză fiind lipsa de prin
cipialitate a directorului".

Cum se poartă Gheorghe Pintlliciuc 
cu muncitdrii din întreprindere, dacă 
pă căi din colectivul de. conducere îi 
sfidează său ignoră ? Este greu de 
prâșupus că reușește si tină Singur 
piâpt dificultăților. Inerente, ce se 
ivesc intr-o unitate de prbportiilâ 
I.R.Ț.C. Dobrogea >

Modalitățile diverse de price
pere sau. nepricepere de a eon-

Să enumerăm :
1. uh brh al satului 

du nlttel cultural și 
stindard de viață te 
cOhtihuă și evidentă 
creștere, atent la tot 
ctii ci este nou în so
cietate, te cultură, el 
însuși participant dețib 
li trnnsfchharea revo
luționară a. tării ;

2 Erlsteiițfi Unei bi
et frtdteriate ățif* Sff fa
ciliteze activitatea in
telectuală te. orice plan, 
intre cart, teffi de teS- 
de. școala generală cu 
zeattea ăi proprie de lâ- 
bbratottre. âi.mhurî de 
e-xptritnțe, biblioteci. 
Apoi așeitâmihtul de 
culturi, cAmihul, fattor 
de răspândire, dar și de 
cte&țib eilltetfftia ;

3. Prezentă în comu
nă, ca o permanență, a 
ur.br colective puterni
ce de intelectuali, insu- 
fhind untori zeci de ih- 
vățitori, oroftsdri, me
diei Si. inbihtri laolal
tă ;

i. problematica ele
vată pe care o ridică 
viata nouă a. satului. Să 
amintite, doar — iar tt- 
eeâstă spună fotul — 
făptui că ih vreme ce 
dascălul de tară lupta 
te trecut să-i facă pe 
iît mai multi să știe 
iWtlȘ. bstizi Scoată, cil 
cele opt clase ale sale, 
a intrat în ritmul obiș
nuit al Vieții.

Se poate vorbi de ra
tare in âfari condiții, 
tetr-uti aStffel de me
diu 7 ba. sî poate, ăr 
răspunde cineva, dar 
numai în raport de a- 
cele elemente — și ca
re. de ce să ascundem, 
există din nefericiră — 
ce poartă te propria 
ființă ttiotbUl râtă- 
rii, prbeum tjt ftbitrtâ 
melcul, cochilia, feno
mene âsbeiali, pe 
care societatea ii ivîrle 
6ti pe uh măr putred. 
Pe askhieneâ indivizi, 
viață îi înlătură necru
țător, bl te pierd că 6i- 
mâhi și li se uită ttrted.

Este vorba, cum binâ 
Se poate înțelege, di o 
te.fited minoritate, c8ci 
în Opoziție cu asemenea 
„caturi" există mii, 
teci de mii de lucră
tori intilietuâli harnici 
în scoli, pe ogoarele 
Cooperativelor agricole 
de producție, te. âșîză- 
teintel.e de Sănătate și 
cultură. A cita nliftiiit 
doar al citdrwa, nu fa
cem dbcît si ilustrăm 
bit de deschii iste 
făta IhtMbttiAlutili

îh 
iâ-
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tul, ca teren de muncă 
și âfirrtiare.

Pini acum mai bine 
de in mii. cfr. Siteioti 
Migherușan a. fost in
spector în Ministerul 
Sănătății. A cerut tnsă 
să fie trimis medic de 
citeuniscridtie la țară 
Ășa a ajuns medic te 
dbmutltl LSchteta, 
nul Bistrița. 
satul natal, 
hiil lili, îh 
luat ființă 
nașteri și 
multe îmbunătățiri stă
rii sanitare a satelor 
dte. citelitetefîpțîâ P ă 
realizat cîteva lucrări 
științifice valoroase pri
vind reumatismul și bo
lile cardiovasculari! în 
circutestrtet.in tui. A- 
nul. trecut n Hiat, parte 
lâ M cbhgfes interna
tional de medicină ge
nerate

Pamfil Matei, profe
sor în comuna Vadul 
Moților, raionul Cîm- 
pertl. â întocmit o colec
ție de folclor tbcâl si a 
prezentat mat multe co
municări ih cadrul So
cietății db stiîftte filolo
gice și istorice.

Stejar tteȘă profesor 
în ramnul Năsăud. pa
sionat muzeograf. a 
preconizat înființarea 
unui muzeu etnografie 
și istoric cu eîtevâ mii 
de obiecte colecționate 
de el, de eiCfci și de ce
tățenii din cOmunti. A 
mai întocmit și uri stu
diu privirid viața și ac
tivitatea lui Livill Re- 
breanu.

Ambianța nouă, so
cialists, câre și-a ite.pus 
6 puternică ainprehtă a- 
supra evoluției satului, 
oferă, precum spuheam 
mat înainte, nebănuite 
posibilități de afirma
re și de valorificare a 
potentelor intelectuale. 
Ești loc pentru mult, 
și mult mâi ihu't decît 
se face. îh cîmpul ac
tivității culturale ; sînt 
nenumărate problemele 
de ofăth social și Socio
logic că-și așteaptă so
luția, pe câre. cu sue
des, ar puteâ.-o aduce 
collective de studii, ad- 
hbc constituite, iheor- 
pdrthd ettdre didăfctice, 
medici, ihginâri ; se cu
vin cercetate — și cine 
altcineva poate s-b facă 
teai competent decît o- 
mul de fietură intelec
tuală ci trăiește în 
chiar miezul fenome
nalul — obiceiurile 
te d’namiea și evoluția 
Ibr, mutațiile din com
portamentul oambhilor. 
$i încă âltile, toate cu 
binefăcătoare riifrin- 
geri asupra teundii in
telectuale ihsăși, asu
pra procesului formativ

duc* și organiza munc* oamenilor 
se pot manifesta nu numai prin In
dicatorul concret, material, a) pro
ducției. dar și în climatul psiho-so- 
ciâl existent in orică unitate... Acea
stă manieră de a înlătura pe cei 
câre poț șl trebuie să fie ajutoarele 
permanent pi-ăzânte, In hotărîrile și 
acțiunile ufiitltil. poate fl rezultatul 
uriei supraeștimări. dâr și reflexul 
unor carență profesională.

Desigui că este mai ușor „să țipi" 
lâ oameni, dăr vitalitatea procedeu
lui nu poate fi îndelungată. Propriile 
impasuri său eșecuri la câre se va 
ajunge inevitabil vâr câre înlocui
rea tonului voit dur cu tonul pro
priu căiui cară cunoaște și gîndăște 
înainte dă a acționa.

Drumul spre țăâirea ..locului potri
vit" nu este totdeauna liniâr. El cu
noaște suișuri, coborîșuri. meandre. 
Dă multe Ori drumul spre concor
danta . capacităților cu cerințele im
puse de societate este căutat cu asi
duitate de om. Sînt depuse uneori 
eforturi impresionante peritru a se 
putea sBunâ cS âzi ăști superior celui 
de târî.

Societatea noastră socialistă des
chide drumul spre căli mai înalte 
poliții, ridieîhd toâtă bârîerăte în 
făta celoi care in practică. în viață, 
făc dovada căpacitătii lor. a atașa
mentului lor la progrăs muncăâc cu 
asiduitate pentru a fi permanent la 
nivelul cerințelor noi ale funcției pe 
care o hcUnă

hlicolâă Grădinaru a fost, ca âtîția 
âltf directori rhuhcitdr Lucrăâză la 
Uzina dă âcid sulfuric »! supărfosfati 
Năvodari ..Dirăcîorul acăstăi între
prinderi estă un hm de neînlociiit !, 
consideră tovarășii de lâ Secția eco-

aproape de 
Cu sprlji- 

câznirite â 
o casă de 
s-au adus

continuu. Iar pentru ci 
vorbim de dcest proces, 
să amintim cîte irr.țli- 
hiri are a-si aduce fie
care in epoca această a 
noastră, cină irtstrt/ffiăite 
tele muncii intelectuale 
se înnoiesc și Se prt- 
hiânesc ait 6 uimitoare 
repeziciune. A cerceta, 
d cuncâștâ ceda ce era 
necunoscut in. pro- 
țh-iâ-tî tftedlplitlS, in rfi- . 
mura de știință căreit 
âpâtții este nu o sim
plă cochetărie cu nou
tatea, ci un imperativ 
pentru toți cei ce slu
jesc școala, producția, 
sănătatea publică, cul
tură.

tncâdrâreâ în iriafâ 
obiectivitătii, cu depli
nă dăruire, dețrreciipe- 
țifid nimic și nsdră- 
mtiind micile avantaje 
sau dezavantajele ce le 
oferă Un mediu sau al
tul, este, mai presus 
de toate, o chestiune 
de etică, de responsa
bilitate socială 
mâi cinstire se 
âcetora Cară, lâ 
hâfdâ fabultiții 
iidlli, du mefs
crete âcblo unde țâra 
avid mâi multă nevoie 
de ei, de energia si ti- 
nerețââ lor. Si, dimpo- 
tr'iiîă, dezaprobarea u- 
hânlrhă față de aceia 
care, Uitînd cît dătoreâ- 
ză societății ce i-a for
mat ca oameni, punind 
mâi presus de cbmâildâ- 
mentele sociale interesul 
personal, egoist și mes
chin, își câiită pe un
deva un locșor c&tdiit, 
fie el departe 
la pămtnt la
pfâfesiilneâ aleasă. Este 
dhfefds să afli 0ă, în 
vreme ce școlile sate
lor noastre sint lipsite 
de aportul multor pro
fesări și thVStători, rnâi 
sînt absolvenți ai uni
versităților, institutelor 
si lîăâe’or pedagogice 
câre râfuti să se prâ- 
zihtâ la catedrele ce 
le-au fost repartizare. 
Stnt caturi similare și 
în rindurile absolven
ților medieiniști.

Unde Sînt -și ce se-n- 
tîmpli cit acești oa
meni în care societatea 
și-a pus mari nădejdi 
și le așteaptă aportul ? 
Si ce anume ti deter
mină să-și abandoneze 
profesiunea a’easi 7 Na 
curhva teama di a se 
rată merothd în mediul 
sătesc 7 Dacă acesta 
este motivul, viața, cu
noașterea adevărată a 
lucrurilor, le dă tuturor 
uri răspuns categoric: 
in meăliil sătesc nu 
Osie loc pentru ratare I

și nu
ri mine 
tefffli- 
sau â 
să lu-

cît de 
cer de
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Comitetului regional Db- 
F.C.ft. Prezența ji-h face 
fiecare zi. în fiecare reali-

â
al
în ........... .......... ........ ..........
uzinbi. In acțiunea de orga- 
stiințifică a producției și a

nomică 
brogea 
sitețită 
zate a 
nizâre ,____  _
muncii, directorul întreprinderii a 
fost acela care a trănsformăt cel maf 
eficient efortul de căutare, de des
coperire a lipsurilor organizatorice, 
în propuneri și soluții adecvate, me
nite să ridice productivitatea uzinei".

Nu există piedici în fața unor 
valori cristalizate, condensate în ă- 
ceeăși persoană. Explozia de ener
gie, raza cttescîndă a cunoștințelor 
profesionăle, personalitatea omului, 
conducătorului, se fac simțită âdînc 
în rhijlocul colectivului, care în mare 
măsură reflectă însușirile lui.

Se vede încă odată că atunci cînd 
cel din fruntea întreprinderii ește un 
om care vrei și poate să realizeze 
âzi rhăi rtiu.lt decît ieri — cu sigu
ranță că și în colectivul dă muncitori, 
se vg sîftițf Hdtarîreă dă a se lucra 
mai bine. Posibilitatea transformării 
acestei situații iiitr-o dorință orga
nică, intperlos necesară, ăste posi
bilă numai atunci cînd fiecare ocupă 

pregătirii pro-o funcție 
fesionale.

pe măsura

*
ori nu âu 
oameni de

De cîte 
asemenea 
care se dezvolta totul în iurul lor ? 
Dar cite eforturi deosebite nu au 
făcut pentru a deveni și mai pretibsi 
celor care le-au acordat încrederea ?

Acești oameni nu înșeală Ei nu 
rămîn în contemplarea rezultatelor 
Obținute anterior Se pregătesc. în
vață : ei se luptă cu înseși rezulta
tele obținute, eu propriile lor iz» 
bînzi.

fost amenințați 
ritmul rapid în

rtiu.lt
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Întoarcerea din r. s. f. iugoslavia
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P. C. R

Joî dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, con
dus® de Constantin Mîndreanu, 
membru supleant ăl C.C, âl P.C.R., 
prim-âecretăr al Comitetului, regio
nal Dobrogea al P.C.R., care, 
vitația Uhiunii Comuniștilor 
lugpslaviă, a făcut o vizită 
ceastâ țâră. în schimb de 
rieflțâ.

ta iri- 
dln 

în a- 
expă-

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezănți Matei Ștefan, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
âl P.C.R., Nicolae lonescu, adjunct 
de șef de secție la 
activiști de partid.

Au fost prezenți 
ambasadorul R.S F.
București, și membri âi ambasadei.

(Agerpres)

C.C. al P.C.R.,

Jâkșa Petrici, 
iugoslavia la

Plecarea delegației de activiști |VIAȚA

ai C. C. al
Joi la amiază a părăsit Capitala 

delegația de activiști ai Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uriiuriii Sovietice, condusă de 
A. D. Skăba, secretar al C.C. al 
P.C. dm Ucraina, care, la invitația 
Comitetului Central a) Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită 
în țara noastră în schimb de ex
periență.

La pleeare, pe aeroportul Bănea-

P C. U.S
Mă-fost prăzențî Manea 

membru supleant al Comi- 
Executiv, secretar âl C.C.

sa, au 
nescu, 
telului 
al P.C.R., Ion Iliescu, șef de Secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae lOnescu, 
adjunct, de șef de secție la C.C. aJ 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față A. V. BasoV, am
basadorul Uniunii Sovietica lâ 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

O delegație a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. condusă de Ion Rușlnâru, 
prim-viceprâțedinte âl uniunii, â 
părăsit tăi dimineață Capitâla, ple- 
cînd într-o vizită în Olanda și 
R.F. â Germaniei, la invitația unor 
organizații cooperatiste din fecfestă 
țări.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A R. D. GERMANE

Comitetul de Stat pentru Cultură 
ți Artă a organizat joi seara la ci
nematograful „Republica" din Ca
pitală un spectacol de gală cu fil
mul „Atît timp cît voi trăi", pre
zentat în cadrul „Zilelor filmului 
din R. D. Germană", cflre se desfă- 
țoftrâ in București cu prilejul săr
bătorii naționale ă K.D. Germane.

La spectacol âu participat Mih- 
reâ Gheorghiu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Arlâ. Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., 
superiori din Ministerul 
Externe, oameni de artă 
un numeros public.

Au luat parte, de
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București, și membri 
ai ambasadei, șefi ai i 
diplomatice și alți 
corpului diplomatic.

w
Ministrul industriei 

lui din Ceylon, Philip 
denfe, și persoanele cară îl 
țese au vizitat în cursul dimineții 
de îoi sectorul de exploatare Cer- 
natu al întreprinderii forestiere 
Brașov și Uzinele de tractoare.

După-amiază, ministrul ceylonez 
a vizitat obiectivă industriale din 
regiunea Ploiești.

★
Președintele Academiei Repu

blicii Socialiste România, acad. Mi
ron Nicolescu, a plecat joi la amia
ză Sprfe Noua Zeelandă, pentru a 
participa, câ invitat, la festivită
țile prilejuite de sărbătorirea cen
tenarului Societății regale de știin
țe din această țâră.

★
Atașatul militar și aero al Repu

blicii Socialiste Cehoslovace la 
București, colonel Alfons Sblfronk, 
a oferit uh cocteil cu prilejul Săr
bătoririi Zilei armatei populare 
cehoslovace. Printre invitați se a- 
flau general-locotenfent Ionel Va- 
siie, adjunct âl ministrului forțelor 
armate. Vasile Șandru, adjunct âl 
ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori âi for
țelor noastre armate, funcționari 
Superiori din MiA.îS.; zlăriști.

Au, luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri âi 
corpului diplomatic.

4
Joi dimineața a părăsit definitiv 

țara noastră Olof G. BjurslfOtil, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Suediei în România.

4
Timp de două sftptămîhl nă-â 

vizitat țara, câ invitai âl Institutu
lui român pântru relațiile culturâle 
cu Străinătatea, prof. Andre Lan
gevin, membru al conducerii Aso
ciației de prietenie Franța-România.

■ă
Joi după-amiază, în Pavilionul 

de pe malul lacului Herăstrău din 
Capitală s-a deschis expoziția „Con
strucția de mașini în R.D. Germa
nă", organizată de întreprinderea 
de comerț exterior și interior din 
Berlin „Maschinen-Export".

Au vorbit Ewald Moldt, ambasa
dorul R.D. Germane lâ București, 
Marcel Popescu, vicepreședinte al 
Camerei de Cotrierț, și Ewăld Scha- 
run, directorul general adjunct al 
întreprinderii câre a organizat, ex
poziția. (Agerprfes)

funcționari 
Afacerilor 
și cultură,

unor misiuni 
membri

ș! pescuitu-
Gunnâwâr- 

înso-

Spart
Ieri, pe terenurile de fotbal

BUCUREȘTI. — în nocturnă, pe 
Stadionul Republicii, echipa ma
ghiară Honved Budapesîa ă susți
nut primul ei meci din turneul ce-1 
întreprinde în țara noastră, jucînd 
cu Progresul București. Cum se în- 
tîmplă uneori în fotbal, o echipă 
a dominat, iar cealaltă... a ciști-

asemenea,

Budapesta
Fază din întîlnihea Progresul Bucu

rești — Honved

gat. Ieri, 
permanent, 
căzii de gol, 
scris au fost budapestanii — în 
minutul 15, prin Szendray (dintr-o 
poziție clară de ofsaid, nesemnali
zată însă de „tușiertil* R. Buzdun) 
și în min 20, prin extrema dreaptă 
Toth (la o evidentă greșeală a a- 
părătorilor bucureșteni, cart în 
propriul careu, în loc să degajeze, 
au încercat să facă driblinguri și 
schimb ăe pase). Unicul gol al. bu- 
cureștenilot l-a marcat Oaidă (în 
min. 74). Faza a fost precedată și 
urmată de numeroase momente fa
vorabile pentru fotbaliștii de la Pro
gresul. Aglomerînd însă jocul în 
centrul careului și întîrziind sau, 
pur și simplu, renunțînd să șuteze 
decisiv, prin surprindere, ei au tost 
nevoiți Bă Se mulțumească (dacă 
se poate spune astfel I) cu o înfrîn- 
gere la limită : 2—1.

Duminică, la Cluj, Honved întîl- 
nește echipa Universitatea.

GALAȚI. — Echipa divizionară 
B Siderurgîstul Galați a jucat joi 
Cu selecționata R.S.F.B. Ruse. La 
pauză, rezultatul era „alb". Scor 
final : 1—1. Punctele au fost înscri
se de Cojocaru (min. 58.) și de Pa- 
pacișvili (min. 68).

Oaspeții vor evolua miercuri la 
București în compania dinarnoviști- 
lor.

„EUROPENELE" DE BASCHET

Progresul a atacat 
și-a creat mari o- 

însă cei ce au în-

Performanta ciclistului Emil Rusii3

Cîștigînd proba de urmărire pe velo
drom, ciclistul Emil Rusti â reușit per
formanța rară de a cuceri în acest ăn 
patru titluri de cârhpion național (con- 
țra-cronometru individual, contra-cro- 
nometru pe echipe cu formația Dina
mo, fond pe sosea si urmărire), prfe- 
curfi 
clist

și cel de învingător în Turul ci- 
al României,

în seriile probei de urmărire, dispu
tată pe velodromul Dinamo din Capi
tală în cadrul campionatelor republi
cane de pistă, Emil Rusu a stabilit 
uri nou record republican cu timpul de 
5’04”8/10 (vechiul record : 5'06''8/10). 
In finală, Emil Rusu l-a învins pe 
Alexandru Sofronie, fiind cronometrat 
cu timpul de 5'07"6/10,
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George Enescu
PAR1S 5. — Cbrăspondentul A- 

gerprfes Georges Dascăl transmi
te : Joi dimineața â avut loc lâ 
Paris ceremonia dezvelirii plăcii 
comemorative pe imobilul din 
Rue de Clichy nr. 26, în care a 
locuit in ultimii ani marele compo
zitor și muzician român George 
Enescu. Leon Gros, vicepreședinte
le Consiliului Parisului, criticul 
muzical Bernard Gavoty, și amba
sadorul României la Paris, Victor 
Dimitriu, au evocat memoria mare
lui compozitor.

în cîteva rînduri
LA BAZINUL DINAMO DIN CA

PITALA, ieri au continuat întrecerile 
turneului international de polo pe 
apă. Echipa României a învins cu 
10—-3 (3—0, 4—1, 0—0, 3—2) echipa 
R. F. a Germaniei. Reprezentativa o- 
rasului București a dispus cu 3—1 
(1—0, 1—0, 1—1, 0—0) de echipa se
cundă a Ungariei.

IN ULTIMA RUNDA A TURNEU
LUI candidatelor La titlul 
MONDIAL DE ȘAH. de la Subo- 
tica, șahista sovietică Alia Kuș
nir a învitiS-o pe Friedmân. Ast
fel, Kușnir a totalizat 13,5 puncte și, 
indiferent de rezultatele care vor fi 
înregistrate în partidele întrerupte, 
s-a clasat pe primul loc, obțlnînd 
dreptul de a o întîlni pe 
Gaprihdașvili în meciul pentru 
Suprem.

Reprezentantele României, 
xandra Nicjblau și Margareta â

Nona 
titlul

Ale- 
_____  .. ___  Pâre- 
vozriic, âu întrerupt partidele din ul
tima rundă cu Zatulovska și respec
tiv Aronson. Aleksandria a cîștigat la 
Heemskerk.

Pînă la disputarea partidelor între
rupte, clasamentul are următoarea 
înfățișare : Kușnir 13,5 puncte, Zatu- 
lovska 12 puncte (1) ; Stadler 12 punc
te. Kozlovska 11,5 puncte. Nedelko- 
vici, Kislova 10,5 puncte (1), Aleksan
dria 10 puncte. Nicolau 9.5 puncte (lh 
etc. Margareta Perevoznic 
puncte și o partidă intreruptă.

are 6
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Rodul bogat 
al holdelor

CORESPONDENTA. DIN PEKIN DE LA I. GALAȚEANV

I
I
I
I

n |Oc clar, ai- ■ 
de Polonia la | 
sri, în partida |

I
I
I
I
I
I
I

Bucuria victoriei baschetbâliștiltu 
noștri asupra echipei iugoslave lâ cam
pionatul european de la Helsinki a 
rămas oarecum izolată, pentru că în 
ultimele și cele mai importante me
ciuri (cu Polonia și cu Cehoslovacia),
— de care depindea calificarea lor în 
turneul pentru locurile I—IV — n-âu 
mai reușit să presteze un joc clar, di
namic, eficace. învinsă < 
un scor net (75—58), ieri, ... 
cu Cehoslovacia, echipa noastră s-a 
Comportat deosebit de slab, fiind în
trecută fără drept de apel : 69—51 
(33—23).

Televiziunea ne-a permis Să putem 
Urinări în întregime și aefest meci. O- 
oositk nervoși, fără o idee tactică de
terminată. uneori manifestîftd chiar In
dolență, baschetbaliștii noștri au fost 
0 „ptadă" ușoară pentru adversar. Ei 
au pierdut literalmente mingea din 
mînă, au ratat numeroase aruncări li
bere, iar „coșul" de la semiclistanță
— procedeu prin care âr fi putut 
contrabalansa ăvâiitajul de înăltirtie âl 
cehoslovacilor — nu a reușit nici chiar 
specialiștilor : Nosievici, Albu. Echipa 
cehoslovacă practică de fegulă si a 
practicat Și ieri un joc simplu poate, 
dar eficace. A alergat, a luptat mult, 
înălțimea jucătorilor și mai ales pre
cizia aruncărilor lor de la sernidis- 
tantă. pătrunderile dirfect sub coș le-au 
permis Să domine cu âutmitâte. O 
singură dată au fost conduși : în min. 
1, cînd ai noștri au deschis scorul..

Alte rezultate : Franța — Ungaria 
*" " *“ 1, .1. Otăiiflâ
79—71 (39—29) ; Bulgaria—Izrael 78—61 
(36—24) ; Finlanda — Belgia 52—82 
(36—29) ; R. D. Germană — Grecia 
69—56 (20—29) ; Polonia — Iugoslavia 
09—65 (35—32) ; U.K S.S. - Italia 
195—91 (57—44). Sîmbătă an loc me
ciurile din cadrul Semifinalelor, ft- 
chlpa Românit*! ta jncâ trentrti Incu
rile 5—8 cil echipa Italiei.

— în co
con vorbi- 
Sofia in- 
Bulgar, in 
Și delegă- 
frutite cu 
intre cele

3—51 (26-23) : Spania

35 de echipe din 21 de țări
la campionatele europene

de volei
și începu- 
două săp- 
în Turcia

Lâ sfîrșlfid acestei luni 
tul calfei viitoare, timp de 
tămlni, se vor desfășura 
campionatele europene feminine și
masculine de volei. Organizatorii au 
primit confirmarea de prezență din 
paftea a 15 echipe feminine și a 20 
de fechipe masculine. Formațiile, îm
părțite în patrtj grupe, vor susținfe 
mâi intîi meciuri de calificare, pri
mele două clasate în fiecare grupă 
urmînd să participe la turneele fi
nale ce vor decide noile campioane 
ale continentului.

In campionatul femitiîn, reprezen
tativă României â fost repartizată în 
grupa A, urmînd să joace la Ankara 
cu Italia (26 octombrie), Utigaria (27 
octombrie) și R.D.G. <28 octombrie). 
Din celelalte grupe fac parte : Sue-

dia, Turcia, Izrael, Bulgari» (grupa 
B, la Istanbul). Polonia, Cehoslova
cia. Belgia), R.F.G. (grupa C. la A- 
dahâ), U.R.S.S., Elveția, Olanda (gra
ția D. la Izmir).

Selecționata masculină a României, 
'deținătoarea titlului european și a 
locului doi Ia campionatele mondială, 
va avea de susținut următoarele me
ciuri, în grupa D (la Istanbul) : eu 
Albania (26 octombrie). R.F.G, (27 
octombrie), Bulgaria (29 octonibrife) și 
Polonia (30 octombrie). Celelalte fe- 
chipe masculine au fost repartizate 
astfel ■ Suedia, U.R.S.S., 
Austria, R.D.G. (grupa A. lâ 
Belgia. Ungaria, Iugoslavia, 
Grfecia (grupa B, la Izmir),
Finlanda, Izrael, Cehoslovacia, Itallâ 
(grupa C. la Ankara).

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Olandă. 
Adâna). 
Franța.
Turelă

Anacronismul N.A.T.O.
a aprecia că 

școli, asistență 
în înseși țările

(Urmare din pag. I)
ducătoare de profituri fără prece
dent monopolurilor legâte de cursa 
înarmărilor.

Anunțarea publică a proiectului 
A.B.M. a produs o reacție de deza
probare chiar în rîndul unora din
tre âliații căi mai fideli ăi S.U.A,, 
care consideră că, prin accentuarea 
înarmării atomice a S.U.A.. fei devin 
și mai dependent! de puterea care 
exercită hegemonia în cadrul alian
ței atlantice, fără a obține, prin a- 
ceâsta, vreun avantaj milita’-, ci, 
dimpotrivă, devenind și mai expuși 
riscurilor în eventualitatea unui con
flict termonuclear. Intr-o declarație 
oficială a Ministerului de Externe 
britanic, exprimîndu-se regretul și 
îngrijorarea profundă â Londrei, s-ă 
subliniat că decizia americană „va 
adăuga o nouă dimensiune eufsei 
înarmărilor și ar putea avea reper
cusiuni periculoase pentru întreaga 
lume și tiu în cea mai mică măsură 
în domeniul controlului armamente
lor și al dezarmării". Guvernul ca
nadian a anunțat că dezaprobă pro
iectul american de construire a sis
temului de rachete antirachetă și că 
a hotărît să nu participe la fel. Con
struirea acestui sistem — au arătat 
oficialitățile canadiene — ,.vâ înrău
tăți perspectivele unei îmbunătățiri 
a relațiilor dintre Est șl Vest și ale 
încetării cursei înarmărilor".

De aici necesitatea pe care a re- 
glmțit-o McNamara de „a se explica*

și, tot- 
____ _____ _ ___________  ochilor 
unele proiecte care privesc mai di
rect „spațiul european" al N.A.T.O.

2) Unul din aceste proiecte, care â 
constituit, de asemenea, obiectul dis
cuțiilor din cadrul „grupului de pla
nificare nucleară", se referă la insta
larea de mine și alte instalații simi
lare pe granițele unor 
N.A.T.O. în comunicat 
că „miniștrii au considerat 
folosirea de mine nucleare 
prezenta în anumite condiții avantaje 
tactice, integrind obstacole în an
samblul dispozitivelor strategice". 
Solicitat să comenteze acest para
graf, un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A. a 
declarat că nu este în măsură să 
confirme dacă la reuniune a-a decis 
în mod concret în privința planuri
lor de instalare a unor mine atomice 
în țări europene, dar că „problema 
materialului nuclear de demolare." 
a figurat pe Ordinea de zf a reuni
unii. „Purtătorul de cuvînt — se 
arată în relatarea France Preșsfe — 
n-a precizat ce înțelege prin „mate
rial nuclear de demolare", dar. 
după expertil militari, este vorba de 
„explozivi atomici care, acționați 
prin telecomandă, ar putea să dis
trugă instalații ca poduri, tuneluri 
sau noduri feroviare, considerate ca 
prezfentînd o Importantă strategică în 
caz de conflict armat". Rezultă de 
«ici că se studiază posibilitatea folo
sirii în scopuri militare a explozivi

îft fața colegilor europeni 
odată, de a le flutura in fața

țâri din 
se arată 

câ 
poate

lor nucleari încă înainte ca un con
flict să fi devenit termonuclear prin 
recurgerea lâ arme atomice â uneia 
sau a tuturor părților Implicate cate 
dețin arme nucleare. Adoptarea unei 
asemenea măsuri ar crea astfel ris
cul ca un conflict oarecare să dege
nereze de la început într-un război 
atomic, cu toate consecințele ce pot 
decurge de aci pentru întreaga ome
nire.

Măsurile menționate conturează o 
intenție precisă — aceea de â des
chide — așa cum au observat si 
sursele mai sus citate — o nouă_ e- 
tapă în cursa înarmărilor, care 
câ âsupra civilizației umană să 
neze grave primejdii.

în prfeZent, cînd în special în 
ropa la amploare tendința spre

face 
pla-
Eu-

____  _____.- . nor
malizarea relațiilor, spre destindere 
și cooperare reciproc avantajoasă, 
apare limpede că unul din telurile 
urmărite prin această recrudescentă 
a înarmărilor este tocmai frinarea 
acestei tendințe. în reeditarea și 
Intensificarea cursei înarmărilor nu 
sînt interesate decît acele cercuri 
care se tem ca dfe foc de o evoluție 
pozitivă a vieții internaționale șl care 
nu au încredere că propria lor econo
mie ar putea supraviețui fără con
junctura supraîncălzită de comenzile 
militare. Dar aceste interese sînt în 
flagrantă contradicție cu acelea ale 
popoarelor, care — toate — năzuiesc 
să-SÎ făurească o viață prosperă. în 
condiții de pace și independență na
țională. Nu trebui» prea mul-

tă Imaginație pentru 
nevoi dfe locuințe, de 
sanitară s-âr satisface
N.A.T.O. cu sumele destinate pentru 
tot felul de rachete, antirachetă, 
anti-antirachete. Nu este greu ne 
presupus ce ar însemna alocarea 
unui coeficient din uriașele sume 
care se irosesc în aceste scopuri, 
pentru a contribui la rezolvarea 
grăvelor probleme ale subdezvoltării 
și consecințelor ei — foametea, bolile 
— pe cbntinentele „lunii a treia--. 
Tocmai aceste considerente pun la 
ordinea zilei, cu o acuitate fără pre
cedent, necesitatea adoptării unor 
măsuri reale de dezarmare nucleară, 
care să ducă treptat la obiectivul in
terzicerii armelor nucleare si distru
gerii stocurilor existente, câ o călfe 
radicală de asigurare a securității 
internaționale în condițiile contem
porane.

în loc de această ce arată însă 
faptele ? Că în timp ce reprezentanții 
S.U.A. la Geneva se referă lâ nă
zuința de a profnova dezarmarea 
nucleară $1 la convorbiri cu privire 
la limitarea fabricării de arme nu
cleare, la Washington se inițiază 
fătă nici o justificare plauzibilă un 
program de stimulare a înarmărilor 
atomice.

Pe de altă parte, proiectele pri
vind instalarea, în cadrul N.A.T.O., 
a „minelor nucleare" sau a „materia
lului exploziv de demolare" nu sini, 
decît forme mai mult sau mai puțin 
voalate 
N.A.T.O.

de acces al unor țări din 
...... ......  1a arma atomică. Cum se 
armonizează însă aceasta cu spiritul 
și litera proiectului de tratat de 
neprollferare, pe care înseși S.U.A. 
l-au depus spre examinară pe mata 
conferinței de la Genev» 1

în sfîrșit o altă contradicție. In 
ultima vreme, pe măsuri ee «-a ae-

SOFIA 5 (Agerprbs). 
municâtul cu privire la 
rile cate au avut loc la 
trC delegația C.C. ăl P.C. 
frunte cu Todor Jivkov, 
ția P.C. din Finlanda. în 
Viile Pessi, se arătă câ
două partide există relații frățești 
bazate pe principiile marxisrn-le- 
ninisrnuiui și internaționalismului 
proletar. Cele dbiiă partide, se fe
rată în cofliuriicât. au subliniat 
unitatea lor de vederi în aprecie
rea situației internaționale Actu
ale. Ele au constatat că politica de 
coexistență pașnică ă statelor din 
Europa cu orîridufri sociâle dife
rite a dât rezultate pozitive. Parti
dele își exprimă solidaritatea cU 
poporul vietnamez, condamnă lo
vitura dâ stat militară din Grecia, 
se pi'Otiunțâ pentru reglementarea 
pașnică a conflictului din Orientul 
Apropiat. Comunicatul SUbiiniâzâ 
necesitatea unirii eforturilor țărilor 
socialiste, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale for
țelor antiimperialiste, progresistă 
și iubitoare de pace din întreaga 
lume in lupta împotriva imperia
lismului.

E Început de toam
na. Anotimp cate pri
lejuiește Îndeobște â 
trecere în revista a 
rezultatelor muncii 
din agricultură.

Știri sosite din dife
rite provincii ale Chi
nei populare relatea
ză câ producția a- 
gricolă este foarte 
bund anul acesta. La 
culturile de cereale, 
bumbac, plante olea
ginoase, trestie și 
sfecla de zahăr, le
gume și fructe au fost 
înregistrate sporuri 
însemnate față de 
anul trecut. Oamenii 
muncii din agricultu
ra au obținut, de ase
menea. succese im
portante in creșterea 
animalelor. Potrivit 
datelor statistice, 
producția globală a 
culturilor cerealiere 
de vară ă fost cu 10 
la sută mai mare de- 
cît în aceeași perioa
dă a anului trecut, iar 
vînzările către stat 
ale bovinelor și ovi
nelor au crescut cu 
peste 10 la sută.

Membrii comunelor 
populare au Obținut 
aceste realizări în 
ciuda faptului că în 
perioada însămînță- 
tilor, regiuni întinse 
au ăvut de suferit de 
pe Urtritr secetei ți 
altor calamități natu
rale. Succesele din 
agricultură — relevă 
presa — se explică 
în primul rînd prin 
lărgirea sistemelor 
de irigație, construi
rea do diguri, «tăvi
lor». stații de pompa
re 0i prin foldsireă, 
pe scară tot mai lar

gă a îngrășămintelor 
și a mașinilor agrico
le.

In suburbiile Peki
nului, de pildă, »-ă 
obținut o recoltă de 
vară cu 15 la sută 
mai mare decît anul 
trecut. In lunile din 
toamna trecută și din 
cursul iernii, o mare 
parte a terenurilor a- 
gricole a cunoscut un 
procent scăzut de 
precipitații. Luptînd 
împotriva capriciilor 
vremii, membrii co
munelor populare au 
împărțit terenurile în 
loturi mici și au lu
crat apoi zi și noapte 
la nivelarea lor pen
tru a păstra cît mai 
multă umiditate în 
sol. Totodată, au iri
gat o suprafață mult 
mai mare decît anul 
trecut. Rezultatele 
n-au întîrziat să se 
arate.

în presă s-d relatat 
despre abnegația cu 
care au muncit mem
brii brigăzii TaWan, 
din comuna populară 
Cenkudn. în ciudă U- 
nui ger năprasnic, ei 
au săpat într-un te
ren de rocă dură un 
put în vederea vi
itoarelor irigări. Dilpă 
trei luni de muncă 
susținută ei au obți
nut o nouă sursă de 
apă, suficientă pen
tru a irigă terenul din 
jur.

După curti se 
știe, provinciile din 
vestul Chinei, cu re
lief delurOs, produc 
gtîu de primăvară Și 
orz. Cin provincia 
KanSu, China de 
nord vest, se anunță

însă sporuri însemna
te de recoltă în zo
nele de deal și de 
presiuni, pe terenuri 
aride și irigate.

în provincia Țlnhai, 
strîngerea recoltei se 
apropie de sfîrșit, ex
cepție făclnd zo 
neie situate la al
titudini mai ridica
te. Se apreciază că 
producția globală de 
cereale va ii în acest 
an cea mai mare din 
cîte au tost obținute 
pînă acum în provin
cia respectivă. Din 
Tibet a sosit știrea că 
în prezent, al 9-lea 
an aonsecutiv, s-a 
strins o bună recoltă. 
Regiunea Autonomă 
Mongolia Interioară, 
cu întinsele sale pă
șuni, este una dintre 
principalele baze ale 
șepfelului de animă 
le. An de an, datele 
privind creșterea șep- 
feiului Sînt tot mai 
grăitoare. Potrivit 
datelor publicate, la 
sfîrșitul lunii iulie 
1967, aici existau 11 
milioane capete de 
tineret bovin, ovin, 
cabalin și do alto «- 
nimale, eu 2,8 milioa
ne măi multe decît 
anul trecut. O crește 
re însemnată a înre
gistrat și producția 
do furaje.

în prezent se fac 
intense pregătiri și 
se pun la punct ma
șinile în vederea 
Strîngerii recoltei do 
toamnă. Țăranii sînf 
hotărîți să înlăture 
urmările diferitrZor 
calamități naturale 
pentru a asigură o 
recoltă îmbelșugată.

început de an școlar
Revista tunisiană „Jeuve Afrique* 

consacra un numdi special începutu
lui de an școlar in Africa.

Principalul eveniment fee preocupă 
în aceste zile pe âfricaiii nu este, de
sigur, nici referendumul din Gibral
tar, Pici capriciile itifereMârilor din 
Bukavu — scrie revista. Vedetele aces
tei luni sînt copiii. Milioane de copii 
cu ghiozdanul în mînă, îndreptîndu- 
se spre școală. Nu e nevoie să fie rea-

de care

dat re- 
capitală 
dezvol

haltei misiuni civilizatoare" 
Vorbeau colonialiștii.

Conducătorii africani și-au 
pede seama de însemnătatea 
a educației pentru viitoarea
tare a țărilor lor. Ei sînt convinși că 
încredeiea în lumea modernă nu poa
te evita tabla neagră, radioiil si ma
nualele, atit în junglă cît și în ofaș. 
Prima victorie â Africii este. Fără în
doială, înțelegerea la nivelul guvftr-

I răsfoind presa străină

I
I
I
I

pentru care A- 
prea bine în acest do- 
cifre sînt edificatoare 

din 250 milioane de a- 
sută sînt încă analfa-

mințile motivele 
frica nu stă 
meniu ; cîteva 
în acest seni : 
fricani, 80 la
beți, din circa 60 milioane de copii 
de vîrstă școlară, numai jumătate frec
ventează effectiv școală primară, iar 
la școala medie proporția coboară 
pînă la 6 la sută. In efe privește în- 
vățămîntul superior, dintr-o mie de 
tineri africani numai doi Urmează 
cursuri universitate, lată efectele „î-

centuat criza N.A.T.O. și se apropie 
anul i960 — scadenta perioadei de 
valabilitate a tratatului care a dat 
naștere alianței atlantice — adeptii 
acestui bloc militar, in dorința de a-1 
face să supraviețuiască, îți ahiință 
intenția de a revizui tratatul pentru 
a-1 pune de acord cu schimbările in
tervenite în situația internațională. 
Dar. după cum se vede, aceste afir
mații sînt pentru uzul propagandei. 
Cînd se adună miniștrii apărării 
iese la iveală adevărata natură a 
N.A.T.O.-Ului, de instrument fiu ăl 
destinderii, ci al încordării interna
ționale. în plus, măsurile discutate la 
recenta reuniune tind să insufle 
oxigen organismului bolnav. . care 
este N.A.T.O., să-i consolideze ca
racterul de instrument âl domina
ției americane asupra aliaților 
vest-europeni. Aiîgajînd țările res
pective în proiecte periculoase, 
conducătorii americani speră să le 
reducă la tăcere si în felul acesta 
să revitalizeze „alianța". Dar aceasta 
nu va face decît să agraveze mala
dia, să dezvăluie și mai pregnant ca
racterul său istoricește perimat. Ceea 
ce viața Internațională, necesitatea 
securității europene și generale re
clamă în mod imperios în momentul 
de față sînt nu acțiuni și măsuri din 
arsenalul discreditat, falimentar și 
primejdios al perioadei „războiului 
reci", ci eforturi Substahtiâle perse
verente pentru promovarea destin
derii și dezvoltarea relațiilor interna
ționale. pe bază de egalitate, pași 
reali spre lichidarea cursei înarmări
lor, desființarea blocurilor militare, 
înfăptuirea dezarmării. Pentru atin
gerea acestor obiective. România, 
alături de toate forțele iubitoare de 
pace, militează cu neabătută consec
vență.

nelor a priorității educației, ceea ce a 
făcut ca mai multe state să consacre 
Învățămîntului 25 pînă la 30 la Sută 
din buget.

Alfabetizarea solicită nu numai Con
cursul permanent al învățăturilor, încă 
nea puțin numeroși, ci Și mobilizarea 

populații cu știință de carte.
— ...ricâ de nord s-a angajat în 

mod energic într-un prbces de ara- 
bizare, (adică de predare a limbii a- 
rabe în școli), condiție a democrati
zării învățămîntului, Africa neagră se 
lovește de dificultatea ce o consti
tuie prăpastia între limba maternă și 
limba ce se predă în școală. Sosind 
la școală copilul african se trezește în
tr-o lume aparte de aceea a familiei 
Căci aici i se vorbește încă franceza 
sau engleza, în timp ce limba bam- 
bara, uolof sau hausa sînt tratate ca 
«limbi străine». Aceasta nu constituie 
hiijlocul cel mai bun spre «africă- 
hizarea- școlii despre care se vorbește 
atît dfe mult. Pentru tineretul Africii 
tiegrfe în general, mersul la școală sea
mănă întrucîtvâ cu o etnigrâre spiri
tuală spre Europa, o abandonare pro
vizorie a limbii și obiceiurilor stră
moșești.

Dar dacă elevii se îndreaptă cu en
tuziasm spre școală, conducătorii ma
jorității țărilor africane își dau seama 
foarte limpede de dificultățile școlari
zării masive a tineretului. Atenția se 
îndreaptă nu atit asupra numărului 
de elevi școlarizați, cît asupra câlității 
învățămîntului însuși. Căci în- 
vățămîutul nu este un Scop în sine. 
El tiu e decît un instrument privile
giat în serviciul dezvoltării economic» 
— dezvoltare care rămîne pentru ță
rile africane un imperativ absolut. Azi 
Se tinde spre o planificare a învăță
mîntului în funcție de posibilitățile 
de dezvoltare economică ; se încearcă 
O armonizare a învățămîntului cu ne
voia de cadre în diferitele ramuri pro
fesionale.

Pentru a face față numărului spo
rit de elevi a trebuit să se apeleze 
âdesea la învățători cu o pregătire 
mediocră, care uneori «e reducea la 
Bbsolvirea școlii primare. Potrivit unei 
statistici, numai 12 la sută din învă
țători au diplome de bacalaureat.

La aceste greutăți se adaugă lipsa 
de manuale școlare. Fiecare elev •-

Pîntregii pi 
Dacă Afri

in Africa
frican ar trebui să aibă cel puțin trei 
manuale. Pentru < ei milioane de elevi 
de școală primară din 14 state ala 
Africii negre, aceasta ar fi însemnat 
9 milioane de cărți. Or, deficitul in 
acest domeniu variază între 50 și 85 
la sută. Bineînțeles, statele africane 
fac tot posibilul pentru remedierea 
acestei carențe. Se distribuie „fișe pe
dagogice" ; se fac eforturi câ vaca* 
bularul folosit în manuale Să rfeflfecta 
mediul familiar copilului, câ explica
țiile asupra lliCrufilot să fife legate dâ 
ființele și Obiectele ce înconjoară co
pilul african. Altfel, cunoștințele că
pătate Sînt privite dfe elev desprins 
dfe real, mult prfeâ abstracte.

In efe privește âfricaniZarea învăță
torilor, ea este practic înfăptuită pen
tru școlile elementare, uiide âproăpâ 
toate posturile sînt ocupate de cadrfe 
naționale. Dimpotrivă, în îhvățămîntul 
secundar profesorii locali nu repre
zintă mai mult de 1500 de persoane, 
catedrele fiind asigurate ch personal 
didactic francez.

In privința creșterii numărului ele- 
viloi situația, în ansamblu, festă bună. 
Dâcă efectivul îti îrivățămîntul pri
mar s-a dublat, cel din învățăniîntul 
secundat s-a triplat, dovadă că nive
lul gfenferal âl înVățăfihînfuluî continuă 
să crească. îti ultimul an școlar s-au 
eliberat pfeste 12 000 certificate dfe ab
solvire a primului ciclu și au fost 
înmînate africanilor 1600 de certifi
cate de bacalaureat.

Din păcate, se pare că nu în toât» 
țările africane învățămîntul ține păs 
cu progresele economiei. Lâ capătul 
studiilor lot, ânuiriiți absolvenți cu 
greu își găsesc locuri de muncă. Pen
tru a fevita astfel de situații feste ne
cesară înlesnirea trecerii de la colegii 
la diferite cicluri de formare profesio
nală. în vederea înlăturării caracte
rului abstract din învățămîntul secun
dar a început introducerea în pro
gram â unor noțiuni de tehnologie —- 
experiențe chimice, fizică său de ști
ințe naturale, Sau organizarea unOX 
cursuri speciale în acest scop.

Cîteva cuvinte trebuie spuse și des
pre învățămîntul particular, care 
încă uri rol important în Africa, 
gurîncl educația a circa 30 la sută 
copiii de vîrstă școlară. Acțiunea 
s-a dovedit eftcâcfe, îndeosebi în 
tinderea învățămîntului secundar, 
și în înmulțirea școlilor primare
junglă, în anumite zone, unde rețeaua 
școlilor primare publice este încă in
suficientă.

In pofida multiplelor dificultăți, 
după cîștigarea independenței — con
chide revista — în cele 14 state ale 
Africii negre — Camerun, Republica 
Africa Centrală. Congo-Brazzaville, 
Coasta de Fildeș, Dahomei. Gabon, 
Volta Superioară, Madagascar, Mali, 
Mauritania. Niger, Senegal. Ciad. To
go — progresele înfăptuite în mate
rie de educație sînt remarcabile. Se 
cer însă metode pedagogice radical 
înnoite, adaptate situației și nevoilor 
lor.
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Noi intervenții in cadrul
Plecarea din Guineea 

a delegației C.C. al P.C.R.

dezbaterilor generale
CONAKRY 5 (Agerpres). — Dele

gația C.C. al P.C.R., condusă de to
varășul Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Partidului Democrat din Guineea 
a participat la lucrările celui de-al 
VlII-lea Congres Național al a- 
cestui partid, a părăsit capitala 
guineeză, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, pe aeroportul din 
Conakry, delegația a fost salutată 
de Ismael Toure și generalul Diane 
Lansane, membri ai Biroului Po
litic Național al Partidului Demo
crat din Guineea.

Au fost, de asemenea, prezenți 
la aeroport însărcinatul cu afaceri 
a. i. al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Guineea și mem
bri ai ambasadei.

NEW YORK 5 — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Felicitind, în cuvintarea sa 
rostită în ședința de miercuri 
dupâ-amiază a Adunării Generale 
a O.N.U., pe noul președinte, Cor- 
neliu Mănescu, senatorul Attilio 
Piccioni, ministru de stat, șeful de
legației italiene, a evocat prietenia 
îndelungată existentă intre Italia 
și România. Noi considerăm ale
gerea dv. — a spus el — ca „un 
indiciu limpede al actualei destin
deri în Europa".

Mai departe, vorbitorul, făcîn- 
du-se interpretul dorinței Parla
mentului italian, a susținut necesi
tatea reconvocării conferinței de la 
Geneva în problema vietnameză.

Evidențiind că în legătură cu O- 
rientul Apropiat marea majoritate 
a, membrilor O.N.U. sînt de acord 
asupra a două principii — neadmi- 
terea de cîștiguri teritoriale, ca 
urmare a operațiunilor militare, și 
dreptul legitim al fiecărui stat la 
existență și securitate — vorbitorul 
a subliniat contribuția pe care ar 
putea-o avea un reprezentant spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. sau un mediator numit de 
el pentru a convinge părțile direct 
interesate să accepte aceste prin
cipii.

Ministrul italian a consacrat un 
loc proeminent în cuvîntarea sa 
problemei neproliferării armei nu
cleare, arătînd în această privință 
că între acceptarea pe bază volun
tară a unui principiu fundamental 
și metodele pentru aplicarea a- 
cestui principiu mai rămîn multe 
de făcut. Exprimînd rezerve și ce- 
rînd precizări asupra anumitor ar
ticole ale proiectului de tratat pre
zentat la Geneva, cum ar fi : an
gajamentele pe care intenționează 
să și le asume , puterile nucleare 
cu privire la propriile lor măsuri 
de dezarmare în viitor, durata tra
tatului, măsurile de control, pro
blema cercetărilor in domeniul fo
losirii pașnice a energiei atomice 
„pentru a evita să ne găsim într-o 
situație de permanentă inferiorita
te", el a declarat că, ridicînd a- 
ceste obiecții, Italia are în vedere 
crearea unui instrument eficace pe 
calea dezarmării generale, echili
brate, controlate și totale. Propu
nerile pe care le discutăm sînt, 
firește, de importanță fundamen
tală, dar ele nu trebuie să se re
fere doar la țările nenucleare — a 
precizat senatorul Piccioni.

în cadrul aceleiași ședințe au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
unor state africane — Etiopia, 
Zambia și Botswana. Ministrul a- 
facerilor externe al Etiopiei, Ke- 
tema Yifru, s-a referit, adresîn- 
du-se președintelui, la relațiile bi
laterale politice și economice din
tre România și țara sa, relații în 
continuă dezvoltare, așa cum au 
dovedit-o recentele vizite reciproce 
ale șefilor celor două state. R. C. 
Kamanga, ministrul afacerilor ex
terne al Zambiei, a declarat că ale
gerea ca președinte al Adunării 
Generale a reprezentantului unei 
țâri socialiste este „un semn al 
prefacerilor contemporane", „o do
vadă de maturitate din partea Na
țiunilor Unite". Vorbitorii au cerut 
urgentarea aplicării Declarației 
O.N.U. cu privire la. decolonizare.

Ministrul afacerilor externe al 
Islandei, Emil Jonsson, s-a pro
nunțat pentru explorarea tuturor 
căilor care duc la instaurarea păcii 
în Vietnam și pentru soluționarea 
situației din Orientul Apropiat

în șediijța de joi dimineață a A- 
dunării Generale a O.N.U.. secre
tarul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia. Marko 
Nikezici, a exprimat satisfacția de
legației țării sale pentru alegerea 
ca președinte al Adunării Generale 
a reprezentantului României, „stat 
care aduce o însemnată contribuție 
la cauza colaborării internaționale 
și cu care țara mea întreține relații 
de sinceră prietenie". Vorbitorul a 
subliniat apoi necesitatea găsirii 
unei rezolvări a situației din Orien
tul Apropiat, arătînd că „tratati
vele directe între Izrael și fiecare 
din statele arabe constituie în prin
cipiu cea mai bună cale pentru re
glementarea problemelor în litigiu, 
cu condiția ca ele să aibă loc pe 
picior de egalitate". Scoțînd îri evi
dență că Iugoslavia se pronunță

pentru dreptul la existență al tu
turor statelor, inclusiv statul Iz
rael, pentru principiul liberei na
vigații pe căile maritime interna
ționale — principiu ce își poate găsi 
expresia într-o soluție de ansamblu 
— el a stăruit în același timp asu
pra importanței rezolvării proble
mei refugiaților, care se află la ori
ginea actualului conflict.

„Războiul din Vietnam produce 
cea mai vie îngrijorare" — a ară
tat in continuare vorbitorul, relie- 
fînd că nu poate fi pace în această 
parte a lumii atîta timp cît po
porul vietnamez nu va fi în mă
sură să-și hotărască Singur soarta. 
Revine Statelor Unite să facă pri
mul pas indispensabil, procedînd 
la sistarea necondiționată a bom
bardamentelor teritoriului R. D. 
Vietnam. O asemenea măsură ar 
facilita căutarea unei soluții poli
tice în spiritul acordurilor de la 
Geneva și cu participarea, cu drep
turi egale, a F.N.E., din Vietnamul 
de sud.

„în Europa, a declarat apoi șeful 
delegației iugoslave, destinderea 
între Est și Vest și înfăptuirile tot 
mai importante în domeniul coo
perării europene sînt pe cale de a 
crea, în ciuda anumitor manifestări 
care reflectă tendințe contrarii, o 
nouă stare de spirit, conștiința 
nouă a ceea ce ar putea fi acest 
continent în viitor". Exprimîn- 
du-și părerea că evoluția favora
bilă va continua, deoarece ea co
respunde intereselor politice și e- 
conomice ale țărilor europene și 
menționînd că aceasta este cea mai 
bună cale de soluționare a chestiu
nilor în suspensie, cum ar fi secu
ritatea europeană și problema ger
mană, vorbitorul s-a referit și la 
activitatea celor nouă țări europene 
coautoare ale rezoluției privind co
laborarea europeană, „exemplu mo
dest, dar semnificativ al acestei 
noi atitudini de înțelegere și al a- 
cestor noi relații".

El a abordat, de asemenea, pro
blema recunoașterii drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în ce pri
vește reprezentarea la O.N.U.

Adresînd felicitări noului pre
ședinte al Adunării Generale, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Mongole, Mangalin Dugersuren, a 
scos în evidență că aceasta repre
zintă o recunoaștere a meritelor 
României și poporului român, recu
noaștere care se răsfrînge asupra 
întregului lagăr socialist. Vorbito
rul a stăruit asupra necesității în
cetării imediate și fără condiții a 
raidurilor aeriene asupra teritoriu
lui R.D. Vietnam și și-a exprimat 
solidaritatea cu guvernul acestei 
țări, precum și cu F.N.E. — sin
gurul reprezentant legitim al po
porului din Vietnamul de sud, cu 
lupta dreaptă a întregului popor 
vietnamez. Vorbitorul a cerut re 
tragerea trupelor S.U.A. și a ce
lorlalte trupe străine din Coreea 
de sud și desființarea Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și reface
rea Coreei Arătind că R.P. Mon
golă urmărește cu simpatie efortu
rile țărilor arabe pentru lichidarea 
consecințelor conflictului militar 
din iunie, el și-a exprimat adeziu
nea la propunerea ca problema O- 
rientului Apropiat să fie discutată 
în Consiliul de Securitate. M. Du
gersuren s-a referit, de asemenea, 
ia îmbunătățirea colaborării în E- 
uropa. precizînd că această evolu
ție favorabilă se datorează efortu
rilor țărilor socialiste europene pe 
linia asigurării păcii și securității, 
creării unui sistem al securității 
colective.

★
NEY YORK 5 (Agerpres). — 

Cambodgia, Congo (Brazzaville) 
și Yemenul au propus înscrierea pe 
ordinea de zi a celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a problemei „dizolvării Comisiei 
Națiunilor Unite pentru unificarea 
și refacerea Coreei". în memoran
dumul explicativ se arată că men
ținerea acestei comisii este în con
tradicție cu scopurile și principiile 

•Cartei O N.U., îndeosebi în ce pri
vește neamestecul în treburile 
interne și dreptul popoarelor de a 
dispune de soarta lor. Comisia, se 
subliniază în memorandum, a deve
nit „un instrument al politicii agre
sive a Statelor Unite in Coreea" și 
„unul din principalele obstacole în 
calea unificării Coreei".

roma Semnarea Protocolului
ial româno-it alian pe 1068

ROMA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: în 
cadrul vizitei sale oficiale în Ita
lia, ministrul comerțului exterior 
al României, Gheorghe Cioară, a 
avut joi o convorbire cordială, 
prietenească cu Amintore Fanfani, 
ministrul de externe al Italiei. Mi
nistrul român a mai făcut o vizită 
ministrului industriei și comerțului, 
Giulio Andreotti, cu care a discutat 
aspecte ale relațiilor economice și 
comerciale româno-italiene.

în aceeași zi a avut loc la sediul 
Ministerului Comerțului cu Străi
nătatea a] Italiei ceremonia sem
nării Protocolului comercial dintre 
Rotnânia și Italia pe anul 1968. Din 
partea română, Protocolul a fost 
semnat de Gheorghe Cioară, iar 
din partea italiană de Mario Ve- 
trone, subsecretar de stat la Mi
nisterul Comerțului cu Străinăta
tea. Semnatarii Protocolului și-au 
exprimat satisfacția față de evolu
ția relațiilor economice dintre cele 
două țări și speranța într-o conti
nuă dezvoltare a acestora. Princi
palele prevederi ale documentului 
consemnează creșterea cu peste 50 
la sută a volumului schimburilor 
comerciale româno-italiene în anul 
1968 față de 1966, precum și lărgi
rea nomenclatorului de mărfuri la 
import-export.

După semnarea Protocolului a 
fost oferită o masă la care au 
participat Giulio Andreotti, minis
trul industriei și comerțului, Gio
vanni Pieraccini, ministrul bilan
țului și programării economice. 
Mario Vetrone, subsecretar de stat 
la Ministerul Comerțului cu Străi
nătatea, prof. Giuseppe Petrilli, 
președintele grupului „I.R.I.", func
ționați superiori și reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului cu Străi
nătatea și alții. Au fost prezenți, 
de asemenea, Gheorghe Cioară, dr. 
Ion Radu, însărcinat cu afaceri a i. 
al României la Roma, Ion Bere
chet, șeful Reprezentanței comer
ciale române la Roma. Gheorghe

Cioară și Giovanni Pieraccini au 
rostit toasturi.

însărcinatul cu afaceri a. i. al 
României la Roma, dr. Ion Radu, 
a oferit un cocteil în onoarea mi
nistrului comerțului exterior al 
României. Au participat Amintore 
Fanfani, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, prof. Antigono Do
nați, președintele Băncii naționale 
a muncii și președinte al Institutu
lui pentru comerț exterior, și alte 
personalități.

Dineu oferit de președintele Adunării 
Generale și de secretarul general 
al Națiunilor Unite

Miercuri, 4 octombrie, președin
tele Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, și secretarul ge
neral U Thant au oferit, la sediul

*

Președintele Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, a primit, în zi
lele de miercuri și joi, vizitele mi
nistrului afacerilor externe al Vol-

Națiunilor Unite, un dineu în onoa
rea delegațiilor participante la cea 
de-a 22-a sesiune a Adunării Ge
nerale.

★

tei Superioare, Malick Zorome, 
a ministrului afacerilor externe al 
Marocului, Ahmed Laraki, și a mi
nistrului afacerilor externe al Aus
triei, Lujo Toncic.

PEKIN

Convorbiri 
chino- 
vietnameze

PEKIN 5 (Agerpres).— După cum 
anunță agenția China Nouă, Mao 
Țze-dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Lin Biao, vicepreședinte al 
C.C al partidului, Ciu En-lai, pre
mier al Consiliului de Stat, și alți 
conducători de partid și de stat 
chinezi au avut joi o convorbire 
cordială cu delegația de partid și 
guvernamentală a R D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și de Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam.

în aceeași zi, Mao Țze-dun, Lin 
Biao și Ciu En-lai au primit dele
gația Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, con
dusă de eroul Huynh Van Danh, 
care a participat la sărbătorirea 
celei de-a XVIII-a aniversări a 
proclamării R.P. Chineze.
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S-a încheiat prima 
etapă a turneului între
prins de premierul ja
ponez prin Asia de sud- 
est, unde a vizitat 
Birmania, Malayezia, 
Singapore, Tailanda și 
Laos. Comentînd tur
neul, ziarul „Yomiurl" 
încerca să răspundă la 
întrebarea : „Ce a cules 
Sato, în afara nume
roaselor decorații pe 
care le-a primit în ță
rile vizitate ?"

înainte de a pleca în 
turneu, premierul a lă
sat să se creadă că 
scopul principal al vi
zitei l-ar constitui în
cercarea de a obține

de dolari, pe care pre
mierul a oferit-o țări
lor vizitate.

Dacă „misiunea de 
pace" a fost învelișul 
acestui turneu, miezul 
lui l-a constituit nete
zirea drumului pentru o 
largă expansiune a Ja
poniei în regiunea res
pectivă a Asiei. Co
mentatorii sînt de pă
rere că în această pri
vință Sato a realizat 
programul cu care a 
plecat din țară, dînd 
satisfacție cercurilor e- 
conomice japoneze care 
sint dornice să-și a- 
vanseze capitalurile în 
proporții sporite în zo-

CORESPONDENT A DIN TOKIO

DE LA FLOREA TUIU

concursul țărilor res
pective la soluționarea 
problemei vietnameze. 
Lansarea acestei versi
uni se pare că nu a dis
plăcut instituțiilor pu
blicitare, care știu că 
greu s-ar putea găsi o 
idee mai populară in 
Japonia decît aceea că 
premierul Sato s-ar a- 
fla în căutarea păcii in 
Vietnam.

Observatorii compe- 
tenți ridică însă trei ob
servații pe marginea 
publicității ce s-a făcut 
în jurul acestei idei. în 
primul rind — se arată 
aici — s-a urmărit ate; 
nuarea puternicei opo
ziții a opiniei publice 
față de sprijinul acor
dat de monopolurile 
japoneze agresiunii a- 
tnericane, ca și față de 
folosirea bazelor mili
tare ale S.U.A. din Ja
ponia pentru acțiuni 
împotriva poporului 
vietnamez. în al doilea 
rind. se face observa
ția că curmarea răz
boiului în Vietnam 
trebuie căutată nu 
in Birmania și Laos, ci 
la Washington. în al 
treilea rind, reclama în 
jurul „misiunii de 
pace" nu poate deter
mina pe contribuabili să 
uite cît de costisitoare 
este pentru ei suma de 
peste 200 de milioane

nele respective. Mai a- 
les că există semne vi
zibile ale intensificării 
concurentei capitaluri
lor provenite din alte 
regiuni ale lumii, în
deosebi din S.U.A. 
Birmania a primit pro
misiunea unui credit de 
30 milioane dolari cu o 
dobîndă relativ mică — 
de 3,5 la sută, iar Tai
landa ș! Laos sume 
ceva mai mici. Prin 
încheierea acordurilor 
de reglementare a așa- 
numitelor „datorii de 
singe", Malayezia și 
Singapore au obținut 
plata datoriilor de răz
boi. Noile reglementări 
pregătesc nu numai te
renul pentru exporturi 
de capital mai mari în 
țările respective, dar au 
menirea să reliefeze 
„propria activitate po
litică a Japoniei" în 
Asia de sud-est și in 
Oceania, ceea ce, după 
cum sugera „Mainichi 
Daily News", nu a fost 
exclus din calculele 
premierului japonez.

Acum, la reședința 
guvernamentală din 
Tokio se elaborează ul
timele detalii ale viito
rului turneu — prin 
alte țări din Asia și O- 
ceania — pe care pre
mierul îl va începe du
minică.
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In presa americană își gă
sesc o tot mal largă reflectare 
protestele opiniei publice față 
de agresiunea S.U.A. în Viet
nam, precum și cererile tot 
mai insistente ale unor oa
meni politici de a se găsi 
grabnic o soluție pentru rezol
varea problemei vietnameze.

Intr-un articol publicat de ziarul 
„CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" se subliniază :

„Problema vietnameză amenință 
serios unitatea pe plan național a 
democraților. Nemulțumirea față de 
actuala administrație este larg răs- 
pîndită". Ca o dovadă a acestui fapt, 
ziarul arată că „Consiliul parti
dului democrat" din California s-a 
desolidarizat acum de restul parti
dului și a hotărît să prezinte un 
„program de pace" în Vietnam. îm
potriva liniei actualului președinte.

Revista „TIME" relevă că în con
dițiile intensificării protestelor față 
de continuarea războiului din Viet
nam începe să se întărească cam
pania care favorizează prezentarea 
drept candidat la președinție din 
partea partidului democrat a sena
torului Robert Kennedy.

Corespondentul de la Națiunile 
Unite al agenției ASSOCIATED 
PRESS consemnează faptul că nU 
mai puțin de 49 din cei 55 de șefi 
de delegații care au luat pînă a- 
cum cuvîntul în dezbaterea gene
rală s-au pronunțat pentru înce
tarea războiului din Vietnam.

Ocupîndu-se de aceeași proble
mă, ziarul „NEW YORK TIMES" 
scrie că luările de poziție de pînă 
acum de la tribuna O.N.U., în di
recția necesității de a se pune ca
păt bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam „reflectă un consens ge
neral al organizației internaționale 
pe care președintele Johnson nu-1 
poate ignora". Pe coridoarele 
O.N.U. — continuă ziarul — chiar 
și în rîndurile aliâților cei mai a- 
propiați ai S.U.A. — prinde contu
ruri, în mod tot mai accentuat, pă
rerea că bombardamentele împotri
va R. D. Vietnam constituie o ac
țiune care a dat greș, că ele blo
chează posibilitatea inițierii de tra
tative pentru restabilirea păcii, că 
o încetare a acestor bombardamen
te, fără impunerea unei limite de 
timp, va fi în interesul Americii, 
în interesul întregii lumi.

0 DECLARAȚIE 
A GUVERNULUI 
CAMBODGIEI

PNOM PENH 5 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Cambodgiei a dat publicității o de
clarație în care sînt condamnate 
bombardamentele efectuate de a- 
viația americană asupra centrelor 
populate și satelor situate în par
tea zonei demilitarizate de pe teri
toriul R. D. Vietnam. Guvernul 
Cambodgiei. se spune în declarație, 
condamnă aceste bombardamente 
și cere Statelor Unite să le pună 
capăt de urgență.

■ ■■■■■■■ H ■ ■■■■■■
AGENDĂ ECONOMICĂ
• Franța și-a păstrat tn 1966 locul șase 

In lume tn rtndul țărilor producătoare 
de oțel brut, deși producție sa de oțel 
a stagnat, arată raportul de activitate al 
Camerei sindicale de siderurgie din 
Paris. In 1966, Franfa a produs 19,6 
milioane tone ofel, înregistrînd o ușoară 
scădere de la 4,4 la sută la 4,3 la sută. 
Livrările uzinelor franceze pe piața in
ternă au fost tn 1966 de 15,7 milioane 
ione, superioare cu 1 la sută celor din 

.1965 și 1964. In schimb, exporturile 
franceze de ofel au scăzut In același an

cu 3,6 la sută față de exporturile anu
lui 1965.

• După cum anunță agențiile de 
presă, în cursul primelor opt luni 
ale anului 1967 producția vest-ger- 
mană de automobile a scăzut cu 
25 la sută în raport cu perioada 
corespunzătoare a anului prece
dent. Această scădere a fost de 
24,3 la sută pentru autoturisme șl 
de 27,9 pentru autovehiculele utili
tare. De asemenea, au scăzut cu 15 
la șută și exporturile vest-germane 
de automobile.

Generalul Suharto a emis joi un or
din către forțele armate indoneziene, 
cerîndu-le să zdrobească o mișcare de revoltă care 
a început să capete o intensitate din ce în ce mai 
mare în Borneo, transmite agenția Reuter, citind o 
știre a agenției indoneziene Antara. Ordinul emis de 
Suharto a fost precedat de o ciocnire între grupări 
răsculate și o unitate a forțelor armate indoneziene.

Delegația guvernamentală econo
mică a R.P.D. Coreene, aflată la Mos- 
COVCj a f°st joi de Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Delegația e 
condusă de Li Diu En, membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreșe
dinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene.

119 vase sînt imobilizate în portul 
Liverpool ca urmare a grevei celor 9 000 de do
cheri, declarată în semn de protest împotriva noului 
regim de muncă.

agențiile 
de presă 
transmit:
■a MIȘCARE DE REVOLTĂ IN 
BORNEO (INDONEZIA) m GRE
VA DOCHERILOR DIN LIVERPOOL

La Panmunjon a avut loc o nouă
Sedillță 3 secretarilor Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea. Partea coreeană a protestat împotriva 
introducerii de către personalul american a diferite 
tipuri de arme și material militar în zona demilitari
zată. Reprezentantul coreean a cerut încetarea ime
diată a tuturor actelor de provocare ale soldaților 
americani.

Delegații străine primite la Pekin. 
Agenția China Nouă anunță că delegația Institutului 
român pentru relații culturale cu străinătatea, condusă 
de Alecu Costică, vicepreședinte al institutului, îm
preună cu alte personalități și delegații din străină
tate care se află în prezent la Pekin, au fost primite 
de președintele Mao Țze-dun, de Lin Biao, Ciu En-lai 
și Cen Bo-da.

0 delegație a P. 0. din Spania a făcut 
O vizită îll Polonia. Delegația, condusă de 
secretarul general al partidului, Santiago Carillo, 
a avut o convorbire cu Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și cu 
alți conducători de partid. S-a făcut un schimb 
de informații asupra activității și proble
melor actuale ale politicii celor două partide și un 
schimb de păreri în cele mai importante probleme ale 
situației internaționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Vizitele președintelui Tito. In cona- 
nuarea călătoriei pe care o face prin R.S.F. Iugoslavia, 
președintele I. B. Tito a vizitat localitatea Liciki Osik. 
In cadrul unei întîlniri cu reprezentanții acestei loca
lități, președintele Tito s-a referit da sarcinile actuale 
ale Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. în continuare, 
el a vorbit despre unele probleme internaționale și, 
îndeosebi, despre colaborarea Iugoslaviei cu țările în 
curs de dezvoltare.

■ La Moscova a sosit o delegație a
P.C. din Danemarca, condusă de Knud jesper- 

H sen, președintele partidului.

Primul acord comercial 
pe termen lung bulgaro- 
finlandez te® perioada 1968—1972) 
a fost semnat la Sofia. Acordul creează 
condiții favorabile pentru dezvoltarea 
în continuare a legăturilor economics 
dintre cele două state.

Populația Japoniei numără 
în prezent 100 020 000 de locuitori — 
se arată într-o statistică recentă întoc
mită la Tokio.

In fotografie — „PX-15". Această 
navă submarină a' fost construită de 
francezul Jean Piccard si este desti
nată cercetărilor științifice la mari 
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