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Prevederi de deosebită însemnătate 

pentru dezvoltarea multilaterală 

a orinduirii noastre socialiste
în întreaga țară a fost primit cu viu interes 

proiectul, publicat în presa de ieri, al Principiilor 
de bază cu privire la îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a României și sistemati
zarea localităților rurale, adoptat de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., document de deosebită 
însemnătate pentru progresul multilateral al so
cietății noastre, pentru intensificarea ritmului 
dezvoltării economice, social-politice și culturale 
a României.

După cum este cunoscut, actuala organizare 
administrativ-teritorială se bazează pe măsuri 
adoptate încă în 1950. în cei 17 ani oare au tre
cut de atunci, au avut loc, datorită Înfăptuirii 
politicii partidului de industrializare a țării, de 
transformare socialistă a agriculturii, profunde 
schimbări înnoitoare în întreaga țară. Toate re
giunile au cunoscut o puternică înflorire ; regiuni 
caracterizate printr-o structură agrară pronun
țată au realizat progrese importante pe calea 
dezvoltării industriale, ca urmare a unei mai 
raționale repartizări a forțelor de producție ; în 
orașele țării, care se dezvoltă ca centre econo
mice și culturale, pulsează o intensă viață știin
țifică și culturală, se formează cadre cu un înalt 
grad de competență și larg orizont de preocupări.

în aceste condiții, viața însăși, cerințele impe
tuosului progres social-economic și cultural pro
priu desăvârșirii construcției socialiste au relevat 
tot mai pregnant că actualele forme de organi
zare administrativ-teritorială nu mai corespund 
noii etape de dezvoltare a țării, acționează ca un 
factor de frinare ce afectează inițiativa locală, 
duce la apariția unor manifestări de paralelism 
și verigi intermediare inutile. Prevederile referi
toare la îmbunătățirea organizării administrativ- 
teritoriale pornesc tocmai de la necesitatea înlă
turării acestor neajunsuri, o dată cu cerința des
chiderii unor căi largi pentru dezvoltarea rapidă 
a tuturor forțelor și capacităților creatoare de pe 
întinsul patriei, pentru valorificarea poten
țialului material și uman al întregii țări, 
creșterea inițiativei și responsabilității locale și, 
totodată, pentru sporirea eficienței conducerii 
centrale, prin apropierea ei de organele locale, 
pentru atragerea maselor largi la conducerea sta
tului, a treburilor obștești.

Există o strînsă legătură și interdependență re
ciprocă între Directivele C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii și planificării econo
miei naționale și Principiile de bază ale îmbu
nătățirii organizării administrativ-teritoriale și 
sistematizării localităților rurale. Perfecționarea 
conducerii economiei este menită să contribuie la 
accelerarea progresului economic, baza dezvol
tării ascendente a întregii societăți, iar îmbunătă
țirea organizării administrativ-teritoriale va crea 
tocmai cadrul necesar aplicării acestor măsuri în 
condiții optime. Se poate afirma astfel, cu deplin 
temei, că țara noastră pășește într-o etapă de 
amplă și profundă perfecționare a întregii vieți 
economice și sociale, corespunzător stadiului ac
tual de dezvoltare a societății noastre și perspec
tivelor ce i se deschid, etapă în cadrul căreia per
fecționările realizate în baza economică se îm
bină cu măsuri corespunzătoare pe planul orga
nizării de stat și administrative.

Spiritul științific, novator, gîndirea vie, crea
toare, ale partidului își găsesc o expresie eloc
ventă în Principiile de bază cu privire la îmbu
nătățirea organizării administrativ-teritoriale a 
României și sistematizarea localităților rurale, 
care relevă o dată mai mult capacitatea parti
dului, a Comitetului Central, de a porni în 
elaborarea politicii sale de la studierea apro
fundată a cerințelor vieții, a realităților con
crete ale României, a legilor obiective ale 
dezvoltării sociale. Manifestînd în întreaga 
sa activitate o mare receptivitate față de nou, 
trecînd cu curaj peste ceea ce se dovedește 
învechit, perimat, partidul preconizează soluții

(Continuare în pag. a II-a)

Soluții originale, 
științifice, deplin co
respunzătoare rea

lităților
Alexandru NEGOIȚĂ

prodecan al Facultății de drept din București

Legături strîn- 
se, directe in
tre organele 
centrale și lo

cale

Lucrări de
urgente în

Strîngerea, transportul și 
depozitarea recoltei din a- 
cest an se execută într-un 
ritm mai rapid decît în a- 
nul trecut. Consiliul Supe
rior al Agriculturii reco
mandă însă grăbirea aces
tor lucrări datorită ajunge
rii la maturitate a tuturor 
culturilor, în toate regiu
nile țării. De asemenea, în
târzierea recoltării poate 
împiedica efectuarea arătu
rilor și însămînțărilor în 
perioada optimă. Datele re
cente ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii arată că 
recoltarea florii-soarelui 
este practic terminată.

Porumbul a fost cules de 
pe circa 60 la sută din su
prafața cultivată. Această 
lucrare este mai avansată 
în regiunile Iași, Oltenia și 
Suceava și rămasă în urmă 
în regiunile Dobrogea, Plo
iești și Brașov.

Recoltarea sfeclei de za
hăr s-a desfășurat pînă a- 
cum conform graficelor în

tocmite de consiliile agri
cole și fabricile de zahăr, 
s-a strîns recolta de pe mai 
mult de jumătate din su
prafața cultivată. Strînsul 
sfeclei de zahăr trebuie 
însă grăbit, mai ales că, 
vremea răcindu-se, se poate 
începe însilozarea ei. Tre
buie, totodată, grăbit trans
portul sfeclei de pe cîmp, 
în special în regiunile Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, 
Cluj, Suceava și Bacău, 
unde însemnate cantități 
recoltate sînt încă rămase 
pe cîmp.

în regiunile mari cultiva
toare de cartofi, Suceava, 
Mureș-Autonomă Maghiară 
și Brașov, recoltatul s-a e- 
fectuat în proporție de 
60—75 la sută. ' Sînt însă 
cantități mari netranspor
tate de pe cîmp sau depo
zitate pe rampele stațiilor 
de cale ferată, ceea ce poa
te duce la deprecierea lor 
din cauza ploilor.

Primirea de către 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a tovarășului Lelio Basso, 
președintele P. S. I. U. P.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit miercuri pe tovară
șul Lelio Basso, președintele Par
tidului Socialist Italian al Unității 
Proletare, care face o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

întrevederea a prilejuit un 
schimb de păreri privind situația 
internațională actuală, mișcarea 
muncitorească și democratică. De 
asemenea, au fost abordate proble
me ce prezintă interes pentru cele 
două partide, pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre ele, din

tre poporul român și poporul ita
lian.

în cursul discuțiilor s-a relevat 
importanța mobilizării și unirii tu
turor forțelor muncitorești, demo
cratice și progresiste în lupta pen
tru pace și securitate în Europa, 
pentru o politică de înțelegere și 
cooperare internațională, pentru 
zădărnicirea planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste.

S-a subliniat că este necesar să 
se depună toate eforturile pentru a 
determina încetarea imediată și ne
condiționată a bombardării R. D. 
Vietnam, oprirea războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam, respectîndu-se 
dreptul poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta, fără a- 
mestec din afară.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie. Uzina metalurgică lași.

Principiile de bază cu 
privire la îmbunătăți
rea organizării admi
nistrativ-teritoriale a Ro
mâniei și sistematizarea 
localităților rurale, a- 
doptate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., sub
liniază caracterul crea
tor al politicii partidului 
în domeniul organizării 
de stat și se înscriu, în 
contextul noilor realități 
economice și sociale, ca 
un proiect izvorît din 
necesitățile stringente de 
dezvoltare ale societă
ții românești. Prin carac
terul lor de contribuție 
originală, profund anco
rată în realitățile țării, 
principiile revalorifică 
potrivit condițiilor ac
tuale o serie de no
țiuni administrative tra

diționale, dar cu un 
conținut nou, socialist, 
ce oglindește esența pu
terii de stat, menite să 
răspundă exigențelor și 
cerințelor complexe ale 
actualei etape de desă- 
vîrșire a construcției so
cialismului. Spre exem
plificare : în proiect se 
vorbește despre consilii 
comunale, orășenești, 
municipale și județene 
ca organe locale ale pu
terii de stat, — dar ele, 
spre deosebire de or
ganele de odinioară al
cătuite din reprezentanții 
claselor avute și puse în 
slujba acestora, repre
zintă de data aceasta 
forme de organizare so-

Ștefan BUCUR 
secretar al Comitetului executiv 

al Sfatului popular regional 
Brașov

(Continuare 
în pag. a II-a)

Perspectivele satu
lui românesc pe ca

lea civilizației
H. H. STAHL 

prof. univ. la catedra de sociologie 
a Facultății de filozofie — București

Doresc să-mi mărturi
sesc bucuria deosebită pe 
care o am, ca sociolog, 
luînd cunoștință de proiec
tul referitor la îmbunătă
țirea organizării adminis
trativ-teritoriale a Româ
niei, cu specială privire la 
problema sistematizării sa
telor noastre. Intr-adevăr, 
studii făcute pe teren 
ne-au arătat de mult exis
tența unei importante pro
bleme sociale, și anume : 
rețeaua așezărilor noastre 
rurale constituie o moște
nire a unor vremuri depă
șite în care agricultura și 
creșterea vitelor se făceau 
pe baza proprietății parce
lare individuale și la un

nivel tehnic rudimentar. 
Masa mare a satelor mici, 
de sub o sută de locuitori, 
numite „crînguri“ sau „că
tune" se potriveau pe vre
muri cu respectivele con
diții economice și sociale. 
Dar astăzi, cînd agricultu
ra se face mecanizat și în 
forma socială a cooperati
velor agricole, aceste mici 
așezări sătești au ajuns a 
fi anacronice.

Scopul partidului și gu
vernului este de a face cu 
putință ca toată populația 
țării, și, în acest cadru, 
toată lumea rurală să be-

(Continuare 
în pag. a II-a)

agricultură
Culesul strugurilor s-a e- 

fectuat pe circa 50 la sută 
din suprafața viilor pe rod, 
fiind însă întârziat în pod
goriile din regiunile Olte
nia, Argeș, Bacău, Banat, 
Galați și Ploiești. In ceea ce 
privește recoltarea orezului, 
se desfășoară mai bine în 
regiunile Oltenia, Banat și 
Ploiești. Treieratul, însă, 
este rămas in urmă.

Consiliul Superior al A- 
griculturii recomandă o se
rie de măsuri urgente, pen
tru strîngerea la vreme a 
recoltei. In primul rînd, 
trebuie să fie folosite toate 
forțele pentru recoltarea în 
cel mai scurt timp a tutu
ror produselor de toamnă, 
dindu-se prioritate celor 
care, datorită întârzierii lu
crărilor, se dcpreciază cali
tativ și cantitativ. în al 
doilea rînd, produsele de pe 
cîmp trebuie transportate 
imediat la locurile de desti
nație, folosindu-se în acest

scop întreaga capacitate a 
mijloacelor existente, pre
cum și organizarea lucru
lui în două schimburi la un 
număr cît mai mare de au
tocamioane. în toate regiu
nile trebuie asigurată pre
luarea în bune condiții a 
produselor contractate de 
cooperativele agricole și 
cele ale întreprinderilor a- 
gricole de stat. îndată după 
recoltare să se treacă la 
executarea arăturilor și în
sămînțărilor, pentru ca a- 
ceste lucrări să fie încadra
te în epoca optimă în toate 
regiunile. în atenția unită
ților agricole trebuie să fie, 
de asemenea, executarea a- 
răturilor pentru însămînță- 
rlle de primăvară pe în
treaga suprafață prevăzută, 
pregătirile pentru plantările 
de pomi și executarea ce
lorlalte lucrări din această 
perioadă.

(Agerpres)

Fiind de mai mulți ani secretar de 
sfat popular regional, pot spune că 
cunosc destul de bine problemele ad
ministrației locale. Și nu o dată, în 
cursul rezolvării sarcinilor, am con
statat că cele două verigi interme
diare, sfatul popular regional și sfa
tul popular raional, interpuse între 
organele centrale și unitățile de bază 
(comună sau oraș), îngreunează mult 
conducerea activității politice, eco
nomice și social-culturale. Citind do
cumentele recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., am avut satisfacția să con
stat că principiile adoptate soluțio
nează în mod științific, corespunză
tor cerințelor de progres ale țării 
noastre, problemele îmbunătățirii or
ganizării administrativ-teritoriale ale 
țării și sistematizării localităților ru
rale.

Crearea județelor, unități adminis
trativ teritoriale complexe din punct 
de vedere economic social și cultural, 
care vor avea legături nemijlocite a- 
tît cu organele centrale de partid și 
de stat cît și cu unitățile de bază 
— comunele și orașele — elimină 
treptele intermediare, permite o re
zolvare operativă și competentă a 
problemelor, contribuie la dezvoltarea 
inițiativei și întărirea răspunderii 
pentru valorificarea resurselor și po
sibilităților locale. Aceasta are o im
portanță deosebită și prin aceea că 
se creează condiții prielnice pentru 
repartizarea mai rațională a forțelor 
de producție pe teritoriul țării, dez
voltarea agriculturii, mai buna des
fășurare x a tuturor activităților so
ciale. ,)

Prin întregul ansamblu de măsuri 
preconizate, proiectul constituie o do
vadă în plus a grijii conducerii parti
dului pentru perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de muncă în 
toate sectoarele vieții noastre.

In Editura 

politică 
a apărut:

Principiile de baza, 
adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 5-6 octom
brie 1967, cu privire la 
îmbunătățirea organiză
rii administrativ-terito- 
riale a României și sis
tematizarea localităților 
rurale.

— PROIECT —
32 p. 0,75 lei
BROȘURA A FOST TIPĂ
RITĂ INTR-UN TIRAJ DE 
MASA

ÎN ZIARUL DE AZI
■ Inițiativa germi
nează pe solul 
competenței I! Se
minarul științific în 
activitatea colecti
vului de cercetare

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 

a ambasadorului R. P. Polone
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit miercuri pe 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Wieslaw Sobierajski, în legă
tură cu plecarea sa definitivă din 
România.

Au fost de față Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
CONSILIDEDI DE MINIȘTRI
Ambasadorul R. P. Polone

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit miercuri pe ambasadorul R. P. 
Polone la București, Wieslaw So
bierajski, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din România.

Ambasadorul
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază în au
diență de prezentare pe ambasa-

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, a 
fost de față Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Pakistanului
dorul Pakistanului la București, 
Jamsheed K. A. Marker.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a asistat 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. (Agerpres)

Președintele Republicii Islamice Pakistan, 
feldmareșaful Mohammad Ayub Khan, 
va face o vizită oficială in România

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, pre
ședintele Republicii Islamice Pakis

tan, feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan, va face o vizită oficială în 
România în a doua jumătate a lunii 
octombrie 1967.

IMAGINI DE ȘANTIER
IN „ALB Șl NEGRU"

Una, două, trei, patru — în sfîrșit 
asta a scăpat teafără — cinci, șase — 
s-a ciobit doar într-un capăt — șapte... 
De la 3—4 metri distanță, proiectate 
haotic, cărămizile se lovesc asurzitor 
de pereții metalici ai basculantei. 
Continuăm numărătoarea. După pri
ma sută, socotim : 32 de cărămizi 
s-au multiplicat în cel puțin 64 de 
bucăți. „Canonada" continuă... Cînd 
s-a făcut „plinul", în basculantă se 
văd mai multe spărturi decît cărămizi 
întregi.

Scena se desfășoară pe rampa Gru
pului 85 construcții din Pitești. Ro
tim privirea de jur împrejur. De o 
parte și de alta a liniei de garare stau 
împrăștiate mari cantități de cărămidă 
răsturnată precum fînul în car. Peste 
una din grămezi tronează impunători 
vreo 40 de stîlpi telegrafici aruncați și 
ei la întîmplare. In imediată apro
piere, circa 3 vagoane de spumogen 
— beton celular autoclavizat — spart 
în proporție de 40 la sută, stă arun
cat. De-a lungul liniei de cale ferată 
zărim înșirate numeroase ambalaje 
pentru geamuri. Printre stinghiile lui 
observăm că este geam armat. Stupoa
re I Nici cel puțin o singură bucată 
nu este întreagă.

— Așa ne-au venit de la depozitul 
întreprinderii 8 construcții din Bucu
rești, se justifică tov. Ion Nițu, fostul 
șef al depozitului din Pitești.

— Cît geam spart se află pe rampă ?
— Aproximativ 780 m p.
— Din ce total ?
— Din 1 290 mp cît ne-au sosit în 

două loturi.

Formidabil spirit gospodăresc I Peste 
60 la sută din geam s-a spart între 
București și Pitești. Este imposibil de 
aflat cine l-a spart și cum anume. Se 
emit doar ipoteze, care prea puțin in
teresează acum. Cert este că unele 
hale de la „Textila“-Pitești nu au putut 
fi închise mai bine de o lună de zile. 
Este de-a dreptul stupid să auzi 
că lipsește un material sau altul, 
cînd la tot pasul dai de el risipit. Mulți

ancheta 
economică

constructori acuză acum lipsa cimen
tului, în vreme ce în depozitul balastie
rei Grupului 85 construcții, mașinile 
calcă prin el ca prin colbul drumului.

Urmăm firul căii ferate și nu după 
multă vreme ne trezim la poarta fabri
cii „Textila" Pitești. întreprinderea a- 
pare ca un vast șantier. Se realizează 
ample lucrări de dezvoltare. Prea mare 
deosebire de ce am văzut în depozit 
nu-i nici aici. Fîșii tubulare împrăștiate 
peste tot stau frînte din pricina cami
oanelor care le-au călcat. Cărămida se 
bucură de același tratament. Mii de 
bucăți au ajuns simple cioburi. O cli
pă : a sosit basculanta nr. 31 Ag. 738, 
aceea care încarcă cărămida la rampa 
depozitului. Cu aparatul de fotogra
fiat la ochi urmărim descărcarea.

— Ferește Ioane, strigă șoferul u- 
nuia dintre muncitorii de pe șantier, 
împingînd basculanta cu spatele.

Un stop scurt și cutia basculantei se 
înclină. într-un nor de praf, întreaga 
cantitate este trîntită într-o baltă. Ob- 
servîndu-ne indignarea, șoferul Iiie 
Zorzonel ne asigură, zîmbind, că... 
riu-i nici o nenorocire. Garantează.

Desigur că „nu-i nici o nenorocire" 
să-ți bați joc de materiale cînd știi că 
nimeni nu te trage la răspundere.

Maistrul Petre Olteanu, căreia i-am 
adus la cunoștință situația, declară răs
picat : „Nu la noi sînt spargerile cele 
mai mari, ci la descărcarea din vagoa
ne". O concepție de-a dreptul revoltă
toare. Adică dacă pe rampa de des
cărcare se sparge 30—40 la sută din 
cărămidă, celor care distrug doar... 20 
la sută, nu li se poate face nici un 
reproș.

Inginerul Nicoiae Moise, șeful de 
lot de la „Textila", aflat de față Ia dis
cuție, conchide împăciuitor. „Ei, se 
mai întâmplă".

Pe șantier îl întâlnim și pe tov. Dinu 
Nicolau, șeful serviciului planificare de 
la Grupul 85 Pitești. îi adresăm direct 
întrebarea :

— Ați socotit care sînt pierderile de 
materiale pe șantierele Grupului 85 ?

— Din manipulări, noi nu depășim 
5 la sută pierderi, atât cît e admis. în 
general mergem pe compensări.

— Care este situația prețului de cost 
după trei trimestre ?

loan ERHAN

Cînd se 
spulberă 
iluziile...

între 9 și 14 octombrie, în Franța 
are loc „săptămîna acțiunilor revendi
cative" pentru majorarea salariilor și 
abrogarea ordonanțelor privind secu
ritatea socială. Totodată, în parla
ment a început dezbaterea asupra 
moțiunii de cenzură, depusă de opo
ziția de stânga, împotriva politicii e- 
conomice și sociale a guvernului. Pa
ralel cu acțiunile țărănești, în diferite 
regiuni ale țării se desfășoară și de
monstrații ale țăranilor. Ele întregeso 
manifestațiile de protest ce s-au des
fășurat la începutul lunii octombrie 
și care, în special în regiunile de vest 
și sud-vest au cunoscut o temperatură 
ridicată.

Manifestațiile de nemulțumire ale 
țăranilor din aceste două regiuni au

CORESPONDENȚĂ 
DIN FRANȚA

îmbrăcat forme diverse, luînd chiar 
„aspectul unei bătălii politice" („Le 
Monde") : mitinguri și demonstrații cu 
pancarte contra actualei politici agri
cole, petiții contra prefecturilor, opri
rea unor trenuri în gări, bararea dru
murilor cu tractoare, împărțirea de ma
nifeste înfățișînd doleanțele țărănești, 
iar în unele locuri — ciocniri cu for
țele de jandarmi și de poliție, dintre 
care cele mai violente s-au produs la 
Pau, Tarbes, Caen, Redon, Le Mans, 
Quimper. Bilanțul lor a fost destul de 
greu : 280 de răniți, atît din rîndul 
țăranilor cît și al jandarmilor.

în ce constau revendicările țărani
lor ? Conducătorii sindicatelor agri
cole le-au definit la mitingurile care 
au avut loc în ziua manifestațiilor. 
Țăranii nemulțumiți cer abrogarea u- 
nor măsuri guvernamentale care a- 
vantajează, după cum spun ei, gos
podăriile mai mari și mai importante, 
ușurarea unor taxe fiscale agricole și,

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a V-a)
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în cazul acesta, atitudinea to
varășilor de la Secția sanitară 
Slatina contravine oricăror prin
cipii și obligații profesiona
le. în urma unor sesizări, 
miliția raională a făcut cer
cetări în gestiunea sorei me
dicale Iulica Mîrsu de la dis
pensarul Uzinei de aluminiu. 
S-au confirmat astfel că are lip
suri în gestiune, a vîndut unele 
medicamente care erau gratuite, 
a pretins bani pentru certificate 
prenupțiale. Secția sanitară, în 
loc să dea curs cererii întemeia
te a miliției, de a sancționa sa
lariata incorectă — o premia
ză (!). De unde această irespon
sabilitate la o secție sanitară și, 
prin urmare, cu pretenții de să
nătate... morală ?

Prevederi de deosebită Însemnătate pentru dezvoltarea 
multilaterală a orinduirii noastre socialiste

(Urmare din pag. I)

Cununie 
cu bucluc

Abia cînd s-a prezentat în fa
ța ofițerului stării civile pentru 
cununie, cetățeana Floarea Nă- 
soi, din Dej, a aflat că este de 
sex bărbătesc și că o cheamă 
Florea. Să-i vină rău mirelui! 
Dar s-a liniștit, crezîndu-și mi
reasa pe cuvînt de onoare. Un 
funcționar — probabil celibatar 
și schimnic convins — o modifi
case (scriptic) structural, în ra
ionul Dej s-au descoperit și alte 
minuni asemănătoare : un cetă
țean a aflat că are doi tați, al
tul două mame. Bineînțeles, 
doar în actele de stare civilă. La 
tribunalul raional s-au judecat 
în acest an peste 2 000 cauze de 
modificări in acte de stare ci
vilă. Iată cum birocrația aglo
merează, artificial, sălile tribu
nalelor !

Afiș
9

Intrați, intrați I Ce-i afară pe afiș, 
înăuntru e viu și natural I Grădina 
zoologică din Capitală a primit 
noi exemplare. Un șarpe „boa" de 
30 kg (de la cap la coadă are 
4 m și invers tot atît I) ; doi struți 
africani, o panteră neagră, doi vul
turi egipteni, patru papagali afri
cani vorbitori, doi cocori „Sarus" 
(cei mai înalji din lume 1), un tapir 
sudamerican, un urs polar. La 
„Zoo” animale noi, atracții, senza
ții. Intrați, intrați I

Cum s-a 
păcălit 
Mihaly

Noaptea, motociclistul Mihaly 
Nagy (str. Fabricii 76-Cluj) 
venea din urmă cu lumi
nile stinse, pe șoseaua Dej- 
Cluj. După cum avea să a- 
firme mai tirziu, sistemul de 
iluminare se defectas-3 pe drum. 
Și ca să ajungă, totuși, la Cluj, 
(circa 40 km !) a hotărit să ia 
călăuză o mașină cu faruri bune, 
care se deplasa în direcția res
pectivă. De unde să știe el că 
mașina după care gonea, prin 
beznă, cu 80 km pe oră, era un 
turism al serviciului de circula
ție din miliția raionului Cluj. 
Ce a urmat, vă imaginați lesne. 
Putem să dăm în scris că agen
ții de circulație n-au discutat cu 
el despre creșterea viermilor de 
mătase !

Neglijența 
mecanicului

Mecanicii deschid cu presiu
ne eșapamentul locomotivelor, 
pentru curățatul conductelor. 
Dar asta, în cîmp deschis. Prin 
februarie, un elev ne relata 
că aflîndu-se în apropierea 
gării Buzău, s-a văzut deodată 
împroșcat de jetul de abur 
fierbinte propulsat de locomo
tiva unui tren. „Dacă eram 
mai aproape, mă opărea. Am 
ajuns acasă înghețat*1. De
unăzi, încălcînd dispozițiile, 
mecanicul trenului 3 081 (Plo
iești Sud — Slănic) și-a cu
rățat locomotiva chiar la ieși
rea din stația Mălăiești (130 m 
de stație I). Jetul de abur cu 
mare presiune a culcat la pâ- 
rnînt și a opărit grav o fetiță 
care se juca în curtea casei 
lui C. Bică, situată la 7 m de 
calea ferată. Ce măsuri va lua 
Direcția regională C.F.R. ?

Moartea 
lebedei

La început de octombrie, 
intr-o baltă din marginea ora
șului Galați au apărut 4 lebe
de. Trăiau in siguranță — ră
pitoarele fuseseră stirpite. To
tuși, o lebădă a dispărut. Ră
pitorul ? Vinătorul Gh. Cincu 
(cartierul Țiglina II, bloc C S). 
La o descindere a fost prins 
în flagrant delict, cu lebăda 
în oală. O fierbea. Și pentru că 
— așa cum se știe — carnea 
de lebădă (monument, al na
turii) e deosebit de costisitoa
re, vinătorul a plătit-o cu per
misul, pușca și 1 400 lei amen
dă. Un răpitor mai puțin !

Rubricd redactată de :
Stefan ZIDĂRITA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

realiste, corespunzătoare necesită
ților mersului continuu înainte al 
societății.

Principiile privind îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoria- 
le pornesc de la o analiză minu
țioasă a tuturor factorilor naturali, 
economici, demografici, sociali și 
tehnici, în intercondiționarea lor 
organică, urmărind să asigure dez
voltarea neîntreruptă a construc
ției socialiste în țara noastră, co
respunzător rolului sporit al statu
lui, creșterii atribuțiilor sale în 
dezvoltarea societății, precum și 
cerințelor aplicării consecvente a 
principiului centralismului demo
cratic.

Potrivit prevederilor proiectului, 
se preconizează crearea de județe 
ca unități administrativ-teritoriale 
complexe din punct de vedere eco
nomic și social-cultural, avînd le
gături nemijlocite cu organele cen
trale de partid și de stat, unități 
cuprinzînd cîteva centre industriale 
și configurate la asemenea dimen
siuni încît să asigure rezolvarea 
operativă și competentă a proble
melor, printr-o conlucrare directă 
cu orașele și comunele din compo
nența lor, să contribuie la dezvol
tarea lor armonioasă din punct de 
vedere economic, social-cultural și 
edilitar-gospodăresc.

în ce privește orașele, se prevede 
ca acestea să fie centre cu popu
lație numeroasă, avînd funcții po- 
litice-administrative, un însemnat 
potențial industrial, comercial și 
social-cultural, precum și multiple 
legături cu zona înconjurătoare, 
unele orașe de importanță deose
bită urmînd a fi organizate ca mu
nicipii.

Unitatea de bază a organizării 
administrativ-teritoriale va fi co
muna, care va cuprinde totalitatea 
populației rurale de pe un teritoriu 
delimitat, unită prin comunitate de 
interese economice, social-cultu- 
rale și tradiții, avînd o populație 
determinată de condițiile geografi
ce, factorii demografici, economici 
și sociali, fondul construit și tradi
țiile existente. îmbunătățirile pri
vind organizarea comunelor vor 
crea premise pentru mobilizarea, în 
condiții mai bune, a populației să
tești la soluționarea pe plan local 
a treburilor obștești și de stat, la 
întărirea economică a cooperative
lor agricole de producție, la ridica
rea nivelului edilitar-gospodăresc 
al localităților rurale.

în ce privește forma de organi
zare și metodele de lucru se va a- 
corda o atenție deosebită aplicării 
principiului conducerii colective. 
Organele de conducere ale unități
lor administrativ-teritoriale vor fi 
consiliile județene, cu un organ 
executiv condus de un președinte ; 
consiliile orășenești — iar în ora
șele mari consiliile municipale — și 
consiliile comunale conduse de pre
ședinți, care vor fi, în același timp, 
primari ai orașului, municipiului 
sau comunei.

întreg acest ansamblu de măsuri, 
obiectivele sale generale, ca și for
mele organizatorice preconizate, 
constituie rodul studierii ample a 
realităților vieții de stat și adminis
trative, în spiritul analizei ascuțite 
și atente proprii stilului de activi
tate al conducerii partidului ; 
proiectul sintetizează concluziile 
întregii experiențe a activității 
sfaturilor populare și comitetelor 
lor executive, valorifică, potrivit 
noilor condiții, vechi tradiții, vi
guroase în țara noastră, ține seama 
de tendințele actuale pe plan mon
dial, de tot ce e modern și înaintat 
în formele de organizare adminis- 
trativ-terltorială a societății con
temporane.

Acțiunea de îmbunătățire a or
ganizării administrativ-teritoriale 
se îmbină organic cu măsurile pri
vind sistematizarea localităților 
rurale. în mod practic, întregul 
proiect apare ca un tot unitar, care 
aplică principiul unei sistematizări 
raționale atît în ce privește unită
țile administrative de bază, cît și 
pe scara întregii țări.

Prevederile în domeniul sistema
tizării localităților rurale pornesc 
de la adîncile schimbări petrecute 
în viața economică a satului, în 
structura demografică, în relațiile 
dintre oameni, în conștiința țărăni
mii, ținînd totodată seama de rit
mul tot mai rapid al dezvoltării 
satului românesc, în lumina am
plelor perspective de progres des
chise de actuala etapă a desăvâr
șirii construcției socialiste.

Harta României socialiste oferă 
imaginea unor sate profund deose
bite de cele cunoscute în trecut, 
în locul unor cătune înapoiate, în
grămădiri de cocioabe, cu o țără
nime înglodată în nevoi și sărăcie, 
au răsărit sate înfloritoare, carac
terizate prin numeroase construcții 
noi, prin condiții de viață socială 
an de an mai înalte, prin pătrun
derea continuă a factorilor de ci
vilizație. Cooperativizarea agricul
turii și întărirea bazei ei tehnice- 
materiale, mecanizarea lucrărilor 
agricole, apariția unor unități agri
cole de tip industrial, crearea de 
ferme în numeroase localităț' ru
rale au contribuit la îmbunăt -ea 
condițiilor de muncă și de trai ale 
pooulației de la sate.

Tocmai de aceea proiectul su
bliniază că soluționarea probleme
lor complexe social-economice pe 
care le ridică evoluția satului im
pune studierea atentă a tuturor 
transformărilor care au loc în 
viața lui, elaborarea unei politici 
științifice de sistematizare a loca
lităților rurale, spre a influența, și 
pe această cale, tot mai hotărît ri
dicarea condițiilor de viață ale 
populației sătești și apropierea lor 
treptată de cele ale populației 
urbane.

Măsurile preconizate în acest do

meniu țin seama de faptul că, cu 
toate realizările obținute în ridica
rea nivelului economic și cultural 
al satului, a lipsit preocuparea sus
ținută pentru dezvoltarea sistema
tizată a localităților rurale, pentru 
asigurarea unei judicioase reparti
zări a obiectivelor economice, a do
tărilor social-culturale și tehnice- 
edilitare. Acum, potrivit măsurilor 
preconizate, sistematizarea comu
nelor și satelor va constitui obiec
tul unei activități unitare, coordo
nate și de perspectivă, în vederea 
punerii în valoare a tuturor posi
bilităților de dezvoltare a unor con
diții de viață civilizate în mediul 
rural, de amplasare judicioasă a 
centrelor de producție agricolă, 
școlilor, noilor clădiri de locuințe. 
Totodată, se va înlesni astfel rea
lizarea prin cooperare a unor im
portante acțiuni privind alimenta
rea cu apă, asigurarea energiei 
electrice, construcții de drumuri, 
depozite etc.

Potrivit prevederilor proiectului, 
funcția și profilul social-economic 
al fiecărei localități rurale vor fi 
stabilite în concordanță cu cele ale 
așezărilor învecinate, precum și cu

particularitățile geografice, sociale 
și de producție ale mediului care 
o condiționează ; în mod deosebit, 
la stabilirea comunelor se va avea 
în vedere ca fiecare dintre ele să 
dispună de școală de învățămînt 
general, cămin cultural, cinemato
graf, bibliotecă publică, dispensar, 
casă de naștere, baie comunală, ma
gazine, unități de alimentație pu
blică, brutărie, ateliere de repara
ții și deservire.

Perfecționarea organizării admi
nistrativ-teritoriale a țării și siste
matizarea localităților rurale re
prezintă o ilustrare concludentă a 
consecvenței cu care partidul nos
tru aplică principiul centralismului 
democratic potrivit cerințelor desă- 
vîrșirii construcției socialismului, 
creează condiții pentru antrenarea 
tot mai largă a maselor la rezolva
rea problemelor obștești, pentru 
îmbunătățirea continuă a traiului 
oamenilor muncii. Prin înfăptuirea 
acestor acțiuni de mare amploare 
și însemnătate vor fi create condi
ții favorabile pentru dinamizarea 
factorilor care determină dezvolta
rea economică, social-politică . și 
culturală a patriei, creșterea conti

nuă a nivelului de civilizație al po
porului.

înalta răspundere cu care parti
dul abordează aspectele fundamen
tale ale progresului țării, spiritul 
democratic propriu întregii sale ac
tivități, folosirea consecventă de că
tre conducerea partidului a meto
dei, devenită curentă, de supunere 
spre discuție publică a principale
lor măsuri privind dezvoltarea so
cietății noastre își găsesc o nouă și 
grăitoare ilustrare în Hotărîrea 
Plenarei din octombrie a C.C. al 
P.C.R. de a pune aceste măsuri în 
dezbaterea largă a maselor și a le 
prezenta apoi spre aprobare Con
ferinței Naționale a partidului.

Larga consultare, pe scara între
gii țări, a specialiștilor, a cadrelor 
celor mai competente, a oamenilor 
muncii de la orașe și sate va con
tribui la valorificarea experienței 
și înțelepciunii colective a maselor, 
va constitui o manifestare grăitoare 
a înaltei conștiințe patriotice a ce
tățenilor țării, a voinței lor de a-și 
consacra toate forțele înfăptuirii 
politicii partidului pusă în slujba 
înfloririi patriei socialiste, a ferici
rii poporului.

Soluții originale, 
științifice, deplin co
respunzătoare rea

lităților
(Urmare din pag. I)

cialistă a maselor largi, 
asigură o mai bună par
ticipare a cetățenilor la 
înfăptuirea administra
ției de stat.

Remarc, de aseme
nea, faptul că pre
vederile documentului 
urmăresc asemenea im
portante obiective, atît 
de imperios ridicate de 
procesul dezvoltării so
ciale, ca perfecționarea 
aparatului de stat prin 
simplificarea lui, ieftini
rea acestuia, înlăturarea 
unor verigi intermedia
re. Se creează un ca
dru propice pentru o 
activitate de stat mult 
mai eficientă, pentru 
valorificarea la maxi
mum a resurselor locale, 
pentru înflorirea econo
mică, socială și cultura
lă, a orașelor și comu
nelor noastre.

Proiectul a stîrnit un 
deosebit interes în rîn- 
dul profesorilor și al 
studenților noștri care a- 
preciază importanța ce 
se dă în proiect pregă
tirii cadrelor, ca un fac
tor de mare însemnătate 
pentru a se asigura o 
înaltă competență în re
zolvarea problemelor de 
zi cu zi pe care le ridi
că administrația de stat. 
In această privință și 
facultății noastre îi re

vine un rol deosebit, ți
nînd seama de aspectele 
juridico-legale multiple 
ale acestei activități.

Țin să subliniez carac
terul larg inovator al 
proiectului care oieră o 
soluționare practică ex
trem de judicioasă a în
tregului complex de pro
bleme ale organizării 
administrativ - teritoriale 
a României. Stabilind 
comuna și orașul ca ve
rigi de bază în activita
tea administrativă și lă- 
sînd județului competen. 
ța coordonării activități
lor, aplicării măsurilor, 
legilor, hotărîrilor Con
siliului de Miniștri și 
celorlalte organe supe
rioare, se asigură o legă
tură nemijlocită, concre
tă între mase și admi
nistrația de stat care-i 
deservește.

Implicațiile măsurilor 
de îmbunătățire a orga
nizării administrativ-te
ritoriale ce se preconi
zează sînt foarte largi și 
ele vor afecta neîndoios, 
cu efecte pozitive, în
treaga sferă a relațiilor 
cetățean-stat, prin priz- 
ma dezvoltării neîntre
rupte a construcției so
cialiste în țara noastră, 
corespunzător interese
lor propășirii României, 
ale ridicării bunăstării 
întregului popor.

Dulciurile, prăjiturile de tot felul 
sînt o componentă importantă a ali
mentației noastre. Nu există azi ar
tei ă mai importantă într-un oraș sau 
orășel fără o cofetărie. Sortimentele 
ce se desfac în ele sînt multe la nu
măr. O varietate care-ți fură ochii. 
Dar numai ochii. Gustîndu-le, încerci 
invariabil deziluzia că dai de aceeași 
pîine la bază, cu aceeași cremă ne
plăcut aromată, cu siropul scurgîn- 
du-se pe la încheieturile fondantului 
ce îmbracă prăjitura. Vrînd-nevrînd 
îți pui o sumedenie de întrebări : de 
ce ți se oferă mereu aceeași „pîine" 
(cofetarii îi spun blat) în haină de 
zahăr la care doar culoarea diferă ; 
de ce, pe măsură ce sînt mai scumpe, 
raportul se schimbă, scade pîinea și 
sporește cantitatea de cremă grasă ; 
de ce se înmulțesc sortimentele scum
pe ; de ce majoritatea covîrșitoare a 
cofetăriiloi, nu numai din București 
dar și din alte orașe ale țării, îți oferă 
aceleași sortimente, deși se știe că în 
această materie există rețete mii și 
mii, iar fantezia și priceperea cofeta
rilor poate mări lista la nesfîrșit ? 
Cine are nevoie de această fictivă va
rietate de sortimente ?

Am pus întrebările de mai sus unor 
maiștri cofetari cu multă experiență 
din București și din alte orașe ale 
țării, unoi șefi de unități și unor di
rectori și altor lucrători din între
prinderile comerciale de care depinde 
rețeaua cofetăriilor.

Toată lumea este de acord că, în 
materie de produse de cofetărie, e- 
xistă și se aplică pe scară largă un șa
blon culinar de cea mai proastă speță.

— Știți, făina, zahărul, untul și ca- 
caoa sînt materiile prime cele mai 
lesne de procurat și stocat. In plus, 
a fost și o tendință greșită de creare 
a unor laboratoare mari, cu lucrul în 
bandă, ca la fabrică, pentru deser
virea mai multor cofetării. Firește că 
o astfel de „industrializare", fără bază 
tehnică corespunzătoare, n-a dat a- 
vantajele economice scontate. In 
schimb s-a uniformizat aprovizionarea 
cofetăriilor, s-au ivit dificultăți de 
transport, fiind necesare numeroase 
autodube. Transportul a influențat as
pectul comercial al prăjiturilor — 
tava cu cremsnit sau cu produse cu 
frișcă nu rezistă zdruncinăturilor — și 
s-a ajuns la situația de astăzi, cînd 
în cartierul Balta-Albă se aduc prăji
turi de la un laborator de ling’’ Par
cul Libertății — ne relatează Filip

Perspectivele satu
lui românesc pe ca

lea civilizației
(Urmare din pag. I)

naficieze de o viață civi
lizată. Cum însă ar fi cu 
putință să înzestrezi efi
cient sate de numai o su
tă de oameni, împrăștiați 
pe mari suprafețe de te
ren, cu dotația modernă 
necesară : electrificare,
drumuri bune, apă potabi
lă, dispensar, școală, ba
ie comunală și așa mai de
parte ? Cercetînd starea 
socială a satelor noastre, 
pe teren, sociologii consta
tă un fenomen spontan 
de dispariție a acestor sa
te minuscule, oamenii din 
cătune „trăgînd" către sa
tul de reședință al comu
nei, către centru. Acest 
proces ne arată el însuși 
că necesitățile concrete 
ale vieții sînt cele care im
pun reconsiderarea organi
zării satelor noastre.

Problema este, desigur, 
extrem de complexă. Dar 
ceea ce este îmbucu
rător este faptul că măsu
rile propuse privesc lu
crurile cu curaj, în față, 
în ansamblul lor, preconi- 
zînd soluții judicioase în 
cadrul relațiilor care tre
buie să existe între agri
cultură și industrie, prin- 
tr-un vast plan de ansam
blu, menit să asigure pre

misele necesare dezvoltă
rii necontenite a tării pe 
drumul socialismului și 
comunismului, care duce 
la atenuarea treptată și, 
cu timpul, la dispariția 
deosebirilor esențiale de 
nivel de trai, material și 
cultural dintre sate și ora
șe. Problemele mari sînt 
fundamentate în proiect 
printr-o precizare a „indi
catorilor" de bază a vii
toarei organizări adminis
trativ-teritoriale a orașe
lor și comunelor, în cadrul 
județelor, precum și a 
„modelului" potrivit căru
ia fiecare comună centra
lă în parte ar trebui să se 
înfățișeze.

Mă bucură faptul că în 
această imensă muncă, so
ciologii își vor putea a- 
duce o contribuție utilă ■— 
căci perspectivele reorga
nizării vieții noastre rura
le presupun investigații a- 
dîncite, executate pe te
ren, de pildă, în cadrul u- 
nor echipe interdisciplina- 
re, după modelul celor 
mai înaintate tehnici de 
investigație de care dispu
ne azi sociologia în dome
niile sistematizărilor teri
toriale, ale urbanismului 
și echipării social-econo
mice și culturale a orașe
lor și satelor.

Luchian, șeful sectorului producție la 
Trustul local de cofetării și răcori
toare nr. 1 din Capitală.

Anamolia nu este numai... bucureș- 
teană. Și la Craiova grandomania în 
materie de produse de cofetărie a dus 
la o centralizare excesivă, la un fel 
de „fabrică” a Trustului de alimenta
ție publică destinată aprovizionării în
tregului oraș cu produsele sale. Iar 
maistrul Ion Gașpar, un vechi și ex
perimentat cofetar, se plînge de lipsa 
unor cadre calificate. Iată cum o în
drumare greșită a unei importante ra

le cofetăriilor, iar alte produse ar pu
tea să fie preparate integral pe loc.

Rețetarele fiind criticate în repetate 
rînduri și în presă, Ministerul Comer
țului Interior a luat măsuri pentru 
eliberai ea rețelei de șablon și stimu
larea inițiativei cofetarilor în crearea 
de noi sortimente. Conducerea Trus
tului 1 ne asigură că peste douăzeci 
de no> sortimente au fost omologate 
și aprobate operativ. Nu cumva s-au 
scufundat în noianul variațiunilor pe 
aceeași temă — a formei și culorii ? 
O cofetărie poate fi foarte bine indi-

PRĂJITURILE... 
în glazura amară a 
șablonului tulinur

muri de deservire a dus la o adevă
rată depreciere a meseriei de cofetar, 
care astăzi este limitată la realizarea 
cîtorva zeci de rețete șablon.

Toți interlocutorii noștri sînt de a- 
cord că este absolut necesar ca fie
care cofetărie să-și aibă fizionomia 
ei, că varietatea fictivă (de culoare și 
formă) trebuie înlocuită cu o varietate 
reală — de conținut — și că aceasta 
se poate realiza numai prin laborato
rul propriu, al cofetăriei, din care de 
cîteva ori pe zi să se scoată produse 
proaspete, „calde, de la cuptor", să 
fie realizate specialități ale casei care 
să atragă clientela. Actualele labora
toare mari să se ocupe exclusiv de 
pregătirea unor semipreparate — foi 
de doboș, hiaturi, foi de tort, siropuri, 
fructe confiate, creme — necesare 
unor asamblări rapide în laboratoare-

vidualizată și căutată de cetățenii mai 
multoi cartiere uneori numai pentru 
unul sau două sortimente mai reu
șite. De lucru] acesta se pare că nu 
s-au pătruns încă conducătorii trustu
rilor noastie de cofetării. Despre pră
jiturile așa-numite „de casă" se afir
mă că „n-au prins, nu sînt agreate". 
Realitatea e alta. De cînd și-a schim
bat profilul, părăsind șablonul, uni
tatea „Cișmigiu" din Capitală cu pro
fil de produse „de casă" pe bază de 
lactate, doar cu zece sortimente a 
sporit deverul de aproape trei ori; 
mai există și alte dovezi de acest fel, 
dar din păcate încă prea puține.

— Răul cel mai mare însă, care 
frînează inițiativa celor mai calificate 
cadre de cofetărie, este scriptologia — 
ne spune maistrul în arta culinară 
Vîlculeșcu, de la cofetăria „Scala" din 
Capitală.

Cercetări piscicole pe lacul Bicaz

MAȘINA „ALBA-LUX"
Pentru orice femeie, indife

rent dacă se consacră exclu
siv îndatoririlor casnice sau 
este angajată în cîmpul mun
cii, spălatul rufelor este una 
dintre cele mai dificile sar
cini din gospodărie. Dar 
această operație poate fi 
făcută operativ, economic și 
fără eforturi cu ajutorul 
modernelor mașini electri
ce de spălat rufe „Alba-lux”, 
gospodina fiind scutită de 
munca grea a spălatului în 
aburi fierbinți. Prespălarea, 
spălarea, fierberea rufelor, ca 
și stoarcerea lor se realizează 
de către mașină. In magazine 
se găsesc mai multe tipuri de 
mașini „Alba-lux" din care se 
poate alege modelul preferat 
ținînd seama de spațiul dis
ponibil în locuință, de existen
ta sau lipsa unei surse de în
călzire a apei și de gradul do
rit de mecanizare a operații
lor de limpezire și stoarcere 
a rufelor. Cu oricare din mo
delele de mașini „Alba-lux” se 
pot spăla nu numai obișnui
tele rufe albe sau colorate, ci 
și îmbrăcămintea de lucru sau 
lenjeria fină din mătase na
turală sau artificială, tricota
jele din lînă, nylon sau per
lon. „Alba-lux-2" are dimensi
unile 750 x 420 x 800 mm, greu
tatea de circa 60 kg, capaci
tatea maximă de spălare fiind

de 2,5 kg rufe uscate. Volumul 
de apă al bazinului spălător 
este de 40 litri, capacitatea 
maximă a tamburului centrifu
gii 2 kg, tensiunea nominală a 
rețelei circa 220 V sau 120 V, 
puterea absorbită de motorul 
spălător 550 W. In medie, în
tregul proces de spălare, fără 
încălzirea apei, durează 10 mi
nute. „Alba-lux 3” are ace
leași caracteristici, și greuta
tea de 55 kg. „Alba-lux 4 ' are 
dimensiuni de 420 x 420 x 800 
mm, greutatea 32 kg. La a- 
ceastă mașină există posibili
tatea fixării unui storcător ma
nual cu rulouri care se poate 
procura din comerț. In medie, 
întregul proces de spălare, 
fără încălzirea apei, durează 
7 minute. Dimensiunile mașinii 
„Alba-lux 5" sînt de 420 x 
420 x 800 mm, greutatea de 
circa 30 kg. Costul energiei ne
cesare spălării a 2,5 kg rufe 
uscate, în circa 7 minute, este 
de 0,02 lei, fără încălzirea a- 
pei. Mașinile „Alba-lux" sînt 
echipate cu întrerupător cu 
temporizare (ceas) care per
mite oprirea automată a ope
rațiilor de prespălare într-un 
timp dinainte stabilit, ellberînd 
gospodina de grija suprave
gherii mașinii. Motoarele lor 
nu produc perturbații la func
ționarea aparatelor de radio 
și televizoarelor.

Maistrul cofetar, care răspunde 
și de unitatea de desfacere și de 
laborator, trebuie să fie în pri
mul rînd un funcționar conștiincios și 
abia apoi să practice meseria lui de 
artă și gust. Or, întocmirea actelor, 
preluarea materiilor prime de la ma
gazie, a fișelor de recepție, a notelor 
de transfer (din laboratorul pe care îl 
conduce trebuie să facă un act că își 
transferă prăjiturile în unitatea pe 
care tot el o conduce), completările 
la planul zilnic de realizări, nota de 
realizările din ziua precedentă, nota 
specială pentru menționarea unor în
locuiri, (de pildă, dacă pune alune în 
loc de nuci sau invers), desfășurătoa
rele pe sortiment ș.a. îi iau aproxi
mativ șase ore zilnic. Toate aceste 
forme obligatorii (conform Ordinului 
Ministerului Comerțului Interior cu 
numărul 646) nici nu sînt măcar acte 
contabile. Ele servesc pur și simplu 
(la ce oare ?) organelor de îndrumare 
tehnică ale forului tutelar care, în 
fapt, n-au nevoie de ele. La acestea, 
se adaugă vreo duzină de instruc
țiuni verbale și scrise pe toate trep
tele și de la toate forurile — finanțe, 
bancă, sfat. Strîns în chinga preve
derilor birocratice, îi mai arde maistru
lui cofetar de inovații, de introduce
rea unor noi sortimente ? El este pur 
și simplu împins să repete scriptolo
gia zilei anterioare, să evite schim
bări, fiindcă e mai ușor să copiezi 
decît să reiei calculele de la început. 
Cui folosesc aceste statistici ? Cofetă
riile conduse de mandatari, formă 
nouă, de la care se speră că va aduce 
o diversificare mai mare în rețea, sînt 
eliberate de aceste formalități; se pu
ne, atunci, pe drept cuvînt, întreba
rea : oare nu se poate găsi o modali
tate nebirocratică de a îndruma toată 
rețeaua fără puzderia de formalități ?

La cofetăria „Victoria" din Capi
tală. de pildă, două cadre de înaltă 
calificare cu specializare făcută la Pa
ris își pierd vremea cu scriptologia. 
Alți zeci de maiștri care au participat 
la cursurile de la Sinaia cu specialiști 
români și francezi, în loc să aplice 
cele învățate, își exersează zilnic cali
grafia. Este un adevărat atentat la 
bunul simt și la rațiunea sănătoasă să 
nu dai posibilitate unor astfel de oa
meni să-și demonstreze nricenerea.

Rolul trusturilor, al direcțiilor co
merciale al organelor ministerului ar 
trebui să se manifeste nu în crearea

de noi evidențe și formalități birocra
tice, ci în facilitarea desfășurării unei 
bune activități, îngreunată încă de o 
lipsă acută de spatii de producție, u- 
tiiaje auxiliare (roboți, bruieze, mașini 
de turat foitaje, cuptoare electrice), 
materii prime (nuci, alune, fisticuri, 
diferite fructe, ciocolată-cuvertură, 
ciocolată barotă pentru decor, esențe 
de calitate) și, bineînțeles, de lipsa ca
drelor bine pregătite.

— Ne sufocăm în spațiile insufici
ente de producție — afirma un mais
tru cofetar. Chiar și laboratoarele cre
ate în noile blocuri nu corespund din 
punctul de vedere al dimensionării și 
al funcționalității. Nu putem avea pre
tenția ca arhitecțiî să cunoască la pre
cizie cerințele unui bun laborator de 
cofetărie, dar la proiectarea acestora 
ar fi bine ca să fie consultați niște 
maiștri cofetari cu experiență și mai 
ales să se tină seama de sugestiile lor.

De ce predomină în galantare sor
timentele scumpe ? Și în această ma
terie se pare că punctul de vedere 
este, în esență, birocratic. Se fac sorti
mente ieftine, dar ele sînt mai puțin 
variate, mai puțin aspectuoase și mai 
ales la anumite ore sau în unele zile 
lipsesc cu totul. De ce ? Mare sau 
mică munca e aceeași la prăjitură. 
Deci se fac mari. Mulți șefi de unități 
nu comandă toată varietatea de prăji
turi, sperînd că-și realizează mai bine 
planul, vînzînd pe cele scumpe. So
coteala e profund greșită. Cine e dis
pus să cheltuiască doar doi sau trei 
lei nu va cheltui patru, cinci sau șase 
de dragul realizării planului cuiva. 
De aceea, dimpotrivă, se pune 
chestiunea de a realiza un sortiment 
cît mai variat, cît mai atractiv de 
prăjituri cît mai bune din gama pre
turilor celor mai accesibile, pentru ca 
toți cumpărătorii să găsească ceea ce 
le corespunde mai bine gustului și 
omul să fie tentat să cumpere even
tual două sau trei prăjituri diferite în 
locul uneia mari. Deci, prăjitură iefti
nă sau mică să nu însemne rabat la 
calitate sau aspect necorespnnzător.

Nimic nu oprește — în afara raci
lelor birocratice care se cer grabnic 
înlăturate — nu împiedică rețeaua co
mercială de specialitate să-și reprofi
leze unitățile după cerințe, să com
pleteze și să reînnoiască sortimentele, 
să contribuie la ridicarea nivelului de 
deservire în acest sector -d dnln-’-i'-lor.

Al. PLAIEȘU
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Șl CÎRMĂ
Constructorii de nave de la șantierul din Brăila 

au realizat un remorcher maritim de 1 200 CP fără 
timonă fi cîrmă. Obișnuitele dispozitive de coman
dă și manevră au fost înlocuite cu un sistem com
pus dintr-un tablou centralizat de comandă și o elice 
cu pas reglabil. Remorcherul fără timonă șl cîrmă 
are calități deosebite de navigație și exploatare. 
Astfel, el poate fi manevrat rapid în spații înguste 
și porturi aglomerate. Simplificarea sistemului 
funcțional determină totodată micșorarea echipaju
lui la numai trei persoane, față de 16 la un remor
cher obișnuit, de aceeași putere. Robustețea și sta
bilitatea corpului vasului permit să se navigheze 
în ape cu sloiuri șl pe furtuni puternice. Alte două 
nave din aceeași serie se află pe cală în diferite 
stadii de execuție.

FĂRĂ TIMONĂ

LA „DACIA"REMORCHER

BUCUREȘTI

(Agerpres)

Inițiativa
germinează

pe solul competenței

Fabrica de postav Buhuși. Secția de filatură pieptănată Foto : Agerpres

AMELIORAREA RASELOR NOI

DE OVINE IN CONCORDANTĂ DRUMURI

CU CREȘTEREA EFECTIVELOR
FORESTIERE

Ca urmare a aplicării măsurilor 
stabilite de partid privind lichi
darea importului de lînă, în 
ultimii ani producția de lînă fină 
și semifină satisface în tot mai 
mare măsură cerințele industriei. 
Acesta este un rezultat al fap
tului că ponderea producției ovine
lor în volumul producției globale 
zootehnice a crescut, ajungînd să 
reprezinte 24,5 la sută. Efectivele 
de ovine au sporit de la 10 600 000 
capete cîte erau în 1948, la 
aproape 15 milioane în prezent, 
depășindu-se limita inferioară pre
văzută a se realiza la sfîrșitul 
planului cincinal. Qdată cu aceasta, 
a crescut și ponderea oilor cu lînă 
fină și semifină la 65 la sută din 
total, față de 24 la sută cît era în 
1951. Aplicînd metode eficiente de 
ameliorare, o serie de unități agri
cole de stat și cooperative agricole 
obțin producții foarte mari, care 
au contribuit substanțial ca pro
ducția totală de lînă pe țară să 
crească continuu.

In ultimii ani, importanța creș
terii oilor s-a accentuat pe măsura 
sporirii cerințelor pentru produce
rea unui sortiment din ce în ce 
mai variat de bunuri de larg con
sum, începînd de la stofele cele 
mai fine, pînă la covoarele in
dustriale și manuale, solicitate tot 
mai mult pe piața internă și ex
ternă. De aceea, alături de linurile 
fine și semifine, care înregistrează 
importante creșteri, se simte ne
voia sporirii considerabile a can
tităților de lînuri groase de cali
tate. Dacă ținem seama de faptul 
că, în afară de lînă, de la această 
specie se mai obțin încă două 
producții principale și anume 
laptele și carnea, necesitatea 
ameliorării raselor de ovine devine 
și mai evidentă.

In ultimii doi ani, Consiliul Su
perior al Agriculturii a luat o 
serie de măsuri tehnice, acordînd 
o deosebită atenție selecției în 
ferme, prin formarea turmelor de 
prăsilă și a turmelor de produc
ție și prin organizarea corectă a 
procesului de reproducție, mai ales 
prin însămînțări artificiale. Aceste 
două acțiuni sînt într-o strînsă 
corelație. Creînd condiții tehnice 
și organizatorice optime de desfă
șurare timpurie a reproducției, se 
obține un număr mare de produși 
într-o perioadă cu o ridicată efi
ciență a valorificării lor. De ase
menea, acționînd cu reproducători 
valoroși în turmele de prăsilă, se 
obține o descendență calitativ su
perioară an de an, atît pentru mă
rirea efectivelor, cît și pentru în
locuirea reformelor. Folosirea 
însămînțărilor artificiale ca instru
ment economic eficace și rapid în 
ameliorarea ovinelor oferă garan
ția certă a realizării unor pro
ducții sporite în perspectivă. Unul 
dintre avantajele de ordin eco
nomic și tehnic al acestei metode 
constă în folosirea intensivă a 
berbecilor de mare valoare, de la 
fiecare putîndu-se obține, în medie 
anual, peste 1 000 de miei.

Țara noastră se numără printre 
primele țări din lume care folosesc 
însămînțările artificiale la ovine, 
pe scară largă. Astfel. în anul 1906 
s-au însămînțat 3 375 000 ovine, 
adică 43 la sută din totalul efecti
velor matcă, iar în acest an se 
prevede depășirea cu 300 000 cape
te a realizărilor din anul trecut. 
Dar, deși însămînțările artificiale 
se practică de aproape 10 ani, pe 
efective mari de oi, rezultatele nu 
se reflectă încă suficient în spo
rirea producțiilor de lînă, carne și 
lapte. Cauza principală a acestei 
situații o constituie insuficienta 
preocupare a specialiștilor pentru 
finalizarea economică a acțiunilor 
de însămînțări artificiale. Adesea 
sînt scăpate din vedere problemele 
privind organizarea și începerea 
timpurie a însămînțărilor artifi-

Ing. Stelian DINESCU 
director general în Consiliul 

Superior al Agriculturii

ciale, asigurarea și folosirea ber
becilor de mare valoare, separarea 
mătcii de oi în turme de prăsilă 
și turme de producție, oprirea pen
tru prăsilă a celor mai bune 
mieluțe provenind mai ales din 
fătările timpurii și asigurarea con
dițiilor normale de întreținere a 
oilor.

Efectul economic pozitiv al în
ceperii mai de timpuriu a în
sămînțărilor artificiale este demon
strat cu prisosință de rezultatele 
unor cooperative agricole care 
folosesc de mulți ani această me
todă. începînd însămînțarea arti
ficială a oilor la sfîrșitul lunii 
iunie, cooperativa agricolă de pro
ducție din Baba Ana, regiunea 
Ploiești, reușește să valorifice miei 
încă din lunile ianuarie — februa
rie. De asemenea, se obține o. 
cantitate maj mare de lapte și 
brînzeturi. Pe această cale coope
rativa a realizat, în acest an, un , 
venit în plus de peste 100 lei la 
fiecare oaie, față de alte unități 
care practică sistemul fătărilor 
tîrzii (aprilie — mai).

Căutînd să extindă această va
loroasă experiență, organele agri
cole din regiunea Ploiești au orga
nizat anul trecut însămînțările 
artificiale începînd de la jumătatea 
lunii august, iar în acest an de la 
sfîrșitul lunii iulie. în alte regiuni, 
această problemă a fost scăpată 
din vedere. Am vrea să atragem 
atenția organelor agricole și 
conducerilor cooperativelor agricole 
din regiunea Oltenia că, în ultimii 
cinci ani, datorită întîrzierilor în 
organizarea reproducției, s-au pier
dut peste 30 milioane lei, ca ur
mare a prețurilor mai micj obți
nute la mieii valorificați tîrziu, a 
unei producții scăzute de lapte, la 
care se adaugă și o prăsilă calita
tiv mai slabă. începutul bun din 
acest an, în unele unități din 
această regiune, trebuie continuat 
și generalizat, cu mai mult curaj, 
în toate cooperativele agricole.

Rezultate 
unile 
unde, 
pania 
ovine 
tîrziu 
giunea Crișana, unitățile agricole 
de stat au început această acțiune 
cu 20 de zile mai devreme decît 
cooperativele agricole. Acest de
calaj, datorat lipsei de îndrumare 
din partea organelor agricole, lip
sește cooperativele agricole de o 
însemnată posibilitate de cîștig.

Mărirea eficienței economice în 
creșterea ovinelor este condiționată 
de măsurile care se iau pentru 
obținerea unor progrese mai rapide 
în munca de ameliorare a raselor, 
dirijarea îmbunătățirii calitative, 
asigurarea corelației cu condițiile 
de mediu. Lipsa unui plan director 
și de perspectivă în munca de 
selecție a dus la perpetuarea unor 
greșeli în orientarea creșterii oilor. 
Așa, de pildă, s-a exagerat cu ex
tinderea ovinelor de tip merinos 
și a metișilor acestui tip în zone 
climatice mai puțin favorabile 
acestora, în detrimentul rasei 
țigaie sau țurcane albe. în mod 
greșit a fost subapreciată impor
tanța dirijării fondului genetic al 
oilor țurcane, a căror lînă grosieră 
este mult solicitată pentru confec
ționarea covoarelor. Ineficientă 
este și menținerea și creșterea în 
rasă curată a unor turme de ovine 
Karakul, care nu dau rezultate 
bune în zone cu un grad ridicat 
de precipitații, ele fiind formate 
ca rasă într-un climat arid. 
Din aceste exemple rezultă necesi-

tatea schimbării opticii în zonarea 
raselor de ovine și în stabilirea 
direcțiilor de creștere a acestora.

Este, de asemenea, neeconomică 
și lipsită de sens practica și orien
tarea unor conduceri de unități, 
cadre tehnice și organe agricole 
care an de an trimit la sacrificare 
un mare număr de mieluțe proveni
te din însămînțări artificiale, cu un 
potențial genetic îmbunătățit, în 
loc ca acestea să fie folosite pen
tru înlocuirea mătcii mai slabe. 
Așa se petrec lucrurile în regiuni 
ca Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Cluj, Argeș și Hune
doara, în care progresele înregis
trate sînt lente, iar planul de 
creștere a oilor nu se îndeplinește. 
Această stare de lucruri este gene
rată și de faptul că unii specia
liști ai consiliilor agricole și uni
unilor cooperatiste nu s-au obiș
nuit încă, în măsură suficientă, 
să analizeze aspectele economice 
ale activității ce se desfășoară în 
cooperativele agricole. Pentru re
medierea situației anacronice amin
tite, Consiliul Superior al Agri
culturii a luat măsuri privind or
ganizarea schimbului de mieluțe. 
In acest fel, zeci de mii de mieluțe 
ameliorate din regiunea Dobrogea, 
oare depășesc posibilitățile locale 
de creștere, vor fi dirijate spre alte 
regiuni unde procesul de îmbună
tățire a raselor este mai puțin 
avansat. Asemenea schimburi vor 
fi efectuate și între raioane și 
unități agricole din cadrul acele
iași regiuni, astfel ca toți produșii 
valoroși să fie crescuți pentru pră- 
silă.

In perioada care ne-a mai rămas 
din acest an și în continuare, este 
posibil să fie luate o serie de mă
suri pentru remedierea unor defi
ciențe și pentru generalizarea mă
surilor bune aplicate în unitățile 
agricole fruntașe. Consiliile agri
cole și uniunile cooperatiste pot și 
trebuie să ajute mai mult condu
cerile unităților agricole pentru 
formarea turmelor de prăsilă și de 
producție, organizarea acțiunilor 
de ameliorare pe baza metodelor 
științifice, a criteriilor de eficiență 
economică.

In munții Harghitei, Gur- 
ghiului, Călimani și Hășmașul- 
Mare din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară au fost 
date în folosință noi drumuri 
forestiere. Astfel, între Sin- 
crăieni și Harghita, pe Valea 
Pîrîului Mare, a fost terminat 
înainte de termen un drum de 
24 km. El permite exploatarea 
a peste 10 000 mc de lemn 
anual, din locuri greu accesi
bile. Noul drum înlesnește, de 
asemenea, legătura cu locali
tatea Budoș, o stațiune bal
neară în formare, unde se gă
sesc izvoare de ape minerale 
de o deosebită importanță te
rapeutică.

Pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie, în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară au fost 
realizate 90 la sută din inves
tițiile alocate pentru construc
țiile de drumuri forestiere.

(Agerpres)

Adevărate „unghere" care 
tăinuiau pînă nu demult 
multiple rezerve interne, 
idei care la un moment dat 
erau socotite ca „riscante" 
sînt astăzi răscolite, recon
siderate și tot ce poate fruc
tifica din plin este introdus 
în circuitul reconfortant al 
organizării științifice. Ren
tabilizarea fiecărui produs, 
ofensiva hotărîtă împotriva 
rebuturilor, a risipei, în 
general, reorganizarea in
ternă radicală sînt numai 
cîteva secvențe din filmul 
luptei pentru ridicarea gra
dului de economicitate, a 
nivelului calitativ al între
gii activități economice. în 
ansamblul acestor preocu
pări, multiplele măsuri lua
te, in cadrul experimentului 
ce se face în 71 de între
prinderi, în direcția îmbu
nătățirii planificării, finan
țării, creditării și conducerii 
întreprinderilor, întăririi 
cointeresării și răspunderii 
materiale, vin să completeze 
tabloul înnoitor al transfor
mărilor pe calea perfecțio
nării activității productive.

...Notăm, în acest sens, 
cîteva secvențe de la „Da- 
cia“-București. întreprinde
re adînc angrenată în ac
țiunea de experimentare. 
După primele 3 luni de ex
perimentare la fiecare din 
cei șapte indicatori ce se 
urmăresc în prezent, pro
centele peste plan sînt dem
ne de relevat. Bunăoară, 
livrări către fondul pieței 
105 la sută, livrări pentru 
export 123,5 la sută. Ase
menea „cote" au fost atinse 
în condițiile în care pro
ducția trimestrului intrat în 
experimentare este cu a- 
proape 
ca cea 
dente.

Am 
„cheia" 
trate. Explicațiile 
indicau o direcție precisă : 
productivitatea muncii. A- 
cesta este lucrul esențial 
care s-a urmărit, în condi
țiile respectării scrupuloase 
a sortimentelor planificate. 
Iată, de altfel, numai o ac
țiune deosebit de eficientă, 
care a condus în scurt timp 
la creșterea productivității 
muncii la țesătorie cu 50 la 
sută. Este vorba de mărirea 
zonei de deservire de către 
un muncitor, la războaiele

15 la sută mai mare 
a perioadei prece-
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căutat să 
succeselor

aflăm 
înregis- 
primite

slabe sînt în. regi- 
Brașov, Suceava și Bacău, 
fără nici o justificare, cam- 
de însămînțărj artificiale la 
a început cu 8-10 zile mai 
față de anul trecut. în re-
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Spumă de estinctor ? Nu, bumbac puf plouat și degradat 
Pitești

de țesut E.S.H-115 de la 10 
la 15 și la tipul A-100 de la 
8 la 12 războaie. Cum s-a 
acționat ? Din supraveghe
rea curentă a desfășurării 
fabricației s-a constatat că 
țesătoarele aveau un grad 
de ocupare efectivă, în pro
gramul de muncă, de nu
mai 60—70 la sută. Deci, 
30—40 la sută din timpul de 
muncă al unei țesătoare nu 
se folosea productiv, două, 
trei ore pe zi erau pierdute 
cu... contemplarea războa
ielor automate. Evident, a- 
ceasta în condițiile în care 
planul se realiza de către

ratat: a crescut cu mult pro
ductivitatea muncii. Dar, nu 
numai atit. Evident o pro
ducție în plus în urma unui 
efort suplimentar trebuia 
răsplătită. Și, beneficiind 
de gospodărire rațională a 
fondului de salarii, condu
cerea întreprinderii a acor
dat un spor de venituri Ia 
țesători de 20 la sută. Așa
dar, un spor de producti
vitate, un plus de cîștig... 
Sîmburele inițiativei în so
lul competentei a dat roade 
bogate.

Roadele inițiativei și 
competenței s-au manifestat

tribuna experienței
înaintate
fiecare țesătoare și zona de 
deservire se înscria în limi
tele normativelor admise. 
Printr-o urmărire minuțioa
să a programului de lucru 
al mai multor țesătoare s-a 
observat că intervenția la 
războiul de țesut automat 
(cum sînt tipurile amintite) 
se face foarte rar și destul 
de rapid. Cîteva duminici la 
rînd s-a urmărit statistic 
care este durata medie a 
funcționării neîntrerupte a 
mai multor războaie de țe
sut, ajungîndu-se la con
cluzia că în mod normal o 
țesătoare, dat fiind numărul 
mic al întreruperilor în 
funcționare, poate să supra
vegheze cu 50 Ia sută mai 
multe răzbqaie decît era 
prevăzut.

„Saltul" ca atare nu s-a 
putut face cu ușurință. Pro- 
cedîndu-se cu tact și răb
dare, lucrîndu-se întîi cu 
muncitorii care s-au anun
țat benevol și dovedindu-se 
practic posibilitatea crește
rii zonei de deservire s-a 
reușit ca în scurt timp țe- 
sătoria să-și rărească oa
menii. Din fiecare trei țe
sători au mai 
Efectul?

rămas doi.
A fost în parte a-

teferi

o;

la „Textila

Imagini de șantier în
(Urmare din pag. I)

— Ne încadrăm în sarcina de preț 
de cost.

— Chiar și cu aceste pierderi evi
dente ?

— Da, chiar cu aceste pierderi. A- 
vem dotații planificate circa 5 mili
oane lei. Pînă la sfîrșitul anului o să 
dăm și economii.

— Cît anume ?
— Ne-am propus 1,6 milioane lei. 

Vom căuta să ne încadrăm în această 
sumă. Țin să menționez că la noi pro
blema gospodăririi materialelor este 
mult mai pusă la punct decît în altă 
parte.

Este de-a dreptul de neînțeles gîn- 
direa acestui om cu muncă de răs
pundere economică. După ce s-a fă
cut luntre și punte pentru a demon
stra, mistificînd realitatea, că între
prinderea nu poate funcționa fără 
dotație, la sfîrșit a luat poziția omu
lui care luptă pentru economii.

...Printre grămezile de moloz, spăr
turi de cărămidă, prefabricate împrăș
tiate, dăm cu ochii și de cîteva stive 
de baloturi de bumbac. Sînt ale fa

bricii „Textila". Din depărtare ele ne 
apar ca niște grămezi de spumă de 
instinctor pe cale să se stingă. Așa a- 
rată puful de bumbac peste care 
plouase zdravăn o noapte întreagă. 
Alte baloturi sînt împrăștiate prin 
bălți sau chiar pe linia ferată.

Aducem la cunoștință aceste lu
cruri tov. Ștefan Niculescu, directorul 
adjunct al „Textilei". Contrariat, 
cheamă de urgență la telefon pe 
un oarecare Puiu. în zadar însă, 
acesta susține sus și tare că cele 
relevate de noi nu sînt adevă
rate. Rugăm pe tov. director să-1 
cheme pentru confruntare. Aștep
tăm cinci-zece minute... dar Puiu 
nici gînd să mai vină. în cele din 
urmă, sîntem avizați să ne lăsăm pă
gubași. Cel în cauză s-a dus să facă 
mai întîi ordine. Pentru a nu rămîne 
cu impresia că-i foc de descurcăreț, 
îi oferim o imagine a dezordinii (fo
tografia de sus).

în aceeași parte a orașului, în zo
na Găvana, se află și baza de apro
vizionare cu materiale a Trustului re
gional de construcții Argeș. Am mai 
văzut dezordine și proastă gospodărire, 
dar cea de aici întrece orice în

șl în alte direcții. Prin re
organizarea reparațiilor la 
țesătorie șl filatură se ob
ține un plus de producție în 
valoare de 1 milion Iei, prin 
întărirea răspunderii mun
citorilor pentru calitatea 
produselor în fiecare fază 
de fabricație s-au eliminat 
aproape total respingerile 
de mărfuri, livrările la ex
port au înregistrat numai în 
trimestrul trei un spor de 23 
procente față de plan, egal 
cu un plus de jumătate de 
milion lei valută. Șirul fap
telor deosebite înregistrate 
în ultimele trei luni, de 
cînd întreprinderea se află 
în experimentare, ar pu
tea fi continuat. Ar trebui 
să amintim și de interven
ția oportună a unui grup 
de muncitori (Pîlcă Miron, 
Netcu Ion și alții) pentru 
lichidarea unei avarii la 
puțul de alimentare cu 
apă, salvînd în acest fel o 
producție 
lioane lei 
din cauza 
instalații...
firești, consemnate în toiul 
febrei transformărilor cu 
multe sensuri ce se petrec

de peste 2 mi- 
care se pierdea 
staționării unor 
Sînt toate fapte

în întreprinderea „Dacia*, 
sint rezultate ale inițiativei, 
competenței și cointeresării. 
Numai că transformările, 
trecerea de la un mod de 
lucru cu care au fost obiș- 
nuiți salariațH, la un altul 
uneori radical schimbat 
capătă forma „luptei" din
tre vechi și nou. Acesta din 
urmă, care își face loc tot 
mai insistent găsește nu de 
puține ori terenul „ocu
pat". Se naște o luptă dîr- 
ză. Este lupta împotriva 
mentalității vechi, a rugi- 
nei profesionale, a ruti
nei. Și pe toate fronturile, 
ofensiva noului este con
tinuă și sigură. Cel puțin 
așa am înțeles din relată
rile directorului întreprin
derii textile „Dacia", ing. 
Nicu Pascali. Este aproape 
un an de cînd colectivul de 
muncă de la „Dacia" tră
iește într-o continuă febră 
a transformărilor organi
zatorice. S-a început cu 
experimentarea unei noi 
forme de conducere, care 
a dat satisfacție. S-a conti
nuat apoi cu experimenta
rea unui nou sistem infor
mațional, cu o nouă pro
gramare a fabricației, în
cercări de pe urma cărora 
s-au obținut de asemenea 
rezultatele scontate. Direc
torul își amintește, mirîn- 
du-se singur de scurgerea 
timpului. „Da. da, e aproa
pe un an de cînd am în
ceput... Și totul a trecut ca 
o zi. Pînă mai ieri...".

„Pînă mai ieri..." vom 
spune probabil în scurt 
timp și noi despre tot ceea 
ce a fost „Dacia" nu de 
mult. Căci tot ce s-a înscris 
zilele trecute în graficele 
expuse într-o expoziție 
deosebit de instructivă or
ganizată în uzină, care 
subsumează grafic stăruin
ța inginerilor, tehnicienilor 
și economiștilor din uzină 
precum și a harnicului co
lectiv de muncitori de aici, 
perseverența lor în intro
ducerea noului nu repre
zintă altceva decît o cum
pănă între ceea ce „a fost* 
și ceea ce „va fi" între
prinderea în viitor. începu
tul care s-a făcut simțit la 
„Dacia" este de bun augur. 
De foarte bun augur.

Viorel SALAGEAN

Una, două, trei... și cărămizile se lovesc asurzitor de pereții metalici ai 
basculantei. Cîte vor scăpa întregi ? Foto : M. Andreescu

„alb și negru
chipuire. Baza arată ca un veritabil 
maidan, plin de bălării, gropi și no
roaie și printre ele, în cea mai desă- 
vîrșită harababură, stau amestecate tot 
felul de materiale în bună parte de
preciate. Chiar la intrare, circa 2 va
goane de bitum — cîndva a fost în 
butoaie — s-au făcut una cu pămîn- 
tul. Peste colacii de sîrmă și legătu
rile de fier-beton aruncate pretutin
deni, mașinile circulă în voie. Un lot 
de căzi pentru baie și chiuvete sînt 
acoperite aproape pînă sus cu pămîn- 
tul săpat dintr-o groapă alăturată. 
Casmalele ce trebuiau curățate de pă- 
mîntul moale au lăsat urme adînci în 
emailul lor. Mai încolo vedem tîm- 
plărie umflată de apa ploilor. De mo- 
topompe te împiedici, la tot pasul. 
Dintr-o macara-capră, rugina mușcă 
spornic. Nimeni, nici chiar contabilul- 
șef, nu ne poate spune de cînd este 
în bază macaraua și cît anume costă. 
Sincer vorbind, n-am găsit cel puțin 
un singur lucru despre care putem 
spune că arată așa cum trebuie.

Directorul, Constantin Chelcea, și 
contabilul-șef, Viorel Răceanu, care 
ne însoțesc, par căzuți din cer, iar 
explicațiile date sînt, pur și simplu,

de natură să stîrnească zîmbete. în 
fața unui cîmp întreg de cărămidă to
cată, directorul ne spune că s-au im
putat celor în cauză stricăciunile, a- 
ceasta după ce, în prealabil, ne infor
mase că într-o singură noapte s-au 
depreciat la descărcare circa 16 000 
bucăți cărămidă și că o singură mie 
costă 483 lei.

— Care a fost valoarea imputată 
deci ?

— 1 600 lei...
— în general, ce pierderi înregis

trați la prețul de cost ?
— Noi nu avem pierderi, tovarășe I 

— răspunde contabilul-șef, ridicînd o 
sprinceană a mirare. Am realizat, în 
8 luni, 202 000 lei beneficii l Or noi, 
pe întregul an, sîntem planificați doar 
cu 80 000 lei.

Pentru așa ispravă, toată lauda 1 
Cine a prevăzut beneficiul se vede 
că n-a călcat de mult prin bază. E 
posibil oare ca conducerea trustului, 
organele de control, care bănuim că 
au trecut pe aici, să nu fi observat 
nemaipomenita risipă care există ? Se 
impune de urgență ca organele în

drept să efectueze un riguros 
control de fond în stare să pună 
în lumină tot ceea ce s-a pierdut sau 
depreciat, iar cei vinovați să fie obli
gați să plătească pînă la ultimul bă
nuț. Este absurd ca cineva să susțină 
că aici nu sînt pierderi, cînd la tot 
pasul găsești materiale prost gospodă
rite, ca economia să suporte incapa
citatea și risipa.

După cele văzute, ne-am îndreptat 
și spre alte șantiere din imediata a- 
propiere. Ne descrețim frunțile admi- 
rînd (da, acesta este cuvîntul potri
vit !) ordinea din incinta șantierului 
de la Fabrica de bere, condus de 
tînărul inginer Marcel Iordănescu. 
După aproape o zi de mers prin șan
tiere, vedem aici primele stive — în- 
tr-adevăr stive, nu grămezi — de cără
mizi. Armăturile metalice pe dimen
siuni sînt, de asemenea, minuțios 
aranjate. La fel, cofrajele și cheres
teaua. Drumurile de acces bine între
ținute înlesnesc deplasarea în incinta 
șantierului.

Aici a acționat spiritul de răspun
dere, grija maximă pentru gospodări
rea fondurilor materiale ale statului.
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15,25 Fotbal : Progresul — 
Petrolul.

puncte de vedere de cercetare
18,00

18,20

FESTIVALUL
iiii

Știința a atins o fază de dez
voltare în care necesitatea unui 
larg schimb de idei și informații 
între cercetători devine tot 
stringentă. Se cer găsite și 
lizate forme organizatorice 
care să faciliteze vehicularea 
lor și informațiilor între specialiști. 
Căutările au condus, între altele, 
la reconsiderarea unei forme exis
tente — seminarul — binecunos
cut în învățămînt ca o modalitate 
de verificare a cunoștințelor. S-a 
vădit că întrunirea colectivului în 
seminar poate oferi cadrul adec
vat al unui organizat schimb 
de informații, al unei rodnice con
fruntări a ideilor în legătură cu 
cele mai variate probleme ale 
muncii științifice. Discuțiile, uneori 
destul de aprinse, din cadrul se
minarului, avînd drept obiect pro
bleme care frămîntă în mod direct 
colectivele de cercetare, au gene
rat lărgirea orizontului științific, 
îmbunătățirea unor soluții ale cer
cetării, grăbirea finalizării și valo-

mai 
uti- 
noi 

idei-

dr. Al. I. Bădescu-SINGUREANU
secretar științific al I.F.A.

70 de ani 
de la apariția 

revistei 
ALBINA

Se împlinesc 70 de ani de 
la apariția la Sibiu a primu
lui număr al revistei „Albina", 
săptămînal destinat cititorilor 
de la sate, apărut din iniția
tiva lui Spiru Haret. Datorită 
colaborării în paginile sale a 
unui mare număr de cărturari 
români animați de idei înain
tate, printre care și poetul 
George Coșbuc, revista „Al
bina" și-a cîștigat merite deo
sebite în acțiunea de răspîn- 
dire în masele țărănești a cu
noștințelor culturale și șțiinți- 
iice, în combaterea prejude
căților.

In anii puterii populare 
„Albina" a devenit principala 
publicație pentru sate a Așe
zămintelor culturale. în răs
timpul celor aproape 20 de 
ani de apariție a noii se
rii, „Albina" s-a străduit să 
oglindească și să aducă o 
contribuție cît mai însemnată 
la amplul proces de transfor
mări sociale și culturale pe
trecute în viața satelor de pe 
întreg cuprinsul țării. Atrăgînd 
în jurul său un larg cerc de 
intelectuali — activiști cultu
rali, scriitori, profesori, învă
țători, medici, — „Albina" a 
militat pentru răspîndirea în 
rîndul maselor țărănimii a 
politicii partidului nostru, a 
culturii, pentru dezvoltarea 
și înflorirea mișcării artis
tice de amatori, pentru ri
dicarea materială și spirituală 
a satului românesc. O contri
buție însemnată a adus re
vista la stimularea creației 
populare, la sprijinirea înde
aproape a rețelei de așeză
minte culturale.

Tradiția îndelungată ca și 
activitatea din anii noștri a 
revistei „Albina" pun în fața 
colectivului redacțional cerin
țe mereu sporite, îi cer să ac
ționeze perseverent și cu efi
ciență în direcția îmbogățirii 
conținutului și a ridicării ținu
tei publicistice a revistei, în 
abordarea problemelor impor
tante ale vieții culturale a sa
tului românesc, în condițiile 
înfloririi patriei socialiste. Re
vista este chemată să reflecte 
procesele complexe care au 
astăzi loc în mediul rural, să 
promoveze formule noi și 
eficace de influențare și sti
mulare a vieții spirituale a ță
rănimii.

La aniversarea a 70 de ani 
de rodnică activitate în nobila 
misiune de culturalizare a sa
telor noastre, ziarul „Scînteia" 
felicită călduros pe redactorii, 
colaboratorii și cititorii revis
tei „Albina", urîndu-le succe
se tot mai mari în îndeplinirea 
importantelor sarcini puse de 
Partidul Comunist Român pen
tru ridicarea multilaterală și 
înflorirea satului românesc.

rificarea unor lucrări. în aseme
nea condiții, noțiunea de seminar, 
deși inițial poate sugera o activi
tate școlărească rigidă, cu un a- 
numit tipic învechit, a căpă
tat dintr-odată în accepțiunea 
ei nouă de seminar științific 
cu totul alt conținut, mult mai bo
gat și polivalent. Și astfel, în In
stitutul de fizică atomică semina
rul științific, datorită eficienței sale, 
și-a cîștigat curînd recunoașterea 
generală. Actualitatea lui se relie
fează cu atît mai mult în lumina 
recentelor indicații referitoare la in
tensificarea activității de cercetare 
științifică cuprinse în „Directivele 
C.C. al P.C.R. cu privire la perfec
ționarea conducerii și planificării 
economiei naționale". Dovedindu-se 
că reprezintă o modalitate reală și 
utilă de promovare a muncii știin
țifice, seminarul științific a devenit 
o instituție permanentă.

în practica institutului nostru, 
datorită faptului că cercetarea se 
efectuează de către colective com
plexe, alcătuite din cercetători de 
diferite specialități — fizicieni, 
chimiști, matematicieni, ingineri — 
s-au concretizat pînă în prezent 
trei tipuri de seminarii științifice : 
seminariile de laborator, semina
riile pe grupe de laboratoare cu 
profil apropiat și seminariile spe
ciale.

Orice cercetător știe că, abordînd 
o temă științifică, resimte nevoia, 
pe măsură ce se conturează prime
le rezultate, să le verifice operativ, 
prin confruntarea vie, activă, cu 
părerile, ideile și experiența cole
gilor săi cei mai apropiați; aceas
ta se face în cadrul seminarului 
de laborator, scopul final fiind evi
dent perfecționarea.

Dar lucrurile nu se încheie aici, 
înainte de a lua drumul revistelor 
de specialitate în vederea publi
cării, sau al uzinelor, unde urmea
ză să fie introduse în producție, 
rezultatele cercetării mai trebuie 
să înfrunte exigența unui „contro
lor de calitate colectiv" : semina
rul grupului de laboratoare cu pro
fil apropiat.

în acest fel este stimulată abor
darea în colaborare, prin metode 
complexe, a unor importante teme 
științifice, punîndu-se în aplicare 
metodele și tehnicele specifice u- 
nor laboratoare diferite. Iată un 
exemplu edificator : Grupul de fi
zica și tehnica vidului ultraînalt 
studia de cîtva timp dinamica mo
leculelor adsorbite fizic. Comuni- 
cînd rezultatele obținute pe par
curs — în cadrul unui seminar pe 
grupe de laboratoare — și cerce
tătorilor din laboratorul de fizica 
neutronilor, care tocmai puseseră la 
punct o metodă de studiu aplica
bilă și în acest caz, a rezultat o 
strînsă colaborare între cele două 
colective. Ca urniare, pentru pri
ma dată în lume, s-au efectuat, 
prin folosirea metodei imprăștie- 
rii neutronilor, cercetări ale 
rezultate au avut un deosebit 
în cercurile de specialitate 
străinătate.

Eficiența gîndirii colective 
cut să se încetățenească obiceiul, 
ca, în cadrul acestui tip de semi
nar, să fie supuse unei discuții a- 
mănunțite propunerile pentru pla
nul tematic anual și de perspec
tivă al laboratoarelor respective. 
Discuția liberă dă posibilitate fie
cărui cercetător să participe la 
elaborarea planului de cercetare 
și la alegerea competentă a teme
lor, întreaga muncă de planificare 
ridicîndu-se astfel la o treaptă 
superioară

O contribuție deosebit de impor
tantă o aduce „controlului de cali
tate", efectuat de seminarul pe 
grupe de laboratoare, participa-

căror 
ecou 

din

a fă-

rea la lucrările lui și a reprezen
tanților beneficiarului, ai uzinei 
sau institutului în care cercetarea 
supusă discuției urmează să-și gă
sească aplicare.
trecut, de pildă, la discutarea 
în „seminarul de fizică și teh
nica acceleratorilor" a unui stu
diu tehnico-economic privind rea
lizarea unui betatron cu ener
gia maximă de 18 MeV, desti
nat defectoscopiei cu radiații ga
ma dure a pieselor industriale 
groase de oțel, au participat și 
reprezentanții Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, ai 
unor institute de cercetare și pro
iectare din cadrul acestui minis
ter, ai Uzinelor 23 August, Grivița 
Roșie etc. Părerile expuse, pro
punerile formulate cu acest 
lej, au permis colectivului 
cercetători să-și precizeze 
bine soluția constructivă.

în alt seminar pe grupe de la
boratoare s-a discutat, în cadrul 
aplicațiilor practice ale radioizoto- 
pilor, utilitatea metodelor cu neu
troni pentru determinarea umidi
tății diferitelor materiale. Repre
zentanții Institutului de Cercetări 
în transportul auto, naval și ae
rian (I.C.T.A.N.A.) au propus să se 
studieze posibilitățile acestei 
nici la determinarea bitumului 
betoanele asfaltice. Introdusă 
planul de cercetare al institutului 
nostru, această propunere a fost 
rezolvată apoi în colaborare cu 
cercetătorii din I.C.T.A.N.A.

în ce privește activitatea inter
nă, mai merită semnalat faptul că 
a intrat în tradiția institutului nos
tru ca tezele de doctorat susți
nute de cercetătorii noștri, în țară 
sau străinătate, cît și unele ra
poarte de sinteză privind 
tivele de dezvoltare ale 
menii actuale ale fizicii 
să facă, de asemenea, 
unor expuneri și discuții în seminar.

Totuși, cu toate avantajele pe 
care le prezintă, această formă de 
lucru nu are mereu eficiența 
pe care am dori-o. Există cazuri 
cînd discutarea lucrărilor prezen
tate se face superficial și formal, 
cînd se întîrzie în valorificarea re
zultatelor.

Este adevărat că, datorită tema
ticii foarte variate, chiar în labo
ratoare cu profil apropiat, și a 
existenței în cadrul aceluiași la
borator a unor cercetări de pro
file extrem de diferite, subiectele 
abordate în seminar s-ar părea că 
nu interesează în egală măsură pe 
toți participanții la seminar. Dar 
experiența acumulată în cei peste 
4 ani de funcționare a seminarii- 
lor în I.F.A. le indică drept una 
din căile de ridicare a cercetării 
la un nivel calitativ superior, 
deoarece în cadrul lor se trag în
vățăminte nu numai în ceea ce 
privește subiectul concret discutat, 
ci și metodologia de cercetare. 
Totuși, pentru a obține o eficiență 
mai mare ar fi, poate, indicată 
reorganizarea seminariilor 
funcționează acum pe 
laboratoare în seminarii 
te pe specialități, 
cărora 
cetătorii 
siderată, indiferent de apartenen
ța lor la diferite unități ale insti
tutului. în felul acesta s-ar putea 
realiza o mai mare coerență a 
participanților.

Dezvoltarea impetuoasă a știin
ței contemporane, apariția frecven
tă de noi metode și tehnici de in
vestigație de mare randament o- 
bligă pe cercetătorul științific de 
azi să și le însușească cît mai ra
pid și complet. Aici și-a 
ciența al treilea tip de 
așa numitele seminarii

în trimestrul

perspec- 
unor do- 
nucleare, 
obiectul

la
să participe 

din specialitatea

teatre
• Opera română : Lacul lebedelor
— 19,30. • Teatrul de stat de ope
retă : Sînge vienez — 19,30. • Tea
trul Național ,,I. L. Caragiale“ 
(sala Studio) : Regina de Navara — 
19,30. • Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra*4 (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Opera de trei pa
rale — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Privește înapoi cu mî- 
nie — 20. • Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Acest animal ciu
dat — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul 
roșu — 20. • Teatrul ,,Barbu De- 
lavrancea" : Miorița — 20. • Tea
trul „Ion Creangă" : Cei trei muș
chetari — 9,30. • Teatrul evreiesc 
de stat : Un șirag de perle (spec
tacol de folclor evreiesc) — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Iarmaro
cul piticului Clip — 17. • Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Parada revistei — 19,30.
• Circul de stat : Internațional 
circus-program — 19,30.

...Care erau aceste 
necazuri se poate ve
dea în „Scînteia" din 
12 august 1967. Con
ducerea Bibliotecii A- 
cademiei ne-a trimis 
un răspuns în legă
tură cu semnalele 
critice cuprinse în 
articolul publicat sub 
titlul de mai sus, e- 
numeiînd măsuri pe 
care consideră nor
mal să le ia pentru 
înlăturarea deficien
țelor în servirea ci
titorilor.

„Reținem ca justă 
și proiitabilă — se a- 
rată în răspuns — 
sugestia articolului 
de a face o rotație a 
personalului în mo
mentul pauzei de 30 
de minute, așa fel 
ca serviciul să nu-și 
înceteze nici un mo
ment ritmul. Studiem 
de asemenea utiliza
rea unor mijloace 
mecanice mai mo
derne de vehiculare 
a cărților pentru a 
scurta operația re
ceptării lor de către 
mînuitori". In același 
timp răspunsul men
ționează, pe bună 
dreptate, că există 
„un număr prea mic 
de custozi și mînui
tori de cărți, precum 
și de depozitari”. Fo- 
xurile răspunzătoare

Ciclurile de conferințe organizate 
în cadrul lor asupra programării 
la mașinile electronice de calcul, 
prelucrării statistice a datelor ex
perimentale etc. au contribuit la 
introducerea mai rapidă a unor 
metode noi, de interes general, în 
activitatea de cercetare. Urmărite 
cu viu interes de către partici- 
panți, urmate de aprinse discuții 
și dispute științifice care continuau 
adeseori și după terminarea con
ferinței respective, aceste semina- 
rii au dat rezultate utile imediate. 
Mulți dintre cei ce au urmat semi
narul de tehnica programării sînt 
astăzi capabili să-și întocmească 
singuri programul de calcul nece
sar rezolvării problemelor de cer
cetare, recurgînd la ajutorul calcu
latoarelor electronice din I.F.A.

Experiența de pînă acum de
monstrează că seminariile organi
zate în diferite forme la Institutul 
de fizică atomică reprezintă o for
mă utilă de dispută științifică, un 
eficient mijloc de promovare a pro
gresului în cercetare și de creare 
a unei fecunde atmosfere știin
țifice.

— La ordinea zilei : Or
ganizarea științifică a 
producției și a muncii.

— Mult e dulce și fru
moasă. Emisiune de 
limbă română.

18,50 — Studioul pionierilor.
19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorolo

gic. Publicitate.
20,00 — Filmul serial : „Ivan

hoe".
20,30 — Seară de teatru: 

„Ochiul babei". Dra
matizare de George 
Vasilescu după „Soa- 
era cu trei nurori" de 
Ion Creangă. Transmi
siune de la Teatrul 
„Matei Millo" din Ti
mișoara. în 
Viața teatrală 
țeană. Șah.

pauze : 
bănă-

FILMULUI

SOVIETIC

ZOSI

Brân- 
Eugen

pri- 
de 

mai

22,30 — De la Giotto la 
cuși. Prezintă 
Schileru.

22,50 — Telejurnalul de noapte.

La Teatrul „Barbu Delavrancea" se reprezintă piesa „Miorița" de 
nia. Regia și scenografia : Marieta Sadova, Mircea Marosin

Anghel-Stanca. în fotografie : O scenă din spectacol
Foto :

• Prostănacul — cinemascop : Sala Palatului (seria 
de bilete 2106 — orele 17,30 și seria 2107 — orele 20,15), 
Patria (completare Nicolae Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,20.
O Răzbunătorii : Republica — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Pasărea Phonix — cinemascop : Capitol — 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19. Grădina Doina — 20, 
Grivița — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Testamentul incașului — cinemascop : Festival —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30, Are
nele libertății — 19,30, Feroviar — 8 ; 10,30 ; 12,45 ; 15,45 ;
17.45 ; 20,15, Excelsior — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
Modern — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la toate com
pletarea Găteala capului), Stadionul Dinamo — 19,30.
• Cine călărește un tigru ? : Luceafărul — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45, București — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;

V. Ana- 
și Zoe

I. Miclea

Cu doi ani în urmă, 
festivalul cinematografic 
moscovit consacra — de 
la debut — un nume 
nou : acela 
lui Mihail 
cu Marele 
petiția 
penfru un 
burăfoare 
zie : 
film, 
ecranele noastre, dezvă
luia un arfisf sensibil, ca
pabil să sintetizeze în re
torta creației sale profun
de adevăruri umane. „Zo
sia", primul său lung-me- 
traj, nu face decîf să con
firme personalitatea artis
tică efervescentă, predo
minant lirică, a talentatu
lui și tînărului regizor so
vietic.

într-un fel, acest film 
de război — care se în
scrie printre cele mai re
prezentative pagini cine
matografice consacrate e- 
venimentelor de dure
roasă amintire din acei 
ani — esfe o nouă „ba
ladă a soldatului". Filmul 
antologic al lui Ciuhrai 
avea respirație de epo
pee, ecouri de baladă. 
Filmul lui Boghin se în
temeiază din notații li
rice, are sonorități și rit
muri de poem. Ambele 
— prin mijloace artistice 
diferite — reușesc să pă
trundă abil și nuanțat în 
lumea de gînduri și sen
timente a personajelor a- 
duse pe ecran. Ambele 
descifrează condiția uma
nă a soldatului, univer
suri interioare de mare 
și exemplară frumusețe 
morală. O imagine simi
lară încheie ambele fil
me : pe drumul care 
duce, pierzîndu-se, spre 
front, o siluetă dragă — 
mama, iubita — urmă
rește cu priviri înnegu-

- un
al regizoru- 

Boghin, distins 
Premiu în com- 
scurf-metrajelor 
film de o tul- 
și densă poe- 

„Doi". Acel scurt 
care a rulat și pe

care 
grupe de 
mai stric- 
lucrările 

toți cer-
con-

vâdit efi- 
seminarii, 
speciale.

cinema
16.15 ; 18,45 ; 21,15 Gloria (completare Examenul) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flamura (completare 
Nota zece la sport) — 9 ; 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tom Jones : Central — 9 ; 15 ; 20,45.
• Bunicul, Kylijan și eu : Central (completare Fantezia 
cu... șuruburi) — 12 ; 18.
(9 In numele legii : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 
13,45 ; 21.
© Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : Vic
toria (completare Congresul lingviștilor) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Aurora (completare Răscruce) — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină — 19.
• Cine ești dumneata, domnule Sorge 7 Lumina — 8,30 ;
11.15 ; 13,45.
© Atît timp cît voi trăi : Lumina — 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
• Procesul de la Verona i Doina — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
13,30 ; 21.
© Ciocîrlia : Union (completare Costumul de cere
monie românesc) — 15,30 ; 20,30.
© Filme de animație : Union — 18.

• Se răresc norii — Maxim Czz^zr:
De unde vin copiii — 1 001 de desene — 1____ v. .
Expresul de noapte : Timpuri noi 9—21 în continuare.
• Șeful sectorului suflete
(completare 23 August 1967) , __ ,
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Dacia 
(completare Dacă aș fi știut ?) — 7,30—21 în continuare, 
Miorița (completare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Buzești 
(completare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18.
• Recompensa — cinemascop : Bucegi (completare Per
manențe) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; ia grădină — 19.
• Singur pe lume : Unirea (completare Muzeul pompie
rilor) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Moșilor (completare Examenul) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Tomis — 
8,45 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15 : la grădină — 19. Melodia — 
8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Canaliile : Flacăra (completare Arhitectura univer
sului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul sării (completare Apar
tamentul) — 15 ; 17,30 ; 20, Grădina Vltan — 19.
• Secerișul roșu : Vitan — 15,30 ; 18.
• Cum să furi un milion — cinemascop : Pacea (com
pletate Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Omul pe care-1 iubesc — cinemascop : Munca (com
pletare 450 de ani de la tîrnosirea bisericii Mînăstirii 
Argeș) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Colentina (completare 
Dirijorul străzii) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Volga —
9.30 ; 16,15 ; 19,45.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști ! — Floreasca (comple
tare Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinemascop : Rahova (comple
tare Albina românească. Apis Melifica Carpatina) —
15.30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : Pro
gresul (completare Cvartet) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina 
Progresul Parc — 19,30.
• Castelanii : Lira (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Cotroceni (completare înflorim 
și noi cu țara) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Să-mi faceți una ca asta ! : Grădina Buzești 
pletare Chemarea dragostei) — 20,30, Crîngași 
pletare E mai bine așa 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căsătorie In stil Italian : Arta — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 19.
• Meandre : Popular — 16 ; 18,15 ; 20,30.

Gasparin — Romanțe —
J----- i — Piatra și viața

- cinemascop : Giulești 
• 15,30 ; 18 ; 20,30.

rate de lacrimi și neliniști 
pe cel ce pleacă și nu 
se știe cînd, și nu se știe 
dacă se va mai întoarce 
vreodată...

„Zosia” este un poem 
despre dragoste și prie
tenie. Intr-un mic sat po
lonez, între două lupte 
din vara anului 1944, un 
batalion de pușcași so
vietici, retras pentru re
facere, trăiește cîteva zile 
de pace. Zosia, frumoasa 
poloneză întîlnită în a- 
ceastă oază de liniște 
(prin interpretarea bogată 
în sugestii a actriței Pola 
Raksa personajul dobîn- 
dește și o revelatoare 
frumusețe spirituală), de
vine pentru bravii luptă
tori un adevărat simbol 
al vieții, al tinereții, al 
iubirii. Și pentru Mihail 
— visătorul, tăcutul, sen
sibilul Mihail, îndrăgostit 
pînă la uitarea de sine 
de versurile lui Esenin, 
și pentru Viktor — omui 
de acțiune, hotărîtul, în
treprinzătorul Viktor, Zo
sia semnifică un ideal de 
pace în dura încleștare 
războinică. „Pe această 
dualitate a caracterului 
lor, îndrăzneală și timi
ditate, duritate și tandre
țe, am construit filmul" — 
declară regizorul Mihail 
Boghin. Din gesturi și 
priviri străbătute de fluxul 
unei profunde comunicări 
sufletești, se încheagă 
poemul de dragoste și 
prietenie care-i apropie 
pe acești oameni în clipa 
de răgaz dintre două 
lupte. Războiul îi va des
părți, crud și neiertător, 
dar fiorul de emoție al 
apropierii sufletești va 
dura, neîndoios, ca un 
talisman al speranței.

Pe parcursul întregului 
film, regizorul Mihail Bo
ghin vădește o remarca
bilă capacitate de suges
tie, gradînd nuanțat și 
veridic povestirea cine
matografică spre dezno- 
dămînt. Scenariul lui Vla
dimir Bogomolov (reali-

!

(com- 
(com-

„Necazuri de cititor... “
ar trebui să cîntă- 
rească mai bine ne
cesitățile reale de 
personal ale Biblio
tecii, ținînd seama de 
importanța el deose
bită în viața științifi
că a țării, și să gă
sească, cît mai re
pede, o rezolvare a- 
decvată.

Unele necazuri pro
vin din faptul că nu
mărul cititorilor de
pășește capacitatea 
actuală a sălilor de 
lectură. Există „...un 
număr enorm de ce
reri de permise care 
au ajuns în cursul a- 
nului trecut la cifra 
neverosimilă de 9 000 
(peste 30 de permise 
pe un singur loc). 
Deși ne străduim, se 
arată în răspuns, să 
fim foarte riguroși în 
acordarea acestor 
permise, unele stă
ruințe nu pot fi refu
zate, mai ales ale so- 
licitanților cu termen 
limitat. Vom pune to
tuși stavilă acestui 
puhoi de cereri", 
dînd prioritate citito

rilor care au strictă 
nevoie de această bi
bliotecă. Articolul a- 
mintit se referea însă 
și la o serie de posi
bilități de a mări nu
mărul locurilor de 
lectură printr-o utili
zare mai judicioasă a 
spațiului existent. De 
pildă, sala foarte în
căpătoare a serviciu
lui de bibliografie de

satisfacție și dorința 
cititorilor de a-și re
ține de la o zi la alta 
materialele pentru 
continuarea lecturii, 
ceea ce — după cum 
se precizează îți răs
puns — nu este posi
bil la ora actuală din 
lipsă de spațiu. Pen
tru că rezolvarea ra
dicală a problemei 
nu se poate obți

ecouri

la parter (căreia i 
s-ar putea adăuga 
camera de oficiu, a- 
flată în prelungirea 
acesteia) ar putea ii 
amenajată ca o sală 
de lectură, creînd 
astfel 40—50 de locuri 
în plus. Asemenea 
soluții s-ar mai con
tura și prin prelungi
rea sălii III cu spa
țiul, acum neutilizat, 
al holului. în felul a- 
cesta poate și-ar găsi

ne prin diminuarea 
accentuată a nu
mărului cititorilor, ci 
prin lărgirea spațiu
lui de lectură. Către 
această concluzie
conduce unanimi
tatea opiniilor citito
rilor.

In ceea ce pri
vește problema căr
ților și periodicelor 
deteriorate, răspunsul 
afirmă că „remediile 
sînt de mai multe fe-

luri. Le enumerăm în 
ordinea posibilităților 
noastre actuale : mi
crofilmarea, fotogra
fierea — iar după 
instalarea și punerea 
în funcțiune a unui 
aparat „impregnator" 
— restaurarea celor 
posibile și deci re
punerea spre consul
tare a unor periodice 
și cărți deocamdată 
neutilizabile. Pe de 
altă parte, vom inten
sifica procurarea prin 
anticariat și de la 
particulari a unor co
lecții complete sau 
incomplete de perio
dice, precum și a du
bletelor, tripletelor 
etc., ale cărților mai 
mult solicitate". Re
ținem că se studiază 
și posibilitățile de a 
îmbunătăți legătura 
dintre centrală și de
pozitele situate în a- 
fară de oraș, fapt 
care face uneori 
ca obținerea unei 
cărți să dureze un 
interval de 24 de ore 
de la cerere. Dar ar
ticolul semnala că u-

neori cititorii nu pri
mesc nici în acest 
interval o serie de 
lucrări, întrucît sînt 
împrumutate unor 
cercetători acasă, 
formal pentru un ter
men limitat, dar care 
practic poate fi de
pășit sine die. Există 
cărți și periodice îm
prumutate de luni și 
ani de zile acelorași 
persoane. Aceasta se 
întîmplă chiar cu 
cărți și reviste aflate 
în unicat numai la a- 
ceastă bibliotecă. Se 
impunea demult ca, 
atîta timp cît duble
tele nu pot fi utiliza
te în sala de lectură 
pentru că se află la 
depozitele din afara 
orașului, împrumutu
rile acasă să fie sus
pendate necondițio
nat.

In concluzie, trebu
ie luate toate măsu
rile, realmente posibi
le, pentru a înlătura 
necazurile de cititor 
la această presti
gioasă bibliotecă.

zat după lucrarea literară 
omonimă a aceluiași au- 
for) consfifuie o premisă 
certă a reușitei artistice. 
Deși nu depășește (prin 
natura ei) dimensiunile 
unei nuvele cinematogra
fice, povestirea adusă pe 
ecran vorbește simplu și 
convingător despre ceea 
ce este mai bun și mai 
frumos în om, despre a- 
cele particularități ale 
spiritului uman pe care 
nici un cataclism — nici 
chiar războiul — nu le 
poate altera sau distruge. 
Secvențele de 
ale filmului ne introduc 
într-o lume de coșmar. 
Vedem, foarte de aproa
pe, războiul, în răpăitul 
distrugător al automate
lor, în încleștarea aprigă 
a luptelor corp la corp, 
în lumina aducătoare de 
moarte a obuzelor. Tonul 
filmului este aici drama
tic, imaginea (semnată de 
operatorul polonez Jerzy 
Lippman) e întunecată și 
cenușie. Antiteza esfe cu 
atît mai revelatoare : 
poemul de dragoste, cu 
intensități de lumină or
bitoare, izbucnește în u- 
niversul terifiant al răz
boiului ca o explozie de 
vitalitate, de încredere în 
forța nelimitată a rațiunii.

în încheierea acestor 
însemnări consacrate u- 
nuia dintre cele mai re
prezentative momente 
din Festivalul filmului so
vietic ne îngăduim o su
gestie adresată Direcției 
Difuzării Filmelor : pro
gramarea pe ecrane a a- 
cestui film împreună cu 
realizarea anterioară a 
aceluiași regizor. „Zosia” 
și „Doi" ar constitui un 
program cinematografic 
de mare interes penfru 
public, și semnificativ 
totodată pentru persona
litatea artistică a unui, 
dintre cei mai talentați 
regizori sovietici din tî- 
năra generație : Mihail 
Boghin.

Călin CĂLIMAN

început

ia

Zilele culturii sovietice
La Asociația oamenilor de artă din 

instituțiile teatrale și muzicale, miercuri 
la amiază a avut loc o întîlnire a 
lectivului actoricesc al Teatrului 
demic Gruzin de Stat cu artiști și
meni de teatru din Capitală. Oaspeții 
gruzini au fost primiți de artistul po
porului Costache Antoniu, vicepreședin
te al A.T.M., și de al ți reprezentanți ai 
conducerii asociației.

co-
Aca-

oa-

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în tara noastră în cadrul 
„Zilelor culturii sovietice", colectivul 
Teatrului Academic Gruzin de Stat 
„Șota Rustaveli” din R.S.S. Gruzină a 
prezentat miercuri seara, la sala Co
media a Teatrului National „I. L. Ca- 
ragiale", spectacolul cu piesa „înțelep
ciunea fanteziei", alcătuită de Nana 
Hatiskați pe motive ale fabulelor scri
se de clasicul literaturii gruzine din 
secolul al XVII-lea, Sulha-Saba Orbe- 
liani.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes.

(Agerpres)
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Azi, la cinematograful „Republica" rulează filmul sovietic „Răzbună
torii", dedicat unor eroi ai războiului civil. Filmul, realizat de Edmond Keo- 
saian, evocă faptele glorioase ale unui grup de copii care au dus o luptă 

neînfricată împotriva albilor, din stepa Ucrainei în anul 1920
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Miercuri a sosit în Capitală An
dre Fernand Mandi, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
Republicii — 
Republica

*

mică a Palatului Repu-
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Basso. 

Socialist 
în- 

mem-

Vizitele tovarășului Lelio Basso,

Peisaj din Lunca Bîrzavei Foto : M. Andreesou

SPORT

Ferencvaros - F. C. Argeșul 4-0
Kagan

la
se

Campionatul 
(grupa a V-a) 
orașul Leipzig 
țlonatele R. D. 
cei. Au învins

fotbal 
ieri în

european de 
a programat 
partida dintre selec- 

Germane și Danemar- 
gazdele cu 3—2 (1—2).

cu 
destu- 
inter- 
Două 
mare

în cîteva rînduri

'4 „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"

IN REGIUNEA BACĂU ■

în cursul zilei de marți, 
tombrie, tovarășul Lelio 
președintele Partidului 
Italian al Unității Proletare, 
soțit de tovarășul Ion Pas, 
bru al C.C. al P.C.R., a vizitat Mu-

în sala
blicii Socialiste România din Capi
tală s-au deschis miercuri dimi
neața lucrările primului Congres 
național de gastroenterologie, orga
nizat de Uniunea Societăților 
Științe Medicale.

Participă academicieni și alți 
meni de știință, cadre medicale 
clinicile și unitățile de specialitate 
din întreaga țară, precum și perso
nalități ale vieții medicale din 12 
țări.

Timp de trei zile vor fi dezbătute 
probleme actuale de patologie di-

BUDAPESTA (prin telefon de 
trimisul nostru). — De mult — 
afirma, aici, în capitala Ungariei 
budapestanii n-au mai așteptat 
atît de mare curiozitate și cu 
lă emoție un cuplaj fotbalistic 
national ca acela de aseară, 
din formațiile maghiare de 
reputație, Ferencvaros și Vasas, pri
meau replica, în cadrul unor com
petiții europene intercluburi, a echi
pelor F. C. Argeșul (România) în 
„Cupa orașelor tîrguri” și respectiv 
Dundlak (Irlanda) pentru „Cupa 
campionilor europeni”. Date fiind 
rezultatele primelor meciuri dintre 
aceste formații — se știe, de pildă, 
că Ferencvaros a pierdut la Pitești 
cu 3—1, iar Vasas a cîștigat la 
Dundlak — meciul vedetă al acestui 
cuplaj nu putea fi altul decît acela 
în care evoluau piteștenii. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît Ferencvaros 
n-a cunoscut în acest an înfrîngerea 
decît o singură dată — acum două 
săptămîni la Pitești...

Echipa budapestană, cu o netă su
perioritate tehnică, cuprinde jucători 
de clasă europeană : Matrai (de 80 
de ori internațional), Albert (de 65 
de ori). Varga. Rakosi (38 de ori 
internațional), Pancsics — toți cinci 
titulari și ai reprezentativei Unga
riei. De altfel, Ferencvaros a furni
zat osatura selecționatei divizionare 
maghiare ce a jucat sîmbătă. Neți- 
nind însă cont de cartea de vizită a 
adversarului și de povara morală a 
acelui 0—6 al selecționatei noastre 
divizionare în întîilnirea de sîmbătă 
seara de pe același stadion, piteștenii 
— cu o formație de a valoare cunos
cută, indiscutabil mai modestă decît 
a partenerilor de întrecere — au ju
cat curajos, apărîndu-se cu dîrzenie, 
făcînd o adevărată risipă de e- 
nergie îneît prin omogenitate și pu
terea de luptă, ca joc legat, evolu
ția lor în ansamblu a fost în mod e- 
vident superioară selecționatei di
vizionare.

Slăbiciunile de tehnică individuală 
ca șl tactica greșită de a juca ex
clusiv în apărare, destructlv, au frî- 
nat însă piteștenilor posibilitatea u- 
nei replici mai riguroase.

După prima repriză, budapestanii 
erau încă practic eliminați ; condu
ceau cu numai 1—0 prin golul mar
cat de Albert, la o ezitare a apără
torilor noștri, în min. 35. Gazdele 
au trecut dezlănțuit la atac și în 
repriza secundă. încurajați frenetic 
de publicul spectator, ei porneau și 
susțineau vijelios orice acțiune o- 
fensivă. Calificarea le era pericli
tată ! în min 50 Novak înscrie din 
11 m, după vreun sfert de oră Al
bert marchează al treilea gol, pentru 
ca, în sfîrșit, aproape de terminarea 
partidei, Varga să stabilească scorul 

zeul de Istorie a Partidului 
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, 
eași zi, tovarășul L. Basso 
cartiere noi de locuințe 
construcții din București.

gestivă privind ulcerul gastric, he
patita cronică, colita ulceroasă.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de prof. dr. Tiberiu Spîrchez, 
președintele Comitetului de organi
zare, congresul a fost salutat de 
Marin Voiculescu, adjunct al minis
trului sănătății și prevederilor so
ciale, Radu Păun, vicepreședinte al 
U.S.S.M., Ion Țurai, membru al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, precum și de oaspeți so
siți de peste hotare.

★

între 3—10 octombrie au avut loc 
la București lucrările Sesiunii a 
19-a a Comisiei tehnice a Organi
zației Internaționale de Radio și 
Televiziune — O.I.R.T.

Sesiunea a examinat și aprobat 
activitatea Comisiei tehnice, desfă
șurată în cadrul acestei organizații 
în ultima perioadă. Cu acest prilej 
au fost adoptate planuri de lucru și 
măsuri de îmbunătățire a activită
ții Comisiei tehnice O.I.R.T.

(Agerpres)

final : 4—0. Astfel, Ferencvaros și-a 
obținut calificarea.

In ciuda severității scorului — cu 
mențiunea de rigoare privind orien
tarea eronată spre un joc strict de
fensiv — se poate spune că piteștenii 
s-au străduit aseară să ayționeze la 
nivelul posibilităților lor maxime.

A plăcut desigur valoarea tehnică, 
jocul extrem de rapid și decisiv, me
reu incisiv al adversarului. Budapes- 
tanii au demonstrat un fotbal mo
dern, de mare spectaculozitate și tot
odată foarte eficace. Mai puțin însă 
a plăcut jocul lor foarte dur, cu in
trări „crîncene" care într-un șir de 
momente frizau brutalitatea, fapt ce 
a adăugat handicapuri suplimentare 
jucătorilor noștri. O mare pondere 
psihologică a avut al doilea' gol — 
practic golul egalizator — acordat 
cu multă ușurință de arbitru, pro
babil pentru „eleganța" sau „modul 
artistic” în care Albert a simulat 
faultarea sa în careu ; decizia arbi
trului a fost promptă și prea 
severă, spre deosebire de toleranța 
manifestată în alte momente ale me
ciului — la lovirea cu pumnul în 
gură a tînărului Jercan de către 
Varga, la repetatele „cosiri” ale lui 
Kraus de către Juhâsz, Sziics etc.

Deși a primit patru goluri se cu
vine o notă bună lui Coman care 
toată repriza a doua a jucat acci
dentat, nemalputînd să prindă min
gile și fiind nevoit să le respingă, 
fapt speculat de adversar.

Din rîndul celor două formații s-au 
mai remarcat : Albert, Mâtrâi, No
vak, Varga (Ferencvaros), Barbu, I. 
Popescu, Jercan, Prepurgel (F. C. Ar
geșul).

Partida s-a desfășurat în fața unei 
galerii „fierbinți”, de circa 95 000 de 
spectatori, pe arena de fotbal a „Nep- 
stadionului” — o arenă modernă și 
frumos echipată. Păcat însă că ar
geșenii au fost urmăriți de același 
ghinion ca și reprezentativa Bucu- 
reștiului ; așa cum vineri instalația 
electrică n-a funcționat (a absentat 
electricianul), și jucătorii bucureșteni 
n-au putut efectua antrenamentul de 
acomodare la lumina reflectoarelor, 
tot așa luni, la antrenamentul de a- 
comodare al piteștenilor, luminile nu 
au fost aprinse din cauza absentei 
electricianului de serviciu...

în continuarea meciului Ferencva
ros — F, C. Argeșul, a avut loc par
tida Vasas — Dundlak. Echipa bu- 
dapestană a administrat irlandezilor 
o severă înfrîngere, cu scorul de 
8—1 (4—1). Prin acest succes Vasas, 
care terminase cîștigătoare si în 
deplasare (1—0), s-a calificat în tu
rul doi al C.C.E.

Constantin ANI
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Miercuri, delegația parlamentară 
italiană, condusă de senatorul Giu
seppe Maria Sibille, președintele 
Grupului parlamentar Italia-Româ- 
nia, însoțită de deputății Constan
tin Paraschivescu-Bălăceanu și Tu
dor Ionescu a sosit în Valea Tro- 
tușului. Oaspeții au vizitat secții de 
produse clorosodice ale Combinatu
lui chimic Borzești, o parte din in
stalația rafinăriei și unele fabrici 
ale Combinatului de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice.

în timpul vizitei, parlamentarii 
italieni s-au interesat de gama pro
duselor realizate în unitățile petro
chimice, de calitatea acestora, de 
exportul lor, apreciind grija acor-

Semnarea unor acorduri

între România și Ecuador
în urma tratativelor purtate între 

7 și 11 octombrie 1967 de Ministerul 
Comerțului Exterior și Banca Na
țională a Republicii Socialiste Ro
mânia cu delegația oficială econo
mică ecuadoriană, condusă de Jaime 
Nebot, președintele Juntei Națio
nale de Planificare, s-a încheiat un 
acord comercial și un aranjament 
de plăți pe perioada 1968—197.0.

în baza acordului comercial sem
nat, România va exporta în Ecuador 
utilaj petrolier, energetic, tractoare, 
mașini agricole; material . rulant, 
produse; chimice, bunuri de uz cas
nic și va importa cafea, cacao, ba
nane și alte mărfuri.

Acordurile au. fost semnate din 
partea română de Alexandru Al-

Fiorin Gheorghiu continuă să fie 
neînvins la turneul internațional de 
șah de la Winnipeg (Canada). In 
runda a 7-a, el a remiz.at cu unul din 
liderii clasamentului, vest-germanul 
Klaus Darga. Benko l-a învins pe 
Kagan. Partidele Spasski-Szabo, Ya- 
nofski-Matanovici și Larsen-Keres 
s-au încheiat remiză.

Cu două runde înaintea încheierii 
turneului. în clasament conduc 
Spasski (U.R.S.S.), Darga (R.F.G.) și 
Keres (U.R.S.S.) cu cîte 4,5 puncte, 
urmați de Gheorghiu (România), Lar
sen (Danemarca), Benko (S.U.A.), 
cîte 4 puncte, Szabo (Ungaria), Ma- 
tanovici (Iugoslavia) 3,5 puncte^ Ya- 
nofski (Canada) 2,5 puncte șl 
(Izrael) 0 puncte.

Turneul preliminar de fotbal pen
tru calificarea la Jocurile Olimpice, 
care s-a desfășurat la Tokio, s-a în
cheiat cu victoria echipei Japoniei. în 
ultimul joc, Japonia a învins cu 1—0 
(0—0) Vietnamul de sud. Fotbaliștii 
japonezi, clasați pe primul loc în cla
samentul final al grupei asiatice de la 
Tokio (4 jocuri cîștigate și un meci 
nul ; golaveraj : 26—4), au obținut ca
lificarea.

Meciul retur pentru „Cupa cupelor" 
dintre Lewski Sofia și A. C. Milan, 
desfășurat ieri după-amiază la Sofia, 
s-a terminat la egalitate (1—1). Go
lurile au fost înscrise din situații 
identice — lovituri libere de la circa 
20 m. Autorii : Sormani (min. 11) și 
Asparuhov (min. 75). Cum în primul 
joc au învins cu 5—1, milanezii s-au 
calificat pentru turul doi al com
petiției.

Sprinterul columbian Jaime Uribe 
a stabilit un nou record al țării sale 
în pmoba de 100 m plat cu perfor
manta de 10”l/10, Pe distanta de 
200 m, Uribe a fost cronometrat cu 
timpul 20”9/10.

Centre polisportive 
pentru elevi

Școala sportivă nr, 2 din 
Capitală organizează în aceas
tă toamnă o serie de centre de 
învățare și perfecționare po
lisportivă rezervate elevilor. 
Profesori și antrenori de spe
cialitate v.r preda (în lecții te
oretice și practice) înotul, te
nisul de cirnp, schiul, judo- 
ul, șahul. Fiecare ciclu durea 
ză 30 de zile. Deschiderea cen
trelor are loc la 16 octombrie. 
La aceeași dată va fi inaugu 
raț și ciclul ședințelor de 
gimnastică medicală.

înscrieri la sediul școlii (Bd. 
Dimitrov, 128 — tel 35 25 08). 

dată de statul român valorifică
rii superioare a bogățiilor naturale.

Cu prilejul vizitei făcute la nou! 
spital din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, oaspeții au fost plăcut 
impresionați de modul cum este or
ganizată asistența medicală pentru 
lucrătorii complexului petrochimic 
și restul populației.

Președintele Sfatului popular al 
regiunii Bacău, Ștefan Boboș, a ofe
rit un dejun în cinstea delegației 
italiene.

După-amiază, parlamentarii ita
lieni au vizitat Mausoleul de la Mă- 
rășești, iar seara s-au înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și de Emeric 
Deutsch, vicepreședinte al Băncii 
Naționale a Republicii 
România, i 
nă de Jaime Nebot
Sosa, reprezentantul Băncii Centra
le a Ecuadorului.

La semnare au fost de față 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și membrii celor două 
delegații oficiale de tratative.

în timpul 'vizitei sale în țara 
noastră, Jaime Nebot a avut convor
biri cu Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, și Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Delegația ecuadoriană a vizitat 
obiective industriale din București 
și din regiunile Ploiești și Brașov.

★
Miercuri la amiază a părăsit Ca

pitala Jaime Nebot, președintele 
Juntei Naționale de Planificare din 
Ecuador, care, însoțit de persoane 
oficiale și de oameni de afaceri din 
această țară, a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, de func
ționari superiori din minister.

înainte de plecare, ministrul e- 
cuadorian a făcut o declarație unor 
redactori ai „Agerpres" și Radiote 
leviziunii : Scopul vizitei <’ 
noastre — a declarat el ■ 
de a discuta cu partenerii români și 
de a găsi mijloacele optime în ve
derea dezvoltării schimburilor noas
tre comerciale. Aceste discuții, des
fășurate într-o < 
au și fost de altfel 
semnarea acordului comercial și a 
unui aranjament de plăți pe o pe
rioadă cje trei ani.

Cred că va fi foarte interesant 
pentru noi — a spus în continuare 
oaspetele — să se stabilească misi
uni comerciale în ambele țări, ca 
oameni de afaceri ecuadorieni și ro
mâni să aibă cît mai des contacte 
în vederea intensificării relațiilor 
economice dintre Ecuador și Româ
nia. Delegația noastră este pe de
plin satisfăcută de rezultatele vi
zitei și dorim să mulțumim și pe 
această cale pentru deosebita aten
ție de care ne-am bucurat în aceste 
zile. Am găsit în România un climat 
de adevărată prietenie, care a fost 
favorabil finalizării și concretizării 
tratativelor noastre.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Tragerea concursului

nr. 41 din 11 octombrie 1967
EXTRAGEREA I

15 46 28 38 32 48 — 47
FOND DE PREMII : 539 671 lei 

din care 89 240 lei 
goria I.

24

report cate-

A II-A
19 — 29 14 

lei

EXTRAGEREA
18 44 39 24 17

FOND DE PREMII : 340 656 
din care 23 789 lei report catego
ria I.

Cind
(Urmare din pag. I)

mai cu seamă, măsuri 
pentru dezvoltarea re
giunilor de vest și sud- 
vest (modernizarea cres
cătoriilor, noi credite 
și echipament modern 
etc.) rămase în urmă 
pe plan economic.

De mai multi ani, 
lumea rurală din Fran
ța nu a cunoscut de
monstrații de aseme
nea amploare. „Aceas
tă renaștere a nemul
țumirilor țărănești, a- 
rată „Le Monde”, nu 
este decît un episod al 
procesului ce se desfă
șoară în satele Franței 
de la război încoace : 
înglobarea activității 
agricole în economia 
generală, cu tot corte
giul ei de drame uma
ne. Franța, care are di
ficultăți în domeniul 
industrial, nu are nici 
mijloacele de a spri
jini această agricultură 
în actuala ei formă ar
tizanală și dispersată, 
nici posibilități de a 
asigura transformarea 
ei în ritmul care ar fi 
de dorit. De aici re
zultă întreaga proble
mă...” conchide ziarul.

Dificultățile agricul

turii franceze sînt ac
centuate de participa
rea tării la Piața co
mună. în același articol 
„Le Monde" relevă 
„coloratura destul de 
anti-europeană“ (adică 
anti-Piața comună) a 
manifestațiilor țărănești. 
Perioada de adapta
re a agriculturii fran
ceze la Piața comună 
— adică de sporire a 
capacității ei de concu
rență atît pe plan na
țional cît și în cadrul 
C.E.E. — găsește, pe 
de o parte, mari gos
podării cerealiere a- 
vansate, dar pe de altă 
parte — o puzderie de 
gospodării mărunte ale 
crescătorilor de anima
le și ale micilor culti
vatori. Producătorii din 
cele două regiuni soco
tesc că Piața comună 
favorizează, în detri
mentul lor, pe marii 
producători de cereale 
și de sfeclă francezi, 
care sînt bine organi
zați și se bucură de 
sprijinul masiv al sta
tului. La originea ime
diată a acțiunilor de 
protest stă, în special, 
nemulțumirea și îngri
jorarea producătorilor 
de carne de bovine,

SUPREM

MOSCOVA 11. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : Cea de-a doua zi a lu
crărilor Sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a fost consacrată 
dezbaterilor. în cursul ședințelor 
separate, care au avut loc dimi
neața și după-amiază, deputății 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților au examinat ra
poartele cu privire la primele două 
puncte ale ordinii de zi ; proiec
tele planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1968 și 
pe ultimii doi ani ai cincinalului, 
bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1968 și executarea bugetului pe 
anul 1966.

în cuvîntul lor, participanții la 
dezbateri au arătat că planurile 
economice respective și bugetul pe 
anul viitor corespund sarcinilor 
dezvoltării în continuare a tuturor 
ramurilor economiei naționale, ri
dicării nivelului de trai al popu
lației, au relevat succesele în înde
plinirea directivelor Congresului al 
XXIII-lea al P.C.U.S.

în ședința de după-amiază, dez
baterile asupra primelor două ca
pitole ale ordinii de zi s-au înche
iat. Proiectele de planuri pe urmă
torii trei ani și bugetul pe anul 
viitor vor fi puse la vot în ședința 
comună, din 12 octombrie, a Sovie
tului Uniunii și Sovietului Națio
nalităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

FESTIVITĂȚILE

DIN CUBA

CU PRILEJUL 
CENTENARULUI PRIMULUI 

RĂZBOI DE INDEPENDENȚĂ 
NAȚIONALĂ

HAVANA 11. — Corespondentul 
Agerpres',' V. Stamate, transmite : 
La 10 octombrie au început festi
vitățile care vor dura un an, con
sacrate centenarului primului răz
boi pentru independența națională 
a Cubei (1868—1878). în întreaga 
țară vor avea loc adunări, confe
rințe, simpozioane, expoziții, spec
tacole festive consacrate acestui im
portant eveniment istoric, în semn 
de omagiu adus memoriei marelui 
patriot Carlos Manuel de Cespe- 
dez, inspiratorul și conducătorul 
luptei de independență.

Manifestările dedicate centenaru
lui au început marți printr-o adu
nare festivă la Bayamo, unde in 
1868 a fost proclamat primul gu
vern provizoriu al Cubei. Luînd 
cuvîntul la această adunare, Julio 
Camacho Aguilera, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Cuban, a vorbit despre im
portanța primului război de inde
pendență în istoria luptei poporului 
cubanez pentru deplina libertate 
și suveranitate, care a culminat cu 
victoria revoluției cubane din 
1959, Vorbitorul a spus că devota
mentul față de patrie, eroismul și 
sacrificiul de care au dat dovadă 
cei mai buni fii ai poporului tre
buie să servească drept exemplu și 
imbold generațiilor actuale în 
munca și lupta lor pentru continua 
înflorire a Cubei socialiste.

se spulberă iluziile...
porcine și de păsări, 
care se socotesc loviți 
în existența lor de ca
noanele tot mai severe 
ale Pieței comune.

Cele două milioane 
de agricultori din vest 
și sud-vest reprezintă 
două treimi din ex
ploatările franceze. Sînt 
regiuni îndepărtate de 
centrele de consum și 
de aprovizionare. A- 
gricultura lor de „tip 
familial” nu oferă de
cît venituri reduse. în 
plus, micile cantități 
de produse pentru pia
ță de care dispun sînt 
nevandabile din cauza 
depozitelor arhipline 
ale statului. De exem
plu, Franța dispune azi 
de un stoc nevandabil 
de unt de o sută de 
mii de tone. Crescăto
rii de animale din cele 
două regiuni sînt afec
tat! direct de criza ca
re lovește acest sector : 
ei plătesc mai scump 
furajele, micile lor ex
ploatări sînt insuficient 
echipate.

în cadrul Pieței co
mune, prețurile au fost 
fixate sub nivelul pe 
care îl așteptau țăranii 
francezi. Producătorii 
de porcine mai cu sea

Preocupări in
invățămintul polonez

Noul an școlar și universitar 1967/1968 are o dubla semnificație 
în Polonia : el va cuprinde un număr record de elevi și studenți și 
se va desfășura sub semnul unor reforme cuprinzînd învățămîntul 
de toate gradele și tipurile, care trebuie să asigure ridicarea nive
lului general al școlii poloneze. Despre preocupările legate de noile 
schimbări, ca și despre sensul și direcțiile lor ne-a vorbit prof. dr. 
HENRYK JABLONSKI, ministrul culturii și învățămîntului superior al 
R. P. Polone :

ÎNTREBARE: Care sînt cele mai 
importante probleme ale învățămîntu
lui în R. P. Polonă in anul școlar 
1967/1968 ?

RĂSPUNS : în acest an școlar și uni
versitar, în școli și în institutele de 
învățămînt superior vor învăța circa 
8,5 milioane de studenți și elevi, tineri 
și vîrstnici — deci a patra parte din 
populația noastră. Există deci necesi
tatea unui mare efort de inves
tiție din partea statului atît pentru 
asigurarea unor localuri corespunză
toare numărului crescînd de elevi, cît 
și în ce privește sprijinul științific, 
aprovizionarea cu manuale. Probleme 
mai mari s-au ivit în învățămîntul 
elementar datorită prelungirii dura
tei de școlarizare obligatorie de 
la 7 la 8 ani. în acest an, peste 
680 000 de elevi urmează clasa a 
opta. Acestea sînt însă greutăți tre
cătoare și cu fiecare an situația se va 
îmbunătăți.

O problemă este și adaptarea profe
sorilor la realizarea programelor, pre
cum și perfectionarea muncii lor, a- 
plicarea în practică, deci în activitatea 
didactico-educativă, a unor metode de 
activizare a elevilor într-un mod cît 
mai eficient.

La diferitele cursuri organizate în 
timpul vacanței, la cercurile meto
dice, profesorii au posibilitatea să facă 
un schimb de păreri și de experiență 
în ceea ce privește realizarea noilor 
programe și extinderea celor mai noi 
metode de muncă. Un mare rol îl au 
aici școlile experimentale.

Rezolvarea problemelor amintite 
servesc scopului principal al învăță
mîntului : ridicarea nivelului calitativ 
al cunoștințelor căpătate de elevi în 
școli.

ÎNTREBARE : In ce constă reforma 
în invățămintul polonez ?

RĂSPUNS : Noua reformă a progra
melor de învățămînt a cuprins toate 
tipurile de școli și intenționăm ca ea 
să cuprindă totalitatea muncii peda
gogice. La ciclul I ea și-a găsit ex
presia în prelungii ea învățămîntului 
obligatoriu de la 7 la 8 ani, în intro
ducerea în planul de învățămînt a 
unor noi obiecte ca : educația plas
tică, educația muzicală, aplicații teh
nice și practice, educație cetățenească, 
precum și în modificarea conținutului 
programelor în vederea actualizării și 
adaptării lor la cerințele vieții noi și 
a dezvoltării științei.

în celelalte tipuri de școli reforma 
va fi aplicată o dată cu noul an școlar, 
în liceele de 4 ani, noile programe 
supuse reformei trebuie să asigure o 
educație multilaterală, o pregătire mai 
bună pentru viață, pentru continuarea 
studiilor sau pentru producție. Și aici 
au apărut obiecte noi ca educația 
plastică, educația muzicală, educația 
tehnică, cetățenească a căror realizare

vremea
Ieri în țară : vremea s-a în

călzit ușor în cea mai mare 
parte a țării. Cerul a fost va
riabil în Banat, Oltenia și Mun
tenia și mai mult noros în rest. 
Pe alocuri, în Moldova și re
giunea muntoasă, s-au semna
lat ploi slabe. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului 
ora 14 era cuprinsă între 
grade la întorsura Buzăului și 
25 grade la Turnu Severin și 
Băilești. In București : vremea 
s-a încălzit ușor, iar cerul a

la
10

mă (circa un milion în 
Franța) au declarat că 
aceste prețuri sînt 
inacceptabile.

Pe fundalul acestor 
revendicări și manifes
tări se profilează în
grijorarea crescîndă a 
întregii tărănimi fran
ceze fată de concu
rența implacabilă ce se 
anunță în cadrul Pieței 
comune, concurență ce 
se vădește și mai dură 
decît cea pe plan na
țional. Țăranii francezi 
știu că nu se pot mă
sura cu „partenerii” lor 
agricoli mai puternici 
din punct de vedere 
tehnic și mai bine or
ganizați comercial din 
Olanda și R. F. a Ger
maniei. Iar ziua sca
denței, în care bariere
le vamale vor fi com
plet desființate în re
lațiile dintre membrii 
Pieței comune, se apro
pie : 1 iulie 1968. „Eu
ropa verde” va deveni 
o realitate, dar o rea
litate crudă, fatală pen
tru multe gospodării 
mici. Făcînd bilanțul 
„avantajelor” Pieței co
mune, țăranii descope
ră cu dezamăgire că 
ea nu este acel „pă-

mînt al făgăduinței” 
care le fusese promis...

Consiliul de Miniștri 
s-a întrunit după ma
nifestațiile țărănești, 
sub președinția gene
ralului de Gaulle, pen
tru a examina situația. 
Președintele Franței a 
remarcat că mutația e- 
conomică de neînlătu
rat în situația actuală 
(concentrarea în toate 
domeniile, concurența 
în cadrul C.E.E. etc.) 
va atrage după sine 
serioase dificultăți pen
tru micile exploatări a- 
gricole. Guvernul se 
va strădui însă, a spus 
el, ca, în măsura posi
bilului, să corecteze 
consecințele sociale ale 
acestei evoluții. După 
cum s-a anunțat, în a- 
fară de unele măsuri 
pentru dezvoltarea u- 
nor regiuni rurale să
race, guvernul francez 
a făcut unele concesii 
crescătorilor de anima
le pentru a le susține 
prețurile la produsele pe 
care le vînd, între ca
re, printre altele, pre
țul laptelui. Dar con
federația producători
lor de lapte consideră 
ca „tardive și insufi
ciente' măsurile luate. 
Se prevede că mani
festațiile țărănești nu 
vor rămîne fără efect 
asupra vieții politice 
franceze, în parlament

trebuie să ducă la ridicarea 
cunoștințelor generale ale

sînt unitare din punctul de

gu succes 
nivelului 
elevilor.

Liceele __  _____  __  „
vedere al programului, însă in ultimul 
an, în care elevul urmează să decidă 
asupra direcției studiilor sau muncii, 
sînt introduse și aplicații facultative. 
Tinerii își aleg una din următoarele 
grupe de obiecte : umanistică, mate
matică, chimie — biologie, geografie 
— economie, limbi străine. Educația 
tehnică cuprinde un program teore
tic și practic prin care se fac cunos
cute elevilor diverse domenii ale teh
nicii și producției.

în învățămîntul piofesional, în a- 
fara modernizării conținutului pro
gramelor de învățfimînt și sporirea 
numărului aplicațiilor practice, refor
ma școlară a creat condiții pentru 
lărgirea nivelului cunoștințelor gene
rale ale elevilor. în aceste școli au 
fost introduse noi specialități, tocmai 
pentru a face față cerințelor actuale 
ale economiei naționale.

Este greu ca într-un scurt interviu 
să cuprinzi în profunzime noile refor
me. Se poate spune însă că ele ser
vesc unui singur scop — să-l obiș
nuiască pe elev să aplice în practică, 
pe deplin, cunoștințele căpătate.

ÎNTREBARE : Care vor fi noutățile 
anului universitar 1967/1968 ?

RĂSPUNS : Reforma învățămîntu
lui elementar și mediu a cuprins și 
învățămîntul superior, toate facultăți
le, programele fiind adaptate la ne
cesitățile actuale ale științei și teh
nicii, vieții economice și sociale.

Reforma învățămîntului superior 
cuprinde și structura institutelor de 
învățămînt superior. în condi
țiile actuale ale dispersării din punct 
de vedere organizatoric a învățămîn
tului superior, a existenței unui mare 
număr de catedre mici și, legat de a- 
ceasta, a greutăților în ce privește 
organizarea activității colective, este 
greu să dezvolți în mod adecvat și 
egal toate funcțiile institutelor de în- 
vățămînt superior, să asiguri dezvol
tarea cercetării științifice, să formezi 
cadre științifice pentru necesitățile 
institutelor de învățămînt superior.

în multe institute de tnvățăniînt. si» 
perior grupăm cîteva sau chiar peste 
10 catedre de specialitate. în altele 
formăm legături între facultăți, ca, de 
exemplu, în cadrul școlii superioare 
de agricultură, unde am pus bazele 
institutului de biologie comparată cu
prinzînd biologi din diferite facultăți 
(agrotehnică, horticolă, veterinară, fo
restieră etc.).

Toate măsurile noastre în domeniul 
culturii și învățămîntului superior sînt 
întîmplnate eu mare interes din par
tea opiniei publice.

Interviu luat de corespondentul 
nostru la Varșovia 
losif DUMITRAȘCU

devenit variabil. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a 
atins 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 octombrie. în 
țară : vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi izolate, mai ales în 
nordul țării. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 
și 15 grade, iar maximele intre 
14 și 24 grade, local mai ridi
cate. Ceață dimineața, mai ales 
la începutul intervalului. în 
București : vremea devine în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab. Temperatura 
în creștere ușoară. Dimineața 
ceață.

anunțîndu-se o adevă
rată bătălie în această 
problemă.

Problema prețurilor 
agricole fixate de Pia
ța comună va face o- 
bieotul unor negocieri 
ulterioare și la Bruxel
les. Ministrul agricultu
rii vizează stabilirea u- 
nor avantaje pe piața 
partenerilor din C.E.E. 
pentru desfacerea pro
duselor agricole fran
ceze. Aceste negocieri 
se anunță însă dificile. 
Căci nici Olanda, nici 
R.F.G., nici Italia nu 
sînt favorabile unei 
sporiri substanțiale a 
prețurilor porumbului 
(una din bazele ali
mentare pentru anima
le) și cărnii, așa cum 
dorește Franța. Cei 
cinci se tem că vor tre
bui să plătească pentru 
excedentele tot mai 
grele ale agriculturii 
franceze. Și se tem, de 
asemenea, de caracte
rul inflaționist, de alt
fel tot mai evident, al 
politicii agricole a Pie
ței comune. După pă
rerea unor observatori, 
această sporire de pre
țuri nu ar rezolva prin 
ea însăși problemele 
țărănimii franceze, atî- 
ta timp cît nu se va 
practica o politică de 
modernizare a agricul
turii din regiunile afec
tate.



viața internațională
Q-N-U.. Dezbaterile
generale
NEW YORK 11. — Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, transmi
te : Marți după-amiază si miercuri 
dimineața au continuat, la Națiunile 
Unite, dezbaterile de politică gene
rală. Au luat cuvîntul șefii de dele
gații din Sudan, Cipru, Mali, Libia 
și Maroc, Algeria, Iran, Nigeria și 
Gabon. Vorbitorii au salutat alege
rea ministrului de externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, ca președin
te al Adunării Generale a O.N.U.

Ministrul de externe al Libiei, 
Ahmed El-Bishti, a apreciat această 
alegere ca „o mărturie a respectului 
deosebit pe care organizația noastră 
îl are față de țara prietenă Româ
nia", ca „un semn de bun augur 
pentru promovarea înțelegerii și 
cooperării între sisteme cu concep
ții politice și ideologice diferite".

Toți vorbitorii s-au declarat în fa
voarea încetării grabnice a bombar
damentelor americane asupra Viet
namului de nord, scoțînd în același 
timp în evidență că „revine poporu
lui vietnamez și numai lui, fără a- 
mestec din afară, dreptul de a-și 
alege regimul politic și social care 
îi convine".

Ei au cerut, de asemenea, retra
gerea trupelor izraeliene din terito
riile arabe ocupate și respectarea a- 
cordurilor de armistițiu ca o primă 
măsură pentru atenuarea stării de 
încordare din Orientul Apropiat.

Ridicîndu-se împotriva asupririi 
naționale și a discriminării rasiale 
la care sînt supuse popoarele din 
zona sudică a Africii, vorbitorii 
și-au exprimat solidaritatea cu lupta 
pentru scuturarea jugului colonial 
pe care o duc aceste popoare și s-au 
pronunțat pentru urgentarea apli
cării Declarației Organizației Națiu
nilor Unite cu privire la decoloni
zare.

România se 
cu mișcarea 
a poporului 

Cuvîntarea reprezentantului

Comitetul nr. 4 de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neautonome 
al Adunării Generale a O.N.U. dez
bate în prezent raportul comisiei 
speciale cu privire la situația din 
Rhodesia de sud.

Luînd cuvîntul, Cornel Burtică, 
ambasadorul României la Roma, 
membru al delegației române, a de
clarat că în problema Rhodesiei de 
sud, Națiunile Unite se află în fața 
unei situații care reflectă elocvent 
multe din fațetele pe care le poate 
îmbrăca colonialismul. Actul din no
iembrie 1965 de declarare abuzivă a 
independenței Rhodesiei de sud de 
către un regim minoritar a consti
tuit etapa finală a unei politici deli
berate de eludare a răspunderii față 
de comunitatea internațională.

O problemă centrală ridicată în 
cursul dezbaterilor noastre, a spus 
vorbitorul, este cea a restabilirii le
galității în Rhodesia de sud. Remar
căm în această privință o conoepție 
diferită din partea puterii adminis- 
trante față de cea a O.N.U. Guver
nul britanic privește legalitatea în 
raport cu relațiile sale cu regimul

continuă
Ei au insistat, totodată, asupra 

neajunsurilor grave pe care le pre
zintă condițiile inegale de schimb și 
restricțiile comerciale impuse de 
țările dezvoltate față de produsele 
manufacturate ale statelor în curs 
de dezvoltare.

★
Președintele sesiunii Adunării Ge

nerale a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
a avut marți o convorbire cu pri
mul ministru și ministru al afaceri
lor externe al Jamaicăi, Hugh 
Shearer, precum și cu ministrul de 
externe al Filipinelor, Narciso Ra
mos, în legătură cu problemele afla
te pe ordinea de zi a sesiunii.

La prînz, Corneliu Mănescu a 
participat la o masă oferită în cin
stea sa de ministrul de externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi.

După-amiază, Corneliu Mănescu 
l-a primit în cabinetul său de la Na
țiunile Unite pe Birane Mamadou 
Wane, ministrul de externe al Mau- 
ritaniei, și pe Abdallahl Ould Dad- 
dah, reprezentantul permanent al a- 
cestei țări la O.N.U. Au fost abor
date probleme înscrise pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni, precum și 
probleme ale relațiilor bilaterale 
dintre România și Mauritania.

Problemele de pe ordinea de zi au 
fost discutate și cu prilejul primirii 
reprezentantului permanent la 
O.N.U. al Nigeriei, S. O. Adebo, 
fiind trecute în revistă și aspecte ale 
relațiilor româno-nigeriene.

Președintele celei de a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., Cor
neliu Mănescu, și U Thant, secre
tarul general, au luat parte miercuri 
la un dejun de lucru cu participa
rea celor 17 vicepreședinți ai 
Adunării șl a președinților celor 
șapte comitete principale.

solidarizează 
de eliberare 

Zimbabwe
român in comitetul nr. 4

minoritar Smith. O revenire la si
tuația dinainte de 11 noiembrie 1965 
ar răspunde obiectivului său de 
restabilire a legalității. Or, din 
punct de vedere al organizației noas
tre — și acesta este și punctul de 
vedere al delegației române — resta
bilirea legalității în teritoriul colo
nial al Rhodesiei de sud nu poate 
însemna altceva decît recunoașterea 
în fapt a dreptului poporului Zim
babwe de a dispune singur de soarta 
sa prin exercitarea puterii politice 
de către majoritatea africană și prin 
acordarea imediată a independenței 
acestei țări.

în încheiere, subliniind că situația 
din Rhodesia de sud confirmă încă o 
dată existența unor interese interna
ționale conjugate pentru menținerea 
în zona de sud a continentului afri
can a unuia din centrele de bază 
ale colonialismului contemporan, 
delegatul român a menționat că 
România se solidarizează cu miș
carea de eliberare a poporului Zim
babwe și își exprimă încrederea de
plină în victoria lui finală.

TOVARĂȘUL
MAXIM BERGHIANU 
A FOST PRIMIT
DE JIVKO JIVKOV

SOFIA 11 (Agerpres). — Tovară
șul Maxim Berghianu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, care se 
află la Sofia, a fost primit 
miercuri de Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, au fost examinate pro
bleme economice de interes co
mun. Au fost de față Apostol 
Pașev, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al R.P. Bul
garia, și loan Beldean, ambasado
rul României la Sofia. Oaspetele 
român a vizitat uzine din capitala 
bulgară, iar seara a luiat parte la 
un dineu oferit de Apostol Pașev.

INTRAREA IN VIGOARE A 

TRATATULUI PRIVIND EXPLO
RAREA Șl FOLOSIREA SPA
ȚIULUI EXTRATERESTRU
V

La Moscova, Washington și Lon
dra au avut loc marți ceremonii 
cu prilejul intrării în vigoare a 
Tratatului privind principiile care 
conduc activitatea statelor în ex
plorarea și folosirea spațiului ex- 
traatmosferic, al Lunei și altor 
corpuri cerești, adoptat de Aduna
rea Generală a O.N.U. în decem
brie anul trecut. Tratatul prevede 
că orice stat care nu l-a semnat 
pînă la intrarea lui în vigoare poa
te să i se alăture oricînd. Cu pri
lejul intrării în vigoare a tratatu
lui, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a făcut o declarație în 
care a subliniat că „de fiecare dată 
cînd eforturile noastre la O.N.U. 
duc la rezultate pozitive străbatem 
o nouă etapă în întărirea unei or
ganizații care a fost creată pentru 
a pune la dispoziția statelor mem
bre un instrument de acțiune co
mună".

(Agerpres)

Una din săptăminile 
cele mai negre pentru a- 
gresorii americani — iată 
cum caracterizează presa 
din Hanoi săptămîna tre
cută, cînd apărarea anti
aeriană vietnameză a lo
vit 45 de avioane, ridi- 
cînd la 2 394 numărul a- 
paratelor doborîte pînă 
la 8 octombrie. în ultime
le zile, aviația S.U.A. a 
efectuat atacuri repetate

ele au fost concentrate 
asupra obiectivelor eco
nomice, iar aproape ju
mătate au vizat paraliza
rea căilor de comunica
ție, în mod special cele 
ce duc la Haifong.

în regiunea Vinh Linh, 
superbombardierele B-52 
au continuat să lanseze 
bombe explozive, precum 
și mari cantități de bom
be cu bile, fapt semnalat

„Săptămîna 
neagră"' a 
agresorului

CORESPONDENȚA DIN HANOI DE LA 
ADRIAN IONESCU

contra a numeroase a- 
glomerări umane din di
verse provincii, lansînd 
fără discemămînt bombe 
asupra unor cartiere și 
sate populate. Aproxima
tiv 3 800 de misiuni au 
marcat această săptă- 
mînă, cifră record ce de
pășește cu circa 60 la 
sută numărul misiunilor 
din perioada precedentă. 
Mai bine de un sfert din

prima oară pentru acest 
tip de avion.

Situația actuală confir
mă pe deplin, așa cum 
se subliniază în capitala 
R. D. Vietnam, că Admi
nistrația S.U.A. a dat curs 
propunerilor belicoase 
ale unor senatori ameri
cani, efectuînd un nou 
pas în escaladarea războ
iului. în mod deosebit 
reține atenția observato

rilor din Hanoi bombar
darea continuă, în ulti
mele zile din săptămîna 
precedentă, a orașului 
Haifong.

Intensificarea atacuri
lor a împiedicat accesul 
ziariștilor străini în oraș, 
însă vocile ce răzbat de 
acolo vorbesc de două și 
trei raiduri pe zi asupra 
acestui important centru 
industrial. Iată imaginea 
acestui oraș în relatarea 
profesorului Vigier, se
cretar al Tribunalului in
ternațional Russel, condu
cătorul celei de-a șasea 

' comisii de anchetă asu- 
! pra crimelor săvîrșite de 

agresori. „Am fost frapat 
. — a declarat el — de si- 
I militudinea imaginii u- 
1 nor cartiere ale Haifon- 
I gului cu aceea a Berli- 
I nului, a doua zi după ca- 
1 pitulare. Blocuri întregi, 
I cu pereții de beton, au 
| fost aruncate în aer de 
| bombe mai puternice de

cît cele lansate de avia
ția aliată deasupra Berli
nului'.

Am stat de vorbă cu 
locuitorii evacuați din u- 
nele zone ale Haifongu- 
lui, aflați în trecere prin 
Hanoi, care mi-au mărtu
risit că au lăsat orașul 
lor în plină luptă. După 
terminarea lucrului, mun
citorii, inginerii, funcțio
narii rămîn în continuare 
la unitățile lor pentru a 
le apăra. Bătrîni și femei 
s-au organizat în grupe 
de aprovizionare cu mu
niții a unităților de apă
rare antiaeriană. Fiecare 
alarmă găsește Haifongul 
pregătit, gata să dea noi 
lovituri agresorilor. în
treaga viață a orașului 
se împarte între muncă și 
luptă.

Comunicat 
comun 
polono - indian

Indira Gandhi 
a sosit

VARȘOVIA 11. — Co
respondentul Agerpres I. 
Dumitrașcu transmite : în 
comunicatul comun dat 
publicității cu privire la 
vizita făcută în Polonia 
de primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, se a- 
rată că în convorbirile pe 
care aceasta le-a avut cu 
Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, 
ambele părți și-au expri
mat satisfacția față de 
dezvoltarea comerțului 
lndo-polonez pe baze re
ciproc avantajoase. Cel 
doi prim-miniștri și-au 
manifestat dorința ca re
lațiile comerciale dintre 
țările lor să cunoască o 
nouă ascensiune pe viitor.

Ambele părți, sublinia

ză comunicatul, sînt de 
acord că relațiile interna
ționale trebuie să se ba
zeze pe principiile res
pectării suveranității na
ționale, integrității terito
riale și neamestecului în 
treburile interne ale altor 
țări. Părțile consideră că 
încetarea necondiționată 
a bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. 
Vietnam trebuie să con
stituie un prim pas ne
cesar pentru rezolvarea 
problemei vietnameze. 
Rezolvarea situației din 
Vietnam trebuie să por
nească de la respectarea 
acordurilor de la Geneva 
din 1954 și de la recu
noașterea dreptului po
porului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta.

ia Belgrad
BELGRAD 11. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a sosit miercuri la Bel
grad într-o vizită oficială de trei 
zile. Pe aeroport, Indira Gandhi a 
fost întîmpinată de președintele 
R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, 
președintele Vecei Executive Fede
rale, Mika Șpiliak, și de alte per
soane oficiale. în timpul șederii în 
Iugoslavia, premierul indian va a- 
vea convorbiri cu conducătorii a- 
cestei țări, în legătură cu relațiile 
bilaterale, precum și cu o serie de 
probleme ale situației internaționa
le interesînd ambele părți. în a- 
ceeași zi, Indira Gandhi a avut o 
întrevedere cu Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia,

I
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agențiile 
de presă 
transmit:

• ALFREDO LAFE SE PRONUNȚĂ PENTRU 
LEGĂTURI COMERCIALE CU ȚĂRILE SOCIA
LISTE • UNITĂȚI MILITARE FRANCEZE 
PĂRĂSESC BAZA MERS-EL-KEBIR • ÎN 
LEROS ȘI YAROS SE AFLĂ 2 600 DE DE
PORTAT!

„Venezuela trebuie să-și intensifice co
merțul și să stabilească schimburi comer
ciale permanente cu țările socialiste", 
a declarat corespondenților de presă Alfredo Lafe, președin
tele Federației camerelor de comerț și industrie din Ve
nezuela. Federația, a subliniat el, care este una dintre prin
cipalele organizații de comerț exterior din Venezuela, a făcut 
demersuri în acest sens pe lîngă guvern.

2 600 de persoane sînt deportate în 
insulele Leros și Yaros, a declarat la o conferință 
de presă ministrul grec al ordinii publice, Totomis Pavlos. 
El a precizat că, potrivit hotărîrii „comisiilor de securitate" 
care funcționează în fiecare departament, deportații vor 
rămîne în lagărele de concentrare timp de un an, eliberarea 
lor după această perioadă urmînd să fie condiționată de 
semnarea unui angajament de loialitate față de guvern.

A treia sesiune a Comitetului Consultativ 
african al O.I.M. (Organizația Internațională a Muncii) 
s-a deschis marți la Dakar. Participă 80 de delegați din 20 
de țări africane. La ședința inaugurală au luat cuvîntul pre
ședintele Senegalului, Leopold Sedar Senghor, și directorul 
general adjunct al O.I.M., Wilfried Janeks.

Primele unități ale armatei franceze d' 
la baza militară Mers-El-Kebir au părq \ 
teritoriul nigerian s_a anunțat oficial ia Alger, i^ 
militară este situată la cîțiva kilometri de Oran. Lucrările 
pentru instalarea ei au început în 1939, dispunînd de insta
lații tehnico-militare și un port militar modern ce se întinde 
pe o suprafață de 400 ha.

Delegația C.C. al P.C. din Spania, condusă 
de secretarul general al partidului, S. Carrillo, și-a încheiat 
ieri vizita în R. P. Bulgaria.

Încheierea unui acord între Cehoslova
cia și Uniunea economică belgiano-luxem- 
bUrghCZă cu Pdvire la colaborarea industrială și teh
nică. Acordul prevede colaborarea între întreprinderile in
dustriale în domeniul producției, proiectării și construcției, 
al patentelor și licențelor.

Un proiect de lege privind crearea unei 
comisii parlamentare de anchetă asupra 
banditismului din Sardinia a fost aProbat marfl 
de Consiliul de Miniștri al Italiei. Proiectul de lege va fi 
supus aprobării Camerei Deputaților săptămîna viitoare. 
Toate partidele politice, cu excepția mișcării sociale italiene, 
de inspirație neofascistă, s-au declarat de acord cu ac" »- 
tarea acestui proiect de lege.
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Prăbușirea 
unei „federații"
„Coloana de mașini, precedată 

de care blindate, înaintează încet 
pe șosea... Deodată, zgomotul mo
noton al motoarelor este înăbușit 
de răpăitul armelor automate ; de 
o parte și de alta a drumului a 
apărut o unitate a forțelor patrioti
ce din Arabia de sud. Militarii se 
predau fără să tragă un foc ; ba 
s-ar putea spune chiar că soldații 
guvernamentali sînt bucuroși să se 
predea...'.

Scena, relatată de ziarul „Times', 
este un episod din lupta desfășu
rată de forțele patriotice din așa- 
zisa Federație a Arabiei de sud 
împotriva dominației coloniale bri
tanice, pentru cucerirea indepen
denței.

UN EDIFICIU

CLĂDIT PE NISIP
în 1839, căpitanul Hines a înfipt, 

pentru prima oară, steagul britanic 
pe teritoriul sud-arab. Ulterior, co
roana britanică și-a extins puterea 
încetul cu încetul

Prezența colonialistă în Arabia 
de sud a constituit un factor de 
stagnare în toată regiunea Golfu
lui Persic. Rămășițe ale orînduirii 
tribale sînt menținute pînă în pre
zent. Este una dintre puținele părți 
ale lumii unde se mai practică, 
deși neoficial, comerțul cu sclavi. 
Șeicii, care se aflau în fruntea a- 
cestor stătulețe, aveau drept de 
viață și de moarte asupra supuși
lor lor. City-ul obține numai din vîn- 
zarea petrolului în portul Aden 125 
milioane dolari anual; în schimb 
cei 700 000 de locuitori ai Federa
ției duc o viață de mizerie. Sub- 
alimentația este cronică ; asistența 

medicală — inexistentă. Mortali
tatea infantilă atinge cifre de ne
crezut in-zilele noastre: 400—500 
la mie.

Regimul colonial din Arabia de 
sud se clătina însă tot mai mult 
sub impulsul mișcării de eliberare, 
care punea, de asemenea, în pe
ricol pozițiile economice și strate
gice pe care Anglia reușise să și 
le mai păstreze în Golful Persic.

După cel de-al doilea război 
mondial au apărut partide și orga
nizații patriotice: Congresul sindi
catelor din Aden, Partidul Socia
list Popular, Frontul de Eliberare 
Națională, Frontul de eliberare a 
sudului ocupat al Yemenului 
(FLOSY), Liga Arabiei de 
Sud. Atunci, experții britanici 
au hotărît reorganizarea pose
siunilor din sudul Peninsulei A- 
rabice într-o „federație", care 
să reunească emiratele, șeica- 
tele șl sultanatele sub conducerea 

Statele componente ale Federafiei Arabiei de Sud : 1. Lahej ; 2. Akrabi ; 
3. Jafaiul de Sus ; 4. Haushabi ; 5. Alawi ; 6. Dhala ; 7. Awabril ; 8. Shaib ; 
9. Jafaiul de Jos; 10. Fadhli ; 11. Audhali ; 12. Dathina ; 13. Beihan ; 14. 
Sultanatul Aulaki de Sus; 15. Șeicatul Aulaki de Sus; 16. Aulaki de Jos;

17. Wahidi

unui „guvern federal' — ușor de 
manevrat de cercurile conducătoare 
de la Londra și care să frîneze miș
carea de eliberare. Astfel a luat fi
ință „Federația Arabiei de sud', în 
1959. încă de pe atunci exponenții 
forțelor progresiste au arătat că 
statul creat nu este decît o mane
vră a neocolonicdismuilui, o încerca
re de a stăvili mersul înainte spre 
eliberare națională al poporului 
sud-arab. „Federația Arabiei de 
sud — scria atunci ziarul „Al 
Ahbar’ — este o uniune falsă. Ea 
e impusă prin forță și nu exprimă 
nicidecum voința popoarelor'. 
Chiar și săptămînalul „Observer' 
recunoștea că „Federația' are ca 
scop „apărarea intereselor brita
nice'.

MANEVRE DEJUCATE
încercarea Marii Britanii de a-și 

menține pozițiile — într-o formă 
camuflată, prin predarea puterii 
unui guvern local, alcătuit din 
vîrfurile cercurilor politice feu
dale locale — nu a putut îm
piedica lupta pentru eliberarea de
plină a teritoriului sud-arab. Miș
carea de eliberare națională s-a 
dovedit în cursul anilor ca singura 
în măsură să reprezinte interesele 
reale ale poporului din Arabia de 
sud. întîi cîteva, apoi din ce în 
ce mai multe, iar în prezent 13 

dintre cele 47 state care alcătuiau 
„Federația' au trecut sub controlul 
forțelor patriotice. Lipsite de spriji
nul uniformelor britanice, în fața 
avîntului crescînd al luptei de eli
berare, care a grupat în jurul ideii 
de independență reală cvasitota- 
litatea populației teritoriului sud- 
arabic, vtrfurile feudale, compro
mise ca apărătoare ale intereselor 
colonialiste, au preierat să se 
retragă. Guvernul federal de la Al- 
Ittihad a dispărut practic, după 
ce, rînd pe rînd, miniștrii săi au 
demisionat, preferind portofoliului 
o călătorie în străinătate sau o 
vacanță la reședințele personale.

Filmul evenimentelor s-a succe
dat cu iuțeală. în urma prăbușirii 
guvernului, la 28 august, armatei 
1 s-a cerut să preia conducerea în 
„Federație*. Armata și poliția, care 
păstrau de mal multă vreme o 
atitudine de expectativă, au refu
zat să-și asume o astfel de res
ponsabilitate. La 4 septembrie, zia
rul „Times' recunoștea că forțele 
patriotice au stabilit controlul elec
tiv in Arabia de sud. în astfel de 
condiții, la 5 septembrie sir 
Humphrey Trevelyan, înaltul co
misar britanic, a decis să pună 
capăt crizei, recunoscînd — după 
expresia ziarului „Times' — „forțele 
naționaliste drept reprezentanți ai 
poporului' și începînd convorbiri 
cu ele. Hotărîrea însemna o soluție 
în disperare de cauză. Apelul la 
„negocieri' privind viitorul „Fede
rației' era adresat numai uneia din
tre cele două organizații ce condu
ceau mișcarea de eliberare în spe
ranța adîncirii neînțelegerilor din
tre FLOSY și F.N.L., conform bine
cunoscutului principiu „divide et 
impera'. Totodată, Anglia promitea 
ajutor economic de 52 milioane de 
lire pentru următorii 3 ani, în 
schimbul căruia cerea să păstreze 
două baze militare în „Federație" 
și după proclamarea independen
ței programată pentru începutul 
anului viitor. Frontul de Eliberare 
Națională a respins însă „oferta" 
și a început convorbirile cu 

FLOSY în vederea realizării uni
tății forțelor patriotice. La 25 sep
tembrie, agenția „France Presse" 
anunța constituirea Frontului Unit 
de Eliberare : cele două grupări 
care luptă pentru eliberare în A- 
rabia de sud : FLOSY — cu larg 
sprijin în Aden și, mai ales, în 
rîndul sindicatelor — și F.N.L., 
sprijinit în special în celelalte 
state ale Federației, grupări între 
care au existat divergențe de opi
nii, ce au ajuns uneori pînă la 
ciocniri armate, au hotărît să se 
unifice într-o singură mișcare de 
eliberare.

Acordul încheiat este actul fi
resc, pe care realitatea obiectivă 
trebuia să-l impună mai devreme 
sau mai tîrziu : actul care repre
zintă interesele majore ale întregii 
populații din Arabia de sud, în 
lupta pentru cucerirea unei inde
pendențe reale. Răspunzînd aces
tor interese, unirea celor două 
organizații dejoacă manevrele ce 
urmăreau să asigure, în con
tinuare dominația britanică în 
„Federația Arabiei de sud", prin 
intermediul unui guvern dispus să 
îndeplinească docil toate indica
țiile fostei metropole. Evenimentele 
au arătat că de la bun început 
această „Federație" nu a fost via
bilă. Ea nu a reprezentat decît in
teresele unei puteri străine și cele 
ale unui mănunchi de vîrfuri co
rupte, neavînd nici cea mai mică 
legătură cu poporul.

Ofensiva forțelor patriotice, care 
angajează în prezent întreaga 
populație, reprezintă începutul u- 
nei noi epoci în istoria acestei 
părți a lumii. 9 ianuarie 1968 va 
marca, o dată cu proclamarea in
dependenței teritoriilor sud-arabi- 
ce, și primii pași pe calea progre
sului, demonstrînd încă o dată că, 
în zilele noastre, orice încercare 
de a impune unui popor o voință 
străină, din afară, este sortită ine
vitabil eșecului.

Șerban BERINDEI 
Dan MUNTEANU

Aspect al Pavilionului român de la Tîrgul alimentar Anuga din Kdln (R. F. 
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REUNIUNEA CONSILIULUI

DE MINIȘTRI
PARIS 11 (Agerpres). —Miercuri 

a avut loc la Paris o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Franței, 
prezidată de generalul de Gaulle, 
în cadrul ședinței a fost analizat 
rezultatul votului din Adunarea 
Națională asupra moțiunii de cen
zură, depusă de Federația Stîngii 
Democrate și Socialiste și sprijinită 
de P.C. Francez, precum și unele 
probleme privind cooperarea dintre 
Franța și U.R.S.S. în domeniul te
leviziunii în culori. Referindu-se la 
intervenția generalului de Gaulle 
în cadrul ședinței, în care a afir
mat că votul din Adunarea Națio
nală „demonstrează stabilitatea 
vieții politice franceze", agenția 
France Presse arată că victoria ob
ținută în parlament de guvern nu 
ascunde totuși dificultățile pe care 
acesta le întîmpină pe plan intern. 
Pe plan social, scrie agenția, ne
mulțumirile țăranilor sînt deosebit 
de puternice. Observatorii politici, 
transmite A.F.P., sînt unanimi în a-

AL FRANȚEI
precierea că actuala sesiune legis
lativă a Adunării Naționale va fi 
încărcată și că numeroase alte di
ficultăți așteaptă guvernul, în ciuda 
faptului că marți seara moțiunea 
de cenzură nu a întrunit majorita
tea absolută de voturi.

★

Observatorii apreciază că prin 
comportarea lor, cu prilejul votului 
asupra moțiunii de cenzură, cen- 
triștii s-au apropiat mai mult sau 
mai puțin de majoritatea parlamen
tară. Acesta este și punctul de vedere 
al editorialistului ziarului „Le Fi
garo", care afirmă că „Primul minis
tru Pompidou a deschis ușile sale 
centrului, iar centrul a oscilat și a 
părăsit opoziția".

în cercurile comuniste nu se ma
nifestă nici o surpriză in ce pri
vește rezultatul votului grupului de 
centru. Renâ Andrieux scrie în edi
torialul ziarului „L’Humanitâ": „Ho
tărîrea grupului centrist confirmă 
orientarea sa fundamentală de dreap
ta".
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