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FACTORII DINAMIZĂRII
ACTIVITĂȚII ȘANTIERELOR
din industria chimică și rafinării

Ministerul Construcțiilor pentru 
Industria Chimică șl Rafinării, în
ființat la sfîrșitul anului trecut, este 
principalul executant al investițiilor 
chimiei și prelucrării petrolului — 
sectoare cărora în actualul cincinal 
le sînt repartizate însemnate fonduri 
pentru noi - - • -
se prezintă 
minister ?

Pentru a 
și stadiul 
planul ministerului, redactorul nostru 
Nicolae Cucui s-a adresat tovară
șului ing. Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, care a relatat 
următoarele :

Anul acesta, întreprinderile ministe
rului nostru au de realizat 86 obiective 
și capacități de producție, dintre care 
54 pentru Ministerul Industriei Chimi
ce și 9 pentru Ministerul Petrolului. 
Obiectivele industriale cu termen de 
punere în funcțiune în semestrul I 
au fost terminate integral. Pentru 
trimestrul III au fost planificate să 
intre în funcțiune 13 capacități de 
producție. Dintre acestea, menționăm 
instalația de cracare catalitică de la 
Brazi, o lucrare de înalt nivel tehnic 
realizată în numai 18 luni, instalația 
de acid H de la fabrica „Colorom" 
Codlea, fabrica de celuloză și hîrtie 
etapa a II-a Suceava și altele. Șl a- 
ceste capacități au fost terminate și 
date în exploatare. Excepție face lu
crarea de mărire a capacității de pro
ducție la balastiera Pietroaia, la care 
nu au putut fi asigurate utilajele 
tehnologice din import. Termenul de 
punere în funcțiune a fost amînat 
pentru trimestrul IV.

Datorită măsurilor luate, s-au creat 
condiții propice de dare în exploa
tare în trimestrul III, înainte de ter
men, și s-au predat beneficiarilor alte 
12 capacități de producție, prevăzute 
în plan în trimestrul IV, ceea ce a 
influențat favorabil ritmul de reali
zare a investițiilor. între aceste lu
crări devansate amintim : instalațiile 
de condiționat medicamente de la U- 
zina de medicamente București, uzina 
„Polieolor“-București, dezvoltarea ca
pacității de prelucrare a maselor 
plastice de la uzina din Iași. Tot
odată, din cele 24 capacități de pro
ducție rămase restante din 1966 s-au 
pus în funcțiune 18, restul urmînd să 
fie terminate pînă la sfîrșitul acestui 
an.

Obiectivele prevăzute în plan cu 
termen de punere în funcțiune în tri
mestrul IV a.c. însumează 53 de ca
pacități. Dacă ținem seama de capa
citățile executate în avans în trimes
trul III, rămîn totuși de realizat în 
aceste ultime luni destule obiective 
industriale. Am întreprins, împreună 
cu titularii de investiții, analize te
meinice, din care a rezultat că majo
ritatea obiectivelor au condiții crea
te pentru a fi date în exploatare în 
acest an. Numai 6 capacități fac ex
cepție. dintre care unele nu dispun 
de utilajele tehnologice și aparatajele 
speciale, deoarece au fost contractate 
cu termen de livrare în 1968. De pil
dă, dezvoltarea capacității de produc
ție la pigmenți de fier Orăștie, co
relarea instalației P.V.C. cu electro
liza de la Borzești. Altele, între care 
linia a II-a nitroceluloză de la Com
binatul chimic Victoria, nu au încă 
aprobați indicatorii tehnico-econo- 
mici.

Situația acestor instalații — ce e 
drept puține la număr — arată că 
eforturile 
suficiente 
nerea în 
lor, atîta 
ciari nu procură utilajele tehnologice

obiective. Cu ce bilanț 
după trei trimestre acest

afla mai detaliat mersul 
investițiilor, incluse în și

Convorbire cu ing. 
Matei GHIGIU 

ministrul construcțiilor pentru 
industria chimică și rafinării

Tg. Mureș — etapa a II-a — 
trebuie date în exploatare în

documentațiile necesare. Asemenea 
stări de lucruri sînt îngrijorătoare, 
întrucît afectează și unele din princi
palele obiective aflate în construcție 
cu termene de punere în funcțiune 
în anul viitor. La unele obiective de 
la Combinatul de îngrășăminte

azot 
care 
trimestrul I 1968, au fost luate măsuri 
pentru urgentarea lucrărilor de con
strucții și s-au creat condițiile nece
sare montajului. însă nici în prezent 
nu s-au asigurat toate utilajele, iar 
dintre cele nesosite, circa 150 tone 
au avut termene în lunile iunie—iulie 
1967. Dintre acestea menționăm : 98 
tone utilaje pentru fabrica de 
azotic (furnizor uzina „Grivița 
șie“-București) și 52 tone utilaje 
tru fabrica de azotat de amoniu 
nizor Uzina mecanică de utilaj 
mic-București).

acid 
ro- 

pen- 
(fur-

sînt 
pu- 

a obiective- 
unli benefi-

constructorilor nu 
pentru a asigura 
funcțiune 
timp cît

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în pagina a ll-a : adunarea festivă din Capitală cu prilejul Zilei 
Forjelor Armate ale Republicii Socialiste România

Contravenția la
în zilele noastre instru

mente simple sînt capa
bile să măsoare cu precizie 
nivelul de dezvoltare al 
unei țări. Statisticile inter
naționale ne orientează cu 
rapiditate : cît oțel pe cap 
de locuitor, cită energie e- 
lectrică, cît zahăr... Imagi
nea este însă văduvită de 
inexistența unui indicator 
esențial, cu neputință de re
dat cifric : civilizația pe cap 
de locuitor. Absent din sta
tistici, gradul de civilizație 
reprezintă totuși un para
metru de prim ordin al dez
voltării, al progresului pe 
scara umanității. Civilizația 
raporturilor cotidiene.

O definește cunoscutul 
sociolog, prof. univ. H. H. 
Stahl :

— Să distingem între no
țiunea de civilizație în sens 
larg — care se poate de
numi mai curînd „cultură", 
adică suma creațiilor umane 
— și civilizația în accepția 
curentă a termenului, civi
lizația cot’diană, comporta
rea oamenilor legați între ei 
potrivit anumitor reguli de 
conviețuire socială. Mai a- 
decvat ar fi termenul de 
urbanitate. O comportare 
„urbană" exprimă modul în 
care se comportă oamenii în 
..urbe", acolo unde este „în
ghesuială" mare, iar viața

ar deveni imposibilă dacă 
părtașii la ea n-ar respecta 
o serie de norme, printre 
care politețea e de primă 
importanță. Orice trai lao
laltă cu alți oameni cuprin
de virtual posibilități de 
conflict. Politețea este însă 
asemeni unui lubrifiant so
cial care atenuează fricțiu
nile și face posibilă buna 
funcționare a vieții sociale.

„7 ani de-acasă“. 
tele de comportare 
se ivesc însă mai 
tunai cind oamenii, crescuți 
în anumite condiții sociale, 
se află puși în 
condiții noi.

— Un proces 
tare ?

— întocmai.
iește experiența inedită a o- 
rașului. a marii concen-

Conflic- 
urbană 

ales a-

fața unor
de adap-

Omul tră-

ancheta socială

Dezvoltarea societății este 
de neconceput fără cultiva
rea unor atitudini 
tețea, spiritul 
respectul pentru 
nitatea socială, 
comportării.

— Cum și de ce apar in 
angrenajul social compor
tări contrarii normelor de 
civilizație ?

— în general, se știe, oa
menii învață regulile com
portamentului social încă 
din prima copilărie, în cei

ca poli- 
de ordine, 
alții, dem- 

decența

trări umane, nu are con
știința existenței unor re
guli de comportare specifice 
și, mai ales, nu are deprin
derea lor. Ca să le asimileze 
trebuie să facă un efort 
conștient de voință.

— Ne ciocnim însă ade
sea de comportări necivili
zate ai căror autori sînt 
orășeni get-beget...

— Orașele noastre nu 
mai sînt ce-au fost pînă 
nu de mult. Au 
imense cartiere de

crescut 
blocuri,

ÎN PAG. A V-A

Cerința majoră în pro

blema neproliferării ar

mei atomice: Tratatul— 

un instrument real al 

destinderii și eliminării 

primejdiei nucleare

Tinerețea industrială
4

a Balsului
1

CRAIOVA (cores
pondentul „Scînteii"). 
Pe zi ce trece, har
ta industrială a Olte
niei oferă priveliști 
mereu inedite. Sub 
semnul industrializării 
socialists, Balșul, care 
a fost cunoscut dintot- 
deauna ca raion agrar, 
începînd din acest an 
este străbătut de frea
mătul șantierelor 
dustriale.

Pe un platou 
mens a început 
prindă contur temelia 
celei mai tinere 
brici de osii și 
ghiuri din țară, 
este realizată de 
treprinderea nr. 
construcții din Craio
va. Proiectantul fa
bricii : lucrătorii In
stitutului de proiec
tări al construcțiilor

din Bucu- 
fabrică va 
cu mașini 
de înaltă 

Procesul

in

i- 
să

fa- 
bo- 
Ea 
In- 
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de mașini 
rești. Noua 
fi echipată 
și utilaje 
tehnicitate,
tehnologic va fi în cea 
mai mare parte auto
matizat.

La numai citeva sute 
de metri de locul vii
toarei fabrici, faci cu
noștință cu șantierul 
unui nou obiectiv : u- 
zina de reparații trac
toare și mașini agri
cole ce va intra în 
funcțiune la 30 decem
brie 1967.

Capacitatea uzinei 
va fi de 7 000 unități 
convenționale (repara
ții capitale de trac
toare și motoare). 
De asemenea, ea va 
produce și recondițio
na 15 000 tone piese 
de schimb și suban-

samble necesare ma
șinilor agricole.

Tot la Balș este în 
plină construcție și o 
stațiune de mașini și 
tractoare, care va de
servi cooperativele a- 
gricole de producție 
din raion. Capacitatea 
noii stațiuni este de 
250 tractoare și cite- 
va sute de mașini a- 
gricole. Pînă la 30 no
iembrie 1967 această 
nouă unitate urmează 
a fi terminată.

Balșul își îmbogă
țește peisajul nu nu
mai cu obiective in
dustriale. Pînă în iunie 
anul viitor vor 
minate primele 
partamente si. 
comitent, vor
cepute lucrările 
alte 380.

fi ter- 
140 a- 

con- 
fi in

ia

ZIUA FORȚELOR ARMATE
9

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate»

ale Republicii Socialiste România
Întregul popor sărbătorește, la 25 octombrie, Ziua Forțelor Armate ale 

Republicii Socialiste România.
Intrat în patrimoniul tradițiilor noastre naționale, 25 octombrie prileju

iește exScarsa vitejiei și eioisjnului armatei rorqâne în timpul insurecției din 
august 1944, în luptele purtate, umăr la umăr cu. glorioasa armată sovietică, 
pentru desăvîrșirea eliberării teritoriului României de sub jugul fascist, a con
tribuției aduse la înfrîngerea Germaniei naziste.

în acest an, sărbătorirea Zilei forțelor armate are loc în condițiile avîn- 
tului cu care poporul nostru înfăptuiește mărețul program elaborat de partid 
pentru dezvoltarea multilaterală a economiei, înflorirea științei și culturii, 
ridicarea patriei pe noi trepte ale progresului și civilizației.

însuflețiți de succesele repurtate de oamenii muncii, sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist Român, pe drumul desăvîrșirii construcției so
cialiste, purtînd în inimi ca pe o neprețuită comoară gloria strămoșească, 
militarii armatei noastre nu-și precupețesc eforturile pentru îndeplinirea înda
toririlor de înaltă răspundere ce le-au fost încredințate. Ei își perfecționează 
continuu pregătirea de luptă și politică, întăresc ordinea și disciplina mili
tară, vigilența revoluționară, sînt gata oricînd să apere cu fermitate cuceririle 
poporului, independența și suveranitatea de stat a României. Totodată, alături 
de armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste, forțele noastre armate își aduc contribuția activă la apărarea cauzei 
socialismului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali I 
Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Repu

blicii Socialiste România, vă felicit și vă urez noi succese în desăvîrșirea pre
gătirii militare și politice, în întărirea capacității combative a unităților și ma
rilor unități.

In cinstea Zilei

La 25 octombrie, 
21 salve de artilerie.

Forțelor Armate ale
Ordon :

ora 21,00, la București

Republicii Socialiste România,

se vor trage, în semn de salut,

★★
Gomunist Român — conducătorul încercat al poporului, 

inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre I
Trăiască forțele noastre armate — scut de nădejde al muncii pașnice, 

creatoare a poporului român I
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie

România I

Trăiască Partidul

Republica Socialistă

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General-colonel 
ION IONITĂ

Vizita președintelui
Republicii Islamice 

Pakistan, feldmareșalul
7 1

Mohammad Ayub Khan
Marți dimineața, președinte

le Republicii Islamice Pakistan, 
feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc în vizita sa în 
țara noastră au plecat spre Cra
iova cu un avion special.

împreună cu oaspeții au plecat 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Marin Mihai, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihai Magheru, ambasa
dorul României în Pakistan, gene- 
ral-maior Constantin Popa și alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul din Craiova, preșe
dintele Pakistanului și ceilalți oas
peți au fost salutați cu căldură de 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional, 
Gheorghe Paloș, și alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat, 
de numeroși cetățeni ai orașului. 
Pionieri au oferit flori înaltului 
oaspete și persoanelor care îl în
soțesc.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre cunoscuta întreprindere 
craioveană — Uzina „Electropu- 
tere“. Aici oaspeții au fost salutați 
de Cornel Mihulecea, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. Alexandru Heinrich, di
rectorul general al uzinei, de mem
bri ai conducerii întreprinderii.

Președintelui pakistanez i-au fost 
prezentate istoricul uzinei, profilul 
și perspectiva celor patru fabrici 
în care se produc locomotive elec
trice și Diesel electrice, motoare 
și generatoare electrice de diferite 
puteri, transformatoare de forță, 
aparataj de înaltă tensiune. Au 
fost vizitate apoi unele secții ale

uzinei. înaltul oaspete s-a intere
sat îndeosebi de performanțele lo
comotivelor electrice și Diesel e- 
lectrice, de diversitatea produselor 
fabricate, de procesul tehnologic. 
Notîndu-și impresiile în cartea de 
onoare a uzinei, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan a elogiat ca
litatea produselor realizate de u- 
zină, felicitînd întregul colectiv 
pentru succesele obținute.

Directorul uzinei a oferit înal
tului oaspete macheta unei locomo
tive Diesel electrice.

Părăsind orașul Craiova, oaspeții 
s-au îndreptat apoi spre șantierul 
de la Porțile de Fier.

La sediul întreprinderii centrale 
hidroelectrice „Porțile de Fier", 
oaspeții au fost întîmpinați de A- 
drian Georgescu, adjunct al mi
nistrului energiei electrice. Ing. 
Constantin Marinescu, director ge
neral al Sistemului hidroenergetic 
și de navigație, a prezentat datele 
tehnice ale marii construcții și sta
diul actual al lucrărilor. Pe șan
tierul barajului și hidrocentralei, 
feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan s-a interesat de soluțiile teh
nice adoptate, dînd o înaltă apre
ciere capacității inginerilor ro
mâni și a urat tuturor lucrătorilor 
obținerea de noi succese în con
struirea acestui obiectiv de mare 
amploare.

înaltul oaspete pakistanez și 
persoanele care îl însoțesc au fă
cut apoi o plimbare pe Dunăre cu 
vasul „Carpați". Seara, oaspeții pa
kistanezi s-au înapoiat în Capi
tală.

(Agerpres)

Impresii de ia
‘CEHI Expoziția
industria!-tomercială

a U.R.S.S.
Pavilionul de oțel și 

sticlă dm Piața Scînteii 
atrage din nou vizita
torii cu forța unui pu
ternic magnet : zilele 
acestea el găzduiește 
Expoziția industrial-co
mercială a U.R.S.S. 
Deschisă în cinstea ani
versării semicentenaru
lui Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, 
în prezența conducăto
rilor de partid și de stat 
ai țării noastre în 
frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. 
al P.C.R., ea este cea 
mai mare dintre expo
zițiile sovietice prezen
tate pînă acum în 
România și una dintre 
cele mai reprezentative 
manifestări de acest gen 
organizate în ultimii 
ani de Uniunea Sovie
tică peste hotare.

Pe o suprafață totală 
de aproape 22 000 mp, 
peste 700 de întreprin
deri și organizații sovie
tice prezintă 15 000 de 
exponate care constituie 
tot atîtea mărturii ale 
celor mai recente și 
mai semnificative reali
zări ale popoarelor so
vietice prietene în do
meniul industriei grele, 
ușoare și alimentare, 
transporturi și comuni
cații, în agricultură, pe 
tărîmul științei, artei și 
cui turii.

Pe esplanada princi-

a

pală dominată de un u- 
riaș portret al lui Lenin 
— genialul conducător 
și organizator al eveni
mentului de acum 50 
de ani — vizitatorii sînt 
întîmpinați de una din
tre cele mai remarcabi
le realizări ale științei 
și tehnicii sovietice : o 
impresionantă rachetă 
purtătoare (38 m lungi
me, 250 tone greutate) 
de tipul celei utilizate, 
la 12 aprilie 1961, pen
tru lansarea în Cosmos 
a navei-satelit pilotate 
„Vostok“, avîndu-1 pe 
Iuri Gagarin la bord.

înconjurat de un in
spirat desen alegoric 
simbolizînd victoria ge
niului uman asupra tai
nelor naturii, sectorul 
central — pivotul în
tregii expoziții — este 
rezervat prezentării 
forturilor dedicate 
Uniunea Sovietică 
plorării Cosmosului și 
utilizării în scopuri paș
nice a energiei nuclea
re. Sînt expuse atît ma
chete cît și aparate de 
zbor spațial autentice : 
nava „Vostok" cu ulti
ma treaptă a rachetei 
purtătoare, diferite 
gregate motrice pentru 
rachete, sateliți din se
ria „Cosmos", laborato
rul științific „Proton-1“, 
stații automate de cer
cetare din seria „Elec- 

stația automată

e-
în

ex-

a navelor cosmice este princi

palul punct de atracție al expo-

ziției

Foto : Gh. Vințilâ

Lumea fascinantă a sateliților și

civilizație a-

Victor VANTU

(Continuare în pag. a Il-a)

veritabile orașe în oraș, 
s-au impus reguli de circu
lație inexistente pînă de 
curînd, a sporit aglomera
ția pe străzi și în localuri 
publice. Condiția socială a 
„înghesuielii", a „lumii 
multe", este și ea atît de 
nouă, îneît chiar orășeanul 
nu știe adeseori cum să-i 
facă față prin respectarea 
unor norme de urbanitate.

— Cum are loc adapta
rea ?

— învățarea unor deprin
deri de politețe noi, potri
vit noilor condiții de viață 
din centrele urbane în pli
nă modernizare, nu este 
mai lesnicioasă decît învă
țarea unei limbi noi. Nor
mele de urbanitate se asi
milează asemeni unor neo
logisme. Dar neologisme e- 
tice ! Am întrebat o dată 
la Londra : cpm ați reușit 
să-i faceți pe toți oamenii 
politicoși ? Englezul mi-a 
răspuns simplu : i-am bătut 
timp de 200 de ahi pentru 
orice abatere!; O. „bătaie" 
educativă. Și cți aceasta in
trăm în domeniul de mari 
responsabilități al pedago
giei sociale adresată adulțl- 
lor.

Adaptarea la ritmul ora
șului modern este un pro-

ces îndelungat, sinuos, ase
mănător și celui de a învăța 
arta volanului. Nu e sufici
ent să cunoști regulile de 
circulație, ele rămîn un 
simplu exercițiu de memo
rizare atît timp cît n-au 
devenit act reflex. Rare ca
zurile cind autorul acci
dentului nu știa cum ar fi 
trebuit să procedeze pentru 
a-1 evita. Idem în ce pri
vește comportările necivili
zate. E de admis că bărba
tul cu veleități de luptător 
greco-roman ce-și croiește 
drum cu coatele la urcarea 
în tramvai șau domnișoara 
care se insinuează discret 
în fruntea cozii la cinema
tograf n-ar cunoaște nor
mele urbanității ? La un 
eventual extemporal pe a- 
ceastă temă, fără îndoială 
că ar demonstra o compe
tență de doctor docent. Dar 
fie cunoștințele lor nu s-au 
cristalizat în convingeri, 
fie convingerile nu s-au 
transformat in actul reflex 
al comportamentului social. 
De unde această „ratare" pe 
planul urbanității ?

interplanetară „Luna-9", 
satelitul orientat de te
lecomunicații „Mol- 
nia-l“, sateliți meteoro
logici, precum și pre
mergătoare» stației au
tomate interplanetare 
„Venus-4“ („Venus-3"), 
care, acum cîteva zile, 
după un zbor de 350 
milioane kilometri efec
tuat în 4 luni, a coborît 
lin pe suprafața plane
tei Venus și a început 
să transmită date da 
mare interes pentru ști
ință. O machetă a Lu
nii, pe care sînt indi
cate Jocurile unde au 
aselenizat fanioanele și 
celelalte mesaje expe
diate de pe Pămînt, una 
a satelitului care a 
inaugurat, acum 10 ani, 
era zborurilor cosmice, 
costume și alte obiecta 
din echipamentul cos- 
monauților completează 
acest sector inedit care 
îi ajută pe vizitatori 
să-și formeze o imagi
ne mai exactă a fasci
nantei tehnici sovietica 
a zborurilor cosmice.

Dezvoltarea energeti
cii nucleare sovietice, a 
rețelei de centrale ato- 
moelectrice care însu
mează în prezent în 
U.R.S.S. o putere de un 
milion de kilowați, este 
sugestiv prezentată cu 
ajutorul machetelor sec
ționate ale centralelor 
atomoelectrice de 50 
MW tip BK-50, a ce
lor transportabile de tip 
TES-3 (1500 kW) Și 
„Sever-1", sau a celor 
de la Beloiarsk (100 000 
kW) și Novovoronej 
(210 000 kW), a insta
lațiilor termonucleara 
„Ciclon" și „Oreh", 
precum și a reactoru- 
lui-transformator de e- 
nergie „Romașca", cu 
ajutorul căruia, pentru 
prima dată în lume, e- 
nergia electrică se obți
ne direct din cea ter
mică. Dintre numeroa
sele instalații nucleare 
experimentale și științi
fice care rețin atenția 
vizitatorilor — și mai 
ales a specialiștilor — 
amintim sincrofazatro- 
nul capabil să accelere
ze particulele elementare 
pînă la o energie de 10 
miliarde de eV, accele-

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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ZIUA FORȚELOR ARMATE ALE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROM AM A 

Adunarea festivă din Capitală

1

Marți după-amiază a avut loc, în 
Capitală, adunarea festivă consacrată 
celei de-a 23-a aniversări a Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socialiste 
România. In sala Teatrului Uniunii 
Generale a Sindicatelor, unde s-a des
fășurat adunarea, se aflau tovarășii 
Uie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Patili- 
neț, secretar al C.C. al P.C.R., gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, Ion Stănescu, pre
ședintele Consiliului Securității Sta
tului, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
Consiliului de Stat, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri activi și în 
rezervă, veterani din războiul anti
fascist, oameni de știință și cultură, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene. Au luat 
parte, de asemenea, atașați militari ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Savu, secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R.

Despre semnificația Zilei forțelor 
armate a vorbit general-locotenent 
Ion Coman; adjunct al ministrului for
țelor armate, secretarul Consiliului 
politic superior.

25 Octombrie — a spus vorbitorul 
— este o dată memorabilă în istoria 
țării noastre. Cu douăzeci și trei de 
ani în urmă, în această zi, viteaza 
noastră armată, care lupta umăr la 
umăr cu glorioasa armată sovietică, 
zdrobind ultimele rezistențe hitleristo- 
hortiste din nord-vestul Transilvaniei, 
a desăvîrșit eliberarea teritoriului Ro
mâniei de sub jugul fascist.

Sărbătorirea Zilei forțelor noastre 
armate simbolizează faptul că ostașul 
român de astăzi, apărător al patriei 
socialiste, este purtător al celor mai 
glorioase tradiții militare ale poporu
lui nostru, făurite de-a lungul istoriei 
sale multiseculare.

Subliniind că vitejia și eroismul ar
matei române au primit o nouă stră
lucire în epopeea luptelor antifasciste, 
vorbitorul a trecut în revistă acțiunile 
armatei române în timpul insurecției 
naționale antifasciste din august 1944, 
participarea ei la zdrobirea trupelor 
lntleriste din Capitală, din regiunile 
centrale, de sud, sud-est și sud-vest 
ale țării. Victoria insurecției naționale 
antifasciste, cucerită prin lupte aprige 
-— a spus vorbitorul — trecerea Ro
mâniei, cu tot potențialul ei econo
mic, uman și militar, alături de coali
ția antifascistă — a cărei forță fun
damentală era Uniunea Sovietică — 
a însemnat o grea lovitură pentru ar
matele hitleriste și a avut importante 
consecințe în evoluția ulterioară a ope
rațiilor militare. După ce s-a referit 
la contribuția armatei noastre la eli
berarea popoarelor Ungariei și Ceho
slovaciei, vorbitorul a spus : Insurec
ția din august 1944, eliberarea de sub 
jugul fascist au deschis calea unor 
transformări profunde în viața țării, 
au dat noi sensuri istoriei naționale.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, poporul nostru a pășit 
cu fermitate pe drumul înnoirilor re
voluționare, al înfloririi economice a 
României, al ridicării nivelului de trai 
material și cultural al celor ce mun
cesc. Prin munca sa avîntată pentru 
edificarea socialismului, pentru dez
voltarea economică și socială a țării, 
pentru înflorirea națiunii, poporul ro
mân își aduce contribuția activă la 
întărirea sistemului socialist mondial, 
la cauza socialismului și păcii în 
lume.

Relevînd prestigiul crescînd de care

(Urmare din pag. I)

Cum vă explicați comportările lip
site de civilizație în locurile aglo
merate ? Care sînt, în aceste împre
jurări, cauzele risipei de timp și de 
nervi și cum ar putea fi ele evitate ? 
Răspunsurile primite, lndicînd la 
prima vedere o varietate caleidosco- 
pică de cauze, scot la iveală două ca
tegorii mari de surse : 1) vicii de or
ganizare și 2) încălcarea unor rapor
turi sociale firești.

— Să ne referim, de exemplu, la 
transportul în comun — spune Liviu 
Mîrț, mecanic auto la I.R.A. Cra
iova. Cîteodată primești următoa
rea replică din partea unor con
trolori și șoferi : „Cereți și dv. 
să se pună mai multe mașini". 
Dar cum sînt folosite cele existente ? 
Mulți șoferi nu respectă graficele de 
parcurs, vin cu întîrziere, opresc pu
țin sau deloc în unele stații. Călăto
rii, mai ales în orele de vîrf, n-au 
siguranța că mașinile se succed la in
tervale regulate, precise. „Dacă n-o 
iau pe asta, următoarea cine știe cînd 
vine...". Așa se explică de ce oamenii 
nu respectă ordinea sosirii lor în sta
ție și dau buzna să Urce primii, îm- 
brîncesc și se angajează în discuții 
neplăcute.

— In multe orașe ale lumii aștepta
rea și urcarea civilizată în autobuze 
și tramvaie constituie o deprindere 
parcă înnăscută. Oamenii își păstrea
ză disciplinați rîndul și nu uzează de 
dreptul celui mai tare. împiedică 
ceva ca și la noi... ?

— Ar fi niște condiții de îndeplinit 
— intervine în discuție președintele 
Consiliului orășenesc Craiova al 
sindicatelor, Iulius Ică. Pe de o 
parte, organizarea transportului pe 
ceas — după cum s-a mai spus. 
Pe de alta, formarea unei opinii 
cetățenești ferme, care să-i struneas
că pe cei „nerăbdători", în veșnică 
întîrziere. La autobuz, dar și la cine
matograf ei își fac apariția în ulti
mul minut și încearcă să-și scoată 
întîrzierea dînd din coate. Viața în 
orașul modern reclamă însă un 
anume spirit de prevedere, o marjă 
de timp strict necesară ; un cinci- 
zece minute de rezervă...

— Vorbeați de formarea curentului 
de opinie. Cum ?

— Aș propune înființarea unor 
echipe de control obștesc și în cadrul 
transportului în comun. Ele, alături 
de personalul întreprinderii, ar putea 

Republica Socialistă România se 
bucură peste hotare, vorbitorul a ară
tat că statul nostru promovează cu 
consecvență politica de dezvoltare 
continuă a prieteniei și alianței fră
țești cu toate țările socialiste, de lăr
gire și intensificare a relațiilor cu 
toate statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, situîndu-se ferm pe pozi
ția întăririi unității tuturor forțelor 
antiimperialiste, a apărării păcii mon
diale.

Poporul român — a arătat vorbi
torul — condamnă cu tărie agresiu
nea imperialistă a S.U.A. în Vietnam 
și cere încetarea ei imediată și defi
nitivă, respectarea acordurilor de la 
Geneva, retragerea trupelor străine 
din Vietnamul de sud, recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare ca 
unicul reprezentant autentic al po
porului sud-vietnamez. Statul român 
acordă tot sprijinul său material, po
litic și moral luptei eroice a poporu
lui vietnamez pînă la victoria defini
tivă asupra agresorilor.

Ținînd seama că atîta vreme cît 
există imperialismul se menține și 
pericolul agresiunilor militare — a 
spus în continuare vorbitorul — 
Partidul Comunist Român și guvernul 
țării noastre, manifestînd o neslăbită 
vigilență, acordă toată atenția întări
rii forțelor armate, consolidării capa
cității de apărare a patriei. Pentru a- 
părarea independenței și suveranității 
sale, a vieții noi și muncii pașnice a 
poporului nostru, România Socialistă 
are astăzi o armată puternică, bine 
instruită, profund devotată patriei, 
poporului, Partidului Comunist Ro
mân. In forțele armate avem ostași si 
ofițeri capabili, oameni de nădejde, 
care fructifică potențele materiale și 
spirituale, gospodăresc cu grijă valo
rile încredințate de popor, întăresc 
permanent ordinea și disciplina. Trup 
din trupul poporului, armata noastră 
urmează neabătut politica internă și 
externă a partidului și guvernului. 
Sub semnul conștiinței și răspunderii

File din cronica vieții ostășești
...Infanteriștii, tan- 

chiștii, artileriștii Și 
toți ceilalți au parcurs 
un mars lung: zeci de 
kilometri pe jos, sute 
de kilometri cu mași
nile. Ziua si noaptea 
fără întrerupere. Ochii 
ostașilor se înroșiseră 
de nesomn. Dar nu-i 
aștepta odihna, ci ore 
de lucru vîrtos, pentru 
pregătirea în vederea 
luptei.

Batalioanele s-au 
fragmentat în compa
nii, companiile în plu
toane, plutoanele s-au 
răsfirat în dispozitive 
de luptă. Artileria își 
mută focul în adînci- 
me, iar zidul viu și 
mișcător al ostașilor se 
îndreaptă spre limita 
dinainte a apărării. în
cepe geometria luptei, 
manevrele transcriu li
nii frîhte si arcuri de 
cercuri. Pe hărți ele 
se nasc de regulă din- 
tr-o trăsătură de con
dei. dar etici, pe văi și 
pe dealuri, ele se jalo
nează cu sudoarea lup
tătorilor.

Iată subunitățile ata- 
cînd rezistențele „ad
versarului". Atacă vi
guros. Loviturile de 
artilerie cad cu preci

ajuta la întărirea spiritului de ordine, 
la deprinderea urcării civilizate în 
vehicule.

La categoria viciilor de organizare 
se înscrie și nivelul rudimentar al 
tehnicității efectuării unor servicii. 
Nu e un secret că societatea mo
dernă, marile aglomerări umane au 
„inventat" coada. Dar, în funcție de 
condiții subiective, ea poate fi o mo
dalitate civilizată de a ajunge pe 
nesimțite, alert, în fața unui ghișeu, 
sau un infinit purgatoriu. în Bucu
rești, la plata telefonului, pe Ca
lea Victoriei, oricîte persoane ai a- 
vea înaintea ta, nu încerci senzația 
de „lume multă", de înghesuială. Mo
nomul omenesc avansează rapid, po
trivit unui ritm impus de felul ope
rativ, lejer și economicos, într-un cu- 
vînt de stilul modern de lucru al 
funcționarelor din fața mașinilor de 
calculat. De ce însă la casele de bi
lete de clasa a Il-a din incinta Gării 
de Nord există vizibile discrepante 
între un stil șl altul ? în timp ce 
în condiții identice de lucru, prin fața 
unui ghișeu se scurg rapid douăzeci 
de călători, prin fața ghișeului de 
alături abia patru-cinci reușesc să 
intre, adeseori cu prețul nasturilor, 
în posesia biletului. Bineînțeles, ten
siunea celor care așteaptă crește...

Acest gen de paralelă, aplicabil 
atîtor servicii publice, demonstrează 
că o bună servire, bazată pe o tehni
citate de funcționar modem (și nu 
din galeria caragialeană), înlătură ca 
de la sine eventualele animozități și 
stări nervoase, face imposibilă com
portarea necivilizată. Ar trebui trase 
concluziile de rigoare, astfel îneît la 
ghișeele și raioanele cele mai solici
tate de public să fie puși funcțio
narii cei mai operativi, care prin ți
nuta și prin tehnica lor profesională 
reușesc să impună un model de con
duită. De felul cum e organizat con
tactul cu publicul depinde nu numai 
„pulsul" respectivului ghișeu, ci și 
propagarea, în sens mai larg, a nor
melor de urbanitate.

— E un fenomen care merită ana
lizat în toate implicațiile sale orga
nizatorice și educative, iar nu baga
telizat — consideră prof. H .H. Stahl. 
Un sociolog occidental, Ren 6 
Maunier, a făcut un studiu asupra 
„sociologiei cozii", demonstrînd de ce 
înghesuiala generează impolitețea și 
cum pot fi totuși impuse, chiar în 
condițiile cozii, regulile de politețe, 
adică de bună conviețuire. Personal, 

de ostașFcetățeni, în rînd cu între
gul popor, militarii trăiesc din plin 
atmosfera de puternic avînt construc
tiv generat de politica clarvăzătoare, 
profund științifică și creatoare a parti
dului.

La această sărbătoare a Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România — a arătat în încheiere vor
bitorul — militarii de toate gradele 
își reafirmă voința neclintită ca, res
pectând întocmai jurămîntul, să-și în
deplinească cu devotament misiunea 
de onoare ce li s-a încredințat, de a 
apăra România socialistă, prezentul 
luminos și viitorul de aur al patriei. 
Ei sînt gata să apere cuceririle revo
luționare ale poporului, independența 
și suveranitatea noastră națională și, 
alături de armatele statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ale 
tuturor țărilor socialiste frățești, să a- 
pere cauza socialismului și păcii.

în cadrul adunării festive au rostit 
cuvîntări de salut Iosif Valter, se
cretar al C.C. al U.T.C., acad. Za- 
haria Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, general-locotenent în re
zervă Mihai Corbuleanu și maistrul 
Ion Popescu de la Uzinele „Grivița 
Roșie". Vorbitorii au evocat tradiții
le glorioase ale armatei române în 
luptele duse pentru neatârnarea țării, 
pentru libertatea națională și socială, 
curajul, dîrzenia, spiritul de sacrificiu 
și faptele de arme ale ostașilor ro
mâni. Ei au relevat dragostea și sti
ma pe care întregul popor le poartă 
armatei noastre socialiste și au urat 
tuturor ostașilor țării noi succese pe 
drumul îmbogățirii tezaurului tradiții
lor militare românești, al îndeplinirii 
îndatoririlor ce le revin ca străjeri de 
nădejde ai înfăptuirilor poporului ro
mân, ai suveranității și independen
ței patriei.

în încheierea adunării festive, An
samblul de cîntece și dansuri al for
țelor armate a prezentat un frumos 
și bogat spectacol.

(Agerpres)

zie pe obiective ; in
fanteriștii din subuni
tatea comandată de 
maiorul Gh. Olaru sînt 
primii la atac. Tancu
rile, deschizătoare de 
drumuri, sînt urmate 
de ei îndeaproape. Fo
losind focul rachetiști- 
lor și al artileriștilor, 
coloșii de otel urcă 
vertiginos pantele, des- 
picînd în două dispozi
tivul de apărare al 
„adversarului". In văz
duh vuiesc reactoare. 
Ele izbesc cu precizie 
obiectivele din adînci- 
mea apărării.

Inaintînd. trupele a- 
jung în fața unui rîu. 
Alte misiuni, alte în
cercări.

— Șef de portiță ! A- 
tenție la manevre. Păs
trați distanțele...

Și vasele sînt lansa
te pe luciul apei. A- 
cum lansează pontoa- 
nele mașina soldatului 
Ion Geosanu, apoi a 
soldatului V. David... 
Se fac consolidări pen
tru ancorele de la de
barcader.

Primele lumini ale 
dimineții friguroase 
joacă în geamul mași
nilor, pe umerii ostași
lor. Salupistul este la 
a șaptea cursă. N-a

sosit niciodată mai tîr- 
ziu sau mai devreme la 
țărm, decît trebuia, a 
mers exact cum i s-a 
ordonat.

Pe cer își fac apari
ția avioanele părții 
„adverse". Unul dintre 
reactoare atacă deose
bit de îndrăzneț. In 
carlingă se află ma
iorul Ion Tifnase. Jos, 
la sol, țevile piese
lor antiaeriene se 
mișcă cu iuțeală în di
recția aripilor argin
tii, dar iscusitul pilot 
reușește să iasă cu bine 
din zona periculoasă. 
Sînt clipe de adînc re
alism al luptei, cîștigă 
cel care reușește să a- 
dauge fiecărei clipe 
ceva în plus din price
perea acumulată la 
școala măiestriei.

Altă zonă, alte epi
soade ale ..luptei". Si 
fiecare pretinde pune
rea în valoare a unor 
calități morale si de 
luptă deosebite.

Asistăm la trecerea 
unor tancuri peste un 
curs de apă. Aici nu 
sînt însă nici poduri, 
nici portițe. Mașinile 
de luptă, robuste, uria
șe, coboară pe malul 
apei și încet, încet se 
afundă în adîncuri.

Gh. G. POPESCU

cunosc cazul unei vînzătoare care fo
losește ca „armă" împotriva even
tualei grosolănii a clientului, polite
țea. O politețe demonstrativă, dezar
mantă.

— Rezultatul ?
— Cel scontat. Rolul pedagogic edu

cativ al celor puși să servească pu
blicul este esențial. Bineînțeles, nu 
dădăceală !

Mulți dintre cei anchetați de noi 
cu privire la cauzele comportărilor 
necivilizate în aglomerații au încli
nat să le explice prin încălcarea unor 
raporturi firești în contextul citadin.

— Avem în întreprinderea noastră 
un bufet, unde se respectă rîndul și 
astfel se poate servi fără înghesuială.

Dar în oraș, unii dintre salariați, 
după cum am putut să observ, suferă 
o „schimbare la față". Se îmbulzesc, 
trec fără jenă înaintea altora, de 
parcă o dată cu halatul de lucru ar 
fi dezbrăcat și spiritul de ordine, 
constată Domnica Bîrsănescu de la 
Fabrica de confecții din Craiova. O- 
mul care se pretinde civilizat nu apli
că însă două măsuri : politicoasă față 
de cunoscuți și grosolană față de cei
lalți.

Dualitatea comportării îmbracă și 
alte aspecte. Cel care îți rupe nasturii 
în tramvai este „îngeraș" la ghișeul 
unde i se eliberează buletinul de 
identitate. De ce are răbdare la casa 
de bilete a teatrului și e vijelios cînd 
stă să târguiască mere ? Unul și 
același om ! De ce într-un caz res
pectă și în celălalt nu raportul so
cial ? Un semn distinctiv al omului 
certat cu normele de civilizație este 
faptul că își acordă cameleonic com
portarea la împrejurare, că respectul 
nu este dictat de o convingere con
știentă, sedimentată, ci de conjunctu
ră. Este asemeni celui care nu fură 
nu fiindcă socotește cinstea drept o 
virtute, ci din teama de a fi prins.

— Mă uit la cei care iau casa de 
bilete cu asalt și-i strivesc pur și 
simplu pe oamenii mai în vîrstă. La

Cum sînt fructificate 
aptitudinile femeilor 
în viața socială
întreaga noastră viață socială 

ilustrează însemnătatea aportului 
femeilor în activitatea socială și ob
ștească, rezultatele pozitive ce se 
obțin prin atragerea lor la o parti
cipare activă în acele domenii de 
activitate în care aptitudinile lor 
specifice își găsesc un larg cîmp de 
afirmare. Este evident că larga va» 
lorificare a înclinațiilor și pricepe
rii femeilor în diferite domenii este 
cu atît mai necesară în întreprinde
rile și instituțiile în care ponderea 
lor e covîrșitoare. Cum se prezintă, 
din acest punct de vedere, lucrurile 
la Timișoara ?

Am trecut prin cîteva din între
prinderile unde marea majoritate a 
salariaților o constituie femeile. 
Peste tot am auzit aprecieri elo
gioase cu privire la priceperea și 
conștiinciozitatea cu care își înde
plinesc îndatoririle ce le revin îfl 
producție și în activitatea obșteas
că. Ing. Ion Voica. directorul Uzi
nelor textile Timișoara, releva nu
meroasele propuneri și inițiative 
prețioase ale muncitoarelor în pro
cesul organizării științifice a pro
ducției. Orientarea muncii politico- 
educative în funcție de specificul 
preocupărilor unui colectiv unde 
predomină femeile a contribuit la 
creșterea influenței organizației de 
partid în rîndul salariatelor.

Cu totul altfel stau lucrurile la 
fabrica de confecții „Bega“. Parti
ciparea femeilor în activitatea ob
ștească, prezența lor în conducerea, 
organizațiilor de bază, în comitete
le sindicatelor și de U.T.C. este de
parte de a corespunde ponderii lor 
— 85 la sută — în totalul salariate
lor. Nu este de mirare că, în aceste 
condiții, atît tematica cît și formele 
muncii politteo-educative de masă

Una din ele parcă a 
dispărut. Dar apa în
volburată arată că 
sergentul Vasile Stă- 
nică mînuiește cu si
guranță levierele. Șe
nilele înaintează pe 
fundul pietros al rîu- 
lui. Apoi, pe malul de 
dincolo apare tancul. 
Apele se scurg vijelios 
de pe trupul lui meta
lic. Sutele de cat pu
tere, într-o încordare 
maximă, strunite cu 
pricepere, poartă tan
cul mai departe spre 
noi poziții de tragere.

„Lupta" continuă.
...Momente, episoade 

din aplicații. Cîte ase
menea imagini nu se 
înscriu în cronica vie
ții ostășești! Militarii 
Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste 
România își desăvîrșesc 
cu un înalt simț de răs
pundere pregătirea lor 
pe uscat, pe ape și în 
văzduh, gata oricînd la 
datorie, în apărarea 
Cuceririlor revoluțio
nare. a muncii pașnice 
a poporului român, a 
patriei noastre în plină 
înflorire. România so
cialistă.

Colonel
C. Z. TUDORAN

cei care, fără nici o jenă, îmbrîncesc 
femeile. Mulți dintre ei poartă uni
formă de elev și nu este exclus să 
aibă note bune la purtare... dar la 
școală — își varsă năduful responsa
bilul cinematografului „Central" din 
Craiova, Ghlță Ionel. Profesorii lor 
nu văd cum se poartă aici ? Sau 
disciplina nu funcționează decît în 
timpul orelor de clasă ?

Indiferent de motivul de suprafață 
invocat (grabă, neatenție etc.), în 
toate cazurile încălcarea spiri' lui de 
ordine trădează absența, în r lărimi 
variabile, a respectului față ce se
men, față de colectivitate. Urbanita
tea, în ultimă analiză, reprezintă un 
contract tacit, mutual, al înțelegerii 

și respectului care-i apropie pe oa
meni, le înlesnește huna conviețuire 
socială. Tipul care cu sclipiri de 
vulpe în priviri se strecoară înaintea 
unui rînd de oameni sau cu nonșa
lanță de pachiderm dă buzna primul 
(după mine potopul !), încalcă acest 
contract elementar al societății ci
vilizate.

— Primejdia de a-1 lăsa să se ma
nifeste pe acest „zoo" potrivit 
instinctelor sale este apreciabilă. Nu 
numai pentru dezordinea provocată 
de comportarea sa concretă, indivi
duală. Și nici numai pentru faptul, 
lesne de bănuit, că nesancționarea 
lui promptă din partea colectivității 
îl încurajează pentru viitor, potrivit 
judecății „dacă merge" — precizează 
sociologul Virgil Constantinescu. Dar 
există riscul, după o expresie din 
specialitatea noastră, al’ contagiunii 
sociale. Fapta lui emite eurenți 
de influență negativă. Văzîndu-1 
descurcăreț, triumfător — la urcarea 
în tramvai, la o casă de bilete — 
unul sau altul, caracter mai slab, își 
zice : „La urma urmelor, eu de ce-aș 
fi prost să stau la coadă ?“. Se naște 
astfel și se propagă mentalitatea de 
a da din coate, care înlocuiește ra
țiunea cu instinctul, respectul reci
proc cu dreptul cui se „înfige". 

nu țin seama de specificul unui 
colectiv unde predomină femeile. 
Problemele legate de viața de fa
milie, de creșterea și educarea co
piilor nu se bucură de atenția cu
venită, deși cu concursul unor so
ciologi, medici, juriști, profesori 
s-ar putea organiza manifestări a- 
tractive și folositoare care ar con
tribui la clarificarea multor aspecte 
de larg interes.

Bineînțeles atunci cînd se dis
cută despre ridicarea nivelului po
litic și cultural al femeilor, despre 
atragerea lor în viața obștească, 
problemele nu pot fi abordate de-

viața 
de partid

cît în strînsă legătură cu grija pen
tru ușurarea condițiilor lor de mun
că și de trai, spre a le înlesni, în 
acest fel, îndeplinirea îndatoririlor 
ce le revin atît în producție cît și 
în viața socială, ca soții și mame. 
Merită relevată solicitudinea cu 
care organizația de partid și comi
tetul sindicatului de la „Industria 
Lînii“ sprijină femeile să-și ridice 
nivelul de pregătire profesională, 
să înlăture diferite greutăți^ fami
liare, iar sarcinile obștești sînt re
partizate cu grija de a nu împo
văra mamele.

Intr-una din serele Stațiunii experi
mentale hortiviticole din Cluj

Ne place sau nu, dar acceptăm 
aglomerația ca pe o realitate obiec
tivă a marilor concentrări urbane, 
căutând în schimb toate mijloacele 
de adaptare la această caracteristică 
— indiferent de meridian — a epocii 
moderne. Adaptarea nu înseamnă 
însă cîtuși de puțin resemnare în fața 
unei fatalități mai presus de bietele 
noastre puteri lumești. Și totuși, unii 
dintre cei obligați prin natura ser
viciului lor să împiedice înghesuiala 
artificială, cheagul cozii gratuite, 
parcă nu pot concepe absența 
acestora. Există funcționari sau res
ponsabili care nu se simt la largul 
lor, în deplinul exercițiu al funcțiu
nii, dacă nu supun purgatoriului un 
număr apreciabil de cetățeni. Practi
ca lor amintește de anecdota petre
cută în decorul unui super-restau- 
rant a cărui reclamă consta în sa
tisfacerea tuturor gusturilor. Numai 
că unui client cu preferințe cam ciu
date, venit să încerce reclama, pico- 
lo-ul i-a răspuns : „Nu vă supărați, 
dar a zis jupînul că pentru un singur 
client nu taie balena !“.

însă nu despre gusturi fistichii 
este vorba și nu despre „un singur 
client", atunci cînd în diverse săli de 
așteptare oamenii stau îngrămă
diți, terorizați de apropiata sosire a 
trenului în gară, în vreme ce casie
rul — în digestie intelectuală — nu 
catadicsește să ridice geamlîcul sal
vator. Cine răspunde în acest caz de 
nervii mei și ai dumitale, ■ de psihoza 
artificial întreținută ? într-atît a pă
truns în conștiința unor vînzători 
„obligativitatea" cozii. îneît, prin răs
turnarea stării de lucruri normale, a 
putut intra în circulație o replică ci
nică de tipul : „Ia nu mai face atîta 
gălăgie, că n-ai venit la coadă decît 
de-un sfert de oră !“ Decît...

Mai de neînțeles este voioasa mio
pie a unor organe de control care 
nu sesizează și nu mișcă nici un de
get pentru a curma astfel de menta
lități și practici contrarii spiritului 
modern de ordine. La Inspecția co
mercială de stat pentru regiunea Ol
tenia — dar din tonul discuției am 
dedus că nu numai în această re
giune — atingerea subiectului pro
voacă sinceră uimire. „Cum pot fi 
prevenite comportările necivilizate în 
cadrul aglomerației?! Știți, noi nu ne 
ocupăm, de cozi...". Ipoteza că este 
vorba de un aspect definitoriu pen
tru gradul de civilizație al comerțu
lui le-a părut interlocutorilor mei da

La Uzinele textile Timișoara, din 
inițiativa organizației de partid s-a 
încetățenit practica unor vizite ale 
muncitoarelor cu stagiu îndelungat 
în uzină la căminele unde sînt găz
duite muncitoare tinere, absol
vente ale școlii profesionale 
sau recent angajate ; cu grijă pă
rintească se interesează cum își pe
trec acestea timpul liber și își gos
podăresc banii, cum se simt la locul 
de muncă și țin legătura cu fami
lia, le ajută să se adapteze la cerin
țele disciplinei de uzină. In atenția 
comitetului de partid și sindicatu
lui se află buna funcționare a că
minului de copii al întreprinderii, 
cantinei, transportul în comun. 
Simțind căldura cu care sînt încon
jurate în marea familie a uzinei, 
tinerele muncitoare se străduiesc să 
se dovedească la înălțimea încrede
rii ce li se arată, să țină pasul cu 
colectivul care le-a primit cu bra
țele deschise.

La comitetul de partid al rețelei 
comerciale din Timișoara am auzit 
aprecieri elogioase despre activita
tea lucrătoarelor din comerț. în 
schimb, cînd ne-am exprimat nedu
merirea provocată de faptul că, 
deși procentul femeilor este cu 
mult precumpănitor în unitățile co
merciale, la cursurile de calificare 
au fost trimiși în ultima vreme nu
mai bărbați, iar cursurile învăță- 
mîntului de partid sînt urmate de 
foarte puține femei, tov. Gh. Chi- 
chere, secretarul comitetului de 
partid, s-a limitat să evoce 
„greutăți obiective". Dar cum 
pot fi înlăturate efectiv greută
țile dacă comitetul de partid 
nu a găsit cu cale să dezbată mă
car o dată aspectele specifice mun
cii cu femeile ? Faptul că „uneori, 
în preajma zilei de 8 Martie, se 
mai aduce în discuție și cîte o ase
menea problemă, cum a arătat se
cretarul comitetului de partid, nu 
e în măsură Să schimbe lucrurile. 
Limitarea preocupărilor în acest 
domeniu la manifestări prilejuite 
de zile festive reflectă tendințe de 
formalism, care prin ele însele con
stituie o piedică în îmbunătățirea 
activității.

Nu se poate spune că deficiențele 
semnalate nu sînt cunoscute la co
mitetul orășenesc de partid. Din- 
tr-un studiu consultat aici desprin
dem :, „...a existat o slabă preocu
pare din partea unor organizații de 
partid, a unor comitete sindicale în 
problema calificării șl recalificării 
muncitoarelor. De exemplu, la în
treprinderea „Electromotor" din 345 
de femei doar 125 Sînt calificate, 
iar la fabricile „Teba", „Garofița", 
„Arta textilă", Fabrica de pălării 
și Fabrica de țigarete unde, din 
totalul de muncitori, 70—80 la suta 
sînt femei, nu a fost organizat nici 
un curs de ridicare a calificării".

Exemplele ar mai putea continua. 
Nu însă referitor la măsurile adop
tate pentru lichidarea neajunsuri
lor. După cum nu sînt prevăzute ac
țiuni privind o mai largă atragere 
a femeilor în acele domenii ale ac
tivității obștești care, prin natura 
lor, sînt mai apropiate de specificul 
preocupărilor cotidiene ale acestora.

o îndrăzneală științifico-fantastică. 
Explicația sună calm, cu acte în re
gulă : „Nu avem trecut în tematica 
noastră acest aspect".

Poate că se ascunde aici și o pre
judecată de care ne ciocnim uneori, 
potrivit căreia exigențele civilizației 
— în speță spiritul de ordine — ar 
intra doar în competența factorilor 
ce veghează la aplicarea legilor co
respunzătoare.

— Este un punct de vedere comod, 
lipsit de răspundere — comentează 
tovarășul Petre Gigea, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Craiova. Am 
putut constata că în unele în
treprinderi și instituții unde și-a fă
cut cuib această mentalitate, se ac
ționează insuficient în direcția for
mării opiniei publice față de diferite 
comportări necivilizate și pentru tra
gerea la răspundere a celor ce încal
că normele conviețuirii sociale. Ne 
poate fi însă indiferentă comportarea 
cuiva în afara colectivului din care 
face parte ?

— Aveți în vedere acțiuni con
crete ?

— Cu ajutorul celor mai buni ti
neri din oraș, s-a realizat „fotocro- 
nica" unei duminici. Au fost depis
tate și înlăturate pe loc o serie de 
abateri de la normele urbanității. O 
manifestare a opiniei în favoarea 
spiritului de ordine. Ne gîndim să-i 
dăm în continuare curs. Școala ar 
avea de spus un cuvînt mult mai a- 
păsat decît o face, dacă ne-am gîndi 
doar la simplul fapt că un sfert din 
populația orașului nostru e alcătuită 
din elevi și studenți. Aș avea 
însă șl o propunere, în paralel : 
aplicarea mai fermă a unor sancțiuni 
celor care nesocotesc normele de ci
vilizație. Există un decret, vechi de 
vreo 15 ani. care prevede amenzi de 
5 și 10 lei. Se înțelege că nu sînt efi
ciente. De ce nu s-ar introduce regle
mentări mai severe, îneît regulile de 
disciplină să fie asimilate In catego
ria regulilor de circulație t

De reținut propunerea. Dar aici, 
în perimetrul urbanității, ne aflăm 
într-o zonă unde cel mai strașnic pă
zitor al soiritului de ordine și cel mai 
sever judecător a! contravenției la 
civilizație este și rămîne Opinia Pu
blică, nu întâmplător înscrisă cu ma
juscule. în ea își au deopotrivă izvo
rul și finalitatea exigențele civiliza
ției.

I

r
FAPTUL 
DIVERS
Poftiți!

Au părăsit țara, pe calea ae
rului, primele grupuri de tu
riști străini care, vizitindu-ne, 
au participat totodată, timp de 
7 zile, la culesul viilor (76 tu
riști din Suedia, 97 din Dane
marca). Sînt așteptate și alte 
grupuri care vor participa, de 
asemenea, la culesul viilor, ti 
invităm și la iarnă. Cind Se 
limpezește... „Zarea". Să vadă 
ce-au ajuns strugurii!

Acră
Doi cetățeni din Ploiești ne-au 

demonstrat că oțetul nu costă 
4,45 lei, cît scrie pe sticlă, ci 
6,15 lei. Cum ? întreprinderea 
de industrie locală Băilești, care 
fabrică oțetul, îl îmbuteliază în 
sticle ciobite. Apoi acoperă fru
mușel gîtul sticlei cu o fru
moasă emblemă a fabricii. N-ai 
voie să cercetezi sticla. O cum
peri ca pe ou. Din cele 20 de 
sticle prezentate, 18 erau ciobite. 
Directorul O.C.L. Alimentara din 
Ploiești recunoaște că oa
menii sînt păcăliți în față, dar... 
nu are ce face. „Și așa abia pri
mim oțet de la Băilești. Dacă 
i-aim reclama, ar sista livrările". 
Vai, fiu livrările ar trebui sista
te, ci... mandatele conducătorilor 
fabricii. Dacă-i vorba de oțet, 
apoi acru să fie 1

Astenii de 
toamnă

Direcfia generală a minereuri
lor neferoase din Ministerul Mi
nelor a transmis către unitățile 
subordonate circulara nr. 185529 
din 11 octombrie. Ne miră că 
„subordonații" nu înțeleg nimic. 
Și doar circulara este cit se poate 
de precisă, lat-o : „Privitor ia în
tocmirea dărilor de seamă contabi
le vefi fine seamă de instrucțiunile 
nr. 1 ale M.F., de circulara 1450 
din 1967 a M.F., cît și de indica
țiile noastre transmise cu circula
rele nr. 182171 din 16.1.1967 ; 
182199 din 17.1.1967; 182950 din 
21.111.1967; 183152 din 15.IV.
1967; 184236 din 10.VII.1967 ;
184966 din 26.VIII.1967 și 185054 
din 2.IX.1967”. Clar și concis. I 
se spune verde omului ce are de 
făcut — și gata. Noi am înțeles 
perfect. în aplicarea recentei circu
lare trebuie să finefi seama de 
celelalte circulare date de la potop 
încoace. E simplu 1

Nu le dati
9

de lucru!
In cadrul secției de Salvare ți 

Aviasan din Tg. Mureș a luat 
ființă serviciul de autosalvare 
antișoc. Răspunde prompt în ca
zuri de primă urgență care ne» 
cesită intervenții rapide, în spe
cial în cazul accidentelor de cir
culație și îmbolnăvirilor acute 
în stare de șoc. Mașina este do
tată cu mijloace de reanimare, 
resuscitare cardiacă și pentru 
intervenții chirurgicale de extre
mă urgență, cu ajutorul perso
nalului de specialitate aflat la 
bord. S-au făcut zeci de inter
venții reușite. Prilej, firește, de 
animare și reanimare.

El Fugitivo
Cetățeanul incognito se nu

mește Petre Gh. Dumitru, năs
cut la 17 noiembrie 1928 la 
Giurgiu, cu ultimele domicilii 
în București, str. Zidarului 31, 
str. Cuza Vodă 105 și strada 
Oradei 15. Urtaărit de U.R.C.C.- 
Giurgiu pentru pagube aduse 
avutului obștesc în sumă de 
48 061 lei (provenite din in
fracțiuni) el își schimbă mereu 
domiciliul și locul de muncă, 
încerclnd să se sustragă de la 
plata daunelor. Semnalați pre
zența acestui infractor, domici
liul actual sau locul de muncă. 
Cu sprijinul dv. vom contura 
(în sfîrșit 1) epilogul acestui 
act dintr-un serial (cu mai 
multe personaje) pe care îl în
cepem azi.

Cei de la 
volan

Tovarăși de la volan I Vă place 
și vă simfifi în siguranfă cînd ve
deți că locurile periculoase de pe 
șosele sînt semnalizate prin indi
catoare cu material reflectorizant, 
lată însă că oameni lipsiți de răs
pundere cetăfenească, tot din rîn- 
durile celor de la volan, le dis
trug, folosindu-le (egoismul I) la 
mașinile lor. Recent, o patrulă a 
circulației din D.M.R. Brașov a 
oprit autocamionul 21-PI-3128 
(Autobaza Cîmpina) care avea de
fecțiuni la sistemul de lumini. Cu 
acest prilej s-a observat că în 
spatele caroseriei, șoferul (Ion lo- 
nescu din Bănești) montase două 
bucăți de tablă cu material reflec
torizant. Dă singur de bucluc. Dv., 
care circulați și noaptea, putefi 
depista lesne asemenea infractori. 
Este în interesul tuturor.

Rubrică redactată de s
Stefan ZIDARITA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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ÎN INDUSTRIA BUMBACULUI Ce este real
și ce este fictiv în rapoartele
despre depășirea planului?

Ideea anchetei noastre, a 
pornit de la caracterul con
tradictoriu al unei situații 
privind realizările valorice 
și cantitative ale prevede
rilor de plan în întreprin
derile 
cului 
rului 
Rețin 
tia cifrele privind depăși
rea planului producției glo
bale și marfă, care se ri
dică în industria bumba
cului — pe trei trimes
tre din acest an — la 
40 milioane lei și, respectiv, 
52 milioane lei. Un succes 
remarcabil, am spune, care 
ar trebui să se reflecte în 
creșterea livrărilor de pro
duse pentru piața internă 
și la export, în sporirea 
fondului disponibil de măr
furi. Realitatea nu confir
mă însă întrutotul 
ceastă presupunere 
meiată : echivalentul 
zic al producției de țe
sături realizată suplimen
tar în această perioadă este 
de numai un milion metri 
pătrați, ceea ce valoric se 
ridică la aproximativ 9 mi
lioane lei. Prin urmare, de
pășirea sarcinilor la pro
ducția marfă nu își are un 
corespondent material în a- 
ceași proporție ; el este di
minuat de mai multe ori, 
ceea ce pune într-o cu to
tul alt* lumină rezultatele 
ecorioua.ee ale întreprinde
rilor diji această ramură.

Acestea sînt faptele. Să 
vedem însă, cum se explică 
diferența între îndeplinirea 
valorică și cea cantitativă 
a planului de producție ? 
Am adresat această între
bare unor cadre tehnice 
și economice din ramura 
respectivă, din comerțul in
terior și de la organe fi- 
nanciar-bancare. Din dis
cuții s-a desprins, în pri
mul rînd, că producția fi
zică este diminuată în par
te de volumul important 
de cupoane rezultat din 
procesul tehnologic, ca și 
de refuzurile de calitate din 
partea unor beneficiari. 
Chiar dacă parțial se va
lorifică (la preturi reduse 
cu 15—40 la sută), cupoa
nele sînt oricum rebuturi, 
onstituind o sursă de de- 

__ „radare a materiei Drime 
L "și produselor, de irosire a 

valorilor materiale create 
în procesul muncii.

— Din acest an, minis
terul nostru nu a mai pla
nificat întreprinderilor pro
porția cupoanelor în to- 

. talul producției — pre
cizează tov. Toma Flucsă. 
director general adjunct 
în Ministerul Industriei 
Ușoare. S-a cerut. tot-

din ramura bumba- 
aparținînd Ministe- 
Industriei Ușoare, 

de la început aten-

a- 
înte- .

fi-

odată, cadrelor de con
ducere din unități să în
treprindă acțiuni imediate 
și energice pentru reduce
rea acesteia.

Este o inițiativă care me
rită să fie apreciată, în- 
scriindu-se pe linia indica
țiilor date de plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 
anul trecut în ce privește 
valorificarea superioară a 
resurselor materiale și înlă
turarea rebutului din acti
vitatea economică a între
prinderilor. Din păcate, ea 
nu a fost urmărită pînă la 
capăt, fabricile fiind lăsate 
să se descurce fiecare cum 
poate în stabilirea și apli
carea de măsuri pentru îm
bunătățirea nivelului cali
tativ al producției. Iar re
zultatele nu s-au ridicat la 
nivelul așteptărilor : în 9 
luni din acest an, țesători- 
ile de bumbac au realizat 
aproape 64 milioane metri 
pătrați de cupoane, 
în trimestrul III al 
an. întreprinderea 
„Dacia" București

— In afară de fire piep
tănate, pentru care nu dis
punem de utilajele necesare, 
noi am putea „îmbrăca" in
tegral țesătoria cu fire din 
producție proprie — ne-a 
spus tov. Nicolae Cristea, 
inginer șef al „întreprin
derii pentru industria bum
bacului" din Capitală. Și a- 
cest lucru chiar ne-ar con-

erate cu ușurință la noi, 
bineînțeles aducînd mici 
îmbunătățiri la filatură.

Credem că orice comen
tariu este de prisos. Ceea 
ce am vrea să reliefăm în 
continuare este faptul că 
sistemul actual, potrivit că
ruia firele vîndute sînt so
cotite marfă și nu ca semi
fabricat, cum sînt de altfel.

anchetă economică

Impresii de la Expoziția
industrial- comercială

a U.R.S.S.
(Urmare din pag. I)

Numai 
acestui 
textilă 

.a în
registrat 256 000 m p 
poane, uzina textilă „Tîr- 
nava“-Mediaș — 193 000
m p, iar uzina textilă „30 
Decembrie“-Arad — 451 000 
m p de cupoane.

Iată cum, în mod efectiv, 
au fost micșorate posibili
tățile întreprinderilor res
pective de a spori volumul 
livrărilor la fondul pieței și 
la export. Dacă la aceasta 
adăugăm producția refuza
tă la plată de diverși bene
ficiari, îndeosebi pentru de
ficiențe de calitate, căpă
tăm o imagine mai comple
tă asupra' surselor de dimi
nuare a producției unor în
treprinderi din industria 
bumbacului. Reprezentanții 
comerțului au făcut și ob
servația că, dacă pe total 
există un oarecare surplus 
de producție față de preve
deri, minusurile la anumi
te sortimente fac să accen
tueze disproporția de care 
vorbeam între îndeplinirea 
valorică și cantitativă a 
planului: de producție.

Dar cel mai important 
factor care contribuie la a- 
ceastă disproporție este 
tendința de creștere arti
ficială a producției globale 
și marfă,: facilitată de me
todologia actuală de repar
tizare a sarcinilor de plan 
pe întreprinderile din a- 
ceastă ramură și de evi
dentă a rezultatelor lor 
economice. Pentru a înțe
lege mai bine acest lucru, 
redăm o situație de la „în
treprinderea pentru indus
tria bumbacului" din Capi
tală (în procente) :

CU-

veni. Firele noastre sînt 
mai. bune și am obține cu 
ele randamente superioare 
la războaie.

— De ce recurgeți atunci 
la fire din afară ?

— Pentru că așa ne este 
dat programul de producție 
de la forul de resort din 
minister. Adaug că si firele 
din celofibră pot fi prelu

împiedică în momentul de 
fată abordarea unor mă
suri de mare eficientă eco
nomică. Să exemplificăm. 
Cu prilejul studiilor de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii, anu- 
miți specialiști din Direcția 
generală pentru industria 
bumbacului, inului și cîne- 
pii au propus unirea orga-

nizatorică a întreprinderii 
„Bumbăcăria românească"- 
Jilava cu țesătoria „Tehnica 
textilei“-București. In fa
voarea acestei organizări 
pleda ridicarea nivelului 
tehnic al producției, mai 
buna utilizare a personalu
lui tehnic și administrativ, 
economisirea fondului de 
salarii și reducerea unor 
cheltuieli gospodărești. Dar 
propunerea nu a fost apli
cată și nici nu sînt sorți de 
izbîndă pentru traducerea 
ei în viață, întrucît pro
ducția marfă a direcției ge
nerale ar scădea cu cîteva 
zeci de milioane de lei. Nu 
este însă nicidecum vorba 
de o diminuare fizică, efec
tivă a producției, ci doar de 
una scriptică, întrucît o 
parte din producția de fire, 
consumată în țesătoria pro
prie, nu ar mai apărea ca 
producție marfă.

înlăturarea anomaliilor 
desprinse cu prilejul an
chetei noastre, care deter
mină ca producția valorică 
a întreprinderilor din a-

ceastă ramură să nu-și gă
sească întrutotul un cores
pondent material în pro
ducția fizică obținută, preo
cupă azi numeroase cadre 
tehnice și economice din 
întreprinderi șl din minis
ter. In lumina măsurilor 
preconizate în proiectul de 
Directive cu privire la per
fecționarea conducerii și 
planificării economiei na
ționale, credem că ar tre
bui studiată posibilitatea 
îmbunătățirii metodologiei 
de calcul a- indicatorilor de 
producție din această ra
mură, în așa fel încît ei să 
exprime cît mai exact efor
turile întreprinderilor, să 
permită o apreciere realistă 
a rezultatelor lor economi
ce. Orice depășire de plan 
trebuie să-și găsească un co
respondent material direct 
în producție finită. într-un 
volum sporit de produse, 
contribuind astfel la satis
facerea mai deplină a ce
rințelor pieței cu mărfuri.

N. PANTILIE

de dezvoltare a Combinatului de îngrâ-
Foto : A. Cartojan

Noua fabrică de amoniac ce se construiește în cadrul etapei a doua 
șăminte azotoase Tg. Mureș

■
uE ?<■ A x f-Ș

« ' x st
' ' -Y#

■p

■ 1 ti

„ < ■' *5: ., .. . . :
'<1 I' 11

111 -
probi ' 'i ■ '

■ "J |i. '
n &

t
| K «j I TP n i ’. 1 L: J si 1

’ ; iiLi

LA PARAMETRII

sarcini electrice, 
pentru cercetări, 

___ ___ , ~ instalația pentru 
sinteze termonucleare controlate „Tokomak-3 
(la care se poate obține plasmă cu temperatura 
de două milioane grade), reactorul cu buclă 
„SM-2“. Nu mai puțin interes suscită în acest 
sector macheta spărgătorului atomic de gheață 
„Lenin", precum și aparatura — analizoare, de
tectoare, contoare, relee gamma-electronice.

ratorul de ioni cu mai multe 
diferitele reactoare energetice 
capcana magnetică „Ogra-1“,

tectoare, contoare, relee gamma-electronice, 
aparate cu radio-izotopi, spectrometre — în 
stare de funcționare.

într-un alt stand, eforturile popoarelor sovie
tice de a dezvolta baza energetică a țării (pro
ducția de energie electrică a U.R.S.S. a fost în 
1966 de 545 miliarde kWh, adică o șeptime din 
totalul producției mondiale sau de 267 de ori 
mai mare decît în Rusia anului 1913) sînt oglin
dite cu ajutorul machetelor hidrocentralei de la 
Krasnoiarsk (6 milioane kW), a hidrocentralei 
de la Kislaia Guba, care va folosi energia ma- 
reelor, a unei termocentrale de 2 400 000 kW, 
precum și a unor turbine, turbogeneratoare și 
a altor construcții energetice complexe.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a 
deschis industriei grele posibilități de dezvoltare 
cu totul noi. Țara prietenă produce acum în 
șase zile o producție industrială egală, ca vo
lum, cu cea obținută de Rusia țaristă în între
gul an 1913. Producția anuală de fontă și oțel 
a Uniunii Sovietice este mai mare decît a An
gliei, R. F. a Germaniei, Franței și Belgiei luate 
la un loc. Vizitatorii fac cunoștință cu siderur
gia sovietică în plin avînt cu ajutorul imagini
lor și mai ales prin intermediul a nenumărate 
lingouri, mostre și eșantioane de profile meta
lice laminate, a unor extrem de reușite ma
chete..

Dezvoltarea înregistrată de industria con
structoare de mașini a Uniunii Sovietice poate 
fi exprimată sintetic, printr-o singură cifră : pro
ducția ei este de 538 de ori mai mare decît în 
Rusia anului 1913. în 1966 această ramură a 
produs 191 000 de mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor, o pătrime din totalul tractoarelor fabri
cate în lume (în fiecare oră se produc 40 de 
tractoare). Feluritele domenii ale acestei ramuri 
de bază sînt reprezentate de mai multe mașini- 
unelte așchietoare de înaltă precizie și producti
vitate pentru sculării și pentru producția de se
rie, mașini și agregate moderne de sudură, 
războaie automate, dp țesut, mașțni pentru in
dustria poligrafică, autoturisme, autocamioane, 
mașini agricole, tractoare, utilaje pentru con
strucții și pentru construcții rutiere, de mache
tele unor nave comerciale maritime și fluviale 
etc. Standul rezervat autoturismelor — dintre 
care amintim ultimele modele „Moskvici-412 
și „ZAZ-966 V“ (urmașul lui ,,Zaporojeț“) —

Premiile C. S. C. A. S. pe 1967
Anii

Indicatorii 1963 1966 1967 
preliminat

Producția globală 100 105.5 127.7Producția totală de țesă
turi finite .... 100 100,2 100,2Producția de fire . . . 100 73.6 72.7Livrări în afară din pro

ducția de fire a filaturii . 28,4 56.4 69,7
Proporția acoperirii nece

sarului de fire la țesă- 
torie din producția pro
prie ............................. 79,9 39,8 25,7

In condițiile în care pro
ducția de țesături finite (in
clusiv cele finisate pentru 
terți) a rămas practic con
stantă în comparație cu cea 
din 1963, iar cea de fire a 
scăzut cu peste 27 la sută, 
producția globală a între
prinderii a crescut în ace
eași perioadă eu mai mult 
de un sfert. Intr-o propor
ție aproape similară au 
sporit producția marfă și 
producția marfă vîndută și 
încasată. Explicația este 
simplă : scăderea substan
țială a proporției de aco
perire a necesarului de fire 
din producția proprie 
mărirea ‘ ;
parărilor de fire pentru 
țesătorie 
unde în 
ani necesarul 
țesătoriei era 
prin cumpărări de la alte 
fabrici în proporție de nu
mai 20,1 la sută, în acest 
an întreprinderea s-a apro
vizionat de la terți cu a- 
proape 75 la sută din nece
sar. In același timp, a vîn- 
dut la alte întreprinderi 
mai bine de două treimi 
din propria producție de 
fire, de aici provenind inte
gral creșterea producției 
globale și marfă a fabricii.

Mecanismul este deci 
simplu. In loc să se depună 
eforturi pentru mai 
utilizare a ringurilor, 
boaielor și celorlalte utila
je, a timpului de lucru, 
pentru gospodărirea mai
rațională a materiei prime 
— domenii în care sînt 
mari rezerve, nefructificate 
pe deplin — s-a urmat ca
lea cea mai ușoară, si anu
me aceea a creșterii cum
părărilor și vînzărilor de 
tire, care duc la deforma
rea rezultatelor economice 
prin dubla înregistrare a 
producției : odată ca semi
fabricat (fir) și aooi ca țe
sătură. Tendința aceasta 
este specifică maioritătii 
întreprinderilor din ’’n- 
dustria bumbacului (..Da
cia" și „7 
din Capitală. 
Pucioasa etc.,

_ _ Și
volumului cum-
din afară. De 
urmă cu cinci 

de fire al 
asigurat

buna 
răz-

tru a o justifica, anumi
ta cadre de conducere din 
unități, din direcția genera
lă de resort și din minister 
vin cu argumentul avanta
jelor pe care le-ar prezen
ța specializarea filaturiloi 
în fabricarea anumitor sor
turi de fire.

Este adevărat, speciali
zarea unor filaturi în pre
lucrarea firelor din celofi
bră a contribuit într-o mă
sură la creșterea randa
mentului Utilajului. Se pune 
însă întrebarea : cîștigul 
rezultat prin specializare 
acoperă în întregime chel
tuielile suplimentare și 
pierderile de materie pri
mă ocazionate de ambala
rea și transportul firelor ? 
O asemenea socoteală nu a 
făcut nimeni pînă acum. 
De altfel, trebuie spus că 
la baza specializării între
prinderilor pe anumite sor
turi de fire și țesături, ca 
și a elaborării sarcinilor de 
plan nu stau calcule științi
fice de optimizare a pro
ducției — în funcție de se
ria de fabricație, de distan
țele de transport a semifa
bricatelor și produselor fi
nite, de cheltuielile de pro
ducție — ci simple aproxi
mații subiective.

Directorul Institutului de 
proiectări pentru industria 
ușoară, tov. Valeriu Ru- 
sanovski. 
că în 
să stea mai 
tajele serioase pe 
le are acoperirea 
proporție sporită, din pro
ducția proprie de fire, a 
necesarului de semifabrica
te pentru țesătorii. In a- 
cest fel, cadrele din între- ' 
prinderi pot să subordoneze 
primele faze ale procesu
lui ' 
nai 
saj 
de

tov. Valeriu
remarca faptul 

cumpănă trebuie 
ales avan- 

care 
într-o

/

No’embrie" 
„Bucegi" - 

iar, pen-

tehnologic scopului fi- 
— la țesătorie și fini
să se obțină produse 
cea mai bună calitate. 

Aceste avantaje sînt luate 
în considerație la proiec
tarea noilor obiective in
dustriale dîn această ramu
ră. dar ele sînt deseori ne- 
gliiate în . întreprinderile 
existente. De ce ?

PROIECTAȚI»

DEVA. — La furnalul nr. 2 de la uzinele „Victoria“-Călan, 
reconstruit și modernizat în acest an, s-au realizat înainte de 
termen parametrii de producție proiectați. Agregatul produce 
acum în fiecare zi cu 50—60 tone mai multă fontă. îmbunătăți
rile constructive aduse furnalului și ridicarea regimului termic 
al aerului cald utilizat in procesul de topire a șarjei sînt factorii 
eare au dus la creșterea cantității de fontă realizată pe m c și 
unitate de timp și la reducerea consumului de cocs metalurgic. 
■Este de remarcat faptul că la cele două furnale ale uzinelor de 
la Călan s-au realizat de pe acum parametrii de producție pre- 
văzuți pentru anul viitor. Datorită sporirii randamentului agre
gatelor, furnaJiștii au produs și livrat uzinelor constructoare de 
mașini din țară, peste prevederile de plan, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, o cantitate de fontă echivalentă 
cu metalul necesar pentru fabricarea a peste 1 150 tractoare sau 
2100 combine de recoltat cereale.

(Agerpres)

Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare acordă anual 
premii pentru cele mai va
loroase lucrări realizate 
de organizațiile de proiec
tare și de construcții-mon- 
taj, avînd ca scop stimula
rea materială și morală a 
celor care au adus contri
buții deosebite în domeniul 
studiilor, proiectării și exe
cutării construcțiilor, al 
sistematizării centrelor 
populate și a teritoriului.

Pe anul 1967, analizînd 
peste 160 lucrări propuse 
de ministere, celelalte or
gane centrale și comitetele 
executive ale sfaturilor 
populare, C.S.C.A.S. a a- 
cordat recent 42 de premii 
totalizînd 370 000 lei.

Printre lucrările premia
te se numără : Complexul 
Uzinei hidroelectrice Gh. 
Gheorghiu-Dej de pe rîul 
Argeș și Cascada de hidro
centrale de pe rîul Bistrița 
(I.S.P.H.) ; Schița de siste
matizare a orașului Con
stanța (D.S.A.P.C.-Constan- 
ța) ; Ansamblul de locuințe 
Tiglina II Galați, microra- 
ioanele 7 și 8 (I.S.C.A.S.- 
București) ; Extinderea ho
telului Carpați-Brașov 
(D.S.A.P.C.-Brașov) ; Res
taurarea Curții Domnești 
din Tîrgoviște (Direcția 
monumentelor istorice din 
C.S.C.A.S.) ; Tunelul nou 
de cale ferată Filești — 
Galați (I.P.C.F.) ; Fabrica 
de bere Bacău (I.P.I.A.) ; 

Stația de întreținere și re
parații auto tip B (I.P.C.T.);

Incintă minieră tip din ba
zinul carbonifer 
lung (IPROMIN) ;
prinderea integrată de lînă 
Constanta (I.P.I.U.) ; Batar- 
doul celular pentru devie
rea apelor Dunării la 
Porțile de Fier (I.C.H.- 
București) ; Pavilion expo
ziție la C.I.L. Pipera- 
București (Trustul 1 —
M.I.C.) ; Spitalul cu 600 pa
turi din orașul Suceava 
(T.R.C.-Suceava) ; Ansam
blul de locuințe Cornișa 
Bistriței-Bacău (T.R.C.- 
Bacău).

Sistemul premial aplicat 
de C.S.C.A.S. constituie, de 
fapt, un concurs de largă 
participare a tuturor pro- 
iectanților și constructori
lor din tara noastră.

(Agerpres)

Cîmpu- 
între-

constituie chiai unul din principalele puncte de 
atracție ale <

O sugestivă 
vietice, precum și numeroase mostre de mine
reuri îl familiarizează pe vizitatorul român cu 
realizările celor care explorează și pun în va
loare imensele bogății ale subsolului. Cu aju
torul machetelor din standul industriei petro
liere, vizitatorii își explică mai ușor performanța 
petroliștilor sovietici de a extrage zilnic peste 
500 000 tone de țiței.

Cu viu interes sînt trecute în revistă și expo
natele din standul industriei chimice și mai 
ales utilajele — în stare de funcționare — care 
produc, sub ochii admirativi ai vizitatorilor, tu
buri din polietilenă și obiecte de uz casnic din 
mase plastice. Numeroase eșantioane, machete 
și articole din materiale sintetice stau de ase
menea drept mărturie a succeselor acestei im
portante ramuri economice : față de anul 1913, 
volumul producției industriei chimice a Uniunii 
Sovietice este 323 de ori mai mare.

Deosebit de bogate sînt standurile industriei 
de mecanică fină, optică și electronică : diverse 
mașini-unelte pentru industria electronică, ma
șini și aparatele cu dispozitive laser pentru di
ferite întrebuințări, microscoape optice de uz 
industrial și un microscop electronic „EM-7“, 
aparatură de bord pentru nave, aparatură geo
logică, spectrofotometre, aparate electronice de 
măsură de mare finețe și precizie. Un loc im
portant ocupă aparatele de radio și televiziune 
în legătură cu acestea, de remarcat 
și gradul înalt de miniaturizare a aparatelor 
tranzistorizate, televizoarele pentru recepționa- 
rea emisiunilor în culori „Raduga" și „Rubin". 
Nu mai puțin atrăgătoare sînt vitrinele cu apa
rate de filmat și fotografiat sau cu ceasuri.

O amplă imagine a extraordinarului avînt al 
transporturilor aeriene și fluviale sovietice ne-o 
dau machetele elegantelor avioane pentru pasa
geri TU—134, TU—154, IAK—40 și mai ales a 
aparatului supersonic TU—144 a cărui viteză 
de zbor e de 2 400 km pe oră, ale elicopterelor 
KA—26, V—6, V—8, V—10, MI—6 și MI—10, 
a unei aerosănii amfibii, a vaselor fluviale obiș
nuite sau zburătoare, a unor petroliere și mine
raliere fluviale conduse automat.

Un stand aparte, rezervat tehnicii medicale, 
ilustrează realizările din acest domeniu ale țării 
cu cel mai ridicat număr de medici raportat 
la mia de locuitori, eforturile dedicate îngrijirii 
sănătății omului sovietic. în fața vitrinelor cu 
instrumentar chirurgical, a masei universale de 
operații, a apaiatului de măsurare a profunzimii 
stării de narcoză în timpul operațiilor (care la 
Tîrgul internațional de la Leipzig a obținut 
medalia de aur) și a celorlalte exponate, te gîn- 
dești și te întrebi cu emoție, de cîte ori spo
rește această aparatură forța curativă a cunoș
tințelor medicilor ?

Ascensiunea industriei ușoare, a cărei pro
ducție globală va fi anul acesta de 17 ori mal 
mare decît în 1913, este de asemenea bogat 
ilustrată. Vizitatorii trec în revistă cu vădită 
admirație felurite articole de uz casnic, între 
care noul frigider OKA—3 și ultimul model 
„ZIL“, broderiile și dantelăria, ceramica și por
țelanurile, blănurile și obiectele de artizanat, 
aplaudă colecția de costume prezentată în ca
drul „Paradei modei sovietice.

Mii de cărți și publicații periodice înfățișează 
arta poligrafică sovietică, intensa activitate edi
torială din U.R S.S. : aici apar, în 89 de limbi, 
un sfert din toate cărțile care se tipăresc în 
lume. Imagini, sculpturi în lemn și obiecte de 
artă populară întregesc sectorul rezervat cul
turii.

Pentru prima dată, fiecare dintre republicile 
sovietice este prezentată separat vizitatorilor 
atît prin imagini cît și cu ajutorul unor pro
duse specifice, care reușesc să aducă la Bucu
rești ceva din personalitatea și farmecul fiecărui 
popor din marea țară vecină și prietenă. ,

Interesul viu stîrnit de această reușită mani
festare, marele aflux de vizitatori, sînt pe de
plin justificate. Prezentînd exponatele într-un 
mod sobru și în același timp atrăgător, Expo
ziția industrial-comercială a U.R.S.S. reușește să 
ilustreze convingător munca eroică a construc
torilor comunismului, îi ajută pe vizitatorii din 
țara noastră să cunoască mai bine preocupările 
și succesele popoarelor sovietice prietene. Ea 
contribuie la întărirea legăturilor frățești care 
unesc România și Uniunea Sovietică.

expoziției.
ă hartă geologică a Uniunii So-

FACTORII DINAMIZĂRII ACTIVITĂȚII ȘANTIERELOR
(Urmare din pag. I)

Deficiențe mai grave există la Uzi
na de produse sodice Govora, unde 
lucrările nu pot avansa din cauză că 
unitățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini au întîrziat li
vrarea coloanelor de carbonatare. 
utilaje de bază prevăzute să fie li
vrate în anul 1966 și care n-au fost 
complet predate nici pînă acum. Sta
diul lucrărilor de construcție la acest 
obiectiv ar fi putut asigura punerea 
în funcțiune a instalației cu șase luni 
înainte de termen. Or, acum la mon
taj, constructorii pierd mult din 
timpul cîștigat. Mă opresc și la in
stalațiile de îngrășăminte cu azot de 
la Craiova și Tr. Măgurele — care 
prezintă serioase rămîneri în urmă — 
unde furnizorii externi și din țară au 
întîrziat livrarea utilajelor, iar unele 
proiecte de montaj au fost modifica
te. In prezent, sînt necesare eforturi 
susținute din partea beneficiarilor,_a 
uzinelor constructoare de mașini, în 
calitatea lor de furnizori, și a con
structorilor, pentru a asigura pune
rea în funcțiune la termen a capaci
tăților planificate în anul viitor

Iată, de pildă, o cifră. Pe ansam
blul investițiilor Ministerului Indus
triei Chimice, în nouă luni s-au 
livrat mai puțin de 60 Ia sută din uti
lajele prevăzute pe 1967 la instala
țiile cu importuri complexe. Aceasta 
înseamnă că în ultimele trei luni a 
rămas de montat un volum de utilaje 
dublu față de trimestrele preceden
te. Dacă se ține seama de greută-

țile montajului în condiții de iarnă 
— o mare parte din utilaje fiind 
amplasate în aer liber sau în hale 
neîncălzite — rezultă ce probleme 
trebuie să rezolve constructorii și 
montorii pentru realizarea planului. 
La acestea se adaugă și o serie 
de greutăți cauzate de neasigurarea 
unor materiale. In ultima perioadă, 
șantierele au suferit, iar lucrările 
au fost stînjenite din lipsă de ci
ment.

Ca să facem față sarcinilor 
de punere în funcțiune a obiective
lor în trimestrul IV 1967, ministerul 
și întreprinderile noastre au elabo
rat un program de acțiune eu ter
mene și răspunderi precise, eșa- 
lonînd raționai terminarea lucră
rilor în scopul evitării asaltului de 
la sfîrșitul anului. Realizarea aces
tui program este condiționată de 
sprijinul Ministerului Industriei Chi
mice. Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Ministerului 
Comerțului Exterior, care trebuie să 
asigure, cel puțin acum, utilajele și 
materialele strict necesare

Pentru ministerul nostru, lucră
rile consfătuirii pe țară a lucră
torilor din industria chimică și reco
mandările făcute cu acest prilej au 
constituit un sprijin prețios. Mai ales 
că au fost scoase în evidență sarci
nile de bază ale sectorului nostru, 
cum sînt : micșorarea duratei de 
execuție a Investițiilor, organizarea 
și specializarea întreprinderilor, îm
bunătățirea calității lucrărilor și re*

ducerea prețului de cost. Tinîn- 
du-se seama de aceste imperative, 
s-au luat măsuri privind conducerea 
lucrărilor pe bază de grafice rețea, 
care ne-au permis să evaluăm din 
timp mijloacele necesare, succesiu
nea și ritmul lucrărilor, să îmbună
tățim desfășurarea execuției. Tot
odată. s-a organizat controlul siste
matic al lucrărilor de către direc
țiile generale și de conducerea mi
nisterului Primele rezultate sînt îm
bucurătoare. La uzina „Policolor"- 
București, unde lucrările s-au des
fășurat pe bază de grafic rețea, s-a 
reușit să se tei mine construcțiile și 
montajul cu 3 luni mai devreme de- 
cît se prevedea în plan. La Uzina 
de aluminiu Slatina, etapa a II-a 
de dezvoltare, beneficiarul a asigurat 
din timp și în condiții bune docu
mentația și utilajele, iar construc
torii și-au organizat și urmărit lu
crările pe bază de grafice rețea și, 
ca urmare, s-au creat condiții pentru 
punerea în funcțiune a obiectivelor 
cu 6 luni înainte de termenul sta
bilit prin plan

în scopul profilării și specializării 
unităților de execuție a lucrărilor, 
întreprinderile de montaj, instalații, 
izolații și protecții anticorozive au 
fost dotate cu mijloace tehnice co
respunzătoare, iar efectivele lor s-au 
întărit Lucrările importante de te- 
rasamente au fost predate în 
cuția întreprinderii de utilai 
care se specializează în acest 
Acum se studiază în cadrul
terului și alte propuneri de adîncire

exe- 
greu, 
sens, 

minis-

a specializării unor întreprinderi, 
care vor fi finalizate în curînd.

Nu s-a neglijat nici calitatea lu
crărilor. Anumite șantiere și între
prinderi au fost dotate cu labora
toare moderne și utilaje pentru con
trolul materialelor, al sudurilor și 
al calității altor lucrări. Ministe
rul are și el un laborator central, 
care dispune de posibilități mai largi 
de analiză a lucrărilor și a unei game 
de materiale. Au fost organizate și 
întărite serviciile de control tehnic 
de calitate, iar observațiile și nea
junsurile calitative sînt analizate cu 
cadrele tehnice în colegiul ministe
rului. Eficace s-a dovedit și o altă 
măsură. Deficiențele mai importante 
de pe șantiere au fost filmate, iar 
filmul a fost prezentat în toate în
treprinderile și șantierele mai im
portante Cu această ocazie, au avut 
loc dezbateri și s-au stabilit planuri 
de măsuri pentru lichidarea defici
entelor respective. De asemenea, 
s-au luat măsuri disciplinare împo
triva acelora care au provocat gre
șeli de execuție a lucrărilor. Ne 
străduim să ridicăm perseverent gra
dul calificării cadrelor prin cursuri 
organizate în întreprinderi și pe șan
tiere In acest sens, ne-am propus 
să deschidem o școală tehnică în 
București și trei școli profesionale la 
Pitești, Dej și Iași, pentru pregăti
rea cadrelor necesare în anii urmă
tori

Cu deosebită acuitate s-a pus în 
cadrul ministerului nostru problema 
ridicării eficienței economice a acti-

vității întreprinderilor. Pe baza In
dicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, în toate întreprin
derile s-a desfășurat o amplă ac
țiune de rentabilizare. Rezultatele, 
concretizate în ultimele situații scrip
tice, arată că pe ansamblul ministe
rului s-a realizat beneficiul plani
ficat. Există însă și unele cazuri 
unde se mai lucrează cu pierderi — 
exemplu : întreprinderea șantiere 
construcții-montaje Brăila. Ministe
rul urmărește activitatea acestor în
treprinderi și, pe baza planurilor de 
măsuri întocmite, acționează pentru 
reducerea și lichidarea pierderilor, 
în scopul îmbunătățirii situației eco- 
nomice-financiare a fiecărei unități 
subordonate.

Proiectul de Directive al C.C. al 
P.C.R. cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale prevede ca și pe viitor lu
crările de construcții-montaj pentru 
investițiile industriei chimice și rafi
năriilor să fie executate de ministerul 
nostru Această prevedere ne obligă 
să luăm în continuare măsuri pen
tru îmbunătățirea permanentă a 
muncii la nivelul ministerului și pe 
șantiere, prin adîncirea specializării 
întreprinderilor și ridicarea nivelului 
organizării si conducerii producției 
— măsuri menite să asigure redu
cerea duratelor de execuție și a chel
tuielilor de producție, ridicarea cali
tății lucrărilor, soluționarea tuturor 
neajunsurilor care s-au manifestat în 
activitatea de pînă acum.

ecorioua.ee
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PROFILULU[ SPECIALISTULUI discuții

t V
18,00 — Teiecronica economică : Eficiența economică șl atingerea pa- 

rametrilor proiectați,

18.30 — Pentru copii. Ala-Bala : „Cine îndrăznește ?“

1'3,00 — „Mîndru-i cîntecul și jocul". Program de cîntece și dansuri 
populare interpretate de Ansamblul folcloric „Doina" al stu
denților din Centrul Universitar București.

19.30 — Telejurnalul de seară.

19,50 — Buletinul meteorologic.

Determinarea profilului optim al 
specialistului modern reprezintă 
una dintre preocupările actuale ale 
vieții universitare din multe țări ale 
lumii. Și este firesc să fie așa, dacă 
ne gîndim la grandioasa revolu
ție tehnico-științifică a epocii noas
tre, la solicitările intelectuale din 
ce în ce mai intense la care este 
chemat să facă față acela care 
absolvă cursurile unui institut de 
învățămînt superior și se încadrea
ză în procesul de producție. El tie 
buie să fie în măsură să se adap
teze cît mai bine prefacerilor și 
progresului care au loc în dome
niul respectiv de activitate.

Lărgirea profilului viitorului in
giner, principiu preconizat în Stu
diul privind dezvoltarea învățămîn- 
tului superior, elaborat de Ministe
rul învățământului, reprezintă după 
părerea mea o orientare justă, po
zitivă, în deplină concordanță cu 
cerințele actuale și de perspectivă 
ale economiei țării noastre, cu ten
dințele manifestate în multe țări. 
Măsurile concrete preconizate — 
reducerea numărului specialită
ților, renunțarea la unele pro
filări prea înguste, îmbinarea u- 
nor asemenea profile — se bucură 
pe bună dreptate de adeziunea 
specialiștilor din învățămîntul su
perior cît și a celor care activează 
în producție. Cu acest prilej se face 
și o bună valorificare a tradițiilor 
bogate ale învățămîntului nostru 
superior tehnio, care de-a lungul 
a multe decenii a dat țării promo
ții de ingineri cu o temeinică pre
gătire de specialitate. Dar o dată

Prof. ing. N. GHEORGHIU
Institutul politehnic București

didactice și studenților, care

cinema
• Prostănacul — cinemascop : Patria 
(completare Nicolae Klrculescu) — 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Tomis —
9.45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19.45, Melodia 
(completare Arhitectura universului)
— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, 
Flamura (completare O nuntă la Ol
teni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Un Idiot la Paris ; Republica — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, Capitol (com
pletare O nuntă la Olteni) — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20 45, Fero
viar — 8,30 , 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17.45 ; 
20,15, Excelsior — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30; 
19 ; 21,15, Modern — 9,30 ; 11,30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,30 : 20.30 (Ia ultimele trei ci
nematografe completarea Perfecțiunea 
e rotundă).
• Amprenta : Luceafărul (completare 
O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru : Moșilor 
(completare Găteala capului) — 16 ;
18.15 ; 20,30, Floreasca (completare
Printre albine) — 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Sindbad marinarul: București (com
pletare îndemnul datoriei) — 8.45 ;
10.45 ; 12.45 ; 14.45 : 16,45 ; 19 ; 21.
• Cenușă și diamant : Central — 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 20.45.
• Absență îndelungată : Cinemateca
— 10 ; 12 ; 14.
• Agonie și extaz — cinemascop : 
Festival — 8,45 ; 11,30 ; 14 30 ; 17,30 ; 
20,30, Grivița — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 (la 
ambele completarea Permanențe).
• Sora cea mare : Victoria (comple
tare Sub semnul trainicei prietenii 
româno-bulgare) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• Fantomas contra Scotland Yard — 
cinemascop : Lumina (completare 
Grănicerii) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
7 8,30 ; 20,45, Gloria (completare Tămă
duire) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
0,30, Volga (completare Nicolae Kir- 
mlescu) — 10 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Program pentru copil ; Doina — 
9 ; 10.
> Un lucru făcut la timp : Doina —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Procesul de la Verona : Union —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Sălbaticii de pe Rîul Morții — 
Spre creste — Gustav nu-și cumpără 
mașină ; Timpuri noi — 9—21 în con
tinuare.
• Testamentul incașului — cinema* 
icop : Giulești (completare Nicolae 
Klrculescu) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora 
completare Găteala capului) — 9 ;

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul 
;ării (completare Romanțe) — 15 ;
17.30 ; 20.
• Spartacus — cinemascop (ambele 
.erii) : Dacia — 9—19,30 în continuare.
• Femeia necunoscută î Buzești —
1.5.30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Crîn- 
»ași (completare 23 August 1967) —
15.30 ; 17.45 ; 20,15.
• Faraonul — cinemascop (ambele 
erii) : Bucegi — 16 ; 19,45. Arta —
5.30 ; 19.
• O zi nu tocmai norocoasă — cine- 
nascop : Unirea (completare Dacă aș 
1 știut) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
$ Marele restaurant — cinemascop : 
lacăra (completare Congresul lingviș- 
ilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
, Singur pe lume : Vitan (comple- 
are 450 de ani de la tîrnosirea Mă- 
ăstirii Argeș) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Pasărea Phonix — cinemascop : 
liorița — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ; 
9,30.
» Canaliile : Popular (completare 
faxim Gaspar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
■) Cum să furi un milion — cinema- 
:op : Munca (completare De unde vin 
□piii ?) — 16 ; 18,30 ; 20,45, Cotroceni 
•ompletare Primăvară obișnuită) — 
>.30 ; 18 ; 20,30.

Sus mîinile, domnilor polițiști : 
osmos (completare Tovarășa) — 15,30;

; 20,30.
Atît timp cît voi trăi : Viitorul — 
; 18,15 ; 20,30.
Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? — 
lemascop : Colentina (completare 
reierele și furnica) — 16 ; 18,15 ; 20.30.
Povestea țarului Saltan : Rahova 
impletare Se răresc norii) — 15.30 : 
; 20,30.
Recompensa — cinemascop : Pro- 
esul (completare Costumul de cere- 
onie românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
ca (completare Piatra și viața) — 
30 ; 18 : 20,30, Pacea (comoletare
ngresul lingviștilor) — 15,45 ; 18 : 
15.
Secerișul roșu : Ferentari — 15,30 ; 
; 20,30.
Animalele ; Floreasca — 9,30 ; 11.30 ;

cu importantele Directive preconi
zate de partid cu privire la perfec
ționarea conducerii și planificării 
economiei naționale corespunzător 
condițiilor noii etape de dezvoltare 
socialistă a României, problema 
justei profilări a viitorilor specia
liști trebuie privită cu cea mai 
mare atenție și seriozitate, ținînd 
cont de faptul că studenții de azi 
vor fi cei care mîine vor da viață 
acestor principii înalte de condu
cere a economiei țării. în multe 
ramuri de pregătire inginerească 
această profilare largă a specialis
tului a fost judicios realizată în 
Studiu. în altele însă, cum ar fi e- 
nergetica, metalurgia ș.a., sînt de 
remarcat unele inconsecvențe de 
la acest principiu general, care 
sînt în contradicție cu specificul 
sectoarelor respective de activitate, 
cu ritmul lor rapid de dezvoltare, 
în cele ce urmează mă voi referi 
îndeosebi la domeniul energeticii, 
pentru care se pregătesc cadre în 
institutul politehnic.

Studiul menționează desființarea 
actualei secții termoenergetice, 
viitorii ingineri termoenergeticieni 
urmînd, probabil, a fi pregătiți îm
preună cu altă specialitate, cu
prinsă în profilul de „cazane, tur
bine cu aburi și motoare termice'. 
Măsura mi se pare insuficient 
fundamentată pe cerințele de 
cadre actuale și de perspecti
vă ale economiei — și iată 
de ce. Există, după cum se 
știe, o deosebire esențială între ac
tivitatea inginerului constructor de 
turbine sau cazane și a aceluia care 
proiectează, montează și exploa
tează centrale termoelectrice. Pe de 
altă parte, trebuie subliniat faptul 
că numărul de ingineri de această 
specialitate necesari economiei 
noastre naționale va fi foarte mare 
în următorii 10—15 ani. îmi bazez 
această afirmație pe următoarele 
considerente : puterile instalate în 
sistemul energetic național de 
7 500 MW în 1970 și 13 500 MW în 
1975 vor fi în cea mai mare parte 
realizate în centrale termoelectrice; 
centralele termoelectrice ce se 
vor construi vor fi cu para
metri ridicați (grupuri de 300 și 
500 MW, abur de presiuni și tempe
raturi toarte înalte etc.) — proiec
tarea acestor centrale și exploata
rea lor pun probleme tehnice și ști
ințifice importante pe care le poate 
rezolva numai un inginer pregătit 
în această specialitate ; se dezvol
tă sectorul termoficării urbane și 
industriale cu aspecte specifice, 
de rezolvarea cărora depinde buna 
funcționare a marilor combinate ; 
un număr mare de întreprinderi 
industriale au instalații termice — 
energetice și tehnologice — care 
au nevoie în exploatarea lor de in
gineri specialiști în termoenerge- 
tică.

Proiectarea și exploatarea rațio
nală a unei centrale termoelectrice 
de care depind economicitatea și 
siguranța în funcționare pot fi 
realizate cu competență de un in
giner pregătit în termoenergetică. 
Numai 
permite să aleagă just schema 
termică 
caracteristicile optime ale agre
gatelor serviciilor interne de 
care depinde în mare măsură 
siguranța în funcționare a cen
tralei Afară de aceasta, sarci
nile noi reieșite din perfecționarea 
conducerii și planificării econo
miei naționale, prevăzute de noile 
Directive ale partidului, pot fi în
deplinite în centralele termoelec
trice în mai bune condiții printr-o 
pregătire profesională corespunză
toare specialității, de termoenerge
tică.

Din cele de mai sus reiese clar 
că specialitatea termoenergetică 
are un profil larg, corespunde ne
voilor economiei naționale, iar in
ginerii care lucrează în acest sec
tor trebuie pregătiți într-o secție 
anume. De aceea propun păstra
rea în proiilui institutului politeh
nic a secției de termoenergetică, 
evident cu perfecționări și moder
nizări în conținutul unor discipline 
și catedre, în pas cu dezvoltarea 
modernă a acestei ramuri in lume. 
Astfel, în cadrul acestei secții ter- 
moenergetice socotesc ca utilă 
introducerea noii specializări în 
centrale electronucleare, care ast
fel îi va lărgi profilul. în acest 
sens, consider ca fiind indicată 
crearea unei grupe de specializa
re de centrale electronucleare, in 
cadrul secției de termoenergetică, 
în ultimele trei semestre. Numărul 
de ingineri de această specialitate 
va crește cu timpul pentru a putea 
face față cerințelor centralelor 
electronucleare, a căror pondere 
în sistemul energetic va crește 
mult numai după 1975. După anul 
1975 această grupă de speciali
zare se va putea transtorma în 
secția de centrale electronucleare.

Aceleași argumente pledează și 
în favoarea păstrării profilului ac
tual al secției de eleciroenerge- 
tică din institutul politehnic. Ingi
nerul electroenergetician de astăzi 
este pregătit în mai multe direcții : 
rețele și sisteme electrice, stații e- 
lectrice, partea electrică a centra
lelor, tehnica tensiunilor înalte și 
protecția prin relee. Afară de pro
blemele legate direct de rețelele 
electrice, el mai rezolvă probleme 
ca : stabilirea schemei electrice a 
serviciilor interne ale centralelor,

această pregătire îi va

a centralei, schema și

alegerea aparatajului de comutație 
primară în stațiile electrice, stabi
lirea condițiilor pe care trebuie să 
le îndeplinească aceste aparate 
etc. Viitorul inginer trebuie să 
fie pregătit să facă față tuturor 
acestor probleme, iar specialitatea 
propusă în studiu — rețele și sis
teme electrice — în loc să lărgeas
că profilul specialistului îl îngus
tează și mai mult. Rețelele și sis
temele electrice reprezintă numai o 
parte din problemele complexe 
care apar în funcționarea unui sis
tem energetic, iar practica din pro
ducție a arătat că profilul actualei 
secții electroenergetice corespunde 
nevoilor reale.

în altă ordine de idei, organiza
rea învățămîntului de conductori 
tehnici este foarte necesară, ei ur- 
mînd să completeze locul azi gol 
între maiștri și tehnicieni, pe de 
o parte, și ingineri, pe de altă 
parte. Practica din țara noastră ne 
arată că durata de pregătire de 2 
ani pentru cei cu bacalaureat este 
suficientă. Propun însă să se stu
dieze dacă nu este cazul să se pri
mească in aceste școli și absol
venții liceului fără bacalaureat, 
aceștia urmînd să facă la școala 
de conductori tehnici un an pregă
titor — deci 3 ani.

în Studiu s-a subliniat just impor
tanța documentării și informării ca

n ■ n ■ b ■

| drelor
trebuie să fie la curent cu ultimele 
descoperiri în specialitate. Consi
der că pe studenți, care în ge
neral dispun de un timp liber li
mitat, punerea la dispoziție de ma
teriala bibliografice pe diferite 
teme actuale dintr-o specialitate — 
traduceri (fie și rezumative) ale di
feritelor articole din reviste, dife
rite sinteze pe o temă dată, 
microfilme etc. — ii va ajuta la lăr
girea informațiilor căpătate la curs, 
la formarea deprinderii studiului 
individual, analizei și interpretării 
diferitelor fenomene fizice legate de 
specialitate. Apreciez în acest sens 
ca un bun început inițiativa Minis
terului învățămîntului de a fi solici
tat Institutului central de documen
tare tehnică (I.D.T.) ca, începînd 
cu anul 1968, să elaboreze un bu
letin de rezumate pentru cîteva 
specialități ale învățămîntului teh
nic superior.

Pentru îmbunătățirea informării 
și documentării cadrelor didactice 
și studenților din învățămîntul su
perior se pot lua și. alte măsuri, 
toate menite să ofere viitorilor spe
cialiști, încă de pe băncile facul
tății, o largă perspectivă a dome
niului căruia i s-au consacrat, in
strumente rapide de informare, să 
le formeze gustul și deprinderea 
consultării izvoarelor de informa
re, fără de care nu-și vor păstra 
în permanență vie și actuală pre
gătirea de specialitate, capacita
tea de a lucra cu randament înalt 
la locul de muncă atribuit, de a 
contribui la progresul tehnicii și 
științei românești.

20.00 — Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.

20,30 — „Multă lume și-o păpușă“. Emisiune muzical-distractivă.

21,10 — Avanpremiera.

21,25 — Film artistic : „Dansează micuță domnișoară", cu Mandy. O 
producție a studiouriloi engleze.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

teatre
• Opera română : LOHENGRIN 19,39.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — 19.30, (sala Studio) : „ÎNTlLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nn 1): D-ALE CARNAVALULUI — 20, (sala din str. Al. Sahia ni. 
76 A) : KEAN — 20.
• Teatrul
• Teatrul
• Teatrul 
REA —

„C. I. Nottara" (sala Studio) : JAGUARUL ROȘU — 20.
„Barbu Delavrancea" : CA-N FILME — 20.
Mic (în sala Teatrului „Țăndărică") : BATRlNELE ȘI MA- 

premieră — 20,30.
• Teatrul
• Teatrul
• Teatrul 
BOEMA

„Ion Creangă" : CEI TREI MUȘCHETARI — 9.30.
„Țăndărică" : IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 17.
satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : SCANDAL LA
- 19,30.

• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : CU PI
CIOARELE PE PAMINT - 20.

ION
ATANASIU - 
pasionat 
cercetător al 
subsolului 
patriei noastre
de acad. G. MURGEANU

Iu rîndurile specialiștilor, mai puțin 
în cele ale publicului larg, este bine 
cunoscut numele savantului român Ion 
Atanasiu, de la nașterea căruia se îm
plinesc astăzi 75 de ani. Din lucrările 
sale științifice, ei culeg și astăzi în
vățăminte prețioase asapra geologiei 
țării noastre.

Ion Atanasiu s-a născut la Iași, în 
1892, oa fiu al profesorului Sava Atlia- 
nasiu, unul din fondatorii geologiei 
moderne în țara noastră. Dorind să 
transmită fiului interesul pentru aceas
tă știință, îl ia cu dînsul pe teren, îl 
inițiază în cunoașterea minereurilor și 
a straturilor scoarței terestre. Anii care 
an urmat au dovedit că experiența 
pe care i-a transmis-p părintele a dat 
roade bogate.

încă înainte de a-și fi terminat stu
diile, în 1918, Ion Atanasiu a fost re
marcat de G. Macovei, academicianul 
de astăzi, decanul de vîrstă ** geolo
gilor români, pe atunci încă Cercetă
tor la Institutul geologic al României. 
Acesta și l-a atașat în calitate de co
laborator la cercetările începute în 
Valea Bistriței, în vederea stabilirii 
condițiilor geologice ale unui proiect 
de baraj la Bicaz și ale unui lac de 
acumulare în amoniul acestei locali
tăți.

Numit, după un timp, profe
sor la Universitatea din Iași, a- 
poi la cea din București, Ion 
Atanasiu dă dovadă de un înalt simț al 
datoriei punînd accentul în pregătirea 
studenților săi pe aplicațiile pe teren, 
deoarece acestea dezvoltă în primul 
rînd spiritul de observație. El a cres
cut astfel numeroasă cadre didactioe și 
specialiști care s-au făcut remarcați 
prin excelenta lor pregătire.

La început, activitatea sa științifică 
s-a îndreptat spre studiul unor tw 
nuri aparent monotone din punoti.. 
de vedere al constituției, dar la care 
cercetarea atentă putea stabili sub
diviziuni valabile pentru întregul lanț 
carpatic. In continuare și-a concentrat 
atenția asupra altor teifenuri, meta- 
morfice și eruptive. Cercetarea lor pre
supunea însă cunoștințe aprofundate 
de fizică și de chimie, pe care, în tre
cut, geologul nn le avea. I. Atanasiu 
nn s-a ferit de eforturi ; el și-a com
pletat pregătirea naturalistă cu cea a 
fizicianului și a chimistului. De tim
puriu a abordat și probleme de geo
logie petrolieră, dobîndind o compe
tență deosebită în cercetarea structuri
lor petrolifere și gazeifere.

Numele lui este legat și de alcă
tuirea, în colaborare cu E. Jekelius, a 
primei hărți geologice a României la 
scara 1 : l 500 000. Lucrarea aceasta, 
prezentată la Congresul geologic in
ternațional de la Madrid (1926), a fost 
apreciată ca una din cele mai intere
sante și mai sugestive hărți, la scara 
respectivă, din colecția hărților geolo
gice ale Europei. De altfel, pînă în 
anul acesta, cînd a apărut o nouă 
hartă geologică a României la scara 
1 :1 000 000, ea a fost cea mai reușită 
reprezentare grafică, de ansamblu, a 
constituției geologice a țării.

Din numeroasele și variatele lucrări 
vom menționa aici studiul geologic 
al împrejurimilor Tulgheșului, lucra
rea monografică asupra cretacicu- 
lui din România, aceea asupra 
geologiei Dobrogeî, importanța și 
originala contribuție la explicarea 
procesului diapirismului, studiile 
asupra depozitelor neogene din 
Podișul moldovenesc, acelea asupra 
problemelor de orizontare și de ge
neză a formațiunilor de fliș. Merită 
să fie relevate îndeosebi studiile sale 
asupra cutremurelor de pămînt din 
România, care constituie ți astăzi un 
important izvor de documentare și de 
interpretare a cauzelor care determină 
reacțiile, aparent atît de deconcer
tante. ale unor sectoare din scoarță 
față de altele, în timpul unui 
seisjn. Lucrările pe care Ie-a publicat 
asupra acestui subiect și, mai 
ales, monografia cutremurelor din 
România, apărută după moartea 
sa, scot în evidență că sensibili
tatea seismică a unor anumite sectoare 
din scoarță este dependentă de struc
tura adîncă, reprezentată prin falii sau 
alte accidente vechi, care provoacă 
efeote de mare intensitate sau, din 
contra, absorb energia cutremurului. 
Prin lucrările sale privind geologia ză
cămintelor de petrol și gaze, prin stu
diile asupra cutremurelor în România, 
el s-a afirmat ca un valoros om de 
știința.

Meritele lui Ion Atanasiu au fost 
recunoscute de Academia română, 
care — în 1939 — l-a ales membru 
corespondent.

Moartea prematură, la vîrsta de nu
mai 56 de ani, a curmat o activitate 
bogată și multilaterală, în analele 
științei românești rămîn însă vii pagi
nile care vorbesc despre Ion Atana
siu, savantul și, profesorul care a ilus
trat știința geologică și învățămîntul 
în țara noastră.

de stat : INTERNAȚIONAL CIRCUS PROGRAM — 19,30.

nou film românesc
SUBTERANUL"

• Circul

Privește înapoi
cu nume

Ca și alte 
zentative din 
universală 
cu prea mare ____ ___
incluse în repertoriile noas
tre, piesa lui John Osborne 
își face apariția pe scena 
bucureșteană după ce epoca 
ei de faimă a trecut ; a pre
cedat-o, de altfel, o ecrani
zare excelent interpretată, 
între timp, furia singurati
că a eroului lui Osborne 
s-a dovedit a fi fost sem
nalul, dacă nu al unei miș
cări, în orice caz al unei în
tregi serii de atacuri la a- 
dresa prejudecăților și a 
conservatorismului britanic; 
o rafală, dacă vreți, care 
și-a avut anii ei de înal
tă rezonanță, pentru ca 
apoi să scadă în intensitate, 
iar ecourile ei să devină din 
ce în ce mai slabe. Ca să 
ne menținem în același sis
tem de imagini, tirul dez
lănțuit atunci nu a avut bă
taia destul de lungă spre a 
demola obiectivul țintit. și 
nici tinerii autori nu au 
dispus de muniție suficientă 
pentru o bătălie de durată.

Dar dacă „momentul 
Jimmy Porter" — momentul 
în care acest personaj de 
teatru a devenit dintr-o 
dată exponentul și simbo
lul unei generații — a tre
cut, piesa a rămas, și ea 
prilejuiește acum revelații 
pe care filmul (prescurtând 
mult textul, în mod firesc), 
nu le putea oferi și pe care 
scurgerea timpului le subli
niază. „Privește înapoi cu 
mînie" se dovedește a fi nu 
doar înregistrarea fidelă a 
unei stări de spirit pasage
re ; ea are vibrația, puterea 
de caracterizare a unei o- 
pere literare și dramatice 
de rezistentă. Revolta lui 
Jimmy Porter e limitată, 
confuză și inconsecventă, 
lipsită de un tel precis și de 
aceea incapabilă să deter
mine prefaceri reale ; dra
ma sa e însă adîncă și emo
ționantă ; este o disperare 
sinceră și plină de semni
ficații în gesturile sale 
bezmetice, în acrobațiile 
sale de saltimbanc, la răs
crucea dintre o lume pe 
care nu o mai poate supor
ta și o alta pe care nu și-o 
poate imagina.

Nefiind în stare să acțio
neze, Jimmy vorbește, re
varsă un potop de cuvinte, 
aruncă invective, cu o im
pertinență deseori copilă
roasă, rostește tirade nesfîr- 
șite și amare, pe care cei 
din jurul său le ascultă pe 
jumătate fascinați, pe ju
mătate îngroziți. Forța pie
sei stă în dialog, nu în in
trigă, și de aceea mi se 
pare justificată orientarea 
generală a tînărului regizor 
de film Andrei Blaier (de
butant acum în teatru), 
care a pus accentul pe re
plică, a ținut — și a reușit 
— ca textul să se audă.

Pentru a judeca valoarea 
spectacolului trebuie să ți
nem seama că Teatrul „Bu
landra" prezintă alternativ 
două versiuni, destul de 
mult diferite între ele atît 
prin interpretarea dată e- 
roului principal, cît și prin 
raporturile pe care acesta 
le determină pe scenă. 
George Oancea, actor ne 
care l-am apreciat, de pil
dă. centru compoziția din 
„Copiii soarelui", mi se pare 
neinspirat distribuit în 
Jimmy Porter. îi lipsește 
măcinarea interioară din 
care izvorăsc convulsiile a-

opere repre- 
dramaturgia 

contemporană, 
încetineală

cestui personaj, e dur și 
grosolan dar nu „furios" — 
cel puțin nu în accepția pe 
care o cerș curentul drama
turgie (naugurat de Osbor
ne. Eroii acestei dramatur
gii sînt în esența lor niște 
visători hipersenzltivi, care 
detestă mai mult ca orice 
cruzimea (o replică din pie
să o precizează, de altfel) ; 
furia lor e furia neputin
ței, agresivitatea lor e agre
sivitatea timidului, insolen
ta lor e insolența celui slab 
și dezarmat. Nimic mai ero
nat decît să ni-1 imaginăm 
pe Jimmy Porter brutal, 
rigid și ursuz din fire 
dar Oancea face, în mare 
măsură (probabil involun-

cronica 
teatrală
tar) această greșeală. Chiar 
dacă unele momente acto
ricești, considerate inde
pendent, ar fi reușite, per
sonajul în întregul său e 
mai degrabă antipatic, prea 
încruntat, monoton și aga
sant în izbucnirile sale gă
lăgioase. Te întrebi : ce-l 
ține lingă el pe prietenul 
său Cliff — mult mai lucid 
și mai spiritual, în interpre
tarea excelentă pe care i-o 
dă Virgil Ogășanu, ajun- 
gind să concentreze'asupra 
sa atenția principală a pu
blicului — și mai ales ce a 
atras-o pe Alison, ce-o face 
să revină la acest soț acru 
și răstit ? Protagonistul ce
leilalte montări, Emmerich 
Schaffer, se află incompa
rabil mai aproape de rol : 
Jimmy al său e trist, dar 
niciodată sumbru și sec, are 
farmec, umor, îșl pierde a- 
desea cumpătul și comite 
cîte un gest impulsiv, dar îl 
simți îndurerat, supărat în 
primul rînd pe el însuși ; 
fronda sa nu e morocănos- 
arțăgoasă, ci ironică și fan
tastă. în privirile sale, care 
spun mai mult decît cuvin
tele, ghicim un sentimental 
care se refuză și încearcă 
să-și creeze o platoșă, con
vins că sentimentul a deve
nit, în lumea de azi. o infir
mitate.

Fată 
Porter, 
Alison

de cei doi Jimmy 
interpreta 

reacționează diferit 
— și nici nu se putea alt
fel, fiind vorba de o actriță 
de sensibilitatea și instinc
tul scenic ale Ilenei Pre-

soției

descu. Pe cel dinții, Alison 
îl urmărește mereu speria
tă, cu lacrimile in git; al 
doilea o respinge, dar..o și. 
atrage, nebuniile lui pe 
care nu te înțelege o fâc a- ' 
desea să surîdă protector, 
pentru că ea simte că acest 
„urs" ciudat are foarte 
multă nevoie de duioșie și 
de ocrotire. Si Cliff e altul 
aci : devine „vioara a 
doua", cucerit și dominat 
de personalitatea mai for
mată și mai impetuoasă a 
prietenului său.

Reușita acestei variante 
confirmă, după părerea 
mea. calitățile promițătoare 
ale regizorului ; lipsa lui de 
experiență scenică își spune 
euvîntul în ezitările și ero
rile de distribuție, în îndru
marea insuficientă a unor 
interpreti. Incerte, liniar și 
superficial concepute regi
zoral rămîn în ambele ver
siuni două personaje : colo- * 
nelul Redfern (atît în inter
pretarea lui Jean Reder cît 
și a lui Sorin Gabpr) și He
lena (Gina Patrichi). Pentru 
vechea Britanie, al cărei 
exponent e, în piesă, colo
nelul Redfern. Jimmy Por
ter are o ură fără mar
gini, dar și un anume res
pect, izvorît dintr-un com
plex de inferioritate al tână
rului derutat și însingurat 
în fata omului de acțiune ; 
această relație foarte im
portantă nu poate fi înțe
leasă, din pricina prezentei 
scenice șterse, insignifiante 
a colonelului. Helena e tot 
ce poate fi mai opus lui 
Jimmy. în vreme ce el cal
că în picioare orice con
venții. ea trăiește pe un e- 
șafodai de precepte morale, 
îr> numele cărora ar dori — 
iară să reușească totuși — 
să-și suprime pornirile cele 
mai firești. Puritanismul ei 
anare astfel cu atît mai ipo
crit, aiungînd s-o îngreto- 
șeze de sine — dar acest 
conflict interior transpare 
va? în snecta^ot

Interiorul sărăcăcios unde 
locuiesc Porterii a fost 
construit de Paul Bortnov- 
schi cu un desăvîrsit bun 
gust. Mi-ar fi n’ăcut. djn 
persDectiva actuală, să exis
te în elastica spectacolului 
(inclusiv costumele, reali
zate de Ovidiu Bubulac) un 
element de ostentativ ’n 
plus, căci după mai bine de 
un deceniu de la apariția 
„furioșilor" în literatură, 
generația pe care ei o re
prezintă pare a fi produs 
în Viata reală o „revolutiv" 
de ordin mai ales decorativ 
si vestimentar : o explozie 
de culoare în peisajul pînă 
atunci cenușiu al străzii en
gleze.

Andrei BĂLEANU

Cartea de specialitate
la domiciliu

Secția „Cartea la domiciliu" din cadrul 
C.L.D.C -Ploiești expediază la domiciliu, contra 
ramburs, cărți de specialitate — noutăți editoria
le — din toate domeniile. Comenzile se primesc 
pe adresa instituției, cu sediul în Piața 1(5 Fe
bruarie nr. 21, Ploiești.

Saptdmina viitoare, producția românească de 
filme va fi reprezentată printr-o nouă premieră : 
..Subteranul", film turnat de regizorul Virgil Ca- 
lotescu, după scenariul lui Ioan Grigorescu. Eroii 
filmului sînt purtători ai unor gînduri și dezide
rate ale epocii noastre. Dar filmul nu este nu
mai o dezbatere de idei. Un incendiu, efortul 
eroic al oamenilor pentru stingerea lui, diferita 
stări sufletești și conflicte spirituale conferă 
filmului atractivitate, spectaculos, dinamism. Mai 
menționăm distribuția de prestigiu formată din 
actorii Iurie Darie, Leopoldina Bălănuță, Ștefan 
Ciobotărașu, Toma Caragiu, Viorica Farkaș, 
Emil Botta, Constantin Codrescu, Dem Rădulescu, 
Mircea Bașta, Geo Barton, Monica Ghiuță.

Mărturii nescrise 
ale istoriei Bacăului
BACĂU (corespondentul „Scînteii"). — în ime

diata vecinătate a bisericii voievodale „Precista" 
din Bacău s-a deschis un important șantier ar
heologic. Săpăturile, care se desfășoară sub con
ducerea profesorului Iulian Antonescu, directo
rul muzeului regional, au scos la iveală partea 
subterană a palatului curților domnești, zidită la 
sfirșitul secolului al XV-lea in vremea lui Ște
fan cel Mare de către fiul acestuia, Alexandrei. 
Au fost găsite aici ziduri din piatră și cărămidă 
de format arhitectonic tipic pentru această epo
că, virfuri de arme din fier și o bogată varietate 
de ceramică. Au fost găsite și fragmente ceramice 
din secolul al XIV-lea, care indică, după părerea 
istoricilor, ipoteza existenței orășenești mult an
terioare curților domnești. Această descoperire ar
heologică aruncă o nouă lumină asupra impor
tantelor funcții administrative și economice ju
cate de tirgul Bacăului în acea epocă. Totodată, 
ea contribuie din plin la creionarea profilului is
toric, economic și cultural al Moldovei lui Ștefan 
cel Mare și înzestrează orașul Bacău cu un punct 
turistic de o mare valoare educativă.

■ ■■

j
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Dineu oferit de tovarășul Ștefan Voitec 
in cinstea delegației Partidului 

Socialist din Japonia

Tovarășul Constantin Dragan 
a plecat la Fraga

Tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a oferit luni seara un di
neu în cinstea delegației Partidu
lui Socialist din Japonia, formată 
din Shichiro Matsumoto, deputat, 
membru al Comitetului Executiv 
Central al P.S.J., șef al Biroului 
pentru afaceri internaționale al 
P.S.J., și Shimpei Fujimaki, secre
tar al Biroului pentru afaceri inter
naționale al P.S.J. Au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., președinți 
ai unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale și depu- 
tați

★
Marți dimineața, delegația Par

tidului Socialist din Japonia con
dusă de Shichiro Matsumoto, de

ÎNTOARCEREA DIN SUEDIA
A DELEGAȚIEI C.C. AL P.C.R.
Marți seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului de stingă — co
muniștii — din Suedia, a făcut o 
vizită în această țară.

Din delegație au făcut parte to
varășii Constantin Mîndreanu, 
inembru supleant al CC. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R., și Ște

ZIUA NAȚIUNILOR UNITE
Sărbătorirea zilei de 24 octom

brie, Ziua Națiunilor Unite, dată 
la care cu 22 de ani în urmă a in
trat în vigoare Carta O.N.U., a fost 
marcată în țara noastră printr-o 
șc iță festivă, care a avut loc 
mar,i, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., sub auspiciile Asociației 
pentru Națiunile Unite și Asocia
ției de drept internațional și relații 
internaționale din Republica Socia
listă România.

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Ministerul Afacerilor Ex- 
terne, membri ai Comitetului Exe
cutiv al Asociației pentru Națiu
nile Unite, ai Consiliului Executiv 
al Asociației de drept internațional 
și relații internaționale, oameni de 
știință și cultură, ziariști români și 
străini, precum și șefi de misiuni 
l.plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Ședința festivă a fost prezidată

Cronica x i I e I
PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

A CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI DE SPECIALIȘTI 
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII DIN R. D. VIETNAM

Marți, tovarășul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit pe Phan Van Chieu, 
adjunct al ministrului agriculturii 
al R. D. Vietnam, conducătorul de
legației de specialiști în domeniul 
agriculturii din R. D. Vietnam, 
care face o vizită în țara noastră

Știri sportive
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). •— Cu deschiderea turneului de 
box, la Arena Mexico, concursurile 
preolimpice de la Ciudad de Mexico 
au intrat în cea de-a doua „repriză". 
In prima gală., campionul ro
mân Constantin ducă și-a luat o 
binemeritată revanșă asupra polone
zului Hubert Skrzypczak, la care 
pierduse anul acesta în finala euro
penelor de la Roma. In excelentă 
formă, mai tehnic si mai precis în 
lovituri, Ciucă l-a dominat pe 
Skrzypczak adjudecindu-și o victo
rie netă la puncte. In limitele cate
goriei cocos, italianul Pino Mura a 
repurtat o neașteptată victorie asu
pra polonezului Arthur Oiech, dar 
cea mai mare surpriză a reuniunii a 
furnizat-o mexicanul Alfredo Lu- 
gueno, care l-a învins la puncte în 
cadrul categoriei semimijlocie pe 
Marian Kasprczyk (Polonia), campion 
olimpic.

Competiția de tir a continuat cu 
proba de sheet. După prima manșă, 
conduce Konrad Wirnhier (R.F.G.) 
eu 99 puncte, urmat de Luigi Rivoira 
(Italia) 98 puncte si Gheorghe Sen- 
eovici (România) 97 puncte. Proba 
de armă liberă calibru redus, trei 
poziții, s-a încheiat cu victoria lui 
Vladimir Komlev (U.R.S.S.).

Curse viu disputate și rezultate 
excelente au marcat din nou între
cerile cicliste pe velodrom. In finala 
probei de viteză, italianul Giordano 
Turrini l-a întrecut pe campionul 
mondial Daniel Morelon (Franța), 
realizînd pe ultimii 200 m timpul de 
10”94/100. Intr-o tentativă efectuată 
pe velodromul Callar, Jiri Daler 
(Cehoslovacia) a stabilit un nou re
cord mondial de amatori la proba de 
5 000 m cu start c e pe Ioc : 6’05"64/ 
100. Vechiul record, deținut de ita
lianul G. Ursi, era de 6’11”O7/1OO.

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEA
ȚĂ A ROMÂNIEI a jucat la Proste- 
jov (Cehoslovacia) cu formația locală 
Jelezarny. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 5—4 (2—-2, 0—2, 3—0).

DOUĂ ECHIPE ROMANEȘTI DE 
FOTBAL ÎNTREPRIND ÎN PRE
ZENT turnee peste hotare : F. C. Ar
geș, lidera clasamentului categoriei 
A, va susține trei partide în R. D, 
Germană, iar A.S.A. Tg. Mureș va 
evolua în Cehoslovacia. 

putat, membru al Comitetului Exe
cutiv Central al P.S.J., șef al Bi
roului pentru afaceri internaționale 
al P.S.J., a fost primită de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

★
Marți după-amiază delegația 

Partidului Socialist din Japonia, 
condusă de Shichiro Matsumoto, a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ștefan Voitec, Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

(Agerpres)

fan Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela'Vass, și 
Mihail Florescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Va
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C, al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

de prof. dr. Traian Ionașcu, pre
ședintele Asociației pentru Națiu
nile Unite și al Asociației dă drepț 
internațional și relații interna
ționale (A.D.I.R.I.).

Prof. dr. Mihail GhelmegeanU, 
membru al Comitetului Executiv 
âl Asociației pentru Națiunile Uni
te și președintele secției de drept 
internațional al A.D.I.R.I., a vorbit 
despre rolul pe care O.N.U. — a- 
cest important for internațional — 
trebuie să-l ocupe în realizarea 
unui climat de încredere și apro
piere între state, de pace și secu
ritate, despre viabilitatea principii1- 
lor înscrise în Carta O.N.U,, des
pre sarcinile complexe pe care rea
litatea contemporană le. pune în 
fața acestei organizații internațio
nale. Vorbitorul a relevat partici
parea activă a țării noastre la în
făptuirea Telurilor înscrise în Carta 
O.N.U., prestigiul pe care România 
și l-a dobîndit în urma numeroase
lor propuneri și inițiative proprii 
în diverse probleme de actualitate 
internațională, menite să ducă la 
consolidarea păcii și dezvoltarea 
cooperării între state.

(Agerpres)

la invitația Consiliului Superior al. 
Agriculturii. La întrevedere au 
participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, precum și Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București. Au fost abordate aspec
te privind dezvoltarea producției 
agricole în cele două țări.

CU PRILEJUL ZILEI 
NAȚIONALE A AUSTRIEI

Cu prilejul Zilei naționale a 
Austriei, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat marți o seară culturală 
austriacă. Au luat parte Octav Li
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relații cultu
rale cu străinătatea, funcționari 
superiori, din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură. 
Au fost prezenți Gerhard Rainer, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, membri ai 
ambasadei, precum și alți membri 
ai corpului diplomatic. Cu acest 
prilej criticul literar Valeria Râpea- 
nu a vorbit despre spiritul vienez 
în cultura universală. în conti
nuare a fost prezentat filmul aus
triac „Dansez cu tine".

★
între 16 și 24 octombrie 1967 a 

avut loc la București Conferința 
conducătorilor oficiilor de invenții 
ale Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Socialiste România, 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Ungare.

La conferință s-a făcut un 
schimb de experiență și de păreri 
cu privire la activitatea de protec
ție a invențiilor în țările Socialiste, 
la dezvoltarea colaborării și lâ â- 
cordarea de ajutor frățesc în do
meniul protecției invențiilor, măr
cilor de fabrică și desenelor indus
triale.

★
Cu prilejul inaugurării liniei ae

riene TAROM București — Beirut, 
marți la amiază a sosii în Capitală 
Nazem Akkari, secretar general al 
Consiliului de Miniștri al Libanu
lui, Mohamed Sabra, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, I- 
brahim Bizri, adjunct al ministru
lui turismului, Kamal Jabr, pre
ședintele Camerei de Coirierț, pre
cum și un grup de oameni de afa
ceri, directori și redactori de 
ziare. (Agerpres)

Președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Constantin Drăgan, a plecat marți 
la amiază lâ Praga pentru a lua 
parte la lucrările celei de-a 34-a se
siuni a Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale, ce va 
avea loc între 25 și 27 octombrie.

La plecare pe aeroportul Bănea- 
sa au fost prezenți Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte al C.C. al 
U.G.S.R., secretarii C.C. al U.G.S.R., 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al U.G.S.R., activiști sindicali, 
ziariști.

INFORMAȚIE
Banca Națională a Republicii 

Socialiste România va pune în cir
culație, începînd de la data de 1 
noiembrie 1967, un nou bilet de 
bancă de 100 lei, imprimat cu de
numirea statului — Republica So
cialistă România.

în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 100 lei, 
care este imprimat cu vechea de
numire a statului „Republica 
Populară Română", va continua 
să aibă deplină putere circulatorie 
și va circula paralel cu noul bilet 
de bancă de 100 lei.

Noul bilet de bancă de 100 lei 
este imprimat pe hîrtie albă avînd 
filigran în zig-zag pe întreaga su
prafață a hîrtiei. Culoarea predo
minantă a biletului este albastru 
închis cu violet și are imprimat pe 
față portretul lui Nicolae Bălces- 
cu, denumirea băncii emitente 
„Banca Națională a Republicii So
cialiste România", stema țării, va
loarea biletului, numărul de serie,

Mitinguri de solidaritate cu lupta 
forțelor progresiste 

și democratice din Indonezia
HUNEDOARA. — Un mare nu

măr de fumaliști, oțelari, lamina
tori și alți oameni ai muncii de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
s-a adunat marți într-un miting de 
protest împotriva persecuțiilor la 
care sîrit supuse forțele democra
tice și progresiste din Indonezia. 
Luînd cuvîntul în cadrul mitingu
lui, prim-topitorul oțelar Avram 
Opriș și ing. Nicolae Găvănescu, 
au condamnat valul de teroare și 
represiune împotriva comuniștilor 
și celorlalte forțe progresiste și pa
triotice din Indonezia.

Expriml'ndu-și convingerea că 
pînă la urmă în Indonezia va birui 
cauza dreaptă a poporului, lupta sa 
pentru libertate, vorbitorii au su
bliniat că alături de toți cei ce 
muncesc din țana noastră, colectivul 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
își exprimă sentimentele de simpa
tie și solidaritate cu oamenii mun
cii din Indonezia.

Participanțdi la miting au adre
sat O moțiune de protest președin
telui interimar al Indoneziei, ge
neralul Suharto, în care cer să se 
pună capăt terorii dezlănțuite 
împotriva forțelor progresiste și 
democratice indoneziene și să fie 
restabilite și respectate libertățile

viața internațională
Este necesară îmbunătățirea 
situației economice a negrilor

Programul cerut de Conferința naționala a P.C. din 
S.UJL

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Ziarul „Worker" informează că la 
Conferința națională a Partidului 
Comunist din S.U.A., consacrată 
problemelor populației de culoare, 
s-a analizat activitatea partidului 
în domeniul sprijinirii luptei de 
eliberare a negrilor americani și 
atitudinea față de tulburările din

Ședința comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru geologie

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
între 17 și 23 octombrie la Buda
pesta a avut loc cea de-a 11-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru geologie. La șe
dință au participat delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, R.P. 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară și U.R.S.S. Re
prezentanții R. P. D. Coreene și 
R. D. Vietnam aii participat în ca
litate de observatori.

Comisia a examinat sarcinile care 
rezultă din recomandările adoptate, 
la ultima ședință a Consiliului Exe
cutiv C.A.E.R. și a aprobat planul 
pe 1968.

Comisia a adoptat recomandări 
cu privire la metodele de prospec
tare, evaluare și păstrare în evi
dență a zăcămintelor de cărbune 
și a rezervelor de apă descoperite. 
De asemenea, au fost examinate 
probleme legate de specializarea 
în producția de instrumente geo
fizice, precum și alte probleme 
tehnico-științifice.

La sosire pe aeroportul din Pra
ga, tovarășul Constantin Drăgan a 
fost întîmpinat de Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M., Stana 
Drăgoi, secretar al F.S.M,, B. Ko- 
zelka, secretar al C.C.S. din R. S. 
Cehoslovacă, precum și de alți re
prezentanți âi C.C.S, din Cehoslo
vacia. A fost prezent, de asemenea, 
Mihail Răsuceanu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România la Praga.

■ (Agerpres)

numărul de ordine, anul emisiunii 
1966, iar pe verso denumirea sta
tului— Republica Socialistă Româ
nia, o vedere reprezeptînd Ateneul 
Român și valoarea biletului;

De asemenea, tot de la data de 
1 noiembrie 1967, se va pune în 
circulație și un nou bilet de ban
că de 50 iei.

Noul bilet de bancă de 50 lei 
este imprimat pe hîrtie albă, avînd 
filigran în zig-zag pe întreaga su
prafață a hîrtiei. Culoarea predo
minantă a biletului este verde cu 
Violet și are imprimat pe față por
tretul lui Alexandru Ion Cuza, de
numirea băncii emitente „Banca 
Națională a Republicii Socialiste 
România", stema țării, valoarea bi
letului, numărul de serie, numărul 
de ordine, anul emisiunii 1966, iar 
pe verso denumirea statului — 
Republica Socialistă România, o 
vedere reprezentînd Palatul Cul
turii din Iași și valoarea biletului.

(Agerpres)

democratice și sindicale, să fie a- 
părată viața celor mai buni fii ai 
poporului indonezian, condamnați 
în mod arbitrar de tribunalele mi
litare.

★
GALAȚI. — Marți la amiază, la 

Șantierul naval din Galați a avut 
loc un miting de solidaritate cu 
lupta dreaptă a forțelor progresis
te și democratice din Indonezia.

Luînd cuvîntul în cadrul mitin
gului, muncitorul cazangiu Gheor
ghe Tașcă și inginerul Gheorghe 
Tănase âu condamnat cu tărie te
roarea și masacrele dezlănțuite de 
forțele reacționare împotriva for
țelor progresiste și democratice din 
Indonezia.

Exprimînd sentimentele de soli
daritate ale poporului român cu 
forțele progresiste și democratice 
din Indonezia, participanții la mi
ting au adresat o moțiune de pro
test președintelui interimar al 
Republicii Indonezia, generalul 
Suharto, prin care se cere restabi
lirea drepturilor sindicale și a li
bertăților democratice în Indonezia 
și încetarea represiunilor antide
mocratice și terorii la care sînt 
supuși cei mai buni fii ai poporului 
indonezian.

(Agerpres)

ghetourile orășenești. Conferința 
națională a acordat o atenție deo
sebită atragerii maselor de munci
tori americani în acțiunile de spri
jinire ă cauzei drepte a negrilor 
americani.

Conferința — la care au luat cu- 
vîntul președintele național al Par
tidului Comunist din S.U.A., Henry 
Winsțon, secretarul general, Gus 
Hali, precum și un mare număr de 
delegați — a cerut adoptarea unui 
program pe termen lung pentru 
îmbunătățirea radicală a situației 
economice a negrilor, program care 
să cuprindă planuri pentru dezvol
tarea regiunilor din extremitatea 
sudică a S.U.A., din statele din 
sud-vest și pentru lichidarea ghe- 
tourilor din marile orașe.

Convorbirea lui A. Novotny 
cu o delegație a C. C. 
al Uniunii ziariștilor« 
din Cehoslovacia

PRAGA 24 (Agerpres). — Antonin 
Novotny, prim-secretar «1 C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a avut marți 
o convorbire cu o delegație a Comi
tetului Central al Uniunii ziariștilor 
din Cehoslovacia, cane l-a informat 
despre lucrările Congresului ziariștilor 
cehoslovaci, hotărîrile și rezoluțiile 
sale. Antonin Novotny a apreciat efor
turile ziariștilor cehoslovaci în peri
oada dintre ultimele două congrese și 
și-a exprimat sprijinul deplin ăl C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia în realiza
rea hotărîrilor și rezoluțiilor celui 
de-al Vrlea Congres al Uniunii zia
riștilor din Cehoslovacia.

CERINȚA MAJORA IN PROBLEMA PROLIFERĂRII ARMEI ATOMICE:

Tratatul-un instrument real
al destinderii și eliminării
primejdiei nucleare
Pacea, năzuința fierbinte a tuturor 

popoarelor, este în zilele noastre indi
solubil legată de interzicerea celor 
mai distructive arme de exterminare 
în masă — armele nucleare. De peste 
două decenii, din 1945 cînd a explodat 
prima bombă atomică, deasupra ome
nirii și civilizației planează spectrul 
primejdiei unui război termonuclear, 
care se accentuează pe măgură ce 
cresc stocurile de arme nucleare și 
puterea lor de distrugere. în aceste 
decenii, forțe sociale mereu mai largi, 
de pe toate continentele s-au ridicat 
la luptă pentru a împiedica folosirea 
energiei atomice — această mare des
coperire a geniului uman — împotri
va umanității, pentru a pune în afara 
legii armele nucleare și a le scoate 
definitiv din arsenalul statelor. în a- 
cest cadru, prezintă o mare însemnă
tate evitarea răspîndirii în continuare 
a armei atomice, întrueît înmulțirea 
puterilor nucleare atrage după sine 
înmulțirea riscurilor de folosire a a- 
cestei arme și, implicit, diminuarea 
securității internaționale.

După cum se știe, această proble
mă a format și formează obiectul 
unor stăruitoare preocupări pe plan 
internațional, preocupări care reflec
tă îngrijorarea popoarelor și dorința 
lor legitimă de a se ajunge la inter
zicerea și lichidarea armelor nucle
are. In prezent, 
lor 18 state ; 
după discuția 
proiectului de 
forma a două texte identice de dele
gațiile U.R.S.S. și S.U.A., lucrările au 
ajuns în faza formulării de observații 
concrete pe text. Diferitele state re
prezentate în Comitet — între care 
Suedia, Mexic, R.A.U., Birmania, Bra
zilia, Etiopia, India, Italia, Nigeria —■ 
au expus numeroase considerente, au 
prezentat un mare număr de propu
neri și sugestii de completare și îm
bunătățire a proiectului inițial — în
suși acest fapt vădind spirit de coope
rare, necesitatea și utilitatea dezba
terii, importanța aportului colectiv pe 
care trebuie să se bazeze realizarea 
unul astfel de tratat, încît el să cores
pundă întru totul scopului propus, să 
aducă lumii un grad sporit de secu
ritate, să fie un instrument de pace și 
progres pașnic pentru toate națiunile.

Poziția României în problema unui 
tratat de nediseminare este binecu
noscută, fiind cu claritate expusă de 
conducătorii partidului și statului nos
tru. Republica 
consideră că 
mei nucleare 
deosebită ca

, în Comitetul ce- 
pentru dezarmare, 

generală asupra 
tratat depus sub

Socialistă România, 
nediseminarea ar
are o importanță 
una din măsurile

parțiale, tranzitorii menite să ne
tezească drumul spre interzicerea fo
losirii armelor atomice, încetarea 
producției lor și lichidarea totala a 
stocurilor existente — calea sigură a 
eliminării primejdiei râznoiului ter
monuclear. Un tratat de nedi
seminare care ar conduce la micșo
rarea pericolului de război, la lichi
darea împărțirii lumii în țări nucle
are și nenucleare, la întărirea egali
tății între state ar corespunde pro
gresului general al omenirii, ar pu
tea fi într-adevăr un instrument de 
întărire a păcii și securității inter
naționale, de apărare a vieții popoa
relor.

Prezentarea de către delegația noas
tră în Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare, în numele guvernului Re
publicii Socialiste România, a Docu
mentului de lucru conținînd propu
neri concrete de îmbunătățire a pro
iectului supus dezbaterii exprimă 
dorința țării noastre de a-și aduce, 
alături de alte state, întreaga contri
buție în spirit constructiv la elabo
rarea unui tratat judicios și eficace, 
de a-și îndeplini în mod activ și cu 
înaltă responsabilitate sarcinile ce-i 
revin ca țară-membră a comitetului.

România pornește de la premisa că 
problemele puse în discuție prezintă 
multiple aspecte și implicații care 
privesc direct interese naționale din 
cele mai importante ale popoarelor, 
privesc direct asemenea aspecte fun
damentale, cruciale pentru orice stat 
cum sînt securitatea sa și progresul 
tehnico-economic, șl, totodată, sfera 
relațiilor internaționale, viața comu
nității mondiale. Totodată, faptul că 
arma nucleară se află și în mîinile 
forțelor imperialismului, al cărui ca
racter războinic își găsește cea mai 
pregnantă expresie în sălbatica agre
siune a S.U.A. din Vietnam, impune 
maximă atenție și vigilență din par
tea popoarelor, o grijă neslăbită ca 
în tratat să nu existe nici o fisură 
care să poată fi folosită de imperia
lism în promovarea politicii sale răz
boinice, a liniei sale de hegemonie 
mondială, comploturi, amenințări și 
presiuni.

Tocmai pornind de la aceste con
siderente, țara noastră a propus in
troducerea în preambulul tratatului, 
care stabilește cadrul său general, a 
principiilor recomandate în rezoluția 
adoptată de Adunarea Generală a 
O.N.U. la sesiunea a XX-a din 1965, 
rezoluție prin care se prevede în mod 
expres că tratatul trebuie să nu lase 
nici o portiță care să permită răspîn- 
direa sub orice formă a armei nucle
are ; să cuprindă un echilibru re
ciproc acceptabil de răspunderi șl <>- 
bligații între statele nucleare și ne
nucleare ; să fie un pas în direcția 
dezarmării nucleare ; să cuprindă 
prevederi acceptabile și practice care 
să-i asigure eficacitatea ; să nu afec
teze dreptul statelor de a încheia 
tratate pentru realizarea de zone 
denuclearizate. Aceasta formează un 
cadru precis de principii, formulat 
cu rigurozitate, a cărui valoare con
stă în faptul că a fost aprobat de co
vârșitoarea majoritate a statelor 
membre ale O.N.U. a întrunit și în
trunește cea mai largă adeziune.

Așa cum este cunoscut, așa cum e- 
vidențiază viata, problema majoră 
ce confruntă omenirea este problema 
lichidării pericolului de război ter
monuclear. Potrivit datelor de spe
cialitate, arsenalele nucleare exis
tente astăzi în lume dispun de aseme
nea stocuri de arme încît ar per
mite să se arunce zilnic cîte o bom
bă atomică, timp de... 140 de ani — 
puterea de distrugere a fiecărei ase
menea bombe fiind mai mare decît 
aceea a întregii cantități de explozi
bil folosit în cel de-al doilea război 
mondial ! Firește, esențial și hotărî- 
tor pentru lichidarea primejdiei răz
boiului nuclear ar fi să se realizeze 
interzicerea necondiționată a folosi
rii armelor atomice, încetarea pro

ducției lor și lichidarea stocurilor 
existente. Aceasta este problema car
dinală a vieții internaționale contem
porane, obiectivul esențial al luptei 
pentru pace.

In acest sens, eficiența și valoarea 
unui tratat de neproliferare depind 
de gradul în care el ar constitui un 
pas efectiv pa calea menită să ducă 
la interzicerea și desființarea arme
lor nucleare, ar constitui o verigă în 
lanțul de măsuri îndreptate spre a- 
cest țel, s-ar încadra direct și 
organic într-un proces evolutiv 
â cărui finalitate să fie dezarma
rea nucleară. Deși nu ar duce la eli
minarea pericolului nuclear, un acord 
internațional de nediseminare va fi 
util și ar constitui un factor pozitiv 
conținînd prevederi riguroase 
care să oblige la realizarea în 
continuare a unor pași spre de
zarmarea nucleară. în acest sens 
s-au și exprimat reprezentanții a nu
meroase alte țări, „Un tratat de ne- 
răspîndire a armelor nucleare — a 
declarat la Geneva reprezentantul 
Italiei, Cavalletti — trebuie să fie un 
punct de plecare pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și elimi
narea treptată a acestor arme, după 
cum trebuie făcută o legătură strîn- 
să între nerăspîndirea armelor nu
cleare ?i dezarmare".

Un astfel de deziderat se poate rea
liza numai prin încorporarea în tra
tat a unor clauze precise, sub formă 
de articol propriu-zis, care să pre
vadă că părțile participante la tra
tat posesoare de arme nucleare se o- 
bligă să întreprindă măsuri concrete 
în vederea încetării producției de 
arme nucleare, reducerii și distruge
rii, la data cea mai curind posibilă, 
a armelor nucleare și a mijloacelor de 
transportare la țintă. Tocmai acesta 
este conținutul unui articol pe care 
țara noastră îl propune să fie inclus 
în tratat. Pentru a întări caracterul 
eficient al unui asemenea angaja
ment, România preconizează să se 
prevadă că dacă în termen de 5 ani 
de la data intrării în vigoare nu se vor 
întreprinde asemenea măsuri, părțile 
vor examina situația creată și vor ho
tărî asupra măsurilor ce urmează a 
fi întreprinse.

în lipsa unor asemenea prevederi 
concrete, s-ar crea situația că un do
cument internațional elaborat de un 
comitet pentru dezarmare ar legifera 
„dreptul" de continuare a cursei înar
mărilor ; practic, primejdia nucleară, 
ale cărei dimensiuni actuale o arată 
datele tehnice amintite înainte, nu nu
mai că nu s-ar micșora, ci dimpotri
vă, ar continua să crească, proporțio
nal cu creșterea stalurilor de arme 
atomice. Un tratat de nediseminare, 
de la care popoarele așteap
tă să fie un factor de 
destindere și întărire a securității, ar 
lăsa astfel imperialismului mîinile 
deslegate pentru a-și spori arsenalul 
nuclear, pentru perfecționarea tehni
că și tehnologică a armelor nucleare 
existente, pentru a-și spori forța mi
litară contrar cerințelor primordiale 
ale păcii. Că tocmai așa stau lucru
rile o arată. între altele, faptul că 
prezentarea unui proiect de tratat de 
neproliferare nu a împiedicat S.U.A. 
să anunțe concomitent lansarea siste
mului A.B.M. (armă rachetă antira- 
chetă) — program de înarmări nu
cleare de vaste proporții, deschizător 
al unei noi etape în cursa înarmări
lor.

Ținînd seama de experiența isto
riei, de considerentele de principiu, 
de recomandările Adunării Generale 
aO.N.U., propunerile României pre
văd ca tratatul care parafează renun
țarea de către statele nenucleare la 
arma atomică să înscrie totodată în
tr-un articol obligația solemnă a ță
rilor nucleare de a nu folosi nici
odată și în nici o împrejurare arme
le atomice și de a nu amenința cu 
folosirea acestor arme statele care se 
angajează să nu posede arme nucle
are.

Aderînd la un tratat de nedisemi
nare, fiecare țară dorește în mod le
gitim ea angajamentul pe care și-I 
ia, de a nu produce și a nu-și 
procura arma atomică, să nu însem
ne diminuarea securității ei, ci dim
potrivă să aducă întărirea acestei 
securități. Asumîndu-și această obli
gație jește cu totul firesc, cu totul în
dreptățit ca ea să primească și ga
ranții corespunzătoare că nu va fi 
victima unui atac cu arme nucleare. 
Altfel s-ar crea o situație paradoxa
lă : Ia un pol — angajamentul de a 
nu obține nici în prezent, nici în vii
tor arme nucleare, iar la celălalt pol 
— posibilitatea, neîngrădită prin ni
mic, a continuării și intensificării 
înarmărilor. După cum se exprima 
plastic ziarul elvețian „Neue Ziircher 
Zeitung", într-un articol intitulat 
„Dezarmarea neînarmaților", nedise
minarea concepută astfel „nu ar face 
decît să înghețe la zero pe cei neînar
mați din punct de vedere nuclear, 
fără a incomoda cîtusi de puțin pe 
cei înarmați". Or, este bine cunos
cut cum au folosit S.U.A. în decursul 
anilor privilegiul de putere nucleară 
spre a promova o politică de presiu
ne, intimidare, șantaj, întărire a po
zițiilor de dominație. Pentru ca o 
asemenea situație să nu se perpe
tueze, se impun prevederi clare înse
rate în tratat, încît acesta să realize
ze un echilibru reciproc acceptabil al 
îndatoririlor și responsabilităților, 
iar asumarea de obligații să revină 
nu numai unora, ci tuturor părților 
participante.,

Implicațiile unui tratat de nepro
liferare privesc nemijlocit și proble
mele folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice. Secolul al XX-lea a 
intrat în istorie ca „secolul atomic" 
nu numai fiindcă a cunoscut bomba 
de la Hiroșima, ci și pentru că marea 
descoperire a geniului uman, energia 
atomică, își dezvăluie tot mai mult, 
în cursul revoluției tehnico-științifice 
contemporane, inepuizabilele capaci
tăți de a spori în proporții gigantice 
forța creatoare a omului, de a sluji 
progresului accelerat al societății 
umane. De pe acum energia atomică 
înlocuiește resursele unor combusti
bili, poate fi imediat folosită la lu
crări de mari proporții, ca construi
rea de porturi, săparea de tuneluri, de 
mine. Pe mesele de lucru ale cerce
tătorilor se înmulțesc proiecte gran
dioase privind irigarea deserturilor, 
tăierea de istmuri și canale, străpun

gerea munților și deschiderea de de- 
fileuri artificiale, modificări ale re
liefului scoarței și schimbări cores
punzătoare de climă. Acestea nu pot 
fi considerate simple visuri utopice 
ale unor minți îndrăznețe ; faptul că 
la numai un deceniu de la lansarea 
primului satelit artificial al pămîntu- 
luii, omenirea își are pleiada de cos- 
monauți, nave plasate pe Lună și pe 
planeta Venus arată cu ce rapiditate 
uimitoare proiecte socotite pînă nu 
de mult himerice devin de domeniul 
prezentului.

In aceste condiții fiecare stat, fie
care factor politic cu conștiința răs
punderii pentru progresul națiunii 
sale are obligația să se îngrijească de 
asigurarea condițiilor de acces larg 
la folosirea pașnică a energiei nu
cleare, ca unul din cei mai impor
tanți factori ai modernizării echipa
mentului industrial și creșterii poten
țialului economic al fiecărui stat. în
fățișarea de astăzi a civilizației uma
ne ar fi fost de neconceput dacă, de 
pildă, în perioada primei revoluții 
industriale, folosirea aburului nu ar 
fi devenit apanajul tuturor țărilor, 
sau dacă în secolele XIX și XX po
sibilitatea folosirii electricității nu 
ar fi fost la dispoziția tuturor. Este 
de aceea cu totul legitim ca acordul 
de neproliferare să consacre dreptul 
egal al tuturor statelor de a folosi 
cuceririle științei nucleare pentru 
dezvoltarea lor economică șl să nu 
îngrădească în nici un fel accesul la 
folosirea pașnică a energiei atomice. 
Absența din tratat a unor pre
vederi clare în legătură cu dreptul 
tuturor la folosirea pașnică a ener
giei nucleare ar crea o inechitate 
flagrantă : statele nucleare, care sînt 
puternic dezvoltate industrial, și-ar 
asigura, avînd ca bază energia 
atomică, o dezvoltare și mai rapidă, 
în timp ce statele nenucleare ar fi 
condamnate la rămînere în urmă 
din punct de vedere industrial și 
științific, ceea ce ar echivala cu per
manentizarea și adîncirea decalaju
lui tehnologic existent astăzi în 
lume. Este semnificativ că chiar și 
țări strîns legate de S.U.A. formu
lează cerința de a se preveni ase
menea situații. „Nediseminarea tre
buie să meargă mînă în mînă cu 
dezvoltarea pe toate căile a folosirii 
pașnice a energiei atomice și a cer
cetărilor științifice în acest domeniu. 
Trebuie sporite eforturile pentru re
ducerea decalajului existent sub 
acest raport între țările dezvoltate 
Si cele în curs de dezvoltare, pentru 
a nu se crea un „monopol atomic" al 
țărilor industrializate" — declara la 
O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al republicii Paraguay. „Brazilia nu 
vrea să rămînă un coate goale, ato
mic" — declarau recent conducăto
rii brazilieni.

Propunerile României urmăresc ca 
tratatul să asigure drepturi și posi
bilități nelimitate pentru toate sta
tele, pe bază de egalitate și fără nici 
o discriminare, de a face cercetări 
în acest domeniu, de a folosi cuc-sri- 
rile științei nucleare în scopul dez
voltării lor pașnice.

Una din importantele probleme ale 
realizării unui acord de nedisemi
nare este problema controlului, — 
problemă care formează încă subiect 
de tratative, pînă în momentul de 
fată neexistînd un text în proiectul 
de tratat supus c'ezbateril. După 
părerea tării noastre, este nece
sar ca tratatul să prevadă un sis
tem de control precis și echitabil, 
bazat pe principiul, egalității statelor, 
la care să fie supuse în aceeași mă
sură toate țările.

In întreg ansamblul propunerilor 
sale, țara noastră pornește de la fap
tul că acordul de nediseminare, ca 
orice acord internațional, afectînd 
sfera relațiilor dintre state, nu poate 
să fie întemeiat decît pe principiile 
fundamentale ale acestor relații — 
principiile independenței și suverani
tății naționale, egalității depline în 
drepturi a tuturor statelor, indife
rent de forța sau mărimea lor, nea
mestecului in treburile interne, avan
tajului reciproc. Aceste principii, sin
gurele raționale și valabile în zilele 
noastre, formează baza trainică a 
bunelor raporturi între state, garan
ția încrederii reciproce și, de aceea, 
după părerea țării noastre, împărtă
șită și de alte state, ele trebuie să-și 
găsească reflectare în întreg ansam
blul tratatului, în întreg spiritul! ca 
și în litera sa ; toate articolele, cla
uzele și prevederile sale, indiferent 
de problema care o privesc — asi
gurarea securității pentru toți, folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, modalitățile controlului — 
nu trebuie să contravină indepen
dentei și suveranității statelor, prin
cipiului deplinei lor egalități, a 
drepturilor și obligațiilor deopotrivă 
egale pentru toți. Propunerile pre
zentate de tara noastră cu privire îa 
verificarea modului cum sînt îndepli
nite obligațiile asumate de statele 
participante, procedura de modifi
care și modalitățile de retragere din 
tratat urmăresc, de asemenea, apli
carea integrală a acestor principii.

Este neîndoios că numai un tratat 
de nediseminare elaborat cu deose
bită atenție și minuțiozitate, conceput 
în spirit de echitate, care să ia în con
siderare interesele tuturor țărilor și 
ale fiecăreia în parte, poate avea 
eficacitate în viața internațională, 
poate dobîndi vigoare, valabilitate și 
trăinicie, poate servi în mod real 
cauzei destinderii și eliminării pri
mejdiei de război, consolidării păcii 
și securității generale. Numai ase
menea trăsături vor contribui la uni
versalitatea lui — cerință deosebit de 
importantă pentru ca el să producă 
efecte reale în direcția realizării 
scopului propus.

Popoarele lumii, urmărind cu mul
tă atenție lucrările conferinței de la 
Geneva, ca acte de o deosebită răs
pundere internațională, nutresc con
vingerea că vor fi depuse eforturi 
susținute, în mod convergent și în 
spirit de cooperare, ținîndu-se seama 
îndeaproape de toate propunerile cu 
caracter constructiv ce au fost prezen
tate, spre a se ajunge astfel la elabo
rarea unui tratat care să contribuie 
la destindere, la eliberarea omenirii 
de coșmarul războiului atomic, la pro
gresul economic al statelor, la întă
rirea păcii și colaborării internațio
nale.

V. ILIESCU



viața internațională
REUNIUNEA 
CONSILIULUI 
MINISTERIAL 
AL C. E. E.

veto al Franței
la candidatura
britanicău

LUXEMBURG 24 (A- 
gerpres). — Sesiunea 
Consiliului ministerial al 
Pieței comune s-a în
cheiat marți, printr-un 
dezacord total între 
Franța și ceilalți cinci 
parteneri, în ce priveș
te candidatura Angliei 
la C.E.E.

Fondul acestui dezacord îl 
constituie divergențele în ce 
privește oportunitatea unei lăr
giri a Pieței comune, prin admi
terea unor noi membri, și a unor 
negocieri în acest scop cu An
glia și celelalte țări care și-au 
prezentat candidatura (Dane
marca, Norvegia, Irlanda). Mau
rice Couve de Murville, minis
trul de 
vat că 
acestor 
mejdil
După părerea sa, nu se pot an
gaja negocieri cu Anglia decît 
în cazul în care ea se va do
vedi capabilă să rezolve proble
ma dezechilibrului balanței sale 
de plăți și cea a restabilirii ro
lului lirei sterline ca monedă 
națională. Discursul ministrului 
de externe francez este calificat 
de presa engleză ca al doilea 
veto al Franței la candidatura 
britanică la C.E.E. „Atitudinea 
Franței — scrie astfel ziarul 
„Daily Mail" — pune în mod 
practic capăt speranțelor An
gliei de a intra în Piața comu
nă într-un viitor previzibil".

Miniștrii de externe ai celor
lalte cinci țări membre ale Pie
ței comune s-au pronunțat, dim
potrivă, în favoarea aderării 
Angliei.

externe francez, a rele- 
cererile de aderare ale 
țări implică serioase pri- 
pentru Piața comună.

începerea convorbirilor dintre
delegațiile C. C. al P. C. R

si C. C. al P. C. din Finlanda
HELSINKI 24 (Agerpres). — Marți 

au început la sediul C.C. al P.C. din 
Finlanda convorbirile dintre delegația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și delegația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Finlanda.

Din partea română la convorbiri au 
participat tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
P.C.R., Dumitru Coliu, membru 
pleant al Comitetului Executiv 
C.C. al P.C.R.. Ilie Rădulescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicu Bujor, șef de sector la 
Secția internațională a C.C. al P.C.R. 
Din partea finlandeză au participat 
tovarășii Viile Pessi, secretar general 
al P.C. din Finlanda, Aarne Saarinen, 
președintele P.C. din Finlanda, Martti 
Malmberg, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Finlanda,

al
su-

al

Olavi Poikolainen, Lars Junttila, Erkki 
Kivimaki, șefi de secție la C.C. al 
P.C. din Finlanda. Cu acest prilej, 
părțile s-au informat reciproc asupra 
activității celor două partide și au 
făcut un schimb de păreri în proble
me ale situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

în după-amiaza aceleiași zile, dele
gația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a făcut o vizită 
la Parlamentul Republicii Finlandeze. 
Delegația a fost primită de Johannes 
Virolainen, președintele Parlamentu
lui, și Veikko Kokkola și Paavo Aitio, 
vicepreședinți. De asemenea, delega
ția s-a întîlnit cu reprezentanții Gru
pului parlamentai al Uniunii demo
crate a poporului finlandez. Seara, 
reprezentanții Uniunii democrate a 
poporului finlandez în guvern au o- 
ferit un dineu în cinstea delegației 
Partidului Comunist Român.

AMERICANE ASUPRA

HANOI 24. — Corespondentul 
Agerpres, Adrian lonescd, trans
mite : Marți după-amiază, aviația 
americană a atacat timp de o oră 
și jumătate, în 15 valuri succesive, 
împrejurimile orașului Hanoi, pe o 
rază de 10—20 kilometri de cen
tru. în mai multe rînduri reactoa
rele inamice au încercat să se a- 
propie de oraș, însă au fost res
pinse de un puternic foc concen
trat al tunurilor antiaeriene și ra
chetelor sol-aer. 5 avioane au fost 
doborîte și o parte din piloji cap
turați. După părerea observatorilor 
din Hanoi, acțiunea aeriană de 
marți marchează cel mai masiv și 
mai violent raid împotriva centurii 
exterioare de localități și căi de 
comunicație ale orașului Hanoi.

După cum anunță agenția 
V.N.A., la 24 octombrie, pe terito
riul R. D. Vietnam au fost dobo
rîte încă 4 avioane americane.

PRAGA

Vizita președintelui
Comitetului de Stat
pentru Cultură și Artă

SĂRBĂTORIREA ZILEI
NAȚIUNILOR UNITE

MESAJUL PREȘEDINTELUI ADUNĂRII GENERALE
— Trimisul spe- 
Căplescu, trans- 
octombrie, Ziua 
a fost dat pu

NEW YORK 24. 
cial Agerpres, R. 
mite : Aici, la 24 
Națiunilor Unite, 
blicității un mesaj al lui Corneliu 
Mănescu, președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N U

Națiunile Unite, se spune în acest 
mesaj, sînt menite să promoveze 
aspirațiile de pace, înțelegere și 
colaborare internațională ale po
poarelor. Prezența a zeci de noi 
state independente în acest for 
internațional este una din mărtu
riile profundelor transformări 
care-și pun amprenta asupra în
tregii dezvoltări a lumii contem
porane. Aceste țări, cu fizionomia 
și personalitatea lor specifică, cu 
experiența lor originală, vin să 
sporească potențialul de acțiune a] 
organizației.

Se extind domeniile în care or
ganizației îi revin importante răs
punderi. Mai actuale decît oricînd, 
principiile consacrate de Cartă — 
cerințe fundamentale ale evoluției 
mondiale — întruchipează idealul 
scump al umanității ca în viața 
internațională să domnească legea, 
să fie exclusă folosirea forței, să se 
asigure relații pașnice între state.

In zilele noastre, singura temelie 
trainică, rațională a unor raporturi 
interstatale normale o constituie 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de a 
fi stăpîn în țara sa, respectarea 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, principii a căror 
realizare constituie chezășia efi
cienței activității Națiunilor Unite 
puse în slujba păcii și securității 
popoarelor.

Organizația Națiunilor Unite, se 
spune în mesaj, trebuie să acorde 
un sprijin larg eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare îndreptate spre 
punerea în valoare a resurselor na
ționale, eforturi ce constituie prin
cipala pîrghie a progresului lor.

Eficacitatea acțiunilor Organiza
ției Națiunilor Unite este în funcție 
de asigurarea condițiilor pentru 
manifestarea din plin a eforturilor 
constructive ale membrilor săi. 
Toate statele, mari sau mici, au 
vocația și, ca atare, datoria de a 
acționa în spirit de respect reciproc, 
de a-și lărgi contribuția Ia soluțio
narea problemelor ce frămîntă 
omenirea, arată președintele Adu
nării Generale în încheiere.
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După cum anunță corespon
denții Agerpres, in mai multe 
țări au avut loc manifestări 
organizate cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România.

PEKIN

Ministerul Apărării Naționale al 
R. P. Chineze a organizat marți 
o ședință festivă cu prilejul împli
nirii a 23 de ani de la înființarea 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România. Au luat parte 
reprezentanți ai cartierelor gene
rale ale Armatei populare chineze, 
ai Departamentului politic și de 

. logistică, precum și ai unităților 
forțelor terestre, navale și aeriene 
ale Armatei staționate ia Pekin.

Lu Ian, director al Oficiului ge
neral al Ministerului Apărării Na
ționale, și Virgiliu Gheorghiu, a- 
tașatul militar al Republicii So
cialiste România la Pekin, au rostit 
cuvîntări.

SOFIA

MESAJUL SECRETARULUI GENERAL

PEKIN 24. — Corespondentul Ager
pres, I. Gălăfeanu, transmite : Intre 12 
și 23 octombrie la Pekin a avut loc cea 
de-a 12-a sesiune a Comisiei româno- 
chineze de colaborare tehnico-știinfifică. 
A fost analizată realizarea prevederilor 
sesiunii precedente și s-a căzut de acord 
asupra sarcinilor de viitor.

Protocolul încheiat cu acest prilej pre
vede ca cele două părfi să-și trimită 
reciproc documentajii tehnice și să în
lesnească specialiștilor vizite în vederea 
cunoașterii experienței și realizărilor 
tehnico-știinfifice, mai ales în domeniul 
construcțiilor de mașini, industriei chi-

mice, a petrolului, economiei forestiere, 
industriei ușoare și alimentare.

Protocolul a fost Semnat din partea 
română de ing. Vasile Bumbăcea, vice
președinte al Comitetului de stat pen
tru construcții, arhitectură și sistemati
zare, iar din partea chineză de Sun 
Siao-fun, ministru adjunct al industriei 
petrolului. La semnarea protocolului a 
fost prezent și lorgu Istrate, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Pekin.

Lucrările sesiunii au decurs într-o at
mosferă de prietenie și înfelegere reci
procă.

PRAGA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
Marți, Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, care face o vizită în Ce
hoslovacia, a avut o convorbire cu 
ministrul culturii și informațiilor, Ka
rel Hoffmann. Au fost analizate cu 
acest prilej probleme legate de sta
diul actual și perspectivele relațiilor 
culturale dintre Republica Socialistă 
România și R. S. Cehoslovacă. Am
bele părți au subliniat necesitatea lăr
girii pe viitor a schimburilor cultu
rale dintre cele două țări.

Schimb de focuri In Comitetul celor 18 state

Concomitent a fost publicat me
sajul secretarului general al 
O.N.U , U Thant. Cu 22 ani în urmă, 
se arată în mesaj, cînd a fost sem
nată Carta O.N.U., cei care au sem
nat-o în numele popoarelor lumii 
ati proclamat un obiectiv funda
mental : salvarea generațiilor vii
toare de flagelul războiului și con
struirea unei lumi a progresului so
cial și a unui nivel de trai mai 
înalt, în condițiile unei mai mari li
bertăți pentru toți. Pentru asigura
rea acestui obiectiv au fost prescri
se norme de conduită care ar putea 
fi rezumate în aceste cuvinte: 
bună vecinătate, toleranță și accep
tarea procedurilor legale în viața 
internațională.

Privind în jurul nostru, se subli
niază mai departe în mesaj, vedem 
că promisiunile Cartei în domeniul 
propășirii economice și sociale, pre
cum și în domeniul relațiilor poli
tice internaționale sînt departe de 
a se fi îndeplinit. Foametea, sărăcia 
și bolile continuă să năpăstuiască

peste două treimi din omenire, pră
pastia între bogați și sărăci devine 
tot mai largă. Unele țări nu au re
nunțat la război ca mijloc de a-și 
promova sau apăra interesele pro
prii ci, par, în anumite momente, 
a fi pe punctul de a-și abandona în
crederea în Cartă și în lumea pe 
care Carta o preconiza.

Țările lumii, se arată în mesaj, 
nu și-au dezvoltat un sentiment al 
obligațiilor pe care trebuie să le 
aibă unele față de altele, în măsura 
în care au acumulat în ultimele 
două decenii un potențial tot mai 
mare. Această zi de aniversare, sub
liniază secretarul general, consti
tuie prilejul de a ne reaminti prin
cipiile proclamate cu 22 de ani în 
urmă și a reafirma valabilitatea lor 
în lumea de astăzi. Idealurile Car
tei nu sînt doar un vis într-o lume 
în care mijloacele de distrugere în 
masă devin tot mai numeroase, A- 
semenea idealuri reprezintă singura 
alternativă la autodistrugere.

La Casa Centrală a Armatei 
Populare din Sofia a avut loc la 
24 octombrie o adunare consacra
tă Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. Au 
fost prezenți ambasadorul Româ
niei, Ion Beldean, și membri ai 
ambasadei. Au luat cuvîntul ge- 
neral-maior Dimităr Dimitrov și 
colonej Dumitru Apostol, atașat 
militar, aero și naval al țării noa
stre la Sofia.

PHENIAN
în sala de festivități a Ministe

rului Apărării Naționale al R.P.D. 
Coreene a avut loc o adunare fes
tivă în cinstea celei de-a 23-a ani
versări a Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. Au 
rostit cuvîntări generalul maior 
Țoi Den Ghen și locotenent-colo- 
nel Petre Voicu, atașatul militar și 
aero-naval al României la Phenian.

PRAGA

egipteano-izraeliene
în zona portului Suez

CAIRO 24 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar al R.A.U. a 
anunțat la Cairo că în cursul după- 
amiezii de 24 octombrie forțe izrae
liene au atacat cu foc de artilerie 
portul Suez. Rafinării și depozite 
de petrol din acest port au fost 
incendiate — anunță agenția MEN. 
Artileria R.A.U. a ripostat prin- 
tr-un puternic foc de baraj. Un co
municat militar egiptean arată că 
artileria R.A.U. a redus la tăcere 
bateriile izraeliene situate la est 
de portul Tewfic și în sectorul Mas
sa. Comunicatul arată că aviația 
izraeliană a intervenit în luptă și 
că bateriile egiptene au doborît un 
avion izraelian care zbura deasu
pra teritoriului R.A.U. în această 
regiune.

Marți, Republica Arabă Unită 
cerut convocarea de urgență 
Consiliului de Securitate pentru 
dezbate situația din Orientul A- 
propiat.

a 
a 
a

★
IERUSALIM 24 (Agerpres). — 

Potrivit unui purtător de cuvînt al 
armatei izraeliene, forțele egiptene 
au deschis marți focul împotriva 
unităților izraeliene la nord de por
tul Tewfic. Armata izraeliană a ri
postat cu foc de artilerie. Rafină
riile de petrol egiptene de la Suez 
au fost atinse de tirul armelor 
izraeliene și au fost incendiate — 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
armatei izraeliene. Agenția France 
Presse relatează, citind surse de la 
Tel-Aviv, că un nor dens de fum se 
ridica 
lor de

spre cer deasupra rafinării- 
petrol ale portului Suez.

Intervenția șefului

delegației italiene

★

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
anunțat marți că guvernul american 
a hotărît 
ment, pe 
și unele 
Saudită, 
Livrările 
tre țările menționate au fost între
rupte în timpul recentului conflict 
armat dintre țările arabe și Izrael. 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, a 
declarat că hotărîrea luată se dato- 
rește în parte faptului că alte puteri 
ar suplini necesitățile de echipament 
militar dacă Statele Unite vor men
ține blocarea vânzărilor către aceste 
țări. El a declarat, de asemenea, că

a
să reia livrările de arir.a- 
bază selectivă, către Izrael 
țări arabe (Liban, Arabia 
Libia, Maroc și Tunisia), 

de armament american că-

★

vor' continua examinarea si- 
pentru a vedea ce trebuie fă-

S.U.A. 
tuației 
cut „în sprijinul intereselor Statelor 
Unite" în această regiune. Robert 
McCloskey a menționat că hotărîrea 
de livrare selectivă de material mi
litar către Izrael și anumite țări a- 
rabe a fost luată mai înain
te, dar în ultima săptămînă au 
fost angajate consultări în acest sens 
cu membrii Congresului american. 
In urma acestei hotărîri, S.U.A. vor 
livra Izraelului avioane de luptă de 
tip „Skyhawk", precum și diverse 
echipamente militare — a menționat 
Robert McCloskey. El nu a precizat 
ce armament sau echipament militar 
vor fi furnizate celor cinci țări arabe 
menționate.

GENEVA 24. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de marți dimineața a Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare a luat cuvîntul șeful delegației 
italiene, ambasadorul Roberto Ca- 
racciolo. Reprezentantul Italiei a a- 
mintit la începutul cuvîntării sale că 
Senatul italian a aprobat săptămîna 
trecută poziția guvernului italian, 
care subliniază necesitatea unor îm
bunătățiri ale actualului proiect de tra
tat de neproliferare a armelor nuclea
re, mai ales în ce privește echilibra
rea răspunderilor și obligațiilor între 
statele nucleare și nenucleare, lua
rea unor angajamente concrete de de
zarmare nucleară din partea puteri
lor nucleare, renunțarea necondițio
nată și absolută la arma atomică de 
către țările care nu o posedă. Se pro
pune, de asemenea, să existe o oa- 
îecare suplețe a dispozițiunilor tra
tatului în ce privește durata, amen
damentele și dreptul de retragere.

Delegatul italian a arătat, în conti
nuare, că în dezbaterile de piuă a- 
cum numeroși vorbitori s-au ocupat 
de o mare parte dintre aceste pro
bleme și au făcut propuneri concre-

te și constructive în vederea îmbu
nătățirii proiectului de tratat. Consi
der necesar — a spus el — ca au
torii proiectului de tratat să țină cont 
de aceste preocupări legitime, fie în
corporând în textul tratatului dispo- 
zițiunile necesare, fie perfecționând 
conținutul anumitor paragrafe ale 
preambulului și conținutul proiectu
lui de tratat.

Ca țară nenucleară, dar puternic 
industrializată și angajată in exploa
tarea energiei nucleare în scopuri 
pașnice, Italia acordă o mare impor
tanță formulării echilibrate a art. 3, 
astfel încât să nu se pună nici o pie
dică folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice. Aș dori să reamintesc 
astăzi — a arătat vorbitorul — două 
principii care ni se par esențiale și 
pe care doresc să le subliniez: în 
primul rând ash 
verificări a modului cum se îndepli
nesc obligațiile care vor fi luate atât 
de țările nucleare, cât și de cele care 
nu posedă această armă, iar în al doi
lea rând ca aceste verificări să nu fie 
în contradicție cu angajamentele deja 
asumate de anumite țări.

igurarea unei eficiente 
idul.

★

In cadrul consultărilor largi pe 
care le întreprinde în prezent, Cor- 
neliu Mănescu. președintele Adună
rii Generale a O.N.U., a primit pe 
reprezentanții statelor membre per
manente ale Consiliului Ce Secu
ritate : lordul Caradon. șeful dele
gației britanice. Armand Berard, 
șeful delegației franceze, V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, șeful delegației 
U.R.S-S.. Arthur Goldberg, șeful de
legației S.U.A. Au fost abordate pro
blemele în legătură cu desfășurarea 
ulterioară a lucrărilor Adunării Ge
nerale.

★

Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, șeful de
legației române la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a avut 
marți o întrevedere cu reprezentan
tul permanent al Pakistanului, Agha 
Shahi, în cursul căreia au fost dis
cutate. într-un spirit amical, proble
me ale sesiunii și chestiuni de inte
res comun. In aceeași zi, Mircea Ma- 
lița. împreună cu ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, reprezentant 
permanent al României la O.N.U., a 
participat la o masă oferită de V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S.

Locotenent-colonel Petre Con
stantin. atașat militar al României 
la Praga, a avut marți o întîlnire 
cu militarii din garnizoana Praga. 
El a vorbit celor prezenți despre 
succesele obținute de militarii ar
matei române în pregătirea lor d-?~ 
luptă și politică.

★
Alte manifestări au avut loc cu 

acest prilej la Varșovia, Moscova și 
Budapesta.

SESIUNEA JUBILIARA A ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE A U.R.S.S CORESPONDENȚA 

DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIV

Succesele economiei bulgare
în primele

SOFIA 24 (Agerpres). — Direcția 
Centrală de Statistică a R. P. Bul
garia a dat publicității datele refe
ritoare la îndeplinirea planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe primele nouă luni ale anului. în 
comparație cu perioada corespun 
zătoare a anului trecut, producția 
industrială a sporit cu 14,4 la sută, 
se arată în comunicat, producția 
industriei siderurgice a sporit cu 
30,2 la sută, a construcțiilor de ma
șini și a metalurgiei prelucrătoare 
— cu 20,6 la sută. în nouă luni 
s-au produs aproximativ 10 miliar
de kWh de energie electrică și 21,3 
milioane tone cărbune.

nouă luni
Pentru agricultura bulgară, ca

racteristică în aceste nouă luni a 
fost dezvoltarea continuă a meca
nizării și electrificării. Suprafețele 
irigate au crescut cu 21 000 hectare. 
Agricultura a primit în această pe
rioadă aproximativ 500 000 tone 
îngrășăminte chimice — cu 46,6 la 
sută mai mult decit în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Investițiile au fost în primele 
trei trimestre ale anului cu 14 la 
sută mai mari decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Vînzarea de mărfuri către popu
lație a sporit în această perioadă 
cu 11,1 la sută.

MOSCOVA 24. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te : La 24 octombrie a avut loc Ia 
Moscova Sesiunea jubiliară a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., consa
crată celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Acad. M. Keldîș, președin
tele Academiei, a vorbit despre „Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie și progresul științei", acad. A. 
Rumeanțev — despre „Experiența is
torică a Marelui Octombrie", iar acad, 
B. Petrov despre „Cercetările cos
mice în U.R.S.S". Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. i-a fost înmînat drape
lul memorial al C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S., Consiliului de Miniștri și 
Consiliului Central al Sindicatelor 
pentru merite in dezvoltarea științei 
și tehnicii, precum și în pregătirea de 
cadre științifice.

La sesiune au participat numeroși 
oameni de știință sovietici, precum și 
membri ai academiilor din 20 de 
țări. Din țara noastră au luat parte 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, și acad. Șerhan Țițeica, vice
președinte al Academiei. Acad. Miron 
Nicolescu a înmînat academicianului 
M. Keldîș un mesaj de salut din par
tea Academiei Republicii Socialiste 
România.

agențiile de presă transmit
• Noi arestări in Indonezia • Restabilirea garanțiilor con
stituționale in Uruguay

100 de persoane au fost arestate în partea nordică 
a insulei Sumatra, anunță agenția France Presse, citind o informație 
a agenției indoneziene Antara. Arestații, printre care se află numeroși ofițeri, 
sînt acuzați de a fi continuat să întrețină legături cu Partidul Comunist din 
Indonezia, interzis de autoritățile militare. Agenția Reuter adaugă că o serie 
de persoane au fost arestate recent și în partea centrală a insulei Java.

Restabilirea garanțiilor 
constituționale în Uruguay 
a fost anunțată de președintele țării, 
Oscar Gestido.

Convorbiri de partid iu- 
goslavo-franceze. La înche- 
ierea vizitei sale de 12 zile în Franța, 
făcută la invitația C.C. al P.C. Fran

cez, delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Kiro Hadji-Va- 
silev, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., a avut marți convor
biri cu Waldeck Rochet, secretar ge
neral al P.C. Francez, și cu alți con
ducători ai partidului. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de păreri referi
tor la probleme de interes comuti, pre
cum și la probleme ale mișcării mun
citorești internaționale.

Marți a sosit la Phenian 
Moktar Ould Daddah, pre
ședintele Republicii Mauri
tania, secretar general al Partidului 
poporului din Mauritania. La sosire, 
pe aeroport, președintele Daddah și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
întâmpinați de Kim Ir Sen și alte per
soane oficiale. (A.C.T.C.).

0 delegație guvernamen
tală bulgară a sosit la Can
berra. Conducătorul delegației bul
gare, Lîcezar Avramov, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri, urmează să 
aibă convorbiri cu primul ministru 
australian, Harold Hoit, precum și 
alte persoane oficiale.

cu

Șeful statului major al 
armatei indiene a sosit la 
Rawalpindi, la 24 octombrie, unde 
va avea convorbiri cu oficialități ale 
armatei pakistaneze asupra unor pro
bleme curente de frontieră. Este cea 
de-a patra întîlnire din ianuarie 1966 
a șefilor statelor majore ale armatelor 
celor două țări. (U.P.I.).

Convorbiri egipteano-si- 
riene. cursu' zilei de marți au 
avut loc la Cairo convorbiri între pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
și primul ministru al Siriei, Youssef 
Zeayyen, care se află într-o vizită ofi
cială în R.A.U. Cele două părți au 
căzut de acord asupra convocării unui 
congres al forțelor populare din lumea 
arabă.

Sub semnul intensificării schim
burilor comerciale dintre Japonia 
și România, mărfi după-amiază s-a 
deschis la Tokio, în clădirea orga
nizației japoneze pentru comerțul 
exterior „Jetro" din centrul orașu
lui, „Expoziția României’. Această 
primă expoziție a unei țări socia
liste europene deschisă la Tokio 
este o contribuție la o mai bună 
cunoaștere a României pe piața 
japoneză, cum ni s-a spus la con
ducerea „ Jetro".

Afișe și reclame răspîndite în va
goane și principalele stații de me
tro din Tokio cheamă publicul la 
vizitarea expoziției. Pe o supra
față de 400 metri pStrafi, In 15 
standuri sînt oferite vizitatorilor 
mostre ale industriei chimice și pe
troliere, industriei de mobilă, ma
teriale de construcții, diverse tex
tile, încălțăminte, conserve, vinuri, 
alte mărfuri alimentare, covoare, 
ceramică și obiecte de artizanat. 
Circa 100 de panouri și fotografii 
înfățișează aspecte din sectoare 
ale industriei grele, transporturi, 
dezvoltarea orașelor românești, 
precum și monumente de artă și 
cultură din România.

Prezenfa numeroasă la deschi
derea expoziției a reprezentanților 
cercurilor de afaceri, camerelor de 
comerț, marilor firme industriale și 
bancare, ai organizației de promo
vare a comerțului cu țările socia
liste europene, precum și ai Minis
terului de Externe, Ministerului In
dustriei și Comerțului Exterior, ai 
parlamentului, arată interesul deo
sebit față de România, care, din
tre țările socialiste din Europa, o- 
cupă primul loc în comerțul Japo
niei.

Cu acest prilej au rostit cuvîntări 
Sukemasa Komamura, președintele 
„Jetro", și Ion Dafcu, ambasadorul 
României la Tokio. Ei au subliniat 
posibilitățile de dezvoltare a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări și evoluția pozitivă a relafiilor 
dintre România și Japonia.
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