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Plecarea la Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale române 
care va participa la sărbătorirea 

semicentenarului Marii Revoluții
ALEGERILE
ÎN ORGANIZAȚIILE 
DE BAZĂ
ALE PARTIDULUI

Dumitru BALALIA
prim-secretar al Comitetului regional de partid Ploiești

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Densitatea în construcții • Ce 
nu mai poate sa rabde hîrtia...
• Pluralitatea centrelor muzicale 
și perspectiva dezvoltării lor
• Cultura economică a specia
listului • Întîlniri rodnice, im
presii bogate

Socialiste din Octombrie
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala, indreptindu-se spre Mosco
va, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., va participa la 
manifestările prilejuite de sărbă
torirea celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, conducăto

rul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Mos
cova.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan

dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroport, au salutat călduros pe 
conducătorii de partid și de stat.

(Agerpres)

Zilele acestea, în organizațiile de 
bază și grupele de partid vor începe 
adunările pentru dări de seamă și a- 
legeri — important eveniment în via
ta de partid a colectivelor din în
treprinderi, instituții, școli, unități a- 
gricole. Deosebita însemnătate a a- 
dunărilor de alegeri din cursul acestui 
an constă în aceea că ele se desfă
șoară în atmosfera de puternică efer
vescență creatoare, prilejuită de am
pla dezbatere — cu participarea in
tensă a întregii populații — a docu
mentelor de excepțională însemnătate 
ce vor fi puse în discuția Conferinței 
Naționale a P.C.R.

Asupra întregii desfășurări a adu
nărilor de dare de seamă și alegeri 

avea o adîncă înrîurire modul 
> ofund științific în care documente
le adoptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie preconizează so
luțiile referitoare la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, corespunzător noii etape de 
dezvoltare a orînduirii noastre, pre
cum și principiilor de bază privind 
îmbunătățirea organizării administra- 
tiv-teritoriale a țării și sistematizarea 
localităților rurale.

Expresie a puternicului democra
tism propriu partidului nostru, adu
nările de alegeri vor prilejui, prin te
meinica dezbatere a documentelor 
plenarei C.C. al P.C.R., dezvăluirea 
și punerea în valoare a noi resurse și 
posibilități ale economiei naționale, 
contribuind la dinamizarea forțelor 
creatoare ale poporului. Sintetizînd 
bogata experiență acumulată de or
ganizațiile de bază ale partidului, a- 
dunările de alegeri vor trasa direcții
le principale ale activității acestora, 
în lumina sarcinilor stabilite de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de Comi
tetul Central al partidului.

Dacă acest cadru general specific 
este menit să exercite o influență de
terminantă asupra orientării dezbate
rilor din cadrul adunărilor de alegeri, 
trebuie subliniat că organizațiile de 
partid vor discuta în mod concret 
problemele specifice aflate în fața fie
cărei întreprinderi, instituții, școli, u- 
nități agricole, în lumina exigențelor 
actuale, a sarcinilor curente și de per
spectivă. Tocmai aceste probleme tre
buie să constituie, alături de cele de- 
curgînd din documentele plenarei din 
octombrie a C.C. al P.C.R., baza dis
cuțiilor desfășurate în adunările ge
nerale, și tocmai de aceea să dețină 
principala pondere în dările de seamă 
prezentate de birourile organizațiilor 
de bază.

Așadar, adunările de alegeri sînt 
chemate să-și concentreze atenția spre 
o analiză exigentă, combativă, în spi
rit critic a activității desfășurate, a 
modalităților de a rezolva în cele mai 
bune condiții sarcinile actuale, de a-și 
perfecționa stilul de muncă, punînd 
accentul pe creșterea continuă a e- 
ficacității aportului lor atît în dome
niul economic cît și în celelalte do
menii ale vieții sociale, pe creșterea 
rolului lor de factor dinamic, mobili
zator în cadrul colectivului unde acti
vează.

Comuniștii, toți oamenii muncii își 
sporesc eforturile pentru a întîmpina 
Conferința Națională a partidului cu 
succese remarcabile. Statisticile arată 
că în nouă luni ale anului, pe ansam
blul industriei din regiunea Ploiești, 
planul producției globale și marfă a 
fost depășit, iar indicatorul producție- 
marfă vîndută și încasată s-a realizat 
în proporție de 103,1 la sută. De la 
începutul anului s-au obținut eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
de circa 208 milioane lei, iar beneficii 
peste plan — 246 235 000 lei, depă- 
șindu-se angajamentul anual. Ase
menea rezultate reprezintă o premisă 
certă pentru noi realizări, ele atrag

totodată atenția asupra existenței 
nor considerabile rezerve interne

u- 
ale 

producției care se cer în continuare 
valorificate superior.

Se poate aprecia că majoritatea bi
rourilor organizațiilor de bază din re
giune își orientează activitatea spre 
îndeplinirea sarcinilor privind ridica
rea nivelului întregii activități eco
nomice, organizarea științifică a pro
ducției, creșterea rentabilității între
prinderilor. Bunăoară, la uzinele „1 
Mai“ se urmărește creșterea gradului 
de tehnicitate a instalațiilor, asimila
rea de noi tipuri cerute de beneficia
rii externi, livrarea ritmică a produse-

(Continuare în pag. a II-a)

Microhidrocentrala de la Oești—

în probe tehnologice

Pe șantierul Comple
xului hidroenergetic de 
pe Argeș au început 
probele tehnologice cu 
apă ale microhidrocen- 
tralei de la Oești. Aces
ta este primul obiectiv 
hidroenergetic din salba 
de microhidrocentrale 
oe se construiesc în 
avalul Argeșului și a 
căror capacitate totală 
va dubla puterea insta
lată a hidrocentralei

„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“.

Pentru realizarea mi- 
crohidrocentralei de la 
Oești a fost construit un 
baraj la pieptul căruia 
se formează un lac de 
acumulare cu un volum 
total de 1 800 000 metri 
cubi, oare va alimenta 
și unitatea asemănătoa
re de la Albești. Tot 
aici și-a găsit aplicare 
o metodă originală de

construcție — confec
ționarea conductelor de 
aducțiune a apei din 
beton armat — cu o 
mare eficiență econo
mică și un ritm rapid 
de execuție.

Microhidrocentrala de 
la Oești intră anul a- 
cesta în funcțiune cu o 
putere instalată de 
15 MW.

(Agerpres)

DEZBATEREA DOCUMENTELOR PLENAREI C. C. AL P. C. R.

din 5 — 6 octombrie 1967

Deplină aprobare 
pentru măsurile 
elaborate de partid

Ieri, Comitetul executiv 
al Sfatului popular orășe
nesc Tg. Mureș a dezbătut 
proiectul principiilor de 
bază cu privire la îmbună
tățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a Româ
niei și sistematizarea loca
lităților rurale, precum și 
hotărîrea privind dezvol-’ 
tarea construcției de lo
cuințe, îmbunătățirea ad
ministrării și întreținerii 
fondului locativ și noul re
gim al chiriilor, adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie 1967. La șe
dință au luat parte și nu
meroși invitați din între
prinderile și instituțiile o- 
rașului.

Participanții la dezbateri 
au relevat interesul viu, a- 
probarea cu care au fost 
primite de oamenii muncii 
din orașele și satele regiu
nii, ca și din întreaga țară, 
aceste documente de o deo
sebită însemnătate pentru 
progresul multilateral ăl 
orînduirii noastre socialis
te, pentru intensificarea rit
mului dezvoltării economi
ce, social-politice și cultu
rale a tuturor localităților 
din Republica Socialistă 
România, subliniind grija 
deosebită a partidului pen
tru îmbinarea judicioasă a 
aplicării principiului cen
tralismului democratic în 
conducerea activității eco- 
nomico-sociale cu larga 
dezvoltare a inițiativei și

lo-

ro- 
alte 
Ud-

a-

atribuțiilor organelor 
cale.

„Oamenii muncii — 
mâni, maghiari și de 
naționalități — a spus
varhelyi Iozsef, președinte
le comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc, 
consideră documentele 
doptate de recenta plenară
a C.C. al P.C.R. drept o 
nouă expresie a politicii 
științifice, realiste a parti
dului, care asigură consec
vent înflorirea armonioasă, 
economică și culturală, a 
tuturor regiunilor țării. A-

locarea unor investiții 
800 milioane lei numai 
1967 pentru orașul Tg. Mu
reș este doar unul din ar
gumentele concludente ce 
se pot cita. Atît la noi, cit și 
pretutindeni în țară, tre
buie creat însă un cadru 
administrativ propice pen
tru fructificarea eforturi
lor partidului și statului în

de 
în

Al. POPESCU 
L. DEAKI

(Continuare în pag. a IlI-a)

opinii de Ștefan LUCA

Telegramă
Maiestății Sale Imperiale

HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS-ABEBA
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a încoronării 

Maiestății* Voastre Imperiale, ziua națională a Etiopiei, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal transmit 
Maiestății Voastre sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală.

Adresez, totodată, cu această ocazie, urări de pace 
și prosperitate continuă poporului etiopian prieten.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

In întreprinderi
ln tară au continuat să 

aibă loc adunări ale acti
vului de partid, in cadrul 
cărora sînt dezbătute do
cumentele adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie a.c. A- 
semenea adunări s-au mai 
desfășurat la uzinele 
„Tractorul" Brasov, „E- 
lectroputere" Craiova, „1 
Mai" Ploiești, „Progresul" 
Brăila, „Autobuzul" și 
„Semănătoarea" din Ca
pitală, „Tehnofrig" Cluj, 
Uzina de aluminiu Sla
tina. combinatele chimice 
de la Craiova. Tîmăveni 
și Borzești, Combinatul 
siderurgic, întreprinderea 
de construcții și montaje 
siderurgice și Șantierul 
naval din Galați. Uzina 
de piese auto Colibași, 
Uzina 
altele.

Cei 
vîntul 
și-au exprimat deplina a- 
deziune față de măsurile 
cuprinse în documente, 
au făcut propuneri in
teresante pentru îmbu
nătățirea diferitelor la
turi ale vieții economice 
și sociale.

In încheierea multora 
dintre aceste adunări, 
participanții au trimis 
telegrame Comitetului 
Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

metalurgică Iași și

care au luat cu- 
în aceste adunări

Sosirea la Moscova

La sosire, pe aeroportul Vnukovo

în aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a sosit la 
Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de tovarășii 
L. I. Brejnev, secretar general al

C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. V. Pod- 
gornîi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. I. Pelșe, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,

N. A. Tihonov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
șefi de secție la C.C. al P.C.U.S., 
generali.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova, și 
membrii ambasadei române.

In pagina a ii-a

Din cronica
traditiilor
de prietenie
romano-so-

vietică

ARTA DE A
GOSPODARI PAMlNTUL

Se vorbea de cooperati
va agricolă din Mirislău, 
întreprinzîndu-se, de fapt, o 
sistematizare riguroasă, o 
analiză a evidentelor suc
cese realizate de membrii 
ei. Se cunoșteau, așa cum 
numai țăranii cunosc, po
tentele fiecăruia dintre sa
tele înșirate de-a lungul 
Mureșului pînă spre 
Iulia și. în sus, pînă 
colo de Luduș.

Cel care vorbise 
mul spunea că unicul 
calcul pe care-1 făcea pe 
vremuri era acela de a 
strîr.ge acasă pentru iarnă 
cîte un car de fîn de fie
care picior de vită mare. 
S-au adăugat acestui capi
tol de economie agrară ru
dimentară și alte observa
ții. unele pline de ironie 
amestecată cu urme de a- 
mărăciune. Se reîntorceau 
astfel înapoi, glumind pe 
seama răbojului, a felce
rei, a cupei, unități de mă
sură, etaloane depășite azi, 
fără păreri de rău. Cisla 
de-atunci mi-a amintit de 
cercul vicios în care era în
corsetată viata țăranului 
nostru, limitele în care se

Alba 
din-

pri-

iroseau însușiri și talente 
reale. Anii, anotimpurile 
rulau identice. într-o ordi
ne stabilită odată pentru 
totdeauna. început și sfîrșit 
al fiecărei lucrări anul a- 
cesta ca și anul trecut, griji 
iscate de perceptor, dobînzi, 
dări, neachitate anul aces
ta ca și anul trecut, fără 
nici o schimbare, fără a se 
clinti nimic de la locul său. 
în aceasta consta. în esen
ță, arta de a gospodări, ce- 
rîndu-se calcule minime, u- 
neori chinuitoare, ușor de 
răsturnat în cazul că anul 
agricol s-ar fi dovedit ne
prielnic. Se comenta, așa
dar. mai în glumă, mai în 
serios.

Se făcea o analiză, apa
rent fără pretenții, a stării 
de lucruri în diverse co
operative de producție 
din împrejurimi, apreciin- 
du-se progresul lor econo
mic, menționîndu-se ritmul 
susținut al dezvoltării uno
ra sau încetineala cu care 
înaintau altele. Atribuiau 
conducerii acestor unități, 
priceperii sau indolenței, 
succesele lor ori bîjbîielile. 
Bunul mers al lucrurilor —

afirmau — ațîrnă în cea 
mai mare măsură de calită
țile dovedite de oamenii a- 
ieși în fruntea cooperative
lor agricole de producție, 
calități multiple, de la tră
sături temperamentale, pînă 
la capacitatea de a con
vinge, a influenta, toate în- 
temelndu-se pe tăria si si
guranța omului căruia i s-a 
încredințat o asemenea 
sarcină gravă, de a condu
ce destinele unei mari si 
complexe gospodării. Di
gresiunile aveau darul de a 
fixa prin contrast tocmai 
noile dimensiuni atinse de 
satul socialist contemporan, 
problemele de o extremă 
însemnătate. în neîntrerup
tă evoluție. Viața economi
că solicită prin structura 
ei intimă schimbări, naște 
întrebări, cere răspunsuri 
imediate, calificate, pretin
de clarviziune, perspica
citate. izgonind suficienta 
și, din capul locului, ne
priceperea. lenea gîndirii. 
plafonul.

Fără a căuta formulări 
definitorii, vorbitorii așe
zau cu blîndă ironie „carul 
ou fin" într-o epocă în cars

agricultura se chema o o- 
cupație și nu se chema încă 
o profesiune. Cineva a 
spus că feciorul de țăran 
se năștea țăran precum pu
iul de lup. învăța pe nesim
țite, prin tradiție, empiric, 
tot ceea ce-i era de lipsă, 
ca, mai tîrziu, ajuns bărbat 
însurat și cu copii, să re
pete viața părinților săi, 
care la rîndul lor repetaseră 
felul de viată al bunicilor, 
și așa mai departe. Era un 
cerc, un cerc care se strîn- 
gea. Se mai spunea că un 
țăran ca să-și spună că a 
ajuns așa ceva, trebuie „să 
mănînce o felderă de pă- 
mînt“. Formularea e plasti
că, dar conține multă tris
tețe. Ca să devii țăran nu 
se cerea examen.

Metamorfoza pe care a 
străbătut-o satul românesc 
contemporan a ruot cercul, 
a grăbit prefacerile și cu- 
rînd la orizont s-a ivit ne
cesitatea tocmai a „exame
nului". Străvechea ocupație 
se transforma treptat

(Continuare
în pag. a IV-a)

în-

TOATE STATELE SĂ-ȘI ADUCĂ

Convorbire cu președintele Republicii Congo 
(Brazzaville), Alphonse Massamba-DEBAT

Am vizitat Brazzaville-ul la puțin timp după ce s-a sărbătorit aici a patra 
aniversare a revoluției care a pus capăt regimului reacționar condus de abatele 
Fulbert Youlou. Despre evoluția acestei țări în cei patru ani, despre problemele 
și preocupările ei actuale aveam să aflu, date și detalii interesante, din interviul 
pe care mi l-a acordat președintele statului și secretar general al partidului 
„Mișcarea Națională a Revoluției" (M.N.R.), dl. Alphonse Massaimba-Debat.

La palatul prezidențial, în camera 
sa de lucru, președintele m-a primit 
cu multă amabilitate. El a început 
prin a-mi împărtăși satisfacția deose
bită pe care a încercat-o încă anul 
trecut cu prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale române, in
vitată să participe la sărbătorirea îm
plinirii a trei ani de la revoluție. „Cu 
acel prilej, între mine și delegația tă
rii dumneavoastră — precizează inter- 
locutonil — am constatat o identitate

de păreri în multe din problemele dis
cutate. E foarte bine, observa preșe
dintele, cînd două țări ca ale noastre, 
deși depărtate una de alta din punct 
de vedere geografic, reușesc să se 
descopere. Nu pot decît să-mi exprim 
bucuria pentru faptul că relațiile din
tre Congo-Brazzaville și România so

Constantin BENGA

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Primul-ministru al Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, 

a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, o telegramă în legătură cu rezultatele 
vizitei în țara noastră a delegației guvernamentale economice a Repu
blicii Democrate Vietnam, condură de Le Thanh Nghi, membru al . 
Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

„în numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și al poporului 
vietnamez — se arată în telegramă — țin să mulțumesc sincer Partidului 
Comunist Român, guvernului și poporului român pentru că au acordat, 
în spiritul internaționalismului proletar, sprijinul și ajutorul lor devotat 
și prețios luptei drepte și cu siguranță victorioasă a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională".
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de prietenie
româno-sovietică
Împletirea organică a patriotis

mului cu solidaritatea interna
tionalist față de lupta oameni
lor muncii de pretutindeni, pen
tru libertate, progres social și 

pace, reprezintă o caracteristică a 
activității Partidului Comunist Ro
mân de-a lungul întregii sale istorii. 
Această poziție și-a găsit o puternică 
expresie în atitudinea adoptată față 
de proletariatul revoluționar din Ru
sia și față de statul făurit de el — 
primul stat socialist din lume, Uniu
nea Sovietică.

Continuînd bogatele tradiții inter
naționaliste ale vechii mișcări mun
citorești și socialiste din România, 
Partidul Comunist Român și-a ex
primat, încă de la constituirea sa, 
deplina solidaritate cu proletariatul 
rus. După cum se știe, Congresul I 
al P.C.R. a adoptat o moțiune spe
cială „Pentru proletariatul rus" care 
exprima admirație profundă pentru 
măreața operă înfăptuită de acesta 
și pentru nenumăratele sacrificii a- 
duse de el cauzei comuniste, precum 
și moțiunea „Pentru pace, contra 
războiului" prin care se cerea sta
bilirea unor relații de bună vecină
tate și prietenie cu Rusia Sovietică, 
în decursul anilor grei al ilegalității, 
în ciuda prigoanei dezlănțuite îm
potriva sa, P.C.R. a desfășurat o in
tensă activitate de demascare a po
liticii antisovietice a reacțiunii, a 
popularizat neîncetat înfăptuirile po
porului sovietic In construirea so
cialismului.

în condițiile în care expansiunea 
Germaniei hitleriste a devenit o pri
mejdie gravă pentru pacea generală, 
ca și pentru interesele de stat ale 
României, pentru independența și su
veranitatea sa, cînd cercurile politice 
reacționare se orientau tot mai mult 
spre o politică de subordonare a 
țării dominației Germaniei, partidul 
comunist s-a ridicat cu hotărâre îm
potriva acestei politici, împotriva 
fascismului și a pregătirilor în ve
derea războiului antisovietic. „Alian
ța strînsă cu Uniunea Sovietică — se 
arăta într-o rezoluție a P.C.R. din 
1936 — se cere pentru România nu 
numai în interesul păcii generale, ci 
și în interesul strict național al Ro
mâniei, în interesul apărării efective 
a ei". P.C.R. arăta că „dacă Germa
nia hitleristă, dezlănțuind războiul 
în Europa șl în contra U.R.S.S., va 
ataca România cu ajutorul Ungariei 
hortiste, comuniștii vor considera ne
cesară apărarea fiecărei palme de 
pămînt a țării noastre..."

In perioada cînd cercurile cele mai 
reacționare au instaurat dictatura 
militară fascistă, partidul comunist, 
exponent al intereselor întregului 
popor, a militat de la început cu 
hotărîre împotriva războiului anti
sovietic, a organizat rezistența anti
fascistă și lupta pentru răsturnarea 
regimului antonescian și întoarcerea 
armelor contra Germaniei naziste, 
pentru recucerirea libertății și inde
pendenței României.

Victoria insurecției armate din 
august 1944, organizată și con
dusă de P.C.R., a dat posibili
tate poporului român să se alăture 
cu toate forțele sale popoarelor so
vietice în bătălia crîncenă pentru 
zdrobirea Germaniei hitleriste.

în condițiile construirii socialismu
lui în România, aceste relații s-au 
dezvoltat într-o colaborare multila
terală pe tărîm politic, economic, ști
ințific, cultural, al schimbului de ex
periență în diferite sectoare ale con
strucției socialismului și comunis
mului. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea ținută în sesiunea Marii 
Adunări Naționale din iulie 1967, „Re
lațiile de prietenie, solidaritate și co
laborare frățească dintre țara noas
tră și Uniunea Sovietică, cu vechi 
tradiții și adînci rădăcini în decursul 
istoriei, au căpătat un conținut nou 
în condițiile orînduirii socialiste și 
cunosc o dezvoltare continuă... Parti
dul și guvernul nostru consideră că 
există toate posibilitățile ca, pe baza 
dezvoltării multilaterale a celor două 
țări, să se intensifice colaborarea re
ciproc avantajoasă, să se lărgească 
și să se întărească relațiile de priete
nie și colaborare tovărășească dintre 
Republica Socialistă România și Uni
unea Republicilor Socialiste Sovieti
ce, dintre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei generale a 
lismului și păcii".

Activitatea desfășurată de 
dul comunist de-a lungul 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între poporul român și

socia-

parti- 
ariilor

poporul sovietic a avut o puter
nică rezonanță politică și socială. Nu 
numai clasa muncitoare, atașată în 
virtutea intereselor sale de clasă 
cauzei socialismului, dar opinia pu
blică democratică, cercuri largi ale 
intelectualității, continuînd filonul 
tradițiilor progresiste ale gîndirii ro
mânești, au îmbrățișat cu căldură 
cauza prieteniei cu statul socialist, 

încă în perioada imediat urmă
toare Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, gîndirea socială româ
nească înaintată a sesizat însemnă
tatea epocală a acesteia, ca act de 
naștere al unei orînduiri noi. Frun
tașii socialiști M. Gh. Bujor, Constan
tin Popovici, Al. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, E. Rozvan, G. Niculescu-Mizil, 
D. Fabian, Al. Oprescu ș. a., au con
sacrat explicării semnificației cuce
ririlor lui Octombrie nenumărate ar
ticole publicate în presa muncito
rească, cuvîntări rostite în adunări 
șl întruniri publice. „Ceea ce mai 
presus de toate constituie tăria și 
nădejdea socialismului internațional 
— se arăta într-un asemenea articol, 
publicat în ziarul „Socialismul", în no
iembrie 1919 — este constituirea lui 
în stat. Socialismul a încetat de a 
mai fi numai o doctrină, o idee sau 
o „utopie". El este o realitate... 
Și va veni vremea cînd puterea lui 
de organizare, de gîndire și de avînt 
va împrăștia scîntei și lumini deștep
tătoare dincolo de largul său cu
prins, cînd proletariatul din țările 
burgheze va apuca pe același drum 
de dezrobire și cînd alături și îm
preună cu statele socialiste în ființă 
se vor încîlța. republicile noi ale so
cialismului pretutindeni triumfător". 

însemnătatea Revoluției din Oc
tombrie, perspectivele deschise prin 
victoria ei luptei revoluționare a po
poarelor din alte țări, între care și 
România, au fost înțelese de cercuri 
democratice largi. Arătînc'. într-o cu- 
vîntare a sa ținută în sesiunea din
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Iulie 1920 a Adunării Deputaților, că 
„Marea Revoluție rusească a produs 
în sufletul poporului român prefaceri 
mari și adînci", cunoscutul publicist 
N. D. Cocea își exprima convinge
rea că „România va fi socialistă... 
în scurt timp, mai scurt decît se 
crede". Cocea sublinia importanța 
propagării ideilor eliberatoare ale 
Revoluției din Octombrie : „Vom face 
această propagandă mereu și pretu
tindeni, așa cum se face astăzi de la 
această tribună parlamentară’. La 
rîndul său Octavian Goga scria în- 
tr-un articol al său din acea vreme, 
că „omenirea trebuie să fie profund 
recunoscătoare acestui popor care 
pe socoteala lui face o experiență 
cu învățăminte pentru toți. Principii 
de viață închegate de atîția gîndi- 
tori, aici iau pentru prima dată con
tactul cu realitatea, aici se plătește 
marele tribut al experienței și de 
aici va avea să-și tragă pe seama 
lui fiecare neam în parte îndrumă
rile necesare". Iată și câteva reflecții 
pe care i le-au sugerat prefacerile 
revoluționare din Rusia marelui scri
itor român Mihail Sadoveanu : „As
tăzi lumea se scutură din temelii și 
se primenește. Ziua de mîine ne 
așteaptă și pe noi cu o completă pri
menire morală".

în anii care au urmat revoluției, 
opinia publică democratică și pro
gresistă din România a urmărit cu 
deosebită atenție și caldă simpatie 
transformările de ordin economic, 
politic, social care se petreceau în 
Uniunea Sovietică. Numeroși oameni 
de știință, economiști, publiciști, lite- 
rați etc., fie membri ai P.C.R., fie 
simpatizanți comuniști au desfășu
rat o bogată activitate publicistică 
pentru a populariza înfăptuirile po
porului sovietic, văzînd în aceasta 
cel mai bun prilej pentru a face 
propagandă în favoarea socialismu
lui, ca și a relațiilor de prietenie cu 
statul socialist. Profesorul Iile Cris- 
tea evidenția ritmul impetuos al 
industrializării U.R.S.S., unde „uzine 
uriașe, lucrări gigantice și orașe noi 
au răsărit ca din pămînt". La rîn
dul său. scriitorul Alexandru Sahia 
a consacrat realizărilor popoarelor 
sovietice cunoscuta sa carte „U.R.S.S. 
azi", care a cunoscut un succes deo
sebit în rîndurile publicului româ
nesc. Impresionat de avîntul econo
miei sovietice, Sahia scria : „De la 
Revoluția din Octombrie, în șapte
sprezece ani și ceva, guvernul bol
șevic a brăzdat Rusia țaristă de altă
dată, cu lanțuri de fabrici, adevă
rate stavile față de orice pericol ar
mat, care s-ar abate vreodată asu-, 
pra patriei proletare".

Progresele societății sovietice au 
fost remarcate și de o serie de 
oameni de știință și politicieni bur
ghezi care au pus adesea la înde- 
mîna publicului românesc lucrări 
bazate pe o analiză obiectivă a rea
lităților. Virgil Madgearu, în lucra
rea : „Rusia sovietică economică, 
perspectivele schimbului între Româ
nia și U.R.S.S.", releva : „Dacă ur
mărești structura statului sovietic 
capeți părerea că întregul stat este 
o singură întreprindere imensă 
cu multe și multe secții, care 
împreună reprezintă plenitudinea 
perfectă a inițiativelor întreprinză
toare, condusă și dirijată de o voință 
puternică și clară..." „Indiferent de 
motive trebuie constatat un lucru 
cert, că producția generală a Rusiei 
Sovietice este într-un avînt extraor
dinar..." V. Madgearu sublinia în
semnătatea schimburilor economice 
româno-sovietice și îndemna să se 
întreprindă pași curajoși și cît mai 
însemnați în această direcție, avanta
jele fiind, după părerea sa, deosebit 
de importante pentru ambele părți.

O serie de savanți au relevat con
dițiile avantajoase pe care le asigura 
orînduirea socialistă dezvoltării ști
inței. Astfel, prof. Chirițescu Arva, 
împărtășlndu-și în presă impresiile 
culese în Uniunea Sovietică cu pri
lejul participării sale la Congresul 
pentru știința solului ținut la Mos
cova în 1930, arăta că „peste _ tot se 
văd institute nou create în anii din 
urmă, laboratoare vaste organizate 
recent, în care lucrează un număr 
foarte mare de specialiști. In general 
se observă tendința de a se stabili 
o legătură cît mai strînsă între acti
vitatea științifică puri sau activita
tea în domeniul științelor aplicate și 

ALEGERILE
(Urmare din pag. 1)

lor la export, îmbunătățirea relațiilor 
de cooperare. Altele sînt problemele 
în petro-chimie. La Combinatul de la 
Brazi, comuniștii sînt preocupați în 
mod deosebit de calitatea produsului, 
de ridicarea gradului de specializare 
a muncitorilor și tehnicienilor tineri, 
de întărirea răspunderii în muncă.

Caracteristic pentru majoritatea or
ganizațiilor de bază este faptul că 
pregătesc în așa fel dările de seamă 
ca acestea să nu fie niște... nomen
clatoare de probleme. Preocuparea 
este de a pune în discuție acele as
pecte care reprezintă cheia perfecțio
nării activității economice : finalizarea 
studiilor întreprinse în cadrul acțiu
nii de organizare științifică a pro
ducției, întărirea disciplinei muncii, 
folosirea integrală a utilajelor și spa
țiilor de producție.

Adunările de dare de seamă și ale
geri sînt un bun prilej de explorare 
a modalităților, de soluționare a sar
cinilor de perspectivă. Mă refer la o 
explorare bazată pe calcule minuțioa
se și prevederi realiste. Avem teme
iuri să credem că-și vor examina exi
gent sarcinile ce le revin organizații
le de partid din institutele de cerce
tări, de la serviciile de concepție ale 
uzinelor, din atelierele de proiectare. 
Lucrătorilor de la Institutul de cerce
tări pentru prelucrarea țițeiului cît și

viața însăși". Realizările științei so
vietice au trezit ce altfel interesul 
multor savanti români ca dr. loan 
Cantacuzino. Mihai Ciucă. D. Com- 
biescu, dr. Gh. Marinescu, dr. Gr. 
Benetato. care s-au pronunțat și au 
acționat efectiv pentru colaborarea 
între România și Uniunea Sovietică 
pe tărîm științific.

Nu puțini au fost intelectualii care 
au sesizat resorturile morale ale 
constructorilor socialismului, forța 
idealurilor generate de noua orîn- 
duire socială. Astfel, în lucrarea șa 
„Sociologia generală", prof. univ. Pe
tre Andrei scria referitor la tinere
tul sovietic : „Idealul social, pe care 
și l-au însușit, le dă tinerilor pu
tere, trezește în ei simțul valorii lor 
și în plus stîrnește ambiția de a se 
arăta la înălțimea misiunii care li s-a 
încredințat... Lenin, la unul din con
gresele partidului comunist, a afir
mat că cea dinții datorie a tinerilor 
este să învețe, pentru ca apoi să poată 
construi noua societate comunistă. Și 
într-adevăr tineretul învață acum în 
Rusia, căci sînt acolo un milion de 
studenți, dintre care 400 000 în uni
versități și 600 000 în politehnici".

Eforturile cercurilor democratice 
și progresiste pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie cu U- 
niunea Sovietică au cunoscut o 
puternică intensificare în peri

oada de după instaurarea hitlerismu- 
lui, cînd expansiunea agresivă a Ger
maniei naziste a creat o gravă pri
mejdie pentru poporul român. Presa 
revoluționară și democratică a argu
mentat larg necesitatea unor aseme
nea legături, popularizînd politica de 
pace a U.R.S.S., propunerile sale în 
vederea întăririi securității în Eu
ropa și în lume.

Pentru stabilirea de relații și o po
litică de bună vecinătate cu Uniunea 
Sovietică s-au pronunțat și numeroși 
oameni politici burghezi care, apre
ciind lucid și realist situația politică, 
înțelegeau că o asemenea politică 
corespundea intereselor de stat ale 
României, apărării independenței și 
suveranității ei naționale. Astfel, 
eminentul om politic și patriot Nico- 
lae Titulescu, în funcția pe care a de
ținut-o mai mulți ani ca ministru de 
externe al României, a activat intens 
pentru promovarea unor relații de 
bună vecinătate cu Uniunea Sovieti
că, pentru încheierea unui tratat de 
asistență mutuală și ajutor reciproc 
între cele două țări. în martie 1933, el 
declara : „România este decisă să 
ducă cea mai pacifică politică față de 
Rusia Sovietică în așteptarea momen
tului cînd împrejurările vor permite 
să stabilim cu' ea relații politice nor
male cu respectul intereselor vitale 
ale țării". N. Titulescu a adus o mare 
contribuție în reluarea la 9 iunie 
1934 a relațiilor diplomatice româno- 
sovietice ; „Am ferma convingere — 
îi scria el ministrului de externe al 
U.R.S.S., M. Litvinov, cu acest pri
lej — că relațiunile astfel stabilite 
vor rămîne pentru totdeauna nor
male și amicale și că națiunile noas
tre vor continua să coopereze pen
tru cel mai mare bine reciproc al 
lor la menținerea păcii lumii".

Reluarea relațiilor diplomatice ro
mâno-sovietice a întrunit adeziunea 
întregii opinii publice democratice. 
„De zece ani — declara dr. N. Lupu 
— militez pentru reluarea raportu
rilor cu Rusia... Incontestabil că din 
punct de vedere al păcii în Europa 
și al liniștii noastre, evenimentul 
este epocal". Nicolae Iorga, expri- 
mîndu-și deplina aprobare față de 
acest act, sublinia astfel importanța 
sa în contextul creșterii pericolului 
de agresiune din partea Germaniei 
hitleriste : „Cine va avea ochii des
chiși și bine deschiși, va folosi desi
gur din învoiala de astăzi, care poate 
deschide un capitol mai fericit în 
viața acestor regiuni din estul și sud- 
estul Europei asupra cărora s-au a- 
bătut furtuni fără a-și fi istovit pînă 
astăzi norii".

Artiștii și scriitorii români și-au 
manifestat de asemenea satisfacția 
față de reluarea raporturilor diplo
matice între România și Uniunea So
vietică, exprimîndu-și speranța că 
acestea vor contribui la „menținerea 
spiritului de solidaritate între po
poare și la schimbul de valori spiri
tuale care trebuie să existe cît mai 
frecvent între ele". 
dînd glas stării de 
Intelectuali români 

Tudor Arghezi, 
spirit a multor 
doritori să cu-

IN ORGANIZAȚIILE
celor de la Institutul Petrochim, adu
nările pentru dări de seamă și ale
geri le vor îngădui o analiză apro
fundată a posibilităților de a ajuta în 
mai mare măsură rafinăriile și com
binatele în valorificarea superioară 
a țițeiului, lărgirea gamei de produse 
petroliere, îmbunătățirea calității ule
iurilor minerale.

Sarcini de mare însemnătate stau 
în fața organizațiilor de bază de pe 
șantierele de construcții, dată fiind 
creșterea simțitoare a volumului de 
investiții în 1968. Problema cheie ce 
trebuie dezbătută este respectarea ter
menelor de punere în funcțiune a o- 
biectivelor, calitatea construcțiilor. Nu 
ne putem împăca cu situația de pe 
unele șantiere care, la ora actuală, nu 
și-au realizat decît 50 la sută din pla
nul anual de construcție. La extinde
rile de capacitate de la „Cablul ro
mânesc", „Steaua electrică" Fieni, 
uzina „Ceramica" Ploiești, comuniștii 
vor avea prilejul să critice aspru în 
cadrul adunărilor de alegeri lipsurile 
serioase în organizarea muncii și în 
aprovizionarea tehnico-materială, să 
stabilească căile de creștere a randa
mentului muncii pe șantiere.

La sate se încheagă noi forme de 
organizare și conducere a unităților 
socialiste de stat ; s-au înființat între
prinderi agricole de stat și terme. Este 
necesar ca adunările de alegeri «-să a- 
nalizeze rezultatele dobîndite, să 

noască realitatea sovietică, scria în 
articolul „Soviet și intelect" că re
luarea legăturilor cu Uniunea So
vietică „echivalează cu descoperirea 
unui continent".

O serie de oameni da știin
ță șl cultură, cărora li s-au alăturat 
și alți cetățeni, s-au constituit, în- 
cepînd din 1934, în cercuri denumite 
„Amicii U.R.S.S.”. Sprijinite de către 
P.C.R., aceste cercuri au cuprins în 
scurt timp un mare număr de mem
bri, ceea ce a creat posibilitatea 
constituirii Asociației „Amicii 
U.R.S.S.". în apelul publicat cu pri
lejul înființării acesteia și semnat de 
reprezentanți de frunte ai intelec
tualității românești ca Radu Cernă- 
tescu, N. D. Cocea, P. Constanti- 
nescu-Iași, Alexandru Sahia, George 
Mihail Zamfirescu, Cicerone Theo- 
dorescu, Demostene Botez, Zaharia 
Stancu, Radu Boureanu, Scarlat 
Callimachi, Constantin Paraschives- 
cu-Bălăceanu, se arăta că „reluarea 
legăturilor cu U.R.S.S. trebuie com
pletată cu cercetarea și cunoașterea 
de aproape a vecinului nostru de la 
Răsărit". Pe această linie, asocia
ția și secțiunile ei deschise la Bucu
rești, Iași, Pitești, Cluj, Craiova, Plo
iești, Timișoara, Galați etc. au orga
nizat numeroase conferințe, mani
festări culturale și excursii în 
U.R.S.S. La 7 noiembrie 1934 au par
ticipat la sărbătorirea aniversării re
voluției în Uniunea Sovietică Ale
xandru Sahia, I. M. Sadoveanu, Ma
ria Filotti etc.

La un an după înființarea asocia
ției „Amicii U.R.S.S.", alți presti
gioși slujitori ai culturii și artei : 
George Enescu, Traian Săvulescu, 
Al. Rosetti, P. Constantinescu-Iași, 
C. Silvestri, Emil Gheorghiu, N. To- 
nitza, Matei Socor, V. Maximilian, 
Toni Bulandra, Gh. Timică etc., ani
mați de aceeași dorință sinceră a 
cultivării relațiilor de prietenie ro- 
mâno-sovietice, au fondat : „Societa
tea pentru întreținerea raporturilor 
culturale dintre România și Uniunea 
Sovietică.

Curentul de opinie în favoarea re
lațiilor prietenești cu Uniunea So
vietică era atît de puternic, încît 
chiar guvernul burghez de atunci a 
adoptat în vara anului 1936 o re
zoluție care prevedea încetarea 
atacurilor din presa reacționară și 
fascistă împotriva U.R.S.S., precum 
și alte măsuri menite să contribuie 
la apropierea între cele două state, 

în toamna anului 1936 s-a consti
tuit în țara noastră „Comitetul na
țional român al Reuniunii Univer
sale pentru Pace" cuprinzînd nu
meroase personalități marcante ale 
vieții politice, științifice șl culturale 
românești printre care : dr. Petru 
Groza, Mihail Sadoveanu, dr. C. I. 
Parhon. Mihai Ralea, Geo Bogza, 
Octav Livezeanu, Petre Andrei, Tu
dor Teodorescu-Braniste. Comitetul 
a avut între obiectivele majore ale 
activității ‘ ‘ ‘
relații de 
tate între 
vietică.

Precipitarea evenimentelor pe plan 
international, culminând cu dezlăn
țuirea celui de al doilea război mon
dial. instaurarea dictaturii militare 
fasciste în România, au pus la grea 
încercare relațiile româno-sovietice. 
în pofida terorii cumplite dezlăn
țuite de dictatura- fascistă, comuniș
tii. personalități politice și oameni 
de cultură cu vederi democratice, 
progresiste au luat poziție împotriva 
războiului hitlerist. au continuat să 
militeze pentru refacerea tradiționa
lei prietenii româno-sovietice. împo
triva dictaturii fasciste și a războ
iului hitlerist s-a dezvoltat o pu
ternică luptă de rezistentă, care a 
cuprins muncitori. țărani, intelec
tuali. cercuri largi ale poporului. O 
activitate meritorie a desfășurat în 
această privință „Uniunea Patrioți- 
lor“, organizație creată chiar în 
timpul războiului, care a înmănun
cheat în rîndurile ei numeroși oa
meni de știință și cultură. O serie de 
oameni de știință, membri ai Aoade- 
miei Române, profesori ai universi
tăților din București, Iași și Cluj 
au înaintat lui Ion Antonescu me
morii prin care avertizau că „inte
resele vitale ale statului 
lui nostru cer imediata 
războiului...".

\ *
Militînd pentru relații 

nie cu Uniunea Sovietică, gîndirea 
socială înaintată românească a dat 
expresie sentimentelor ce au animat 
întotdeauna masele muncitoare din 
țara noastră față de poporul sovie
tic, față de primul stat socialist. Ac
tivitatea desfășurată de reprezentan
ții intelectualității noastre progresis
te pentru continua întărire a prie
teniei româno-sovietice a îmbogățit 
tradițiile acestei prietenii, cu adînci 
rădăcini în trecutul istoric, a contri
buit la durarea unei și mai trainice 
temelii colaborării multilaterale ce se 
dezvoltă astăzi între cele două po
poare, constructoare ale noii orîn- 
duiri sociale.

sale și dezvoltarea unor 
prietenie și bună vecină- 
Românla șl Uniunea So-

și poporu- 
încetare a

de priete-

lon SPALAȚELU

caute noi căi de perfecționare a mun
cii în raport cu specificul și nevoile 
fermelor. Comitetul regional apreciază 
orientarea judicioasă a multor orga
nizații de bază din cooperativele agri
cole de producție care au hotărît să 
dezbată în adunările de alegeri pro
bleme privind folosirea mai bună a 
pămîntului, punerea în valoare a tere
nurilor în pantă, a dealurilor sterpe 
și a suprafețelor mlăștinoase. Acti
viștii comitetelor raionale de partid 
Buzău, Mizil, Ploiești trebuie să-și 
facă în mai mare măsură simțită pre
zența în organizațiile de bază de la 
sate, orientînd activitatea acestora 
spre problemele majore, care condi
ționează creșterea producției vegetale 
și animaliere, folosirea chibzuită a 
fondurilor bănești. Dat fiind că le
gumicultura și pomicultura au o pon
dere însemnată în agricultura regiunii 
Ploiești, va trebui să se acorde atenție 
măsurilor ce se impun pentru plan
tarea în întregime a suprafețelor pla
nificate, pentru aplicarea strictă a re
gulilor agrotehnice, încît în anii ur- 
mătoii să se obțină producții sporite 
și de bună calitate la legume și fruc
te.

Un aspect important în pregătirea 
adunărilor de alegeri îl constituie 
elaborarea dărilor de seamă ale birou
rilor organizațiilor de bază cu aportul 
unor membri de partid cu experiență 
și competență. în schela Moreni, la

puncte de vedere

DENSITATEA
ÎN
CONSTRUCȚII1

Orașul, ca modalitate de organiza
re a teritoriului, se caracterizează prin 
crearea unor condiții corespunzătoa
re de confort unei colectivități nume
roase, prin utilizarea judicioasă a e- 
fortului material, în ipoteza unei ex
ploatări rentabile a spațiului urban, a 
fondului construit și, implicit, a tu
turor instalațiilor și amenajărilor co
nexe. Oferind cîmp prielnic unor ac
țiuni de sistematizare extinse la sec
toare orășenești sau orașe întregi, 
coordonarea de către stat a lucrărilor 
a lăsat însă porți deschise pentru o- 
cuparea nerațională cu construcții a 
terenului, căci criteriul eficienței eco
nomice nu a fost întotdeauna urmă
rit cu consecvență. Distanțarea exce
sivă a clădirilor, irosirea de întinse 
spații destinate a fi plantate — a că
ror întreținere mărea cheltuielile ne
amortizabile — precum și lungirea 
traseelor arterelor de circulație, folo
sirea neeconomică a sistemului de re
țele edilitare afectau buna funcționare 
a organismului orășenesc. Prin răspîn- 
ăirea construcțiilor la distanțe prea 
mari s-a atenuat caracterul urban al 
multor ansambluri executate.

Pentru remedierea acestei situații
— care risca să greveze serios asupra 
optimei exploatări a fondului constru
it și instalațiilor edilitare — s-a re
curs la o soluție asemănătoare, în a- 
numite privințe, cu plombarea fron
turilor căilor magistrale : îndesirea, a- 
dică ocuparea cu clădiri de locuit a 
acelor terenuri libere din cadrul no
ilor ansambluri rezidențiale, cărora nu 
li s-a prevăzut în detaliul de siste
matizare nici o destinație ulterioară, 
în funcție de mărimea acestor spații
— rezultate din depărtarea exagerată 
a clădirilor între ele, a existenței unor 
loturi individuale supradimensionate, 
a unor terenuri accidentate sau a u- 
nor amplasamente părăsite — se sta
bilesc categoriile de construcții folo
site la îndesire : blocuri înalte de lo
cuit, clădiri cu puține apartamente, 
vile, fiecare tip reprezentînd alt pro
gram, deci alt confort, alte posibili
tăți de execuție și exploatare. De a- 
ceea, vecinătatea lor impune, de la 
caz la caz, anumite restricții.

Situațiile frecvente de îndesire sînt 
cele în care locuințe în blocuri cu 
multe caturi se dispun în ansambluri 
de clădiri înalte. Cu condiția respec
tării stricte a normelor de însorire, de 
pază contra incendiilor, a celor pri-

H ■ B H ■ ■ ■ 
DE BAZĂ

Uzina de mecanică fină din Sinaia, la 
Boldești, am întîlnit asemenea colec
tive de lucru ; orientarea pe care o 
imprimau dărilor de seamă era carac
terizată prin exigență, spirit analitic, 
combativitate.

Cerințele democrației interne de 
partid, de a căror respectare strictă 
depinde în măsură hotărîtoare parti
ciparea activă a membrilor de partid 
la viața organizației, impun ca în ca
drul adunărilor de dări de seamă și 
alegeri să se asigure un climat 
prielnic expunerii libere, deschi
se, a punctului de vedere al mem
brilor de partid, al observațiilor cri
tice și propunerilor acestora. Interven
țiile de la prezidiu, de „potolire" a 
vorbitorilor, mai ales cînd critică, tre
buie combătute cu toată fermitatea. 
Analizînd propunerile și sugestiile co
muniștilor, noile birouri ale organiza
țiilor de bază au datoria să găsească 
soluții pentru aplicarea lor în prac
tică.

Comitetul regional de partid Plo
iești va acționa cu perseverență pen
tru ca adunările de dări de seamă și 
alegeri din acest an să contribuie la 
ridicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a muncii de partid, la creșterea 
aportului fiecărei organizații de bază 
în mobilizarea maselor la înfăptuirea 
politicii partidului. 

vind distanțele de protecție contra 
zgomotelor etc., o asemenea convie
țuire este rezonabilă. Afirmația este 
perfect verificabilă în multe locuri 
unde s-au propus astfel de îndesiri, 
precum la Cluj, în ansamblul Gheor- 
ghieni, la Iași, în zona Tătărași, în 
cartierul Țiglina din Galați sau în 
Drumul Taberei din București.

Un caz asemănător — dar la altă 
scară și mai rar întîlnit — se consta
tă cînd, în unități rezidențiale con
stituite din locuințe cu puține apar
tamente, se amplasează clădiri tip 
vilă, așa cum se prevede la Hune
doara în așa-numitul „Oraș muncito
resc". Imaginată potrivit concepției 
orașului-grădină, această grupare ur
banistică, construită cu două decenii 
în urmă, realiza o densitate’ foarte 
redusă, pe de-o parte datorită regi
mului mic de înălțime (parter și un 
etaj), pe de alta datorită rezervării u- 
nor loturi individuale amplu dimen
sionate față de cerințele etapei de as
tăzi. Operația de îndesire, efectuată 
cu atenție, va îmbunătăți procentul 
de ocupare a solului și de utilizare a 
rețelelor urbane. Ea va conferi an
samblului o imagine nouă, cu un 
mai accentuat caracter urban.

învecinări, nu inedite, dar care pun 
probleme mai delicate, se nasc în 
momentul în care se amestecă clă
diri de locuit înalte cu locuințe în vi
le, între care există deosebiri nete 
funcționale, așadar de program și 
confort. Vilele presupun apartamente 
cu multe camere, de regulă pentru 
familii numeroase. Ele trebuie să be
neficieze de loturi minime în care se 
desfășoară diversele activități domesti
ce, mai numeroase și mai ample de
cît în cazul locuințelor colective în 
bloc. Caracteristicile lor volumetrice, 
condițiile de realizare, maleabilitatea 
în adaptarea la relief le fac recoman
dabile pentru îndesiri pe terenuri în 
pantă, sau cu rezistență mică, în for
mații distincte de grupurile de clă
diri cu altă înălțime. Separarea este 
de ales îndeosebi pentru că, în rela
ție cu blocurile înalte de locuit, ele 
impun o distanță de protecție — di
ficil de utilizat, deci constituind te
ren pierdut — care să asigure buna 
însorire, izolarea fonică reciprocă și, 
totodată, să evite stînjenirea lor func
țională. Ocupînd terenuri bune pen
tru fundarea unor construcții masive 
și echipate edilitar corespunzător ce
rințelor unui alt regim de înălțime, 
locuințele individuale aduc un neîn
semnat cîștig de densitate, astfel în
cît implantarea lor printre blocuri — 
ca în cazul cartierelor Ciair din Pitești 
ori Pajura din București — nu face 
decît să accentueze mai mult, să dea 
caracter definitiv, unor soluții lipsite 
de eficiență. Pe de altă parte, intro
ducerea stîngace a unor mici clă
diri concepute într-o manieră arhi
tecturală diferită, ca în exemplul de 
la Pitești, poate altera prin stridență 
imaginea unitară a ansamblului.

îndesirea este o operație care se 
realizează, de multe ori, cu prețul u- 
nor sacrificii, redeschiderea șantierului 
aduce din nou noroi și dezordine în 
ansambluri finite, poate compromite 
plantații, peluze sau amenajări di
verse. De aceea, ea trebuie să fie te
meinic justificată, să aducă realmen
te foloase mari în utilizarea mai ra
țională a teritoriului urban. în pre
zent, se depun eforturi serioase pen
tru simplificarea administrației și în 
domeniul locuințelor. Cu atît mai 
mult este de evitat intercalarea locu
ințelor proprietate personală printre 
blocurile aflate în proprietate de stat, 
cunoscute fiind dificultățile de admi
nistrație, de folosire și întreținere a 
fondului locativ pe care juxtapunerea 
aceasta le generează. învățămintele ce 
se vor desprinde din executarea re
centelor proiecte de îndesire întocmi
te în institutele noastre de arhitectură 
și sistematizare vor ajuta, paralel cu 
folosirea experienței în acest dome
niu de pe alte meridiane, la definirea 
unor soluții judicioase care, satisfăcând 
exigențele de confort ale locatarilor, 
să asigure o eficacitate a investițiilor 
corespunzătoare imperativelor etapei 
actuale.

Arh. Petra DERER

în meniu:
o mașină

Cantina uzinei de aluminiu din 
Slatina funcționează între orele 
12—13. în acest interval iau 
masa 200 salariați. în ziua de 26 
octombrie, la cantină a lipsit 
pîinea. Administratorul cantinei, 
Mircea Paraschiv, motivează se
nin : „Nu am avut mașină*. Din 
această cauză, muncitorii au în- 
tîrziat din producție o oră. Pier
derile provocate de această în
târziere se ridică la 45 000 lei 
(calculul a fost efectuat de un 
economist al uzinei). Cu acești 
bani s-ar putea cumpăra un tu
rism. Și astfel, la cantină s-a mîn- 
cat... o mașină.

Vigilență
Se vorbește ades despre „pu

terea obișnuinței". In unele ca
zuri luptăm împotriva acestei 
„puteri". Alteori, dimpotrivă, o 
apreciem, lată o întîmplare în 
care — din „puterea obișnuin
ței" — s-a săvîrșit o faptă deo
sebită. Gara Simeria-Triaj. Tre
nul personal 2362 Simeria—Pe
troșani a pornit la drum. In apro
piere, lăcătușul de revizie Con
stantin Pascu urmărea din simplă 
obișnuință profesională rularea 
vagoanelor. Deodată, lăcătușul a 
oprit trenul, cu semnale optice și 
acustice. Călătorii s-au alarmat. 
Ce se întîmplase ? La un vagon 
se defectase frîna automată. Arcul 
ei atirna sub vagon. Oricând se 
putea agăța de o traversă, provo
când o catastrofă. După cinci mi
nute, cu defecțiunea remediată, 
trenul a pornit din nou la drum. 
Lăcătușul C. Pascu s-a deprins 
să-și facă datoria conștiincios. Tot 
puterea obișnuinței.

In ramă
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Domniile lor sînt insensibile. 
Nu înțeleg de ce o mamă se 
zbate atita să reintre în posesia 
unor tablouri lucrate de fiul ei. 
Voind să participe la o 
expoziție anunțată, elevul Răz- 
van Lăzărescu din clasa 6-a (str. 
Izvor 96 București) a predat Școlii 
nr. 150 cinci tablouri, pictură în 
ulei pe sticlă, apreciate ca deo
sebit de valoroase de critici de 
artă. De la școală, tablou
rile au fost trimise la secția raio
nală de învățământ, de aici la 
secția orășenească și apoi la Mi
nisterul Învățământului, unde li 
s-a pierdut urma. Nu sînt de 
găsit. Parcă le-a înghițit pământul. 
Cine le-a colecționat ilicit P Re
latăm acestea cu convingerea că 
familia arhitectei Ileana Lăză
rescu va reintra în posesia tablou
rilor micului artist, o dată cu scu
zele ce se impun.

Evrika!
Doctorul: „Spune-mi, tinere, 

cum te-ai astenizat în halul 
ăsta ?“ Pacientul: „Am fost la 
Oficiul pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală din 
Capitală să-mi aleg tipul de a- 
partament care-mi convine. O zi 
întreagă m-am învârtit prin „ex
poziția" din holul Oficiului și tot 
nu m-am lămurit. în loc de planșe 
clare sînt expuse... desene tehnice 
de execuție la nivel ingineresc, 
însoțite de o puzderie de însemne 
și hieroglife. Ca să le înțeleg, iau 
acum, în particular, lecții de de
sen tehnic și învăț limba arabă 
veche". Doctorul: „Formidabilă 
idee I Mie nu mi-a dat prin cap 
— și doar mă duc pe la Oficiu 
de-o săptămînă !“.

Serviți-o 
caldă

Dregătorii magazinelor din ra
ionul Bîrlad (vezi practica din co
muna Murgeni I) au inițiat o for
midabilă metodă de alcătuire a 
cumpărăturilor. La „Băcănie", 
halcaua se vinde numai cu 
brinză „Timiș"; peștele, nu
mai cu apă minerală (îmbute
liată în august I), mezelurile, 
numai cu untură de porc. E dis
poziția dumneaei — I.C.R. Iași. 
Vă rugăm, nu le suflați un cuvînt 
despre descoperirea teribilei ma
ioneze care a revoluționat arta 
culinară. S-ar putea să vă treziți 
intr-o bună zi cu un preparat nou, 
care să conțină laolaltă pește 
sărat, brinză „Timiș", mezeluri și 
susan, stropite puțintel cu apă 
minerală trezită din a doua tine
rețe. Un lucru e totuși neclar; 
băcanii de ce se fac de... băcănie 
și nu de negustorie ?

de •Rubrica redoctatâ
ZIDARITA 
DINICA 
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Rafinăriei Darmănești, raionul 
Moinești: Instalația de disti

lare atmosfericâ nr. 2
(Foto : M. Cioc)

de 
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In ultimii ani. s-a ridicat 
tot mai frecvent și cu o a- 
cuitate crescîndă problema 
îmbunătățirii calității hîr
tiei pentru ziare, reviste 
și tipărituri. Nimeni nu 
contestă că ramura indus
triei de celuloză și hîrtie 
produce diferite sortimente 
de hîrtie cu calități supe
rioare, apreciate de bene
ficiari. Dar, pe lîngă a- 
ceste sortimente, care nu 
formează obiectul articolu
lui de fată, se fabrică can
tități importante de hîrtie 
pentru ziare și reviste ca
re. din punct de vedere ca
litativ. nu satisface cerin
țele îndreptățite ale între
prinderilor poligrafice. De 
unde reiese că în această 
ramură persistă un șir de 
deficiente care demonstrea
ză că factorii răspunzători, 
în primul rînd Ministerul 
Industriei Chimice, nu le-a 
analizat cu răspundere 
pentru a determina reviri
mentul necesar.

Conducerea de partid și 
de stat, tinînd seama 
importanta pe care o 
industria poligrafică
ampla activitate de cultu
ralizare a maselor, i-au 
acordat mijloace financiare 
substanțiale pentru dotarea 
cu mașini și utilaje moder
ne. Efortul economic făcut 
de stat pentru moderniza
rea întreprinderilor poli
grafice nu a fost însoțit, 
cum era firesc si necesar, 
de o îmbunătățire a oalită- 
ții hîrtiei pentru ziare și 
reviste. Mai mult, se pot 
constata chiar unele ten
dințe de regres.

Nu este nevoie să fii 
specialist în materie cen
tru a observa că utilajele 
moderne, cu viteze mari 
de tipărire, cer hîrtie cu 
proprietăți superioare. Dar 
fabricile producătoare si 
ministerul de resort au ră
mas impasibile la numeroa
sele sesizări făcute de tipo
grafii și redacții. în locul 
hîrtiei de bună calitate, fa
bricile „furnizează" jus
tificări care nu pot să sa
tisfacă cu nimic cerințele 
legitime ale industriei poli
grafice, ale cititorilor.

Tocmai asemenea ches
tiuni ne-au determinat să 
organizăm o discuție. în 
jurul ..mesei rotunde", cu 
participarea unor repre
zentanți ai editurilor. în
treprinderilor poligrafice, 
Ministerului Industriei Chi
mice. fabricilor de hîrtie.

Energeticienii de ia Luduș

Ministerului Economiei Fo
restiere. Oficiului de Stat 
pentru Standarde. Discu
ția s-a referit la cauzele și 
deficiențele existente, care 
determină producerea unei 
hîrtii necorespunzătoare 
pentru ziare și reviste.

EDITURILE Șl P0 
LIGRAFIA
ciențe tehnice și 
organizatorice, 
dar în primul rind 
calitatea necores
punzătoare a hâr-

natură calitativă sînt de 
mult cunoscute, devenind 
un adevărat coșmar pen
tru conducerile și colecti
vele întreprinderilor poli
grafice. Analizîndu-le, a- 
jungem la concluzia că în 
mare parte ele se datorea
ză neglijentei, lipsei de 
răspundere a furnizorilor, 
unor cauze care tin de ne- 
respectarea 
tehnologice de fabricare a 
hîrtiei. Ele se tolerează, 
iar consecințele curg...

— Putem afirma cu toa
tă răspunderea — arăta tov. 
Aurel Mihai, directorul ad
junct al Editurii „Scîn
teia" — că hîrtia de ziar, 
produsă actualmente, a- 
proape în toate cazurile,

prescripțiilor

asemenea, hîrtie de bună 
calitate și pentru nevoile 
interne.

Nu numai beneficiarii, 
dar chiar și cei care o pro
duc au declarat, în cele din 
urmă, că efortul depus în 
domeniul îmbunătățirii ca
lității hîrtiei a fost neîn
semnat, că există serioase 
carențe care îngreunează 
activitatea poligrafică. Zia
rele șl revistele din țară și 
străinătate, prezentate par- 
ticipanților la „masa ro
tundă", au servit drept com
parație în ce privește ca
litatea hîrtiei. Contrastul 
este izbitor. Nu am vrea 
să se înțeleagă că în 
întreprinderile poligrafice 
n-ar mai exista defi-

...iar pierderile 
se țin „lanț“

Participantii la „masa 
rotundă" au discutat pe 
larg și despre unele pro
bleme privind hîrtia pentru 
reviste. Situația este simi
lară cu aceea a hîrtiei pen
tru ziare.

— In cadrul editurii noas
tre — arăta tov. Andrei 
Lăzărescu, directorul
E.S.I.P. — greutățile cele 
mai mari ni le-a creat hîr
tia pentru revistele „Fla
căra", „Cinema", „Sport", 
„Sport și tehnică" și altele. 
Nelivrarea Ia timp a hîrtiei 
ne-a determinat să re-

care ni se livrează nu în
trunește caracteristicile ce
rute, ceea ce se repercu
tează asupra procesului de 
fabricație și calității tipă
riturilor.

PRODUCĂTORII
Criticile sînt în
dreptățite, vom ve
dea, vom studia...

Opiniile beneficiarilor din 
poligrafii, formulate la 
„masa rotundă", au fost 
completate cu... o expoziție

tieî
Reprezentanții editurilor 

și întreprinderilor poli
grafice, prezenți la „masa 
rotundă", s-au referit pe 
larg la principalele defi
ciente de ordin calitativ 
ale hîrtiei pentru ziare. 
Ei le-au împărțit în două 
categorii : deficiențe cu 
privire la caracteristicile 
tehnice și deficiente de fi
nisare. Principalele obiec- 
țiuni constau în satinajul 
neuniform, 
de la o perioadă la 
de la fabrică 
variația mare 
care înseamnă 
consumului de 
anta 
care 
de cele 
gri, cu _  ____  ____ .
neomogenitatea masei de 
hîrtie. care afectează cali
tatea tiparului în mod de
osebit ; livrarea frecventă 
de suluri cu tuburi moi, ne
rezistente, dimensionate ne
corespunzător, executate din 
mai multe bucăți ; dimen
sionarea exterioară a sulu
rilor nu corespunde cerin
țelor utilajelor moderne ; 
nu numai că numărul de 
lipituri la hîrtia în suluri 
depășește prevederile stan
dardelor, dar acestea nici 
măcar nu sînt efectuate re
glementar. Se constată 
diferențe foarte mari la 
toate caracteristicile teh
nice. chiar la același 
lot de hîrtie.

Toate

foarte diferit 
alta, 

la fabrică ; 
de gramaj, 

depășirea 
hîrtie ; nu

de ziar, 
neuniformă,

hîrtiei
este 
mai multe ori fiind 
un aspect murdar ;

aceste scăderi de

ciștigă „bătălia" cu timpul

LUDUȘ (corespondentul 
„Scînteii"). — La centrala ter
moelectrică Luduș s-a încheiat 
bilanțul pe primele trei tri
mestre ale anului. Rezultatele 
înscrise nu pot decît să-i bucu
re pe energeticieni și să le ser
vească ca bază de plecare pen
tru noi succese. Gradul de dis
ponibilitate al agregatelor a 
fost asigurat prin exploatare 
îngrijită, reparații și întreține
re, astfel că s-a obținut o pro
ducție ce depășește 4 miliarde 
kWh. Economicitatea centralei 
pentru această perioadă se ex
primă în obținerea unei eco
nomii la prețul de cost, din 
efort propriu, de aproape 4 
milioane lei, sumă ce se reflec
tă în beneficiile peste plan.

Creșterea productivității mun
cii poate fi ilustrată prin redu
cerea cifrei specifice pe om, pe 
MW instalat, de la 0,77, cit 
este în proiect, la 0,71.

Dacă se ia în considerație 
faptul că ultimul bloc de 200 
MW a fost pus in funcțiune 
cu trei luni în avans față de 
plan, se poate conchide că an
gajamentele Itiate in scrisoa
rea adresată conducerii de 
partid sînt. pe cale de a fi în
deplinite înainte de termen. 
Pentru merite deosebite, un 
colectiv de muncitori, ingineri, 
maiștri, tehnicieni a fost deco
rat de curînd cu ordine și me
dalii.

Cf NU MAI POA TE
Să RABDE HÎRTIA...
nu corespunde prevederilor 
standardelor în vigoare. 
Fiind de o calitate scăzută 
și neavînd o rezistență co
respunzătoare, hîrtia de 
ziar provoacă adeseori în
treruperi în funcționarea 
mașinilor tipografice. La 
fel de grav este faptul că 
ziarele tipărite pe hîrtie de 
proastă calitate au un as
pect necorespunzător.*

Deoarece cerințele bene
ficiarilor s-au limitat mulți 
ani doar la asigurarea can
titativă a hîrtiei, furnizo
rii au considerat că pot li
vra hîrtie necorespunză
toare din punct de vedere 
calitativ. Atunci însă cînd 
beneficiarii au pus serios 
în discuție problema îm
bunătățirii calității hîrtiei, 
fabricile au argumentat că 
hîrtia bună se livrează la 
export. Este, desigur, un 
argument judicios, dar el 
nu poate constitui un mo
tiv de a nu se realiza, de

masă rotundă

ciențe oare influențează ca
litatea tipăriturilor. Sînt 
încă neajunsuri în asigura
rea bunei funcționări a 
mașinilor, în organizarea 
producției și calificarea oa
menilor. Dar fapt este că 
hîrtia a devenit unul din 
principalele obstacole care 
împiedică întreprinderile 
poligrafice să realizeze zia
re și reviste ou aspect fru
mos, prejudiciind adeseori 
și apariția la timp a publi
cațiilor. Sub aspect econo
mic, se consemnează mari 
pierderi de hîrtie, se iro
sesc importante capacități 
de producție în tipografii, 
se înregistrează pierderi de 
tiraje.

A APARUT REVISTA

Numărul pe luna octombrie 
a.c. al revistei publică, cu prile
jul semicentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
editorialul: însemnătatea istori
că mondială a Marelui Octom
brie și articolele Ecoul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
în țara noastră de dr. GH. SUR
PAT și dr. N. COPOIU și Noi 
forme de conducere a economiei 
U.R.S.S. de A. RUMIANȚEV 
(Moscova).

In continuare, revista cuprin
de studiile: îmbunătățirea con
ducerii planificate a economiei 
naționale corespunzător intere
selor propășirii României de dr. 
VASILE RAUSSER, Perfecțio
narea metodologiei de planifica
re în comerț de MIHAIL LE
VENTE, Reorganizarea învăță- 
mîntului economic superior — 
cerință a creșterii calitative a 
activității economice de dr. M. 
A. LUPU, Determinarea efica
cității tehnicii noi de dr. C. 
DANCIU, Aspecte financiar-va- 
lutare ale transporturilor inter
naționale de DUMITRU USTU-

ROI, Eficiența economică a uti
lizării diferitelor forme de trans
port de D. REBUȘAPCĂ, Mihail 
Kogălniceanu și industria națio
nală de ANETA SPIRIDON și 
RADU C. DEMETRESCU; pre
cum și materialele: Trăsături și 
tendințe ale comerțului țărilor 
în curs de dezvoltare cu țările 
capitaliste dezvoltate de S. SAVA 
la rubrica „Din planul Institu
tului de cercetări economice": 
Accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante de M. PO- 

, PEANGĂ (Brașov), Cu privire la 
limitele economice ale utilizării 
mașinilor agricole de I. BIANU 
și I. STĂNESCU — la rubrica 
„Schimb de păreri"; Aurul și re
zervele monetare ale țărilor ca
pitaliste de dr. C. MOISUC, în
cercări de redresare a poziției 
monedelor de rezervă în siste
mul valutar capitalist de B. CO- 
MISIONERU — la rubrica „Răs
punsuri la întrebările cititori
lor".

Revista mai cuprinde rubri
cile „Critică și bibliografie" și 
„Informații științifice".

IțE

DEPLINA APROBARE PENTRU
MĂSURILE ELABORATE DE PARTID
(Urmare din pag. I)

vederea dezvoltării patriei 
noastre, a economiei națio
nale. Măsurile preconizate 
de conducerea partidului 
corespund întru totul acestei 
necesități imperioase".

în aceeași ordine de idei, 
dr. Răkosfalvi Zoltăn, di
rectorul Direcției spitale
lor unite-Tg. Mureș, a a- 
dăugat: „După părerea
mea, proiectul adoptat de 
C.C. al P.C.R. oferă soluții 
originale, științifice, deplin 
corespunzătoare și cu rea
litățile din orașul nostru. 
Ele asigură realizarea unui 
pas hotărîtor pentru lichi
darea greutăților datorate 
formelor administrative 
care au devenit necorespun
zătoare. Orice hîrtie făcea 
o călătorie lungă de la noi 
la secția sanitară, de acolo 
la regiune și apoi la Mi
nisterul Sănătății și Pre
vederilor Sociale. Apoi 
urma calea întoarsă pe a- 
ceeași filieră. Este deosebit 
de îmbucurător faptul că a- 
plicarea măsurilor la care 
ne referim va crea condi
ții pentru o muncă mai o- 
perativă, pentru creșterea 
răspunderii organelor loca
le și a prestigiului specia
liștilor de la orașe și sate"

„Datorită înfăptuirii po
liticii partidului de indus
trializare a tării, de trans
formare socialistă a agri
culturii s-au produs schim
bări înnoitoare pretutindeni 
în țară — a spus Ioan Titea. 
vicepreședinte al comitetu-

lui executiv al sfatului 
popular orășenesc. Proiec
tul privind îmbunătățirea 
organizării administrativ- 
teritoriale a României și 
sistematizarea localităților 
rurale, pe care îl dezbatem, 
oglindește necesitatea o- 
biectivă a sporirii efi
cienței activității econo
mice, a dezvoltării între
gii vieți sociale, pe mă
sura acestor înnoiri și a 
sarcinilor de perspectivă. 
Tocmai de aceea mi se par 
pe deplin justificate măsu
rile preconizate pentru îm
bunătățirea împărțirii teri- 
torial-administrative, pen
tru înlăturarea paralelisme
lor și suprapunerea compe
tențelor organelor de stat, 
ceea ce va stimula rezol
varea operativă a treburilor 
locale. Un exemplu din nu
meroasele posibile: datorită 
faptului că de unele lucrări 
răspundeau atît sfatul 
popular orășenesc, cît și în
treprinderi ale sfatului 
popular regional, nu am 
putut executa, bunăoară, 
niște amenajări mărunte la 
unul din dispensarele ora
șului decît după ce con
strucția a fost predată de 
către executant. Sînt con
vins, a spus în înche
iere vorbitorul, că noul 
sistem administrativ pre
conizat soluționează în 
chip fericit o serie de pro
bleme de ordin organizato
ric și creează condiții pen
tru a merge mai accelerat 
pe calea unei dezvoltări ra
pide, multilaterale, în care

s-au angajat din ce în ce 
mai hotărît orașele și satele 
țării".

Ing. loan Hosu și alți vor
bitori au relevat că 
spiritul documentelor adu
se în dezbatere publică re
flectă concludent recepti
vitatea partidului nostru 
fată de nou, capacitatea 
lui de a înlătura cu curaj 
tot ce se dovedește peri
mat, de a aplica creator 
principiile fundamentale 
ale marxism-leninismului, 
de a promova o politică 
realistă, izvorîtă dintr-o a- 

cunoaștere a 
a cerințelor

profundată 
realităților, 
vieții.

Subliniind 
perfecționării 
administrative . 
carea consecventă a prin
cipiului centralismului de
mocratic, potrivit cerințelor 
desăvîrșirii construcției so
cialiste, Liviu Scbestyân, 
secretar al Comitetului oră
șenesc Tg. Mureș a! P.C.R., 
a propus, între altele, să 
se creeze inspectorate șco
lare subordonate direct 
Ministerului Invățămîntu- 
lui. Aceasta va permite — 
a spus vorbitorul — o în
drumare mai calificată a 
procesului instructiv-edu- 
cativ, o mai judicioasă re
partizare a corpului profe
soral, lichidarea unor ano
malii cum sînt, de pildă, 
lucrările de evidență a 
cadrelor didactice, elabo
rate de patru organe.

Gâlpal Sandor, director 
adjunct al întreprinderilor

însemnătatea 
conducerii 

prin apli-

comunale din Tg. Mureș, 
Aurel Tero, secretar al co
mitetului executiv și Ba- 
roti Lajos, vicepreședin
te al comitetului executiv, 
au subliniat însemnătatea 
prevederilor privind for
mele de organizare admi- 
nistrativ-teritorială a țării 
— județul, orașul, comuna.

în cadrul ședinței s-a 
subliniat că hotărîrea C.C. 
al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea construcției de 
locuințe, îmbunătățirea ad
ministrației și întreținerea 
fondului locativ și noul re
gim al chiriilor relevă 
o dată mai mult preocupa
rea continuă a partidului 
nostru de a asigura dezvol
tarea susținută a construc
ției de locuințe. „Numai în 
ultimul an — a spus Egyed 
Balâzs, directorul Direcției 
operative a sucursalei Tg. 
Mureș a Băncii de Inves
tiții — s-au construit în 
orașul nostru 6 000 de a- 
partamente din fondurile 
statului. Totodată, au fost 
acordate cetățenilor cre
dite în valoare de circa 
16 milioane lei. Este nece
sar ca organele de stat să 
asigure mai operativ întoc
mirea formelor cuvenite 
pentru începerea construc
ției apartamentelor pro
prietate personală și pen
tru îmbunătățirea calității 
lucrărilor ce se efectuează".

Ion Dobru, directorul 
sucursalei Băncii Naționale 
din Tg. Mureș, a remar
cat : „Consider cu atît mai 
binevenite prevederile ho-

tărîrii cu cît am constatat 
nu o dată, din numeroase 
acte care au trecut prin 
mîna mea, cum se scur
geau banii statului da
torită așa-ziselor pierderi 
planificate, care creșteau 
de la an la an, deoarece 
încasările din chirii nu a- 
copereau cheltuielile de 
întreținere. Două cifre 
concludente în acest sens : 
în timp ce în orașul Tg, 
Mureș chiriile reprezentau 
anual 5 700 000 lei, cheltu
ielile pentru administrarea 
și întreținerea locuințelor 
ajungeau la 19 milioane lei. 
Nu este mai puțin adevă
rat că sumele cheltuite 
pentru administrare și în
treținere puteau fi uneori 
mai chibzuit folosite. Toc
mai de aceea propun să se 
prevadă în viitoarea le
gislație o delimitare mai 
precisă a obligațiilor sta
tului și ale chiriașului în 
întreținerea locuințelor".

Exprimîndu-și acordul u- 
nanim față de măsurile de 
deosebită însemnătate pre
conizate de partid pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
orînduirii noastre socialis
te, participantii la ședința 
Comitetului executiv al Sfa
tului popular orășenesc Tg. 
Mureș au exprimat hotărî- 
rea maselor largi de cetă
țeni de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii politicii 
Partidului Comunist Ro
mân, pusă în slujba înflo
ririi patriei socialiste, a 
ridicării nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

curgem la compromisuri — 
o parte din tiraj s-a reali
zat pe hîrtia proprie tipă
ririi revistei, iar restul pe 
hîrtie 
alte 
hîrtia 
cestui 
voiți 
destinată... probelor tehno
logice. Evident, 
tipăriturii 
pierderile 
aproape 50 
kg hîrtie 
s-au irosit
In acest fel, nu numai că 
pierderile materiale și bă
nești iau proporții inadmi
sibile, dar s-au epuizat și 
stocurile normate de hîrtie.

S-a ridicat în discuții și 
problema operativității cu 
care se răspunde la cerin
țele îndreptățite ale bene
ficiarilor. A fost citat, de 
exemplu, faptul că, încă 
înainte de intrarea în func
țiune a noii rotative, s-a so
licitat Ministerului Indus
triei Chimice să . asigure 
o hîrtie mai subțire, care 
ar fi adus însemnate eco
nomii la prețul de cost, 
la consumul de celuloză. 
S-a răspuns că „sînt con
diții să se producă hîrtie 
de 63 grame/mp“, respec- 
tîndu-se toate celelalte ca
racteristici ale sortimentu
lui „Roto". Dar asigurările 
date nu s-au transformat 
pînă acum în fapte. In ca
drul discuțiilor la 
rotundă"

inferioară sau de 
dimensiuni. Lipsind 
„Roto", specifică a- 
tipar, am fost ne- 

să folosim o hîrtie

calitatea 
a scăzut, iar 

s-au ridicat la 
la sută. La 11 000 
consum normat 
4 400 kg hîrtie.

„masa 
s-a pus întreba

rea : de ce nu se produce 
o hîrtie subțire cu proprie
tăți superioare ? Răspunsul 
care s-a dat nu a fost edi
ficator și, de aceea, merită 
ca problema să fie studiată 
de forurile în drept.

Din discuții s-a desprins, 
totodată, că persistă seri
oase lacune în modul de 
planificare pe fabrici a di
feritelor sortimente de hîr- 
tie.

— La sfîrșitul lunii au
gust, în urma discuțiilor 
purtate la Ministerul In
dustriei Chimice — spunea 
tov. ing. Jenica Munteanu, 
șefa serviciului tehnic de la 
Editura „Scînteia" — s-a 
hotărît ca Fabrica de hîr
tie de la Prundul Bîrgău- 
lui să livreze hîrtie pentru 
tipar adînc, necesară noii 
publicații „Cutezătorii". In 
luna septembrie, fabrica a 
produs însă numai... hîrtie 
de ambalaj, ceea ce a în- 
tîrziat apariția numărului 4 
al revistei. Iată un alt 
exemplu privind modul de
fectuos de repartizare a 
sortimentelor pe fabrici. 
Am fost anunțați să luăm 
de la Combinatul de celu
loză șl hîrtie-Călărași 
40 de tone de hîrtie cretată. 
Dar combinatul nu produ
ce acest sortiment de hîr
tie. De la 1 august am făcut 
nenumărate adrese la mi
nister, dar nu ni s-a dat un 
răspuns clar. La fel s-a în- 
tîmplat și cu hîrtia pentru 
Ofset, care initial ne-a fost 
repartizată de la Combi
natul de celuloză 
Brăila, cu toate 
producea...

Nu se poate să 
o legătură între deficiențe
le de ordin calitativ ale 
hîrtiei, neritmicitatea livră
rilor și fluctuația sortimen
telor de la o întreprindere 
la alta, programarea în- 
tîmplătoare a fabricației 
lor. Participanții la „masa 
rotundă" au precizat — 
pe bază de dovezi certe 
— că același sortiment este 
realizat de majoritatea fa
bricilor, că nu există o spe
cializare. cu toate că ea 
este deosebit de necesară. 
Ca atare, în timp ce unele 
întreprinderi reușesc să 
producă la un înalt nivel 
calitativ anumite sortimen
te, altele le realizează de 
proastă calitate.

— Pe „global", aseme
nea minusuri la calitatea 
hîrtiei se transformă în ca
lificativul... total nesatisfă
cător. calificativ care se a- 
gravează dacă ținem seama 
că Ministerul Industriei 
Chimice a cunoscut de 
mult caracteristicile și ne
cesitățile referitoare la hîr
tie — arăta tov. Dinu Con- 
stantinescu, inginer șef al 
Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii". După cum 
s-a mai spus aici, hîrtia

de rebuturi, organizată la 
Combinatul poligrafic „Ca
sa Scînteii", precum șl cu o 
demonstrație practică (la 
turație redusă), la noua 
mașină rotativă de ziare. 
Toate acestea au convins 
pe reprezentanții fabricilor 
furnizoare și ai ministeru
lui.

— Deficiențele în ce pri
vește calitatea hîrtiei des
tinată utilajelor noi, de 
mare productivitate, le 
cunoaștem — a arătat ing. 
Nicolae Blaga, directorul 
Fabricii de hîrtie Bușteni. 
Sînt deficiențe care ne a- 
parțin. Dacă am livrat su
luri bobinate pe tuburi 
moi, adică necorespunză
toare, aceasta se datorează 
faptului că o perioadă de 
timp le-am confecționat 
din hîrtie de ambalaj 
obișnuită, deoarece a lip
sit celuloza sulfat. S-a ri
dicat aici și problema di
mensiunilor. Pentru a le 
îmbunătăți, ne-am propus 
să schimbăm dimensiunile 
la utilaje — atît la mașina 
de confecționat tuburi cît 
și la cea de bobinat. Ne
am aprovizionat cu mate
rialul respectiv și credem că 
în curînd nu va mai fi ne
cesară raiduirea găurilor 
cu freza șl nu vor mai sări 
sulurile din mașină.

In continuare, directorul 
fabricii de hîrtie Bușteni 
a recunoscut că numai 70 
la sută din bobinele pentru 
rotativa nouă, de mare ca
pacitate, sînt de bună ca
litate, tatrucît „nu s-au a- 
sigurat toate condițiile ne
cesare în fabrică". El s-a 
referit îndeosebi la varia
ția de grosime a sulurilor, 
la gramaj, încheind : „ne 
propunem să organizăm un 
contact mai strîns între 
furnizori și beneficiari, 
pînă la rezolvarea totală a 
problemei calității hîrtiei, 
să trimitem la combinat 
specialiști cu experiență 
care, întorși în fabrică, să 
caute să soluționeze aceste 
deficiente".

Ce s-a desprins însă din 
cuvîntul celorlalți repre
zentanți ai fabricilor furni
zoare de hîrtie ?

— Colectivul nostru are 
în atenție aceste neajun
suri, preciza ing. Lucian 
Delle Case, inginer șef al 
Fabricii de hîrtie din Bacău. 
Dar hîrtia finisată mai 
prost, aflată în depozi
tele „Casei Scînteii", n-u 
provine decît în mică parte 
de la noi. Nu spun că nu 
există unele scăpări de 
ambalare, tuburi proaste, 
„fugiri" de bobine. Ele ^înt 
inerente. în ce privește ne
tezimea hîrtiei, fabrica nu 
poate s-o asigure la nive
lul prevederilor STAS. 
Cele circa 20 000 de tone 
hîrtie pe an nu pot fi rea
lizate la acest standard.

Este tot ce a putut aduce 
„nou", în discuție, ingine
rul șef al fabricii din 
Bacău. Fatalismul ' acesta 
s-a înrădăcinat și pentru- 
că a fost alimentat de în
găduința cu care se acceptă 
de edituri toate „suroga
tele" drept hîrtie de bună 
calitate.

— Neajunsurile
tatea hîrtiei semnalate în 
cadrul discuțiilor sînt. 
fără îndoială, reale — a 
recunoscut ing. Constantin 
Herțanu, directorul Fabri
cii de hîrtie Prundul Bîr- 
găului. Ele se datorează 
însă și altor cauze. Una. 
importantă, constă în cali
tatea materiei prime pe 
care o primim. Nu o dată 
ni s-au livrat celuloze 
ou grad scăzut de alb, 
în special de la Con
stanta și Brăila, care au 
variații de alb între 71 
și 83. Bineînțeles, aceas- 

fabricarea
cu 

De ase-

— Aspectele discutate au 
diverse cauze — a arătat 
ing. Petre Mihăilescu, di
rector general în ministe
rul amintit. Construirea 
fabricilor nu s-a făcut pe 
baza unor avize ale poli
grafiei, fiindcă mai înainte 
ea nu era decît un consu
mator foarte mic de hîr
tie (!). Acum, necesitățile 
au crescut mult. De pildă, în 
comparație cu 1964, în 
1967 necesarul de hîrtie de 
tipar s-a dublat, iar în anul 
viitor va ajunge la 
130 000 tone. Aceste nece
sități s-au acoperit, practic, 
de trei fabrici : Călărași, 
Brăila, Palas, fabrici care 
au specificul lor, adică lu
crează cu fibră scurtă, 
ceea ce este în defavoarea 
calității hîrtiei.

Directorul general a 
făcut apoi un „istoric" al 
atingerii parametrilor pro
iectați — domeniu în care 
se întîmpină greutăți — a 
amintit în treacăt de... de
ficientele interne ale fa
bricilor subordonate.

★
Cu toate insistențele și 

intervențiile în discuții, 
n-am reușit să deschi
dem o perspectivă, să 
formulăm anumite posi
bilități de îmbunătățire ne
întârziată a calității hîr
tiei. Nici în unele discuții 
ulterioare la minister nu 
s-au găsit soluții. Dimpo
trivă, tovarășii din condu
cerea ministerului, care se 
ocupă de ramura hîrtiei, 
au ținut să „ne asigure" că, 
spre deosebire de alții, care 
au răspuns înainte de ac
tivitatea fabricilor de hîr
tie, nu fac promisiuni și- 
nu se angajează la nimic.

Este bine că tovarășii 
respectivi tratează cu se
riozitate problemele, dar 
„asigurările" date nu pot 
constitui un răspuns la în
trebarea care frămîntă pre
sa, pe cititori — și anume: 
ce măsuri se vor lua și cînd 
se va îmbunătăți calitatea 
hîrtiei pentru ziare și re
viste ? Iată de ce, dat fiind 
acest răspuns al ministeru
lui, modul în care se înțe
lege să „rezolve" această ce
rere justificată, considerăm 
că întrebarea rămîne vala
bilă. Invităm conducerea 
Ministerului Industriei Chi
mice să analizeze această 
problemă și să dea un răs
puns precis și la timpul cu
venit opiniei publice, pe

care avem datoria să o in
formăm.

Fără a diminua cu nimic 
răspunderea Ministerului 
Industriei Chimice, a fabri
cilor în subordine, nu pu
tem să ocolim neajunsurile 
pe care le provoacă alte 
sectoare ce concură, prin 
materiile prime ce le li
vrează, la fabricarea hîrtiei. 
Se reproșează Ministerului 
Economiei Forestiere că a- 
provizionarea ou materia 
primă de bază — lemnul — 
este neritmică, iar calitatea 
lemnului este foarte slabă. 
Care este, în această pri
vință, părerea conducerii 
Ministerului Economiei Fo
restiere ? La fel stau lucru
rile și cu calitatea caoli- 
nei. După cum spun tova
rășii din fabricile de hîrtie, 
aceasta este de proastă ca
litate. Dar o explicație a- 
cestei situații o pot da con
ducerile Ministerului In
dustriei Construcțiilor, care 
o produce, și Ministerului 
Comerțului. Exterior, care o 
importă. De ce e proastă? 
Ce trebuie făcut? în acert 
sens așteptăm răspuns de la 
organele vizate.

Ce anume se ciuvine sub
liniat în concluzie ? Condu
cerea Ministerului Indus
triei Chimice, conducerile 
fabricilor de hîrtie cunosc 
deficiențele existente, dar 
măsurile luate pentru înlă
turarea lor s-au dovedit in
fructuoase. Problemele le
gate de îmbunătățirea radi
cală a calității hîrtiei pen
tru ziare și reviste nu mai 
pot fi rezolvate doar prin 
măsuri la latitudinea între
prinderilor sau direcției ge
nerale. Se impune o inter
venție directă a conducerii 
ministerului, care are dato
ria să se angajeze în 
eliminarea acestor ne
ajunsuri. Pe de altă parte, 
beneficiarii trebuie să ma
nifeste mai multă exigență 
la recepționarea hîrtiei, să 
nu tolereze nerespectarea 
prevederilor standardelor — 
lege de bază a calității pro
duselor.

Ținînd seama de caracte
rul presant al soluționării 
situației care s-a creat în 
domeniul calității hîrtiei 
pentru ziare și reviste, ne 
propunem să revenim asu
pra problemelor care s-au 
ridicat în cadrul „mesei ro
tunde", pînă cînd se va pro
duce revirimentul așteptat

Gheorghe RADEI

la cali-
și hîrtie- 
că nu o

nu facem

ta a dus la 
unor loturi de hîrtie 
nuanțe 
menea, 
import, 
de cea 
pășit mai mult de 68 pînă 
la 84 grade de alb. Neajun
suri am întîmpinat și la a- 
provizionarea cu celuloză. 
Au fost situații cînd în 
loc să consumăm 70 la sută 
celuloză din rășinoase și 
30 la sută cu fibre scurte, 
cum cer prescripțiile teh
nologice. am fost nevoiti 
să răsturnăm proporția, 
ceea ce a influențat nega
tiv calitatea hîrtiei.

Să vedem care a fost pă
rerea reprezentanților fo
rului de resort, respectiv 
Ministerul Industriei Chi
mice :

diferite.
caolina primită din 
ca să nu mai spun 
indigenă, nu a de-

„Unul face 
ș-altul 
plătește"

Muncind cu hărnicie și entuziasm pe ogoare sau 
în fermele de animale, dezvoltînd an de an proprie
tatea obștească, țăranii cooperatori realizează veni
turi tot mai mari, făcînd noi pași pe calea bună
stării. în afara muncii în cooperativa agricolă, care 
constituie principala sursă de venit, ei dispun de 
o posibilitate suplimentară de cîștig de pe 
loturile de teren pe care — conform statu
tului — le au în folosință personală. Numeroși 
țărani cooperatori obțin de pe aceste loturi însem
nate cantități de legume, fructe și alte produse 
pentru nevoile proprii de consum sau chiar pentru 
piață.

în multe cooperative agricole aceste loturi se lu
crează cu tractoare și mașini de la S.M.T,. ceea ce 
contribuie la realizarea unor producții mai mari. 
Pentru lucrările executate, așa cum este firesc, 
cooperatorii plătesc, conform tarifelor legale, din 
produsele pe care le obțin. în unele locuri însă 
plata pentru aceste lucrări se face din produsele 
rezultate de pe terenurile proprietate obștească. 
Anul trecut, la cooperativa agricolă din Micșu- 
nești, raionul Urziceni, s-au efectuat lucrări de 
transport, arat și întreținere a culturilor pe lotu
rile în folosință personală pentru care cooperativa 
a plătit 27 984 kg porumb. A plătit din venitul 
tuturor cooperatorilor și nu numai din al celor care 
au beneficiat de lucrările respective.

In același mod se procedează și în alte coopera
tive din raionul Urziceni. La cooperativa agricolă 
din Alexeni, de exemplu, în ultimii doi ani valoarea 
produselor plătite din proprietatea obștească pen
tru lucrări executate pe loturile personale doar 
ale unora dintre membrii cooperatori se cifrează 
la peste 51 000 lei. Situații asemănătoare se întîl- 
nesc și la Dridu, Balaciu, Moldoveni etc. Așadar, 
procedeul bun de a se lucra loturile personale cu 
tractoarele S.M.T. este însoțit de anomalia care 
constă în faptul că plata nu se face din produsele 
obținute pe aceleași terenuri de către cooperatorii 
care au lucrat cu mijloacele S.M.T. La prima 
vedere se pare că acest lucru nu este prea im
portant, că — după cum spun unii — se ia dintr-un 
buzunar și se pune în altul. Dar lucrurile nu stau 
chiar așa. Se creează avantaje pentru unii coope
ratori și dezavantaje pentru alții.

Analizînd mai temeinic lucrurile rezultă că în 
unele cooperative aceste practici sînt extrem de 
dăunătoare, în special pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. în general, în raionul Urziceni 
pe loturile personale se cultivă porumb. Pen
tru muncile agricole efectuate, S.M.T.-ul pri
mește tot porumb, dar nu de pe loturile pe 
care a lucrat, ci de pe tarlalele cooperativei și, 
de obicei, din cantitățile destinate pentru furajarea 
animalelor. Cooperativa din Moldoveni a plătit 
anul trecut 17 000 kg de porumb pentru muncile 
S.M.T. efectuate pe loturile personale ale unor 
cooperatori, porumb reținut din rația animalelor. 
In primăvara anului trecut la această cooperativă 
s-au terminat furajele și cu toate cumpărările și 
împrumuturile din alte unități, s-au redus rațiile, 
iar producțiile din sectorul zootehnic au scăzut. 
Procedeele amintite sînt, pe bună dreptate, criticate 
de acei cooperatori care, nelucrîndu-și loturile per
sonale cu mașinile S.M.T., contribuie totuși, în mod 
automat, la plata lucrărilor executate pe loturile al
tora.

Este de neînțeles de ce consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole se complac în atari 
situații cîhd este legal și cinstit ca fiecare coopera
tor să achite plata ce se cuvine pentru muncile 
făcute de S.M.T. pe lotul individual, în funcție de 
suprafața de teren lucrată. în acest fel s-ar evita 
și situațiile anacronice semnalate. Este cazul și 
timpul ca uniunea cooperatistă raională să in
tervină operativ acolo unde se mai practică ase
menea metode „avantajoase" în aparență, dar 
dăunătoare în realitate.

Florea CEAUȘESCU
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• Operațiunea Crossbow — cinemascop : Sala Palatului (seria de 
bilete 2140) — orele 19,30, Patria — 9 ; 11,30 ; 14 ; 18.30 ; 19 ; 21,30, 
Festival (completare Sub semnul trainicei prietenii româno-bulgare)
— 8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 18 ; 18,45 ; 21,15.
O Subteranul — cinemascop : Republica (completare Fetita cu chi
brituri) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Răzbunătorii : Capitol (completare Tămăduire) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un idiot la Paris — cinemascop ; Melodia — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
17 ; 19,15 ; 21,30, Gloria (completare Găteala capului) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (completare Perfecțiunea e rotundă)
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : Luceafărul (completare Perfecțiunea e 
rotundă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, București (completare 
Albina românească — Apis Melifica Carpatina) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modern (completare Arhitectura universului) —
9.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, Feroviar — 9 ; 11,15 ; 13 30 ;
15,45 ; 18 ; 20,45, Excelsior — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15
(la ultimele două cinematografe completarea Fetița cu chibrituri).
• Sfidarea : Central — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Cei treisprezece : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14 ; 17.
a Prostănacul — cinemascop : Victoria (completare Fetița cu 
chibrituri) — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, Grlvlța — 9—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, Aurora (completare O nuntă la Olteni)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : Lumina (completare Ziua recoltei 1967) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

• Cheile cerului : Union (completare Găteala capului) — 16 ; 20,30.
• Program de filme de animație : Union — 18.
• In golful urșilor albi — Sub semnul trainicei prietenii româno- 
bulgare — Intîlnirea : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• Cine călărește un tigru : Giuleștl (completare Dacă aș fi știut 7)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, Rahova — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : Dacia — 8,15— 
20,45 în continuare, Drumul Sării (completare Expresul de noapte)
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Pasărea Phbnlx — cinemascop : Buzești — 14,30 ; 17 ; 20, Volga
— 9—14,30 ; 17,30 ; 20,30.

cinema

Conf. univ. dr. A. NEGUCIOIU

• Testamentul Incașului — cinemascop : Bucegl — 9 ; 11,18 ; 13,30 ; 
15.45 ; 18,15 ; 20,45, Flamura — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Nicolae Klrculescu), Floreasca (completare 
Tămăduire) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : Unirea (completare Se 
răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sora cea mare — cinemascop : Flacăra (completare 1061 de 
desene) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Bunicul, Kylijan șl eu : Vitan (completare Filoxera) — 14,30.
• Dragoste la zero grade : Vitan — 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Agonie șl extaz — cinemascop : Miorița — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 | 
20,30. Arta — 9—14,30 în continuare ; 17,30 ; 20,30 (la ambele com
pletarea Permanențe).
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) ; Popular — 16 ; 19,30.
• Fantomas se dezlănțuie — cinemascop : Munca (completare 
Maxim Gaspar) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

?O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Moșilor (completare 
xpresul de noapte) — 16 ; 18,15 ; 20,30.

• Singur pe lume : Ferentari (completare De unde vin copiii 7) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Colentlna. (comple
tare Romanțe) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• comisarul X — cinemascop : Progresul (completare Congresul 
lingviștilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• spartacus — cinemascop (ambele serii) : Lira — 15 ; 19.
• Recompensa — cinemascop : Viitorul (completare E mal bine așa 7) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Clmaron — cinemascop : Cotroceni (completare Ultima țigară) 
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Cum să furi un milion — cinemascop : Crîngași — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Unde este al IlI-lea rege 7 : Cosmos (completare Cancerul me
talelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Femela necunoscută t Pacea (completare Apartamentul) — 15,30 i 
18 ; 20,30.

decanul Facultății de științe economice a Universității „Babeș-Boiyai", Cluj

• Sus mîinile, domnilor polițiști !: Doina (completare Piatra și 
viața) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.

Pentru specialistul modern, indiferent 
de ramura de activitate în care lucrează, 
cunoștințele de economie, de organizare 
și desfășurare a vieții sociale sînt abso
lut necesare. Pornind de la aceste con- 
•iderenfe, preocuparea marcată în Stu
diul privind dezvoltarea învățămîntului 
superior de a se perfecționa 
economiei în facultățile cu f 
rite și cu atît mai mult în facultățile de 
specialitate este cît se poate de bine
venită. Evident, însușirea noțiunilor de 
economie politică ridică probleme dife
rite atît în facultățile de diverse specia
lități, cît și în facultățile cu profil eco
nomic. în cele ce urmează mă voi o- 
cupa In special de predarea economiei 
politice la acestea din urmă.

După părerea mea, în predarea aces
tei discipline trebuie să se țină seama 
mal mult decît pînă în prezent de fap
tul că în liceu se studiază în decurs de 
un an școlar (în prezent în clasa a X-a) 
economia politică. In acest sens, ar fi 
bine ca programa cursului universitar să 
nu repete conținutul manualului de liceu, 
care în prezent își mai menține înfr-o 
anumită măsură caracterul de rezumat 
al manualului pentru învățămîntul supe
rior. De asemenea, în predarea econo
miei politico în facultățile economice 
cred că e necesar să se acorde o aten
ție mai mare corelării acestei discipline 
cu disciplinele economice concrete, pre
cum și cu disciplinele ideologice. Nu 
exagerez cînd afirm că și în prezent 
unele categorii și chiar teme se repetă 
pur și simplu la două sau chiar mai 
multe discipline, ceea ce nu poate să 
nu stingă interesul și curiozitatea studen
ților pentru cercetarea disciplinelor res
pective. Toate acestea impun îmbunătă
țirea itructurii cursurilor de economie 
politică ce so predau în facultățile eco
nomice.

îmbunătățirea «tructuril categoriale a 
cursurilor de economie politică este de
terminată în prezent și de necesitatea 
explicării mai aprofundate a realităților 
vieții social-economice contemporane și 
înlăturării pe această cale a caracteru
lui descriplivo-narativ al unor prelegeri. 
Astfel, în cursul de economie politică ar 
trebui să-și găsească o reflectare mai 
amplă problemele capitalismului mono
polist de stat și problemele mecanismu
lui de funcționare a economiei socia
liste. Luarea în considerare a celor mai 
noi aspecte ale vieții economice con
temporane e de dorit să se facă nu 
prin adăugarea de noi teme la sfîrșiful 
celor cuprinse tradițional în cursul de 
economie politică, ci printr-o restructu
rare a programei în așa fel îneît, înlă- 
turînd repetările și suprapunerile, rela
țiile economice să fie prezentate con
form logicii reale a dezvoltării lor de la 
simplu la complex, de la inferior la su
perior.

Spre deosebire de elev, care învață 
în accepțiunea obișnuită a noțiunii (își 
pregătește lecțiile), studentul studiază — 
sau mai exact trebuie să studieze. El 
apelează la diverse izvoare și mijloace 
fientru a-și însuși disciplinele respective 
a nivelul cel mai apropiat de stadiul 

gîndirii ți realizărilor contemporane, 
împărtășind convingerea că principala 
cale de dobîndire a unor cunoștințe cît 
mai adînci, multilaterale și trainice, o re
prezintă studiul individual continuu și 
sistematic, sub conducerea cadrelor di
dactice universitare, cred că volumul de 
cunoștințe ce urmează să fie însușit de 
către studenți nu se reduce doar la cele 
predate la cursuri și dezbătute la semi
narii. După părerea mea, cursul predat 
nu poate să se extindă asupra întregii 
problematici cuprinse în programa ana
litică. Aceasta cu atît mai mult în pre
zent, cînd studenții au la dispoziție ma
nuale de economie politică din care să 
>e informeze. Sînt mai eficiente acele 
cursuri care, ținînd seama de manualele

ona predarea 
profiluri dife-

fiile ec 
form lo<

existente, se opresc asupra celor mai ac
tuale și dificile probleme ale cursului. 
Restul temelor pot fi însușite de stu
denți prin studierea manualelor și a bi
bliografiei. Pentru aceasta cred că, or
ganizatoric, ar fi necesar ca la începu
tul fiecărui an universitar studenții să 
primească programa analitică și biblio
grafia (obligatorie și facultativă) pentru 
întregul an.

Alături de cursuri, în aprofunda
rea cunoștințelor studenților un rol 
de importanță majoră îl îndeplinesc se- 
minariile universitare. In accepțiunea 
cea mai strictă a noțiunii, seminariile nu 
sînt mijloace de verificare a cunoștin
țelor. Pentru aceasta în învățămîntul su
perior există sesiunile de examene și 
colocvii. Seminariile universitare trebuie 
să fie un fel de „laboratoare" ale cul
tivării și dezvoltării gîndirii creatoare, 
mijloace care prin dezbateri vii să con
tribuie la însușirea aprofundată a cuno
ștințelor, la asimilarea creatoare a știin
ței. De aceea cred că : a) seminariile nu 
trebuie să repete cursurile (de altfel lu
crul acesta nici nu este posibil) ; b) dez
baterea să se facă numai la problemele 
centrale, cheie, ale programei de eco
nomie politică ; c) pregătirea lor să se 
facă sub îndrumarea cadrelor didactice 
pe baza studierii de către studenți a bi
bliografiei respective. Pentru a ridica 
rolul seminariilor în însușirea economiei 
politice aș sugera ca ele să fie con
duse în principal nu de asistenți, ci de 
cadrele didactice de predare cu cea mai 
înaltă competență și bogată experiență. 
De asemenea cred că seminariile ar da 
rezultate mai bune dacă s-ar organiza 
lă intervale de timp mai îndelungate 
(de pildă la două săptămîni — sau o 
dată pe lună), pentru ca studenții 
aibă posibilitatea studierii cît mai 
meinice a bibliografiei respective, 
acest caz, reducerea numărului de 
minării ar avea ca rezultat ridicarea 
velului lor calitativ. în sfîrșit, mai adaug 
că îmbunătățirea activității în seminarii 
depinde și de varietatea metodelor de 
pregătire și desfășurare a lor în funcție 
de specificul temei și al anului de stu
dii. Deosebit de active s-au dovedit se
minariile în care s-au dezbătut diferite 
lucrări, ca și acelea care au fost pregă
tite atît pe baza studierii bibliografiei 
cît și a realității din întreprinderile noas
tre socialiste (la temele prețul de cost, 
factorii creșterii productivității muncii, 
fondurile întreprinderii socialiste).

Considerînd, totuși, că în cadrul unui 
curs general nu se pot epuiza toate 
aspectele principale ale proceselor, fe
nomenelor și raporturilor vieții econo
mice, ar fi binevenită și organizarea 
unor cursuri sau cicluri de expuneri cu 
caracter facultativ, alcătuite în funcție de 
problemele care preocupă în mod deo
sebit pe studenți și a căror amplă elu
cidare ei o solicită. Mai mult, aceste 
prelegeri selectate ar determina o adîn- 
cire a specializării cadrelor didactice de 
la catedrele de economie politică și, în 
același timp, ar constitui puncte de por
nire în însăși specializarea studenților. 
In organizarea lor conducerile universi
tăților s-ar putea ghida după un sondaj 
efectuat în rîndul studenților și după 
propunerile catedrelor.

Am creionat doar cîteva sugestii, care 
cred că ar putea concura la moderni
zarea predării economiei politice în fa
cultățile de științe economice. Firește, 
perfecționarea predării economiei po
litice presupune și o serie întreagă de 
alte măsuri menite să asigure substan
țiale îmbunătățiri. Mă refer la îmbogă
țirea conținutului de idei și ridicarea ni
velului teoretic al prelegerilor, la re
ducerea actualului grad de încărcare a 
studenților, din dorința de a le oferi 
timpul necesar studiului individual, la 
antrenarea studenților fruntași într-o mă
sură mai mare ia activitatea de cerce
tare în cercurile științifice

să 
te-

In 
se- 
ni-

etc.

(Urmare din pag. I)

tr-o profesiune cu cerințe 
tot mai mari, cu generoase 
perspective, cu descoperiri 
inedite în viata satului de 
odinioară si, mai ales, cu o 
diversă ramificare a spe
cialităților. Mă voi opri a- 
supra „examenului" de ca
re s-a vorbit atunci. în sa
tul de pe Mures, atribuind, 
în primul rînd. conduceri
lor cooperativelor diferen
țierile înregistrate în dez
voltarea lor. în condiții a- 
semănătoare. beneficiind 
de aceleași mijloace tehni
ce. de pămînt, în general, 
de calitate asemănătoare, 
de oameni cu experiență 
verificată, — de posibilități, 
prin urmare, aproape iden
tice — unele cooperative 
merg bine, în sensul că se 
dezvoltă, sporesc avutul 
obștesc, crește anual va
loarea zilei-muncă. altele 
bat pasul pe loc, înregis
trează pierderi, se complac 
In suficientă, îi nemulțu
mesc pe cooperatori. Se în- 
tîmplă chiar ca unităti cu 
posibilități limitate să în
treacă în eficiență pe veci
nele lor mult mai bine în
zestrate. Invariabil. răs
punderea o atribuiau condu
cerii, iar în conducere, ro
lul principal — președinte
lui cooperativei.

Sînt de mult cunoscute 
în întreaga tară substan
țialele progrese înregistra
te de unele cooperative a- 
gricole de producție, Sîn- 
tana. Lenauheim. Cobadin 
Stoicănești, Comana sînt 
tot atîtea localități a căror 
ascensiune este urmărită cu 
viu interes. Nu sînt singu
rele, căci numeroase alte 
cooperativa agricole se

bucură de aceeași 
tate, au 
dul lor, 
de bune, 
monios.
du-și posibilități 
de creștere 
același 
greșesc cei 
conducătorilor acestor uni
tăți merite reale, legitime. 
Am avut prilejul să cu
nosc o parte din aceste coo
perative agricole, așa cum 
am cunoscut si locuri în 
care cooperativele agricole 
șchiopătau, se scăldau în

celebri- 
la rîn- 

tot atît
dobîndit, 
rezultate 
s-au dezvoltat ar- 
neîncetat, creîn- 

multlple 
în viitor. în 

ritm alert. Si nu 
care atribuie

consiliu- 
căutînd 

ale in- 
îndoială.

dulcea nepăsare a 
lui de conducere, 
explicații laterale 
succeselor. Fără 
mi-am spus, se verifică e-
xact opinia interlocutorilor 
mei din după-amiaza aceea 
de vară. Numai că. în a- 
fara președinților și a 
membrilor consiliilor de 
conducere, trebuie cu
prinși și brigadierii si toți 
cei care prin încrederea 
care li s-a acordat intră în 
aria celor care conduc,
dică li s-a încredințat o 
răspundere, de care depin
de un plus sau un minus 
apărut în bilanțul de fine 
de an.

Marea lor majoritate sînt 
țărani. S-au născut si au 
copilărit la țară, biografia 
lor începe invariabil cu pă-

a-
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Pluralitatea centrelor muzicale
nj

și perspectiva dezvoltării lor
A spune că frumosul oraș de pe 

Bega poate fi considerat astăzi un 
centru în care viața muzicală 
pulsează din plin ar fi un fel de nou
tate pe care o cam știe toată lumea, 
înțelegînd prin aceasta nu numai pe 
cea de la noi, ci chiar și pe cea de 
dincolo de hotarele țării. Desigur că 
activitatea desfășurată timp de două 
decenii de către cele două instituții, 
Filarmonica și Opera de Stat, pe po
diumul și pe scena cărora au apă
rut atîția artiști renumiți din toate 
continentele, a contribuit în mare 
măsură la aceasta. De asemenea, pre
zenta cu succes a unor artiști timi
șoreni, în ultimii ani, în concerte și 
spectacole pe diferite meridiane ale 
globului, ar putea constitui și 
ea o dovadă în plus a calității aces
tor formații, ca și a unor cadre care 
activează înăuntrul lor.

Mai există în Timișoara și o filială 
a Uniunii Compozitorilor, ai cărei 
membri — din păcate, ca număr, în 
continuă descreștere — și-au adus 
contribuții apreciabile în domeniul 
creației simfonice, vocale, de cameră 
sau în cel al muzicologiei și folclo
rului. Există apoi un liceu de muzică, 
școală frecventată pînă nu de mult 
de un mare număr de elevi, dintre 
care mulți au reușit să se afirme 
încă de pe băncile ei, dovedind în 
acest fel și valoarea unor profesori 
care i-au îndrumat (Cornelia Vasile, 
Angela Gavrilă, Toma Veșmaș etc.).

Filarmonica timișoreană a reușit 
în cei 20 de ani de activitate să-și al
cătuiască un repertoriu permanent 
foarte vast, care să cuprindă lucrări 
din toate marile epoci creatoare, în 
toate stilurile, neomițînd nici ulti
mele creații din secolul nostru. O 
deosebită atenție 1 s-a acordat și I se 
acordă creației românești, multe 
prime audiții absolute avînd loc în 
acest oraș. Orchestra simfonică este 
formată din aproape 90 de instru
mentiști, fiind considerată la ora ac
tuală drept una dintre orchestrele 
cele mai bune din țară. Pe lîngă ea 
mai există și un cor profesionist, al 
cărui repertoriu cuprinde lucrări „a 
cappella" și vocal-simfonice, de la 
don Gesualdo și pînă-n zilele noas
tre. Recenta înregistrare pe discuri 
„Electrecord" a „Requiem“-ului lui 
Mozart, ca și aprecierea unanimă 
dată acestei realizări de către presa 
de la noi și chiar de peste hotare, ar 
putea constitui, credem, o justificare 
suficientă a calității acestor formații.

In afara concertelor simfonice 
obișnuite au loc lunar concerte de 
cameră, concerte-lecții, conferințe pe 
teme muzicale, concerte în aula uni
versității etc.

Opera, care a împlinit și ea de 
curînd 20 de ani de activitate, a rea
lizat 80 de premiere (opere, balete, 
operete) dintre care aproape 50 au 
rămas în repertoriul permanent. Ea 
are un corp solistic de valoare, un 
număr însemnat de interpreți au în
ceput să fie cunoscut! în ultima 
vreme și dincolo de hotarele țării, 
în afara stagiunii de la sediu, Ope
ra mai organizează în acest an încă 
trei stagiuni permanente, în orașele 
Arad, Reșița și Petroșenl.

E îmbucurător faptul că atît la 
Operă cît și la Filarmonică, spectaco
lele și concertele destinate tineretu
lui. al căror număr e destul de mare

zitul vitelor pe cîmp, cu 
secerișuri trăite de mici, cu 
ritualul deprinderii tuturor 
celorlalte munci la fel cum 
le-au deprins înaintașii lor, 
fie arat, fie semănat, fie 
purtatul coasei. Așa au 
crescut și Teodor Maghiar, 
șl Dumitru Tudose, și 
Gheorghe Goina, și Gheor
ghe Zarcu. Sînt de multi 
ani ' aleși în fruntea coope
rativelor agricole. îndepli
nesc de multi ani sarcina 
de președinți, destinul lor 
identificîndu-se cu cel al 
unităților pe care le con-

duc. Și așa e firesc. Nu 
poți să-ți amintești de Sîn- 
tana. de comuna reînnoi
tă. de complexul zooteh
nic. de serele cooperativei, 
de ogoarele ei, fără să-ți 
răsară în memorie figura 
președintelui ei, Gheorghe 
Goina ; tot astfel vorbind 
de Stoicănești. de fața 
schimbată a peisajului, de 
bunăstarea atinsă de coo
peratori. fără a-ti aduce a- 
minte de Dumitru Tudose. 
președintele acestei înflori
toare cooperative agricole.

Abia în condițiile actuale, 
resursele de inteligență, vo
ință, caracter ale țăranului 
au fost descătușate, scoase 
la lumină, validate. Nu mai 
este vorba de a cîntări cu 
măsuri minime plutirea 
bărcuții tale. în cercul în-

Nicolae BOBOC

la fiecare din aceste două instituții, 
sînt reținute în întregime cu abona
mente, pe întreaga stagiune, ele 
avînd loc „cu casa închisă". Nu se 
poate spune însă același lucru 
pre concertele și spectacolele 
tinate publicului larg, a cărui 
vență este în ultimul timp 
dere.

Socotim că datoria noastră 
atragem atenția asupra unor 
și împrejurări care, socotim 
dacă se continuă, pun sub semnul 
întrebării dezvoltarea de viitor a ins
tituțiilor noastre muzicale.

După douăzeci de ani de existență în

I

in

des- 
des- 

frec- 
scă-

este să 
situații 

noi,

noastră, cînd e vorba de punerea în 
aplicare a acestui principiu, nu 
ajunge la concluziile care decurg din 
el, stabilind numărul de studenți în 
următorii ani în domeniul artei (și 
implicit și în cel al muzicii) abia la 
jumătate din cît ar fi necesar (250 în 
loc de circa 400). Cît despre nevoia de 
a se reînființa Conservatorul din Ti
mișoara, nici un cuvînt. Și astfel, 
sîntem astăzi în situația cel puțin pa
radoxală de a avea 17 orchestre sim
fonice, 9 opere și teatre muzicale, 
5 coruri academice, pe lingă o su
medenie de ansambluri și numai 3 
conservatoare, adică exact același
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condiții artistice onorabile a institu
țiilor noastre muzicale, constatăm că 
nu sîntem în măsură să înlocuim cu 
succes și la nivelul exigențelor de 
acum cadrele de instrumentiști tre- 
cuți la pensie sau care vor trece în 
mod masiv în viitorul foarte apro
piat. Greșeli de planificare din trecut, 
ca și hotărîrea, greu de justificat, de 
desființare în 1950 a Conservatoarelor 
din Timișoara și Iași sînt una din 
cauzele — și nu cea mai puțin im
portantă — care au dus astăzi la 
această situație care, din păcate, lo
vește în majoritatea formațiilor noa
stre simfonice și de operă (instru
mentiști, coriști). Insistențele noas
tre mereu repetate în ultimii ani, 
văzînd pericolul ce se va ivi, de a 
se reînființa Conservatorul timișo
rean nu au dus pînă în prezent la 
nici un rezultat. Iar timpul... irrepa- 
rabile tempus... fugit interea... Re
centul Studiu întocmit de către Mi
nisterul învățămîntului, deși afirmă 
încă de la început principiul că pla
nul de școlarizare în perspectivă va 
fi stabilit în funcție de necesitățile 
economiei, științei și culturii din tara

număr ca In 1944, cînd în toată țara 
nu existau decît 2 opere (București. 
Cluj) și o filarmonică (București).

Datorită acestei situații, cînd e 
vorba de instrumentiști (în special 
la instrumentele de coarde) și coriști, 
actualele conservatoare uneori nu 
sînt in stare să facă față nici măcar 
cerințelor instituțiilor muzicale din 
propriile lor orașe. Ce vor face insă 
instituțiile artistice din celelalte 
orașe ? In 20 de ani Filarmonica din 
Arad n-a primit nici 5 absolvenți! 
Și cum își vor rezolva oare proble
mele școlile de muzică, care au și 
ele nevoie de cadre pedagogice cali
ficate 7

De ce avem atîtea licee de muzică 
dacă numărul absolvenților acesto
ra, oare pot fi admiși în conserva
toare, este atît de redus și de ce a- 
vem așa de puține locuri la conser
vatoare dacă viața muzicală, la unele 
secții, cere mult mai multe 7 Căci, 
după cum prea bine se știe, liceele 
de muzică nu dau calificarea nece
sară admiterii într-o filarmonică sau 
operă.

Reducerea locurilor de admitere

teatre

• Opera română : Seară vieneză
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Sînge vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Castillana
— 19,30, (sala Studio) : Regina de 
Navara — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Hamlet 
de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalului
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

Magheru) : Lenln — 16,30, O noap
te furtunoasă — 19,30, (sala Stu
dio) : Absența unul violoncel — 
20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Vinovațl fără vină — 19,30.
• Teatrul Mic (în sala Teatrului 
„Țăndărică") : Bătrinele și marea 
— 20,30.

a Teatrul evreiesc de stat : CSu- 
torll de noroace — 20.

• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Seară de balade — 20. 
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Stnziana — 17, (la Palatul Pionie
rilor) : Tigrlșorul Petre — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30. (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Magis
trala tinereții — 20.

chis, ci era de-acum răs
punderea destinelor unul 
sat întreg, a unei obști, im
perativul de-a rupe limite, 
de-a schimba un mod de 
viată, un mod de-a lucra 
pămîntul, de-a construi din 
temelii un sat nou — și de 
a învăța acest lucru fără 
precedent în istoria satu
lui românesc — de-a răs
turna o ierarhie a valori
lor, așezînd ca prima spi
ță a scării munca.

Unele lucruri se pot în
văța, evident. Pentru a 
conduce sînt necesare însă

seamnă o 
îndatorire, 
plă sursă 
sonal. „Examenul" este di
ficil și presupune o înde
lungată experiență.

Limpede e că puterea de 
convingere este unul din 
imperative în afara price
perii, cunoașterii, recepti
vității. Dar înainte de toa
te. cum am înțeles în după- 
amiaza aceea, unui preșe
dinte i se cere clarviziune. 
Știm cît costă uneori, cîtă 
căutare e necesară, ca o 
hotărîre să devină literă de

foarte complexă 
nefiind o sim- 

de orgoliu per-

însușiri anume — si fiind
că satul își cunoaște foar
te bine oamenii, alegerea 
nu s-a făcut la întîmplare. 
Cu atît mai mult cu cît a- 
gricultura noastră, depășind 
limita empiricului, a tradi
ției înguste, a intrat în 
zonele superioare — înțe
legi nd să se aplice meto
dele tehnico-științifice îna
intate, desăvîrșind în ritm 
susținut mecanizarea ei. 
chimizarea. întreprinzînd o 
vastă acțiune de ameliora
re a solului, apelînd la iri
gare. la desecări, la recu
perări de terenuri. într-un 
cuvînt, la o reevaluare a 
potențialului întregii agri
culturi.

S-a dovedit astfel că a 
conduce o unitate agricolă, 
o cooperativă agricolă. în-

Deci calcule, cîntă- 
examinare la amă- 

toate în prealabil, 
ce propunerea s-a

lege, 
riri. 
nunt, 
pînă . . .
conturat și apoi cristalizat. 
Să zicem că se propune 
terasarea unei coaste de 
deal sau sporirea suprafețe! 
de teren irigat sau plasarea 
unor investiții, procurarea 
de vite de rasă. Nimic nu 
trebuie să fie spus întîm- 
plător, cu intenția de-a 
completa formal un plan de 
muncă. Se impune o cu
noaștere profundă. în ini
ma lucrurilor, o cunoaște
re temeinică a oamenilor 
și a te învăța să înveți de 
la ei.

Trebuie spus că unui pre
ședinte de cooperativă a- 
gricolă i se cer. compara
bil cu ceea ce i se cer u-

nui conducător de uzină 
sau chiar întreprindere a- 
gricolă de stat, unele însu
șiri specifice, proprii, une
le situații ivite fiind, poate, 
mai delicate. în acest sens 
răbdarea, tactul, autorita
tea cîștigată sînt decisive. 
A cuceri încrederea, a o 
justifica, a nu o zdruncina, 
înseamnă a exercita — 
cum îmi spunea o dată 
Gheorghe Goina — un ri
guros autocontrol, a fi mă
surat și drept în compor
tare. în momentul cînd ți 
se contestă spiritul de 
dreptate și. ceea ce e șl 
mai rău (de fapt, irepara
bil). cînd ti se discută cin
stea. înseamnă că ai căzut 
la „examen". Așadar, inte
gritate etică, clarviziune, 
luciditate și 
apropiere de 
voile lor.

Revenind 
ea completează una din la
turile esențiale ale persona
lității unui conducător, căci 
ea împinge înainte coope
rativa. ea presupune o op
tică realistă asupra pers
pectivelor ei. Există în 
multi din conducătorii de 
cooperative agricole o no
bilă nemulțumire de sine, 
o neliniște creatoare, o ne
stinsă tendință de căutare. 
Totul se întemeiază pe o 
stăpînire desăvîrșită a si
tuației date, pe o cunoaște
re în amănunt si ne o vi
ziune de sinteză. înțelegînd 
cooperativa agricolă ca pe 
un organism viu. complex, 
în continuă prefacere, 
cărui rațiune de-a 
sînt limitele închise 
nui cerc, 
lente tot 
torului.

de la conservatoare se datorește și 
unei concepții greșite în ceea ce pri
vește scopul și deci organizarea 
acestora. Candidați! nu sînt selec
ționați în vederea formării de ins
trumentiști în orchestre, pedagogi 
de instrumente, corepetitori de 
operă, coriști, cum ar cere nevoile 
vieții muzicale, ci se are în vedere 
în primul rînd solistica, uitîndu-se 
că viața muzicală de fapt nu trăiește 
decît într-o oarecare măsură prin 
„aceasta", majoritatea covîrșitoare 
alcătuind-o „ceilalți". Curioasă și 
inexplicabilă situație !

Dar, să revenim la... necazurile 
noastre.

De ani de zile Opera din Timișoara 
nu are decît un regizor artistic, care 
nu poate face față nici de departe 
nevoilor de premiere, refaceri, in
trări noi în roluri etc. La nenumă
ratele concursuri anunțate pentru 
angajarea încă a unui regizor nu s-a 
prezentat nici o cerere. De ce 7 Fiind
că pur și simplu la ora actuală regi
zori de operă disponibili nu există ; 
iar secția de regizori de operă de la 
Conservatorul din București a fost 
și ea, tot de ani de zile, desființată. 
Presupunînd că ea ar fi reînființată 
acum, ar mai fi totuși de așteptat 
cîțiva ani pînă va apărea primul 
regizor, căruia de asemenea îi vor 
mai trebui alți ani pînă să-și însu
șească o serie de cunoștințe practice, 
pe care le dă numai experiența în
tr-un teatru de operă. Și acum 
mă-ntreb : cum poți da spectacole de 
calitate într-o operă, chiar cînd ai so
liști de mîna întîi, cînd îți lipsește 
unul din factorii principali, adică 
regizorul 7 Deși problema e cunos
cută, soluții încă nu s-au găsit.

Dar Opera din Timișoara, ca șl O- 
pera maghiară din Cluj, nu are nici 
maestru de balet. Cu toate că și 
aceasta se știe, perspectivele de re
zolvare corespunzătoare a acestor si
tuații, prin trimiterea Ia studii în 
străinătate (căci la noi nu a apărut 
încă o formă corespunzătoare de în- 
vățămînt) nu le întrevedem încă. Și 
astfel sîntem siliți să utilizăm mereu 
cîțiva dintre puținii specialiști de la 
Opere mai norocoase, care vin și ei 
cînd pot, dîndu-ne adesea peste cap 
orice planificare, depinzînd întot
deauna și noi și ei de bunăvoința 
conducerilor instituțiilor cărora a- 
ceștia aparțin.

Ar putea exista și o publicație des
tinată publicului larg spre a-1 infor
ma despre tot ce se realizează la noi 
în țară, la Opere, la Filarmonici ca și 
despre viața muzicală a altor țări. 
O serie de realizări meritorii ale in
stituțiilor din alte centre decît Bucu- 
reștiul trec întotdeauna neobserva
te. Acesta este și el unul din moti
vele pentru care artiștii de valoare 
din provincie tind toți spre Capi
tală. Numai așa se poate explica 
faptul că un mare număr de cîntă- 
reți ai Operei timișorene cu renume 
destul de bine stabilit în ultima vre
me chiar și peste hotare au fost 
„scăpați" din vedere de către O.S.T.A. 
pentru schimburile artistice pe 1968.

Trezește nedumerire și faptul că 
deși Festivalul „Enescu" este în ace
lași timp un festival internațional dar 
și național, cu excepția formației și 
dirijorilor clujeni, nici o altă forma
ție simfonică sau de operă și nici 
un alt dirijor sau cîntăreț din tară 
nu a fost invitat să ia parte, ca inter
pret, la acest festival. Oare la Opere
le din Cluj, Timișoara, Iași să nu 
existe nici un artist care să se ridice 
la nivelul celor din Capitală, care 
puteau fi auziți și văzuți și pînă 
atunci și de atunci înainte ?

S-ar putea studia organizarea unor 
festivaluri de operă, simfonice sau de 
teatru într-un alt oraș decît Capi
tala. Artistul dorește să fie cunos
cut, confruntat, apreciat nu numai 
de publicul său ci șl de alt public, 
ca șl de către acel care sînt în mă
sură în mod competent să o facă.

De aceea nu pot să închei aceste 
rînduri fără a atrage atenția asupra 
faptului că e nevoie de a se găsi 
soluții atît pentru a putea crea ca
drele necesare continuării la înalt 
nivel a activității instituțiilor muzi
cale timișorene, cît și pentru a scoate 
din anonimat valorile artistice care 
activează atît în acest oraș cît și în 
celelalte ale țării.

V

sacrate semicentenarului Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, Ansamblul folcloric al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist a prezentat luni seara 
în sala U.G.S. din Lipscani pri
mul său spectacol. In următoa
rele două săptămîni va între
prinde un turneu în țară (Ba
cău, Piatra Neamț, Brasov, Si
biu, Pitești), iar ultimul spec
tacol va avea loc tot în Capita
lă pe scena Casei de cultură a 
tineretului „Nicolae Bălcescu".

Programul reprezintă un ve
ritabil spectacol de „varietăți", 
cuprinzînd de la secvențe cine
matografice pînă la numere de 
jonglerie, tnsăsi componența an
samblului dezvăluie caracterul 
complex al acestuia, incluzind 
laolaltă artiști consacrați ai sce
nelor lirice și de estradă din 
Moscova și Kuibîșev, actori de 
teatru și cinema, membri ai 
unor formații de amatori etc.

Spectacolul debutează cu un 
scurt „prolog" alcătuit dintr-un 
tablou coregrafic evocînd pri
mele zile ale Revoluției, pe un 
fundal cinematografic repre- 
zentînd imagini ale vieții coti
diene, o dată cu un cuvînt de sa
lut adresat spectatorilor de ac
trița de film Nina Golovina, că
reia i-a aparținut de altfel pre
zentarea întregului program.

Apreciem interpretarea de 
înaltă ținută artistică a soliștilor 
Larisa Stankov de la Teatrul 
de operă și balet din Kuibîsev, 
posesoare a unei fermecătoare 
voci de soprană (în aria Ro- 
sinei din „Bărbierul din Sevi-

Spectacolul Ansam
blului folcloric al 
Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist

multă. multă 
oameni si ne-

la clarviziune,

ci spirala 
mal largi

a 
fi nu 
ale u- 

cu va- 
a vii-

tv

18,00 — La ordinea zilei. In dez
baterea opiniei publice : Noul sis
tem administrativ și dezvoltarea 
armonioasă a localităților. 18,30 — 
Studioul pionierilor. 19,00 — Mult 
e dulce și frumoasă. Emisiune de 
limbă română. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul meteo
rologic. Publicitate. 20,00 — Film 
serial : Ivanhoe. 20,26 — întrebări 
la care s-a răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns încă. Emisiu
ne de știință. 21,00 — Teleglob. 
Emisiune de călătorii geografice. 
21,20 — Dicționar de personaje. 
Litera „R“. 21,50 — Seară de balet. 
Dansuri din opere. 22,25 — De la 
Giotto la Brâncuși. Prezintă Ion 
Frunzettl. 22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

Ila", „Bolero" de Delibes și în 
melodia lui H. Mălineanu „A mai 
înflorit o grădiniță în Bucu
rești"), a baritonului Igor 
Krupenko într-un cîntec popu
lar ucrainean stilizat (piesa 
pentru voce și pian „Patria" de 
Doluhanian), precum și cea a 
pianistului Boris Behterev, as
pirant la Conservatorul din 
Moscova — în trei preludii de 
Skriabin-Rahmaninov. Merita
te aplauze a cucerit man- 
dolinistul Vladimir Iakovlev, 
solist al Teatrului de estradă din 
Moscova, atingind culmi de 
virtuozitate în „Romanță" de 
Șostakovici din filmul „Tău
nul", un cîntec popular rus 
și un mănunchi de melodii 
italiene. O agreabilă prezență 
în spectacol a constituit-o apa
riția tînărului actor Kiril Sto
liarov, cunoscut publicului nos
tru din filmul „Povestea primei 
iubiri", care a recitat cu mult 
patos înaripate versuri ale poe
ților sovietici.

Elevii școlii tehnice profesio
nale din Kirov au adus pe scenă 
o avalanșă de tinerețe, grație 
și optimism, interpretînd o suită 
coregrafică de dansuri populare 
rusești și românești, iar în fi
nal oferind un viguros dans 
pantomimic modern intitulat 
„Pășesc prin Moscova". Cîntă- 
reața Valentina Semiletkova a 
interpretat cu căldură un bu
chet de vechi cîntece populare 
ruse, iar grațioasa Tamara Ta- 
tariukova a oferit un foarte 
aplaudat număr de jonglerie.

In finalul spectacolului am 
urmărit cu interes evoluția 
compozitorului Alexandr A- 
verkin, acompaniind la baian 
pe solista Zenaida Kirilova care 
a interpretat cîteva din melo
diile de muzică ușoară ale aces
tuia : „Cu Rusia mă mîndresc", 
„Mamă, draga mea mamă" și 
un cîntec despre „Dunăre și 
Volga" dedicat publicului nos
tru și interpretat în limba ro
mână.

Artiștii sovietici au prezentat 
un spectacol antrenant și va
riat, care cu siguranță va cu
ceri și publicul celorlalte orașe 
unde ei urmează să evolueze.

Constantin RĂZVAN
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O DELEGAȚIE A VETEDANILDR 
MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE DIN ROMÂNIA 

A PLECAT LA MOSCOVA
Miercuri după-amiazâ a părăsit 

Capitala, îndreptindu-se spre Mos
cova, o delegație a veteranilor miș
cării revoluționare din România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Pîrvulescu, președintele Comisiei 
centrale de revizie a P.C.R., pen
tru a lua parte la manifestările pri
lejuite de semicentenarul Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C al P.C.R., directorul 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Nicolae Guină și Dumitru 
Ivanovici, membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
veterani ai mișcării revoluționare, 
activiști ai C.C. al P.C.R.

Au fost de față A. V. Basov, am

VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI

DE PRIETENIE SOVIETO-ROMANE
Delegația Asociației de prietenie 

•ovieto-române, condusă de Ivan 
Grigorovici Kovali, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Tadjică, 
care se află în țara noastră, a făcut 
miercuri dimineața o vizită la Casa 
prieteniei româno-sovietice, unde a 
avut convorbiri cu conducerea 
acesteia și a vizitat expoziția des

Intilniri ale cosmonautului Pavel Popovici
Cosmonautul sovietic Pavel Po- 

povici, care se află în țara noastră 
împreună cu soția, a făcut miercuri 
dimineața o vizită la Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. Oaspetele sovietic 
" fost salutat de acad. Petre Con- 

antinescu-Iași, vicepreședinte al 
.nsiliului General A.R.L.U.S. Cu 

.cest prilej a avut loc o convor
bire prietenească, la care au luat 
parte Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., specialiști în astronautică, 
precum și reprezentanți ai Amba

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 
SEMICENTENARULUI 
MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE 
DIN OCTOMBRIE

Sub titlul „Participanți români 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie", Televiziunea română 
a realizat și prezintă în aceste zile 
o suită de trei filme documentare, 
închinate acestui mare eveniment 
istoric.

Filmele evocă importanța Revo
luției Socialiste din Octombrie, e- 
coul său în România, spiritul de 
solidaritate internaționalistă a pro
letariatului român față de făurito
rii primului stat socialist. Filmele 
înfățișează locuri și momente le
gate de participarea, cu arma în 
mînă, a numeroșilor voluntari ro
mâni, care, alături de muncitori și 
soldați ruși, s-au ridicat la luptă 
pentru apărarea și izbînda Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Suita de filme a fost realizată de 
Ion Lavric, Alexandru Ștark, Toma 
Popescu și operatorul Constantin 
Berteanu.

*
La Biblioteca regională din Su

ceava s-au deschis expozițiile 
„Opera lui Lenin" și „Poeți și 
scriitori despre Revoluția din Oc
tombrie". Aici sînt prezentate nu
meroase lucrări ale lui Lenin și 
volume de literatură politică și be
letristică de scriitori români și 
străini, consacrate Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. La libră
riile din orașele regiunii au fost or
ganizate vitrine ale cărții sovietice.

★
într-una din sălile Muzeului ra

ional din Caracal s-a deschis expo
ziția „Orașele Uniunii Sovietice în 
fotografii artistice", iar la biblio
teca raională, expoziția de cărți 
„Lenin și revoluția din Octom
brie". în satul Otetelișu din raionul 
Oltețu a avut loc montajul literar 
„Poezia lui Octombrie" ; la Livada, 
Crainici și Miculești din raionul 
Strehaia, simpozioane despre viața 
și activitatea revoluționară a lui 
Lenin, iar la bibliotecile din Stîn- 
găceaua și Grecești, recenzii pe 
marginea romanului „Mama" de 
M. Gorki. La Casa raională de 
cultură din Strehaia s-a ținut sim
pozionul „U.R.S.S. și prestigiul său 
internațional pe tărîm economic, 
științific și cultural", precum și 
expunerea „Știința sovietică și 
cucerirea spațiului cosmic".

(Agerpres) 

basadorul Uniunii Sovietice Ia 
București, și membri ai ambasadei.

★
Cu același prilej, la invitația or

ganizațiilor similare din Uniunea 
Sovietică, au plecat la Moscova 
delegația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tov. Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., și de
legația Consiliului Național al Fe
meilor, condusă de tov Suzana Gâ- 
dea, președinta Consiliului.

★
La invitația ziarului „Pravda" a 

plecat la Moscova tov. Dumitru Po
pescu, redactorul șef al ziarului 
„Scînteiia".

★
în aceeași zi, delegațiile au sosit 

la Moscova, unde au fost întîmpi- 
nate de conducători ai organizații
lor respective. (Agerpres)

chisă aici cu prilejul aniversării 
semicentenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. In cursul 
aceleiași zile, membrii delegației au 
fost oaspeții muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor Fabricii de stofe 
de mobilă din Capitală, iar după 
amiază au făcut o vizită la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România. (Agerpres) 

sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în aceeași zi, cosmonautul so
vietic a vizitat orașul București.

Seara, cosmonautul Pavel Po- 
povici s-a întîlnit la Casa priete
niei româno-sovietice cu oameni ai 
muncii din Capitală.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. do
cent Călin Popovici, secretarul Co
misiei de astronautică a Acade
miei, a vorbit despre succesele ob
ținute pînă în prezent în dome
niul cosmonauticii. Pavel Popovici 
a relatat celor prezenți impresii din 
zborul său în Cosmos și aspecte ale 
activității de pregătire a cosmonau- 
ților sovietici. (Agerpres)

Cronica
z i I e S

La invitația Camerei de Comerț 
a Republicii Socialiste România, în 
cursul zilei de miercuri au sosit în 
Capitală o delegație de oameni de 
afaceri din Danemarca, condusă de 
M. Mouritzen, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț din această 
țară, o delegație a Camerei de Co
merț din Karaci (Pakistan), precum 
și un grup de oameni de afaceri 
din Italia.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Nr. 44 din 1 noiembrie 1967

EXTRAGEREA I:
17 43 37 28 23 49 — 19 31
FOND DE PREMII : 516 048 lei din 

care 32 066 lei report categoria I.
EXTRAGEREA A II-A :
24 45 18 20 28 38 — 7 .40
FOND DE PREMII : 342 189 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 8 noiembrie în București.

(Urmare din pag. I) 

întăresc pe zi ce trece, că ambele țări 
se cunosc tot mai mult și se respectă 
reciproc. Consider de aceea că vii
torul relațiilor dintre ele nu poate fi 
decît fructuos".

La solicitarea mea, președintele îmi 
vorbește despre țara sa, despre resur
sele ei materiale, despre realizările 
obținute.

„într-o perioadă de timp, e drept 
foarte scurtă, am obținut și nu ușor, 
o serie de succese foarte importante 
pentru poporul nostru — relatează 
președintele Massamba-Debat. Cu aju
torul partidului „Mișcarea Națională a 
Revoluției", care la noi este forța con
ducătoare în stat, »m reușit să sudăm o 
unitate trainică între conducere și 
mase, să mobilizăm întregul popor în 
opera de construcție a țării, a noii 
societăți. în afara M.N.R. funcționează 
organizațiile naționale, sindicatele gru
pate în Confederația sindicală congo
leză (C.S.C.), organizația de tineret — 
„Jeunesse M.N.R." — Uniunea revo
luționară a femeilor, organizația de 
pionieri și altele. Toate acestea joacă 
un rol deosebit de important în rea
lizarea politicii partidului".

„Pe plan administrativ, continuă 
președintele, am încercat să creăm, de 
asemenea, o structură nouă care să 
permită autorităților să fie cît mai a- 
proape de mase și de asemenea să 
permită maselor să participe cît mai 
activ la rezolvarea problemelor politi
ce, cu alte cuvinte poporul să fie 
antrenat atît la activități de ordin po
litic, cît și la cele de ordin adminis
trativ".

în continuare, președintele s-a oprit 
asupra problemelor dezvoltării econo
mice.

„Avem de învins moștenirea grea 
lăsată de regimul colonial — a spus 
d-sa. înainte, economia țării noastre 
nu servea cîtuși de puțin interesele

vremea
——ig. im ii— 11 iii im... .. i

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 noiembrie. în țară: 
vreme în general umedă și rece. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi temporare. în munți 
și izolat în nordul țării, lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 
grade, iar maximele între 5 și 
15 grade. în București: vreme în 
general umedă și rece. Cerul va 
fi mai mult noros. Temporar 
ploaie. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în scădere.

SPORT
Campionatele 

europene de volei 
In prima zi a turneului final: România — U. R. S. S.

ISTANBUL (Prin telefon de la tri
misul nostru special). — în aștepta
rea ultimei etape a „europenelor", 
cele opt finaliste ale turneului mas
culin — echipele Cehoslovaciei, 
U.R.S.S., Poloniei, Ungariei, Italiei, 
Iugoslaviei, R. D. Germane și Româ
niei — au rezervat marți cîteva ore 
unor discuții „în familie" pe margi
nea comportării lor din preliminarii. 
Majoritatea specialiștilor, mai ales 
cei care au urmărit grupele de la Iz
mir și Ankara, acordă șansele prin
cipale uneia dintre primele patru e- 
chipe citate mai sus ; neavînd nici o 
înfrîngere, ele pornesc pe „culoarul" 
cel mai bun.

Turneul final începe astăzi, la Is
tanbul. Marți seara a fost stabilită 
ordinea meciurilor finale. Operația a 
durat foarte mult, întrucît n-a fost 
vorba de o simplă tragere la sorți, 
organizatorii avînd dreptul de a so
licita o anumită împerechere a me
ciurilor pentru a atrage cît mai mulți 
spectatori. „Norocoasă" ca și în grupa 
preliminară, echipa noastră are un 
program destul de dificil, atît în ce 
privește succesiunea adversarilor, cît 
și orele de începere : joi, 2 noiembrie 
(ora 20) — cu U.R.S.S. ; vineri (ora 21)
— cu Cehoslovacia ; sîmbătă (ora 20)
— cu Iugoslavia ; duminică — liber ; 
luni (ora 14,30) — cu Italia ; marți 
(ora 21) — cu R. D. Germană ; 
miercuri (ora 20) — cu Ungaria.

Deși s-au calificat în turneul final, 
voleibaliștii noștri n-au întrunit su
fragii unanime în etapa preliminară, 
evoluția lor fiind sub nivelul preten
țiilor ce le incumbă titlul de campioni 
ai Europei ; tocmai în partidele cele 
mai importante (cu Bulgaria: și Po
lonia) ei au manifestat slăbiciuni se
rioase, inconstanță, lipsă de siguranță 
în unele momente decisive. Răspun- 
zînd unor întrebări privind evoluți
ile de pînă acum ale voleibaliștilor 
noștri, antrenorul principal, S. Mihăi- 
lescu, ne-a spus, între altele : „Meciul 
cu polonezii, mai ales, mi-a arătat 
neașteptate slăbiciuni la echipă în 
totalitate, ca și la oamenii ei de bază. 
Drăgan, Tîrllci, Derzei, Udișteanu 
știu și pot mult mai mult decît au 
arătat. O oboseală evidentă, fizică și 
chiar nervoasă, i-a cuprins la un mo
ment dat pe toți. Au pierdut primul 
set ca niște începători. Apărarea a 
cedat complet, iar atacul a funcționat 
fără hotărîre. Seturile următoare au 
necesitat o luptă extenuantă, firească 
la asemenea competiții, în care, din 
păcate, au cedat pasul. Echipa nu și-a 
putut reface în totalitate capacitatea 
după partida precedentă cu Bulga
ria, care, știți, a durat două ore și 
jumătate".

— Totuși, nici cu Bulgaria ai noștri 
nu au jucat mulțumitor, deși au cîș- 
tigat. Cît despre acumularea preala
bilă a unei oboseli nu putea fi vorba, 
întrucît în ziua precedentă jucătorii 
fuseseră liberi.

— In meciul cu Bulgaria a fost o 
conjunctură specială, extenuarea — 
și de aici jocul slab al echipei — 
provenind din teama exagerată de 
a nu pierde calificarea în turneul 

poporului, era organizată de străini 
și adaptată intereselor lor, era o eco
nomie care nu cuprindea decît cîteva 
sectoare și, în cadrul căreia, la drept 
vorbind, industria era ca și inexisten
tă. Se cereau deci modificate înseși 
structurile acestei economii. In cele 
din urmă am optat pentru o econo
mie pe care noi o considerăm de tip 
socialist. Vă dați, desigur, seama ce 
mari dificultăți a trebuit să întîmpi- 
năm făcînd această opțiune și cu atît 
mai mult să pornim pe drumul con
struirii unei astfel de economii într-o 
țară, unde pînă nu de mult exista un 
regim colonial, de ale cărui rămășițe 
ne mai lovim și în prezent, și unde 
anumite cercuri tindeau să instaureze 
capitalismul. Noi sîntem însă ferm 
convinși că numai calea aleasă cores
punde aspirațiilor și intereselor țării 
și poporului nostru, deoarece ne este 
cu totul limpede că într-o societate 
capitalistă, congolezii nu au avut și 
nu vor avea niciodată vreun capital. 
Așadar, chiar dacă prin absurd am 
vrea să devenim „capitaliști" nu am 
putea, căci nu am putea rezista concu
renței care uneori ia forme acerbe".

„Partidul nostru —.a continuat 
președintele — mobilizează în
treaga energie națională, toate for
țele țării în vederea construcției na
ționale, a creării unei economii inde
pendente. In acest scop ne sprijinim 
în primul rînd pe propriile noastre 
forțe, pe propriile noastre resurse, și, 
natural, folosim și sprijinul extern o- 
ferit de țările prietene în cadrul unei 
colaborări bazate pe avantaj reciproc, 
pe respectul drepturilor suverane ale 
țării, pe neamestec reciproc în tre
burile interne, pe respect reciproc în 
general".

„Am pășit la o oarecare acțiune de 
industrializare — a subliniat mai de
parte președintele. Multe din proiec
tele noastre au și fost realizate. Altele 
se află în curs de înfăptuire sau de

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1968 între România și Albania

în urma tratativelor, care au de
curs într-o atmosferă de prietenie 
și 'înțelegere reciprocă, la 1 noiem
brie a fost semnat, la Tirana, pro
tocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1968 în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Albania.

Protocolul prevede ca România 
să livreze în Albania: mașini-u- 
nelte, utilaj petrolier, mașini agri
cole, produse petrolifere, produse 
chimice, bunuri de consum și alte 
mărfuri.

final, o „retrogradare" bruscă la lo
cul 9 sau chiar mai jos...

Interlocutorul și-a exprimat, totuși, 
speranța că echipa își va reveni. 
Dacă nu la forma sa de zile mari, 
care ne-a adus atîtea satisfacții, cel 
puțin să fie în măsură de a furniza 
jocuri superioare celor de pînă a- 
cum. Desigur, revirimentul nu este 
exclus. Ii cunoaștem bine pe Drăgan, 
Udișteanu, Derzei, Ganciu și pe cei
lalți, le știm posibilitățile, știm că 
s-au pregătit intens. Așadar, să aș
teptăm cu încredere și speranțe apa
riția acestei forme pe care am dori 
să v-o putem comunica încă după 
meciul de astăzi, cu puternica repre
zentativă a U.R.S.S.

Ieri după-amiază, la Izmir, pri
mele două meciuri ale turneului fi
nal feminin pentru locurile 1—8 s-au 
încheiat astfel : Ungaria — Izrael 
3—0 (7, 5, 4) ; Cehoslovacia — Olan
da 3—0 (1, 6, 8).

Ion DUMITRIU

box: Meciuri internaționale 

în țară și peste hotare

La Budapesta a început „Turneul 
speranțelor olimpice", la care par
ticipă peste 100 de tineri pugiliști 
din U.R.S.S., Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Bulgaria, România și Cuba. 
In prima reuniune, reprezentanții 
României Nicolau („muscă") și 
Ene („semiușoară") i-au învins la 
puncte pe Petrov (U.R.S.S.) și, res
pectiv, Hricisan (Cehoslovacia.).

In ediția din acest an a compe
tiției „Cupa Europei" (pentru pugi
liști pînă la 21 ani), echipa Ro
mâniei face parte din aceeași gru
pă cu Franța și Italia. Primul meci

în cîteva rînduri
ÎN RUNDA A 12-a a TURNEU

LUI INTERZONAL DE ȘAH DE LA 
SOUSSA (Tunisia), Fischer l-a în
vins pe Byrne. Gheller pe Mecking, 
Korcinoi pe Bouaziz și Stein pe 
Tuttle ; Portisch a remizat cu Bilek, 
iar partidele Gipslis — Larsen, Ka- 
valek — Gligorici și Sharap — Ivkov 
s-au întrerupt. In partida întrerup
tă din runda a 8-a, Fischer a remi
zat cu Korcinoi. In clasament con
duce acum Fischer cu 8,5 puncte (1), 
urmat de Larsen 7,5 puncte (1), Hort 
7,5 puncte etc.

BOXERUL FRANCEZ MARCEL 
CERDAN JR. (cat. „semimijlocle"), 
continuă seria succeselor. Intr-un 

definitivare. Depunem eforturi pentru 
dezvoltarea țării pe calea industriali
zării. Creăm unități industriale care 
să fie ale noastre, ale congolezilor, 
întrucît — după părerea noastră — 
drama Africii contemporane constă 
între altele, în faptul că în multe sta
te ale ei s-a înfiripat o oarecare in
dustrializare, numai că în unele dintre 
ele capitaliștii, în special străini, in
vestesc capitaluri, construiesc între
prinderi, uzine, dar care sînt proprie
tatea lor și nu a statelor în cauză. Și 
noi obținem credite din străinătate, 
chiar și de la capitaliști; de aseme

loate statele să-si aducâ contribuția...r *

nea, sîntem de acord ca ei să înves
tească la noi; dar construim obiective 
industriale care sînt ale noastre, ram
bursăm împrumuturile, în general tra
tăm cu ei conform zicalei franțuzești 
„Ies bons comptes font les bons amis", 
(„socotelile bune fac prieteni buni"), 
în nici un caz — și considerăm acest 
aspect ca fiind esențial pentru noi — 
nu vrem să permitem instituirea con
trolului monopolurilor străine asupra 
economiei noastre.

Față de condițiile existente am luat 
deci hotărîrea de a păstra încă o pe
rioadă de timp trei sectoare economi
ce : sectorul de stat, care cuprinde 
marile unități industriale, statul fiind 
singurul capabil să dinamizeze aseme
nea întreprinderi, să le asigure dez
voltarea și continuitatea procesului

Albania va livra în România: 
minereu de crom, bitum de petrol, 
sodă calcinată, bumbac, cupru, 
măsline, tutun, conserve de pește 
și alte mărfuri.

Protocolul, care prevede o majo
rare a volumului schimbului de 
mărfuri față de anul 1967, a fost 
semnat din partea română de Ion 
Cîmpeanu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din partea 
albaneză de Vasil Kati, adjunct al 
ministrului comerțului.

Pe terenurile |
de fotbal |

• Clubul de fotbal Juventus To
rino a confirmat datele jocurilor cu 
Rapid București din cadrul turului 
doi al „Cupei campionilor euro
peni": 29 noiembrie la Torino și 
13 decembrie la București.

• Echipa cehoslovacă Spartak 
Tmava a cîștigat „Cupa Europei 
centrale" la fotbal, învingînd în al 
doilea meci al finalei cu 3—1 
(2—1) pe Ujpest Dozsa Budapesta.

• La Cosenza, în cadrul Cam
pionatului european (grupa a 6-a), 
echipa Italiei a dispus cu 5—0 
(2—0) de selecționata Ciprului.

• In cadrul turneului întreprins 
în R. D. Germană, echipa Argeșul 
Pitești a învins cu scorul de 3—0 
(2—0) formația de divizia B, Akti- 
vist Schwarze. Au înscris Jercan 
(2) și Kraus.

• La Nottingham s-a desfășurat 
meciul Nottingham Forest — F. C. 
Zfirich, contînd pentru turul doi al 
„Cupei orașelor tîrguri". Gazdele 
au învins cu 2—1 (0—0). La No- 
visad, în cadrul aceleiași competi
ții, Voivodina a terminat la egali
tate (0—0) cu Lokomotiv Leipzig.

• Echipa sovietică Trud Voronej 
a jucat la Szekesfehervar (Ungaria) 
cu formația locală Vasas. Scor: 
2—2 (1—1).

• Echipa poloneză Legia Varșo
via a jucat la Oran cu o selecțio
nată algeriană, pe care a învins-o 
cu scorul de 1—0 (1—0).

cu Franța va avea loc la 21 de
cembrie (București), iar returul în 
luna martie a anului viitor (la Pa
ris); datele meciurilor cu Italia ur
mează a fi stabilite.

Reprezentativa de seniori a țării 
noastre, din care fac parte, printre 
alții, Gruiescu, Gîju, Stanev, An
tonia, Ghiță, Monea, Mariuțan va 
susține pînă la sfirșitul acestui an 
două interesante confruntări ami
cale cu selecționatele R. F. a Ger
maniei — 9 noiembrie (la Wesen), 
11 noiembrie (la Wiesbaden) și An
gliei — 9 decembrie (la București) 
la 13 decembrie (la Constanța).

meci amical desfășurat la 'Paris el 
l-a învins la puncte, după 10 repri
ze, pe Ted Whitefield (S.U.A.). Marcel 
Cerdan jr. a susținut pînă în pre
zent 32 de meciuri, obținînd tot atî
tea victorii.

CUNOSCUTELE JUCĂTOARE DE 
TENIS BILLIE JEAN KING (S.U.A.) 
și FRANCOISE DURR (Franța) s-au 
calificat în semifinalele turneului 
de la Buenos Aires. In sferturile de 
finală, Billie Jean King a învins-o 
cu 7—5, 6—0 pe Graciela Moran (Ar
gentina), iar Franțoise Durr cu 6—1, 
6—2 pe Mabel Bove (Argentina). Mai 
sînt calificate Rosemary Casals 
(S.U.A.) și Norma Bayion (Argenti
na).

de producție ; sectorul privat în care 
predomină capitalul străin ; și, în sfîr- 
șit, un sector cu economie mixtă, 
unde întîlnim participarea statului 
congolez și a sectorului privat.

Totodată în politica noastră econo
mică generală ne străduim să convin
gem meșteșugarii, pescarii, țăranii 
noștri, ca, pe baza liberului consimță- 
mînt, să se organizeze în cooperative 
cu caracter autonom, conduse de ei 
înșiși, evident cu sprijinul și sub în
drumarea nemijlocită a partidului".

I-am solicitat președintelui să îm
părtășească cititorilor „Scînteii" preo

cupările guvernului în problema for
mării de cadre proprii și de specialiști.

„Aceasta este într-adevăi pentru 
noi o problemă importantă — .1 decla
rat d-sa — de rezolvarea căreia ne in
teresăm îndeaproape. Astfel, în afara 
școlilor generale și a colegiilor, am 
creat școli care pînă acum nu au 
funcționat la noi : școli tehnice agri
cole, industriale etc. în ce privește 
cadrele superioare, ele se formează 
încă în străinătate. Depunem totuși 
eforturi pentru a transforma universi
tatea de la Brazzaville, care pînă acum 
forma doar licențiați în drept și lite
re, într-o adevărată universitate. în 
curînd vom vedea ieșind de pe porțile 
ei și licențiați în științe".

Abordînd o serie de probleme ce 
preocupă în prezent continentul afri-

Intilniri rodnice, 
impresii bogate

Ion (CHIM
prim-secretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R.

Pentru partidele comuniste și mun
citorești schimburile de experiență — 
în scopul cunoașterii reciproce a acti
vității, realizărilor și metodelor de 
muncă folosite în diferite domenii — 
sînt de o utilitate ce nu mai trebuie 
demonstrată.

Acest adevăr ne-a fost confirmat și 
cu prilejul vizitei pe care delegația 
noastră de activiști ai P.C.R. a făcut-o 
de curînd în Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Scopul călătoriei — cu
noașterea nemijlocită a experienței și 
modului de lucru al organizațiilor de 
partid și conducerilor administrative 
din ramura industriei chimice. în a- 
celași scop, anul trecut, o delegație de 
activiști ai P.C. din Cehoslovacia a 

I

DUPĂ VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.C.R. 
IN R. S. CEHOSIOVACĂ

făcut o vizită în țara noastră, docu- 
mentîndu-se asupra problemelor simi
lare din industria chimică româneas
că. în cele ce urmează, mă voi referi 
la cîteva din bogatele impresii și con
statări acumulate în decursul călă
toriei.

Delegația noastră a vizitat șapte în
treprinderi chimice cu profil diferit, 
două institute de cercetări și a purtat 
discuții interesante cu activiști de 
partid și de stat, precum și cu con
ducători ai unităților industriale în 
care s-a oprit.

Faptele relatate de gazde, comple
tate de ceea ce am constatat direct, 
atestă atenția deosebită pe care o a- 
cordă conducerea partidului și sta
tului cehoslovac dezvoltării industriei 
chimice.

Trebuie spus că, în ultimele două 
decenii, industria chimică cehoslovacă 
a crescut într-un asemenea ritm, încît 
în prezent ea însumează peste 10 la 
sută din producția industrială a țării, 
în afară de produsele sectorului de 
bază al chimiei, au intrat în funcțiu
ne capacități mari pentru obținerea și 
prelucrarea materialelor plastice, fibre
lor sintetice și artificiale, cauciucu
lui sintetic, antidăunătorilor pentru a- 
gricultură, îngrășămintelor chimice, ce
lulozei și hîrtiei. în vederea asigurării 
acestor subramuri cu materii prime 
se folosește țiței importat din Uniunea 
Sovietică. Pentru prelucrarea acestuia, 
s-au dat în funcțiune într-un termen 
relativ scurt rafinării, în prezent con- 
tinuîndu-se dezvoltarea lor astfel ca 
în 1970 capacitatea totală de prelu
crare anuală să ajungă la 10—11 mi
lioane tone.

în convorbirile avute la întreprin
derile vizitate, interlocutorii noștri 
s-au referit la sarcinile puse de partid 
în fața industriei chimice, Ia planu
rile de perspectivă existente în acest 
domeniu și mijloacele preconizate în 
vederea îndeplinirii lor. La Ministerul 
Industriei Chimice ni s-a vorbit des
pre principalele sarcini puse în fața 
industriei chimice de către Congresul 
al XlII-lea și plenarele recente ale 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
cum și despre modul de organizare a 
ministerului și unităților sale în con
dițiile aplicării noului sistem de con
ducere și planificare a economiei, in
trodus la începutul acestui an.

Astfel, am cunoscut principiile și 
modul de aplicare a noului sistem de 
organizare, unele probleme apărute în 
perioada care a trecut de la aplicare, 
formele noi de relații între întreprin
deri și direcții generale, sursele de fi
nanțare a investițiilor, organizarea ac
tivității de cercetare și proiectare în 
industria chimică, modui de pregătire 
a cadrelor etc.

Delegația noastră a studiat cu inte
res activitatea depusă în domeniul 
cercetărilor și progresului tehnic în ra
mura industriei chimice, activitate de 
o importanță covîrșitoare pentru creș
terea eficienței economice a produc
ției. La un șir de întreprinderi — 

can, președintele Massamba-Debat a 
spus : „Africa se află într-adevăr în 
fața unor probleme deosebit de grele. 
Numeroase țări ale continentului sînt 
tinere, ele au dobîndit abia recent in
dependența și adesea cunosc frămîn- 
tări, sînt supuse la tot felul de pre
siuni din afară, uneori cu urmări dra
matice. Cauza acestora o constituie 
fie prezența colonială sau rămășițele 
sale pe continent, fie uneltirile și nu 
odată comploturile imperialiste și neo- 
colonialiste. Existența unor tendințe 
diferite — „anglofone", „francofone", 
etc. — este de natură a crea oarecari 

dificultăți deplinei unități africane. 
Dar aceste dificultăți nu sînt de ne
trecut, întrucît atît „anglofonii" cît și 
„francofonii" în majoritatea probleme
lor se înțeleg destul de bine și există 
toate premisele să se înțeleagă și mai 
bine, cu condiția, trebuie spus, ca în 
spatele lor să nu se afle forțe care 
să-i împingă la acțiuni contrare inte
reselor unității.

Nu trebuie ignorat nici faptul că în 
Africa există și state ca, de pildă, 
Africa de sud, Rhodesia și altele, 
menținute, întreținute și încurajate de 
cercuri monopoliste-imperialiste și 
care acționează vizibil împotriva uni
tății africane și, evident, împotriva in
tereselor înseși ale popoarelor din a- 

Chemosvit, Chemlon, Chemko, Slov- 
naft, Kaucuk — și la Trustul de pre
lucrare a cauciucului și materialelor 
plastice din Gottwaldov am luat cu
noștință de preocupările concrete ale 
colectivelor pentru introducerea de 
noi procedee tehnologice și utilaje tot 
mai perfecționate. în legătură cu a- 
ceasta, trebuie menționat că în in
dustria chimică din Cehoslovacia un 
utilaj sau un procedeu nou este con
ceput și se experimentează în labora
toarele de cercetare, după care pro
totipul industrial se execută în ate
liere aparținînd chiar întreprinderilor 
chimice respective sau în colaborare 
strînsă cu întreprinderile constructoa
re de mașini. Acest mod de lucru a 

permis industriei chimice cehoslovace 
să-și creeze tipuri variate de utilaje 
cu oaracteristici tehnice superioare și 
cu o funcționare sigură — premiză 
importantă pentru asigurarea unei pro
ducții de înaltă calitate. în cursul 
călătoriei noastre, am văzut funcțio- 
nînd numeroase utilaje realizate pe 
această cale și folosite la fabricarea 
materialelor plastice și cauciucului, 
prelucrarea celofanului, obținerea în
grășămintelor chimice, precum și uti
laje pentru operații de bază din in
dustria chimică.

O impresie deosebită ne-a lăsat fa
brica de îngrășăminte complexe, de 
mare capacitate, construită la între
prinderea chimică din Lovosice pe 
baza unui procedeu studiat și breve
tat de industria chimică cehoslovacă ; 
acesta se remarcă prin gabaritul redus 
al instalațiilor, printr-o utilizare bună 
a fondului de timp (320 zile/an) și un 
preț mai redus în comparație cu alte 
procedee cunoscute.

Remarc ca pe un factor deosebit de 
însemnat efortul ce se face în Ceho
slovacia pentru asigurarea cadrelor din 
industria chimică, folosindu-se în a- 
cest scop toate formele de pregătire 
cunoscute și mobilizîndu-se toate ve
rigile de învățămînt. Ca urmare, în 
prezent industria chimică cehoslovacă 
are la îndemînă cadre tehnice cu 
studii superioare și medii în proporții 
corespunzătoare. O atenție deosebită 
se acordă pregătirii cadrelor de con
ducere tehnico-economică din minis
tere și întreprinderi.

Cîteva cuvinte despre o altă preo
cupare a conducerilor întreprinderilor 
care exercită, în mod firesc, o înrîu- 
rire pozitivă asupra activității de pro
ducție. Este vorba de grija perma
nentă pentru crearea unor condiții 
bune de muncă și de recreare pentru 
lucrătorii din ramura industriei chi
mice. Pe lîngă întreprinderi funcțio
nează cluburi, cantine, uneori săli de 
spectacole, iar în anumite cazuri există 
posibilitatea ca zilele de odihnă să fie 
petrecute la cabane proprii ale între
prinderilor, situate în diferite regiuni 
turistice. Toate acestea, constituind o 
expresie a grijii față de om, contri
buie totodată la asigurarea stabilității 
cadrelor, la crearea unui climat pro
pice activității de producție.

Nu pot fi încheiate aceste Însem
nări fără a aminti că pe întreg par
cursul vizitei, la organizațiile de par
tid și în întreprinderi, în mijlocul oa
menilor muncii, delegația noastră a 
simțit cordialitatea și prietenia gaz
delor, dorința lor de a ne împărtăși 
cît mai multe din preocupările și rea
lizările lor. Am revenit în țară cu con
vingerea că acest schimb de experien
ță a fost rodnic, că vizita delegației 
noastre a contribuit la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la întărirea 
relațiilor dintre partidele ți popoarele 
României și Cehoslovaciei, angrenate 
în efortul constructiv al edificării •- 
rînduirii socialiste.

ceste țări. Mai avem apoi problema 
coloniilor, care pentru noi, cei din 
țările independente, reprezintă o per
manentă preocupare, deoarece dorim 
să vedem popoarele asuprite scutu- 
rînd cît mai rapid jugul colonial. 
Toate acestea decurg dintr-o cauză 
generală : imperialismul. Prezența im
perialistă alimentează vrajba între in
divizi, grupuri și țări, stimulează fac
torii divizării. Cu toate acestea, Africa 
nu poate fi în cele din urmă decît 
unită, întrucît pentru acest continent 
unitatea rămîne o necesitate funda
mentală".

In continuare, președintele s-a refe
rit la contribuția pe care țările mid 
și mijlocii o pot aduce la rezolvarea 
problemelor care frămîntă astăzi ome
nirea.

„Evident, toate statele lumii, mari 
sau mici, pot și trebuie să-și aducă 
din plin contribuția la menținerea 
păcii și la întărirea colaborării între 
popoare, la soluționarea marilor pro
bleme care frămîntă astăzi omenirea 
— a spus d-sa. Sînt de părere că „cei 
mari" ajung să dicteze numai atund 
cînd există „cei mici" care se arată 
gata să li se supună fără crîcnire. 
Dacă statele mici sau mijlodi sînt 
conștiente de personalitatea lor „cei 
mari" sînt nevoiți să țină seama de 
interesele lor. în orice caz, astăzi nid 
o problemă, mare sau de mai mid 
proporții, nu poate fi rezolvată fărâ 
contribuția tuturor statelor, indiferent 
de locul și întinderea lor pe glob sau 
de numărul populațid...".

Mi-am luat rămas bun de la die» 
tinsul meu interlocutor, asigurindu-i 
de întreaga simpatie cu care poporul 
român urmărește eforturile Republicii 
Congo-Brazzaville de a merge înainte 
pe calea dezvoltării independente^ 
prospere.



viața internațională
„0 soluție u problemei 

Orientului Apropiut 
trebuie su ținu seu mu 
de unumite principii••

esențiule"
RĂSPUNSURILE PREȘEDINTELUI ADUNĂRII GENERALE
A 0. N. U., CORNELIU MĂNESCU, LA ÎNTREBĂRILE
UNOR CORESPONDENT! DE PRESĂ

NEW YORK 1. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., a oferit marți un dejun coresponden
ților acreditați pe lingă Națiunile Unite. Cu acest prilej, ziariștii 
au pus o serie de întrebări referitoare la data cînd vor fi reluate 
dezbaterile în plenul Adunării Generale și la perspectivele unei 
soluționări a problemei Orientului Apropiat, în lumina consultă
rilor în curs de desfășurare.

în răspunsurile sale, președinte
le a reamintit că în urmă cu a- 
proape trei săptămîni lucrările A- 
dunării au fost întrerupte ca re
zultat al unei înțelegeri generale, 
scopul urmărit fiind crearea, prin 
consultări largi, a condițiilor unei 
abordări cu șanse sporite de suc- 
ce« a problemelor mai importan
te, In suspensie, în primul rînd 
problemele Orientului Apropiat.

în perioada scursă pînă în pre
zent, a declarat Corneliu Mănescu, 
au avut loc numeroase consultări 
și schimburi de păreri pe care le 
putem considera utile. O soluție a 
problemei Orientului Apropiat nu 
a fost încă găsită, dar nici nu a- 
vem dreptul — dat fiind manda
tul pe care Adunarea l-a încredin
țat factorilor responsabili — de a 
abandona actualele eforturi în di
recția găsirii unei soluții accepta
bile ambelor părți ; noi continuăm 
să credem că aceste eforturi vor fi 
susținute mai departe și vor duce 
la rezultate pozitive.

Pentru a fi acceptabilă tuturor 
părților, o soluție sau alta, un 
proiect de rezoluție sau altul tre
buie să țină seamă de anumite 
principii esențiale, cum ar fi re
nunțarea de a folosi forța ca mij
loc de rezolvare a problemelor sau 
de anexiuni teritoriale, respectarea 
dreptului la existență al fiecărui 
stat din această regiune, asigura
rea unui climat de securitate pen
tru toți.

Cît privește momentul reluării 
lucrărilor Adunării, acesta nu poa
te fi stabilit decît după consultări 
largi — așa cum s-a procedat și 
înainte — cu președintele Consi
liului de Securitate, cu reprezen
tanții tuturor grupurilor de state 
și cu toți ceilalți factori interesați. 
Hotărîrea privind data cînd ple
nul Adunării va începe dezbate
rea punctelor care îi sînt repat- 
tizate va fi în funcție de rezul
tatul acestor consultări.

Totodată, nu trebuie să se uite 
că în tot acest răstimp cele șapte 
comitete principale ale Adunării 
dezbat cu seriozitate și într-un 
ritm care trebuie apreciat ca bun 
problemele ce le sînt încredințate 
și «ceasta constituie un semn încu
rajator.

cuție privind unele probleme ale 
actualei situații.

*
Președintele Adunării Generale, 

Comeliu Mănescu, a oferit miercuri 
un dejun de lucru președinților celor 
șapte comitete principale ale Adună
rii. Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție privind problemele curente ale 
sesiunii.

♦
încheindu-și dezbaterea procedura

lă, Comitetul politic a aprobat cu 58 
de voturi, contra 28 și 25 de abțineri 
un proiect de rezoluție prezentat de 
S.U.A- și de alte delegații prin care 
este invitat fără condiții la discutarea 
punctului intitulat „problema co
reeană" numai reprezentantul Coreei 
de sud, în timp ce invitarea unui re
prezentant al R. P. D. Coreene este 
legată de condiții inacceptabile.

Așa după cum au arătat o serie de 
vorbitori, vetul din Comitetul politic 
reprezintă o continuare a politicii de 
discriminare față de R. P. D. Co
reeană, o încălcare a principiilor Car
tei și a drepturilor imprescriptibile ale 
poporului coreean.

*

Mănescu a primit 
lui Ousmane Soce

Corneliu 
marți vizita 
Diop, reprezentantul permanent al 
Senegalului, cu care a avut o dis-

Patriotii sud - vietnamezi
1

■ A ■ • o • A f Anotariți sa-i mfringa
pe agresorii americani
Scrisoarea președintelui Prezidiului C.C. al F.N.E. din 
Vietnamul de sud adresată președintelui R. D. Vietnam

SĂRBĂTOAREA
NAȚIONALĂ A ETIOPIEI

HANOI 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu 
Tho, a trimis o scrisoare președin
telui R. D. Vietnam, Ho Și Min, 
în care reafirmă hotărîrea poporu
lui din Vietnamul de sud de a 
lupta pînă la înfrîngerea comple
tă a agresorilor americani, pen
tru eliberarea sudului, apărarea 
nordului și reunificarea pașnică a 
țării.

Nguyen Huu Tho arată că scri
soarea președintelui Ho Și Min, 
prin care acesta salută programul 
politic al 
trioții din 
momentul 
patriotice 
mez obțineau victorii și lansau rioi 
atacuri asupra inamicului, în vara 
și toamna acestui an. Salutul pre
ședintelui Ho Și Min a însuflețit 
poporul vietnamez din regiunile 
muntoase pînă în deltă, din re
giunile rurale pînă în cele urbane, 
mobilizîndu-1 în hotărîrea de a 
duce cauza salvării naționale pînă 
la victoria completă. în scrisoarea 
președintelui Prezidiului C.C. al 
F.N.E. se arată că forțele armate 
patriotice și poporul sud-vietna- 
mez, precum și C.C. al F.N.E. își 
exprimă recunoștința față de pre
ședintele Ho Și Min, conducător 
stimat al națiunii, care în fiecare 
zi urmărește situația din Vietna
mul de sud.

Pe baza eroismului tradițional și 
a marii solidarități a națiunii 
noastre, arată președintele Prezi
diului C.C. al F.N.E., forțele arma
te patriotice și poporul din Viet
namul de sud își iau angajamen
tul de a învinge toate dificultățile, 
în așa fel ca agresorii americani 
să fie complet înfrînți și să se re- 
dobîndească independența și liber
tatea. în ultimul timp, agresorii a- 
mericani au atacat cu furie capi
tala Hanoi, inima țării noastre, co- 
mițînd crime sălbatice. Forțele ar
mate patriotice și poporul din Viet
namul de sud sînt hotărîte să le 
dea lovituri de cinci sau zece ori 
mai grele, în așa fel încît să-i răz-

F.N.E., a ajuns la pa- 
Vietnamul de sud în 

în care forțele armate 
și poporul sud-vietna-

bune pe compatrioții lor din capi
tală și din restul țării, se spune în 
scrisoare.

în eforturile lor de a îndeplini 
programul politic al F.N.E., cu 
sprijinul compatrioților din nord, 
cu sprijinul prietenilor din toate 
continentele, inclusiv cu cel al po
porului american progresist, forțe
le armate patriotice și poporul din 
Vietnamul de sud sînt hotărîte să 
meargă înainte și să înfrîngă com
plet pe cei un milion de soldați ai 
S.U.A., ai sateliților lor și marione
telor de la Saigon, pentru eliberarea 
sudului, apărarea nordului și reu
nificarea pașnică a patriei.

în încheierea scrisorii se arată 
că întregul popor, luptătorii și ca
drele din Vietnamul 
C.C. al 
cordiale 
Și Min, 
înfrîngă 
mericani.

de sud și 
F.N.E. transmit cele mai 
salutări președintelui Ho 
angajîndu-se, totodată, să 
complet pe agresorii a-

Etiopia își celebrează astăzi 
sărbătoarea națională — cea de-a 
37-a aniversare a încoronării îm
păratului Haille Selassie I.

Țară cu o străveche istorie și 
civilizație, Etiopia a pășit, în anii 
din urmă, pe calea dezvoltării 
economiei și culturii, a valoriii- 
cării resurselor materiale și uma
ne. Actualul program guverna
mental, întocmit pe o perioadă de 
douăzeci de ani, prevede creșterea 
producției industriale prin con
struirea de noi obiective econo
mice, diversificarea și intensifi
carea agriculturii. Eforturi însem
nate sînt depuse pentru formarea 
de cadre naționale.

Este cunoscut că Etiopia pro
movează o politică de pace și 
colaborare cu toate statele, pen
tru lichidarea colonialismului pe 
continentul african.

In țara noastră sînt bine cu
noscute eroismul și vitejia po
porului etiopian în lupta pentru

apărarea independentei la care 
au atentat, cu peste trei decenii 
în urmă, fasciștii italieni.

Idealurile progresului și păcii, 
pentru care militează atît Româ
nia, cît — ‘
tuie baza pe 
două țări 
ții de prietenie și colaborare. 
Vizita în 1964 a împăratului Haille 
Selassie I în țara noastră, pre
cum și vizita de anul trecut a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, în Etiopia au con
tribuit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări și po
poare, la cauza înțelegerii in
ternaționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Etiopiei, poporul român trans
mite poporului etiopian calde fe
licitări și cele mai bune urări de 
prosperitate și pace.

Și

se

Etiopia consti- 
care între cele 
dezvoltă rela-

BUDAPESTA 1. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : în urma tratativelor purtate 
între 24 octombrie și 1 noiembrie, 
la Budapesta a fost semnată con
venția privind desființarea vizelor 
de intrare-ieșire pentru călătoriile 
oficiale și particulare, precum și a 
vizelor de tranzit între Republica 
Socialistă România și R. P. Ungară.

Convenția, care creează noi faci
lități pentru cetățenii celor două 
țări care vor călători în viitor în 
cealaltă țară va intra în vigoare 
după ce va fi aprobată de guver
nele celor două țări.

Din partea română, 
fost semnată de Ion 
director în Ministerul
iar din partea ungară de dr. Jozsef 
Tatai, director în Ministerul de 
Externe.

convenția a 
M. Anghel, 
de Externe,

O declarație

a guvernului 

R. P. Bulgaria

în legătură cu situația

din Orientul Apropiat

SOFIA 1 (Agerpres). — Guvernul 
Republicii Populare Bulgaria a dat 
publicității o declarație în legătură 
cu recentele atacuri ale aviației 
S.U.A. asupra capitalei R. D. Viet
nam. Principalul obiectiv al aces
tor atacuri, se spune în declarație, 
este populația pașnică vietnameză 
asupra căreia sînt lansate bombe 
cu bile. Bombardarea Hanoiului și 
Haifongului demonstrează lipsa de 
sinceritate a declarațiilor guvernu
lui S.U.A. cu privire la tratative 
de pace și constituie o provocare 
la adresa popoarelor iubitoare 
pace din lumea întreagă.

Guvernul R. P. Bulgaria și 
tregul popor bulgar condamnă 
hotărîre acțiunile barbare ale avia
ției americane asupra Hanoiului, 
Haifongului și altor regiuni ale 
R. D. Vietnam și sprijină fără re
zerve declarația guvernului R. D. 
Vietnam din 31 octombrie 1967, ce- 
rînd încetarea necondiționată a 
bombardamentelor și tuturor ac
țiunilor de război împotriva terito
riului R. D. Vietnam și reafirmă 
că vor acorda și pe viitor ajutor 
multilateral poporului frate vietna
mez în lupta sa împotriva agreso
rilor.

de

în-
cu

PARIS 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
La Consiliul Național al Patrona
tului Frahcez (C.N.P.F.) a avut loc 
o reuniune în cadrul căreia a fost 
trecută în revistă situația schim
burilor comerciale dintre Franța și 
România, precum și modul în care 
au fost îndeplinite unele prevederi 
din aranjamentul intervenit la Bucu
rești, cu prilejul ultimei vizite a 
delegației C.N.P.F. La reuniune au 
participat Georges Villers, vicepre
ședinte al C.N.P.F. și președintele 
Comisiei de relații externe a 
C.N.P.F.; J. Gibert, director general 
al Băncii „Unions des Mines"; Si- 
monay, secretar general al Socie
tății Sud-Aviation, directori și re
prezentanți ai unor bănci și gru
puri industriale din Franța.

Din partea română au participat 
dr. Victor Dimitriu, ambasadorul 
României la Paris, Tudor Matea, 
șeful Agenției comerciale a Româ
niei la Paris, și un grup de colabo
ratori ai Agenției.

Participanții la reuniune au con
statat un progres evident al evolu
ției schimburilor comerciale între 
cele două țări și au anunțat noi 
acțiuni în vederea lărgirii și diver
sificării schimburilor comerciale în
tre Franța și România, precum și 
intensificarea unor acțiuni de coo
perare între cele două țări.

Festivitățile de la Alger
ALGER 1 (Agerpres) 

— Poporul algerian a 
sărbătorit ieri împlinirea 
a 13 ani de la începerea 
luptei de eliberare de 
sub jugul colonial. In 
capitala țării a fost 
organizată o defilare 
sportivă și o paradă mi
litară. Președintele Con-

siliului Național al Re
voluției și șeful guver
nului, Houari Bou
medienne, a rostit o cu- 
vintare.

La festivități au par
ticipat numeroși oaspeți 
de peste hotare, invitați 
ai guvernului algerian. 
Din partea țării noastre

a luat parte o delega
ție condusă de Alexan
dru Boabă, ministrul 
petrolului.

In aceste zile, în în
treaga țară se desfășoa
ră manifestări cultural- 
artistice, întreceri spor
tive, consacrate sărbă
torii poporului algerian.

CAIRO 1 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al R.A.U. s-a în
trunit marți seara sub președin
ția lui Gamal Abdel Nasser, a- 
nunță agenția France Presse, care 
citează postul de radio Cairo. La 
încheierea reuniunii, Mohamed 
Faik, ministrul orientării naționa
le, a declarat că Consiliul de Mi
niștri a examinat stadiul discuții
lor de la Națiunile Unite pe baza 
raportului prezentat de Hassan El 
Fiky, adjunctul ministrului aface
rilor externe. Guvernul a discu
tat, de asemenea, raportul Comi
tetului planului în legătură cu si
tuația care s-a creat în urma bom
bardării complexului industrial de 
la Suez de către avioane izraelie- 
ne. în cursul aceleiași reuniuni, 
Mahmud Yu-ness, ministrul petro
lului, transporturilor, zăcămintelor 
miniere și problemelor locuințelor 
a prezentat un raport asupra si
tuației produselor petrolifere ale 
R.A.U., iar Nurredin Korra, mi
nistrul aprovizionării și comerțu
lui interior, a făcut o expunere în

legătură cu măsurile adoptate în 
vederea asigurării 
produse petrolifere 
mului local.

★
IERUSALIM 1 

Primul ministru al 
Eshkol, a declarat miercuri că este 
„gata să-1 invite pe regele Hussein 
la Ierusalim, sau să plece el în
suși la Amman pentru negocieri de 
pace între Izrael și Iordania și pen
tru discutarea tuturor problemelor 
existente între cele două țări" — 
relatează agenția France Presse. A- 
genția Reuter adaugă, la rîndul ei, că 
premierul Eshkol a reafirmat că 
„Izraelul este gata pentru nego
cieri cu toate statele arabe, îm
preuna sau separat".

Agenția France Presse remarcă 
faptul că „declarația de miercuri 
a premierului izraelian contrastează 
cu declarațiile deosebit de dure, 
privind eventuale negocieri, pe care 
acesta le-a făcut în urmă cu două 
rile, cu prilejul deschiderii lucrări
lor parlamentului".

furnizării de 
necesare consu-

(Agerpres). — 
Izraelului, Levi

ȘEDINȚA
o ->

FESTIVA
BERLIN

agențiile de presă transmit
Președintele Pakistanu

lui, Ayub Khan, s-a înapoiat 
la Caraci după Vizitele făcute în 
Franța, România și Turcia. El a făcut 
miercuri o declarație despre întrevede
rile pe care le-a avut cu conducătorii 
țărilor vizitate. Referindu-se la vizita sa 
în România, președintele Ayub Khan a 
relevat că „convorbirile avute cu con
ducătorii români au contribuit la întă
rirea legăturilor dintre cele două țări".

într-un mesaj transmis 
de Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, lui Yakubu Go won, șeful 
guvernului central al Nigeriei, se a- 
rată că Uniunea Sovietică „are o ati
tudine plină de înțelegere față de nă
zuința guvernului federal nigerian de 
a păstra unitatea și integritatea terito
rială a statului nigerian, de a nu ad
mite scindarea țării".

P.N.D., programat pentru 10—12 no
iembrie, și să ia măsuri în vederea 
dizolvării acestui partid neo-nazi&.

La Luxemburg a luat 
sfârșit reuniunea Consiliu
lui ministerial al Pieței co
mune consacrată examinării deca
lajului tehnologic existent între Europa 
occidentală și S.U.A. Participanții la 
dezbateri au adoptat o rezoluție care 
exprimă hotărîrea „celor șase'" de a-și 
coordona eforturile cercetărilor știin
țifice în domeniile telecomunicațiilor, 
transporturilor, metalurgiei, meteoro
logiei, oceanografiei etc.

0 declarație a organiza
ției vest-germane a Uniunii 
persoanelor persecutate de 
naziști, dată publicității la Bonn, 

atrage atenția autorităților asupra ca
racterului neo-nazist al Partidului na
țional democrat. Prezidiul Uniunii, se 
subliniază în declarație, cheamă gu
vernul vest-german și autoritățile lan
dului Saxonia inferioară să interzică 
desfășurarea la Hanovra a congresului

Amînorea celei de-a 
134-a întîlniri între amba
sadorii R. P. Chineze și 
S.U.A. Întîlnirea, care urma să aibă 
loc la 8 noiembrie 1967, a fost amî- 
nată din considerente administrative 
pentru data de 8 ianuarie 1968 — a- 
nunță agenția China Nouă.

După demisiile din gu
vernul grec. DuPă cum anunță 
agenția Associated Press, regele Gre
ciei, Constantin, a avut întrevederi cu 
primul ministru, Constantin Kolias, cu 
ministrul apărării, generalul Spandida- 
kis, și cu ministrul de interne, gene
ralul Patakos. Cu acest prilej a fost 
examinată situația creată în urma re
centei demisii a patru miniștri civili 
din actualul guvern.

BERLIN 1 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc la 1 noiembrie o șe
dință festivă a C.C. al P.S.U.G., a 
Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, Consi
liului Național al Frontului Națio
nal al Germaniei democrate, con
sacrată celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în cuvîntarea rostită la ședință, 
W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, a 
subliniat importanța istorică a vic
toriei clasei muncitoare din Rusia 
sub conducerea partidului- comu
niștilor în frunte cu V. I. Lenin, 
victorie care a deschis clasei mun
citoare din lumea întreagă calea 
spre triumful revoluției 
Vorbitorul a subliniat 
Revoluție Socialistă din 
a fost primul jalon al
în viață a previziunilor geniale ale

proletare, 
că Marea 

Octombrie 
traducerii

lui Marx, Engels, Lenin, 
du-se la succesele uriașe 
de poporul sovietic, 
Ulbricht a spus că acestea sînt re
zultatul unei evoluții legice, care 
demonstrează convingător superio
ritatea sistemului socialist.

în continuare, Walter Ulbricht a 
vorbit despre influența hotărîtoare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie asupra dezvoltării miș
cării revoluționare din Germania. 
W. Ulbricht a subliniat în conti
nuare necesitatea stabilirii de re
lații normale între R. D. Germană 
și R. F. a Germaniei. P.S.U.G. și 
populația R.D.G., a spus el, vor 
face totul ca de pe pămîntul ger
man să nu mai izbucnească nici
odată un război.

La ședința festivă a luat de a- 
semenea cuvîntul P. A. Abrasi- 
mov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice în R.D.G.

TEZELE ADOPTATE DE C. C

AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 1 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, recenta Ple
nară a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a aprobat tezele cu pri
vire la locul și rolul partidului în 
actuala etapă de dezvoltare a so
cietății socialiste.

în teze se subliniază că partidul 
este forța politică conducătoare, 
centrul ideologic, organismul de cu
noaștere și conducere a societății 
socialiste. El unește și conduce sec
toarele principale ale vieții socie
tății, îi organizează pe oamenii 
muncii pentru traducerea în viață 
a țelurilor socialismului și comu
nismului. In activitatea sa, parti
dul își concentrează atenția asupra 
programării just orientate și con
ducerii fundamentale a procesului 
dezvoltării întregii societăți. El cere 
din partea organelor de stat și eco
nomice o răspundere deplină pen
tru conducerea operativă și de per
spectivă a domeniilor corespunză-

Referin- 
obținute 

Walter

tra-toare pe baza liniei politice 
sate.

Referindu-se la necesitatea lărgi
rii activității partidului de cunoaș
tere, în teze se arată că Comite
tul Central va organiza și de acum 
înainte o studiere sistematică și ști
ințifică a noilor tendințe de dez
voltare, făcînd sistematic aprecieri 
asupra opiniei publice și a atitu
dinii oamenilor față de problemele 
fundamentale ale politicii parti
dului.

La plenară a fost acordată o deo
sebită atenție problemelor vieții 
interne de partid. La baza dezvol
tării ei, se subliniază în teze, se 
află participarea activă a comuniș
tilor la promovarea politicii parti
dului. îndeplinirea disciplinată a 
hotărîrilor partidului este condiția 
necesară pentru unitatea ideologică 
și de acțiune a partidului, pentru 
capacitatea sa de a exercita un 
rol conducător în societate.
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vații, propuneri și sugestii în vederea 
îmbunătățirii lui. Zilele trecute a re-
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Luărkde poziție
în legătură cu

%

proiectul tratatului
de neproliferare

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

In Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare continuă discuțiile în legă
tură cu proiectul de tratat pentru ne- 
proliferarea armelor nucleare, prezen
tat de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A.

După cum se știe, în dezbaterile de 
pînă acum, reprezentanții diferitelor 
state participante — între care Sue
dia, Mexic, R.A.U., Birmania, Etiopia, 
India, Nigeria etc., expunînd pozițiile 
țărilor respective față de prevederile 
proiectului, au făcut numeroase obser-

îmbunătățirii lui. Zilele_ ___ _ —
ținut atenția o nouă intervenție a de
legatului Italiei, Roberto Caracciolo, 
care a subliniat necesitatea îmbunătă
țirii proiectului, mai ales în ceea ce 
privește echilibrarea răspunderilor și 
obligațiilor între statele nucleare și 
nenucleare, luarea unor angajamente 
concrete de dezarmare nucleară din 
partea puterilor nucleare, renunțarea 
la arma atomică de către țările care nu 
o posedă etc.

în ședința din 31 octombrie, șeful 
delegației Braziliei, Azeredo da Sil
veira, a prezentat o serie de amenda
mente la proiectul aflat pe masa con
ferinței. Referindu-se la articolul .1 al 
proiectului, el a propus un nou text 
în care să se arate că toate țările 
nucleare, semnatare ale tratatului, își 
asumă obligația de a nu transfera 
nici unui beneficiar arme nucleare 
sau controlul asupra unor astfel de 
arme, în mod direct sau indirect, de 
a nu ajuta, încuraja sau determina 
o țară nenucleară să fabrice sau să 
achiziționeze pe alte căi arme nu
cleare sau controlul asupra unor ast
fel de arme. în amendamentul brazi
lian la același articol se arată că țările 
nucleare semnatare ale tratatului tre
buie să-și asume obligația de a aloca, 
în avantajul dezvoltării economice a 
țărilor în curs de dezvoltare, o parte 
din resursele eliberate prin măsurile 
de dezarmare nucleară.

Intr-un alt articol, șeful delegației 
braziliene a propus înlocuirea textului 
cu următoarele prevederi: „Țările 
nenucleare semnatare ale prezentului 
tratat își asumă obligația de a nu 
primi transferarea, din indiferent ce 
sursă, de arme nucleare sau a contro
lului asupra unor astfel de arme, în 
mod direct sau indirect, de a nu fa
brica și de a nu dobîndi pe alte căi 
arme nucleare, de a nu cere și de 
a nu primi un ajutor pentru fabrica
rea, dobîndirea sau exercitarea unui 
control asupra armelor nucleare".

în continuare, Brazilia propune in
troducerea unui articol nou, care să 
stipuleze că toate țările nucleare sem
natare ale tratatului „își asumă obli
gația de a negocia, la o dată cît mai 
apropiată posibil, un tratat pentru 
încetarea cursei înarmărilor nucleare 
și pentru reducerea și lichidarea, în 
ultimă instanță, a arsenalelor lor nu
cleare și a mijloacelor de transporta
re la țintă a armelor lor nucleare".

Brazilia preconizează ca textul ar
ticolului 4 al proiectului să fie înlocu
it cu o formulare care să precizeze că 
nimic din tratatul de neproliferare 
„nu trebuie interpretat ca impietînd 
asupra dreptului inalienabil al tutu
ror părților tratatului de a dezvolta, 
fie singure, fie în colaborare cu alte 
state, cercetările, fabricarea și utili
zarea energiei nucleare în scopuri paș
nice, inclusiv dispozitive nucleare pen
tru uz civil, fără discriminare, pre
cum și asupra dreptului părților de a 
participa la un schimb cît mai larg 
posibil de informații despre dezvolta
rea pe viitor a aplicațiilor energiei 
nucleare în scopuri pașnice și de a 
contribui, fie singure, fie în colabora
re cu alte state, la această dezvol
tare".

O altă propunere prezentată de 
Brazilia prevede ca la cinci ani după 
intrarea în vigoare a tratatului să ai
bă loc la Geneva o conferință a tutu
ror părților pentru a se crea certitu
dinea că obiectivele și prevederile lui 
sînt înfăptuite.

Cerînd schimbarea actualului text 
al proiectului referitor la condițiile 
de intrare în vigoare a tratatului, re
prezentantul Braziliei a propus, tot
odată, să se introducă o clauză în 
care să se stipuleze că, potrivit pre
vederilor tratatului, „un stat nuclear 
este cel care a fabricat și detonat ar
me nucleare înainte 
1967".

în sfîrșit, unul din 
propuse preconizează
tualei formulări a unuia din articole, 
în care să se prevadă că durata trata
tului va fi nelimitată. De asemenea, 
se preconizează ca fiecărei semnatare a 
tratatului să i se respecte dreptul, în 
exercițiul suveranității sale naționale, 
de a se retrage din tratat.

Propunerile făcute de diferite țări 
cu privire la proiectul de tratat aflat 
pe masa conferinței de la Geneva sînt 
viu comentate în cercurile de la Pa
latul Națiunilor, ca și în presa inter
națională.

de 1 ianuarie

amendamentele 
schimbarea ac-
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