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DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
In dezbatere Constructorii laminorului bluming de 1 300 mm de la 

Hunedoara execută in ritm susținut lucrările de mon
taj la hala cuptoarelor adînci, sala mașinilor și hala 
laminorului. în cele 10 luni care au trecut din acest 
an, constructorii de pe acest șantier au realizat o pro

ductivitate mai mare cu peste 10 la sută decît era 
planificat. Ca urmare, mai multe obiective sînt în 
avans cu 5—20 zile față de grafic în fotografie: as
pect de pe șantierul laminorului bluming de 1 300 mm

Foto : M. Andreescu

Se creează o așezare 
administrativ-terito- 
rială concordantă cu 
cerințele vieții

REȘIȚA

Prof. univ. Demeter JANOS 
prorector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj

Direcții precise spre
fructificarea deplină

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI

MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Recepție la Ambasada 
Uniunii Sovietice din București

Alături de marea masă * oame
nilor muncii angajați în opera isto
rică de desăvîrșire a construcției 
socialismului îin patria noastră, am 
reflectat și eu cu mult interes și 
încredere firească la proiectul pri
vind îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale actuale și 
•istematizarea localităților rurale.

După cum evidențiază ansamblul 
principiilor și măsurilor preconi
zate, ideea de bază de care este 
pătruns întregul proiect rezidă în 
strădania conducerii partidului de 
a da țării o organizare teritorială 
rațională, care să facă față cu ma
ximă eficiență cerințelor vieții 
noastre de stat și obștești In con
dițiile actuale. Inițiativa întîmpină, 
în toate păturile sociale și la toate 
profesiile, înțelegere și satisfacție 
și, implicit, angajamente sincere 
de a contribui la înfăptuirea scopu
lui urmărit. La capătul unei ana
lize temeinice și științifice a actua
lei organizări teritoriale, prin pris
ma cerințelor societății socialiste, 
cu sarcini multiple și complexe, cu 
un ritm de dezvoltare rapid, con
cluzia nu putea să fie decît aceea 
la oare s-a ajuns : necesitatea înlă
turării unor forme de organizare 
depășite, renunțarea la anumite or
gane ce au rămas fără atribuții 
capabile să le justifioe existența, 
care îngreunau legătura organelor 
centrale cu unitățile de bază sau 
frînau rezolvarea operativă a pro
blemelor. Totodată, ele grevau bu
getul statului și timpul unei însem
nate mase de lucrători, ce puteau 
să-și cheltuiască energiile mai pro
ductiv. Noile coordonate ale con
ducerii și planificării economiei 
naționale, elaborate de C.C. al 
P.C.R., care pun accentul pe o mai 
mare Independență și răspundere 
a unităților de bază, pe rolul sti
mulator al pîrghiilor economice, 
mărirea operativității, sporirea exi
genței, competenței și răspunderii, 
au făcut și mai iminentă perfecțio
narea organizării administrativ-te
ritoriale.

Evident, perfecționările sînt in
spirate de dorința de a realiza un 
nou pas înainte în viața economi
că și social-culturală a țării. A- 
ceasta nu înseamnă însă că printre 
formele noi nu-și găsesc loc și a- 
numite instituții administrative tra
diționale, instituții care, adaptate 
la condițiile actuale, să ne ofere 
un cadru organizatoric eficace. 
Mai ales că unele din formele de 
organizare amintite, cum este jude
țul, s-au închegat prin procese is
torice îndelungate și oglindesc anu
mite situații, obișnuințe sau afec
țiuni durabile. Ani de-a rîndul, 
m-am considerat șl ne-am conside
rat ou toții de origine nu numai 
dintr-o comună sau oraș, dar și 
dintr-un județ. Am fost și sîntem 
— unii sau alții — someșan, năsău- 
dean, ploieștean, odorheian, ieșean, 
mureșan, gorjan sau făgărășan. A- 
partenența la un județ a întrepă
truns profund reprezentările noas
tre privind națiunea, patria, îmbo- 
gățindu-le cu culori și sentimente 
noi

Firește, la baza noii organizări 
administrativ-teritoriale stau anu
mite criterii obiective și calcule 
precise ca, de exemplu : apropie
rea reședinței de județ de marea 
masă a cetățenilor, tradițiile și ne
voile actuale ale vieții culturale, 
legăturile deservirii sanitare, posi
bilitățile materiale de găzduire a 
noilor organe.

Socotesc de-a dreptul pasionante 
principiile privitoare la stabilirea 
viitoarelor localități rurale : co
mune mari, cuprinzînd sate apro
piate, legate între ele prin tradiții 
și interese evidente, dotate cu școală 
de învățămînt general, cămin cultu
ral, cinematograf, bibliotecă publi
că, dispensar, casă de nașteri, baie 
comunală etc. Stabilirea comunelor 
și orașelor nu este însă o operație 
ușoară. Va fi cît se poate de bine 
venită măsura de a scoate de sub 
tutela orașelor anumite comune 
depărtate de ele, a căror admi
nistrare diminua posibilitatea edi
lilor de a se ocupa de sarcinile 
specific orășenești. Aș putea releva, 

drept exemplu edificator, raiona- 
rea orașului Cluj. Orașul adminis
trează și astăzi comune așezate la 
30—35 km, de exemplu comuna 
Boj, pe cîtă vreme comune mult 
mai apropiate, între care Vlaha, 
dintre ai cărei locuitori mulți lu
crează tradițional în cadrul între
prinderilor clujene, sînt date în 
administrarea Turzii, pînă unde 
mai au 34 km de făcut pe șoseaua 
națională. Organizarea teritorială 
nouă a țării va scuti municipiile 
de simbioza administrativă cu lo
calitățile îndepărtate, menținînd în 
administrația orășenească doar co
munele suburbii din imediata veci
nătate.

Mi se pare cît se poate de bine 
venită și măsura luată de conduce
rea de partid de a se crea o co
misie centrală de partid și de stat, 
ajutată pe plan regional de către 
comisii locale, pentru traducerea 
în viață a măsurilor de principiu 
elaborate de plenara C.C. al P.C.R. 
Merită să fie reținută, ca o ex
presie a democratismului socialist, 
indicația ca propunerile privind 
delimitarea viitoarelor județe, orașe 
și comune să fie supuse dezbaterii 
publice. Observațiile și sugestiile 
cetățenilor, direct interesați și buni 
cunoscători ai situației concrete, 
vor contribui la prevenirea unor 
greșeli și la îndeplinirea princi
pială a măsurilor ce se preconi
zează.

In încheiere, mi-aș permite să 
apreciez în mod deosebit o con
statare din proiect, constatare care 
sună și ca un apel : „înfăptuirea 
acțiunilor de îmbunătățire a orga
nizării administrativ-teritoriale a 
țării și de sistematizare a locali
tăților rurale impune aportul con
jugat al organelor centrale de 
partid și de stat, al institutelor 
de cercetări și proiectări, al altor 
instituții, care au sarcini în acest 
domeniu, al specialiștilor, al tuturor 
oamenilor muncii". Acest apel și-a 
găsit deja ecoul cuvenit și, drept 
dovadă, apar zi de zi noi sugestii, 
a căror examinare atentă, în lu
mina principiilor de bază, va putea 
avea un aport prețios la o așezare 
administrativă de înalt nivel, așa 
cum o dorește țara.

RESPONSABILITATEA PREGĂTIRII
CONDUCĂTORULUI-AUTO

întregirea 
personalității

Ion ISTRATI
Cum poți deveni condu

cător auto ? Aparent, e un 
lucru simplu. Te înscrii 
la o șooală de șoferi, îți în
sușești cunoștințele nece
sare, dai un examen de ab
solvire, unul de verifioare 
în fața unei comisii a mili
ției circulației și îți iei per
misul de conducere.

La București, însă, lucrul 
nu este chiar atît de simplu. 
De șase luni, ba unii chiar 
de peste un an, numeroși 
solicitant! se adresează uni
cei școli de șoferi amatori 
din Capitală pentru urma
rea cursurilor și încă nu 
le-a venit rîndul. Iar tele
fonul de pe masa directo
rului zbîrnîie neîncetat, au- 
zindu~se mereu aceeași în
trebare : cînd vor fi locuri?

...Ora 8 dimineața. Pe 
platoul din fața fostei gări 
Filaret, cei care au absol
vit școala așteaptă cu înfri
gurare examenul. Toți au 
emoții. Un inginer recu
noaște chiar că acestea sînt 
mai mari decît atunci cînd

a resurselor 
economiei
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Convingerea tuturor participanților 
la adunarea activului de partid de la 
Combinatul siderurgic din Reșița a 
fost că, prin problematica lor cuprin
zătoare, prin profunzimea analizei, 
documentele adoptate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. evidențiază 
preocuparea stăruitoare a partidului 
de a promova în fiecare etapă cele 
mai potrivite forme și metode de 
conducere și organizare a economiei 
naționale, a întregii vieți sociale, 
menite să asigure condiții cît mai 
prielnice mersului hotărît înainte al 
construcției socialiste. Ei au dat o 
înaltă apreciere caracterului creator 
al măsurilor preconizate de partid, 
au făcut propuneri prețioase pentru 
ridicarea pe o treaptă nouă, calita
tiv superioară, a întregii activități 
economice.

„Amplul proces de dezvoltare a 
economiei, de înaintare pe calea de- 
săvîrșirii construcției socialiste nu 
putea să nu determine învechirea 
unor forme și metode de conducere 
și organizare a industriei — a spus 
ing. Ion Potoceanu, directorul gene
ral al combinatului. Sînt ferm încre
dințat că măsurile preconizate pentru 
apropierea conducerii de producție, 
prin constituirea centralelor indus
triale, ca și cele referitoare la lărgi
rea atribuțiilor întreprinderilor, la 
aplicarea gestiunii economice proprii, 
vor crea un cadru mai bun pentru 
concentrarea forțelor și întărirea sti
mulentelor șl răspunderii în vederea 
îndeplinirii planului de stat. în con
dițiile unei eficiențe economice supe
rioare. în lumina principiilor preco
nizate în legătură cu constituirea 
centralelor industriale, a obiective
lor majore care se urmăresc prin or
ganizarea lor, consider oportună 
crearea unei centrale industriale si
derurgice la Reșița. îmi bizui această 
propunere pe considerentul că în 
Banat există o bogată tradiție și ex
periență în producția siderurgică, 
aici aflîndu-se Combinatul siderurgic 
Reșița, Uzina din Otelul Roșu șl 
„Ciocanul"-Nadrag“.

în cuvîntul său, tov. Dumitru Nea- 
grău, contabilul-șef al combinatului 
s-a referit la unele dintre măsurile 
preoonizate pentru perfecționarea 
actualului sistem de finanțare, credi
tare și cointeresare materială. „Prin 
modul cum s-a elaborat pînă acum 

și-a susținut diploma. De ce 
oare ?

— Parcă poți să știi to
tul ? Iată o recunoaștere 
cinstită : „nu știe totul".

— Am plătit ca oricare 
altul, dar la școală nu s-au 
ocupat cu seriozitate de 
mine. Aproape de fiecare 
dată se întîmpla ceva : ori 
mașina avea cîte-o pană, 
ori întîrzia instructorul — 
spune ing. A., C. Mi-au 
schimbat instructorul la ul
timele ore și abia atunci 
am văzut că primul nu lu
crase cum trebuie cu mine. 
Dar era prea tîrziu...

— Pregătirea candidaților 
este insuficientă și necores
punzătoare cerințelor unei 
circulații intense — ne spu
ne tov. maior Constanti- 
nescu din Direcția Miliției 
Capitalei. Cînd se prezintă 
la examen, te uimește în
călcarea chiar și a unor re
guli elementare ale condu
cerii : nu respectă semnele 
plantate, marcajele orizon
tale. Ieri, o doctoriță, chiar

la pornirea în examen de 
la locul de garare a... tam
ponat un I.M.S., iar alt 
candidat a accidentat mași
na școlii, urcîndu-se pe 
bordură și lntrînd în zid. 
Un scriitor a pornit razna 
pe culoarul al treilea al 
bulevardului, n-a oprit la 
stop, fiind cît p-aci să cal
ce agentul de circulație. 
Alții încep virajul fără să 
semnalizeze sau semnali
zează dreapta și virează la 
stînga. Examenele oferă 
zilnic o seamă de exemple 
de acest fel. în plus, can
didați! au trac, și îl au 
fiindcă sînt slab pregătiți. 
Școala nu le dă ce le tre
buie : siguranța conducerii, 
priceperea de a se des
curca, de a rezolva multi
tudinea de situații în care 
este pus omul de la volan.

Urmările se văd și în 
accidentele pe care le pro
voacă apoi unii începători, 
ca și în modul dezordonat 
și haotic în care circulă nu 
puțini dintre aceștia. Mulți

nu execută corect depăși
rile, nu-și iau asigurările 
de rigoare din spate și față, 
aprind semnalizatorul de 
schimbare a direcției abia 
cînd sau după ce se anga
jează în depășiri, fac tri
plări pe șosea, nu știu să 
păstreze distanța corespun
zătoare față de vehiculul 
din față. Unii stau „as
cunși" în spatele cîte unui 
vehicul, apoi țișnesc într-o 
depășire scurtă reintrînd 
bruso în fața celui depășit 
etc., etc.

Este o fatalitate această 
pregătire nesatisfăcătoare ?

Intr-un articol anterior 
semnalam lipsa unor cadre 
de instructori bine pregă
tiți, disciplinați, conștiin
cioși, cu pricepere pedago
gică. Deși au trecut cîteva 
luni de atunci, lucrurile nu 
s-au prea schimbat. Orele 
de conducere practică conti
nuă să se desfășoare încă, 
în foarte multe cazuri, a- 
semenea unor plimbări de 
agrement pe drum drept.

planul financiar, unele întreprinderi 
n-au avut posibilitatea să examineze 
riguros și să mobilizeze prin plan 
cît mai larg rezervele interne. De 
aceea, sarcinile stabilite au fost fie 
prea ușoare, depășindu-se fără efor
turi deosebite, sau, dimpotrivă, au 
fost prea mari, creînd întreprinderi
lor dificultăți financiare. După 
părerea mea, aplicarea efectivă a 
gestiunii economice proprii în între
prinderi va crea un mecanism de 
cointeresare și răspundere materială 
prin folosirea mai eficientă a pîrghii
lor economice, între care un rol im
portant revine beneficiului și credi
tului. Aceasta va avea efecte pozitive 
asupra utilizării cît mai raționale a 
fondurilor de care dispun întreprin
derile, va contribui la ridioarea efi
cienței activității lor economice. în 
această ordine de idei, propun ca 
formarea fondului pentru premierea 
colectivelor de întreprinderi să aibă 
la bază atît beneficiul obținut prin 
efort propriu, cît și cel obținut peste 
plan. Consider că în felul acesta s-ar 
îmbina și mai strîns cointeresarea 
fiecărui colectiv de întreprindere cu 
Interesele generale ale economiei na
ționale".

„Constituirea centralelor indus
triale — a arătat tov. ing. Petru 
Liuba, director comercial al combi
natului — va înlătura practicile de 
centralism excesiv, o serie de verigi 
intermediare care creează greutăți în 
procesul de producție. Combinatul 
nostru, bunăoară, este obligat ca în 
fiecare trimestru să onoreze peste 
2 500 de contracte, la peste 4 500 de 
adrese. Dar pentru a satisface o co
mandă, direcția generală de aprovi
zionare și desfacere din minister emi
te un distribuitor. în același timp 
însă, se emite un alt distribuitor de 
către direcția generală tutelară a în
treprinderii respective, care, de fapt, 
conține cam același lucru. Care sînt 
consecințele acestui paralelism ? în 
primul rînd, întreprinderea benefi
ciară nu poate comanda necesarul 
de produse laminate decît după cir-

lon CHiUJDEA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a III-a)

Cu prilejul semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Aleksandr 
Basov, cu soția au oferit marți 
seara o recepție în saloanele am
basadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica cu soția, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici cu soția, Paul Niculescu- 
Mizil cu soția, Ilie Verdeț cu so
ția, membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretari ai 
C.C. ăl P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au luat, de asemenea, parte 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, care au 
participat la luptele pentru apăra
rea Puterii Sovietice, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, activiști de partid, 
membri ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superi
ori, reprezentanți ai cultelor, zia
riști români și străini.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, în frunte cu Ivan Grigoro- 
vici Kovali, conducătorul delega
ției, și cosmonautul PaveJ Popovici, 
care ne vizitează țara.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției, ambasadorul 
Aleksandr Basov și președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
au rostit toasturi.

Subliniind eroismul oamenilor 
muncii care sub conducerea parti
dului comunist au săvîrșit Revo
luția Socialistă din Octombrie, am
basadorul Uniunii Sovietice a spusi

în cei 60 de ani care au trecut, 
piatria noastră, transpunînd în viață 
învățătura marelui Lenin, a par
curs un drum lung și glorios, a 
devenit o puternică țară socialistă, 
construiește cu fermitate societatea 
comunistă.

Semicentenarul lui Octombrie 
simbolizează triumful marxism-le- 
ninismului, al idealurilor mișcării 
muncitorești, ideilor internaționa
lismului proletar și prieteniei între 
popoare.

în continuare, ambasadorul Uni
unii Sovietice a arătat că, împre
ună cu poporul sovietic, sărbăto
rește a 50-a aniversare a lui Oc
tombrie și poporul frate român, 
căruia oamenii sovietici îi transmit 
salutul lor cordial și cele mai bune 
urări de succese în desăvîrșirea 
construcției socialismului, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân.

Mai mult, nu se execută 
toate temele prevăzute în 
program, iar întîrzierile 
instructorilor de la ore, 
amputarea acestora au o 
mare frecvență. Persistă 
disproporția flagrantă în
tre numărul orelor de „teo
rie" și cele afectate practi
cii — de parcă s-ar urmări 
formarea de „teoreticieni" 
ai volanului, care însă să 
n-aibă habar de cum se con
duce o mașină pe stradă. 
Astfel, dintr-un total de 
peste 270 de ore, 30 sînt a- 
fectate, pe hîrtie, practicii. 
Dar efectiv se execută doar 
24—25 !

După cum se știe, școala 
organizează cursuri obișnui
te de trei luni, și altele, de 
mai scurtă durată, dar tot 
cu program integral. în a- 
fară de aceasta, există și 
programe de pregătire cu 
ora — pentru începători și

Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a Il-a)

Statul sovietic socialist, al cărui 
prim act legiferat a fost Decretul 
leninist asupra păcii, poartă sus de 
o jumătate de secol steagul păcii 
și prieteniei între popoare.

Ambasadorul Aleksandr Basov a 
toastat pentru a 50-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, pentru prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea multi
laterală dintre popoarele sovietic 
și român, pentru Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
prietenia dintre popoare și pace 
în lumea întreagă, în sănătatea to
varășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, a 
tuturor celor prezenți.

A răspuns tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului E- 
xeoutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, care, subliniind 
că cele cinci decenii care au tre
cut demonstrează că Revoluția din 
Octombrie reprezintă începutul u- 
nei noi ere în viața omenirii, a 
spus :

Participarea la festivitățile din 
Uniunea Sovietică a delegației de 
partid șl guvernamentale condusă 
de secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român — tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu — precum și numeroa
sele manifestări de cinstire în țara 
noastră a acestei aniversări consti
tuie o expresie vie a sentimente
lor de prietenie și solidaritate in- 
ternațlonalistă dintre popoarele 
României și Uniunii Sovietice, a 
relațiilor de colaborare frățească 
dintre țările și partidele noastre.

Lucrările agricole de toamnă 
în întreprinderile agricole de stat
în ultima săptămînă mecaniza

torii din întreprinderile agricole 
de stat au efectuat arături pe su
prafețe întinse, ceea ce a făcut ca 
procentul realizărilor pe țară în 
aceste unități să se ridice la peste 
65 la sută. în regiunea Maramu
reș, I.A.S. au executat această 
lucrare pe suprafețe mai mari 
față de cele prevăzute. Avansate 
sînt și unitățile din regiunile Ol
tenia, Argeș și Bacău, unde au

Fără să intrăm numaidecît, cu 
riguroase și poate trebuitoare 
precizări și detalii, în domeniul 
teoretic de mai strictă specialitate 
al filozofiei, nu-i totuși inutil ca, 
de la bun început, să ne reamin
tim și să convenim cu toții în e 
spune că, în accepția ei cea mai 
restrinsă și cea mai apropiată de 
sensul material, cultura a consti
tuit și constituie întotdeauna re
zultatul armonioasei dezvoltări, 
potrivit unor exerciții durative, a 
anumitor facultăți care țin, ca să 
zicem așa, de mintea, de inima, 
de sufletul și de trupul ființei 
noastre. Mai tn general însă vor
bind, înțelegem, de regulă, prin 
cultura cuiva caracterul unei per
soane temeinic instruite și care 
și-a dezvoltat și format, printr-o 
serioasă instrucție și o solidă edu
cație, gustul, simțul său critic și 
judecata. Desigur, știința acumu

Sîntem convinși că aceste relații se 
vor dezvolta continuu în interesul 
celor două popoare, al întăririi u- 
nității țărilor socialiste și a mișcă
rii comuniste internaționale, în in
teresul păcii și prieteniei între po
poare.

în continuare, tovarășul Chivu 
Stoica a subliniat că poporul ro
mân se bucură din toată inima de 
marile realizări obținute de po
porul sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, în transformarea revoluțio
nară a societății, în domeniul eco
nomiei, științei, tehnicii, culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

în numele Comitetului Central a! 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri și al poporului român, 
felicităm cu căldură pe comuniștii 
sovietici, întregul popor sovietic și 
le urăm noi succese în opera de 
construire a comunismului, pentru 
triumful cauzei progresului și pă
cii în lume.

în încheiere, tovarășul Chir 
Stoica a toastat pentru a 50-a a 
versare a Marii Revoluții Social 
te din Octombrie, pentru ferici: 
și prosperitatea popoarelor sovi 
tice, pentru Partidul Comunist i 
Uniunii Sovietice, în sănătatea to
varășilor Leonid Brej nev, Nikola 
Podgornîi, Alexei Kosîghin, pentrt 
întărirea continuă a prieteniei fră
țești dintre poporul român și po
poarele sovietice, dintre partidele 
și țările noastre, pentru unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, pentru triumful păcii în lumea 
întreagă, în sănătatea ambasadoru
lui Uniunii Sovietice și a tuturor 
celor de față.

fost arate pînă acum între 81 și 92 
la sută din terenurile ce vor fi 
însămînțate în primăvara viitoare. 
I.A.S. din regiunile Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, București, Galați, 
Brașov și Cluj se situează însă 
sub nivelul mediu. Conducerile a- 
cestor unități trebuie să impulsio
neze lucrările, încît arăturile 
să fie terminate în cel mai scurt 
timp.

(Ager preș)

lată, cunoștințele dobîndite și în
vățătura însușită reprezintă împre
ună, prin cuantumul lor, condiția 
necesară a culturii, însă e imediat 
de adăugat și faptul că, gîndin- 
du-ne la înglobarea și asimilarea 
tuturor acestora, avem în vedere 
și calitatea respectivelor achiziții 
iscusit însumate de spiritul, de ju
decățile și de sentimentele noas
tre. Sub acest raport, așa după 
cum numai putrezind germinează, 
și dă înapoi în spic și în pîrg, 
griul, asemenea și cultura, oricît 
de paradoxală ar părea o aseme
nea butadă, vrea să însemne și 
e, în ultimă instanță, ceva din 
ceea ce mai ținem bine minte 
după ce am uitat totul, fiindcă, 
la urma toată, spre a glumi în 
mod oarecum serios, în esența ei, 
o minte cultivată e totuși doar

(Continuare în pag. a IV-a)
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! FAPTUL!
;DIVERS 
| învățătoarea 
I Printr-o întîmplare nefericită,

eleva Bîrsan Tincuța, din clasa a 
Il-a a Școlii generale din comu- 

Ina Valea Mărului (Tecuci) fi-a 
fracturat piciorul drept. In urma 
accidentului, micuța elevă, inter- 

Inată la domiciliu, a stat o lună 
de zile departe de colegi. Dar nu 
fi de fcoală. Zilnic, fără să fie 

I solicitată, învățătoarea Cornelia
Gologan fi-a vizitat eleva acasă și 
i-a predat în continuare lecțiile. 

IReluîndu-și locul în bancă, eleva
Bîrsan Tincuța era cu lecțiile la 
zi. Și pentru aceasta, fără îndo- 

. ială, învățătoarea Cornelia Golo- 
I gan merită nota maximă.

I

I

Neglijență 
tragică

In unele împrejurări, neglijen
ta este fatală. Iată un caz care 
îndoliază multe familii. Douăzeci 
și cinci de persoane din Luncani 
(raionul Turda) și Cecălaca 
(Luduș) se întorceau acasă 
de la nuntă din comuna Ier- 
nut (Luduș). Călătoreau în- 
tr-un autocamion cu prelată al 
C.A.P. Luncani. Duminica tre
cută, noaptea. La apa Mureșu
lui, mașina a fost urcată pe po
dul plutitor, să traverseze rîul. 
Șoferul și podarul, din neglijen
ță, n-au asigurat mașina conform 
regulilor. La un balans al podu
lui, mașina a alunecat în Mureș 
iar un număr de pasageri au 
murit înecați. O frînă de mînă 
netrasă, o pană de lemn nepusă 
la roți: un fleac — dar ce ur
mări tragice poate avea negli
jența !

Sezon 
continuu

De obicei, plantele se sădesc 
primăvara. Dar, deși ne aflăm la 
sfîrșitul toamnei, la Grădina Bo
tanică din București această în
deletnicire continuă. De curînd 
s-au plantat aici noi specii de 
Ficus și Phillodendron — plante 
ornamentale care nu existau pînă 
acum în colecțiile din țară ; o 

lantă carnivoră denumită „Pin- 
.uicolo" și alte specii de plante 

icvatice de interior. Totodată, au 
fost aduși chiparofi din insula 
Ada-Kaleh și o colecție de lalele 
din Olanda. Iată și evenimentul 
care polarizează în prezent in
teresul specialiștilor: a înflorit 
pentru prima dată o colecție de 
crizanteme primite din îndepăr
tata Japonie — țara crizanteme
lor.

Au salvat 
pădurea

Un moment de neglijență si 
urmările puteau fi deosebit de 
păgubitoare. Cetățeni neidentifi
cați au aruncat mucuri de țigări 
aprinse în pădurea de 15 000 ha 
de pe raza Ocolului silvic Tăuți- 
Măgheruș (Hunedoara). A iz
bucnit un incendiu violent, care 
amenința să se extindă cu re
peziciune. Oamenii ocolului sil
vic, ajutați de localnici, țărani și 
mineri au reușit, după o muncă 
istovitoare de cîteva ore, să loca
lizeze focul, solvind astfel pă
durea. Cine sînt inconștienții ?

Legea nu 
iartă

Radu Gheorghe și Victor Bu- 
lagea din satul Dala (comuna 
Roșia-Sibiu) se dușmăneau mai 
rău ca familiile Montagu și 
Capulet. Primul l-a pîndit pe 
V. Bulagea și l-a lovit de cî
teva ori în cap cu furca. Acesta 
l-a dat în judecată. Dar iată că 
cei doi „dușmani" s-au prezentat 
în fața instanței împăcați, fără 
pretenții. Totuși, ținînd seama 
de pericolul social al faptei, tri
bunalul regional Brașov l-a con
damnat pe Radu Gheorghe la 4 
luni închisoare. Pentru că legea 
nu se... împacă de loc cu astfel 
de fapte.

Control
Nu de mult, organele de mi

liție au făcut un control în co
munele din raza Capitalei pen
tru a urmări cum sînt lespectate 
regulile de circulație de către 
tractoriști, bicicliști și căruțași. 
O primă constatare, pozitivă: 
munca educativă depusă de or
ganele de miliție a dat roade. 
Marea majoritate a cetățenilor 
și-au echipat bicicletele cu fa
ruri și „ochi de pisică" ; căru
țașii n-au rămas nici ei de... căru
ță. Și totuși, contravenienții n-au 
lipsit: 43 biciclete neechipate
regulamentar au fost scoase din 
circulație ; 28 bicicliști și 8 căru
țași au fost sancționați pe loc ; 
altor 32 bicicliști li s-au încheiat 
procese-verbale de contravenție. 
Probabil că următorul control 
nu-i va mai găsi în afara legii 
circulației.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARITĂ 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

J

în ajutorul 
gospodinelor

Suprafețele metalice cromate, nichelate ?! 
metalice neferoase, cum sint clanțele, galeriile 
metalice de perdele sau robinetele, pot fi bine 
curățate și lustruite cu POLIMET. Un flacon 
costă 2,90 lei.

Un produs absolut necesar in orice gospodărie 
pentru curățatul și dezinfectatul instalațiilor sa
nitare din faianță se găsește in magazinele de 
specialitate sub numele de SANIT. Produsul, 
ambalat în pungi de polietilenă, costă 5,60 lei. 
Fiecare pungă conține și indicații de folosire a 
produsului.

Pentru curățatul geamurilor, oglinzilor, crista
lelor etc. se poate utiliza pasta STICLIN. Prețul 
unui tub este de 4,50 lei.

Tentația raionului
de mezeluri

în cadrul unor discuții cu specia
liști din fabricile bucureștene de 
preparate de carne si din direcția 
de resort a Ministerului Industriei 
Alimentare, precum și la o consfătu
ire organizată la fabrica „Mistrețul", 
unde se aflau și reprezentanți ai co
merțului, s-a afirmat de mai multe 
ori că „preparatele de carne ce se 
fabrică în prezent sînt incomparabil 
mai bune decît cele fabricate cu 
cîțiva ani în urmă. S-au adus de că
tre producători argumente convin
gătoare în sprijinul acestei afirmații: 
rețetele care reglementează în ce 
proporții să se folosească diferite 
părți anatomice ale animalelor, can
titățile și felurile de condimente ce 
se introduc în fiecare sort, gradul 
de umiditate admis etc. Adăugîn- 
du-li-se controlul riguros asupra 
procesului tehnologic și condițiilor 
de igienă a fabricației, se înlătură 
orice posibilitate de a se diminua 
conținutul nutritiv al fiecărui pro
dus sau de a se încălca normele sa
nitare. S-au mai adus și alte ar
gumente : comerțul primește tot ce 
1 se livrează, iar cererea este atît 
de mare încît fabricile cu greu reu
șesc să-i facă fată.

într-adevăr, oricine recunoaște că 
preparatele de carne ce se fabrică 
în prezent sînt categoric mai bune 
decît în urmă cu 10—15 ani. Există 
însă, incontestabil, posibilități ca ele 
să fie și mai bune și mai gustoase. 
Din păcate, unele cadre de conducere 
din Direcția generală a industriei 
cărnii și frigului manifestă o tendin
ță de automulțumire. Aceasta s-a fă
cut simțită și în cursul amintitei con
sfătuiri. Reprezentanții comerțului, 
în calitate de exponenți ai cumpără
torilor, cărora li se cere să fie tot 
mai exigenți, au vorbit, destul de ti
mid, despre unele deficiențe semnala
te în mod curent de către consuma
tori: gradul ridicat de umiditate al 
unor mezeluri; nerespectarea altor 
prescripții de calitate; gustul identic 
al unor sortimente — încît cu greu 
poți să deosebești sortimentele fabri
cate de diferiți producători. A fost 
însă jenant să-i vezi pe unii dintre 
acești reprezentanți ai comerțului cum 
se fîstîceau atunci cînd, îndată ce a- 
duceau vorba despre deficiențele de 
fabricate, directorul direcției indus
triei cărnii și frigului din M.I.A. îi 
întrerupea: „Ai controlat dumneata 
că marfa era necorespunzătoare?" Și 
pentru că respectivul nu controlase, 
nu trimisese marfa înapoi la fabrică, 
ci o vînduse și nu putea dovedi cu 
acte afirmația, urma dojana: „Păi, să 
nu ne jucăm cu cuvintele, tovarășe ! 
Necorespunzătoare este marfa care 
nu poate fl dată în consum, nu aceea 
care are unele goluri de aer, mem
brane încrețite, malaxare neuniformă 
— într-un cuvînt mici deficiențe care 
țin de... aspectul comercial".

Am prezentat cîteva păreri și po
zițiile pe care se situează, în rela
țiile dintre el, reprezentanții celor 
două sectoare — industria șl comer
țul — cărora le revine sarcina de 
a aproviziona populația cu preparate 
de carne, pentru că aceasta va a- 
juta la explicarea cauzelor care fac 
ca aceste preparate să nu fie întot
deauna la nivelul condițiilor de cali
tate stabilite și,' mai ales, de ce price
perea meșterilor mezelari din fabrici 
nu este valorificată pentru a se rea
liza produse și mai bune, care să aibă 
acele nuanțe de gust și parfum spe
cifice, care tentează pe consumatori.

Pornindu-se de la criterii de prin
cipiu, pe deplin întemeiate, potrivit 
cărora un sortiment care se vinde 
cu un anumit preț trebuie neapărat 
să conțină atîta carne de vită de 
calitatea X, atîta carne de porc de 
calitatea Y, atîtea condimente etc., 
s-au stabilit rețete de fabricație obli
gatorii pentru toate întreprinderile 
din tară. Este important de mențio
nat că s-au stabilit peste 150 aseme
nea rețete, cărora le corespund tot 
atîtea sortimente. E bine sau e 
rău că s-au stabilit asemenea 
rețete sau standarde, cum li se 
spune ? în principiu, este bine. 
Pentru prețul plătit, cumpărătorului 
1 se garantează un produs bine de
terminat. Din acest punct de vedere, 
oricine trebuie să fie de acord că 
preparatele de carne sînt mai bune. 
Consumîndu-le. cumpărătorul con
stată însă că în orice oraș din țară ar 
fi produse, ele au același gust (ex
cepții nu pot fi decît în cazul cînd 
condițiile tehnologice stabilite nu sînt 
respectate). De ce ? „Ca maistră 
mai tînără, mă străduiesc să aflu 
de la tovarășii cu experiență înde
lungată cît mai multe din secretele 
meseriei noastre — spunea în cons
fătuire maistra Mariana Pîciu. Dar 
ei îmi spun că degeaba îmi bat 
capul, că tot n-o să-mi folosească 
la nimic. Noi nu facem decît să su
praveghem respectarea aceleiași re
țete de ani de zile. Nu poți greși 
măcar să pui ceva mai mult din- 
tr-un condiment oarecare, pentru că 
primești punga în care ele sînt a- 
mestecate la gram, după rețetă".

De fapt, afirmația consemnată mai 
sus reprezintă tocmai aspectul esen

țial al problemei. Relatam la început 
că se afirmă de către reprezentanții 
industriei că preparatele de carne sînt 
mai bune, că gama de sortimente 
este foarte largă, poate satisface toa
te gusturile. Perfect adevărat, une
le sînt chiar foarte bune. Dar tot 
atît de adevărat este că există po
sibilități mari ca în cadrul unor 
normative judicios elaborate, să ac
ționeze priceperea si fantezia meș
terului. care să adauge însușiri și ca
lități gustative unui anumit produs, 
spre a-i da ceea ce numim mar
ca fabricii. (De altfel, cumpărătoru
lui l-ar face plăcere să găsească pe 
fiecare produs, mare sau mic, marca 
fabricii, pentru ca să facă o distinc
ție, să descopere produsul care are 
acea sesizabilă diferență de gust, a- 
romă, parfum). Pot fl oare valorifica
te aceste posibilități ?

Dacă te uiți bine în josul filei 
tipărite care cuprinde rețeta, ob
servi că acolo se precizează că — a- 
vînd avizul celor două foruri tutela
re, M.I.A., și M.C.I. — fabri
ca poate face unele schimbări. 
Dar, din cauză că comerțul se 
ocupă doar de obținerea cantităților 
contractate (mai bine zis a cantită
ților necontractate, dar solicitate pe 
piață), neridicînd pretenții cu privire 
la gust și aromă, iar fabricile se 
îngrijesc îndeosebi de asigurarea 
cantităților cerute, schimbările ce 
s-ar putea opera rămîn pe ultimul 
plan al preocupărilor. în plus, se 
afirmă că pentru a se obți
ne aprobarea necesară unor schim
bări, formalitățile durează circa 6 
luni (unii vorbesc chiar despre 1 sau 
2 ani). Nu e greu de înțeles că, în 
asemenea condiții, fabricile nu sînt 
stimulate să valorifice experiența 
cadrelor de care dispun.

Deci, ceea ce cer, ceea ce doresc 
consumatorii, este tocmai ieșirea din 
această situație. Cum se poate a- 
junge la un asemenea rezultat ? Ni 
s-a părut foarte interesantă o pro
punere făcută de ing. șef Barbu Pe
trescu de la „Avîntul" : „Standar
dele existente ne împiedică să ne 
facem meseria. Să se dea standarde- 
cadru și vom reuși să determinăm 
meșterii din fabrici să „umble la 
meserie", cum se spune deobicei. 
Prin aceasta s-ar asigura produse 
mai gustoase. Acum produsele con
țin materie primă valoroasă, de 
bună calitate, dar gustul cam lasă de 
dorit. De ce să nu putem face acele 
schimbări care vor face produsele 
și mai bune, și mai gustoase ?“.

îmbunătățirea calității și diversi
ficarea gustului preparatelor de car
ne, asigurarea aprovizionării popu
lației cu produse solicitate necesită 
rezolvarea și a altor probleme atît în 
industria cărnii, cît și în organiza-

(Urmare din pag. I)

pentru cei care vor să se perfecțio
neze. Asaltată de asemenea solici- 
tanți — care dau posibilitatea să se 
realizeze mai multe ore-vehicol, cu 
alte cuvinte, să exploateze la maxi
mum mașinile — conducerea școlii se 
îndreaptă cu precădere spre această 
direcție. Sînt astfel neglijate calitatea 
invățămîntului în general, schimburile 
de experiență între instructori, con
trolul amănunțit al activității și, mai 
ales, cauzele care fac ca un număr 
atît de mare de candidați să se pre
zinte lamentabil la examen. Și la 
conducerea școlii, ca și la minister, 
domnește aceeași părere : greutăți 
există dar, în general, treaba merge.

I
O pregătire bună presupune și ma
teriale didactice corespunzătoare. 
Trebuie să semnalăm însă o acută 
penurie de asemenea materiale. 
De exemplu, „oirculația" se predă 
încă după textul sec al legii. Or. ar 
fi fost cazul ca imediat după apariția 
noilor reglementări, să fi apărut și 
manuale, albume, broșuri ilustrate 
etc., care să popularizeze și să ex
plice prevederile la nivelul necesar 
unor conducători auto. O exemplifi
care ilustrată sau filmată a conse
cințelor nerespectării unor preve
deri poate avea mult mai multă efi
ciență pentru sporirea răspunderii 
omului de la volan, decît foarte multe 
din orele teoretice de curs, încărcate 
încă cu amănunte nesemnificative. 

Aflăm că abia acum la Editura știin
țifică și la cea militară se pregătesc, 
în sfîrșit, două lucrări.

Un alt element important în pre
gătire îl constituie exercițiul în con- 

Idiții cît mai apropiate de cele ale 
circulației în oraș. De aceea, toți in
terlocutorii noștri au insistat asupra 
necesității de a se amenaja un mo- 
todrom. „Pe un astfel de motodrom 
— ne-a spus tov. Vasile Iordăchescu, 
secretar general al Automobil Clubu
lui Român — ar putea fl reproduse 
multe elemente de dificultate ale 
circulației — pante, curbe, porțiuni 
acoperite cu mîzgă — pe care viitorul 
automobilist ar trebui să se antre
neze înainte de a porni pe drumul 
public. S-ar putea antrena și în con
diții de noapte, lucru necesar pentru 
o pregătire multilaterală. Costul 
amenajării s-ar acoperi repede din 
încasările pentru folosirea lui".

Semnele toamnei Foto : V. Pollzache

rea desfacerii. Una dintre cele mai 
importante, care ar merita atenția 
cuvenită din partea forurilor de re
sort, privește organizarea și norma
rea muncii în fabrici. „Deși se lu
crează cu o materie primă foarte 
scumpă, care trebuie gospodărită la 
gram, forurile de resort impun a- 
numlte reguli care duc la risipă, 
în loc să se obțină economiile scon
tate — spunea ing. Șandor An
drei, de la „Mistrețul". La operația 
dezosare, de pildă, micșorarea 
cheltuielilor pentru forța de muncă 
duce la pierderi incomparabil mai 
mari de materie primă. Ar fl nece
sar un alt sistem de încadrare a 
muncitorilor — mezelar 1, 2, 3, și 4 
— care ar permite folosirea lor în 
orice loc de producție".

Cu multă acuitate se cer regle
mentate probleme ca aprovizionarea 
Ia timp cu came (vite mai slabe șl 
porci șuncari), îndeosebi cu came 
caldă, de care depinde nu numai 
realizarea preparatelor solicitate, dar 
și asigurarea calităților lor gusta
tive ; de asemenea, trebuie să se 
bucure de mai multă atenție procu
rarea pieselor de schimb pentru uti
laje, a membranelor și altele.

Sînt multe deficiente și în organi
zarea desfacerii preparatelor de 
came. Fabricile produc multe sor
timente, de calități și preturi dife
rite, valorificînd în întregime car
nea animalelor. Dar gestionarii de 
unități comerciale comandă mai a- 
les preparate din cele mai fine și 
mai scumpe, pentru că astfel reali
zează mai ușor planul valoric. 
Această practică duce, pe de o parte, 
la dispersarea unor sortimente care, 
în chip firesc, nu pot fl produse 
decît în cantități limitate, iar pe de 
altă parte privează cumpărătorii de 
posibilitatea de a alege, dacă pre
feră, produse mai ieftine. In condi
țiile actuale, cînd posibilitățile de 
fabricație sînt încă limitate, se pare 
că este rațională propunerea de a se 
asigura aprovizionarea completă a 
unor magazine de prezentare, re
partizate în diferitele zone ale ora
șelor, unde cumpărătorul să știe că 
oricînd poate găsi tot ce poftește, 
iar pentru desfacerea sortimentelor 
Ieftine, de care fug gestionarii co
merțului, să se înființeze de către 
fabrici boxe de desfacere amplasate 
în piețe și alte locuri potrivite.

Reluînd, în încheiere, problema 
„mărcii fabricii" în sectorul prepa
ratelor de carne, care după cîte 
știm n-a constituit obiectul preocu
părilor de pînă acum, așteptăm ca 
industria și comerțul să-și spună 
cuvîntul.

Nicolae ENUȚA

Care este părerea organelor Mili
ției circulației ?

— „Am exagera afirmînd că pregă
tirea este deficitară numai pentru că 
lipsesc manualele de circulație, un 
motodrom sau eventualele „bancuri 
pentru rodajul la rece" al reflexelor, 
cu instalații de proiecție cinemato
grafică și înregistratoare de greșeli, 
deși ele sînt foarte utile și vor deveni 
din ce în ce mai necesare — ne-a 
spus tov. colonel H. Vlăsceanu, șe
ful direcției circulației din Direcția 
Generală a Miliției. Principala de

Pregătirea
conducătorului-auto

fecțiune constă în superficialitatea 
pregătirii. Aceasta nu ține pasul cu 
exigențele intensificării circulației. 
In ce ne privește, ne pregătim să 
perfecționăm sistemul de examinare. 
La practica conducerii se va acorda 
o atenție mai mare manevrelor le
gate de circulația intensă, garărilor 
laterale, depășirilor și virajelor în 
condițiile mai multor benzi de cir
culație. Proba de cunoaștere teoreti
că a prevederilor legii circulației se 
va face pe baza unor teste cuprin- 
zînd în medie peste 25 de întrebări 
referitoare la situații apropiate de 
viață, de condițiile circulației, impu- 
nînd găsirea de soluții pentru cazuri 
complexe și interpretarea celor frec
vent întîlnite. Considerăm că perfec
ționarea sistemului de examinare este 
o cerință a vieții, a circulației care 
se intensifică mereu. NOI VOM CON
TINUA SĂ PRETINDEM O MAXI
MĂ EXIGENȚĂ DIN PARTEA EXA
MINATORILOR LA ACORDAREA 
PERMISULUI DE CONDUCERE, IN-

Moderne amenajări turistice

în zona de munte
Anul acesta, potrivit 

statisticilor întocmite 
de O.N.T., Brașovul a 
găzduit peste 45 000 de 
oaspeți de peste hota
re și aproape 120 000 
turiști din țară, fiind 
considerat, ca ‘flux tu
ristic, a treia mare lo
calitate din țară, după 
București și Constanța.

Atracția pe care Bra
șovul și împrejurimile 
sale o exercită asupra 
iubitorilor de turism a 
determinat întocmirea 
unui amplu program 
de valorificare a fru
museților naturale din 
această parte a țării. în 
planurile lor, organiza
torii turismului au a- 
cordat o atenție deo
sebită renumitei sta
țiuni Poiana Brașov. 
Astfel, la hotelul In
ternațional se constru
iește o nouă aripă, ce

va cuprinde camere 
confortabile și un bar 
de noapte. Un tunel 
va face legătura cu 
corpul central al hote
lului și restaurantul 
vechi. în apropierea 
„Șurii Dacilor , local 
dat recent în folosin
ță, se află în construc
ție un alt complex — 
„Hanul haiducilor". 
Cabana „Capra nea
gră" se transformă în- 
tr-un complex modern 
de alimentație publică 
cu braserie, bufet și 
restaurant. Un drum 
turistic asfaltat pînă la 
telefericul modernizat; 
un schilift nou, care 
va urca pe vîrful Cris- 
tianu Mare ; un nou 
loc de parcaj pentru 
autoturisme ; un pati
noar artificial cu o su
prafață de 1 800 mp ; 
vile modeme aflate în

In interiorul originalului local „Șura Dacilor' de la Poiana Brasov 
Foto : Gh. Vințilă

DIFEKENT DE PERSOANĂ, AUTO
RITATE, FUNCȚIE SAU RELAȚII. 
ACORDAREA DREPTULUI DE A 
CONDUCE ESTE UN ACT DE MARE 
RĂSPUNDERE SOCIALĂ, DE CARE 
POATE DEPINDE ATÎT VIAȚA E- 
XAMINATULUI CÎT ȘI A ALTOR 
CETĂȚENI. DE ACEEA, EL TRE
BUIE TRATAT CU TOATĂ SERIO
ZITATEA, EXIGENȚA ȘI SPIRITUL 
DE RĂSPUNDERE CE SE IMPUN".

Considerăm că o dată cu măsurile 
luate pentru verificarea mai exigentă 
a cunoștințelor se impune și o legă

tură mai strînsă, în mod special, mai 
eficientă între școală și organele de 
miliție. In prezent, adeseori sesiză
rile adresate de miliție conducerii 
școlii și chiar Ministerului Transpor
turilor privind deficiențele în pregă
tirea cursanților rămîn fără urmări. 
Practic, lucrurile se petrec de par
că conducătorii școlii s-ar gîndi că 
misiunea li se încheie o dată cu tri
miterea lotului de cursanți la examen. 
Sînt ei suficient de pregătiți sau nu 
— treaba cursanților! Trec ei exa
menul sau nu — treaba miliției! Or, 
conducerea școlii are datoria să țină 
seama de sesizări, să se informeze 
asupra celor mai frecvente cauze ale 
respingerii, să schimbe instructorii 
care în mod repetat fac o pregătire 
necorespunzătoare.

Se cuvine însă pusă o întrebare 
esențială : cum este posibil ca 
într-un oraș de talia Bucureștiului 
să existe doar o singură școală de 
șoferi amatori, cînd se știe de mult 
că lucrurile stau așa cum le-am ară

lucru și altele vor 
completa imaginea sta
țiunii turistice Poiana 
Brașov.

Noi amenajări turis
tice se fac și la Pre
deal. La „Clăbucet- 
plecare" se construieș
te un hotel alpin. Con
fortul modern, restau
rantul, terasele acope
rite, teleschiul ce se 
amenajează în apropie
re vor fi cu siguranță 
apreciate de turiști.

Numeroase alte con
strucții hoteliere și 
complexe turistice, dru
muri, teleferice și alte 
amenajări, care sînt, 
deocamdată, în stadiu 
de proiect, vor deveni 
în scurt timp tot atî- 
tea puncte de atracție 
pentru vizitatorii Bra
șovului și ai pitorești
lor sale împrejurimi.

(Agerpres)

tat, iar însorierile sînt acoperite 
pînă în 1969 ?

Ne adresăm tov. ing. N. Stă- 
nescu, directorul învățămîntului din 
M.T.A.N.A., care tutelează această 
pregătire.

— Preconizăm deschiderea a încă 
unei școli de șoferi amatori, pe lin
gă cea de profesioniști, în cartierul 
Militari — ne spune dînsul. (în reali
tate, nici aceasta nu are condiții co
respunzătoare de funcționare — n.n.). 
Cît privește școala de amatori exis
tentă, ea a fost dotată cu mașini 
din parcul de autoturisme devenite 
disponibile prin reducerea la minis
tere și alte organizații socialiste. 
S-au detașat șl instructori în plus. 
Pe lîngă Școala de transporturi din 
Capitală, vom pune la dispoziție pa
tru clase pentru cursurile teoretice 
ale școlii de amatori. Firește, mai 
sînt greutăți de învins. De exemplu, 
am avea nevoie de turisme. Bani 
sînt. Cîteva milioane. Am dat dis
poziție să se cumpere chiar și 
Î.M.S.-uri devenite disponibile, nu
mai pentru a face față cererilor...

Discutăm cu conducerea școlii.
— Avem, în sfîrșit, un sediu nou 

— ne spune tov. Niculescu, director 
adjunct — dar tot dispersați am ră
mas. Avem săli de curs în patru col
țuri ale orașului, iar garajul se află 
într-al cincilea. Firește, în asemenea 
condiții e greu — greu de urmărit, 
greu de controlat. Mai rău este însă 
că autovehiculele de care dispunem, 
ca șl cele pe care le primim, nu 
sînt bine puse Ia punct, mai cu sea
mă că multe au un grad înaintat de 
uzură. Se creează astfel dificultăți 
mari în procesul de instruire practi
că. Apoi, baza de întreținere a par
cului (aproape o sută de turisme) 
este ca și inexistentă : tot ce avem 
este un garaj la Grozăvești, unde pot 
fl reparate, deodată, cel mult două 
mașini. Dar și acesta urmează să fie 
demolat...

Tinînd seama de dificultățile între
ținerii, la școală ni s-a mai semnalat 
că fondul în numerar, care este pus 
la dispoziție pentru cumpărarea din 
comerț a unor piese de schimb nece
sare întreținerii curente a parcului 
de mașini, este și el mult prea mic. 
„Așa a stabilit Ministerul Finanțe
lor" — ni se spune. N-ar fi fost mai 
firesc ca acest lucru să fie stabilit 
nu printr-o procedură birocratică —

de premii
Mitologia romană a dat noro

cului o imagine simbolică, plas
tică, care a dăinuit peste veacuri: 
zeița Fortuna legată la ochi, care 
merge pe un glob sau pe o roată, 
purtînd în mîna atît de mult rîv- 
nitul com al abundenței.

Fortuna i-a surîs, nu de mult, 
maestrului emerit al sportului, Au
rel Drăgan, și i-a trimis, prin inter
mediul Pronoexpresului, un „Re
nault Dauphine*. Un alt cetățean, 
Onisifor Rîclea, maistru la uzi
nele „23 August' din Capitală, a 
cîștigat, dintr-o fericită inspira
ție, anticipînd 13 rezultate exacte 
la un concurs „Pronosport', 
222 680 lei. Tot așa, Maria Bîscă 
din Sighișoara s-a pomenit din
tr-o dată cu o „Skoda'-l 000 M.B. 
și cu 82 000 lei. Marin 
Gîndescu din Craiova a intrat 
în posesia unui „Renault' 16, 
exact cel de-al 600-lea auto
turism oferit de Loto-Prono- 
sport, după ce mai înainte obți
nuse 13 000 lei la Pronoexpres 
și 12 800 lei la Pronosport.

Trei frați, Achilina, Iacob și 
Zaharia Andon, din București, au 
primit tot atîtea autoturisme, cîte 
o „Skoda*-1 000 MB. fiecare, la 
un singur concurs. în medie, cîte 
două autoturisme revin într-o sin
gură zi cîștigătorilor la sistemele 
Loto-Pronosport.

Mulți dintre jucătorii la Loto- 
Pronosport Be numără prin
tre cîștigătorii unor călătorii în 
străinătate. Numai in lunile din 
urmă au fost oferite cîștigătorilor 
cîteva șanse atrăgătoare : o 
excursie cu itinerarul Moscova, 
Baku, Erevan, Tbilisi, Suhumi, 
Soci, Odesa; o călătorie de 18 
zile cu autocarul pe ruta Belgrad, 
Sarajevo, Dubrovnic, Split, Zadar, 
Opatija, Liubliana, Zagreb, Bel
grad — un tur al capitalelor 
(București, Moscova, Varșovia, 
Berlin, Praga, Budapesta, Sofia) 
și o călătorie pe traseul Bucu
rești, Praga, Berlin, Neubranden
burg, Stralsund, Rostok, Schwe
rin. Și în raport direct cu ampli
ficarea numărului participanților 
crește și valoarea cîștigurilor. In 
primele nouă luni ale anului în 
curs au fost împărțite peste 
1 000 000 de premii la Pronosport, 
Pronoexpres și Loto.

Dar nu numai de șansa partici
panților este vorba. Se impune și 
o altă precizare : banii „investiți" 
fn buletine sau „lozuri în plic' se 
întorc și într-un alt mod în folosul 
celor ce au jucat. După ce cinci
zeci la sută din „încasări' se re
zervă pentru fondul de premii, 
ceilalți bani se folosesc la finan- 
șarea unor, acțiuni sportive, so- 
cial-culturale.

Acestea sînt fapte și cifre care 
merită să fie cunoscute de publi
cul larg. Căci noile formule de 
participare la diferite concursuri 
și trageri suscită un tot mai viu 
interes. Deși legată la ochi, For
tuna nu încetează să zîmbească.

★

Un nou prilej de a cîștiga auto
turisme îl oferă tragerea autotu
rismelor Loto din 14 noiembrie 
1967, care acordă participanților 
autoturisme (cu huse de protec
ție), în număr nelimitat, premii de 
75 000 lei (un autoturism la ale
gere dintre cele 4 tipuri acordate 
la categoriile 1, a IV-a, cu dife
rența în numerar), premii fixe în 
bani și premii de valoare varia
bilă.

Aurelia GOLIANU

aMBBBnBBanmaKnmKSE'a

din condeiul unui funcționar care a 
plecat apoi liniștit acasă în timp ce 
și din vina lui pe drumurile publice 
ies conducători-auto slab pregătiți, 
cu întreg cortegiul de consecințe tra
gice ? Ar fi fost oare dificilă realiza
rea unui acord fie cu școlile, fie 
cu cei care răspund de ele și care 
sînt în stare să aprecieze mai bine 
necesitățile, în cunoștință de cauză, 
organele financiare exercitînd nu
mai controlul corespunzător ?

Am căutat, între altele, și un răs
puns la conducerea Automobil Clu
bului Român.

— In cîteva țări, întreaga pregă
tire a șoferilor se face sub egida 
Automobil Cluburilor respective — 
ne-a informat tov. Vasile Iordă- 
chescu, secretar general. Și noi tre
buie să privim lucrurile printr-o 
prismă mult mai largă ; astăzi pregă
tirea șoferilor amatori a căpătat un 
caracter social. Nu ne mai poate fi 
indiferent unde și cum învață omul 
să-și conducă mașina. De către 
A.C.R. s-a hotărît organizarea unui 
grup de instructori autorizați care, 
dispunînd de mașini, să stea la dis
poziția solicitanților. Vom efectua, 
de asemenea, antrenamente de per
fecționare în condițiile de circulație 
ale orașului. Avem nevoie însă de 
sprijin pentru asigurarea unul 
parc corespunzător de mașini. 
Sîntem, de asemenea, de părere că 
întreaga îndrumare a modului de 
pregătire a conducătorilor auto-ama- 
tori ar putea să treacă, cu bune re
zultate, în seama A.C.R.

Intervenția, să sperăm apropiată, 
a Automobil Clubului Român nu 
epuizează, desigur, posibilitățile de 
pregătire a conducătorilor auto. So
cotim necesară și existența unor ini
țiative pe scară locală, în cadrul 
unor întreprinderi de transporturi 
sau de gospodărie orășenească, astfel 
ca, în funcție de necesități, să se 
poată organiza școli de șoferi ama
tori, care să prezinte garanția unei 
instruiri temeinice. Se impune, de 
asemenea, intervenția conducerii 
M.T.A.N.A. încît în cel mai scurt 
timp posibil, să fie create con
diții pentru înlăturarea oricăror ex
pediente în însușirea cunoștințelor de 
conducător auto, astfel ca toți ama
torii să treacă printr-o școală serioa
să și printr-un examen exigent, ca 
nivelul de pregătire să corespundă 
cerințelor prezente și, mai ales, vii
toare.



SCÂNTEIA — miercuri 8 noiembrie 1967 PAGINA 3

DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
5-6

octombrie

Un sistem 
de aprovizionare 
operativ și eficace

președintele
Cornel COSTEA

Consiliului agricol regional Maramureș

Din multitudinea ideilor cuprinse în 
Proiectul de Directive al C.C. al 
P.C.R. privind perfecționarea condu
cerii și planificării economiei națio
nale aș vrea să mă opresc asupra uneia 
singure, și anume a necesității elimi
nării verigilor intermediare în solu
ționarea diferitelor probleme ale eco
nomiei. Evident, ea afectează o serie 
întreagă de sectoare și o arie foarte 
largă de activități, între care consider 
că aprovizionarea tehnico-materială a 
agriculturii ocupă un loc deosebit. 
Fac această afirmație cunoscînd, pe 
de o parte, eforturile substanțiale, con
tinui făcute de către statul nostru 
pentru dezvoltarea bazei tehnice a 
agriculturii și aprovizionarea opera
tivă a acestui sector cu tot ceea ce 
este necesar, iar pe de altă parte, pa
ralelismele existente în prezent în 
materie de aprovizionare, care consti
tuie o frină serioasă în soluționarea 
oportună a diverselor probleme ridi
cate de procesul de producție din 
agricultură.

După cum se știe, în prezent, apro
vizionarea unităților de producție din 
agricultură se realizează prin bazele 
create în acest scop. Personal soco
tesc că problema a încăput în prea 
multe mîini. Ele încurcă sforile, le 
transformă în noduri pe care. Ia un 
moment dat, greu le mai deznozi. De 
pildă, în regiunea noastră există o 
bază -— nr. 11 — care aprovizionea
ză S.M.T.-urile, întreprinderile agri
cole de stat și centrele de combatere 
a dăunătorilor din cadrul consiliilor 
agricole cu mașini, utilaje, piese de 
schimb, îngrășăminte etc. O altă bază, 
a întreprinderii nr. 17, asigură mate
riale și instrumente medico-farmaceu- 
tice circumscripțiilor sanitar-veteri- 
nare și centrelor de selecție și însă- 
mînțări artificiale. In sfîrșit, baza de 
aprovizionare a Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole, înființată în 
1966, deservește cooperativele agri
cole de producție cu îngrășăminte 
chimice, cu mașini, piese de schimb 
etc. In afara unităților enumerate mai 
sus, mai există Direcția regională pen
tru îmbunătățiri funciare și organiza
rea teritoriului, care își asigură ma
terialele necesare prin baza de la 
București, întreprinderea regională 
Agrosem care se ocupă de procurarea 
semințelor și a materialului săditor 
solicitat de către cooperativele agri
cole, întreprinderea O.R.A.D., care a- 
sigură aprovizionarea laboratoarelor, 
circumscripțiilor veterinare și a cen
trelor de combatere, cu materiale co
mune (combustibil, furaje, hîrtie etc.).

Cred că cele spuse pînă aci sînt 
suficiente pentru a ilustra paralelis
mul amintit. Din această cauză apar 
tot felul de neajunsuri. Trăgînd fie
care spuza pe turta lui, cum se spune, 
se ajunge inevitabil la crearea în 
unele locuri a stocurilor supranorma- 
tive, în vreme ce în alte părți se simte 
lipsa unor sortimente, nu se pot sa
tisface la timp cererile de materiale 
solicitate în diferite sectoare de acti
vitate. In afară de aceasta, existența 
atîtoi rețele de aprovizionare, fiecare 
dirijată de un alt for tutelar, pro
voacă perturbații în asigurarea uni
tăților cu materiale necesare, duce la 
folosirea nejudicioasă a forței de mun
că și la irosirea de fonduri, dă naș
tere la tot felul de încrucișări de 
transporturi. Iată, de pildă, ce se în- 
tîmplă în cazul procurării materialu
lui săditor pomicol.

Pepiniera din cadrul I.A.S. Seini 
produce material săditor. Din cauză 
că el este repartizat de către Depar
tamentul întreprinderilor agricole de 
stat, atît anul trecut, cît și în acest 
an, o parte din puieți au fost livrați 
și altor regiuni : Banat, Crișana, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. Aceasta în 
timp ce pentru cooperativele agrico
le de producție din regiune am fost 
nevoiți să aducem material săditor 
din aîte părți unde am găsit disponi
bilități : Ploiești, Bacău, Suceava, 
Cluj.

Un alt aspect pe care aș vrea să-l 
semnalez este că, în unele situații, 
diferitele instituții care se ocupă de 
aprovizionarea tehnico-materială des
fășoară o activitate birocratică, para
zitară. Uneori, ele încasează bani fără 
ca să miște un deget. Nu de puține 
ori, bunăoară, cooperativele agricole 
de producție ridică puieți direct de 
la pepiniera care îi produce, iar în
treprinderea Agrosem întocmește nu
mai formele și încasează banii. Livra
rea acestui material s-ar putea face 
mai simplu. Pe baza Unei repartiții 
făcute de către consiliul agricol re
gional, sau de un alt for competent, 
unitățile ar putea ridica marfa direct 
de la producător, fără să se interpună 
între ' ■fffmizor și beneficiar un 
„încurcă lume".

Desfășurarea în bune condiții a 
activității de aprovizionare impune 
anumite cerințe care nu trebuie în
călcate dacă vrem ca treaba să 
meargă bine. Printre acestea sînt: 
stabilirea științifică a necesarului de 
materiale, operativitatea etc. Or, 
uneori, datorită sistemului organiza
toric greoi apar tot felul de anomalii, 
lată un exemplu. Așa cum am arătat, 
DRIFOT-ul se aprovizionează prin 
baza București. în fiecare lună un 
delegat merge în Capitală să preia 
materialele necesare. Pentru a evita 
deplasările prea dese care, evident, 
din cauza distanței mari, sînt costisi
toare, DRIFOT-ul caută să se aprovi
zioneze pentru o perioadă cît mai 
mare. Bineînțeles, în asemenea situa
ții, se creează stocuri supranormative, 
a căror implicații economice sînt bine
cunoscute. Pe de altă parte, dacă pe 
parcurs este nevoie de anumite piese, 
de care nu dispun, cu toate stocurile 
supranormative create, atunci delegații 
sînt nevoiți să bată din nou sute de 
kilometri pînă la București. Pentru a 
evita acest drum, uneori responsabilul 
cu aprovizionarea pune în aplicare 
diferite soluții... mai economice. El 
începe să treacă pe la celelalte baze 
din regiune în căutarea materialelor 
ce-i lipsesc. Uneori și le procură. 
Aceasta se face însă pe bază de relații 
personale și, de ce să n-o spunem des
chis, chiar prin intermediul ciubucu
lui, deoarece baza respectivă nu are 
dreptul să livreze piese la unități din 
alt sector.

Oare aprovizionarea agriculturii nu 
se poate așeza pe baza unor principii 
și criterii mai științifice, mai raționale ? 
Cred că da. Dar trebuie chibzuit, tre
buie găsite soluții pe linia celor spuse 
în directive, care subliniază că accen
tuarea diversității producției „ridică în 
fața sectorului de aprovizionare și des
facere probleme tot mai complexe, 
impune perfecționarea lui în direcția 
creșterii operativității, a adaptării 
prompte la cerințele tot mai variate 
ale economiei". Eu socot că acest 
aparat încărcat, care consumă mulți

bani, ar putea fi substanțial simplifi
cat. Raționamentul este următorul. 
Necesarul de îngrășăminte chimice, 
utilaje de irigat, puieți pentru plan
tațiile de vii și alte materiale se poate 
stabili, și se stabilește de fapt, — atît 
sub aspect cantitativ, cît și al sorti
mentului — de către specialiștii din 
unități și de la organele agricole. 
Deci, în destule cazuri, bazele și în
treprinderile amintite nu fac altceva 
decît să aducă și să desfacă ceea ce 
solicităm noi. Avînd în vedere această 
situație, normal ar fi ca aprovizionarea 
cu mașinile, utilajele și materialele ne
cesare tuturor unităților agricole din 
actualele regiuni sau din viitoarele 
județe să se facă printr-o singură în
treprindere, subordonată unui singur 
organ, care răspunde și de producția 
agricolă. După părerea mea, un ase
menea mod de rezolvare prezintă un 
dublu avantaj : pe de o parte se va 
ajunge la un plan unic de aprovizio
nare ; pe de altă parte, fiind mai pu
ține, viitoarele întreprinderi de apro
vizionare ar putea să fie încadrate cu 
specialiști temeinic pregătiți, compe
tent, pricepuți în această branșă.

In legătură cu aprovizionarea teh
nico-materială a unităților agricole se 
mai ridică o problemă și anume asi
gurarea acestor unități cu materiale 
așa-zis „mărunte" : hamuri, potcoave, 
caiele, colți de gheață etc. Aceste ma
teriale se livrează descentralizat, dar 
puținele întreprinderi care se ocupă 
eu fabricarea lor nu reușesc să satis
facă nici pe departe cererile. Pentru 
a remedia această stare de lucruri, 
care provoacă destule neajunsuri, aș 
propune găsirea unor forme și mijloace 
de cointeresare a industriei locale, a 
cooperației meșteșugărești, sau chiar a 
unor întreprinderi din cadrul viitoare
lor centrale industriale, care au un 
profil cît de cît adecvat, pentru pro
ducerea, la nivelul necesităților, a 
acestor materiale strict necesare.

In secția aparataj a Uzinei „E- 

lectroputere"-Craiova: Se verifi

că un nou lot de întrerupătoare 

automate

Foto : A. Cartojan

Linia de rotactori pentru tele

vizoare a Uzinei „Electronica" 

din Capitală

Foto : R. Costin

Direcții precise spre 
fructificarea deplină 
a resurselor 
economiei

(Urmare din pag. I)

ca 30 de zile de la emiterea reparti
ției. Pe de altă parte, această meto
dologie ne creează greutăți în ce pri
vește acoperirea cu contracte ferme 
a producției; de aceea, nu putem 
stabili programe optime de turnare 
și laminare, nu putem respecta întot
deauna disciplina contractuală".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că dificultăți în activitatea combina
tului creează și modul în care decur
ge în prezent aprovizionarea cu mate
rii prime și materiale. „Din cauză că 
nu ne-au fost livrate cantități însem
nate de oțel laminat de către Com
binatul siderurgic Hunedoara și U- 
zina metalurgică București, noi am 
rămas datori la o serie de beneficiari. 
De aceea, sînt de părere să se dea 
cote de materii prime și materiale pe 
întregul an și repartiții cu cel puțin 
70 de zile înainte de începerea nou
lui an de producție. Propun, de ase
menea, ca materiile prime în canti
tăți mari să nu mai fie expediate la 
diferite baze din țară, ci direct la 
combinat. După părerea mea, canti
tatea minimă de expediere către be
neficiari să fie de cel puțin 20 tone, 
iar restul să se trimită bazelor de a- 
provizionare cele mai apropiate de 
solicitanți. Totodată, pentru realiza
rea unei organizări raționale a pro
cesului de producție, cu eficacitate 
mărită, apare necesar ca programele 
de laminare ce vor fi elaborate de 
centrala industrială să fie întocmite 
cu cel puțin trei luni înainte".

„Un rol important în procesul de 
producție — a arătat ing. Constantin 
Ursulescu, șeful serviciului tehnic — 
îl au laboratoarele. In prezent labo
ratoarele uzinale își orientează acti
vitatea mai ales spre rezolvarea unor 
probleme curente și se ocupă mai 
puțin de cele de cercetare. Părerea 
mea este că laboratoarele de cer

cetări ce vor intra în componența 
centralei industriale trebuie să stu
dieze probleme de perspectivă, iar 
cele uzinale să facă studii curente, 
cu accent pe calitate, pe îmbunătăți
rea sortimentelor etc. între specia
liștii acestor laboratoare va trebui 
însă să existe o colaborare strînsă, o 
muncă colectivă în interesul perfec
ționării producției".

„Aș vrea să completez propune
rile pe care le-au făcut alți vorbi
tori — a spus ing. Ștefan Demeny, 
șeful serviciului organizării muncii. 
După părerea mea, cred că viitoarea 
centrală industrială siderurgică, care 
se va crea, probabil, la noi. să cu
prindă pe lîngă unitățile siderurgice 
din regiune și unele întreprinderi in
dispensabile procesului de producție, 
ca, de exemplu, actuala întreprinde
re de construcții și montaje metalur
gice din Reșița, precum șl o între
prindere de reparații și una de exe
cutat utilaje siderurgice. Mai propun 
ca salarizarea în siderurgie să se 
facă pe funcții și nu pe meserii. Spun 
acest lucru deoarece acum atît la- 
minatorul, cît și manevrantul de ma
cara sînt considerați laminatori. Sau 
oțelar este și cel care lucrează direct 
la cuptor și cel cane lucrează în hala 
de pregătire".

Dînd o înaltă apreciere documente
lor elaborate la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie a.c„ rînd pe 
rînd Mihai Lupșan, prim maistru o- 
țelar, Vasile Toia, șef de echipă, Ni- 
colae Sîrbn, inginer șef, ing. Tom» 
Merșavină, șeful serviciului planifi
care, ing. Constantin Soroceanu, șe
ful serviciului laboratoare, ing. Ri
chard Sattinger, șeful serviciului fur
nale, și-au exprimat adeziunea de
plină la politica economică științifică 
a partidului, hotărîrea lor fermă de 
a contribui cu întreaga capacitate și 
pricepere la realizarea sarcinilor ce 
le revin.

lei. 
combinat, 
temeinică 
creatoare

In încheierea dezbaterilor, participanțll la adunare au trimis o te
legramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune :

„Alături de întregul nostru popor, siderurgiștii reșițeni au primit on 
deosebit interes documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octom
brie a.c. Reprezentând interesele vitale ale poporului, măsurile înscri
se în proiectul de Directive răspund cerințelor obiective ale perfecțio
nării activității economice, în strînsă concordanță cu progresele și cu
ceririle revoluției tehnico-științifice actuale. Ele constituie o continua
re a șirului de măsuri adoptate de partid și de guvern, pe baza hotă- 
rîrilor Congresului al IX-Iea al P.C.R., atît în activitatea economică, 
cît și în viața socială a țării, a eforturilor sistematice și permanente 
pentru promovarea în toate sectoarele de activitate a unor forme șl 
metode menite să dezvolte pe plan superior experiența acumulată în 
procesul construcției socialiste.

Rezultat al examinării aprofundate, deosebit de exigente a întregii 
activități economice de către conducerea partidului, prevederile înscri
se în proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale au ca trăsătură fundamentală carac
terul creator al soluțiilor preconizate, confruntarea științifică a reali
tăților concrete cu noile fenomene ce apar in viața societății noastre. 
Apariția proiectului de Directive a găsit colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Combinatul siderurgic Reșița în plin efort crea
tor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ale cincinalului, în condiți
ile realizării unei eficiențe sporite a întregii activități economice. A- 
cest efort se materializează în depășirea pînă in prezent a producției 
globale și marfă ou cîte 120 milioane lei, în livrarea peste prevederi 
a 21 000 tone oțel, 4 400 tone fontă și 12 000 tone laminate, ca și în rea
lizarea de beneficii suplimentare in valoare de 50 milioane

Adunarea activului de partid al organizației P.C.R. din 
care a dezbătut proiectul de Directive, a prilejuit o analiză 
a tuturor laturilor activității noastre, o dinamizare a forțelor
ale întregului colectiv, concretizată în propuneri menite să contribuie 
Ia valorificarea mai intensă a experienței dobîndite pînă în prezent. 
Activul de bază al comitetului de partid din Combinatul siderurgic 
Reșița își exprimă adeziunea deplină față de măsurile preconizate și 
asigură conducerea partidului că se va strădui să traducă neabătut în 
viață hotărîrile ce vor fi adoptate de Conferința Națională a P.C.R., 
contribuind astfel la prosperitatea patriei, la făurirea unul înalt nivel 
de trai".

HUBHSH

PROPUNERI
KB In contextul amplei și susținutei dezvoltări 

a cercetării de chimie din țara noastră, al 
ridicării neîncetate a nivelului ei teoretic și 

experimental, se înregistrează o creștere aprecia
bilă a rolului acelor ramuri ce-și bazează activi
tatea pe tot mai profunda întrepătrundere cu me
todele matematicii și fizicii. Dintre acestea, chi
miei fizice îi revine un rol de cea mai mare în
semnătate în etapa actuală — corespunzător nece
sităților prevăzute în proiectul Directivelor — 
deoarece această disciplină vizează soluționarea 
unor aspecte de cea mai mare importantă pentru 
economia națională ca : reactivitatea chimică, 
combaterea coroziunii, cinetica chimică, cata
liza etc. Ar fi de dorit însă ca prin forme mai elas
tice de finanțare a cercetării să se permită o mai 

largă dezvoltare a investigațiilor cu caracter funda
mental din acest domeniu, in vederea creării grab
nice a unei largi baze de rezultate, care apoi să fie 
utilizate cu operativitate și eficiență în practică.

Prof. univ. Victor SAHINi
membru corespondent al Academiei

gJS Conform indicațiilor cuprinse in Directive, 
conducerea întregii activități în ramura in
dustriei metalurgiei neferoase se poate orga

niza in centrale industriale — a metalurgiei nefe
roase extractive și a metalurgiei neferoase prelu
crătoare. Față de această situație, corespunzător 
structurii organizatorice viitoare a întreprinderilor 
integrate în centrale industriale, este necesar ca 

toate problemele de cercetare la nivel departamen
tal, privind elaborarea și prelucrarea metalurgică 
a metalelor și aliajelor neferoase să se rezolve în- 
tr-o singură secție de aliaje dintr-un institut depar
tamental specializat și anume la I.M.N.R., care a 
fost înființat in 1966.

Unificarea tuturor laboratoarelor care se ocupă 
cu problemele de cercetare a aliajelor neferoase 
într-o singură secție, organizată pe laboratoare 
de specialitate (elaborare, turnare, deformații 
plastice, tratamente termice, sudură etc.) oferă po
sibilitatea concentrării forțelor de cercetare în acest 
domeniu, evitarea paralelismului și dezvoltarea mai 
rapidă a bazei tehnico-materiale de cercetare a alia
jelor neferoase. Pe de altă parte, I.M.N.R. cît și 
centralele industriale (extracție și prelucrare) fiind 
conduse de același minister se vor putea face stu
dii de perspectivă mai temeinice și bine corelate cu 
privire la proporțiile și ritmul de dezvoltare al me
talurgiei neferoase extractive și prelucrătoare.

In ceea ce privește proiectarea uzinelor de pre
lucrare a metalelor și aliajelor neferoase, aceasta 
se execută în cadrul I.P.L. (Institutul de Proiectări 

Laminoare — Atelier Neferoase) din M.I.M. Trece
rea acestui atelier în cadrul I.M.N.R., oferă posibi
litatea unei conlucrării mai strînse între proiectare 
și cercetare.

Ing. Stanciu IORDAN
Institutul de proiectări și cercetări 
pentru industria
metalelor neferoase și rare (I.M.N.R.)

SB înainte de a trece Ia organizarea activității 
6® economice în industria republicană pe cele 

trei verigi socotesc că este necesar să se acor
de întreprinderilor drepturi mai largi pentru a va
lorifica direct produsele secundare și reziduale. In 
momentul de față aceste produse sînt dirijate de Ia 
centru, ceea ce face ca întreprinderile să înregis
treze cheltuieli prea mari cu expedierea lor sau 
chiar pierderi la transport.

Ing. Ion VRABIE
director adjunct
al fabricii de ulei „Unirea" — lași

Intrucit în consiliile de administrație ale vi
itoarelor centrale industriale, hotărîrile se 
vor lua cu o majoritate de două treimi, pro

pun ca reprezentarea întreprinderilor în centrale
să se facă in raport cu ponderea economică a fiecă
rei unități.

Veronica ARDELEANU 
director al Fabricii 
de antibiotice lași

In viitor, atât la ministere economice, centra
le industriale cit și la întreprinderi, posturile
de adjuncți și locțiitori să fie desființate. A- 

ceste posturi nu sînt altceva decît verigi interme
diare care diminuează răspunderea anumitor per
soane și compartimente generind cheltuieli inutile.

Ing. Alexandru MATACHE
șeful colectivului
de organizare științifică a producției și a muncii 
de la Uzina Poiana-Cîmpina
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CLIMATUL

pus 
or- 
A- 

ho-

Un nou climat și-a 
pecetea pe activitatea 
ganizației de pionieri, 
plicarea cunoscutelor 
tărîri ale plenarei Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român din 
aprilie 1966. valorificarea 
experienței acumulate timp 
de peste două decenii de 
organizație au creat în 
mișcarea pionierească coor
donatele unor activități rea
lizate în forme concordan
te cu specificul vîrstei 
cravatei roșii și, implicit, 
cu ecoul real si de durată 
în munca de educare și 
formare a elevilor. Atît 
crearea unor organe pro
prii ale organizației, care 
lucrează sub îndrumarea 
nemijlocită a organelor de 
partid, cît și măsurile ce 
au vizat creșterea rolului 
școlii, al cadrelor didacti
ce în viața pionierească, 
și-au reliefat pregnant și 
în scurt timp sensul lor 
major.

Evident, acest nou climat 
este un climat de căutări 
creatoare, finalizate în nu
meroase reușite certe. 
Manifestările de un far
mec cu totul aparte prile
juite de prima sărbătorire 
a „Zilei pionierului", 
că s-au desfășurat pe 
rile stadioane ale

monotoniei și 
formelor de 

improprii 
pionierești, 

pledoa- 
desigur, 

tot mai 
con- 
care

fie 
ma- 
ora- 

șelor, fie în preajma goru
nului lui Horia, la Padeș 
sau la Sarmizegetusa, au 
constituit deopotrivă ple
doarii concludente pentru 
înlăturarea 
rutinei, a
muncă greoaie, 
organizației 
Printre aceleași 
rii se înscriu, 
și programarea
frecventă a unor 
cursuri și dialoguri 
trezesc și dezvoltă gustul 
pentru frumos, crearea în 
regiunile Bacău, Cluj, 
Crișana, Hunedoara și în o- 
rașul Constanța a unor an
sambluri artistice ale pio
nierilor. S-a bucurat de o 
largă participare concursul 
de compuneri și de artă 
plastică inițiat de Consi
liul Național al Organiza
ției. Concomitent s-a asi
gurat apariția la Aiud, 
Blaj, Reșița, Sibiu. Iași, 
Timișoara. Titu, Urziceni 
a citorva reviste ce slu
jesc ucenicia literară a 
elevilor. La Suceava și 
Constanta s-au editat vo
lume de versuri închinate 
de copii patriei și partidu
lui.

Chiar și fără pretenția 
unul bilanț cît de cît cu
prinzător, se cere consem
nat faptul că în ultimul 
timp mii și mii de pionieri 
și școlari participă la plan
tarea pomilor și florilor, 
înfrumusețarea școlilor și 
împrejurimilor lor, între
ținerea parcurilor, amena
jarea bazelor sportive des
tinate lor. 
concursul 
sportive, 
rești din 
organizat 
re în gimnastică, volei, pa
tinaj, schi și alte discipli
ne sportive, precum și di
ferite competiții. Tot mai 
des sînt prezente în pro
gramele detașamentelor și 
unităților pionierești, ex
cursiile și drumețiile care 
prilejuiesc cunoașterea 
frumuseților patriei, tra
dițiilor poporului nostru, 
marile construcții ale so
cialismului. Ingenios, în 
regiunile Hunedoara, Ol
tenia și Cluj itinerarele de 
vacanță au condus spre o 
suită de monumente, șan
tiere arheologice, muzee și 
case memoriale ; în regiu
nea Iași, expedițiile pio
nierești au investigat locuri 
de mare rezonanță din 
istoria patriei, iar expedi
ția științifică organizată cu 
participarea mai multor 
școli din Oradea a recons
tituit drumul cotidian al 
aluminei românești. In nu
meroase școli, întîlnirile 
dintre elevi și membri de 
partid din ilegalitate, par
ticipant la marea răscoală 
țărănească din 1907, vete
rani ai eroicelor lupte de

Totodată, cu 
organizațiilor 

consiliile pionie- 
multe regiuni au 
centre de iniție-

la Mărăști, Mărășești, 
Oituz, activiști de partid, 
muncitori fruntași la locu
rile lor de muncă, oameni 
de știință, artiști, scriitori 
sau preluarea îngrijirii 
monumentelor eroilor și 
caselor memoriale, se do
vedesc acțiuni de rezo
nanța celora ce se reco
mandă singure pentru preo
cupările ce vizează anco
rarea crezului generos al 
patriotismului socialist în 
conștiința tinerelor gene
rații. Reconstituirea la 
Călugăreai, de către o e- 
chipă de actori în fața a 
numeroși elevi bucurește- 
ni, a memorabilei lupte 
purtate aici cu secole în 
urmă, sau celebrarea 
Unirii în seara zilei de 
24 ianuarie 1967, de către 
15 000 de pionieri și școlari 
craiovcni, aidoma înainta
șilor a căror Horă a ră
mas imortalizată pe pînza 
lui Aman, s-au impus, de 
asemenea, atenției, prin 
resorturile lor intime ce 
țintesc dincolo de specta
cular.

Dar chiar și în fața unor 
asemenea reușite certe 
ne-am iluziona nepermis 
dacă am crede că au dispă
rut complet din arsenalul 
educativ, pretutindeni în 
școli, acele forme de ac
tivitate care 
racterizate la 
dat, pe deplin 
tinerești, ci 
Prezenta lor o 
suși stadiul primirii copii
lor în organizația 
rilor. După cum am 
informați, în 
sînt cuprinși 
mai mic decît 
posibil 
vîrstă 
deosebi 
geș, 
tenia. Suceava. E drept, așa 
cum se prevede în Statu
tul unităților și detașamen
telor de pionieri, în orga
nizație pot fi admiși doar 
elevi sîrguincioși, care au 
o comportare corectă în 
școală, familie și societate. 
Este tot atît de adevărat 
însă că organizația pionie
rilor este o organizație a 
elevilor din învățămîntul 
general, care cuprinde pe 
toți copiii de vîrsta șco
larității obligatorii. Eluda
rea acestei realități a de
terminat formularea unor 
pretenții exagerate față de 
anumiți copii, stabilirea 
unui barem de note obli
gatorii la primirea în or
ganizație pe care o bună 
parte din elevi nu îl pot, 
obiectiv, obține. Anumite 
inaptitudini, incapacitatea 
de a excela sau micile 
acte de indisciplină ale e- 
levilor, pe care îi educăm, 
nu pot fi echivalate cu ma
nifestările celor care prin 
comportarea lor inadmisi
bilă sau prin lipsa de in
teres față de învățătură 
se pun, ei înșiși, în situa
ția de a nu fi primiți 
printre cravatele roșii. Or
ganizațiile de partid din 
școli, consiliile orășenești, 
raionale și regionale, Con
siliul 
zației 
toria 
danții 
mentelor împotriva 
rărilor ce se pot 
primirea copiilor în rîndu- 
rile pionierilor.

Poate să pară un amă
nunt. Dar la crearea si
tuației amintite a concurat, 
în bună măsură, și lipsa 
unora dintre componente
le noii uniforme, în a căror 
așteptare deseori s-au a- 
mînat solemnitățile de 
primire în organizație. 
Trebuie să recunoaștem că 
pentru începerea fabrica
ției în mare serie cel pu
țin a unora dintre ele, cu 
toate greutățile ce se in
vocă, ar fi fost de ajuns 
un an.

Firește, practicile înve
chite dispar greu atunci 
cînd anumite consilii raio
nale sau orășenești mani
festă mai multă preferință 
pentru statistici, planuri șî 
plănulețe decît pentru ac
tivitatea vie de îndrumare

au fost ca- 
un moment 
justificat, nu 
„bătrînești". 
anunță in

A

(Urmare din pag. I)

cea în care s-a semănat și a 
prins, spre a rodi, spiritul altora. 
Stăpîn pe ceea ce cunoaște pro
fund, dar în același timp modest, 
nici un om de aleasă, de fină și 
de vie pulsație cerebrală nu și-ar 
exhiba cu ostentație cultura pe 
care o posedă, făcînd de ea pa
radă ca un atlet de circ cu 
bicepșii săi, ci o va lăsa ca ea 
însăși să capete contururi și re
liefuri, prin modalitatea originală 
în care se pricepe să-și exprime 
gîndirea cu ajutorul cuvintelor, a 
propozițiilor și frazelor.

Dar, iăsînd de o parte toate for
mulările mai mult sau mai puțin 
Ireproșabile din punct de vedere 
tehnic și critic la care am putea 
apela în discuția noastră, în co
ordonatele vieții noastre socialiste, 
ca să nu ne referim și dincolo de 
aria acestora, cultura, plămădită

a unităților și detașamen
telor. Și cu atît mai greu 
cînd își face loc automul- 
țumirea. Desigur, în de
cursul unui an s-a făcut 
mult. Tot atît de sigur se 
poate însă spune că e ne
voie încă de destulă mun
că pentru a asigura un rol 
mai activ al organizației 
de pionieri în educarea co
piilor. Căci, deși în ultimul 
timp se vorbește mult des
pre necesitatea aplicării di
ferențiate a legilor peda
gogice în munca educati
vă. n-au întîrziat să apa
ră, pe alocuri șabloane 
pentru aplicarea „diferen
țiată" a legilor amintite. 
Eventualii preopinenti n-au 
decît să consulte unele 
programe de activitate ale 
detașamentelor 
mană leit între 
țin seama de 
vieții copiilor
cartier sau altul, de nive
lul de cunoștințe deseori 
deosebit de la un colectiv la 
altul, de preocupările ine
rent felurite ale copiilor din 
diferite clase. Nu înseamnă 
aceasta formalism ? După 
cîte se pare, în numeroase 
școli sînt neglijați pionierii 
mai mari și, în genere, cei 
din școlile sătești, a căror 
activitate e urmărită de
seori doar prin interme
diul rapoartelor, mai ales 
dacă localitatea în care se 
află nu 
traseu 
sportul 
dobîndit
nit în activitatea organiza
ției.

Desigur, cercurile de li
teratură, matematică etc. 
au un rol aparte în ansam
blul procesului instructiv 
educativ și este firesc să 
li se acorde atenție. Dar 
chiar și o sumară analiză 
a stărilor de fapt relevă

de 
să facă 
asemenea 
ca cele

unor 
experien- 

larg 
în- 
ale
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O scenă din piesa „Bâtrinele și marea' — în premieră la Teatrul Mic

miercuri 8 noiembrie 1967
ataaa&sfcTJ

(Foto : I. Miclea)

Invitație pentru
melomanii
colecționari
de muzică

Posesorii de discuri și benzi 
cuprinzînd Înregistrări de mu
zică ușoară șl de dans din 
producția anului 1967 sînt ru
gați a se adresa Radiotelevi- 
ziunii Române, redacția de mu
zică ușoară, în vederea stabi
lirii unor colaborări.

Informații suplimentare se 
pot cere la telefon 16 20 80, 
interior 175.

care sea- 
ele și nu 
specificul 

dintr-un

că nu se bucură încă de 
aceeași considerație cercu
rile tehnice, preocupările 
micilor chimiști sau fizi
cieni. Azi, mai mult ca ori- 
cînd se impune creșterea 
rolului organizației de pio
nieri în popularizarea ști
inței și tehnicii, ca și în 
formarea deprinderilor 
practice la elevi — com
ponentă a educației mo
derne. Organizarea 
schimburi 
tă. care 
cunoscute 
deletniciri,
„rachetiștilor" de la Tîrgo- 
viște sau ale „electroniști- 
lor" de la Ovidiu, care au 
creat cu propriile mijloace 
un robot, publicarea unor 
suplimente destinate cercu
rilor tehnice în revistele 
„Știință și tehnică" sau 
„Cutezătorii", precum și a 
unor broșuri de îndruma
re, confecționarea unor in
signe pentru membrii a- 
cestor cercuri, ca și orga
nizarea unor expoziții și, 
implicit, premierea celor 
mai izbutite lucrări, inten
sificarea activității caselor 
pionierilor pe acest tărîm 
ar fi, desigur, salutare. Ase
menea preocupări se cer 
însă conjugate cu cele ale 
cooperației meșteșugărești 
și industriei locale pentru 
confecționarea utilajelor 
necesare în cercuri — 
truse ale micului mecanic, 
electrician, chimist, radio
telegrafist, care ar putea 
fi vîndute în magazine 
speciale pentru pionieri.

Așadar, organizația pio
nierilor beneficiază de un 
nou climat, propice adevă
ratei sale meniri. Dar că
utările privind realizarea 
sensurilor ei majore nu pot 
fi considerate încheiate.

Al. POPESCU

FRINE IN ACTIVITATEA
CUL TURAL-OBȘTEASCA

mai îndelungată. Cum se întocmeș
te el ?

— Pe baza indicațiilor de la 
C.S.C.A. și a sugestiilor venite de 
la comune și raioane, ne răspunde 
Pavel Gorincioiu, secretarul Comi
siei regionale pentru răspîndirea 
cunoștințelor Iași.

Dar primele sînt în bună parte, 
așa cum e și normal, îndrumări te
matice generale, de principiu, iar 
celelalte reprezintă, de cele mai 
multe ori, după cum au recunoscut 
chiar interlocutorii noștri, niște liste 
formale, identice de la un an la 
altul. Și cu toate acestea o serie de 
comitete de cultură și artă rămîn la 
acest stadiu al elaborării planului 
de activitate. La Iași se face totuși 
un pas înainte, el fiind supus dis
cuției biroului comisiei regionale, 
format din intelectuali de prestigiu 
ai orașului. E bine că se procedea
ză astfel, dar oare e suficient ? Am 
cerut părerea chiar celor ce se vor 
lovi de eventualele „inexactități" 
ale planului: conferențiarii.

— Cu mai multă vreme în urmă, 
ne-a spus conf. dr. Iosif Golden
berg, și în orașul nostru, ca și în 
alte părți, existau niște colective 
obștești sau secții științifice, cum 
erau ele numite, formate din cei 
mai de seamă specialiști din fie
care domeniu de activitate din lo
calitate. La întîlnirile periodice care 
aveau loc, fiecare propunea acele 
teme care, pe de o parte, în mo
mentul respectiv erau de actualita
te, iar pe de altă parte, II intere
sau mai mult, II pasionau personal 
pentru a le dezbate. Din păcate a- 
ceste organe au avut o viață efe
meră și, deși oficial existența lor 
nu e contestată, practic ele și-au 
sistat activitatea.

— Dorind să ne dirijeze compe
tent, organele culturale locale fac 
o adevărată risipă de energie — 
precizează prof. univ. Gh. Gheor- 
ghiev. Intenția e fără îndoială lău
dabilă, dar excesul o deformează. 
Prea accentuatele tendințe organi
zatorice duc la o frînare a iniția
tivei intelectualilor, la o inhibare, 
a lor, astfel Incit „areopagul" 
transformă încetul cu încetul 
tr-un simplu for executor.

Concluzia a fost confirmată 
de o brigadă de control pentru 
giunea Iași a C.S.C.A.

După cum arătam pe parcursul 
anchetei, biroul comisiei regionale 
se întrunește trimestrial, luînd în 
discuție cele mai importante pro
bleme de perspectivă sau diverse 
dări de seamă. Ședințele sînt utile 
din acest punct de 
după cum apreciază 
ședințele biroului, ele 
tive.

Consultarea asupra 
de activitate ar trebui 
țiune de mai lungă durată și, ori
cum, anterioară stabilirii ferme a 
planului. Fiecare intelectual ar 
avea astfel posibilitatea să pro
pună teme care realmente îl pa
sionează, asupra cărora meditează 
mai demult. în acest fel s-ar crea 
garanții suplimentare că expune
rile ar fi captivante, interesînd atît 
publicul cît șl pe conferențiari.

felul în care sînt atrași Intelec
tualii. De pildă, în orașul Iași, în 
primele nouă luni ale lui 1967 au 
participat la diverse expuneri 140 
de intelectuali, în timp ce numărul 
lor total, pe oraș, este de cîteva 
mii (numai cadrele didactice depă
șesc ciira de 2 000). Solicitînd 
lista acestor puțini entuziaști 
și parcurgînd-o am avut surpriza 
să constatăm că de iapt ea era 
întocmită cu un an în urmă.

Așadar, nici acum nu se poate 
vorbi despre o strădanie corespun
zătoare pentru împrospătarea co
lectivului de conferențiari și pentru 
lărgirea sferei tematice. După cum 
se speciiica într-o informare a Co
mitetului regional Iași al P.C.R. în 
planul tematic al comitetului re
gional de cultură și artă pe ultima 
perioadă erau incluse doar patru 
expuneri pe probleme de econo
mie generală și deloc teme de 
economie industrială și agrară. 
„Specialiștii în energetică de la 
Politehnică — ne spunea un pro- 
iesor universitar — apar din cînd 
în cînd în fața publicului. Dar ab
solvenții noștri, astăzi ingineri 
energeticieni, nemijlocit legați de 
marile probleme ale producției nu 
au fost încă fncluși în activul oul- 
tural-obștesc". O situație asemănă
toare se semnalează și în dome
niul artei plastice. Nu mai vorbim 
de faptul că între intelectualii ac
tivi în ce privește această răspun
dere obștească se numără extrem 
de puțini tineri.

Comitetul regional de cultură și 
artă Iași a sesizat situația creată 
luînd și unele măsuri. Din păcate 
ele merg tot pe linia administra
tivă inițială. Astfel repartizările nu 
se mai fac prin telefon (Alo 1 Sîn- 
teți programat săptămîna vii
toare 1) ci se apelează la scara 
ierarhică. Solicitarea este comuni
cată, de pildă, conducerii Univer
sității, iar aceasta dă sarcină unui 
cadru didactic. „Soluția" își dove
dește însă inconsistența, redresa
rea întîrziind să se producă.

Cum ar trebui procedat în acest 
caz 7 Iată părerile cîtorva intelec
tuali ieșeni:

— Ar trebui reactivate vechile 
comisii pe specialități. Dacă în 
fruntea fiecăreia va exista cu ade
vărat cel mai bun specialist din 
orașul respectiv, ele vor putea de
veni niște centre de interes intelec
tual și pentru tinerii ingineri, me
dici sau profesori (coni. dr. Iosif 
Goldenberg).

— Știința continuă să se inspire 
și să colaboreze cu înțelepciunea 
populară. Raportul este activ de 
ambele părți. In fața unei săli pli
ne, conferențiarul nu va avea nu
mai satisfacția comunicării unor 
cunoștințe, ci va avea și surpriza 
unor sugestii inedite din partea 
așa-zișilor nespecialiști. Activita
tea de conferențiar este în fond o 
continuă autoeducară, o punte si
gură 
care 
lucru 
tuali, 
comitet de cultură și artă, pentru 
a-i atrage pe aceștia (eoni. univ. 
Radu Negru).

— Evitîndu-se paralelismele or
ganizatorice, o bună parte din oa
menii de știință de prestigiu vor 
putea participa mai intens la viața 
obștească (acad. Iullu Nițulescu).

— Mulți colegi de ai mei dezar
mează în fața actualului sistem or
ganizatoric care face ca, după 
ceasuri petrecute în bibliotecă 
pentru pregătirea unei expuneri, 
să ne pomenim anunțați mai mult 
sau mai puțin politicos că acțiu
nea riscă să nu mai aibă loc, pen
tru că nimeni n-a popularizat-o 
(cum mi s-a întîmplat recent la 
Beiuș). De aceea cred că stimula
rea activului obștesc de intelec
tuali (și nu mă gîndesc neapărat 
la stimularea materială, ci la res
pectul și aprecierea cu care sînt 
înconjurați) ar trebui să fie privit 
ca o chestiune esențială, (prof, 
univ. Gavril Istrate, președintele 
Comitetului regional de cultură șl 
artă).

Interesant de remarcat e faptul 
că aceste prime sugestii concrete 
ne-au fost oferite tot de cei care, 
pe lîngă profesiunea de bază, 
s-au dedicat cu pasiune unei sar
cini obștești. Iată sursa căreia co
mitetele de cultură și artă ar trebui 
să se adreseze cu încredere, folo
sind-o în toate problemele cultu
rale locale și eliborînd-o de po
menit ole defecțiuni organizatorice 
și metodologice.

Radu CONSTANT1NESCU

cenii activează neobosit pe tărî- 
mul răspîndirii cunoștințelor în 
mase, prof. univ. Gheorghe Gheor- 
ghiev, decanul Facultății 
matică din Iași.

Pornind de la această 
am încercat să disecăm 
mul activității Comisiei 
Iași pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice, organ cu o 
activitate în general bună și cu re
zultate destul de frumoase.

— Fiecare conferențiar, lector 
bun are conștiința importantei sar
cini sociale pe care și-a asumat-o. 
Tocmai de aceea alegerea oameni
lor care activează în acest dome
niu nu e o treabă ușoară, mai ales 
că, vreau să subliniez cu tărie, a- 
ceștla sînt niște activiști obștești, — 
e drept pasionați, entuziaști, dar 
fiosesorl ai unul timp liber limitat, 

n prezent munca în sectorul răs- 
pîndirii cunoștințelor se desfășoară 
incomparabil mai bine, sprijinul 
organelor de stat e activ, diapazo
nul activităților a crescut. Din pă
cate, proporțional a sporit și for
malismul, mai ales In ceea ce pri
vește surprinderea nevoilor publi
cului și atragerea intelectualilor.

Mărturisirea aparține unul inte
lectual care de aproape două de

de mate-

afirmație, 
mecanis- 
regionaleeste situată pe un 

de autobuz. Nici 
de masă nu și-a 
încă locul cuve-
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INTELECTUALILOR
Fiecare comitet regional de cul

tură și artă posedă un plan de ex
puneri și conferințe pe o perioadă

cinema
• O fată fericită — cinemascop : PATRIA — 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,30 ; 19 ; 21,30, LUCEAFĂRUL
— 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Profesorul distrat : sala PALATULUI (seria 
de bilete 2146 — orele 19,30), REPUBLICA (com
pletare Tămăduire) — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 14,45 ; 
17 ; 19,15 ; 21,30.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FERO
VIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, EXCEL
SIOR — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Orașul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GRIVITA (completare Ziua recoltei 1967) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : GLORIA (completare O 
nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
ambele completarea Albina românească. Apis 
Meliflca Carpatina).
• Răzbunătorii — cinemascop : CAPITOL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — ” ‘
17 ; 9 ; 20,45.
• Sfidarea : CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;
18 30 ’ 21.
• ’suflete zbuciumate : CINEMATECA —
12 ; 14.
• Ceapaev : LUMINA (completare Lenin în 
mara) — 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 2
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Veselie la Acapulco : DOINA (completare 
Fetița cu chibrituri) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pescarul din Louisiana : UNION (completare 
Nicolae Kirculescu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mărășești... 50 de ani — Orizont științific 
nr. 9/1967 — Micii înotători — Mlaștina tăcută — 
Stlrcul, pasăre reptilă — Efemere : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Prostănacul — cinemascop : DACIA — 8—20,45 
în continuare, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45, FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
18,43-, 21.
• Amprenta : BUZEȘTI (completare Sub semnul

15 ;

îs;
io ;

trainicei prietenii româno-bulgare) — 14 ; 18,15 ;
18.30 ; 20,45.
@ Canaliile : CRÎNGAȘI (completare Cvartet) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris — cinemascop : BUCEGI 
(completare Perfecțiunea e rotundă) — 9—13 în 
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (comple
tare Apartamentul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,30, FLAMURA (completare Gustav își cumpără 
mașină) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : UNI
REA — 10 ; 16 ; 19,30.
9 Animalele : FLACARA — 14,30.
• Cine călărește un tigru : FLACARA (comple
tare Greierele și furnica) — 16,30—20,45 în con
tinuare ; VOLGA (completare Intîlnlrea) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15 18,30 ; 20,45.
• Sus mîinile, domnilor polițiști !: VITAN (com
pletare Se răresc norii) — 14,30—20,30 în conti
nuare.
• Agonie și extaz — cinemascop : POPULAR 
(completare Permanențe) — 15 ; 18 ; 21.
® Pasărea Phonlx — cinemascop : ARTA — 
9—14,30 în continuare ; 17,30 ; 20,15.
9 Testamentul incașului — cinemascop : MUN
CA (completare Congresul lingviștilor) — 10 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinema
scop : MOȘILOR (completare Ultima țigară) —
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45, PROGRESUL (completare 
Cancerul metalelor) — 10,3ț ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Bunicul, Kylijan și eu : COSMOS (completare 
Fata șl vîntul) — 14—20,30 în continuare.
a Povestea țarului Saltan — cinemascop : 
VIITORUL (completare Examenul) — 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Jandarmul la New-York — cinemascop : CO- 
LENTINA — 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinemascop : RA
HOVA (completare Gustav inovatorul) — 15,30 ; 
18 ; 20,30. \
• Faraonul — clnemasdop (ambele serii) : LIRA 
— 15 ; 19.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? : DRUMUL 
SĂRII (completare Arhitectura universului) —
15 ; 17,30 ; 20.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop l 
FERENTARI (completare Nota zece la sport) —
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : COTROCENI
(completare Sub semnul trainicei prietenii ro- 
mâno-bulgare) — 14—20,45 în continuare.
• Sora cea mare — cinemascop : PACEA (com
pletare Tovarășa) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

t v
18,00 Telecronlca economică. In 

dezbaterea opiniei publice : 
Construcția de locuințe In 
ritm cu dezvoltarea întregii 
economii.

18.30 Pentru copil : Ala Bala.

19,00 Clubul tinereții — Laurii sînt 
pentru cei tenaci emisiune 
de Ștefan Iureș.

19.30 Telejurnalul de seară.

19,50 Buletinul meteorologic. Pu
blicitate.

20,00 Transfocator.

20,45 „Plimbare cu vaporașul" — 
Fllm-balet realizat de stu
dioul de televiziune din 
dapesta.

Bu- se 
în-

în Editura politică
a apărut

V. I. LENIN
Opere complete, voi. 46

Lucrarea cuprinde scrisorile 
lui V. I. Lenin din perioada 
1893—1904.

ii, 00 Avanpremiera.

21,15 Tele-clnematecă. 
betson — film 
Gary Cooper.

22,38 „Trei studii" de

Petter 
artistic

ib-
cu re

Debussy In 
interpretarea pianistului bel
gian Claude Coppens.

22,51 Telejurnalul de noapte.

• Opera română : Ora spaniolă; 
Glannl Schlcchi — 19,30 • Teatrul de 
stat de operetă : Țara surîsului — 19,30
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia): Castillana — 19,30 (sala 
Studio) : Regina de Navara — 19,30
• Teatrul de Comedie : Opinia publi
că — 20 • Teatrul „Lucia Sturdza

Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20 * Teatrul
(sala Magheru) : Luna dezmoșteniților — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul roșu
— 20 • Teatrul „Barbu Delavrancea" : Miorița — 19,30 • Teatrul „Ion 
Creangă" : Nota zero la purtare — 16 • Teatrul „Țăndărică" Ileana SInziana
— 17 • Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema
— 19,30, (sala Victoria) : Colibri Music-Hall — 19,30 • Circul de stat : Atrac
țiile manejului — 19,30.

teatre

„C. I. Nottara"

vedere. Dar, 
chiar pre- 
nu-s opera-

programului 
să fie o ac-

„ALO! SlNTETI 

PROGRAMAT 
SĂPTĂMlNA

spre realitățile cotidiene pe 
adesea le ignoram. lata un 
necunoscut de mulți intelec- 
o sursă la îndemina oricărui

din chintesența totalității valorilor 
materiale și spirifuale făurite de 
poporul nostru, ca și de întreaga 
omenire, în îndelungul și frămîn- 
tatul proces al muncii sociale des
fășurate pe parcursul istoriei, alcă
tuiește azi și ni se oferă generos 
futurora, cu discernămînf și cu
largă accesibilitate, drepf pîinea 
cotidiană a conștiinței noastre
umane I A-l culturaliza pe om și, 
mai cu seamă, a-l înconjura cu 
toată buna purtare de grijă în 
rotunjirea formației sale artistice 
este egal cu a-i pune la îndemînă 
posibilitățile absolut indicate pen
tru o liberă și competentă alege- 

ca și a-l sprijini și călăuzi, cu 
argumente vrednice de luat în 
seamă, în favoarea unora sau al
tera dintre bunurile de tot felul 
pe care i le propunem spre se
lectare. Cu alte cuvinte, e mai 
normal, e mai cu cale și e astfel 
mai înțelept lucru de a-i declan
șa omului pofta, sau dorința pro-

re,

9
prie de a se îndrepta către cu
tare mai deosebit fapt de cultu
ră, ori spre cutare autentică operă 
de artă, decît a-i face reclamă ca 
atunci cînd i se recomandă pan
tofii anfiderapanți, perlanul albas
tru, sau bomboanele crocante.

Evident, în acest sens, numeroa
se și de la sine grăitoare sînt 
exemplificările la care am putea 
lesne recurge spre a ilustra, fără 
nici o umbră de tăgadă, marile 
binefaceri de care ne bucurăm cu 
toții, grație triumfului revoluției 
culturale din patria noastră. Con
sfințind dreptul la cultură, victo
ria socialismului nu numai că 
ne-a adus fiecăruia garanția bene
ficiului firesc de a poseda mai 
înfîi o culfură exclusiv generală, 
ci, între altele, i-a universalizat 
și-i universalizează pe Shakes
peare, pe Eminescu, pe Tolstoi, 
pe Enescu, pe Brâncuși și pe atîția 
alji titani ai creației artistice din

lume, nu, desigur, multiplicînd 
inutil teatrele, nu depășind „Ro- 
meo și Juliefa*, „Luceafărul", 
„Război și pace’, „Oedip” sau 
„Coloana infinitului", dar dîndu-le 
tuturor acestora și la alții ase
menea lor, de mii și mii de ori 
mai mulți cititori, admiratori și 
prieteni, ba chiar posibiIifînd, prin 
condițiile de trebuință create, 
ivirea de noi Shakespeare, Emi- 
nescu, Tolstoi, Enescu și Brâncuși. 
în acest prielnic climat de onestă 
și emulaforie activitate depusă, în 
genere, cu lăudabilă eficiență în 
toate ariile de preocupări cultu
ral-științifice, jenează însă și chiar 
supără modul nu arareori tern de 
existență anostă a unor indivizi 
din cei care, deși nu tocmai ei 
ar putea invoca lipsa de timp, sau 
de mijloace, refuză, sau uită ca, 
în orele sau zilele lor de răgaz, 
să pună mîna pe-o carte de be
letristică, să vizioneze un specta
col de teatru sau de operă, să 
frecventeze o bibliotecă, să asis
te la o conferință etc, rămînînd 
astfel ani și ani la rînd, din ne
păsare, din comoditate sau de 
dragul altor îndeletniciri, chipurile, 
mai lucrative, la nivelul scăzut al

citorva searbăde cunoștințe, și-a- 
celea îndoielnice, înfiripate în pe
rioada adolescenței.

Comitem, nu-i vorbă, în viața 
noastră de fiecare zi și cîte o in
voluntară gafă, dar să ai totuși 
falsa impresie că ești un ohoho I, 
în vreme ce nu ai habar cine e 
autorul „Telegrame ”-lor, chinuin- 
du-te să-ți amintești însuși titlul 
ecranizării respective și spunînd că 
e „ăla cînd cu măturoiul, îi și am 
cartea-n volum acasă în raftul bi
bliotecii, dom’ie cum îi zice ?” e, 
oricum, suspect. Bun înțeles, nu 
biblioteca e cea de care au dus 
lipsă respectivii improvizați — pe 
aceasta o au burdușită de cărți 
noi-nouțe, (însă nici 
foite). Prinși cu ocaua 
că, oricum, aparențele sînt mereu 
în pericol 
salvate, o 
datari ai 
sfiesc prin 
lor lipsuri, 
latriza fără temei 
superficialitatea în care se com
plac și de care se agață, împo
triva afîtor evidențe care demon
strează cît de mare e numărul 
altor semeni de-ai lor care, prin

măcar răs- 
mică, fiind-

totdeaunași trebuie 
seamă din acești man- 
unei mentalități nu se 
a-și justifica așa zisele 
prin a perora și a ido- 

simplismul și

sîrguință, nu fără de eforturi une
ori exemplare, și-au depășit de 
mult condiția inițială de care, nici 
nu erau vinovați, cultivîndu-și ap
titudinile și aiungînd cadre de 
nedezmințită calificare în diversele 
compartimente ale societății noas
tre noi unde se impun ca niște 
oameni integri, demni de stima 
tuturora.

Manieră de perpetuă reînnoire 
dintre cele mai fertile spre a cu
noaște în profunzime viața cu 
sensurile și frumusețile ei, cultu
ra, cu fațetele ei diverse de mani
festare, ne face mai receptivi față 
de lumea exterioară, călăuzindu-ne 
ca mijloc de expresie și de acți
une ce e, spre conștiința valori
lor și la estimarea bogățiilor a- 
cestora, împodobindu-ne spiritul 
și structurîndu-ne pe plan men
tal, pentru a ne împlini persona
litatea și a ne pune în rodnic con
tact cu universalitatea. După cum 
am mai spus, cultura e hrana noas
tră spirituală de fiecare 
ra aie cărei fructe, în 
cele, îndeobște, tardive 
ale experienței izbutesc 
se coacă și să devină 
dulceață și de savoare.

VIITOARE!"

se procedează după 
am 

continuare pe P. Go-

zi, singu- 
raport cu 
și amare 
totuși să 
pline de

— Cum 
stabilirea fermă a planului ? 
întrebat în 
rincioiu.

— Luăm 
specialiști, 
care am dori s-o trateze și stabi
lim de comun acord data care ne 
convine reciproc. Foarte rar am 
avut cazuri cînd tema anunțată de 
noi ne-a fost refuzată, propunîn- 
du-ni-se în schimb alta.

Aparent, deci, lucrurile merg 
bine. De fapt, trebuie să recunoaș
tem ; organizarea este bună, iar 
acest sistem de repartizare a titlu
rilor și fixare a datelor este, pînă 
într-un punct, util, dar participanții 
la anchetă au relevat și o serie de 
consecințe ale absolutizării proce
deului.

în primul semestru al acestui an 
numărul manifestărilor organizate 
de comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice din 
regiunea Iași a scăzut, în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut de la 7 500 la 4 700. Ce a de
terminat această scădere ? Evident

legătura cu diverși 
le spunem tema pe
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CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI

MARELUI OCTOMBRIE

Solemnitatea depunerii de coroane 
de flori la Monumentul

Eroilor Sovietici

viața internațională______

Miting al cetățenilor 
coreeni la Tokio

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, marți dimineața, la Mo
numentul Eroilor Sovietici din Ca
pitală, a avut loc solemnitatea de
punerii de coroane de flori din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R. și Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești și a Consiliului general 
ARLUS.

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Rădulescu, Mihai Gere, Dumitru 
Popa, Mihai Dalea, Ilie Murgules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de

★

în dimineața aceleiași zile, la 
Monumentul Eroilor Sovietici a fost 
depusă o coroană de flori din par
tea Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București. La solemnitate au parti
cipat membrii ambasadei, în frunte 
cu ambasadorul A. V. Basov, de
legația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de Ivan Gri- 
gorovici Kovali, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Tadjică, cosmo
nautul Pavel Popovici, precum și 
atașați militari ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Ministerului Forțelor Armate.

în cursul aceleiași zile au fost de
puse coroane și jerbe de flori la ci
mitirele ostașilor sovietici Jilava 
și Herăstrău din Capitală, precum 
și la cimitire și monumente militare 
sovietice din țară. La solemnități

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a men

ținut umedă, mai ales In stidul 
$i estul tării, unde cerul a fost 
acoperit și ceata a persistat. 
Izolat, în Moldova, Muntenia si 
Oltenia s-a semnalat burniță, 
în vestul țării, cerul a fost va
riabil și în cursul dimineții, lo
cal, a plouat. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului, la ora 14, oscila 
între 5 grade la Joseni și 21 
grade la Medgidia. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 noiembrie. In țară: 
Vreme în general umedă, cu ce
rul temporar noros. Local, ploaie 
de scurtă durată și burniță. Vînt

ab, pînă la potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între 7 și 17 grade. 
Ceață dimineața și seara. în 
București : Vreme relativ ume
dă, cu cerul temporar noros, fa
vorabil ploii de scurtă durată și 
burniței. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Ceată dimineața și 
seara.

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
• ECHIPA NOASTRĂ MASCULINA A DEZAMĂGIT DIN NOU
• ASTĂZI AU LOC ULTIMELE MECIURI

SPORT
ISTANBUL (prin te

lefon de la trimisul nos
tru special). — Mai în- 
tîi vești din turneul fi
nal feminin, primite aici 
prin telex de la Izmir. 
Nici meciurile de luni 
seara, nici cele de ieri 
după-amiază n-au in
fluențat poziția frunta
șelor incontestabile ale 
acestui campionat — e- 
chipele U.R.S.S. și Po
loniei, campioana și, 
respectiv, vicecampioa- 
na ediției precedente, 
desfășurată în 1963 la 
București ; ele și-au 
menținut intacte șansele 
în lupta pentru titlu. 
Neînvinse pînă acum, 
voleibalistele sovietice 
și cele poloneze au in
trat aseară pentru ulti
ma oară în „Spor Sa- 
lonu" din Izmir, unde 
aproximativ 4 000 de 
spectatori se aflau în 
tribune încă de la ora 
17, deși marele derbi era 
programat la ora 22 ! 
De fapt, cu destul de 
mare interes au fost aș
teptate și cele trei par
tide dinaintea derbiului, 
în urma cărora urma 
să fie cunoscută cîștigă- 
toarea medaliilor de 
bronz. Iată rezultatele : 
R.D. Germană — Izrael 

3—0 ; Bulgaria — Olan
da B—1 ; Cehoslovacia 
— Ungaria 3—1. în 
acest fel, clasamentul fi
nal al locurilor 3—8 a 
căpătat următoarea con
figurație : Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria, 
Bulgaria, Olanda, Izrael.

Pînă la ora închiderii 
ediției, despre meciul 
U.R.S.S.—Polonia, pen
tru locurile 1—2, nu am 
putut afla decît că vo
leibalistele sovietice con
duceau cu 2—0 Ia se
turi.

De la Ankara aflăm 
că, în „Turneul de con- 
solare", echipa Româ
niei și-a întrecut princi
pala rivală, reprezenta
tiva R. F. a Germaniei, 
la un scor mai sever de
cît se sconta : 3—0
(15—1, 15—2, 1-5—4).
Prin acest rezultat vo
leibalistele noastre pot 
fi considerate cîștigă- 
toare ale turneului și 
vor ocupa, deci, locul 9 
în clasamentul general.

Penultima zi a tur
neului final masculin de 
la Istanbul a prezentat 
un interes sporit pentru 
echipa română. Scoasă 
practic din lupta pen
tru locurile 1—2, for
mația noastră și-a pus

Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., membri 
ai conducerii Consiliului general 
ARLUS, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

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

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republi
cii Socialiste România. După depu
nerea coroanelor, cei prezenți au 
păstrat un moment de reculegere. 
Participant la solemnitate au pri
mit apoi defilarea companiei de 
onoare.

★

au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
ai A.R.L.U.S. și ai altor organizații 
de masă, militari, oameni ai muncii.

(Agerpres)

Cuvîntarea 
radia-televizată

a ambasadorului U. R. S. S.
Cu prilejul celei de-a 50-a ani

versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov, a vorbit la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

mari nădejdi într-o e- 
ventuală victorie asupra 
echipei R. D. Germane.

...Zadarnic, insă. Ju- 
cînd în majoritatea 
timpului fără pic de 
vlagă și entuziasm, vo
leibaliștii noștri, foști 
campioni europeni, au 
pierdut și ultima șansă 
de a obține măcar me
daliile de bronz. Ei au 
avut o comportare total 
nesatisfăcătoare, în ulti
mul set de-a dreptul ru
șinoasă, reușind să acu
muleze doar... două 
puncte. Scor final ; 
3—1 (15—12; 10—15: 
15—10 ; 15—2) pentru 
R. D. Germană.

în celelalte partide de 
ieri, rezultate scontate : 
Polonia—Italia 3—0 ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—0 ; Cehoslovacia— 
Ungaria 3—2. Astăzi, în 
ultima zi a turneului fi
nal masculin, vor avea 
loc următoarele partide: 
Iugoslavia—Italia, Po
lonia—R. D. Germană, 
Ungaria—România și
U.R.S.S. — Cehoslovacia. 
Neînvinse pînă acum, e- 
chipele U.R.S.S. și Ce
hoslovaciei vor împărți 
între ele locurile 1—2.

Ion DUMITRII!

Noi construcjii In cartierul Balta Albă din Capitală

Cronica zilei

Șeful Diviziei economice din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Algeriei, Idris Djezairi, a sosit 
marți după-amiază în Capitală, în 
fruntea unei delegații economice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
precum și membri ai Ambasadei 
R.A.U. la București.

în timpul șederii în România, 
delegația algeriană va purta dis
cuții la Ministerul Comerțului Ex
terior în probleme privind dez
voltarea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale între cele 
două țări.

FOTBAL

Farul - Selecționata de tineret Sao Paulo: 1-0
CONSTANTA (corespondentul 

„Scînteii"). — Stadionul „1 Mai" din 
Constanța a găzduit ieri seară — 
inaugurînd cu acest prilej noua in
stalație pentru „nocturne" — întîl- 
nlrea amicală de fotbal dintre echi
pa locală Farul și Selecționata de ti
neret a statului Sao Paulo (Brazilia).

BASCHET

Mîine la Floreasca

Steaua - Panathinaikos
în sala Floreasca din Capi

tală se va desfășura joi, înce- 
pînd de la ora 19, primul meci 
dintre echipele masculine de 
baschet Steaua București și 
Panathina'.lcos Atena, contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni". Partida va ii condusă 
do arbitrii Boreslav Sîoychev 
(Bulgaria) și Alexander Be’o- 
sevic (Iugoslavia).

Delegația oamenilor de afaceri 
din Danemarca, condusă de M. 
Mouritzen, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț din această țară, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră, la invitația Camerei de Co
merț, a părăsit Capitala. Oaspeții 
danezi au avut întrevederi în ve
derea încheierii unor tranzacții co
merciale cu membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
ai Camerei de Comerț și cu con
ducători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior. Ei au 
vizitat întreprinderi industriale din 
Capitală.

(Agerpres)

Apă 
minerală 
medicinală 

Slănic
Izvoarele de apă minerală 

de la Slănic au devenit cu
noscute datorită efectului pe 
care îl au în tratarea diferite
lor boli. Cura cu aceste ape 
se poate face șl la domiciliu, 
întreprinderea din Mărgineni- 
Bacau îmbuteliaza și livrează 
comerțului ape minerale de 
la izvorul .3, indicate în gas- 
trite croniob, dispepsii cu hi- 
poaciditate, cu hipotonie sau 
atonie gastrică, ulcere gastro- 
duodenale fără manifestații 
acute, litiază biliară, obezita
te. De asemenea, sînt indicate 
pentru cei suferinzi de trahei- 
tă, bronșită cronică, emfizem, 
astm, rinită, faringită, laringltă 
cronică. Prețul unei sticle este 
de 0,80 lei.

Cei peste 25 000 de spectatori au a- 
sistat la un meci viu disputat, cu nu- 
mei-oase faze interesante la ambele 
porțl. In minutul 6, Manolache, bine 
servit de Kallo, a deschis scorul 
prlntr-un șut sec de la semidistanță. 
Același Manolache și, rind pe rînd, 
Kallo, Sasu (recent legitimat la Fa
rul), Unguroiu, Tufan, irosesc apoi 
ocazii clare de a majora scorul. De 
notat că în minutul 75, Sasu a ratat 
un „11 metri"...

Oaspeții, cu o echipă atletică și 
foarte promptă în apărare, au evo
luat totuși sub valoarea altor forma
ții braziliene ce ne-au vizitat țara.

IN MECI RETUR PENTRU PRELI
MINARIILE TURNEULUI OLIMPIC 
DE FOTBAL, echipa Austriei a învins 
la Viena ou 4—1 (0—1) echipa Elve
ției. în etapa următoare Austria va 
întîlni Franța.

LUNI, LA PATINOARUL ARTI
FICIAL „23 AUGUST" DIN CAPITA
LA, începe seria a doua a cursurilor 
de patinaj pentru copii între 6—14 
ani. înscrierile se fac zilnic între 
orele 10—13 și 16—19.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS

Concursurile de litera
tură, de artă plastică 
și de fotografii artis
tice ale pionierilor 
și școlarilor

Consiliul Național al organizației 
pionierilor și Ministerul îinvățămln- 
tului au aprobat instrucțiunile pri
vind organizarea și desfășurarea con
cursurilor de literatură, de artă plas
tică și de fotografii artistice ale pio
nierilor din clasele III—VIII, care se 
vor desfășura în prima jumătate a 
anului 1963. Participant!! la concursul 
literar vor putea descrie anotimpul 
preferat, o întîmplare deosebită din 
viața cotidiană, portretul unei ființe 
dragi, o zi de neuitat sau își vor pu
tea alege o altă temă. Lucrările vor 
fl examinate de comisiile raionale 
sau orășenești, regionale și republi
cană. Celor mai valoroase li se vor 
acorda diplome și premii în cărți șl 
diferite obiecte. Autorii lor vor fi tri
miși, de asemenea, în tabere de odih
nă interne șl internaționale.

La concursul de artă plastică, la 
oare pot lua parte si școlari din cla
sele I și II, alegerea temei rămîne la 
aprecierea fiecărui concurent, iar 
compozițiile vor fi executate în cre
ion, acuarelă, tempera, grafit, ulei. 
Trierea finală a lucrărilor, în vede
rea participării la Expoziția de artă 
plastică a pionierilor și școlarilor, va 
fi efectuată de un juriu alcătuit din 
personalități ale vieții artistice, re
prezentanți ai Consiliului Național al 
organizației pionierilor, ai Ministeru
lui Invățămîntului și ai uniunilor de 
creație. Din luorările alese pe plan 
central se vor întocmi albume și 
pliante ; cele mai reușite vor fi pu
blicate în presă, iar creatorii compo
zițiilor care vor intra în expoziție vor 
primi diplome, cărți, obiecte și locuri 
în tabere de vară interne și interna
ționale.

A treia competiție a școlarilor în 
anul 1968, concursul de fotografii ar
tistice este menit să dezvolte celor 
mici spiritul de observație și fante
zia, gustul pentru frumos și capacita
tea de a-1 surprinde în natură și în 
mediul înconjurător. Fotografiile vor 
oglindi aspecte din viața pioniereas
că, din activitatea școlară și din va
canță, din natură, din viața de fami
lie. Prevederile regulamentului con
cursului de fotografii artistice sînt 
aceleași ca la concursul de artă plas
tică.

(Agerpres)

șah 0. Troianescu 
lider după patru runde

Ca și in runda precedentă, rezul
tatele de egalitate au predominat 
întilnirile desfășurate ieri în tur
neul final al campionatului mascu
lin individual de șah, remizele 
fiind consemnate in șase partide : 
Neamțu—Ungureanu, Soos—Buza, 
Reicher—Nacht, Segal—Gheorghiu, 
Fischer—Ghițescu și Pavlov—Dri- 
mer. Troianescu l-a învins pe tî- 
nărul Zara și Georgescu pe Par- 
toș, iar partidele Ciocîltea—Vais- 
man și Radovici—Demian s-au în
trerupt.

Reintrat in activitatea competi- 
țională după o lungă întrerupere, 
veteranul maestru internațional dr. 
Octav Troianescu are un start bun 
conducînd în clasament, după pa
tru runde, cu 3 puncte și o par
tidă întreruptă; îl urmează Un
gureanu, Georgescu și Gheorghiu 
cu cite 2,5 puncte fiecare etc.

rinduri
DE NATAȚIE DESFĂȘURAT LA 
LEIPZIG, Frank Wiegand (R. D 
Germană) a stabilit un nou record 
european în proba de 200 m mixt : 
2’13"5/10. Vechiul record — 2T6”3/10
— aparținea francezului Alain Mos
coni.

DUPĂ TREI ETAPE ÎN TURUL 
CICLIST AL MEXICULUI, conduce 
columbianul Martin Rodriguez cu 
lOh 0T59", urmat de olandezul Pl- 
new — lOh 03’16", italianul Balasso
— lOh 15'15" etc.

TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio 
a avut loc un nou miting al cetățe
nilor coreeni din capitala japoneză și 
împrejurimi, care au cerut reînceperea 
fără întârziere a convorbirilor dintre 
reprezentanții societăților de Cruce 
Roșie din Jaiponia și R. P. D. Coreeană 
privind prelungirea acordului de re
patriere. Cei peste 6 000 de partici
pant! la miting au cerut autorităților 
japoneze să permită intrarea în apele 
țării a unei nave coreene care ur
mează să sosească la 22 noiembrie 
pentru a transporta un nou lot de 
repatriați în R. P. D. Coreeană. Ei 
au subliniat necesitatea respectării 
drepturilor naționale ale cetățenilor

GREVE ÎN
ROMA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmite: 
În provinciile Agrigento, Enna și 
Caltanisetta din Sicilia a avut loc 
luni o grevă generală a minerilor, 
organizată de sindicatele pe ra
mură, afiliate celor trei mari cen
trale — Confederația Generală a 
Muncii din Italia, Confederația 
Sindicatelor Oamenilor Muncii din 
Italia și Uniunea Italiană a Mun
cii. Minerii revendică îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de trai. 
In aceeași zi, minerii au participat

I---------------------
I ALEGERI DE PRIMARI ÎN S. U. A.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Marți, milioane de cetățeni ameri
cani s-au prezentat la urnele de 
vot, în cadrul alegerilor pentru ocu
parea unor posturi de primari și 
alte funcții locale. Acest scrutin este 
interpretat de observatorii politici 
drept un test în vederea alegerilor 
prezidențiale care vor avea loc a- 
nul viitor. Campania electorală a 
avut ca principale teme — pe plan 
intern problemele rasiale, iar pe 
cel extern — războiul din Viet
nam.

în orașul San Francisco, aproxi
mativ 250 000 de alegători și-au 
spus părerea în cadrul unui refe
rendum neoficial asupra necesității 
retragerii trupelor americane din

Victimele taifunului

Vulcanul Kilauea
In anul 2000

s-a potolit

ca acest vulcan să 
erupă din nou în

demogra-
pînă

„Emma"

DE PRETUTINDENI

In urma naufragiului navei 
filipineze „Mindoro", provocat 
de către taifunul „Emma‘, 25 
de persoane și-au pierdut via
ța. Au fost salvați 153 de pa
sageri. Potrivit primelor infor
mații, numărul persoanelor 
dispărute este apreciat ca va
riind intre 30 și 70.

lația globului 

dublă

popu 

va fi

Potrivit anuarului 
fie al Națiunilor Unite, 
în anul 2000 populația globului 
ar putea atinge o cifră dublă 
față de cea actuală. La 1 iulie 
1966, populația planetei noastre 
a crescut cu 67 de milioane 
față de anul 1965, ajungind la 
3 356 000 000 locuitori, ceea ce 
înseamnă că au fost înregistra
te 167 000 de nașteri pe 

coreeni din Japonia, cărora trebuie 
să li se asigure posibilitatea înapoierii 
în patrie.

★
PHENIAN 7 (Agerpres). — Agenția 

centrală telegrafică coreeană a fost 
autorizată de guvernul R. P. D. Co
reene să dea publicității o declarație 
în oare condamnă pătrunderea în 
apele teritoriale ale țării, în scopuri 
provocatoare, a unui mare număr 
de ambarcațiuni pescărești sud-co- 
reene și americane avînd la bord 
personal înarmat. Deolarația protes
tează împotriva acestei noi provocări 
împotriva R.P.D. Coreene.

ITALIA
și la o demonstrație care a avut 
loc la Agrigento.

La Veneția, Porto Marghera și 
Mestre s-a desfășurat luni greva 
muncitorilor de la întreprinderile 
metalurgice Leghe Leggere, al» 
concernului Breda, la care au par
ticipat 10 060 de persoane. Greviștii 
au cerut conducerii uzinei să revoce 
hotărîrea de a concedia pe cîțiva 
dintre tovarășii lor de muncă. 
Marți au declarat grevă lucrătorii 
din întreprinderile metalurgice 
constructoare de vagoane din în
treaga Italie.

Vietnamul de sud pentru a se da 
posibilitatea poporului vietnamez 
să-și hotărască singur soarta. In 
ciuda presiunilor cercurilor rasis
te, în mai multe orașe americana 
și-au depus candidatura pentru pos
turile de primari și reprezentanți 
ai populației de culoare. în orașul 
Gary, candidatul negru la postul de 
primar, Richard Hatcher, a introdus 
acțiune judiciară cerînd amînarea 
alegerilor datorită faptului că pe 
listele electorale au fost înregistra
te persoane fictive, iar cetățenii de 
culoare au fost împiedicați să se 
înscrie pe aceste liste, în diverse 
orașe autoritățile au luat măsuri 
pentru a preveni incidentele, ce ar 
putea izbucni cu prilejul alegerilor.

Conform statisticilor O.N.U., 
72 la sută din populația globu
lui trăiește in regiunile sub
dezvoltate. Jumătate din popu
lația mondială trăiește in A- 
sia. Cele mai mari orașe ale 
lumii sînt: Tokio — 8 893 095 
locuitori, urmat de New York, 
Șanhai, Moscova, Bombay, Cai
ro. Dacă s-ar considera și aglo
merările urbane din jurul său, 
New Yorkul ar avea 11 348 000 
locuitori.

După o activitate intensă, 
care a durat aproape 48 de 
ore, luni noaptea și-a încetat 
erupția vulcanul Kilauea, u- 
nul din cei mai activi vulcani 
din lume. După ce a rămas 
inactiv timp de șase ani, vul
canul Kilauea a inceput să 
erupă din nou duminică. Po
trivit aprecierilor unor specia
liști vulcanologi, există certe 
posibilități 
înceapă să 
curind.

Jodpur Tekhra, 
India, s-a termi- 
construcfia unui 

Centru pentru cerce
tarea spațiului cos
mic, care va urmări, 
printre altele, traiec
toria satelifilor de 
comunicafii dintre 
Europa și Extremul 
Orient. In fotografia 
alăturată, o vedere 
a antenei noului la
borator cosmic



viața internațională
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Consiliului de Securitate
SOCIALISTE Dill OCTOMBRIE

Parada militară și demonstrația oamenilor 

muncii din Piața Roșie
în Piața Roșie a avut loc ieri 

parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova cu 
prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie.

în tribuna Mausoleului Lenin se 
aflau Leonid Brejnev, Alexei Ko- 
sîghin, Nikolai Podgornîi și alți 
conducători ai P.C.U.S. și guver
nului sovietic. Au luat loc, de ase
menea, conducătorii delegațiilor de 
partid și guvernamentale din țările 
socialiste, șefii delegațiilor unor 
partide comuniste și alți oaspeți 
sosiți la Moscova pentru a partici
pa la festivitățile prilejuite de se
micentenarul Revoluției din Oc
tombrie.

în tribuna Mausoleului erau pre
zență tovarășii Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

La sărbătorirea aniversării Marii 
Revoluții Socialiste se aflau, de ase
menea, tovarășii Leonte Răutu, 
Iosif Banc și Teodor Marinescu, 
ambasadorul R. S. România la 
Moscova — membri ai delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, precum și delegațiile orga
nizațiilor de masă și obștești din 
România.

In tribunele instalate în Piața 
Roșie se aflau reprezentanți ai 
muncitorilor și țăranilor, oameni 
de știință și cultură, comandanți 
militari, cosmonauți sovietici. Erau 
de față, de asemenea, diplomați și 
atașați militari acreditați la Mos
cova.

începe parada militară a trupe
lor garnizoanei Moscova. Mareșa
lul A. Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., trece în revistă unită

RECEPȚIE 
LA KREMLIN

MOSCOVA 7. — Corespondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu, transmite: Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și guvernul U.R.S.S. au 
oferit la 7 noiembrie, la Kremlin, o recepție cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Au participat conducători de partid și de stat sovietici, 
delegațiile invitate la sărbătorirea semicentenarului. 
A luat parte delegația de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. Au luat, de 
asemenea, parte delegațiile organizațiilor de masă și 
obștești din România aflate la Moscova. La recepție 
au fost prezenți și alți oaspeți străini, veterani ai 
partidului, reprezentanți ai vieții publice.

Leonid Qrejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a salutat cordial pe conducătorii statelor socialiste, 
ai clasei muncitoare, ai partidelor comuniste și le-a 
urat noi succese. Alexei Kosîghin a adresat un salut 
membrilor corpului diplomatic.

în numele diplomaților acreditați în U.R.S.S., am
basadorul R.A.U., Mohammed Murad Haleb, a felicitat 
pe oamenii sovietici cu prilejul semicentenarului 
Revoluției.

A toastat, de asemenea, mareșalul Andrei Greciko, 
ministrul apărării al U.R.S.S.

țile alineate în Piața Roșie, după 
care utcă la tribuna Mausoleului 
și rostește o cuvîntare. El relevă 
succesele obținute de oamenii so
vietici în cei 50 de ani care au tre
cut de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie și subliniază 
preocuparea P.C.U.S. și a guver
nului sovietic pentru menținerea 
la un nivel înalt a puterii de a- 
părare a țării.

Se intonează Imnul de stat al 
Uniunii Sovietice, răsună 21 salve 
de artilerie de salut.

Parada militară a început prin- 
tr-o evocare istorică. Prin Pia
ța Roșie defilează detașamen
te de muncitori revoluționari, sol
dați ai gărzilor roșii, matrozi, 
îmbrăcați în uniformele anului 1917 
și anilor războiului civil. Tot în a-

CORESPONDENȚA DE LA 
SILVIU PODINA

ceasta parte a pară zii, cu caracter 
istoric, trec cavaleriști, amintind 
escadroanele lui Budionîi și Cea- 
paev, urmate de tunuri și automo
bile blindate folosite în anii și pe 
fronturile revoluției.

...Defilează apoi cursanții acade
miilor militare: Academia „Frun
ze", Academia de artilerie „Dzer- 
jinski". Academia de tancuri care 
a primit numele lui Malinovski, 
Academia de ingineri militari 
„Kuibîșev", cea de aviație „Ju- 
kovski", apoi școlile militare. în 
fruntea elevilor școlii de marină 
„Nahimov" este purtat steagul cru
cișătorului „Aurora".

în piață intră unități ale diviziei 
de gardă „Taman". Pentru prima 
oară defilează unități de desant și 
de infanterie marină. Un huruit 
puternic de motoare însoțește defi
larea tancurilor diviziei „Kante
mir". La paradă au fost prezentate 

mijloace de luptă antiaeriene de 
mare eficacitate destinate acoperirii 
trupelor terestre. Printre acestea se 
află și complexe antiaeriene auto- 
tractate cu trei rachete. Urmează 
trecerea artileriei. Se perindă prin 
piață tunuri de mare calibru, ur
mate de instalații reactive, oare, 
prin puterea lor de foc, depășesc 
de multe ori cunoscutele katiușe.

Ca de obicei, cu cel mai mare in
teres, este urmărită defilarea uni
tăților de rachete de diferite mă
rimi și destinații. Trec apoi prin 
piață rachetele antirachete. Ur
mează rachetele tactice, care repre
zintă principala forță de foc a tru
pelor terestre. După rachetele ba
listice ce pot fi lansate de pe sub
marine aflate în submersiune în
cepe prezentarea trupelor de ra
chete cu destinație strategică: ra
chete cu rază medie de acțiune 
aflate pe instalații de lansare auto- 
tractate. Trec apoi prin Piața Ro
șie rachete intercontinentale cu 
trei trepte, care folosesc un carbu
rant de tip nou de înaltă eficiență. 
Parada se încheie cu rachete din 
cele mai puternice.

După parada militară urmează 
demonstrația sportivilor, la care 
participă un mare număr de tineri.

...începe demonstrația oamenilor 
muncii. Sutele de mii de moscoviți 
care trec prin Piața Roșie poartă 
panouri, pancarte, care alegorice ce 
înfățișează principalele realizări ale 
Puterii Sovietice și succesele obți
nute în cinstea marii aniversări. 
Deasupra Pieții Roșii se înalță ba
loane purtînd pancarte cu inscrip
ția „Octombrie — 50". în coloanele 
demonstranților se văd lozinci de 
salut către popoarele țărilor socia
liste, către poporul vietnamez care 
luptă eroic împotriva agresiunii 
S.U.A., cuvinte exprimînd solidari
tatea cu toate popoarele care își 
apără libertatea și independența. 
Demonstrația se încheie prin into
narea „Internaționalei".

Delegații de partid 
și guvernamentale au făcut 

o vizită conducătorilor sovietici
MOSCOVA. — Corespondentul Agerpres, N. Cristolo- 

veanu, transmite: Marți după-amiază, delegațiile de 
partid și guvernamentale ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.P.D. Coreene, Iugoslaviei, Mongoliei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și R. D. Vietnam, care se află la Moscova 
pentru sărbătorirea semicentenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, au făcut o vizită la Kremlin 
tovarășilor Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și altor conducători ai P.C.U.S. și guvernului 
sovietic și au înmînat daruri memoriale. La această 
întîlnire, din partea delegației române au participat 
tovarășii Nicoiae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer.

Conducătorilor de partid și de stat sovietici, comu
niștilor, întregului popor sovietic le-au fost adresate, 
din partea delegațiilor, felicitări cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

în numele C.C. al P.C.U.S. și guvernului sovietic, 
Leonid Brejnev a mulțumit delegațiilor pentru felici
tările adresate și le-a urat noi succese în construirea 
socialismului, spre binele și fericirea popoarelor din 
țările lor.

ȘEDINȚA PLENARĂ
A ADUNĂRII GENERALE

NEW YORK 7. — Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite: 
Adunarea Generală a O.N.U. s-a în
trunit în ședință plenară luni după- 
amiază în vederea alegerii a cinci 
noi membri nepermanenți ai Consi
liului de Securitate. După cum se 
știe, consiliul se compune din cinci 
membri permanenți și din 10 mem
bri nepermanenți aleși de adunare pe 
o perioadă de doi ani. La 31 decem
brie a.c. expiră mandatul Argentinei, 
Bulgariei, Japoniei, Republicii Mali 
și Nigeriei. Ceilalți cinci membri 
nepermanenți sînt Brazilia, Canada, 
Danemarca, Etiopia și India.

înainte de a se trece la rezolva
rea acestui punct de pe ordinea de 
zi, președintele Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, a invitat pe regele 
Mahendra al Nepalului, aflat în vi
zită la Națiunile Unite, să ia cu
vîntul în fața adunării.

Mulțumind pentru această invitație, 
regele Nepalului a transmis felicitări 
președintelui pentru alegerea sa, 
subliniind că aceasta oglindește recu
noașterea contribuției importante a- 
duse de România în viața politică 
internațională, a eforturilor sale în
dreptate spre statornicirea unui cli
mat de încredere între state.

Vorbitorul a subliniat aportul spo
rit al țărilor mici și mijlocii pe arena 
politică mondială, și s-a referit apoi 
la o serie de probleme de actualitate. 
El a scos în evidență necesitatea 
unor soluționări grabnice a conflic
tului tragic din Vietnam, a situației 
provocate de criza din Orientul Apro
piat și și-a exprimat regretul că 
proiectul de tratat cu privire la ne- 
proliferare nu cuprinde asumarea 
unor obligații corespunzătoare, pe 
baza principiului reciprocității, din 
partea puterilor nucleare.

Amintind că asistența internațio
nală nu poate constitui o soluție per
manentă a decalajului dintre țările 
avansate și cele în curs de dezvol
tare, vorbitorul a declarat că o ase
menea soluție este legată de așeza
rea relațiilor comerciale internațio
nale pe principii noi. El s-a ocupat, 
de asemenea, de necesitatea traduce
rii în viață a principiului universali
tății O.N.U., arătînd că eficacitatea 
acestei organizații va avea de sufe
rit atîta timp cît R. P. Chineză nu-și 
va ocupa locul ce i se cuvine.

După încheierea cuvîntării oaspe
telui nepalez s-a procedat la alege
rea prin vot secret, pentru o perioa
dă de doi ani, cu începere de la 1 
ianuarie 1968, a celor cinci membri 
nepermanenți ai Consiliului de Secu
ritate. Președintele a reamintit că pe 
baza principiului rotației, trei din cei 
cinci membri trebuie să provină din 
rîndurile statelor afro-asia-tice, unul 
din grupul țărilor Europei răsăritene 
și unul din grupul țărilor latimo-ame- 
ricane.

De la primul scrutin au fost deda-
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PARIS 7 (Agerpres). — Marți, 
în cadrul dezbaterilor din Aduna
rea Națională Franceză pe mar
ginea bugetului Ministerului Afa
cerilor Externe, a luat cuvîntul 
Couve de Murville, ministrul fran
cez al afacerilor externe, care s-a 
referit la o serie de probleme de 
politică externă. Reafirmînd po
ziția guvernului francez, el a res
pins din nou ideea unei satisfaceri 
imediate a cererii Angliei de a 
adera la C.E.E. Un nou candidat 
la Piața comună, a subliniat Couve 
de Murville, va trebui „să fie în 
măsură să se angajeze pe deplin 
și nu să răstoarne prin aderarea 
sa ceea ce s-a realizat". El a in
sistat asupra condițiilor economice 
și financiare pe care trebuie să le 
îndeplinească un nou stat admis 
ca membru al C.E.E., precum și 
asupra „transformărilor profunde 
care ar rezulta de pe urma lărgirii 
Pieței comune, în ansamblul Eu

rate alese cu un număr de voturi 
care a depășit mult majoritatea ce
rută de două treimi următoarele sta
te : Pakistan, Senegal, Algeria, Un
garia și Paraguay.

Cu aceasta, ședința de luni după- 
amiază a luat sfîrșit, următoarea 
fiind programată pentru marți dimi
neața, cînd se va lua în discuție ra
portul Comitetului nr. 3 în legătură 
cu proiectul de declarație privind eli
minarea discriminării față de femei.

★
NEW YORK 7.— Trimisul special 

Agerpres R. Căplescu transmite : 
Mircea Maiița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful delegației 
române la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., însoțit de amba
sadorul Costin Murgescu, a avut luni 
la sediul Națiunilor Unite o între
vedere cu Râul Prebitsch, secretar 
general al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). Cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind pre
gătirea celei de-a II-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. care se va deschide în 
februarie 1968 la New Delhi.

în aceeași zi, Mircea Maiița s-a în- 
tîlnit cu Dimce Belovski, adjunct al 
secretarului de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia. Au fost 
trecute în revistă o serie de proble
me ale etapei actuale a sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U.

Oră de instrucție în junglă. Drept tablă servește un tanc american dis
trus de patrioții sud-vietnamezi în cursul unei operațiuni militare

ropei occidentale". în această pro
blemă, „prima condiție este rea
lizarea unui acord fundamental în
tre cele șase state membre ale 
C.E.E., a subliniat Couve de Mur
ville. Viitorul Marii Britanii este 
în Europa, dar aderarea ei la Piața 
comună nu va interveni decît la 
timpul potrivit".

Ministrul de externe francez s-a 
referit, de asemenea, la situația 
din Orientul Apropiat, precizînd, 
printre altele, că Franța va men
ține mai departe embargoul asupra 
livrărilor de armament pentru O- 
rientul Apropiat. El a adăugat cu 
acest prilej că „continuarea războ
iului din Vietnam este, poate, ob
stacolul principal’’. în calea unei 
rezolvări a conflictului arabo-iz- 
raelian. Totodată, el și-a exprimat 
decepția față de „raidurile asupra 
Vietnamului de nord, a căror în
cetare opinia publică internațională 
o cere atît de insistent".

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Republica Arabă Unită a cerut 
convocarea de urgență a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. „pen
tru a examina situația periculoasă 
din Orientul Apropiat" care s-a 
creat — după cum se arată în ce
rerea adresată președintelui con
siliului — „în urma refuzului Iz- 
raelului de a-și retrage trupele din 
teritoriile arabe ocupate" — a- 
anunță agenția Associated Press.

★
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

După întrevederea avută luni la 
Washington între regele Hussein al 
Iordaniei și secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, un purtător de 
ouvînt al Departamentului de Stat 
a declarat că a fost discutată po
sibilitatea unei acțiuni care să a- 
propie o reglementare pașnică a 
situației din Orientul Apropiat. 
Suveranul iordanian urmează să 
aibă o întrevedere și cu președin
tele Johnson.

Intr-un discurs rostit în aceeași 
zi la Universitatea Georgetown, re
gele Hussein a declarat că Iorda
nia consideră retragerea trupelor iz- 
raeliene de pe teritoriile anabe 
drept condiție prealabilă oricăror 
convorbiri directe, și a subliniat că 
unul din punctele esențiale ale u- 
nei reglementări pașnice în Orien
tul Apropiat îl constituie rezolvarea

0 declarație 

a M. A. £ al 

R.S. Cehoslovace
PRAGA. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite: 
într-o declarație a Ministerului A- 
facerilor Externe al R. S. Ceho
slovace, dată publicității la Praga, 
este condamnată escaladarea agre
siunii americane în Vietnam și 
reafirmată hotărîrea poporului 
oehoslovac de a acorda în continua
re sprijin politic și ajutor material 
eroicului popor vietnamez.

„Guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace — se arată în decla
rație — este convins că respinge
rea agresiunii Statelor Unite ale 
Americii constituie un factor im
portant pentru consolidarea păcii și 
securității generale și o condiție de 
bază pentru realizarea țelurilor na
ționale juste ale poporului viet
namez". 

problemei refugiaților arabi. Vorbi
torul a afirmat, de asemenea, că o 
condiție a păcii în Orientul Mijlo
ciu este „admiterea din partea ara
bilor că Izraelul este o realitate a 
vieții". „O pace permanentă, a a- 
dăugat Hussein, se va stabili cînd 
arabii și evreii vor putea trăi îm
preună la fel cum au făcut-o în tre
cut, în pace, prietenie și într-o de
plină libertate religioasă. Depinde 
de Izraei și de ceea ce va între
prinde această țară în viitorul apro
piat pentru ca aceasta să se poată 
realiza".

★
CAIRO 7 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că 550 de 
cetățeni ai R.A.U., care au fost re
ținuți în regiunile Gaza și El Arish 
după evenimentele din luna iunie, 
au fost repatriați luni prin inter
mediul Crucii Roșii internaționale. 
Pînă în prezent, adaugă A.F.P., mai 
mult de 2 500 de cetățeni egipteni 
au fost repatriați.

★
LONDRA 7 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Iznaelului, Abba 
Eban, care se află în vizită la Lon
dra, a declarat într-o conferință de 
presă că poziția țării sale nu s-a 
schimbat cu nimic în ce privește ne
cesitatea unor tratative directe cu 
țările arabe pentru încheierea unor 
tratate de pace care să stabilească 
frontiere definitive reciproc accep
tabile. La asemenea tratative, a 
spus el, Izraelul este dispus să pre
zinte „propuneri constructive și via
bile" pe o bază „obiectiv rezona
bilă". El a calificat întrevederile 
pe oare le-a avut la Londra cu pri
mul ministru Wilson și cu ministrul 
de externe George Brown drept 
utile. întrebat în legătură cu even
tualitatea redeschiderii Canalului 
de Suez, ministrul izraelian a spus 
că țara sa este gata să faciliteze o 
asemenea măsură cu condiția ca 
navigația să fie liberă pentru toate 
țările, inclusiv pentru Izraei.

Normalizarea 
situației din.’ \

Yemen
SANAA 7 (Agerpres). — Un co

municat militar difuzat de postul 
de radio Sanaa menționa că marți 
aeroportul capitalei Yemenului a 
fost deschis circulației, deoarece 
„situația s-a îmbunătățit și s-a in
staurat calmul în întreaga țară", 
relatează agenția U.P.I. Postul de 
radio Sanaa a făcut cunoscut, de 
asemenea, că noile autorități au 
eliberat un grup de deținuți poli
tici arestați de autorități în perioa
da cînd a fost președinte Abdullah 
Al Sallal. Citind același post de ra
dio, agenția U.P.I. scrie că preșe
dintele Consiliului prezidențial re
publican din Yemen, Abdul Rah
man Iriani, a stabilit contacte cu 
elemente regaliste yemenite.

★
BAGDAD 7 (Agerpres). — Pofctf & 

de radio Bagdad a anunțat că., 
tul președinte al Yemenului, Ab- ’ 
dullah al Sallal, care în timpul lo
viturii de stat din Yemen se afla 
într-o vizită oficială în Irak, a luat 
hotărîrea să rămînă în această țară.

★
CAIRO 7 (Agerpres). — Cotidia

nul „Al Ahram" din Cairo, rela
tează că președintele noului Con
siliu prezidențial republican din 
Yemen, Abdul Rahman Iriani, a 
adresat un mesaj președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în 
care se arată că „poporul Yeme
nului a hotărît destituirea lui Sallal 
din toate funcțiile sale oficiale" și 
că „forțele armate yemenite și-au 
îndeplinit misiunea fără vărsare de 
sînge". Iriani l-a asigurat pe pre
ședintele Nasser, potrivit cotidianu
lui egiptean, că noul regim de la 
Sanaa intenționează să întrețină cu 
R.A.U. „relațiile cele mai strînse".

■ ■ ■ ■ ■

agențiile de presă transmit:
Convorbirile dintre reprezentanții mișcărilor de eli

berare din Aden au lost întrerupte ca urmare•ciocnirilor între 
adepții Frontului de Eliberare a Sudului Ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.) și 
cei ai Frontului Național de Eliberare (F.N.E.). Conducerea F.N.E., care s-a 
rabat comandamentului forțelor armate din Arabia de sud, a cerut Angliei „să 
recunoască Frontul Național de Eliberare ca singura organizație cu autoritate 
efectivă" și să trateze cu ea problema viitorului Ademihii și a celorlalte teritorii 
din Arabia de sud — relatează agenția Reuter.

Noi condamnări în Gre- 
(jjm Tribunalul militar din Atena a 
condamnat luni pe Gheorghios Di- 
mopoulos la zece ani închisoare, iar pe 
Gheorghios Doukakis la opt ani în
chisoare sub acuzația de „activitate co
munistă". Alte trei persoane au fost 
condamnate la cinci ani închisoare pe 
motiv că au încălcat actualele preve
deri ale legii marțiale (A.F.P.).

Congresul Partidului Ra
dical Italian <Partid cu orientare 
de stînga) și-a desfășurat lucrările timp 

de 3 zile la Florența. S-au dezbătut 
probleme referitoare la politica eco
nomică a țării, activitatea stîngii pentru 
afirmarea drepturilor civile și probleme 
de politică externă. în cadrul congre
sului s-a subliniat că partidul radical 
își propune să aducă o contribuție în
semnată la unitatea stîngii italiene.

Președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, prof- 
dr. Nicoiae Giosan, conducătorul dele
gației române la cea de-a XlV-a se
siune a Conferinței F.A.O., s-a întîlnit

■ Ciocniri între membrii mișcărilor de 

eliberare din Aden

■ Sentințe de condamnare pronunțate de 

Tribunalul militar din Atena

■ Demonstrația minerilor englezi

cu ministrul agriculturii și silviculturii 
al Italiei, Franco Restivo. Cu acest 
prilej, a avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea relațiilor tehnico- 
științifice și schimbul de experiență în 
agricultură între cele două țări. întâl
nirea s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, amicală.

„Surveyor-6" a tost laiisat 
marți de la Cape Kennedy avînd mi
siunea de explorare lunară. Conform 
programului, joi „Surveyor-6" va ase- 
leniza lin într-o regiune cu relief acci
dentat. Nava este echipată cu un labo
rator de analize chimice și cu o ca
meră rotativă de luat vederi. Potrivit 

aprecierilor experților americani, nava 
are șanse de numai 47 la sută de a 
aseleniza lin.

Cu prilejul aniversării 
unui centenar de la naște
rea savantei poloneze Ma
ria Sklodowska-Curie, 
Națională a R. P. Polone a emis o 
monedă jubiliară, în valoare de 10 
zloți. Pe o față a monedei se află 
imprimat chipul savantei, iar pe verso 
stema statului polonez. In cadrul ace
lorași acțiuni, senatul Universității din 
Lublin, care poartă numele savantei, 
s-a întrunit într-o ședință festivă con
sacrată evocării luminoasei figuri a 
Măriei Sklodowska-Curie. Profesorii și 
studenții universității au depus co
roane de flori la monumentul savantei 
aflat în orășelul studențesc.

2 500 de mineri au demon- 
strat la Londra împotriva intențiilor 
guvernului britanic de a închide unele 
mine. Secretarul sindicatului muncito
rilor mineri, Will Payanter, a arătat că 
dacă se va aplioa planul de închidere 
a unor serii de mine, 135 000 de mineri 
își pierd locul lor de muncă.

Consecințele războiului civil 
din Nigeria

LAGOS 7 (Agerpres). — Anali- 
zînd consecințele războiului civil 
din Nigeria, corespondentul din 
Lagos al Agenției France Presse, 
Colin Haynes, arată că repercusiu
nile economice și sociale ale con
flictului au depășit cu mult previ
ziunile. Numai cheltuielile militare 
ale guvernului federal de la Lagos 
sînt de peste 50 de milioane de 
lire sterline, iar pagubele mate
riale sînt aproape la fel de mari. 
La aceasta se adaugă și perturba- 
țiile intervenite în comerț și difi
cultățile privind exportul principa
lelor produse nigeriene care fac ca 
cifra totală a pierderilor să depă
șească 200 de milioane de lire ster
line.

Nigeria Orientală (Biafra), al că
rei petrol juca, înainte de secesi
une, un rol important în economia 
nigeriană se află, de asemenea, în- 
tr-un haos economic. Cea mai 
mare parte a veniturilor obținute 
de pe urma petrolului au fost în
ghițite de război. Uzinele sînt în

chise datorită lipsei de materii 
prime, porturile sînt inactive, mîna 
de lucru fiind dispersată.

Problemele sociale ridicate de a- 
cest conflict sînt mult mai comple
xe. Potrivit unor calcule prelimi
nare peste 50 000 de persoane au 
fost ucise în acest război. Peste un 
milion de persoane s-au refugiat. 
In prezent, paralel cu operațiunile 
militare, „războiul acuzațiilor" a 
intrat într-o fază crucială. Guver
nul federal se străduiește să dea 
asigurări tribului Ibo că va căpăta 
drepturile ce-i revin în cadrul noii 
federații de 12 state. Radio Biafra 
proclamă la rîndul său că Ibo va 
fi exterminat. De aceea regiunile 
Ibo ocupate de trupele federale 
rămîn pustii prin retragerea popu
lației.

Dacă guvernul de la Lagos, re
marcă Colin Haynes, nu va da o 
lovitură de grație regimului bia- 
frez, conflictul va continua încă 
mult timp, iar pierderile umane și 
materiale vor fi și mai mari.
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