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Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu,

în întreprinderi din Capitală LUCRĂRILE

Chivu Stoica și Ilie Verdeț

In această toamnă an existat 
condiții deosebit de prielnice 
pentru executarea lucrărilor a- 
gricole. Ca urmare, semănatul 
griului și al celorlalte culturi s-a 
executat într-un timp mai scurt 
și în condiții agrotehnice supe
rioare celor din anii trecuți. 
Griul a răsărit și se dezvoltă 
frumos. Acum, mecanizatorii din 
întreprinderile agricole de stat si 
stațiunile de mașini și tractoare 
grăbesc arăturile de toamnă. 
După datele centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii în 
cooperativele agricole și în uni
tățile de stat au fost executa
te arături pe 3 065 760 hectare, 
ceea ce reprezintă 80 la sută 
din suprafețele prevăzute. Com
parativ cu anul trecut această 
lucrare s-a efectuat pe o supra
față mai mare cu 600 000 ha. Re
zultate bune au obținut me
canizatorii din întreprinderile 
agricole de stat, care au e- 
xecutat arături de toamnă pe 
618 740 ha. Lucrătorii din trus
turile I.A.S. Bacău, Crișana, Ma
ramureș, Oltenia și Argeș au ob
ținut cele mai bune rezultate în 
desfășurarea lucrărilor. De ase
menea, suprafețe mari au fost 
arate în cooperativele agricole 
din regiunile Crișana, Maramu
reș, Suceava și Oltenia. In aces
te regiuni, de altfel, numeroase 
întreprinderi agricole de stat și 
cooperative agricole au terminat 
arăturile de toamnă. Nu poate 
fi trecut cu vederea faptul că 
în unele regiuni — Ploiești, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Bucu
rești, Brașov, și Cluj — lucră
rile sînt rămase în urmă. Aceas-
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In cursul zilei de marți, 14 noiem
brie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica și Ilie Verdeț, împre
ună cu tovarășii Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., și Mihai 
Marinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, au făcut o vi
zită de lucru în cîteva mari între
prinderi din Capitală.

La uzina „23 August” — prima 
unitate vizitată — conducătorii de 
partid și de stat au fost întâmpinați 
de tov. ing. Cicerone Gorunescu, di
rectorul general al uzinei, de cadre 
de conducere tehnico-administrati- 
vă, de reprezentanți ai organizației 
de partid din întreprindere. Au fost 
vizitate secțiile turnătoria de fontă, 
motoare și aparataj de frînă. Con
ducătorii de partid și de stat s-au 
interesat îndeaproape, în discuțiile 
cu specialiștii uzinei, de măsurile 
întreprinse și de rezultatele obți
nute pînă acum în aceste secții, 
în cadrul acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii. 
In secția turnătorie de fontă, direc
torul general al uzinei informează 
că prin reorganizarea fluxului teh
nologic, specializarea muncitorilor 
pe operații și mecanizarea unor lu
crări s-a asigurat o folosire mai 
bună a spațiilor de producție, creș
terea cu 10 la sută a productivității 
muncii în trimestrul III, compara
tiv cu semestrul I, și reducerea la 
aproape jumătate a volumului de 
rebuturi. In timpul vizitei la secția 
motoare sînt prezentate rezultatele 
organizării liniilor de fabricație 
după principiile tehnologiei de 
grup, pe familii de piese. Efectul a- 
cestor măsuri — arată directorul 
general al uzinei — s-a concretizat 
în punerea în valoare a unor im
portante rezerve interne, în crește
rea productivității muncii cu peste 
15 la sută. In secția aparataj de frî
nă, conducătorii de partid și de stat 
au discutat cu cadre tehnice din 
uzină despre rezultatele aplicării 
noului sistem de programare a pro
ducției pe mașini și zile și ale in
troducerii — în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției 
— a controlului interfazic și final. 
Strungarul Marin Neamțu arată 
conducătorilor de partid și de stat 
că aplicarea acestor măsuri a fost 
bine primită de muncitori, pentru 
că a contribuit la întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă, la mai 
buna folosire a timpului de lucru 
și, ca o consecință, la creșterea 
producției și productivității mun
cii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de cîștigurile reali
zate de muncitori ; Eugenia Dro- 
ghiu și alți muncitori din secție 
relevă că aplicarea măsurilor a- 
mintite asigură o mai justă retri
buire a muncii, corespunzător re
zultatelor obținute de fiecare în 
producție.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se cadrelor 
de conducere din întreprindere, 
subliniază că ceea ce s-a realizat 
este un început bun care trebuie 
continuat cu perseverență în ve
derea obținerii unor rezultate tot 
mai valoroase pe linia moderniză
rii și așezării pe baze științifice a 
producției în întreaga uzină.

Se vizitează apoi întreprinderea 
vecină — Fabrica de mașini-unelte 
și agregate București. Construcție 
modernă, dotată cu utilaje de înal
tă tehnicitate, această unitate adu
ce un aport important la echiparea

La uzina „23 August Foto : Agerpres

cu mașini și utilaje de mare ran
dament a multor întreprinderi din 
țară. Directorul general al uzinei, 
ing. Aurel Bozgan, conducîndu-i 
pe oaspeți prin secțiile mecanică 
grea, uzinaj, montaj, înfățișează 
progresele obținute de colectivul 
uzinei în domeniul modernizării 
diferitelor utilaje și agregate afla
te în fabricație, al ridicării 
performanțelor tehnice și eco
nomice ale acestora. In conti
nuare, conducătorilor de partid și 
de stat le sînt prezentate noile lu
crări de investiții în curs de exe
cuție — halele viitoarei fabrici de 
mașini de rectificat. In discuțiile 
cu specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat se interesează de 
activitatea de cercetare științifică 
din întreprindere, de pregătirea 
noilor muncitori, de măsurile care 
se iau pentru asigurarea de cadre 
stabile în uzină și ridicarea nive
lului de calificare a acestora. A- 
preciind ca pozitive măsurile între
prinse pînă acum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază, la plecare, 
că uzina dispune de largi posibi
lități pentru a îmbunătăți în con
tinuare — cu sprijinul ministeru
lui de resort și al comitetului oră
șenesc de partid — activitatea eco
nomică a uzinei.

Obiectivul următor al vizitei este 
uzina „Grivița roșie". însoțiți de 
directorul general al uzinei, ing. 
Jean Beiu, și de alți specialiști din 
întreprindere, conducătorii de 
partid și de stat se opresc în sec
țiile principale — construcții su
date, cazangerie, montaj, mecani
că mijlocie și fină — și sînt in
formați asupra stadiului aplicării 
studiilor de perfecționare a orga
nizării producției și a muncii. In 
secția mecanică grea, în fața unei 
machete care înfățișează diferite 
variante de amplasare a utilajelor, 
directorul general al uzinei arată, 
prin comparație, efectele măsurilor

motivă a minerilor
Uzina „Unio* din Satu 
a Început producția de 
a unul nou tip de ma- 

pentru mecanizarea

La 
Mare 
■erie 
find
transporturilor în industria mi
nieră: locomotiva Diesel de 
mind, antigrizutoasâ, de 45 CP 
— LDM-45. Comparativ cu alto 
tipuri de asemenea mașini fa
bricate In țarâ, locomotiva are 
o putere de tracțiune mai mare 
cu 300 kg-forțâ și posedă un 
bun demaraj. Ea este prevă
zută cu un ambreiaj cu două 
discuri menite să contribuie la 
prelungirea duratei sale de ex
ploatare. Motorul locomotivei

este astfel reglat incit să di
minueze acțiunea nocivă a oxi
dului de carbon — rezultat 
din arderea carburanților — 
asupra atmosferei din subte
ran.

Corespunzătoare tuturor ce
rințelor pe care le reclamă ac
tualele norme de protecție 
antigrizutoasa în mine, noua 
locomotivă proiectată 
lizată de constructorii 
reni este comparabilă, 
privește performanțele
co-funcționale, cu cele mai 
bune produse similare străine.

(Agerpres)

și rea- 
sâtmă- 

în ce 
tehni-

I AGRICOLE
DE
TOAMNA

în condițiile producției 
moderne conducerea a 
devenit o știință exactă.

Numai sprijinindu-se 
în toate acțiunile sale pe 
știința conducerii, însu- 
șindu-și un întreg sis
tem de cunoștințe pri
vind cele mai moderne 
metode de organizare șl 
înnoindu-le permanent, 
tnvățînd subtilele me
canisme economice care 
pun în mișcare marele 
agregat al întreprinde
rii, deciziile unui ade
vărat Comandant al 
producției moderne — 
ferite astfel de întîm- 
plător, arbitrar și su
biectiv — vor fi, în
totdeauna, sub rapor
tul eficienței, optime.

Dar perfecționînd pe 
Comandanții producției 
moderne, Centrul va 
forma șl instrui și Sta
tul lor Major: specialiști 
în organizarea produc 
ției și a muncii sau în 
organizarea și cerceta
rea operațională, nor- 
matori, personal de de
servire matematică a 
calculatoarelor electro
nice etc. Sociologia și 
psihologia sînt și ele 
chemate în 
productivității.

La „Centru" 
dia simultan 
cursanțl. La 1 
brie 1967 au 
experimental, 
cursuri sau 
me“ : 1. cursul de per
fecționare în conduce
rea întreprinderilor ; 2. 
cursul de organizare 
științifică a producției 
șl a muncii pe ramuri 
de producție ; 3. cursul 
de specializare în stu
diul muncii; 4. cursul 
de analiști de modele 
șl B. cursul pentru pro
gramarea sistemelor e- 
lectronlce. Luîndu-se In 
considerare importanța, 
în producția modernă, 
a fluxului informațio
nal, in luna noiembrie

— Vin negreșit.
Vasăzică aici... Alei, 

în acest parc tăcut, un
deva la marginea liniei 
de centură a Capitalei, 
departe de forfota stră
zilor, aici, în aceste clă
diri sobre cu zeci de 
săli de studiu și birouri 
sistem „wiking”, cu săli 
de conferințe, aparta
mente confortabile, cu 
biblioteci, restaurant cu 
bucătărie semiautomată, 
pavilioane și terenuri 
de sport... Aici, în a- 
ceste clădiri, aici, unde 
zidarii fac ultimele a- 
menajări pentru spațiul 
care va fi dominat de o 
mașină electronică de 
calcul, aici s-a instalat 
cartierul general al ce
lui mal tînăr și modern, 
totodată, Centru al com
petenței.

Trec linia de centură 
șl frînez în fața ghere
tei picherului.

— Nu, nu intrați în 
Otopenl, o luați pe lîn
gă linie, la stînga, vreo 
doi kilometri înainte...

Pornesc motorul și vi
rez. De pe marginea șo
selei doi bărbați îmi fac 
semne.

— Avem aceeași di
recție...

— Poftiți. Dar numai 
pînă la Centru...

— Noi tot la Centru...
Facem cunoștință : 

Ing. Ion Tudor și Ion 
Andone, economist.

— Aici...
Coborîm.
— Dacă aveți 

poftiți șl pe 
Sala 6...

timp, 
noi...lată situație se datorește atît strîn- 

gerii cu întîrziere a culturilor 
tîrzil, cît și nefolosirli cu în
treaga capacitate a tractoarelor. 
Timpul s-a îmbunătățit, așa că, 
în aceste zile, se poate trece cu 
toate torțele la executarea ară
turilor de toamnă pentru a pu
tea pune o temelie puternică re
coltei viitoare.

în această perioadă trebuie a- 
cordată atenția cuvenită și altor 
lucrări de sezon: plantatul po
milor, semănatul legumelor de 
primă apariție, îngroparea vii
lor. Cooperativele agricole au în- 
sămînțat și plantat, în această 
toamnă, 8 400 ha cu legume de 
prima apariție, depășind cu 
1 400 ha suprafața prevăzută. 
Este necesar ca acțiunea de
plantare și însămințare a legu
melor să continue și în zilele 
prielnice care vor urma, ea și 
în timpul iernii, pentru a se asi
gura cantități sporite de legume 
necesare aprovizionării popu
lației în primele zile ale primă
verii. O mai mare atenție tre
buie acordată plantării pomilor, 
timpul fiind deosebit de priel
nic pentru 
lucrări.

Organele 
partid sînt 
mc activitatea consiliilor agrico
le și a uniunilor cooperatiste, ca 
acestea să urmărească realiza
rea în întregime a prevederilor 
privind volumul lucrărilor de 
executat in această toamnă în 
agricultura de stat și coopera-

ÎN

A CONDUCE

SPIRIT
CEPECA

MODERN
Abrevierea

(sau, complet, Centrul 
de Perfecționare a Pre
gătirii Cadrelor de Con
ducere din întreprin
deri) n-a intrat încă în 
vocabularul uzual. Dar, 
conceput pe sistemul 
undelor care se propa
gă din cercuri mici în 
cercuri din ce în ce mai 
mari — CEPECA își 
va găsi, în scurt 
timp, în lexicul compe
tenței, unul din locurile 
cele mai solicitate. Căci, 
răspunzînd indicațiilor 
«i sarcinilor de partid 
și de stat privind tra
ducerea în viată a or
ganizării științifice a 
producției și a muncii, 
înființat pe baza unei 
convenții tripartite în
tre guvernul român, 
Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvolta
re (Fondul special) și 
Organizația Internațio
nală a Muncii, Centrul 
și-a pus în focarul a- 
tentiei o sarcină de 
prim ordin : perfecțio
narea pregătirii condu-

cătorilor producției mo
derne.

în condițiile progresu
lui tehnic contemporan, 
metodele empirice în 
organizare, fără o fun
damentare riguros știin
țifică, devin frîne. In a- 
ceeași măsură, pentru 
un conducător de între
prindere, o cît de te
meinică pregătire de 
specialitate în ramură 
devine insuficientă. Zil
nic, el este pus în fața 
unor probleme de o 
mare complexitate. De
ciziile sale trebuie să 
fie precise, rapide șl e- 
ficiente. Producția nu 
poate aștepta. O strictă 
specializare și o prac
tică oricît de vastă, lip
site de cunoașterea ce
lor mal moderne cuce
riri în domeniu, de me
tode și de un flux in
formațional bine pus la 
punct — pot să fie in
operante, soluțiile de 
moment, văduvite de 
perspectivă, să ducă, în 
context mondial, la o 
productivitate scăzută.

ajutorul

pot stu-
300 de 

septem- 
început, 

cinci 
„progra-

prompt 
procesul

și organizațiile de 
chemate să îndru-

executarea acestei

fabricii — ne dă posibi- 
urmărim operativ pro- 
fiecare mașină, să de- 
să remediem

rezulta-

Arături de toamnă la ferma „Clucereasa", regiunea Argeș
(Foto : M. Cioc)

întreprinse pînă acum asupra îm
bunătățirii ritmicității producției, 
creșterii productivității muncii și 
folosirii mai raționale a spațiilor 
de producție. El informează, că, pe 
baza măsurilor ce se vor lua în 
continuare, se creează condiții ca 
nivelul producției prevăzut pen
tru 1970 să fie atins mai de
vreme.

Referindu-se la rezultatele uzi
nei și relevînd rolul important 
pe care îl are în economia națio
nală, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a accentuat asupra necesității de 
a se amplifica eforturile pentru 
modernizarea cu mai multă perse
verență a producției, pentru reme
dierea deficiențelor existente în 
unele sectoare, arătînd că munci
torii, inginerii și tehnicienii uzinei 
au capacitatea de a perfecționa 
continuu organizarea producției și 
a muncii în întreprindere și a ob
ține rezultate superioare.

Vizita a continuat apoi la între
prinderea textilă „Dacia”. Par- 
curgînd secțiile modeme de prepa- 
rație și țesătorie, precum și diferi
tele ateliere ale centrului de finisaj, 
conducătorii de partid și de stat sînt 
informați de directorul întreprin
derii, ing. Nicu Pascali, și de alți 
specialiști despre eforturile depuse 
de colectivul fabricii pentru utili
zarea mai bună a capacităților de 
producție, diversificarea sortimen
telor de produse și ridicarea calită
ții acestora. In atelierele de albito- 
rie și imprimerie sînt înfățișate 
diferite procedee modeme de fini
saj. Conducătorii de partid și de

stat discută cu; cadre tehnice și 
economice din îiitreprindere despre 
efectele introducerii unui nou sis
tem, perfecționat, de programare și 
urmărire a producției. Noul sistem 
informațional aplicat la noi — arată 
directorul 
litatea să 
ducția pe 
pistăm și 
orice defecțiune ivită în 
de producție.

Remarcînd ca pozitive 
tele dobândite, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a relevat, totodată, 
că este necesar să se întreprindă 
în continuare noi măsuri pentru a 
se asigura utilizarea cu randament 
maxim a tehnicii moderne cu care 
este înzestrată întreprinderea. De 
asemenea, ținînd seama de speci
ficul acestei fabrici, în care marea 
majoritate a colectivului o formează 
femeile, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat Necesitatea asigurării în 
continuare a unor condiții cores
punzătoare pentru femeile-mame.

In toate întreprinderile vizitate, 
conducătorii de partid și de stat au 
insistat asupra măsurilor ce se 
impun pentru perfecționarea și mo
dernizarea producției, în scopul ri
dicării continue a eficienței întregii 
activități economice. Pretutindeni, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii au 
făcut oaspeților o caldă primire, 
exprimînd hotărîrea lor fermă de 
a transpune în, viață politica parti
dului de dezvoltare a economiei na
ționale și a întregii vieți sociale din 
patria noastră, de ridicare a nivelu
lui de trai al poporului.

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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Se insta
lează noii

Hainele de iarnă ale celor mici
locatari

In pragul magazinului 
„Romarta copiilor” o feti
tă își admira paltonașul 
nou-nout. roșu cu guler alb 
de blană. La primul etaj, 
doi flăcăi de-o șchioapă se 
opriseră, împreună cu ma
ma lor. în fata hăinuțelor 
din rextex. un fel de bla
nă artificială moale si lu
cioasă. foarte viu colorată. 
Zeci de alti cumpărători li
liputani umplu, în aceste 
zile, raioanele și magazine
le cu confecții pentru co
pii. Febra cumpărăturilor 
de sezon, după cum se ve
de, i-a cuprins șl pe ei. în
locuirea paltoanelor este i- 
minentă. Cele din anul 
trecut nu-i mai încap, mî- 
necile abia le ajung pînă la 
coate. Paltoanele de blană 
albă sau castanie cu reflexe 
aurii, cele din piele velu- 
rată aduc printre rafturi 
nostalgia primilor fulgi de 
zăpadă. Pentru cei mici in
dustria si comerțul au că
pătat și modele de paltoa
ne de stofă cu o tăietură 
modernă, unele dintre ele 
punctate de luciul nasturi
lor metalici. Magazinele de 
specialitate oferă și cele
lalte articole necesare com
pletării ținutei de iarnă : 
fulare si căciulite pufoase 
din piele sintetică în cu-

• MAI MULTA FANTEZIE IN
SECTORUL CREAȚIEI DE MODELE 

• 0 EXPOZIȚIE BOGATĂ; RĂMlNE
CA LA ANUL S-O CONFRUN
TĂM CU MĂRFURILE DIN MAGA-

ZINE
lori de maci, albăstrele sau 
părăluțe. încălțăminte căl
duroasă, costumase si ro
chițe adecvate anotimpului 
rece.

Piesa de greutate a gar
derobei de iarnă este to
tuși paltonul. Abia după a- 
ceea se aleg și accesoriile.

Am vizitat zilele trecute 
magazinul copiilor, asezaț 
în inima Bucureștiului. 
pentru a vedea ce oferă în 
domeniul îmbrăcămintei 
pentru anotimpul friguros. 
Pe lîngă modelele reușite, 
care izbutesc să retină a- 
tentia cumpărătorilor șl 
să-i determine să le alea
gă. se mai găsesc expuse și 
paltoane peste care, în cel

mai fericit caz, privirea 
trece fără să se oprească. 
Poți auzi păreri pozitive 
sau critice, referitoare la 
mărfurile expuse, precum 
și explicațiile pe care le 
dau vînzătorii. De pildă, 
raionul de confecții pentru 
băieții de vîrstă școlară 
prezintă cîteva modele ac
ceptabile, din stofă în ca
rouri (cam prea discrete), 
cu o croială sport sau al
tele din jerse de lînă. E- 
xistă și cîteva modele a- 
propiate de cerințele aces
tei vîrste, dar se pot ve
dea destule care nu se 
deosebesc cu nimic de cele 
ale adulților. Țesăturile din 
care sînt făcute au o cu-

loare care variază între 
gri-închis, albastru-tulbure 
și negru. Responsabila ra
ionului scuză mohorîtele 
paltoane prin aceea că... 
„așa li se cere la școală”, 
lucru pe care forurile com
petente nu îl confirmă. Cu 
siguranță că nu școlile au 
cerut ca paltoanele fetelor 
să fie făcute din aceeași 
stofă ca și cele ale băieți
lor. Sărăcia de modele se 
face puternic simțită toc
mai la un capitol unde fan
tezia creatorilor ar fi tre
buit să corespundă dorin
ței firești a preadolescen- 
tilor de a se îmbrăca cu 
lucruri frumoase, potrivite 
cu exigentele lor. care în
cep să se manifeste... O fa
tă de 13—14 ani nu poate 
fi învinuită de cochetărie 
dacă va refuza să se îm
brace cu o haină lipsită de 
orice gratie, neatrăgătoare, 
așa cum sînt multe din cele 
expuse.

La „grupa mică” lucru
rile stau ceva mai bine. Se 
poate alege, mai cu seamă 
pentru fetite, un paltonaș 
frumos, ușor și călduros. 
Stofele și garniturile sînt 
mai bine selecționate. Bă
ieților de vîrstă preșcolară, 
fiind prematur considerați 
„bărbați”, li se oferă

paltonașe de stofă groasă 
și rigidă, destinată paltoa
nelor bărbătești. Copilul 
îmbrăcat cu un asemenea 
palton ar trebui să stea ne
mișcat. ceea ce. vezi bine, 
nu e posibil.

După un „tur" complet 
al raioanelor 
din magazinul 
zintă tot ce 
pentru copil. I 
meniu, nu-ti 
întrebarea : 
creatorilor de 
iscusința celor 
le de confecții au limite 
atît de restrînse ? Nu o 
dată, după ce au prezentat 
tot ce se găsea în raionul 
respectiv și prin depozit, 
vînzătoarele sînt puse în 
Încurcătură de întrebarea s 
altceva nu mai aveți 7

— Nu, acestea sînt mode
lele pe care le primim de 
la fabricile de confecții ale 
M.I.U. Altceva nu avem.

Negăsind ceea ce caută, 
cumpărătorul își reia in
vestigațiile. Pînă la urmă 
cumpără paltonul nu pen
tru că-i place, ci pentru că 
vine iarna si copilului îi 
trebuie.

Rodica ȘERBAN

Châteauroux, Laon, Verdun, Ev- 
reux, Fontainebleau... Pînă recent a- 
ceste localități erau sinonime alo 
bazelor N.A.T.O. și ale S.U.A. insta
late In împrejurimi. Erau doar 
cîteva din lanjul de baze militare 
și depozite străine ce încingea, 
pînă de curtnd, pămîntul Franfei. 
Zeci de mii de hectare de terenuri

cu confecții 
care pre

se produce 
în acest do- 
poti stăpînl 

Imaginația 
modele și 

■ din fabrici-

(Continuare in pag. a Il-a)

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE IA AL. GHEORGHIV

fuseseră răpite agriculturii teu In
dustriei ; piste lungi de beton, 
hangare Imense, diversa instalații, 
depozite, ateliere militare, pesta 
cere fîlfîia steagul Înstelat, sflrtecau 
păduri întinse.

Dar, la cererea Franfei, care nu 
s-a împăcat cu această încălcare a 
suveranității sale teritoriale, bazele 
și depozitele N.A.T.O. și ale S.U.A. 
au fost evacuate. Au apărut de 
acum primii noi locatari. Cine 
sînt ei ?

Am aflat răspunsul, lăstnd In 
urmă Parisul cu 265 km și ajun- 
gînd la Châteauroux. Un orășel de 
provincie, calm ca apele verzui 
ale Indrel ce-l brăzdează. 50 000 
de suflete trăiesc In acest orășel 
cu profil comercial și agricol, m 
proape fără industrie.

(Continuare in pag. a V-a) J
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C O N F E RINȚELE ORGANIZAȚIILORj

REGIONALE DE PARTID

BACĂU
Nota dominantă a Conferinței 

organizației regionale de partid 
Bacău au constituit-o profunzimea 
și spiritul de răspundere cu care a 
dezbătut documentele recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., în care oa
menii muncii din această regiune, 
ca și din toată țara,, văd un an
samblu de măsuri esențiale, care, 
răspunzînd cerințelor obiective ale 
dezvoltării economiei, sînt menite 
să contribuie la accelerarea mer
sului înainte al societății noastre 
socialiste. Conferința a dat expre
sie adeziunii totale față de hotărî
rile plenarei, față de politica știin
țifică a partidului de înflorire con
tinuă a patriei, față de activitatea 
internațională a României socia
liste.

La conferință a participat tov. 
Nicolae Iani, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și alți activiști ai Comi
tetului Central. în raportul prezen
tat de tov. loan Ichim, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Bacău 
al P.C.R., s-a făcut un succint bi- 
lanț al succeselor obținute de oa
menii muncii, de organizațiile de 
partid din regiune și s-au scos în 
evidență sarcinile de viitor. Tn 
condițiile unei industrii moderne 
— a spus vorbitorul — organiza
rea științifică a producției și a 
muncii a devenit un imperativ al 
progresului. în regiune s-au între
prins importante acțiuni de renta
bilizare a întreprinderilor, de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii în toate 
fost depistate rezerve 
a producției globale în 
nai cu 2,5 miliarde de 
în anul 1968 producția 
fi mai mare cu circa 400 milioane 
lei decît prevederile cincinalului. 
Rezultatele sînt frumoase, dar încă 
departe de posibilitățile existente, 
a subliniat vorbitorul.

în conferință, participanții la dis
cuții au abordat numeroase proble
me concrete, au făcut propuneri va
loroase.

— Măsurile adoptate de plena
ră — spunea tov. Aurel Cali- 
mandric, secretar al comitetului re
gional de partid — sînt dictate de 
complexitatea la care a ajuns eco
nomia noastră națională, de posi
bilitățile ce există pentru punerea 
în valoare la un nivel superior a 
marilor rezerve de care dispunem.

Numeroși participanți care au 
luat cuvîntul s-au referit pe larg 
la aspectele privind perfecționarea 
producției, ridicarea continuă a 
eficienței economice a activității 
întreprinderilor, la creșterea rolu
lui conducător al partidului în eco
nomie, ca și în toate celelalte do
menii ale vieții.

Ing. Vasile Belizna, director ge
neral al Uzinei de fire sintetice 
Săvinești, Constantin Bucșă, direc
torul sucursalei regionale Bacău a 
Băncii Naționale a R.S.R., Petre 
Mangiac, directorul D.R.E.T.I.L. 
Bacău, după ce s-au referit la ca
racterul profund realist al docu
mentelor plenarei C.C. au relevat 
urmările negative ale centralis
mului excesiv. Ei au subliniat însă 
că lărgirea atribuțiilor întreprinde
rilor și instituțiilor nu înseamnă 
renunțarea la centralismul demo
cratic — principiu suprem în în
treaga activitate a partidului și sta
tului nostru.

în cadrul dezbaterilor, mai mulți 
vorbitori s-au referit la măsurile 
de rentabilizare a întreprinderilor. 
Dezbaterea documentelor a în
semnat pentru noi — a spus tov. 
Vasile Țiț, directorul Fabricii de 
postav Buhuși — o schimbare în 
felul de a gîndi, de a aborda pro
blemele întreprinderii și anume 
avînd în vedere întotdeauna scopul 
major de a obține o eficiență eco
nomică maximă. Alți vorbitori s-au 
oprit asupra prevederilor din do
cumente privind perfecționarea 
conducerii producției. Directorul 
general al Combinatului de cauciuc 
sintetic din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ing. Petre Bunea, 
referindu-se la cele trei unități de 
pe platforma industrială a orașu
lui, arăta că subordonarea între
prinderilor cu profil asemănător 
unei centrale organizate teritorial 
ar da posibilitatea să se unifice 
unele activități comune, cum ar fi 
aprovizionarea, desfacerea, trans
porturile, lucru ce s-ar reflecta în
tr-o utilizare mai bună a mijloa
celor circulante, a capacităților de 
producție, a spațiilor de depozitare, 
ca și a celor peste 200 de ingineri 
din unitățile respective.

După ce s-a referit la ampla ac
țiune inițiată de partid pentru or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii, la faptul că în acest an 
toate întreprinderile din regiunea 
Bacău au devenit rentabile, ing. 
Radu Manoliu, secretar al comite
tului regional de partid, a subliniat 
necesitatea de a da acțiunii de or
ganizare a producției și a muncii . 
continuitate, de a urmări cu fer
mitate finalizarea soluțiilor propu
se. Au fost criticate conducerile Fa
bricii de hîrtie și celuloză Letea, 
Fabricii de încălțăminte „Partiza
nul", întreprinderilor forestiere din 
Comănești și Roznov, pentru faptul, 
că, la stabilirea sarcinilor de plan 
pe anul viitor au ținut sub obroc 
rezervele existente și nefructifica
te încă. Printre altele, s-a făcut 
propunerea să se interzică catego
ric modificarea pe parcursul anu
lui a sarcinilor de plan odată apro
bate ; întocmirea acestora să se 
facă cu cel puțin jumătate de an

unitățile. Au 
de creștere 
acest cinci
lei. Numai 
globală va

înainte pentru a se înlesni înche
ierea la timp a contractelor și a se 
asigura o bună aprovizionare ten- 
nico-materială.

Amintind despre unele studii pri
vind posibilitățile de a folosi mai 
judicios cadrele inginerești și de 
specialiști din unitățile economice, 
studii care au dat la iveală o se
rie de anomalii, primul secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Bacău, ing. Mihai Armașu, a rele
vat, prin sugestii concrete, modali
tatea de a ajunge la o mai bună re
partizare a lor și la stabilitate în 
funcțiile ce le ocupă.

în cuvîntul lor participanții la 
conferință Olga Munteanu, secre
tara comitetului de partid din fa
brica de postav „Proletarul “, Ion 
Jiva, președintele consiliului regio
nal al sindicatelor. Boris Ceapalis, 
directorul S.M.T. Roman, mais
trul Ion Damaschin de la între
prinderea de foraj Tg. Ocna și tov. 
Ion Lascăr, membru de partid din 
ilegalitate, s-au ocupat de prevede
rile din documente privind îmbu
nătățirea sistemului de salarizare 
și majorare a salariilor, dezvolta
rea construcțiilor de locuințe, îm
bunătățirea administrării și întreți
nerii fondului locativ și noul regim 
al chiriilor și altele.

De o deosebită atenție s-au bucu
rat în cadrul dezbaterilor proble
mele privitoare la îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoria- 
le a țării și sistematizarea localită
ților rurale, care, în regiunea Ba
cău, apare ca o necesitate deosebit 
de actuală. Arătînd că actuala or
ganizare administrativă are multe 
lacune și neajunsuri, tov. Ștefan 
Boboș, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular regio
nal. a menționat unele dintre ele. 
între organele centrale și comune 
și orașe se interpun verigi interme
diare care generează paralelisme, 
suprapuneri de atribuții, îngreu
nează conducerea întregii activități 
politice, economice și social-cultu- 
rale. Și în regiunea noastră au cres
cut nejustificat aparatul adminis
trativ și cheltuirea exagerată de 
fonduri pentru întreținerea lui — 
a spus vorbitorul. Cadrele de spe
cialitate se găsesc concentrate la 
raion și regiune. Nu de mult am 
fost în comuna Gherăești, unde 
președintele cooperativei agricole 
de producție îmi spunea că sînt al 
zecelea în ziua aceea care am ve
nit în control. Pot fi întîlniți la co
mună destui inspectori și contro
lori care, în multe cazuri, vin pen
tru aceeași problemă.

Cu mult interes a fost ascultat 
cuvîntul tovarășului Vasile To- 
mescu, președintele Sfatului popu
lar din comuna Bodești — Pia
tra Neamț, care, după ce a prezen
tat imaginea satelor șl comunei în 
plină dezvoltare, a arătat că prin

sistematizarea comunei se pot reda 
agriculturii aproape 400 hectare te
ren agricol, că aici sînt posibilități 
reale de a se introduce alimentarea 
cu apă, încălzirea centrală la uni
tățile social-culturale, că în anul 
viitor va fi dată în folosință o 
baie comunală, un nou dispensar, o 
brutărie construită prin contribu
ția celor două cooperative agricole 
de producție din comună.

Avînd în vedere necesitățile 
transformării comunei într-o pu
ternică unitate administrativă, in
ginerul Silviu Strasser, președin
tele uniunii regionale a cooperati
velor agricole de producție, și 
Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Maftei, președintele cooperativei 
agricole de producție din Țibucani, 
au opinat pentru trecerea în com
petența consiliului comunal a unor 
atribuții privind dezvoltarea unită
ților prestatoare de servicii pen
tru populație, probleme de gospo
dărie comunală, sistematizări, con
strucții de drumuri, probleme de 
stare civilă, evidența populației 
în acest scop sînt necesare analize 
aprofundate, multilaterale, compe
tente.

în concluzia dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ioan Ichim. A- 
preciind spiritul constructiv, crea
tor, atmosfera de puternic entu
ziasm a dezbaterilor, vorbitorul a 
arătat că pentru îndeplinirea pre
vederilor documentelor plenarei 
din octombrie, ale hotărîrilor ce 
vor fi luate de Conferința Națio
nală a partidului se impun conti
nua perfecționare a întregii activi
tăți de partid și economice, ridica
rea ei calitativă prin creșterea ne
contenită a competenței cadrelor de 
partid și economice, îmbunătățirea 
permanentă a stilului și metodelor 
lor de muncă, desfășurarea unei 
intense activități din partea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
pentru combaterea manifestărilor 
de rutină și formalism, pentru pro
movarea noului în toate sectoarele 
de activitate. Vorbitorul s-a referit 
pe larg la sarcinile ce revin orga
nelor și organizațiilor de partid, 
oamenilor muncii, conducerilor în
treprinderilor pentru asigurarea 
îndeplinirii în condiții optime a 
sarcinilor de plan pe 1967 și pre
gătirea temeinică a producției anu
lui viitor.

La punctul doi al ordinii de zi, 
Conferința regională de partid Ba
cău a ales, potrivit normelor de 
reprezentare stabilite, 62 de dele
gați pentru Conferința Națională a 
partidului.

în aplauzele puternice ale asis
tenței, conferința a adresat 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU o scrisoare in care 
se spune printre altele :

„Conferința organizației regionale de partid Bacău, exprimînd 
opinia comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiune, dă 
o înaltă apreciere documentelor Plenarei din 5—6 octombrie a 
C.C. al P.C.R. și își manifestă deplina adeziune față de măsurile 
preconizate, de o excepțională importanță pentru dezvoltarea me
reu ascendentă a economiei naționale, de ridicare pe o treaptă 
superioară a eficacității activității economice în vederea creșterii 
neîncetate a bunăstării întregului popor. Dezbaterile largi, pă
trunse de maturitate și înalt simț de răspundere, desfășurate în 
unitățile economice, în adunările de partid, la sesiunile sfaturilor 
populare, în întîlnirile cu activiștii de partid și de stat, cu spe
cialiștii din diferite domenii, la care au participat zeci de mii de 
oameni ai muncii, cît și dezbaterile din conferința noastră au 
subliniat caracterul profund științific, novator și realist al măsu
rilor preconizate de plenară, au reliefat bogata experiență acu
mulată de colectivele de muncă, multiplele posibilități și mijloace 
de îmbunătățire a activității concretizate în cele peste 900 de pro
puneri făcute în spiritul documentelor plenarei Comitetului Cen
tral. Totodată, raportăm conducerii partidului că în 10 luni ale 
anului în industria regiunii s-a obținut o producție globală supli
mentară de peste 300 milioane lei, livrîndu-se peste plan 36 mi
lioane kilowatt/ore energie electrică, 12 000 tone țiței, aproape 
20 000 tone de ciment, mari cantități de produse chimice și fores
tiere ; planul productivității muncii a fost depășit cu 2,2 la sută 
și s-au obținut peste plan 257 milioane lei beneficii.

Participanții la conferință, exprimîndu-și acordul deplin cu mă
surile preconizate de plenara din octombrie, susțin și 
același timp politica externă, acțiunile și inițiativele 
și statului nostru pentru întărirea unității și coeziunii 
socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești 
nale, pentru întărirea păcii și progresului omenirii, 
organizației regionale de partid se angajează in fața Comitetului 
Central, a dv. personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca 
organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii de pe cu
prinsul regiunii Bacău să depună eforturi sporite pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului, aducîndu-și contribuția lor la ridicarea 
României socialiste pe noi culmi ale civilizației și progresului".

aprobă în 
partidului 
sistemului 
internațio- 
Conferința

MUREȘ-AUTONOMA
MAGHIARA

a-

Conferința a constituit o nouă și 
concludentă ilustrare a hotârîril 
neabătute cu care comuniștii, toți 
oamenii muncii din regiune înfăp
tuiesc politica partidului, adeziu
nea lor deplină la programul Insu

flețitor de înflorire a țării ce va 
fi supus aprobării Conferinței Na
ționale a P.C.R.

Constantin MORARU 
Gheorghe BALTA

Palatul Culturii din Tg. Mureș a 
găzduit duminică Conferința orga
nizației regionale de partid Mureș- 
Autonomă Maghiară. La lucrările 
sale au participat delegații aleși 
în adunările organizațiilor de par
tid din cele mai importante unități 
economice, instituții de știință, cul
tură și învățămînt din regiune, 
precum și invitați. Erau prezenți 
membrii și membrii supleanți ai co
mitetului regional și ai comisiei de 
revizie, membrii birourilor comite
telor raionale de partid, precum și 
alți delegați, desemnați de organi
zațiile de partid — muncitori, teh
nicieni, ingineri, oameni de știin
ță, scriitori, cadre didactice, vechi ' 
membri ai Partidului Comunist 
Român, conducători ai organizații
lor obștești. Au participat, de ase
menea, tov. Grigore Răduică, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și alți 
activiști ai Comitetului Central.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor la primul punct înscris la 
ordinea de zi, tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al comitetului 
regional de partid, a spus, între 
altele: Prin problematica lor cu
prinzătoare, prin profunzimea
nalizei, caracterul lor științific, re
alist, documentele plenarei din 
5—6 octombrie 1967 reflectă preo
cuparea constantă a conducerii par
tidului și statului nostru, personal 
a secretarului general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a găsi și aplica în fiecare etapă 
a dezvoltării țării cele mai potrivi
te forme și metode de conducere și 
organizare a economiei, a întregii 
vieți sociale. Documentele sinteti
zează învățămintele a două dece
nii de economie planificată, asigură 
aplicarea consecventă a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea.

Numeroșii delegați și invitați care 
au participat la discuții și-au ex
primat deplina adeziune la docu
mentele dezbătute, au subliniat 
deosebita lor valoare teoretică și 
practică, spiritul lor clarvăzător. Ei 
și-au exprimat recunoștința pro
fundă pentru grija ce se degajă 
din aceste documente pentru în
florirea economiei și culturii, dez
voltarea social-economică a tutu
ror orașelor și satelor patriei, pen
tru propășirea României socialiste. 
Totodată, au aprobat întru totul 
politica externă a partidului și sta
tului, care corespunde dezideratelor 
dezvoltării colaborării multilatera
le cu toate țările socialiste, întări
rii unității și coeziunii sistemului 
socialist mondial și a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, promovării coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite, apărării păcii în în
treaga lume.

Ing. Dorel Popa, directorul gene
ral al Combinatului de îngrășămin
te azotoase din Tg. Mureș, Mișu 
Kraft, directorul general al termo
centralei Luduș, Petru Țăranu, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Toplița, și Teodor 
Spineanu, secretarul comitetului de 
partid al Combinatului chimic-Tîr- 
năveni, au evidențiat, prin data 
și fapte concludente de la locurile 
de muncă, efectele pozitive ale ex
perimentelor ce se întreprind de 
cîteva luni în scopul îmbunătățirii 
planificării, finanțării, creditării și 
conducerii întreprinderilor.

Ing. Szotyori Ertid, secre
tar al comitetului regional de 
partid, a remarcat că prevederile 
directivelor sînt întru totul concor
dante cu nivelul la care a ajuns so
cietatea noastră. Bunăoară, prin
cipiul conducerii colective s-a a- 
plicat în multe locuri, cu toate că 
nu era înscris în nici un regula
ment de funcționare, pentru că 
viața a impus ca la luarea unor de
cizii importante să-și aducă con
tribuția mai multe cadre compe
tente. Totodată, a propus să se a- 
nalizeze posibilitatea cuprinderii în 
subordinea centralelor economice 
a unora din întreprinderile locale 
cu profil bine precizat.

Vasile Rus, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Tg. 
Mureș, a subliniat că în pre
zent apropierea conducerii indus
triei de unitățile productive este 
o condiție esențială pentru funda
mentarea temeinică a soluțiilor de 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție. El și-a exprimat convinge
rea că prin măsurile ce se adoptă 
vor fi evitate schimbările din mers 
ale indicatorilor de plan, neindi
cate în genere și cu atît mai puțin 
cînd sînt menite să „ajusteze" ci
frele, să acopere neajunsuri din ac
tivitatea anumitor întreprinderi sau

direcții generale. Vorbitorul a opi
nat pentru înființarea unor centre 
de calcul în cadrul viitoarelor cen
trale industriale.

Mecanicul de locomotivă Dumi
tru Fania, de la Complexul C.F.R. 
din Tg. Mureș, Mihail Gheorghe, 
președintele consiliului sindical 
regional, Mircea Fodor, directorul 
sucursalei Băncii de investiții, și 
alți participanți la dezbateri au re
levat că hotăr'îrea recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. cu privire la îm
bunătățirea sistemului de salariza
re și majorarea salariilor a stîr- 
nit un larg ecou în rîndurile oa
menilor muncii. Ei au apreciat că 
prevederile amintite constituie o 
pîrghie importantă în aplicarea 
consecventă a principiului cointe
resării materiale.

Hăbor Tibor, directorul între
prinderii agricole de stat din Re
ghin, și Liviu Corlea, președinte
le cooperativei agricole de produc
ție din comuna Bogata, raionul Lu
duș, s-au referit în cuvîntul lor la 
însemnătatea creării fermelor de 
stat, pentru creșterea producției și 
a rentabilității în agricultura de 
stat și, respectiv, la unele proble
me ale creșterii producției agrico
le, vegetale și animale în sectorul 
cooperatist. Marcel Mogoșiu, pre
ședintele consiliului agricol regio
nal, a subliniat în cuvîntul său ne
cesitatea folosirii mai chibzuite a 
specialiștilor cu studii superioare
din regiune.

Participanții 
referit pe larg 
cipiflor de bază cu privire la îm
bunătățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a României și 
sistematizarea localităților rurale. 
Branis Lajos, președintele comi
tetului executiv al sfatului popu
lar regional. Ana Teodorescu, pro
fesoară la liceul din Miercurea-Ni- 
raj, Kiss Albert, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar raional Ciuc, și alți vorbitori au 
exprimat deplina aprobare a popu
lației de la orașe și sate — ro
mâni, maghiari, germani — față 
de măsurile menite să asigure un 
cadru administrativ propipe fruc
tificării eforturilor partidului și 
statului în vederea dezvoltării for
țelor de producție pe întregul teri
toriu al țării, înlăturării unor for
me administrative care nu mai co
respund cerințelor actuale. „Crea
rea unor județe ca și a unor co
mune mari este cerută de viață — 
a spus Szekely Găspăr, președin
tele Comitetului executiv al Sfa
tului popular raional Gheor- 
ghieni. în raion există locali
tăți, ca de pildă Ditrău, cu 
populație numeroasă. Aici s-au 
putut crea o fabrică unde lucrea
ză peste 500 salariați, 19 unități de 
deservire a populației — brutării, 
croitorii, tîmplării, ateliere de fri
zerie și coafură, o rețea sanitară 
dezvoltată, cu o stație de salvare ; 
există și un autobuz pentru trans
portul în cadrul comunei. Este de 
la sine înțeles că un asemenea ni
vel de viață nu se poate dobîndi 
în localități unde densitatea locui
torilor este mică și, din păcate, a- 
vem și așezări cu 3—8 oameni. In- 
dicînd unirea localităților mici în 
comune mari, partidul asigură a- 
propierea mediului de viață rural 
de cel orășenesc, creșterea nivelu
lui de civilizație în satele noas
tre".

Un puternic ecou a avut proble
matica complexă a documentelor 
recentei plenare în rîndurile inte
lectualității din regiune. Scriitorul 
Hajdu Gybzb, redactor-șef adjunct 
al revistei literare „Igaz Szo“, apre
cia : „E un sentiment de mîndrie 
și siguranță să vezi cum zi de zi,

la dezbateri s-au 
la proiectul prin-

în interesul întregului nostru po
por, eminentul nostru partid ne 
conduce în viața social-politică, a- 
plicînd în mod creator tezele fun
damentale ale marxism-leninismu- 
lui.

Realitățile însuflețitoare de azi 
înflăcărează tot mai puternic cîn- 
tecul poeților noștri. Acest cîntec 
izvorăște din sufletele noastre, ale 
poporului ce își laudă puterea sa 
— Partidul Comunist Român. El 
salută acea putere, acea forță fără 
margini, care înalță oamenii mun
cii români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, întregul popor, 
întreaga țară, pe culmile civiliza
ției și culturii — ale comunismu
lui".

Mai multi vorbitori au reliefat 
legătura organică dintre programul 
însuflețitor de ridicare pe o treap
tă superioară de civilizație și pro
gres a patriei și politica externă a 
partidului și statului nostru. Prof, 
doctor-docent Gheorghe Pușcaș, 
rectorul Institutului de medicină și 
farmacie din Tg. Mureș, a spus, 
între altele: „întreaga activitate 
desfășurată de Comitetul Central 
al partidului și guvernul Republicii 
Socialiste România pe planul re
lațiilor externe corespunde cu in
teresele vitale ale poporului și, 
totodată, cu îndatoririle internațio
naliste ce revin tării noastre".

Abordînd unele aspecte ale ac
tivității politico-ideologice, Szeke- 
res Săndor, secretar al comitetu
lui regional de partid, a relevat că 
învățămîntul de partid, munca 
politică de masă trebuie să contri
buie Ia cunoașterea cît mai temei
nică a ideilor cuprinse în docu
mente. E firesc ca întreaga muncă 
ideologică să capete în această pe
rioadă mai multă prospețime. Și o 
va dobîndi dacă vom recurge în 
activitatea noastră la forme și me
tode variate.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov Nicolae Vereș.

Vorbitorul a remarcat că lucrări
le conferinței au purtat pecetea u- 
nui spirit creator, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru entuziast 
și competent. Adeziunea depli
nă la documentele supuse dezbate
rii exprimă sentimentele tuturor 
oamenilor muncii din regiune, care 
consideră politica Partidului 
munist Român drept propria 
politică și o transpun în fapt 
consecventă.

Totodată s-a referit la unele 
pecte ale realizării sarcinilor 
anul în curs și ale asigurării tutu
ror condițiilor care să permită în
deplinirea celor din 1968 încă din 
primele zile ale anului. De aseme
nea, a analizat stadiul lucrărilor a- 
gricole, al realizării planului de 
creștere a animalelor și alte aspec
te actuale din activitatea organelor 
de partid și de stat.

Adeziunea deplină la documen
tele dezbătute — a spus în încheie
re vorbitorul — va însoți pe dele
gații noștri la Conferința Națională 
a P.C.R. întîmpinînd acest mare 
eveniment cu noi realizări în toate 
domeniile de activitate, ne anga
jăm implicit să milităm neobosit 
pentru traducerea în viață a hotă
rîrilor de importanță istorică ce se 
vor adopta în curînd.

S-a trecut apoi la al doilea punct 
. înscris pe ordinea de zi : alegerea 

delegaților pentru Conferința Na
țională. Corespunzător normelor de 
reprezentare stabilite, au 
50 de delegați.

Co
lor 
cu

as-
pe

fost aleși

In aplauzele susținute 
tenței, conferința a 
COMITETULUI CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ___
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, o scrisoare în care 
se arată, între altele:

ale asis- 
adresat 

AL 
RO-

Uzina de fibre sintetice Sâvineșh Foto : Gh. Vințilă

„Conferința organizației regionale Mureș-Autonomă Maghiară a 
P.C.R. adresează, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din regiune, un cald salut tovărășesc Comitetului Central, 
dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Exprimîndu-și adeziunea deplină față de documentele de excep
țională însemnătate elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie 1967, delegații și invitații la conferință au dat glas sen
timentelor nutrite de toți oamenii muncii din regiune față de poli
tica clarvăzătoare, profund realistă a partidului.

în ansamblul măsurilor preconizate de conducerea partidului, 
privind dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste — sinteză 
programatică de mare profunzime științifică, rezultat al gîndirii 
sale novatoare — noi vedem expresia grăitoare a consecvenței cu 
care sînt traduse în viață hotărîrile Congresului al IX-lea, în de
plină concordanță cu interesele poporului. Sîntem convinși că 
înfăptuirea Directivelor privind perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei, a principiilor referitoare la îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale a țării și celelalte documente 
ale plenarei corespund întru totul cerințelor obiective ale ridicării 
pe o treaptă superioară a desăvîrșirii construcției socialiste, creea
ză un cadru favorabil progresului social multilateral, valorificării 
mai depline a avantajelor orînduirii socialiste, continuării în ritm 
susținut a operei de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării.

Strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, mun
citorii, țăranii și intelectualii din regiunea noastră, români, ma
ghiari și germani, vor lupta neobosit, vor munci cu și mai mare 
entuziasm pentru traducerea în viață a hotărîrilor ce vor fi adop
tate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, adu
cîndu-și contribuția la înfăptuirea mărețului program de desăvîrși- 
re a construcției socialismului în scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România".

Lucrările de înaltă ținută ale 
conferinței au demonstrat preg
nant competenta organizațiilor de 
partid în analiza multilaterală a 
problemelor vitale ale construcției 
socialiste în patria noastră. Ele au 

reflectat, totodată, însuflețirea,

activitatea entuziastă cu care oa
menii muncii de pe meleagurile 
mureșene, ca și din întreaga țară, 
întîmpină Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Al. POPESCU
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(Urmare din pag. I)

— Intr-adevăr, mărturisește res
ponsabila magazinului, Paula Aure- 
liu, ceea ce prezentăm noi, la capi
tolul paltoane, este sărăcăcios. Prea 
puține modele atrăgătoare, și mai pu
ține acele elemente — țesături, acce
sorii, colorit — care să deosebească 
magazinul nostru de celelalte, să-l 
confere un specific.

Cuvintele responsabilei sună ca un 
cîntec vechi pe care l-ai ascultat de 
atîtea ori...

Am reluat investigațiile pentru a 
descoperi piedicile care stau în ca
lea producției și desfacerii unor pal
toane pentru copii cît mai conforme 
cu cerințele, cu gustul evoluat al pu
blicului. La secția de creație a Fa
bricii de confecții și tricotaje Bucu
rești, am întrebat-o pe tovarășa 
Odette Mihăescu: ce le trebuie crea
torilor de modele pentru a realiza a- 
cele paltonașe pe care publicul cum
părător le așteaptă.

— Imaginația creatorului — ne-a 
spus dînsa — este stimulată, în pri
mul rînd, de țesăturile și accesori
ile pe care le are la dispoziție. Ori- 
cît de multă fantezie s-ar cheltui, 
dintr-o stofă cenușie va ieși tot un 
model cenușiu. E drept, pentru exer
sarea talentului creatorilor, fabricile 
ne-au mai trimis cîte un cupon reu
șit din care confecționăm modele. 
Multe din ele sînt sortite însă să se 
oprească în pragul producției de se
rie. Dorințele noastre, în acest do
meniu, sînt, după părerea noastră, 
modeste. De exemplu, pentru copiii 
pînă la vîrsta școlară nu este nevoie 
de țesături speciale pentru băieți și 
fetițe. Stofele în culori vii, pepit sau 
în carouri pe albastru sau pe roșu ar 
satisface exigențele acestei categorii 
de cumpărători. Paltoanele și parde- 
siurile pentru băieți s-ar putea con
fecționa. cu succes, din stofe în ca
rouri mai pronunțate, din tweed etc.

Hainele 
de iarnă 
ale celor 
mici
Cele pentru fete ar merita mai multă 
atenție. S-au săturat și ele de atîtea 
paltoane uni. O gamă de țesături în 
desene variate ar sparge monotonia, 
dînd aripi imaginației creatorilor de 
modele.

Multe din paltonașele triste, mo- 
horîte, croite din stofe de culori în
chise ar putea căpăta o notă veselă, 
copilărească printr-un mic adaos, o 
neînsemnată garnitură. Poate la fel 
de importante ca și țesăturile sînt 
furniturile și accesoriile. Dar gama 
lor continuă să fie restrînsă.

Problema stofelor și a furniturilor 
și accesoriilor este dintre cele mai 
importante, fără îndoială. Asupra ei 
ne rezervăm dreptul de a reveni cu 
alt prilej. La fel de însemnată însă 
pentru reușita unei haine este și 
contribuția creatorului de modele. 
Nu se poate numi meșter bun acela 
care face haine frumoase numai din 
cele mai frumoase țesături. Unde-i 
iscusința lui 7 S-ar putea spune 
chiar că măiestria creatorilor șl a 
acelora care produc pe scară indus
trială confecții constă tocmai în a 
scoate haine moderne și atrăgătoare 
din orice țesătură. Pentru a obține a- 
semenea efecte el trebuie să caute 
soluții pentru a pune în valoare atît 
calitățile stofei cît și pentru a estom
pa defectele ei. O linie originală, un 
amănunt deosebit pot să influențeze 
hotărîrea cumpărătorului. Prin du
rata lor scurtă de întrebuințare, hai
nele destinate copiilor nu trebuie să 
fie confecționate din stofe scumpe 
sau alte materiale costisitoare, ci 
din țesături ieftine, dar de efect.

Din păcate, așa cum se poate ve
dea, la fabricile care produc pal
toane pentru copii — fabricile de 
confecții din Craiova șl din Rm. Să
rat — sectorul de creație este defi
citar. Lipsa unei documentări asu
pra a ceea ce se produce și în alte 
țări cu tradiție în acest gen de 
mărfuri corelată cu utilizarea slabă 
a imaginației, a spiritului novator 
duc la elaborarea acelor modele 
mult prea serioase pentru a fi pur
tate de copii. Nu prin sobrietatea 
micilor confecții ne vor convinge 
creatorii din aceste două fabrici de 
seriozitatea cu care se ocupă de ar
ticolele pentru copii. Nu li se vor 
opune niciodată obiecții lucrurilor 
de bun gust, oricît de fanteziste ar 
fi ele, mai ales cînd sînt destinate 
celor mici. Creația în domeniul con
fecțiilor pentru copii se cere învio
rată.

Totuși, ca o recunoaștere a necesi
tății îmbunătățirii stofelor pentru 
copii, la Direcția generală industrială 
a lînii și mătăsii din M.I.U. am fost 
informați că de mai multe luni s-au 
dat un nou impuls și o nouă orientare 
creației, Argumentul forte în favoa
rea acestei afirmații este expoziția 
amenajată în clădirea ministerului 
care prezintă rodul strădaniilor din 
ultima vreme. Expoziția are o încă
pere specială destinată țesăturilor de 
lînă pentru copii. Intr-adevăr, sto
fele expuse acolo sînt frumoase, viu 
colorate, în combinații de carouri, 
dungi, într-un cuvînt, cu toate 
acele calități pe care le doresc crea
torii de modele. Ni s-au dat și niște 
cifre : dintr-un total de 51 de artico
le, în 555 de desene și poziții colo- 
ristice pentru paltoane și pardesie, 
ce se vor livra în trimestrele II și 
III 1968, 18 articole în 225 desene și 
poziții coloristice sînt absolut noi. Și 
un amănunt deloc neglijabil : prețul 
pe metru se va situa între 100—150 
lei.

Expoziția marchează fără îndoială 
o schimbare de concepție. Ar fi de 
dorit ca ea să nu aibă un caracter 
festiv ca atîtea altele, care nu au a- 
vut urmări în producția curentă a 
fabricilor. De asemenea, este de aș
teptat, ca acest prim pas făcut în 
sensul întineririi țesăturilor destina
te copiilor să fie urmat și de alte 
măsuri eficace, pentru o acțiune ce 
se cere amplificată și continuată cu 
perseverență. Acestei expoziții care, 
după cum am fost asigurați repre
zintă posibilități și nu promisiuni îi 
dorim o altă soartă : fiecare cupon 
expus să poată fi văzut, în anul ce 
vine în magazine, ori transformat în 
hăinuțe de mici dimensiuni să dea 
culoare decorului străzii și parcu
rilor.
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Roadele 
repro- 
lectarii

La Uzina „Electroputere* din 
Craiova au foBt realizate pri
mele produse din seria unitară 
reproiectatâ de transforma
toare electrice pentru puteri 
cuprinse între 100 și 1 600 kVA. 
Noile agregate au dimensiuni 
reduse, nivelul de pierderi cu 
15 la sută mai mic, iar consu
mul de materiale cu 7-10 pro
cente sub cel al mașinilor si
milare din vechea serie de 
fabricație, ceea ce le conferă 
o calitate superioară

Tot aici au fost reproiectate 
alte 14 tipuri de diferite trans
formatoare electrice. Concomi
tent cu îmbunătățirea parame
trilor funcționali, la fiecare 
dintre acestea se obțin eco
nomii de materiale în valoare 
de 800-1000 lei. Numai la tran
sformatoarele reproiectate de 
315 kVA, de pildă, se economi
sesc în cursul acestui an 60 
tone de tablă sillcioasă.

Motoarele sincrone reproiec
tate de 100 și 200 kW au o gre
utate cu 12 la sută mai mică, 
iar tablourile de comandă 
pentru motoarele de 250-630 
kW sînt mai ușoare cu 480 kg 
decît cele vechi. Mai mult de 
jumătate din cele circa 600 
tone de materiale economisite 
de la începutul anului la 
„Electroputere* se datoresc 
acțiunii de reproiectare a pro
duselor. (Agerpres)

-----------------------------------tribuna experienței înaintate

CALITATE SUPERIOARĂ
I Totul a pornit de la o scrisoare 

expediată de întreprinderea de ho
teluri și restaurante Mamaia. Des- 

Itinatar : întreprinderea de moră- 
rit și panificație „Dobrogea", în 
ea se transmit „felicitări pentru 

I modul impecabil — calitate și res
pectarea termenelor de livrare — 
în care s-a asigurat sezonul 1967 

Icu produse", mult căutate de su
tele și miile de turiști, români și 
străini, care s-au bucurat în acest 

Ian de frumusețile litoralului nos
tru. Și iată-ne printre cei cărora le 
sînt adresate aceste cuvinte...

I— Faptul că la începutul anului 
unitatea noastră a fost desemnată 
întreprindere-etalon pe ramură, 
I obliga — ne-a relatat tov. Mar

cela Ciocan, inginer-șef al între
prinderii. Trebuia să asigurăm 

I produse tot mai bune, într-un sor
timent diversificat și în condiții 
financiare optime.

Iîntr-adevăr, calitatea superioară 
a produselor fabricii constănțene 
nu se datorează întîmplării. Severa 
(recepție a materiei prime, respec

tarea riguroasă a rețetelor de fabri
cație și a fazelor procesului teh- 

Inologic, împletite cu asigurarea 
asistenței tehnice inginerești în 
toate schimburile, ca și controlul 

I exigent efectuat asupra produselor
livrate consumatorilor — sînt prin
cipalele jaloane care explică încu

plus economi
citate înaltă

nunarea de succes a eforturilor 
colectivului acestei tinere unități 
a industriei alimentare.

— Trebuie menționat însă — in
tervine tov. Sarchiz Exighian, 
contabilul-șef al întreprinderii — 
acesta fiind și unul dintre „secre
tele" activității noastre, că reali
zările pe linia calității produselor 
se grefează pe edificiul trainic al 
unei situații financiare viguroase.

Afirmația nu e gratuită. Față de 
1963, anul intrării în funcțiune a 
întreprinderii, cheltuielile la 1000 
lei producție-marfă s-au înscris pe 
o curbă continuu descendentă, 
ajungînd ca, în primele trei tri
mestre ale acestui an, să fie cu 57 
lei mai mici decît cele realizate în

urmă cu patru ani. Ca urmare, 
economiile peste plan la prețul de 
cost, obținute de la începutul anu
lui, au însumat 1 851000 lei, din 
care 64 la sută numai în trimestrul 
al treilea, iar beneficiile suplimen
tare realizate au marcat aproape 
2 400 000 lei, din care 1 113 000 lei 
în perioada iulie-septembrie.

— Relev, totodată, remarca 
șeful-contabil, că unitatea noastră 
nu a „beneficiat" niciodată de îm
prumuturi restante, cu ale lor do- 
bînzi penalizatoare atît de împovă
rătoare pentru prețul de cost.

O întreprindere model, un „eta
lon" în cel mai bun înțeles al cu- 
vîntului, care nu a cunoscut vicisi
tudinile penalizărilor și ale situa
ției financiare precare. Remarca

aceasta este însoțită de alta : se 
distinge contribuția deosebită a tri
mestrului trei al acestui an, atît 
în ceea ce privește reducerea cos
turilor de fabricație, cît și în volu
mul de beneficii peste plan reali
zate.

— E adevărat — ne-a confirmat 
tov. ing. Gheorghe Muscoi, direc
torul întreprinderii — cel de-al 
treilea pătrar al acestui an a fost 
pentru unitatea noastră de bun 
augur. Faptul se datorează în ex
clusivitate măsurilor luate în ca
drul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii, ca 
și celor referitoare la simplifi
carea numărului de indicatori 
aprobați prin planul de stat, la 
creșterea cointeresării și a răspun
derii materiale care, după cum se 
știe, se aplică experimental în 71 
întreprinderi, printre care și a 
noastră.

S-a trecut la înființarea unui 
serviciu tehnic cu sarcini în gos
podărirea consumurilor specifice, 
eliminindu-se risipa — pe această 
cale s-au cîștigat economii de peste 
400 000 de lei. Totodată, în sec
țiile de producție s-au montat la li
niile 1 și 2 carusele de preluare a 
produselor — a căror „naștere" a 
costat 6 000 de lei, dar care vor 
aduce anual, economii de peste 
40 000 de lei, și încă multe alte

măsuri, printre care se remarcă 
rentabilizarea ultimelor trei pro
duse care se mai fabricau cu... 
pierderi. Ca un corolar, cu ace
leași capacități de producție, be
neficiul obținut în primele nouă 
luni ale acestui an a fost cu 
550 000 lei mai mare decît cel 
obținut în întreg anul 1966, iar 
producția-marfă realizată a depă
șit prevederile pe trei trimestre cu 
aproape 4 milioane lei.

— Revenind la calitatea produ
selor — a intervenit inginerul-șef 
M. Ciocan — nu șe poate spune 
că nu am avut unele dificultăți 
cu beneficiarii noștri. Dar, departe 
de a ne descuraja, observațiile lor 
ne-au ambiționat în obținerea unor 
produse de calitate mereu mai 
bună. Că am reușit atestă faptul 
că anul acesta, Ia contractări, bis
cuiții fabricii noastre, de pildă, 
ne-au fost, cum se spune, „rupți 
din mînă" de către comerț. Și tre
buie spus că o mare parte dintre 
produsele noastre sînt destinate 
exportului. Și Sînt bine apreciate.

Manifestîndu-și satisfacția pen
tru rezultatele favorabile obținute 
de această unitate, tov. ing. Nico- 
lae Dan, secretar cu problemele 
economice la Comitetul orășenesc 
Constanța al P.C.R., menționa, to
tuși, „posibilitățile latente ce se 
află încă nevalorificate la această 
întreprindere. Chiar și în ceea ce 
privește calitatea. Orice rabat de 
la calitatea superioară a plinii, 
specialităților sau a biscuiților se 
repercutează nedorit asupra bu
nului renume al acestei unități 
fruntașe".

în unele zile pîinea livrată 
comerțului nu este proaspătă, iar 
alteori nu are gustul bun, „ca de 
casă", cu care s-au obișnuit cum
părătorii. Nu se mai poate face 
nimic ?

— Cum să nu, ne-a replicat di
rectorul întreprinderii. Activitatea 
de producție ridică în permanență | 
noi și noi „necunoscute", ce-și aș- ■ 
teaptă rezolvarea grabnică. Ba, mai 
mult. Ceea ce azi e bun, mîine 
poate fi depășit și necesită o nouă 
soluționare. Calitatea produselor 
nu face excepție de la regulă. Și, 
în acest scop, pentru continua sa 1 
ridicare ne-am propus o serie de 
măsuri, printre care înființarea 
unui laborator uzinal de cercetare, 
întărirea serviciului tehnic în ve
derea îmbunătățirii permanente a 
consumurilor specifice și inițierea 
fabricației de noi sortimente sau 
declanșarea unor cursuri de spe
cializare și policalificare a munci- * 
torilor existenți. De la 1 noiembrie 
a luat ființă în fabrica noastră un 
dispecerat care perfecționează li
vrările și asigură aprovizionarea 
unităților de desfacere numai cu 
produse proaspete, „calde" cum se • 
spune. -

Ceea ce trebuie să se facă, se 
știe. Rămîne numai ca măsurile I 
preconizate să prindă viață, să dea 
roade. Acest deziderat este cu atît 
mai stringent cu cît în perspec- 1 
tivă întreprinderea își va extinde 
capacitatea morii cu 40 de tone/24 | 
de ore, iar peste puțin timp secția . 
de biscuiți se va dezvolta prin în
ființarea unei noi linii tehnologice I 
(10 tone/zi), a cărei montare a șl 
început.

Dan MATEESCU 1 
_____________________________________ I

REALIZĂRI ALE PETRO 
LIȘTILOR DIN VALEA 
TROTUȘULUI

Petroliștii din Valea Trotușului au început 
lucrările de foraj la cea de-a 90-a sondă din 
acest an, devansînd planul inițial cu 6 sonde 
săpate în plus. Acest succes se înregistrează 
prin mărirea vitezei de foraj, care a atins 
cifra de 633 metri granic pe lună. Datorită 
reducerii consumurilor specifice de materiale 
s-au diminuat cheltuielile de producție cu 
6 800 000 lei. Introducerea metodelor moderne 
de fisurare hidraulică, tratamentul judicios a- 
plicat zăcământului cu solvenți și substanțe 
tensioactive au determinat sporirea debitului 
sondelor realizîndu-se în plus o mare cantitate 
de țiței. Totodată, planul fizic de foraj a fost 
depășit pînă acum cu 5 800 metri.

(Agerpres)

DEBIT SPORIT

(Urmare din pag. I)

A

...Am pornit la drum cu 
gîndul să continuăm rai
dul pe tema gospodă
ririi materiilor prime și 
materialelor, pe cîteva 
mari șantiere brașovene de 
construcții. în timp ce dă
deam ocol șantierului tur
nătoriei de fontă a Uzinei 
de camioane, întîmplarea 
ne-a purtat pașii și prin 
incinta depozitului Intre-

Pe șantierul Fabricii de articole de sticlărie București
Foto : Agerpres

BRAȘOV
9

grămadă de paie, talaș și 
gunoaie. De sub ea, cîteva 
lăzi își arată doar colțurile. 
Șeful depozitului iar nu știe 
nimic. La insistențele noas
tre cineva presupune că 
acolo s-ar afla niște a- 
parate. N-a greșit 1 Lăzile 
conțin 4 dozatoare pentru 
stațiile de betoane în va
loare, după o sumară esti
mare, de circa 150 000 lei.

UN „FILM“ ÎN
ALB Șl NEGRU

prinderii de construcții in
dustriale și montaje Bra
șov, aflat gard în gard cu 
șantierul amintit. Abia mal 
tîrziu ne-am dat seama 
unde ne aflăm, pentru că 
aspectul „de ansamblu" în 
nici un caz nu arăta a fi 
acela al unui depozit.

Lipsa de spirit gospodă
resc te frapează de la în
ceput. Pentru felul cum 
sînt păstrate materialele 
fotografiile alăturate sînt 
revelatoare. în fata ar
gumentelor, șeful depozi
tului, tov. Radu Nistor, se 
disculpă sl zîmbește cu ne
vinovăție. Face impresia că 
nu știe nici pe departe ce se 
întîmplă cu gestiunea ce i 
s-a încredințat. Pe un șo
pron stă aruncată o a- 
preciabilă cantitate de am- 
poră, un material alb bu- 
retos. Pe sub rampa unei 
magazii, într-un strat gros 
de moloz, stau trîntite în 
deplină învălmășeală cîteva 
zeci de lingouri de plumb, 
unele pe cale de a fi înghi
țite pe de-a-ntregul de pă
mînt. Printre ele răsar și 
vreo 15 piese de bandă ru
lantă, mîncate adînc de ru
gină. într-un colț, și mai 
degradate, se zăresc cîteva 
zeci de oale de condens. 
Lingă magazie se află o

Rugăm să se desfacă una 
din lăzi. Talașul dinăuntru 
este îmbibat cu apă, iar 
piesele sînt atacate de ru
gină.

în celălalt capăt al maga
ziei, sub perete, printre 
plăci de azbociment sfărî- 
mate stau trîntiti vreo 120 
m teavă. Rugina și-a îm
plinit „misiunea".

— Cine răspunde de a- 
ceastă țeavă ?

— O clipă, vă rog, să mă 
informez, răspunde tov. 
Radu Nistor.

— Este o vechitură. Pro
babil că e și casată. Eu o 
știu aici de cîțiva ani — in
tervine în discuție respon
sabila unei magazii din ve
cinătate.

— Totuși, în răspunderea 
cui a fost dată țeava ?

— îmi amintesc că cine
va de la Șantierul 3 (? !) a 
adus-o și a aruncat-o aici.

— Este ea „prinsă" în 
vreo evidență ?

De astă dată, toți cei de 
față, inclusiv șeful depozi
tului, au ridicat din umeri. 
Trecem, deci, la altă maga
zie. Aici. în fata ei, ca în
tr-un cimitir de fier vechi, 
stau aruneati. îngropat! în 
noroi, segmenti pentru șe
nile. Amestecați cu ei. în 
aceeași dezordine se află 
mai mulți colaci de sîrmă. 
După ambalajul de protec-

ție bănuim că este un mate
rial ceva mai pretențios la 
depozitare. Din păcate, 
de cînd stă în ploaie 
hîrtia de protecție de mult 
s-a rupt și rugina a inva
dat sîrma. Tot acolo, din- 
tr-o baltă, se văd cîteva 
piese de schimb pentru be
toniere, iar sub ele, își dau 
sfîrșitul alți colaci de sîr
mă. Spectacolul este depri
mant.

Iată că vine și responsa
bila magaziei. Elena Potîr- 
niche.

— A cui este sîrma ?
— A mea, adică nu, o țin 

în custodie pentru uzina 
de autocamioane.

O rugăm să deschidă 
magazia. înăuntru-i ca și 
afară... doar noroiul și băl
țile lipsesc. Piese de schimb 
masive, cu mare greutate, 
sînt trîntite peste cupe de 
betonieră și acestea la rîn
dul lor peste alte piese de 
schimb mai mici. în mijloc, 
cîteva zeci de pachete de 
electrozi. Unele dintre ele 
sînt sparte și electrozii îm- 
prăștiați s-au depreciat.

Ne abatem 
depozitul de 
Cu excepția cîtorva ___
de profile bine amenajate, 
în rest totul dovedește o 
incredibilă învălmășeală. 
Drumul de acces în depozit 
este pavat cu foi mari de 
tablă. într-o margine ză
rim o platformă supraîn
cărcată cu ventilatoare. 
Cele cu stadii mai vechi de 
depozitare, din gri au de
venit roșietice.

în drum spre ieșire tre
cem și pe lîngă secția 
construcții metalice a în
treprinderii. Peisajul 
mîne același. Metal, cu 
nele, stă aruncat prin mo
cirla dimprejur.

Lîngă secția amintită se 
află un loc pe care pînă nu 
de mult a lucrat o echipă 
de izolatori de la șantierul 
10 (așa spune șeful depozi
tului). în urma lor — ca 
după un cataclism. Nu
meroase țevi sînt îngropa
te în pămînt, iar altele stau 
împrăștiate peste tot pre
cum bețele de chibrit.

A doua zi, la prima oră.

sîntem în biroul tov. Cor
vin Găbreanu, directorul 
economic al întreprinderii 
de construcții industriale 
și montaje Brașov. De la 
începutul discuției a ținut 
să ne înștiințeze (argument 
cu care s-au apărat mal 
înainte și ceilalți interlocu
tori) că „spațiul în care se 
află actualul depozit

La Uzina de pompe 
din Capitală a intrat 
în fabricație o nouă 
familie de pompe in
dustriale : DV-DVR, 
destinată lucrărilor de 
hidroameliorații și de 
alimentare cu apă în 
general. în total ea va 
cuprinde aproximativ 
37 de tipodimensiuni, 
din care pînă acum 
s-au realizat primele 
două.

O caracteristică im
portantă a acestor a- 
gregate este aceea că, 
deși au o presiune re
dusă, debitul lor este 
sporit. La pompele 
realizate pînă acum 
din această serie de
bitele variază între 
7 000—11 000 mc pe 
oră, putînd împrăștia 
apa la o înălțime cu
prinsă între 2—11 me
tri. Următoarele vor 
avea debite și mai 
mari,

întreaga familie de 
pompe DV-DVR este 
proiectată în uzină, 
are o construcție su
dată la nivelul -tehni
cii celei mai înainta
te și completează ga
ma utilajelor produse 
de industria noastră 
constructoare de ma
șini pentru lucrările 
de irigații și desecări.

(Agerpres)

a mai fost adăugat încă un 
program : cursul pentru a- 
naliștll de sisteme. Iată, 
schematic, și „sistemul" 
care ne-a împins la afirma
ția că CEPECA își va găsi, 
în scurt timp, unul din 
locurile cele mai solicitate 
în lexicul competentei.

înainte de pregătirea 
fiecărui ciclu de studii, 
experți internaționali, în 
colaborare cu omologii lor 
români, întreprind anche
te precise în întreprinderi 
pentru ca, pe de o parte 
să se familiarizeze cu 
funcțiile șl responsabili
tățile cadrelor de condu
cere superioară Șl medie 
în întreprinderile din Ro
mânia, cu problemele 
practice cărora ele trebuie 
să le facă față șl să le 
rezolve, iar pe de altă 
parte, să determine astfel 
natura și amploarea ne
cesităților, scopurile ur
mărite în „programe". în 
același timp, pas cu pas, 
experții transferă omolo
gilor lor români experi
ența și cunoștințele lor, 
mai ales practice, pentru 
a le permite continuarea 
„programelor" întocmite 
cu asistența lor.

în mod progresiv, 
tivitatea Centrului 
va concentra asupra 
fecționării cadrelor
conducere a întreprinderi
lor și asupra formării de 
experți, specialiști și in
structori. Acestora le vor 
fi transferate programele 
experimentate cu bune 
rezultate la Centru, iar ele 
le vor difuza mai departe. 
Pornite de la Centru, 
cercurile concentrice 
cunoștințe, mereu 
largi, vor cuprinde 
aproximativ 12 000 de nor- 
matori, oferindu-le cursuri 
de specializare în stu
diul muncii, a metode
lor moderne de normare, 
de măsurare a timpului șl, 
mal ales, de analiză

metodei de lucru. Apoi pe 
maiștri. Firește, Centrul 
va folosi o întreagă gamă 
de trepte. Experții săi 
vor pregăti instructori- 
șefi destinați ministerelor 
și cursurilor care se au în 
vedere a se organiza în 
provincie. Aceștia, la rîndul 
lor, îi vor forma pe instruc
torii marilor întreprinderi și 
ai grupurilor de întreprin
deri mijlocii și mici, pen
tru ca — în cele, din'tirmă 
— treptat, să fie cuprinși 
în cursul de perfecționare 
totalitatea cadrelor de 
maiștri... Să se încadreze, 
cu toții, în perimetrul 
experienței mondiale...

Cu alte cuvinte, acel 
nucleu de inteligență, 
febril și pasionat, de aici, 
de lîngă linia de centură 
a Capitalei, își va trimite 
emisarii în toată țara. Iar 
CEPECA, inclusă în lexi
cul uzual, încetează de a 
mai fi o noțiune abstractă.

și prin 
laminate, 
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Pașii se pierd în liniștea 
statuară a coridoarelor 
marmură, 
nr. 6. Bat. Cer învoirea 
rigoare și mă așez pe 
scaun liber. Mă aflu 
tr-o obișnuită sală de 
minar. Totul mi se pare 
noscut. Dar numai în 
mele clipe. Cît de înșelă
toare sînt aparențele ! Căci 
discuția e neobișnuită. Nu 
atît prin conținut (cu toa
te că se discută noile teh
nici de măsurare a muncii). 
Cît prin formă. Un co
lectiv de specialiști care, 
puși în fața aceleiași pro
bleme, schimbă idei. își ri
dică problemele domeniu
lui lor, exemplificînd tema 
expusă anterior, căutînd,

Caut sala
de 
cu 
de 
un 
în- 
se- 
cu- 

pri-

metal
VințilăFoto : Gh.

Nu credeți ? Este o veritabilă platformă de depo
zitare I

Pava|... cu

împreună, soluții. Pare un 
larg și viu schimb de ex
periență în care toți în
vață, întrebările șl răspun
surile converg spre același 
scop : toți încearcă să re
zolve aceeași problemă; a-1 
descoperi noi fațete, a-i 
dezvălui aspecte inedite ! 
Cursanțil la studiul muncii 
sînt fie experți ai Centru
lui (ei se pregătesc simul
tan), fie specialiști sosiți 
din ministere $1 întreprin
deri.

Discuția la 
mează celor 
rințe ținute 
prof. Roger 
pert internațional din par
tea Biroului Internațional 
al Muncii, despre proble
mele actuale, metodele și 
tehnicile măsurării muncii 
pe plan mondial, și a tova
rășului Petru Isac, director 
al direcției de normare 
din C.S.P.O.M.P.S. despre 
aceleași probleme plasate în 
contextul concret al eco
nomiei noastre, O specifi
care : pomeneam de „con
ferințe". Și ele sînt, aici, 
la Centru deosebite de 
ceea ce înțelegem prin 
termenul în circulație. Con
ferențiarul este întrerupt 
prin întrebări, după fiecare 
expunere urmînd aplicații 
practice, apoi discuții în 
grupe pe ramuri. Fiecare 
zi de studiu se încheie cu 
o dezbatere plenară. E for
ma la care tocmai asistăm. 
Ea e condusă de tovarășul 
Petru Isac.

împreună cu cîțiva 
cursant! rămîn în sala 
6. Cineva îmi explică struc
tura cursului. Studiul mun
cii (4 sept. — 2 dec.)
este conceput pe 3 cicluri. 
După fiecare ciclu de în- 
vățămînt — aplicații — dis
cuții de la Centru, urmea
ză o perioadă de practică 
la fabrici, studiindu-se te
mele dezbătute. Ultima 
săpt&mînă e rezervată re
capitulărilor.

cane asist ur- 
două confe- 
anterlor: a 

Lansley, ex-

OUL LUI COLUMB

foarte aglomerat", asigu- 
rîndu-ne în schimb că din 
ceea ce am văzut acum ni
mic nu va mai exista peste 
o lună. „Ne construim un 
depozit modern".

— Bine, bine, dar nu este 
vorba de aspectul pasager 
al depozitului, ci de încăl
carea unor norme elemen
tare de gospodărire de către 
cei anume plătiți să le res
pecte. Depozitarea ordonată 
în deplină concordanță 
scriptică nu este obligatorie 
doar pentru cei care lu
crează în spații largi. Dim
potrivă, ea trebuie să fie 
și mai riguroasă tocmai a- 
colo unde spatiile lipsesc.

— Evident așa este.
în privire îi citim însă și 

o urmă de neîncredere în 
cele afirmate. îl rugăm să 
facem o vizită fulger prin

ce „con- 
trebuiau 

ca fiecare

cu- 
mai 
ni-

depozit. Acceptă. Dezordi
nea este aproape Intactă. 
Doar lăzile cu aparate au 
dispărut din grămada de 
paie. în sfîrșit, li s-a găsit 
un loc potrivit de depozi
tare. Bineînțeles că asta nu 
a schimbat prea mult soar
ta aparatelor.

Nu înțelegem 
diții speciale" 
să existe pentru
material să fie aranjat în 
stive, să nu stea aruncat 
pe toate drumurile și prin 
toate bălțile, să se cunoas
că în orice moment starea 
materialelor cît și cantită
țile respective.

Pentru normalizarea lu
crurilor există un singur 
leac : recuperarea materia
lă a pierderilor de la cei 
din vina cărora s-au pro
dus. Critica, cel puțin în

cazul de fată, ni se pare 
că și-a tocit ascuțișul. A- 
proape toți cel cu care am 
discutat au ținut să ne 
spună pe un ton oarecum 
ironic : „El, a trecut pe 
aici și reflectorul, de la 
Televiziune". Cu alte 
vinte „de ce vă 
pierdeți vremea cu
micuri. Nu ne-am speriat 
că ne-a văzut o țară în
treagă. O să mal fim o dată 
criticați și gata".

Dincolo de aspectele par
ticulare, situația întîlnită 
la I.C.I.M. Brașov ne de
termină să punem cîteva 
întrebări cu un caracter 
mult mai larg. Există oare 
atribuții bine precizate 
pentru șefii de depozite și, 
mai ales, mijloace de 
cointeresare care să-i de
termine să le respecte in-

aceste 
se su- 
șefului 
temei- 
inven- 

nu există o 
ordine clară în depozitarea 
materialelor și, mai ales, o 
evidență riguroasă ? Așa 
cum apar „pe neștiute" 
materiale în depozit, nu tot 
așa pot să și dispară? 
întrebări la care forul 
telar al întreprinderii 
construcții industriale 
montai e-Brașov și cele 
re au în raza lor de acțiu
ne situații asemănătoare, 
trebuie să dea un răspuns 
prompt, dublat de măsuri 
capabile să recupereze pier
derile și să pună capăt u- 
nor asemenea anomalii.

tocmai ? Nu cumva 
atribuții, dacă sînt, 
prapun cu cele ale 
de magazie ? Cît de 
nice și veridice sînt 
tarele, dacă

Iată 
tu- 
de 
si 

ca-

loan ERHAN

— După prima lună de 
studiere a metodelor de 
muncă am rămas surprinși 
cît de multe lucruri am pu
tut observa în perioada 
practicii — îmi spune in
ginerul Ion Tudor, expert 
al Centrului.

— Cu toate 
dintre noi — 
economistul 
fost șef al serviciului de 
normare a 
M.I.C., în prezent expert 
al Centrului — n-are la 
activ mai puțin de 12 ani 
de producție...

— Și anume ? Ați putea 
să-mi datl cîteva exemple? 
întreb.

I.T. : Tema unul grup de 
practică era studierea me
todei de muncă, la elabo
rarea unei anumite piese, 
într-o fabrică bucureștea- 
nă. Am rămas uimiți: ur
mărit la 10 muncitori, a- 
celași proces de muncă se 
desfășura în 10 feluri di
ferite. Fiecare din noi ob
serva altceva. Ne contra
ziceam : unul spunea că 
procesul se desfășoară în- 
tr-un fel, altul îl vedea 
altfel. Pînă la urmă ne-am 
dat seama că, de fapt, fie
care avea dreptate. Nu 
exista o metodă unitară. 
Fiecare muncitor își „gă
sea metoda" pe baza pro
priei practici, flecare lu- 
crînd în felul său...

I. A. : Concluzia era sim
plă : muncitorii, în aceas
tă fabrică, n-au fost spri
jiniți printr-un studiu fun
damentat științific în gă
sirea metodei.

că nici unul 
completează 

Ion Anflore,

muncii din

ÎE1
— De aici șl necesitate» 

pe care o resimt astăzi în
treprinderile — intervin» 
expertul principal V. An- 
ghelescu, — de a trimit» 
oameni la Centru, să M 
perfecționeze.

I. T. (scoțînd dlntr-u» 
„dosar de practică" un gra
fic) : Priviți... Analiza pro
cesului de uzinare a unei 
carcase de redactor. Pen
tru efectuarea a 7 operații 
necesare pentru prelucra
rea produsului se produc 
7 transporturi, 15 așteptări 
între operații, 4 controale. 
Deci : la 7 activități pozi
tive — 26 de auxiliaritățL 
Cauza lor e una singuri l 
dereglările de ritm sînt ur
marea directă a lipsei un»i 
programări bazate pe un 
studiu științific.

V. A. : într-o fabrici, 
muncitorii lucrînd la a- 
samblarea unor mecanisme 
fine se plîngeau de dureri 
de cap, de mijloc, de obo
seală. Am urmărit proce
sul de muncă. Mișcări și 
eforturi suplimentare inuti
le conduceau pe de o par
te la scăderea capacității 
fizice, pe de alta la obo
seală. După organizarea 
locului de muncă și in
troducerea unei meto
de raționale, urmările ne
faste, amintite, au fost eli
minate, iar productivitatea 
a crescut cu 100 la sută.

— Oul lui Columb — re
marc.

— Da, dar pentru ca 
oul să stea vertical a tre
buit să existe, totuși, un 
Columb — adaugă cineva.

Fără discuție. Centrul 
e o școală cu totul deose
bită. O atmosferă de serio
zitate, de studiu intens șl 
discuții „fierbinți" te întîm- 
pină pretutindeni.

— Ne bazăm pe ideea — 
ne spune ing. I. Niculescu, 
directorul Centrului — că 
nu întotdeauna ceea ce știm 
noi nu știu șl ceilalți. Dim
potrivă. Participanțli la 
cursuri învață de la noi, noi 
de la ei. Stimularea unui 
permanent flux de idei esta 
una din preocupările noas
tre majore. Deocamdată, 
experimentăm. Totul la noi 
e experimental.

Bazîndu-se, pe de o par
te, pe experiența Interna
țională, pe de alta, pe ne
cesitățile noastre concrete. 
Centrul va trebui să-și 
spună cuvîntul nou în or
ganizarea științifică a pro
ducției și a muncii. Dar, 
acest cuvînt „nou" nu poa
te veni decît prlntr-o con
centrată și scrupuloasă ac
tivitate colectivă".

îmbinate, metodele noi 
cu spiritul nou de relații u- 
mane care se experimen
tează la Centru, își arată de 
acum, după trecerea nici a 
unui trimestru de studiu, 
primele rezultate. Termi- 

d» 
de 
la 

cu

nînd un prim ciclu 
cursuri, unii conducători 
întreprinderi, (întorși 
locurile lor de muncă _
teme pe care Ie vor fun
damenta cu experiența con
cretă a întreprinderilor lor 
ca să revină, după această 
practică, din nou la Cen
tru), au și început să orga
nizeze, acasă la ei, „centre" 
uzinale...

Odată înnodate, firele de 
legătură între „profesori" 
și „cursanți" rămîn stabile: 
Centrul are menirea de a 
d&vcni și un vast creuzet 
ele idei, un mare laborator 
de cercetare și difuzare a 
experienței celei mai 
avansate. „Terenul de ex
perimentare" al Centru
lui se întinde, astfel, ca fi
rele unei imense plase de 
idei, treptat, peste toată 
țara.»
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teatre ȘCOLARII LA
de stat de operetă : Singe vlenez

Național „I. 
Castlliana —

L. Caraglale' 
19,30, (sala *

(sala 
Studio) :

• Opera romănă : Travlata — 19,30.
• Teatrul
— 19,30.
e Teatrul
Comedia) :
Regina de Navara — 19,30.
• Teatrul de Comedie : 
vinele — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale _______
lului — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Petru Rareș — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul 
roșu — 20.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
te — 16.
• Teatrul 
Clip — 17.
• Teatrul
Savoy) : Scandal la Boema 
toria) : Colibri Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat: Atracțiile manejului — 19,30.

Un Hamlet de pro-

(sala din 
carnava-

,,Barbu Delavrancea" : Ca-n filme

„Ion Creangă* : Corigență la dragos-

„Țăndărică* : Iarmarocul piticului

satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala
19,30, (sala Vic-

tv
18,00 — Telecronica economică. In dezbaterea 

opiniei publice : Relațiile financiare șl 
gestiunea economică proprie a Între
prinderilor.

18.30 — Pentru copil : Ala-Bala.
19,00 — Alma-Mater. Emisiune realizată cu con

cursul membrilor brigăzii de documen
tare folclorică a Centrului universitar 
Cluj.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Interpretul preferat. Muzică populară 

la cererea telespectatorilor. Soliști : Nl- 
coleta Vasilovlci, Tița Ștefan, Georgeta 
Ghlnea, Petre Săbădeanu. Acompaniază 
o formație Instrumentală condusă de 
George Vancu.

20.30 — Față In față. Șl lată șl Iarna...
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Film artistic : Alfabetul fricii — • 

producție a studiourilor iugoslave.
22,53 — Telejurnalul de noapte.

„TEMPLUL MUZELOR"
Muzeul modern a devenit, prin exce

lentă, o înaltă școală de instruire gene
rală și de educafie multilaterală. Păs- 
trîndu-și și dezvoltîndu-și vechea accep
țiune de „templu al muzelor”, adică lă
caș al valorilor de artă și cultură create 
de-a lungul istoriei, muzeul este în pri
mul rînd un depozitar al operelor făurite 
de om, pe care este chemat să le des
copere, să le studieze și să le prezinte 
într-o compunere expozifională în așa fel 
încît să le facă să vorbească în mod con
vingător și direct despre confinutul lor 
de idei, și — în cazul operelor de arfă 
în special — să strălucească și să emo
ționeze prin frumusețea lor.

Nimeni nu mai ignoră astăzi caracte
rul științific al muncii muzeografice — 
am spune chiar de pionierat științific — 
dacă ne gîndim la faptul că orice desco
perire (document sau operă de artă, o- 
biecte din domeniul naturii sau creafii 
ale tehnicii) nu poate fi zăvorîtă și finută 
în afara fluxului viefii, ci se cere valori
ficată cu necesitate, dată în circuitul cul
tural, în cazul muzeelor adeseori înainta 
de consacrarea în tratate.

Finalitatea muncii muzeale rămîne 
însă, deasupra tuturor acestor activități, 
cea de instruire și educare a publicului 
larg, de toate vîrstele și formafiile. Mu
zeul este într-adevăr, în această accep
țiune, cea mai generală școală menită 
să satisfacă toate exigentele, fiind obli
gat să găsească un limbaj accesibil tu
turor. Este normal, de aceea, ca între 
muzeu și școală să se statornicească și 
să existe rela)ii strînse.

Analizînd temeinic aceste relafii, ajun
gem la concluzia că pe măsură ce sis
temul de învăfămînt din tara noastră se 
perfecționează, iar felul de organizare 
și funcționare a muzeelor progresează, 
acestea își desăvîrșesc reciproc opera 
ce vizează scopuri similare. Dacă cerce
tăm istoria muzeografiei românești, vom 
găsi între figurile luminoase de dascăli

de Cornel IRIMIE

tocmai pe cei ce au întemeiat sau au 
sprijinit muzeele ca institufii de cultură. 
Faptul nu este deloc întîmplător, căci el 
s-a născut dintr-o necesitate. Cîte nu se 
pot spune, în această privinfă, despre 
muzeele școlare, despre colecțiile de fol
clor sau de obiecte strînse din îndemnul 
atîtor dascăli și prin dragostea elevilor, 
devenifi la rîndul lor educatori. Intre 
exemplele pozitive din timpul nostru 
poate fi citat Muzeul sătesc de la Lupșa 
din Munții Apuseni, organizat de învăță
torul emerit P. Albu.

Formarea colecțiilor și chiar a muzee
lor școlare nu trebuie să mai rămînă 
însă, astăzi, la forme diletante, chiar dacă 
ele sînt pornite din initiative unor spe
cialiști într-o disciplină sau alta. Orga
nele de resort din Comitetul de Stat

puncte 
de vedere

Tineri solisti
Bl

Prin Concertul de concerte 
de săptămîna trecută, Or
chestra Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu", condusă 
de Grigore losub, a înscris 
încă o manifestare muzicală 
interesantă în șirul progra
melor anunțate în stagiunea 
permanentă pe care a inau
gurat-o de curînd în Studioul 
său din strada Știrbey-Vodă. 
Cronicarul unor asemenea 
concerte, dacă nu încearcă, 
firește, emoțiile ce însoțesc 
întotdeauna apariția pe scenă 
a unor soliști cu nume și pre
tenții este, în schimb, răsplă
tit cu alte emoții, de un fel 
deosebit de către debutantul 
pregătit să-și transforme pri
mul contact cu publicul în
tr-o adevărată demonstrație 
de calități proaspete, încă 
neatacate de rutină. Este, în
tr-adevăr, emoționant să des
cifrezi în interpretarea (ade
sea timidă, adesea nerodată) 
a unui solist astăzi necunos
cut, valorile virtuozului care 
mîine, cine știe, își va impu
ne cu brio numele pe afișele 
marilor manifestări.

Cîteva elemente oferite de 
trei tineri soliști, în concertul 
despre care vorbim, ne-au 
înlesnit, cu toată relativitatea 
unei singure audiții, să ne 
imaginăm o schiță de portret 
în care se pot recunoaște vir
tualități și, desigur, unele 
neajunsuri ce își așteaptă re
tușul.

Valentin Hîrsu, solistul 
Concertului pentru violoncel 
de Haydn, ne-a impresionat 
îndeosebi, prin temperamen
tul său căruia, cu excepția 
primelor măsuri, mai reținute 
din cauza tracului, i-a dat 
toată libertatea de a se expri
ma viguros și patetic. Un su
net cald, obținut printr-un 
arcuș și o digitație decise, o 
echilibrată dozare a nuanțe
lor au permis solistului să 
pună în lumină trăirea auten
tică a muzicii lui Haydn. 
Valentin Hîrsu este înzestrat 
în mod deosebit pentru fraza 
amplă, încărcată de tensiune 
și, cu toate că știe să-și pre
gătească efectele, nu se lasă 
ușor abătut de la respectarea 
exactă a partiturii. Interpre
tarea sa, credem, ar avea însă 
de cîștigat dacă ar renunța 
la unele excese de vibrato, 
mai evidente în partea medie 
a concertului. In ce privește 
instrumentul pe care cîntă, el 
ne-a făcut impresia că nu îi 
permite realizarea tuturor in
tențiilor.

Pregătindu-se ca solist al 
monumentalului Concert 
pentru vioară și orchestră de 
Brahms, Vladimir Hîrsu 
și-a luat asupra sa obligații 
artistice mai mari, nu scu
tite însă de riscuri. Tip ce
rebral, înzestrat pentru velo- 
citate și spectaculos, tânărul 
interpret a demonstrat o 
bună cunoaștere a partiturii, 
căreia i-a urmat „litera" cu 
fidelitate. Sunetul viorii sale 
e în general frumos. Prima 
parte, inclusiv cadența ne-au 
apărut bine construite, cu 
frazele convingătoare. Se 
simte însă la Vladimir Hîrsu 
un efort de a-și etala sigu
ranța ca și o anumită grabă ; 
de aici, o superficialitate 
care, necontrolată, îl poate 
îndepărta de marea interpre
tare. Ceva esențial din mu
zica lui Brahms i-a scăpat 
din această cauză, jocul arcu-

șului său rămînînd adesea 
exterior muzicii, li sînt nece
sare mai multă elaborare, 
mai mult efort de stăpînire a 
mijloacelor.

Revelația serii a fost, neîn-

■ VALENTIN HÎRSU
(cello)

■ VLADIMIR HÎRSU
(vioară)

B TOMA VEȘMAȘ
(pian)

doielnic, pianistul Toma 
Veșmaș. In Concertul în Re 
bemol de Prokofiev, solistul 
ni s-a înfățișat un artist cu 
o personalitate ajunsă în pra
gul acelei maturități a gîn-

dirii care îi va permite foarte 
apropiate performanțe. Teh
nica lui Veșmaș este pe cît 
de bine stăpînită, pe atit de 
transparentă spre a descoperi 
sensurile ascunse ale partitu
rii. Pianistul se cufundă cu 
entuziasm în mișcarea fi
rească a muzicii, pe care o 
comunică fluent, solemn și 
elegant. Dificultăților tehnice 
el le descoperă linia cea mai 
cuprinzătoare, astfel că mu
zica ne-a fost redată în ce 
are ea mai pur, mai esențial. 
Așteptăm să ascultăm cit de 
curînd pe tânărul artist și în 
alte interpretări.

Un cuvînt de laudă Or
chestrei Conservatorului și 
priceputului său dirijor (și 
pedagog) Gr. losub, pentru 
acompaniamentul realizat cu 
dăruire, ca și profesorilor 
Serafim Antropov, George 
Manoliu și Ovidiu Drimba, 
sub supravegherea cărora ti
nerii soliști pe care i-am as
cultat, se pregătesc pentru 
a-și dezvolta talentul.

unor expozifii, în cadrul cărora învăță
mintele căpătate le vor fi de folos.

Aceasta nu exclude deloc, ci — dim
potrivă — întărește ideea necesităfii 
unor lecții de muzeografie în diferitele 
școli, cum ar fi în primul rînd în cele 
pedagogice, de pregătire a viitoarelor 
cadre didactice. Așa cum, de aseme
nea, rămîne mai departe un deziderat 
imperios înființarea unui institut de 
muzeografie, după părerea noastră ca 
formă de învăfămînt postuniversitar, de 
doi ani, în care să se pregătească și să 
se specializeze viitoarele cadre de care 
duc lipsă muzeele.

Colecfionînd obiecte și documente, 
conservîndu-le și studiindu-le, fiecare 
muzeu este chemat să facă din acestea 
bunuri de cultură menite să servească 
instruirii și educării maselor largi, folo
sind însă în mod obligator, și tot mai 
mult, în toate operațiunile — de la cer
cetare pînă la valorificare — mijloace 
tehnice moderne de înregistrare și pre
zentare, în raport cu nivelul tot mai 
înalt al progresului, și în concordantă 
cu pretențiile publicului însetat de cu
noaștere.

Dacă muzeul ca instituție de cultură, 
cu obligații importante în viata modernă, 
trebuie să aibă în vedere permanent 
și funcfia sa pedagogică, nu este mai

pufin adevărat că și școala trebuie să 
nu omită posibilitățile ce i se oferă în 
această direefie.

Mai mult chiar, trebuie să ne dea de 
gîndit faptul că, în unele fări, organi
zațiile de tineret și-au construit case 
de odihnă și tabere de vacantă în apro
pierea unor mari muzee, unde poposesc 
cîteva zile și de unde pot vizita în mod 
organizat și cu bună pregătire prealabilă 
muzeele respective. Am întîlnit, de pildă, 
în apropierea unui muzeu etnografic în 
aer liber din străinătate o astfel de ta
bără cu case permanente. Muzeul res
pectiv s-a văzut obligat, în consecinfă, 
a organiza un „serviciu pedagogic" și 
de a edita materiale anume în acest 
scop. Mă gîndesc și mă întreb de ce 
oare lingă marele parc-muzeu din Dum
brava Sibiului (cuprinzînd „Muzeul etno
grafic al meșteșugurilor țărănești și al 
tehnicilor populare", plus „grădina zoo
logică” și parcul botanic „Sub arini"), 
cu posibilităfi de excursii de cîte o jumă
tate de zi sau mai mult, la Rășinarii lui 
Goga, la cetatea dacică de la Tilișca, la 
monumentele din Cisnădioara ori în 
Munții Cibinului și la Păltiniș ș.a.m.d., 
plus bineînțeles complexul muzeal Bru- 
kenthal din orașul Sibiu, nu s-ar putea 
face astfel de tabere permanente ale 
tineretului ?

Ar fi, fot pe această linie, binevenite, 
o serie de lucrări (broșuri, articole, în
drumări), din care tineretul să poată 
culege îndemn și învățătură pentru for
marea de noi colec(ii și muzee, păstră
toare ale patrimoniului artei și culturii 
naționale.
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Cuprinzînd excelente pa
gini de reportaj, volumul 
de debut „Drum în cîmpie" 
al lui Ștefan Bănulescu fă
cea, încă de la apariție, do
vada unui scriitor deosebit 
de înzestrat. In paginile 
sale vibrau ca într-o 
orgă eoliană pulsațiile și 
ritmurile noilor prefa
ceri sociale, ale anilor 
construcției socialiste, des- 
lușindu-se totodată un tim
bru de o caldă gravitate, 
pe care îl degajau acele 
imagini de o rară plastici
tate ale trezirii la viață, 
ca dintr-un somn agitat, a 
unor locuri și așezări uma
ne din preajma Dunării, 
izolate pînă atunci, expu
se secetei, inundațiilor și 
nisipurilor călătoare, în a 
căror evocare interesul do
cumentar și perspicacita
tea reporterului se îmbi
nau armonios cu sensibili
tatea și puterea de obser
vație a unui virtual proza
tor. Din perspectiva volu
mului de nuvele „Iarna 
bărbaților" ce avea să-1 im
pună pe autor ca una din
tre cele mai puternice in
dividualități ale prozei 
noastre actuale, unele din 
aceste reportaje (în special 
„Sat în deltă", „Aleea din 
nisipurile zburătoare", 
„Drum în cîmpie") aveau 
să reprezinte în evoluția 
prozei lui Ștefan Bănules
cu adevărate schițe în căr
bune în vederea unor 
proiecte originale, iar vo
lumul, în ansamblul său, 
semnificația unui studiu 
pregătitor în scopul elabo
rării unor creații dense, de 
o deosebită valoare literară.

Așa cum în cazul lui Re- 
breanu, Prislopul de odi
nioară a prins viață aevea 
în celebrul său roman 
„Ion", tot așa, însă la alte 
dimensiuni, firește, la Bă
nulescu, uitatul Caraorman, 
cu zbuciumata istorie a 
existenței sale, descrisă cu 
multă sobrietate și concizie 
în reportajul „Sat în deltă", 
avea să retrăiască aevea, 
transfigurat de fantezia 
creatoare a prozatorului în 
paginile acelei mici capo
dopere „Mistreții erau 
blînzi" în împrejurări și 
situații de viață de un pro-

pelor) se produc într-un 
decor inundat de lumină, 
în niște ținuturi cu strălu
ciri înșelătoare, nestatorni
ce de eden miraculos („Dro
pia", „Satul de lut", „Vară 
și viscol", „Masa cu o- 
glinzi"). în această împără
ție a apelor și a nisipurilor 
răscolite de vînturi sece
toase viața și dramele oa
menilor se consumă parcă 
într-o liniște nefirească, de 
început de lume („Mistreții 
erau blînzi"). Dar cu toată 
această ostilitate a mediu
lui înconjurător, relațiile 
statornice între oameni și 
natură — cadrul permanent 
al existenței lor — sînt 
profunde, din ele au izvo
dit obiceiuri și tradiții se
culare (semne ale temeini
ciei și rosturilor acestor 
vetre umane), curioase, de 
nepătruns uneori pentru 
ochiul străin de aceste me
leaguri, fascinîndu-1 însă 
prin pitorescul lor straniu, 
celebrat, la ocazii solemne, 
după ritualuri străvechi, de 
o mare putere de seducție 
prin substanța lor aproape 
magică. Cît de impresio
nantă este atmosfera aceea 
catifelată de umbre și lu
mini ca într-o stampă ja
poneză în care se desfășoa
ră întregul ceremonial al 
măștilor adunate „să-i ia 
vama cu vorbe și să-i cu
noască spițele" petreeîn- 
du-1 totodată spre alte zodii 
pe omul de baștină, Gri
gore Nereju (din „Vară șl 
viscol"), soldatul socotit 
dispărut după ce fusese 
condamnat cu extermina
rea pe motiv că „a părăsit 
tranșeele de sacrificiu de 
sub comandă germană". Și 
tot acel drum spre casă, 
prin oceanul vegetal al ier
burilor în care cel crezut 
mort își afundă trupul is
tovit, dezgolit de uniforma 
militară nu reprezintă un 
act de narcisism, ci porni
rea unui om, dezrădăcinat 
de solul natal de împreju
rările vitrege ale războiu
lui, ars de dorința de a se 
integra din nou în univer
sul său de viață, de a simți 
în deplină libertate, prin 
toate fibrele, acel freamăt 
vital și tainic al naturii, 
al sevelor vibrînd sonor în
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artă, cu metode 
mijloc principal 

problemele care 
este astăzi cea a 
ca atare favori-

Mircea SIMIONESCU

(Ager preș)
IM

DECADA
CĂRȚII

ȘTIINȚIFICE
SI TEHNICE"

Devenită tradițională, „Decada cărții științifice 
și tehnice", organizată in Capitală intre 16 și 25 
noiembrie, va prilejui și anul acesta o trecere in 
revistă a activității editoriale din acest domeniu 
Pentru a oferi celor interesați o informare rapidă, 
principalele librării din București prezintă lite
ratura de specialitate prin expoziții, vitrine și 
standuri. Alte expoziții și standuri volante vor 
marca evenimentul in numeroase instituții și în
treprinderi din Capitală, unde vor avea loc întâl
niri cu autori și lucrători din editurile de spe
cialitate.

penfru Cultură și Artă și specialiștii din 
marile muzee pot îndruma și sprijini cu 
competenfă — în colaborare cu Ministe
rul Invăfămîntului — aceste initiative, 
care înainte de orice au meritul că duc 
la descoperirea și la salvarea unor do
cumente sau opere valoroase, iar pe de 
altă parte ele pot folosi direct procesu
lui de învătămînt.

O colecfie de documente sau obiecte, 
oricît de autentice sau importante ar fi 
ele, nu poate fi valorificată muzeistic 
(ceea ce însemnează științific și cultural) 
fără cunoașterea și respectarea unor 
principii sau fără aplicarea unor reguli 
în ceea ce privește determinarea piese
lor, conservarea și prepararea lor, cît și 
prezentarea expozifională pe baza unei 
tematici. In anul 1914 apărea, în tipo
grafia „Neamul românesc”, la Vălenii 
de Munte, o broșură intitulată „Instruc
țiuni pentru conservarea obiectelor de 
muzeu", extrasă din „Buletinul Muzeu
lui pedagogic".

In cadrul definirii moderne a muzeu
lui, ca institut de cercetare, conservare 
și valorificare în sens culfural-educativ 
a bogățiilor naturii, a documentelor isto
rice și a operelor de 
proprii și folosind ca 
expozifia, — una din 
se ridică pe prim plan 
felului în care muzeul
zează procesul de instruire, și educare 
a tineretulijr'ți a. publiCulifl. în genere, 
în primul rînd pentru elevi și tineret, 
sau în mod obișnuit pentru ■ matuVi și 
vîrstnici.

Desigur că, în primul rînd, prin expo
zițiile permanente sau de bază cum li 
se mai spune, dar nu mai pufin prin cele 
cu temă specială din care multe se or
ganizează itinerant, muzeele prezintă va
lorile lor într-o formă în care fac acce
sibilă cultura și arta pentru toată lumea. 
In acest sens cadrele didactice pot să 
facă o serie de lecjii; folosind expozițiile 
muzeale mai organizat și mai sistematic 
decît pînă în prezent. Muzeele pot să 
vină însă și ele în înfîmpinarea acestei 
metode, punînd la dispoziție materiale 
scrise anume sau făcînd accesibile unele 
depozite științifice pentru predarea unor 
teme, pe bază de materiale autentice.

Muzeul modern are, desigur, și alte 
mijloace și posibilități de a înlesni pro
cesul de învătămînt și educație, prin 
cicluri de conferințe, prin prezentări de 
filme ori prin cabinete documentare. 
La acestea se adaugă ghidajele speciale 
(între care forma de „ghidaj cu între
bări și răspunsuri" ar trebui extinsă), sau 
concursurile „cine știe cîștigă”, cu pre
mii și cărfi, insigne etc.

La rîndul ei, practica de vară a unor 
elevi sau studenfi la muzee se poate 
concretiza în forme mai precise și poate 
duce la rezultate mai eficace, avanta
joase tuturor. Elevii, dar în special stu
denții pot participa — în anumite limite 
bineînțeles — la campaniile de cercetări 
și achiziții, pot colabora la întocmirea fi
șelor documentare de obiect, pot învăfa 
și pot contribui la munca de conser
vare, ca și la întocmirea unor expozifii, 
într-o măsură mai largă și mai sistema
tic decît pînă acum. Tuturora le va fo
losi această practică, în viitor, indife
rent de specialitate și de funcfia ce o 
vor avea, fie că e vorba de un natura
list, de un arhitect sau inginer, de un 
istoric sau etnograf, critic de artă sau 
folclorist, ori de un viitor profesor. In 
mod sigur, în viafă, tofi aceștia se vor 
afla nu numai în situafia de a vizita 
muzee, în tară sau străinătate, dar ți de 
a organiza sau colabora la organizarea
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In sala de sculptură a Școlii populare de artă din Pitești
(Foto : M. Cioc)

Ștefan
Bănulescu

• O fată fericită — cinemascop : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2152) — orele 17,30 ; (seria 2153) — orele 20,30, 
PATRIA (completare Efemere) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,30, LUCEAFĂRUL (completare Stîrcul, pasăre reptilă) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI (comple
tare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Profesorul distrat : REPUBLICA (completare Tămăduire) 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, CAPITOL (completare 
Pilule II) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MODERN 
(completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Zece negri mititei : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la 
ambele completarea Micii înotători).
• Oameni în rulotă : VICTORIA (completare Legenda) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR (completare 
Stîrcul, pasăre reptilă) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• " “ - -- -.............
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13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
, _ ------ -.. ) — 9,45 ; 12 , 21,iu ,

Sfidarea : CENTRAL — 9 ; 11,30 ; 18,30 ; 20,45. 
Momentul adevărului : CENTRAL — 13,30 ; 16. 
Un minut de adevăr : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14. 
Pe cer trece carul mare : LUMINA (completare Mărășeștl... 
de ani) — 8,45—16 in continuare ; 18,30 ; 21.
Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
Canaliile : DOINA (completare Mlaștina tăcută) — 11,15 ;•

13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cine călărește un tigru : UNION (completare O nuntă 
la Olteni) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
De unde vin copiii 7) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Orizont științific nr. 2 — U.R.S.S. — Laboratorul
— Vecinii — Despre fumat - ~ ----- ----- ” ’
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Răzbunătorii : MIORIȚA (completare Ziua recoltei 1967)
— 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : GIULEȘTI

vieții 
Orașul fără străzi : TIM-

jurul său. Afirmația „efr 
prozatorul mitizează lumea 
satului mi se pare pe de
plin îndreptățită. In nuve
lele lui Ștefan Bănulescu 
oamenii au perspectiva ma
rilor orizonturi spațiale și 
temporale și un sentiment 
acut al naturii, trăind 
(după expresia lui Blaga) 
„în zariște cosmică". O mi
tologie de esență populară, 
trăgîndu-și sevele din stră
vechi datini și obiceiuri se 
întrețese cu viața și gîndu- 
rile acestor oameni ce știu 
parcă să intuiască străful
gerări ale eternității, as
cunse identități și cores
pondențe între lucrurile 
care le influențează exis
tența. Prozatorul cultivă cu 
multă finețe un anume fan
tastic de sorginte folclorică 
care-1 ajută să exploreze 
universul de viață al per
sonajelor sale, revelîndu-i 
esența, conferindu-i astfel 
dimensiuni adînci, semnifi
cații dense, al căror sub
strat filozofic privește și 
definește existența umană 
în profundele și multiplele 
sale conexiuni cu istoria, 
cu mediul social și natural.

„...Om fără istorie", zi
ceam. Și totuși se folosise 
cuvintele „cu el s-a sfîrșlt 
o lume la pierderea lui — 
și mi-a fost și mai frică". 
Putem desluși în aceste 
rînduri murmurate ca pen
tru sine — trăind parcă re
velația unui adevăr funda
mental — de unul din per
sonajele romanului „Vieți 
provizorii", o meditație a 
autorului, el însuși creator 
de ființe, de tipologii di
verse și ca atare interesat 
a fi mai acut sensibil la 
vastitatea și extraordinara 
complexitate a materialului 
de viață de care poate dis
pune, pe care e chemat să-1 
modeleze artistic. „...A pro
ceda sumar în cazul desti
nelor e mai riscant decît în 
aritmetică, — observă, la 
un moment dat, un alt per
sonaj al aceluiași roman — 
pentru că se pot omite sau 
atinge nepotrivit multe lu
cruri, poate tocmai acelea 
ce merită respect delicat, 
ținînd de esențialul unei 
existențe". Tocmai către 
captarea acestui „esențial", 
către o definire profundă a 
condiției umane prin in
tuirea șl sugerarea unor 
sensuri adînci de viață 
pare să tindă cu tenacita
te prozatorul. Și, după cît 
se poate distinge, cu resur
se înnoitoare sporite în 
„Vieți provizorii", 
încă nedefinitivat, 
structură ce

fund dramatism pentru 
eroii săi, culminînd cu ac
cente tragice copleșitoare. 
Cine urmărește cu atenție 
acest drum de pînă acum 
al creației lui Ștefan Bă- 
nulescu poate distinge cu 
claritate anumite preferin
țe și constante ale artei 
sale, ale universului de 
viață pe care cu predilecție 
îl explorează, fără a da 
însă vreodată impresia de 
repetiție. Fiecare nou vo
lum — luînd în conside
rare și amplele fragmente 
publicate în „Gazeta lite
rară" din romanul în 
pregătire „Vieți provizorii" 
— pe lîngă faptul că mar
chează o nouă etapă în evo
luția autorului, nu are o e- 
xistență independentă, per
fect autonomă față de lu
crările anterioare, ci se lea
gă organic de ele. Această 
operă care, cantitativ, spo
rește lent, anevoios, lăsînd 
să se întrevadă scrupulul 
unei conștiințe scriitoricești 
extrem de exigente cu sine 
însăși, pare că se dezvoltă, 
crește — figurat vorbind — 
din ea însăși, asemenea 
norilor. O situație, un per
sonaj, un motto, un detaliu 
schițat fugar într-o scriere 
anterioară capătă nu o dată 
consistență și pondere în 
creații ulterioare. Costea 
Nebunu din poezia popu
lară cu care se deschide 
reportajul „Drum în cîm- 
pie" reapare, de data a- 
ceasta ca personaj simbo
lic, prezență stranie, fan
tomă rătăcitoare a cîmpiei 
nesfîrșite în romanul „Vieți 
provizorii". Configurația 
unitară, omogenă a creației 
de pînă acum a scriitorului 
stă nu numai în specificul 
viziunii sale, ci și în aseme
nea elemente „funcționale", 
transmisibile, adeseori de 
proveniență folclorică, care, 
aidoma unor circuituri sub
terane, apropie și unifică 
țesătura complexă a scrie
rilor sale într-o operă tot 
mai închegată.

încercarea de a releva 
componentele universului 
de viață al creației lui Ște
fan Bănulescu nu poate o- 
mite acea gravitate esen
țială a timbrului specific 
scrierilor sale. O serie de 
locuri și oameni din lunca 
Dunării, care în trecut, din 
generație în generație, du
seseră o „existență conti
nuă de sinistrați", „tragică 
în seceta pulberilor călă
toare" au reținut nu numai 
atenția reporterului din 
„Drum în cîmpie", ci, cu 
consecințe mult mai fecun
de, pe aceea a prozatorului, 
inspirîndu-i în „Iarna băr
baților" acel tulburător u- 
nivers, de o diversitate ca- 
leidoscopică. Intîmplșrile, 
conflictele, deznodămintele 
adeseori tragice, proiectate 
pe fundalul — uneori stili
zat la maximum, alteori 
prezentat direct, în realita
tea sa nudă și sumbră — 
unor evenimente sociale de 
mare cumpănă, antrenînd 
destine, strivind nu o dată 
vieți (război, secetă, infla
ție, la care se adaugă cala
mitățile naturale, dezlăn
țuirile stihiale, aproape 
eshatologice ale invaziei a-
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LA UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ
Ministerul Invățămîntului aduce la 

cunoștința celor interesați că în pe
rioada 1—10 decembrie a.c. va avea 
loc o nouă sesiune de admitere la 
ucenicia la locul de muncă. Pentru 
pregătirea de muncitori calificați prin 
ucenicia la locul de muncă se pri
mesc tineri absolvenți ai școlii gene
rale, în vîrstă de 15—18 ani împliniți 
în cursul anului calendaristic în care 
are loc înscrierea.

înscrierea tinerilor pentru primi
rea ca ucenici se face pînă la data 
de 28 noiembrie la sediul fiecărei în
treprinderi care a primit plan de 
școlarizare pentru această formă de 
pregătire, pe baza unei cereri înso
țite de următoarele acte : 
de naștere (copie legalizată) ; 
ficat de 
le 
de 
medical, eliberat de circumscripția 
medico-sanitară la care candidatul 
este luat în evidență ; buletin de a- 
nallza sîngelui, efectuată cu maxi
mum 3 săptămîni înainte de concurs 
și rezultatul examenului radiologie

(în 
la

absolvire a 
original) ; 

0—15 ani

școlii 
fișa 
sau

certificat 
certi- 

genera- 
copilului 
certificat

pulmonar (radioscopie, radiografie 
sau microradiografie) efectuat cu cel 
mult 3 luni înainte de concurs.

Concursul de admitere este pre
cedat de examinarea medicală a can- 
didaților, care se va desfășura în 
perioada 28—30 noiembrie.

Concursul de admitere constă din 
probe scrise și orale la matematică 
și limba română, din materia prevă
zută în programele claselor V—VIII 
ale școlii generale.

Pentru ucenicii a căror pregătire 
teoretică se va face prin cursuri de 
scurtă durată, concursul constă nu
mai dintr-o perioadă de verificare 
a aptitudinilor cu durata de 2—4 săp- 
tămîni care 
prindere. In 
candidaților 
verificare a 
numărul de 
cursul se va completa cu o probă 
orală sau scrisă la unul din obiec
tele prevăzute în planul de învăță- 
mînt al școlii generale, care are cea 
mai mare legătură cu meseria res
pectivă.

se desfășoară în între- 
acest caz, dacă numărul 
admiși după perioada de 

aptitudinilor depășește 
locuri planificat, con-

(completare Efemere) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA 
(completare Sub semnul trainicei prietenii româno-bulgare) 
— 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Pasărea Phonix — cinemascop : DACIA — 7,30—20,30 în 
continuare.
• Un idiot la Paris — cinemascop : BUZEȘTI (completare 
1001 de desene) — 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTA (completare 
Efemere) — 10—14 In continuare ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• In fiecare zi e sărbătoare — cinemascop : CRÎNGAȘI 
(completare Gustav nu-și cumpără mașină) — 15,30 ; 17,45 ; 
20,15.

■ Șeful sectorului 
țiunea e rotundă) —
• Climate — cinemascop : FLACARA — 13—18 în conti
nuare ; 20,30.
• Amprenta : VITAN (completare Găteala capului) — 14,30 • 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 : MUNCA (completare 
Expresul de noapte) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : AURORA (completare Nicolae Klrcu-
lescu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA
(completare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

suflete : UNIREA (completare Perfec- 
18,15 ; 20,30.

cinemascop : FLACARA

cinema
• Veselie la Acapulco s GRIVIȚA (completare Pilule II) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : BUCEGI (completare Armonie) 
— 9—13 în continuare ; 16 ; 18.15 ; 20,30, POPULAR — 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : GLORIA (com
pletare Gustav și sfetnicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS (completare Gustav un adevărat bărbat) — 
8 ; 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, MELODIA 
Orașul) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
(completare Gustav pacifistul) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ;
• Dragoste la zero grade : UNIREA — 11 ; 16 ;

(completare 
FLAMURA 
18,30 ; 20,30.

18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : MOȘILOR — 
15,30 ; 19,30.
• Jandarmul la New York — cinemascop : COSMOS (com
pletare Ultima țigară) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : VIITORUL 
(completare Sub semnul trainicei prietenii româno-bulgare)
— 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prostănacul — cinemascop : VOLGA (completare Mlaștina 
tăcută) — 9—13,30 în continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Agonie șl extaz — cinemascop : ~ 
Permanențe) — 15 ; 18 ; 21.
• Singur pe lume : PROGRESUL 
chibrituri) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sus mîlnlle, domnilor polițiști I i 
monie) — 16 ; 18 ; 20.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : FERENTARI (com
pletare Filoxera) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : COTROCENI
— 15,30 ; 19.
• Testamentul Incașului — cinemascop : PACEA (comple
tare Intîlnlre) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

RAHOVA (completare

(completare Fetița cu

LIRA (completare Ar-

roman 
de o 

se anunță 
complexă, înfățișînd tipolo
gii diverse ale căror desti
ne se interferează pe pla
nuri multiple, subtil va
riate prin insesizabile șter
geri ale graniței dintre real 
și fantastic. Creația de 
pînă acum a prozatorului 
poartă amprenta unei vi
ziuni artistice de o puter
nică originalitate, care, ne
îndoielnic, își va afla în 
scrierile ce vor urma răs- 
frîngeri și întrupări tot 
mai profunde.

Adrîan ANGHELESCU



SCÎNTEIA ■ miercuri 15 noiembrie 1967 PAGINA 5

Deplină solidaritate cu lupta viața internațională

Marți la amiază, la Consiliul de 
Miniștri, s-au încheiat convorbirile 
oficiale între vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Roman Moldo
van, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, și 
Maurice Schumann, ministru de 
stat însărcinat cu cercetarea știin
țifică, probleme atomice și spațiale 
al Franței.

In timpul convorbirilor, s-a fă
cut un schimb util de păreri pri
vind modul de organizare, coordo-

valorificare anare, finanțare și
cercetării științifice și tehnice în
tre cele două țări. ~ 
au fost analizate noi
tare a colaborării științifice și teh
nice între România și Franța, evi- 
dențiindu-se dorința reciprocă și 
posibilitățile existente în acest 
scop.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

dreaptă și eroică

* ★

De asemenea, 
căi de dezvol- a poporului vietnamez

Mitinguri studențești la Cluj și lași

Cuvintarea 
lui F. Mitterrand

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Roman Moldovan, preșe
dintele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, a oferit marți un 
dineu cu prilejul vizitei în țara 
noastră a lui Maurice Schumann, 
ministru de stat însărcinat cu cer
cetarea științifică, probleme atomi
ce și spațiale al Franței.

Au participat acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, acad. Mi
ron Nieolescu, președintele Acade
miei, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Biroului executiv al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice. Au luat parte Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, consilierii care însoțesc 
pe ministrul de stat francez în vi
zita în țara noastră și alte persoa
ne oficial».

în dimineața aceleiași zile, mi
nistrul Maurice Schumann, împre
ună cu consilierii săi, a făcut o 
vizită la Institutul de fizică ato
mică al Academiei. Directorul 
I.F.A., acad. Horia Hulubei, vice
președinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, a prezentat 
oaspeților aspecte din activitatea, 
preocupările actuale și de perspec
tivă ale colectivului de aici. Vizi- 
tînd secțiile institutului, ministrul 
francez s-a interesat îndeaproape 
de aplicațiile practice ale cercetă
rilor și a apreciat nivelul tehnic 
ridicat al aparatelor și instalațiilor 
de specialitate construite 
menii de știință români.

După-amiază, oaspeții 
au vizitat Muzeul satului 
pitală.

de oa-

francezi 
din Ca-

(Agerpres)

Marți după amiază a avut loc la 
Casa de cultură a studenților din Cluj 
un miting de solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez.

în numele celor aproape 20 000 de 
tineri oare învață în facultățile din 
oraș, a luat cuvîntul Aurel Stoica, 
președintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților din centrul universitar Cluj, 
care a spus printre altele: „Glasul 
nostru, alături de cel al tineretului din 
întreaga țară, se ridică cu indignare 
împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani în Vietnam. Cerem înceta
rea imediată a bombardamentelor ae
riene și a tuturor acțiunilor agresive 
împotriva R. D. Vietnam — stat so
cialist independent și suveran ; — 
protestăm împotriva fărădelegilor la 
care agresorii americani supun po
porul vietnamez dornic de libertate. 
Ne exprimăm deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă și eroică a studenților, 
a întregului popor vietnamez” — a 
subliniat vorbitorul.

Victoria Moldovan, studentă în 
anul V la Institutul de medicină și 
farmacie, Iosif Urs, student în anul V 
al facultății de drept, și Agnes Imre,

Cronica
• I ■ zilei

Marți dimineața a plecat la Roma 
o delegație a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, condusă de 
Sanda Rangheț, secretar al Comitetu
lui, care face o vizită în Italia, la in
vitația Comitetului Italian al Păcii.

r 
i 
i 
i
SPORT

LUPTE GRECO-ROMANE

DEZVOLTAREA 
POLONEZEECONOMIEI

la Asociația cehoslovacă 
pentru relațiile 
internaționale

PRAGA 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o întîlnire organizată 
de Asociația cehoslovacă pentru 
relațiile internaționale, Franțois 
Mitterrand, președintele Federației 
stîngii democrate și socialiste din 
Franța, și-a exprimat asentimentul 
față de acordurile încheiate în ulti
mul timp de guvernul francez cu 
țările Europei de est, declarînd că 
acordurile respective ar trebui să 
devină baza unei colaborări largi 
între est și vest.

Coexistența pașnică, a declarat 
Mitterrand, trebuie să însemne nu 
doar preîntîmpinarea războaielor, ci 
importanța ei pozitivă trebuie să 
constea și în realizarea diferitelor 
acorduri. Forțele de stingă din 
Franța, a spus el, se pronunță pen
tru rezolvarea problemelor se
curității europene pe calea tratati
velor între statele Europei din vest 
ți din est, care ar putea să ducă în 
viitor la încheierea unui pact de 
întrajutorare, securitate europeană 
și colaborare economică. în astfel 
de condiții în Europa s-ar putea 
apoi rezolva și problema germană. 
Problema frontierei pe Oder-Neisse, 
a adăugat Mitterrand, a fost, după 
părerea guvernului francez și a 
opoziției, rezolvată definitiv după 
terminarea celui de-al doilea răz
boi mondial.

Mitterrand și-a exprimat, de 
asemenea, îngrijorarea în legătură 
cu starea de dependență în care 
au ajuns în ultimii 20 de ani ță
rile vest-europene față de S.U.A.

Proiectul planului prevede, pe 
baza metodei aprecierii cifrelor me
dii ale recoltelor pe ultimii patru 
ani, sporirea producției agricole cu 
aproximativ 3,5 la sută. Investițiile 
tn agricultură vor crește cu 6,3 la 
sută, iar livrările de îngrășăminte 
minerale — cu 15 la sută. Se pre
vede, de asemenea, sporirea numă
rului de mașini agricole care vor fi 
livrate la sate.

Planul prevede o creștere cu a- 
proximativ 5 la sută a fondului de 
consum alocat din venitul național 
și o creștere cu 6,2 la sută a veni
turilor bănești ale populației.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că guvernul 
R. P. Polone a analizat și adoptat 
proiectul planului economiei națio
nale pe anul 1968 și cifrele de plan 
pe 1969, care vor fi discutate în 
cadrul comisiei Seimului. Potrivit 
proiectului menționat, venitul na
țional al Poloniei va crește in anul 
viitor cu 4,8 la sută față de 4,3 la 
sută cu cit este prevăzută creșterea 
lui în anul 1967. Producția globală 
industrială în sectorul socializat va 
crește cu 7,1 la sută, dezvoltîndu-se 
cu precădere industriile chimică, e- 
nergetică, construcțiile de mașini și 
metalurgia neferoasă.

studentă în anul V al facultății de 
filologie, au înfierat de asemenea ac
țiunile agresive ale imperialiștilor 
americani în Vietnam și și-au mani
festat adeziunea la lupta dreaptă a 
studenților și poporului vietnamez.

Participanții la miting au adoptat o 
moțiune de solidaritate cu lupta stu
denților vietnamezi.

Seara, un mare număr de studenți 
au vizionat filmul documentar vietna
mez „Valurile marelui lac”.

★
Un miting de solidaritate cu lupta 

poporului vietnamez a avut loc și în 
centrul universitar Iași. In sala Casei 
tineretului și studenților se aflau suite 
de sbudenți români, tineri vietna
mezi care studiază în localitate, pre
cum și reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Democrate Vietnam la 
București.

Referindu-se la agresiunea săvîrșită 
de americani împotriva R. D. Viet
nam, Emil Uncheșul, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din centrul universitar Iași, 
a condamnat cu tărie extinderea esca
ladării războiului dus de S.U.A., în 
Vietnam, cerind încetarea imediată a 
agresiunii. Ne alăturăm glasului de 
protest oare se ridică cu fermitate 
pe toate meridianele globului în apă
rarea cauzei sfinte a Vietnamului. 
Susținem cu toată hotărîrea poziția 
partidului și guvernului nostru și ne 
reafirmăm sprijinul ferm față de lupta 
plină de eroism a poporului din Viet
nam — a spus vorbitorul.

In cuvîntul lor, studenții Iuliana 
Duvac și Vasile Scarlat au condam
nat acțiunile pe care imperialiștii ame
ricani le întreprind în intenția lor de 
a îngenunchea bravul popor vietna
mez și au relevat voința nestrămutată, 
eroismul cu care acesta luptă pentru 
apărarea patriei și ființei naționale, 
pentru independență și suveranitate.

în numele studenților vietnamezi, 
Mai Van Tri, student la facultatea de 
chimie a Universității „Al. I. Cuza” 
din Iași, a exprimat mulțumiri poporu
lui român pentru ajutorul material, 
moral și politic pe care îl acordă 
poporului vietnamez în munca și 
lupta sa.

Participanții la miting au adoptat 
apoi o moțiune de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare despre munca și 
lupta poporului vietnamez.

(Agerpres)

FRANȚA

„Săptămîna gîndirii marxiste
PARIS 14. — Corespondentul A- 

gerpres Georges Dascal transmi
te : Marți s-a deschis în marea sală 
a Palatului Mutuality din Paris, 
„Săptămîna gîndirii marxiste”, or
ganizată în fiecare an de Centrul 
de studii și cercetări marxiste 
(C.E.R.M.). In decursul săptămînii 
se vor desfășura patru colocvii. La 
aceste colocvii participă eminenți 
specialiști francezi și străini.

Cuvîntarea de deschidere a fost 
rostită de Roger Garaudy, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez. Apoi Roland

Leroy, membru al Biroului Politie 
al P.C.F., a prezentat referatul „So
cialismul, știința și tehnica".

Alte teme ce vor fi abordate de 
participanți sînt: „Socialismul și 
economia", „Socialismul, democra
ția și persoana umană", „Socialis
mul, pacea și eliberarea naționa
lă”, „Aportul socialismului în so
cietatea modernă".

Cuvîntul de închidere va fi 
rostit de Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez.

Un apel al conducătorilor
NOI CONDAMNĂRI 

GRECIA
comisiilor muncitorești din Spania,I
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Marți la amiază a fost deschisă la 
Timișoara expoziția „Cărți din Repu
blica Democrată Germană”, 
prilej au luat cuvîntul < 
Leahu președintele Comitetului re
gional Banat pentru cultură ț 
și Ewald Moldt, ambasadorul ___
Germane la București. La vernisaj au 
fost de față oameni de știință, artă și 
cultură, critici literari, reprezentanți ai 
unor edituri din țara noastră. A par
ticipat, de asemenea, un grup de re
prezentanți ai editurilor și instituțiilor 
centrale de difuzare a cărții din R.D. 
Germană.

România
salaAseară, în 

Floreasca din Bucu
rești a avut loc a 
doua intîlnire amica
lă de lupte greco- 
romane dintre repre
zentativele României 
și R. F. a Germaniei, 
cîștigată de luptăto
rii români cu scorul

(Agerpres)

TRAGEREA
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FAZA I (bilete de

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

I 
a 
a 
a

a

a 
a 
a

II- a
III- a
IV- a
V- a
VI- a 
Vil-a
VIII- a
IX- a
X- a

fi
78
17
83
10
19
46
60
27
37
40

40 lei)

24
30

4
39
13

8
44
80
47
71

22
79
89
82
18
14
75

4
21
77

73
55
19
84
27
49

6 
70 
76 
48

FAZA a Il-a

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

(bilete de 60, 40 și 20 lei)

a 
a 
a 
a 
a

Xl-a 
XH-a
XIII- a
XIV- a
XV- a

14
78
36
44
82

38
32
85
12
11

11
82
57
52
74

34
34
53
54
25

FAZA a III-a (bilete
10 lei)

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

a 
a 
a

de 60, 40, 20 șl

XVI- a
XVII- » 
XVIII-a 
XlX-a

74
6
4

80

49
87
56
11

83
33
18
33

24
75
22
46

FAZA a IV-a (bilete 
și 2 lei)

Extragerea a XX-a

de 10

6

bilete de 60 lei)
84 29 20 80 24

FAZA a V-a (numai 
Extragerea a XXI-a

Fond de premii : 2 481 189 lei.

vremea
Ieri în (ară: vremea a fost fru

moasă, cu cerul variabil, mai mult se
nin în sudul și estul țării. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din nord- 
vest. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 5 grade la Joseni și 16 
grade la Băilești și Dîlga. Izolat, di
mineața s-a semnalat ceață. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă eu ce
rul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a aeru
lui a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 noiembrie. In (ară : vre
mea se menține relativ frumoasă în 
jumătatea de sud-est a tării și devine 
schimbătoare în rest. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale în 
Banat, Transilvania și noidul Mol
dovei. In rest, ploi izolate. Vînt po
trivit. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, iar maxime
le între 5 și 15 grade. In București : 
vremea se menține relativ frumoasă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

R. f. a Germaniei 4,5 -3,5
de 4,5—3,5. Punctele 
echipei noastre au 
fost realizate de Ba
ciu, Bolocan și Marti- 
nescu — victorii. Tur
turea, Țăranu și Cior- 
cilă — rezultate de 
egalitate. Dintre oas
peți au obținut vic
torii Schonderfer și

Ekelbaum, iar La- 
cour, Netekower și 
Hoppe egalități. Pri
ma întîlnire, desfășu
rată duminică la Bra
șov, fusese cîștigată, 
de asemenea, de 
luptătorii noștri, cu 
5,5—2,5.

„Mondialele" de lupte libere
DELHI 14 (Agerpres). — Campio

natele mondiale de lupte libere, a- 
flate în plină desfășurare pe sta
dionul National din Delhi, cunosc 
o afluență de public rar întîlnită 
in istoria acestei competiții: la 
primele 4 reuniuni au asistat peste 
80 000 de spectatori. Disputele sînt 
foarte dirze, presărate cu nume
roase surprize. Cu excepția lui F. 
Boia, care in turul 3 (la categoria 
mijlocie) a terminat la egalitate cu 
Baughmann (S.U.A.), ceilalți luptă
tori români au pierdut întâlnirile 
susținute luni seara. La categoria 
muscă, cel mai bine situat este Ri
chard Sanders (S.U.A.), care a cîș
tigat prin tuș (minutul 6) la Gheor
ghe Tapalagă și l-a învins la punc
te în turul 4 pe campionul sovietic 
Nazar Albarian. Șanse la primul 
loc are și japonezul Shigeo Tanaka,

învingător prin tuș asupra polone
zului Kowalski. Nicolae Cristea 
(cat. cocoș) a ieșit din cursă în tu
rul 4, fiind învins la puncte de Aii 
Aliev (U.R.S.S.), iar Petre Comun 
(pană) a pierdut la puncte in fața 
lui Bawuu (R. P. Mongolă).

Alte rezultate din turul al patru
lea: ușoară: Valcev (Bulgaria) bate 
la puncte pe Chand (India), Beriaș- 
vili (U.R.S.S.) învinge prin tuș pe 
Karlsson (Suedia); semimijlocie: 
Atalay (Turcia) bate la puncte pe 
Aghoubi (Iran), Sagaradze (U.R.S.S.) 
învinge la puncte pe Sasaki (Ja
ponia); semigrea: Lomidze (U.R.S.S.) 
bate la puncte pe Jutzeller (Elve
ția), Mustafov (Bulgaria) întrece la 
puncte pe Houska (S.U.A.), Ahmet 
Ayik (Turcia) bate la puncte pe 
Peter Germer (R.D.G.).

Astăzi la Floreasca

ÎNCEPE „CUPA BUCU

românești
Cea de-a IX-a ediție a „Zilei mărcii 

poștale românești” este marcată la 15 
noiembrie prin organizarea în nume
roase localități din țară a unor con
ferințe, simpozioane, expoziții filate
lice. Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor va pune în circulație cu 
acest prilej o nouă emisiune filatelică 
reprezentînd litografia desenatorului 
francez Raffet „Trecerea Buzăului”.

Acest timbru festiv se adaugă celor 
aproape 20 de emisiuni apărute anul 
acesta.

ATENA 14 (Agerpres). — Leoni
das Kyrkos, fost deputat al parti
dului Uniunea democrată de stin
gă (E.D.A.) și proprietar al ziaru
lui „Avghi”, a fost condamnat luni 
seara de Curtea de Apel din Ate
na la opt luni închisoare pentru in
formații și articole publicate de 
„Avghi" înaintea loviturii de stat 
de la 21 aprilie. Ziarul publicase 
hotărîrile adoptate de Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Grecia și ceruse, într-un articol, le
galizarea acestui partid. Pentru a- 
celeași motive, directorul ziarului 
„Avghi”, M. C. Paraskevopoulos, 
și redactorul ziarului, Atha Tsou- 
baropoulos, au fost condamnați la 
15 și respectiv 7 lupi închisoare

Pe de altă parte, tribunalul mi
litar din Atena a condamnat luni 
la 11 ani închisoare pe Benedic- 
tor Lambrinos, acuzat de a fi di- 
fuzaț manifeste cu un conținut an
ti guvernamental.

★
BRUXELLES 14 (Agerpres) — 

Consiliul Mondial al Păcii a adre
sat o telegramă guvernului grec 
în care exprimă un protest ener
gic împotriva judecării de către un 
tribunal militar a unui grup de de
mocrat greci, printre care cunos
cutul compozitor Mikis Theodora- 
kis. Telegrama este semnată de 
președintele-coordonator al Consi
liului Mondial al Păcii, Isabelle 
Blum, și secretarul general, 
Chandra.

aflati în detențiune
PARIS 14 (Agerpres). — Ziarul 

„l’Humanite" a publicat un apel 
adresat de conducători șl activiști 
ai comisiilor muncitorești din 
Spania, aflați în detențiune, în 
care se subliniază că, în ciuda re
presiunilor la care sînt supuși li
derii comisiilor muncitorești din 
Spania, aceste organizații continuă 
lupta, întrucît corespunde necesi
tăților actualei etape a mișcării 
muncitorești din Spania. Proble
mele acute pe care le are de re
zolvat Spania nu pot fi soluțio
nate pe calea represiunilor, 
în continuare în apel se spune: 
„din închisorile în care ne aflăm, 
noi, oameni ai muncii de diferite

»
concepții filozofice șl religioase^ 
salutăm pe tovarășii noștri de 
muncă, pe intelectualii, studenții 
și preoții care sînt supuși repre
siunilor pentru că se solidarizează 
cu noi, cu lupta noastră împo
triva exploatării, împotriva domi
nației oligarhiei capitaliste*.

Acest dooument se încheie prin» 
tr-un apel adresat oamenilor mun
cii, democraților din Europa și din 
lumea întreagă, să desfășoare o 
largă mișcare de solidaritate cu 
poporul spaniol, care luptă pen
tru unitatea mișcării muncitorești, 
pentru libertăți democratice, pro
gres, dreptate, pentru amnistierea 
tuturor deținuților politici și emi- 
gr an ți lor.

SE INSTALEAZĂ

în runda de ieri 
natului masculin 
de șah, Neamțu a 
Fischer, Ciocîltea 
Zara la Georgescu și Vais- 
rrian la Troianescu. Partidele 
Segal —Partoș, Soos — Dri- 
mer și Radovici — Ghițescu 
s-au încheiat la egalitate. Flo
rin Gheorghiu a întrerupt în 
avantaj la Demian, iar parti
da Buză — Nacht a fost a- 
mînată.

După zece runde, în clasa
ment conduce A. Buza cu 7 (1) 
puncte, urmat de Gheorghiu 6 
(1) puncte și Ungureanu (6) 
(1) puncte etc.

a campio- 
individual 

cîștigat la 
la Pavlov,

REȘTIULUI" LA HAND 

BAL (masculin)

Tradiționalul turneu interna
țional masculin de handbal 
„Cupa Bucureștiulul* începe 
astăzi in sala Floreasca din 
Capitală. Participă selecționate 
din Iugoslavia, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S. șl România. Me- 
clurile_vor Începe in liecaie zi 
de la ora 17,00. Iatâ programul 
etapei inaugurale : București— 
București tineret; Selecționata 
divizionara Iugoslavă—selec
ționata orașului Moscova; 
Budapesta—Varșovia.

NOII
(Urmare din pag. I)

LOCATARI frumoasa pâdurs ChinonPiste, drumuri și hangare americane sfîșiau

în citeva
LA OLOMOUC (CEHOSLOVA

CIA), S-AU ÎNTÎLNIT ECHIPELE 
FEMININE DE HANDBAL ZORA 
OLOMOUC ȘI AKADEMIK SOFIA, 
în cadrul primului tur al „Cupei 
campionilor europeni". Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 8—6 
(5-2).

FOSTUL CAMPION DE BOX AL 
ANGLIEI LA CATEGORIA GREA, 
BRIAN LONDON. l-a învins la 
puncte în 10 reprize pe americanul 
Zora Folley. Meciul a avut loc la Li
verpool.

UNIUNEA EUROPEANA DE FOT
BAL a adresat un sever avertisment 
federației austriece de fotbal în le
gătură cu incidentele de la meciul 
Austria — Grecia, menționînd tot» 
odată că își rezervă dreptul de a 
suspenda definitiv (pentru competi
țiile organizate de U.E.F.A.) stadio
nul Prater din Viena, dacă pe viitor 
aici se vor mai constata manifestări 
nesportive în meciurile internațio
nale.

rin
LA STOCKHOLM S-AU INTÎL- 

NIT ECHIPELE MASCULINE DE 
HANDBAL (tineret) ale Suediei și 
Cehoslovaciei. Handbaliștii suedezi 
au învins cu 27—20 (12—12).

un

MECIUL DE RUGBI DINTRE SE
LECȚIONATELE DE JUNIORI ALE 
R. F. A GERMANIEI ȘI FRANȚEI, 
desfășurat la Darmstadt (R.F.G.), a 
revenit rugbiștilor francezi cu sco
rul de 17—8.

UN MARE TURNEU INTERNA
ȚIONAL DE FOTBAL se va desfă
șura la Buenos Aires în a doua ju
mătate a lunii decembrie, cu parti
ciparea selecționatelor U.R.S.S., Un
gariei, Argentinei și a formației Ra
cing Buenos Aires, cîștigătoarea 
„Cupei intercontinentale". In drum 
spre America de Sud. reprezentativa 
U.R.S.S. va susține două meciuri a- 
micale cu echipele Olandei și An
gliei ; aceasta din urmă va avea loc, 
probabil, la 6 decembrie pe stadionul 
londonez Wembley.

Châteauroux respiră altă at
mosferă. Pe străzile sale nu 
mai întîlnești puzderia de 
„flăcăi americani”, și nici 
nu mai vezi mașini militare 
cu însemne străine. Nu se mai 
zguduie nici zidurile caselor 
amenințate de vuietul avioa
nelor supersonice. Localnicii 
— așa cum mi-au mărturi
sit-o ei înșiși — au respirat 
ușurați după plecarea musafi
rilor nedoriti de peste Ocean.

La Martinerie, situat la 4 
km de Châteauroux, a fost in
stalată, în 1951, cea mai mare 
bază militară a S.U.A. din 
Europa. Din uriașele depozite 
(200 000 mp), pe care le-am 
văzut pustii în aceste zile, ie
șeau cu luni și ani în urmă 
cantități enorme de materiale 
militare pentru bazele situate 
pe teritoriile altor țări din 
N.A.T.O. Martinerie era un 
„oraș" la porfile orașului, 
unde nici cel mai abil și te
merar vameș nu putea pătrun- 
de*vreodată. Baza aeriană ve
cină de la Deols era într-un 
continuu vuiet. Aci erau insta
lați peste 2 500 de ofițeri și 
soldafi americani, pentru care 
lucrau peste 6 000 de civili 
francezi.

Martinerie așteaptă acum 
noi locatari. De astădafă, fran
cezi : funcționari, muncitori, 
tehnicieni. Se vor instala în 
bungalowurile de la marginea 
orașului — unde trăiau altă
dată americanii și familiile lor.

Marcel Demoine, deputat,

primarul comunei D6ols, releva 
că populația este satisfăcută 
de evacuarea bazelor. Pre
zenta trupelor americane era 
apreciată ca un pericol perma
nent ce plana asupra locuito
rilor a fării.

— Ce aducea existenta ba
zelor militare străine ? — 
l-am întrebat.

— Sentimentul nesiguranței. 
Și nu numai în caz de con
flict.

— Dar pe plan economic I
— Iluzia unei prosperități... 

Se pot face lucruri mai bune 
pe malul Indrei.

La intrarea în Châteauroux, 
o pancartă imensă invită pe 
industriași să participe la ac
țiunea de industrializare a re
giunii. „Închiderea bazei ame
ricane favorizează crearea u- 
nei industrii noi la Château
roux— spune Jacques Chirac, 
secretar de stat pentru pro
blema brațelor de muncă.

Dl. Falconetti, directorul 
Comitetului pentru dezvolta
rea economică a regiunii, îmi 
înfățișează noul profil al ora
șului industrial de mîine. Ra
muri noi ale industriei își vor 
face aici apariția. Autoritățile 
locale fac eforturi pentru ab
sorbirea brațelor de muncă și 
reducerea șomajului.

— Ce se va întîmpla cu te
renurile fostei baze N.A.T.O.!

— Teritoriul ei, inclusiv in
stalațiile și construcțiile exis
tente, vor fi redate industriei. 
In marile hangare se amena
jează o fabrică de cristal. O 
spălătorie industrială funcțio
nează deja. O firmă pentru 
reparații de elicoptere și-a

de a se in-anunfat intenția 
stala aci.

Întreprinderile 
oraș vor fi extinse. Foștii sa- 
lariafi francezi ai bazei ame
ricane găsesc acum o sursă 
sigură de cîștig în industria 
locală. Multi dintre ei se vor 
califica. La Châteauroux se 
desfășoară procesul recon- 
versiunii umane și industriale. 
Acest proces se extinde în 
toate localitățile de unde au 
fost expulzate bazele N.A.T.O.

La Evreux, pe 150 hectare 
ocupate pînă nu de mult de 
bazele militare, se va construi 
un vast complex industrial. 
Multi ani, Evreux a fost o 
placă turnantă pentru avioa
nele de transport și de para
șutai sie N.A.T.O. Pe pistele 
de beton, în locul avioanelor 
N.A.T.O. vor ateriza acum a- 
vioane de pasageri și măr
furi......O sursă de bogăție —
după cum s-a exprimat dl. 
Azemia, primar adjunct al o- 
rașului. Transformarea bazelor 
militare într-un complex in
dustrial va avea o largă con
secință binefăcătoare pentru 
regiune".

Primarul istoricului oraș 
Verdun e la fel de optimist. 
Aici șantierele civile ale unor 
noi întreprinderi înlocuiesc ba
zele militare străine.

Centre de cercetări agri
cole, biologice, baze spor
tive, 
rouri ale administrației de 
stat — iată tot atîtea desti
nații pașnice date fostelor 
baze străine din Franța.

— Dar în fostele sedii ale 
statelor majore ale N.A.T.O. 
din Franja cine se va insta-

existente în

aeroporturi civile, bi-

la ? — l-am întrebat pe cro
nicarul militar al unui maro 
ziar parizian.

— Tn clădirile Iul SHAPE
— fostul cartier general al 
N.A.T.O. de la Rocquencourt
— își vor desfășura activita
tea inginerii „planului calcul", 
ai Companiei nafionale de 
informatică. Așadar, în locul 
planurilor militare agresive 
se vor elabora aici planurile 
mașinilor de calculat electro
nice pentru industrie.

Fostul Palat N.A.T.O. de la 
Porte Dauphine din Paris e 
disputat în prezent de cîfiva 
pretendenfi : Ministerul Edu
cației Naționale, Ministerul de 
Externe... Sindicatul învăfă- 
mîntului superior îl revendică 
pentru a instala acolo Uni
versitatea.

Un colaborator al primului 
ministru francez mi-a relatat 
că majoritatea celor 18 000 
francezi, foști salariat! ai ba
zelor și depozitelor N.A.T.O. 
și americane, au fost plasați 
în diverse întreprinderi și in- 
stitufii. Practic se creează tot 
atîtea posturi, cîji șomeri au 
lăsat americanii după ce au 
plecat. Ba chiar mai multe I 
Și asta în vederea dezvoltă
rii economiei acestor regiuni.

Plecarea americanilor nu a 
avut deci o consecință nega
tivă asupra economiei Franței, 
așa cum încercau să acredi
teze ideea partizanii „a- 
tlantismului’ — a subliniat 
interlocutorul meu. Nu s-a re
dus nici activitatea comercia
lă în ansamblu. Multi francezi, 
care executau munci necalifi
cate la fostele baze străine, 
o duc azi mai bine : sînt su
dori, metalurgiști calificați.

Unii cîștigă de două ori mal 
mult.

Timp de 16 ani, bazele 
străine au frînat dezvoltarea 
economică a unor regiuni din 
Franța. Guvernul francez — 
a precizat același interlocutor 
— acordă acum avantaje fis
cale, prime speciale pentru 
procurarea de echipament și 
alte înlesniri pentru amplasa
rea unor întreprinderi pe te
ritoriile fostelor baze militare. 
Roadele acestei reconversiunl 
industriale care a început se 
vor vedea într-un an sau doi. 
Primele rezultate sînt încura
jatoare — a conchis el.

★
evacuării bazelor 
pozitiv și pe plan 
O bază N.A.T.O. 
un punct strategic

Bilanful 
N.A.T.O. e 
psihologic, 
era oricînd 
vulnerabil în caz de conflict. 
Azi, la Châteauroux, ca și în 
celelalte localități menfionate, 
oamenii nu mai aud uruitui 
infernal al monștrilor de ofel 
„Globemaster", sau „Boeing". 
Nu se mai aude tunetul 
vijelioaselor „F-111" ; nici al 
infernalelor „Delta* superso
nice ce treceau în zbor la 
400 metri peste oraș. In cursul 
numeroaselor crize din Con
go, Châteauroux devenise un 
vast pod aerian între Europa 
și Africa. De aici plecau pa- 
rașufiști și mercenari spre a 
reprima lupta pentru libertate 
a congolezilor. Unii se între
bau cu îngrijorare dacă nu 
cumva pe aici treceau și bom
bardiere atomice...

Gigantica pistă de beton a 
bazei Dăols e azi pustie. Dar 
nu pentru mult timp. Tn cu- 
rînd aci vor ateriza navele a- 
viajiei civile franceze.



viața internațională
Dezbaterile din
Consiliul de Securitate
ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
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DIN ORIENTUL APROPIAT
NEW YORK 14. — Trimisul spe

cial Agerpres Romulus Căplescu 
transmite : Dezbaterile de luni din 
Consiliul de Securitate nu au dus la 
nici un progres în încercarea de a 
găsi o soluție negociabilă crizei din 
Orientul Apropiat, scotînd și mai 
mult în evidentă cît de adîncă este 
prăpastia care separă cele două po
ziții, arabă și izraeliană. Dilema care 
trebuie rezolvată este : cu ce să se 
înceapă, cu retragerea trupelor sau 
cu tratative ? Arabii susțin prima 
alternativă, izraelienii pe cea de-a 
doua. Cele două formule se exclud 
reciproc, si atît timp cît nu se va 
găsi un compromis, impasul va con
tinua. Desigur, cel mai logic ar fi, 
potrivit observatorilor de aici, si
multaneitatea acestor două ac
țiuni.

în cercurile ziariștilor se vorbește 
acum de posibilitatea ca Argentina 
și Brazilia să prezinte spre apro
bare Consiliului de Securitate o ver
siune revizuită a proiectului de re
zoluție al grupului latino-american 
care, deși respins la sesiunea ex
traordinară din vară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a întrunit numă
rul cel mai mare de voturi. Pro
iectul latino-american. atît cel 
vechi, cît și cel nou. stabilește o le
gătură între retragerea trupelor și 
încetarea stării de beligerantă (ceea 
ce ar putea fi considerat ca un prim 
pas spre tratative), legătură eare nu 
apare evidentă în proiectul celor trei 
state afro-asiatice (India, Mali, Ni
geria). Principalele modificări ale 
versiunii noi latino-americane se re
feră la o oarecare atenuare a nece
sității urgente de retragere a tru
pelor izraeliene. precum și la tri-

ÎNTREVEDERI
ALE PREȘEDINTELUI 

ADUNĂRII GENERALE

miterea unui reprezentant special al 
secretarului general. Unii comenta
tori fac o legătură între această ul
timă prevedere și declarațiile mi
nistrului de externe izraelian. Abba 
Eban. că un asemenea reprezentant 
s-ar putea dovedi util pentru a-i a- 
duce laolaltă pe arabi și izraelieni. 
considerîndu-le ca o concesie 
partea Tel-Aviv-ului.

★
CAIRO 14 (Agerpres). — Referin

du-se la eforturile R.A.U. în scopul 
formării unui front cît mai larg în 
favoarea proiectului prezentat de In
dia. Mali și Nigeria în Consiliul de 
Securitate, ziarul egiptean „Al 
Ahram" relatează că la Cairo se des
fășoară o intensă activitate diplo
matică. Astfel, ministrul interimar 
al afacerilor externe al R.A.U. a 
avut întrevederi cu ambasadorii In
diei, Iugoslaviei și Siriei acreditați 
la Cairo. Această activitate diplo
matică are drept scop, după cum a- 
firmă ziarul „Al Ahram", „de a de
juca tentativele Statelor Unite de 
sporire a numărului de proiecte de
puse în fata Consiliului de Securita
te. vizînd ca proiectul afro-asiatic 
(India, Mali și Nigeria) să nu ob
țină majoritatea cerută". Potrivit 
ziarului egiptean citat, Mahmud Ri
ad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., a avut duminică, la New 
York, o întrevedere cu Arthur 
Goldberg, reprezentantul american 
la Națiunile Unite, „pentru a discu
ta, în particular, problema retragerii 
forțelor izraeliene".

★
AMMAN 14 (Agerpres). — Guver

nul iordanian a propus luni intro
ducerea serviciului militar obliga
toriu pentru toți cetățenii țării apți 
din punct de vedere fizic. între 17 
și 40 de ani. Potrivit noii legi, 
relatează agenția United Press In
ternational, termenul serviciului mi
litar va fi de doi ani. Legea ur
mează să fie aprobată de parla
ment.

rostit cuvîntări.

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

A.

Bazele colaborării

TEHERAN 14. — Corespon
dentul Agerpres, N. Popovici 
transmite: Delegația Marii A- 
dunări Naționale, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care, la invita
ția Senatului iranian face o vizită 
în această țară, a sosit la Teheran. 
Delegația a fost întîmpinată la ae
roport de ing. Șarif Emami, pre
ședintele Senatului, ing. Abdallâh 
Riazi, președintele Medjilisului, vi
cepreședinții celor două camere ale 
Parlamentului, numeroși senatori 
și deputați, ziariști. iranieni și co
respondenți ai presei străine. A 
fost de față Pavel Silard, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Teheran.

în cursul zilei de marți, delegația 
parlamentară a făcut o vizită la Se
natul iranian. Oaspeții români au 
avut o convorbire cordială cu pre-

ședințele Senatului și numeroși 
parlamentari.

Marți la amiază, parlamentarii 
români au fost primiți de premie
rul iranian, Amir Abbas Hoveida. 
într-o atmosferă de caldă prietenie 
au avut loc convorbiri în care s-a 
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea colaborării multilaterale din
tre cele două țări și s-a manifes
tat dorința ambelor părți de a ex
tinde și diversifica în continuare 
relațiile româno-iraniene, inclusiv 
în domeniul parlamentar.

După-amiază, membrii delegației 
au fost oaspeții președintelui parla
mentului.

Seara, în saloanele Hotelului 
Hilton, președintele Senatului ira
nian a oferit un banchet în cinstea 
parlamentarilor români. Președin
tele Senatului iranian și președin
tele M.A.N. au

A 0. N. U.
NEW YORK 14. — Trimisul spe

cial Agerpres R. Căplescu transmi
te: Președintele Adunării Genera
le a O.N.U., Corneliu Mănescu, a 
avut luni o serie de întrevederi în 
legătură cu problemele discutate în 
prezent la Națiunile Unite.

El l-a primit pe Mamadou Kante 
(Mali), președintele pe luna în curs 
al Consiliului de Securitate, care l-a 
informat cu privire la evoluția dez
baterii problemelor pe care acest 
for le examinează. Corneliu Mă
nescu s-a întreținut, de asemenea, 
cu V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației 
Ahmed Benhima, șeful 
Marocului, președintele 
statelor arabe, Mohamed 
reprezentantul permanent al R.A.U., 
Abba Eban, ministrul afacerilor ex
terne și șeful delegației izraeliene, 
Arthur Goldberg, șeful delegației 
americane. S-a procedat la un 
schimb de vederi asupra unor ches
tiuni care Interesează desfășurarea 
în viitorul imediat a lucrărilor A- 
dunării Generale.

★
Președintele Adunării Generale a 

O.N.U., Corneliu Mănescu, a conti
nuat marți consultările în vederea 
analizării modalităților de desfășu
rare în ședințe plenare a lucrărilor 
Adunării, în etapa imediat urmă
toare. în acest scop, el a primit vi
zita șefului delegației britanice, lor
dul Caradon, și a șefului delegației 
franceze, Armand Berard. Corneliu 
Mănescu a avut, de asemenea, o în
trevedere în legătură cu același su
biect, cu U Thant, secretarul general 
al O.N.U.

★
TEL AVIV 14 (Agerpres). — Par

lamentul izraelian a adoptat luni 
seara o rezoluție care subliniază 
„necesitatea negocierilor directe cu 
statele arabe în vederea reglemen
tării conflictului din Orientul Apro
piat" — anunță agenția France 
Presse. Rezoluția a fost aprobată cu 
o majoritate de voturi la încheie
rea dezbaterilor de politică ex
ternă.

de politică

★
(Agerpres). — Pri- 
Irakului. Taher Ya- 
un decret prin care

„încetați bombardamentele I" Sub această lozincă a avut loc la Amster
dam o mare demonstrație de protest împotriva agresiunii americane in 

Vietnam

Atacuri ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze
SAIGON 14 (Agerpres). — Cores

pondenții de presă transmit că marți 
au avut loc noi lupte în regiunea 
Dak To, din zona platourilor înalte 
sud-vietnameze. După cum relevă co
respondentul agenției France Presse, 
în ciuda întăririlor militare ameri
cane și saigoneze ce sosesc fără în-

trerupere la Dak To, după 13 zile de 
lupte grele, patrioții sud-vietnamezi 
atacă cu aceeași intensitate. Luni 
noaptea ei au lansat unul din cele 
mai îndrăznețe atacuri împotriva po
zițiilor brigăzii 173 de parașutiști a- 
mericani, provocîndu-le noi pierderi 
în oameni și arme. Agențiile de presă 
anunță, de asemenea, că într-unul 
din elicopterele doborîte în apropie
rea zonei demilitarizate s-a aflat în
suși generalul Bruno Hochmuth, co
mandantul diviziei a III-a de puș
cași marini americani, care și-a pier
dut viața.

R. P. POLONE

cu alte forțe de stingă
CUVINTAREA LUI LUIGI LONGO

ROMA 14. — Corespondentul A- 
gerpres Giorgio Pastore trans
mite : La Teatrul „Adriano" din 
Roma a avut loc un miting, în ca
drul căruia a luat cuvîntul Luigi 
Longo, secretarul general al Parti
dului Comunist Italian.

Referindu-se la situația din Italia 
vorbitorul a menționat dezechili
brul existent în Italia între Nordul 
industrializat și Sudul înapoiat din 
punct de vedere economic, amin
tind că încă nu au fost rezolvate 
o serie de probleme grave printre 
care șomajul, nivelul scăzut al pen
siilor și al salariilor, emigrația, a- 
sistența sanitară, construcția de 
școli și altele. Problema care se 
pune este aceea a căutării unor căi

noi, unor noi soluții economice și 
politice, care să facă să primeze in
teresul colectivității asupra intere
sului marilor monopoluri, a spus 
Longo. Nu se poate progresa dacă 
se acceptă situația de subordonare 
față de interesele marilor monopo
luri. în ce privește colaborarea cu 
celelalte forțe de stînga, laice și 
catolice, vorbitorul a subliniat: „la 
baza colaborării noastre trebuie să 
stea dorința de îmbunătățire a con
dițiilor economice și social-politice 
actuale din Italia, pentru o orien
tare nouă care să ducă la o solu
ționare într-un sens socialist a 
problemelor fundamentale ale ma
selor și ale țării".

sovietice, 
delegației 

grupului 
El Kony,

BAGDAD 14 
mul ministru al 
hia, a emis luni_ _____ ___ ___
sînt eliberați 113 prizonieri kurzi ce 
au luat parte la luptele desfășurate 
în nordul Irakului, între anii 1960— 
1963. anunță agenția MEN. Agenția 
adaugă că. în cursul ultimelor trei 
luni, guvernul irakian a emis alte 
asemenea decrete, prin care au fost 
eliberați un mare număr de deținuți 
politici. „în scopul întăririi forțelor 
naționale în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat".

VARȘOVIA 14 — Coresponden
tul Agerpres. I. Dumitrașcu, trans
mite : Guvernul R. P. Polone a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă cu hotărîre noua inten
sificare a agresiunii S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam și a poporului 
vietnamez, și își exprimă adeziu
nea față de poziția guvernului R.D. 
Vietnam, expusă în declarația a- 
cestuia din 30 octombrie 1967.

Guvernul R. P. Polone, se spune 
în declarație, cere încetarea necon
diționată și imediată a bombarda
mentelor împotriva R. D. Vietnam. 
Poporul polonez, animat de senti
mentul solidarității frățești cu 
lupta eroică o poporului vietnamez 
pentru apărarea patriei, îi va a- 
corda acestuia și pe viitor ajutor 
și sprijin multilateral.

agențiile
de presă transmit
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Adunarea de la Hanovra
a întîrziaților istoriei

Aplauze 
frenetice
pentru
cin tecul 
și dansul 
românesc

Glasgow, noiembrie. Burniță 
măruntă și rece, pietoni grăbiți, 
în amurgul împînzit de recla
me luminoase. La ieșirea din 
gară, ochii întîlnesc cuvîntul 
„român" pe un ecran mare, a- 
prins, al firmei unei agenții de 
bilete. Este anunțat „Ansamblul 
român de dansuri și cîntece", 
cu mențiunea : „pentru prima 
dată în Marea Britanie" și cu ac
cent publicitar : „Cel 
pitant și mai colorat 
de scenă din lume".

Citadela industrială 
este una din numeroasele gazde 
ale turneului, după Birming
ham. Nottingham, Bradford, 
Bristol. Manchester. Liverpool, 
Newcastle. Zecile de mii de 
spectatori și presa au întîmpi- 
nat cu căldură și aprecieri elo
gioase pe solii artei populare 
românești. Pentru marele public, 
folclorul nostru, în forme va
riate ale interpretării artistice, 
a constituit o răsunătoare des
coperire, prilejul contactului di
rect cu cîteva nestemate din co-

mai pal- 
spectacol

a Scoției
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INTERVIU 
AL MINISTRULUI DE 
EXTERNE AL FRANȚEI

PARIS 14 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat luni seara televi
ziunii din Paris, ministrul de ex
terne al Franței, Maurice Couve 
de Murville, a declarat că țara sa 
este îngrijorată „ca în Orientul A- 
propiat, unde situația este 
ră, să nu reînceapă războiul", 
aceea, a spus el, noi nu ne 
măm riscul de a vinde arme 
sive țărilor din această parte 
mii, chiar dacă alte țări fac 
lucru".

în ce privește Europa Occiden
tală, ministrul francez a declarat 
că nu crede în eventualitatea in
stituirii unui organ supranational 
european. Referindu-se la candida
tura Angliei la Piața comună, vor
bitorul a precizat că, după părerea 
lui, această problemă nu este sus
ceptibilă să genereze o criză în 
sînul C.E.E. Răspunzînd la o în
trebare în legătură cu războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam, Couve de 
Murville a declarat: „Poziția Fran
ței este binecunoscută : Noi sîntem 
împotriva războiului și pentru re
venirea la acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam".

preca- 
„De 
asu- 

ofen- 
a lu- 
acest

Aici, la Viena, au parvenit în ul
tima vreme numeroase știri, felatări, 
comentarii, privind activitatea așa- 
numitului „Partid Național-Demo- 
cratic" (P.N.D.) din R.F.G., activitate 
ce a culminat cu recentul congres 
P.N.D., ținut între 10-12 noiembrie în 
orașul Hanovra. Comentînd desfășu
rarea acestui congres, ziarul parizian 
„Le Figaro" a scris : „Partidul de ex
tremă dreaptă P.N.D. capătă impor
tanță, iar conducătorii săi — siguranță. 
Aceasta este concluzia care poate fi 
trasă la încheierea Congresului anu
al al partidului'. Iar cu referire la 
programul adoptat la Hanovra de că
tre cei 1 385 de congresiști, agenția

CORESPONDENȚA DIN VIENA 
DE LA PETRE STANCESCU

„France Presse" a scris că „el reia 
toate temele iredentiste ale grupurilor 
neonaziste care l-au precedat și care 
s-au regrupat în cadrul P.N.D.".

Creat acum trei ani, în noiembrie 
1964, avînd pe atunci mai puțin de 
500 de membri, partidul național-de- 
mocrat de extremă dreaptă și-a ex
tins treptat aria de manevră, astfel că 
în mai 1967 efectivele sale au ajuns 
— potrivit unui raport publicat de 
Ministerul de Interne de la Bonn — 
la 25 000. în ultimul an, desfășurînd 
o vastă campanie demagogică și pre- 
luînd clientela electorală a altei gru
pări de dreapta, Partidul german 
P.N.D. — spre neliniștea opiniei pu
blice vest-germane — a înregistrat un 
număr suficient de voturi pentru a-și 
instala reprezentanți în șase din cele 
10 parlamente ale landurilor. La ul
tima confruntare electorală, cea din 
landul Bremen (1 octombrie), el a 
dobîndit aproape 9 la sută din votu
rile exprimate, instalîndu-și opt depu- 
tați în parlamentul local.

Sfidînd atît trecutul istoric binecu-

noscut cît și realitățile lumii contem
porane, programul adoptat la Hanovra 
„respinge ideea culpabilității Germa
niei' în cele două războaie mondiale, 
„refuză să recunoască" frontierele 
statornicite în Europa după război și 
formulează fățiș revendicări teritoria
le la est de frontiera Oder-Neisse, 
precum și asupra „țării sudeților". 
Pentru a nu permite vreun dubiu în 
această privință, președintele partidu
lui neonazist, Adolf von Thadden, a 
declarat textual în fața reprezentanți
lor presei : „în programul pe care 
l-am adoptat, teritoriile de la est de 
Oder-Neisse fac parte integrantă din 
Germania". După cum remarcă unii 
comentatori, asemenea obiective nu 
denotă altceva decît pierderea celui 
mai elementar simț al măsurii, rupe
rea completă de realitățile lumii de 
astăzi.

Din primele clipe ale desfășurării 
acestui congres al întîrziaților istoriei, 
pe străzile Hanovrei se făcea auzit 
glasul altei părți a opiniei publice 
din R.F.G. Străzile răsunau de marea 
demonstrație populară de protest îm
potriva P.N.D., organizată de sin
dicatele locale. în cuvîntările ți
nute în fața demonstranților, vor
bitorii, dînd glas neliniștii opiniei 
publice vest-germane, au cerut 
interzicerea organizațiilor neonaziste 
și unirea forțelor democratice din 
R.F.G. în lupta împotriva extremis
mului de dreapta. De asemenea, pe 
teritoriul fostului lagăr nazist de con
centrare Dachau a avut loc o de
monstrație a tineretului vest-german 
împotriva activității Partidului națio- 
nal-democratic, de extremă dreaptă. La 
mitingul care a avut loc a luat 
cuvîntul G. Kumphmuller, președin
tele organizației de tineret din Ba
varia, „Bayerische Jungendring", care 
a relevat necesitatea creării unui front 
unit al patrioților și democraților vest- 
germani în lupta împotriva elemente
lor de dreapta al căror exponent 
principal este Partidul național-demo- 
cratic.

întrunirea Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a avut loc marți, dar din lipsă 
de vorbitori și-a întrerupt ședința după numai un minut. 
Agențiile de presă sînt de părere că participanții se ab
țin să ia cuvîntul în așteptarea rezultatelor tratativelor 
care se desfășoară între reprezentanții U.R.S.S. și 
S.U.A. în legătură ou formularea articolului privitor la 
control din proiectul de tratat de neproliferare a armelor 
nucleare, prezentat de cele două delegații comitetului ce
lor 18.

„Imagini din Republica Socialistă Ro
mânia" este denumirea expoziției de fotografii inaugu
rată marți la „Ciudad Escolor Libertad" din Havana. 
Expoziția, organizată de Consiliul Național al Culturii din 
Cuba, în colaborare cu I.R.R.C.S., înfățișează aspecte ale 
dezvoltării economice, sociale și culturale din țara noastră.

Convorbiri sovieto-mongole. Asentia tass 
transmite că Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a avut marți o convorbire cu Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. Cu acest prilej, 
au fost discutate probleme privind dezvoltarea și conso
lidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.U.S. 
și P.P.R.M., precum și probleme ale extinderii legăturiloi 
economice dintre Uniunea Sovietică și R. P. Mongolă.

0 delegație a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria a SOSit la Berlin, la invitația preșe
dintelui Camerei Populare a R. D. Germane, Johannes 
Dieckmann. Delegația este condusă de Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării Populare, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar.

Alte cinci nave străine incluse pe 
„lista neagră" de Comisia maritimă a S.U.A. de
oarece au ancorat în porturile cubaneze. Este vorba de 
nave comerciale aflate sub pavilion britanic, cipriot, liba
nez, finlandez și somalez. De la instituirea acestei „liste 
negre", expresie a blocadei pe care S.U.A. doresc s-o im
pună asupra Cubei, numărul navelor străine cărora li 
se va interzice ancorarea în porturile americane sau 
transportarea mărfurilor americane în străinătate, ca ur
mare a faptului că au efectuat transporturi în Cuba și 
R. D. Vietnam a depășit cifra de 100.

La invitația C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, luni a sosit la Praga o delegație a P.C. din India, 
condusă de Chandra Rajeswara Rao, secretar general al 
Consiliului Național al partidului. Oaspeții au avut o con
vorbire cu Antonin Novoțny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Convorbiri între P.M.U.P. și P.C.I.La invl- 
tația Partidului Comunist Italian, la Roma a sosit o dele
gație a Partidului Muncitoresc Unit Polonez condusă de 
Ryszard Strzelecki, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. Delegația va lua cunoștință de diferite aspecte 
ale activității P.C.I. și va avea întîlniri cu o delegație a 
P.C.I.

Tratativele americano-japoneze. Pre?e- 
dintele S.U.A., Lyndon Johnson, a primit marți pe primul 
ministru al Japoniei, Eisaku Sato, care efectuează o vizită 
oficială de 48 de ore în capitala americană. Situația din 
Vietnam, problema Okinawei și a insulelor Bonin consti
tuie punctele principale de pe ordinea de zi a convorbiri
lor lui Sato cu conducătorii americani.

Consiliul permanent al N.A.T.O. s-a în
trunit marți la noul său sediu din Bru
xelles Ședința ordinară. Membrii consiliului au fost 
informați de reprezentantul S.U.A., Harlan Cleveland, 
asupra desfășurării negocierilor în vederea redactării arti
colului 3 al proiectului de tratat privind neproliferarea 
armelor nucleare, articol care se referă la control.

Un grup de 
patrioți din 
Guineea așa- 
zis portu
gheză, care 
luptă pentru 
independen

ța țării

morile spirituale ale poporului 
român. „Artiștii sînt superbi — 
scria într-o cronică „Birming
ham Post" — dar în primul rind 
ei sînt un popor fericit care se 
bucură să împărtășească și o 
tora din muzica și dansurile lor,» 
din bogăția artei, culturii și le
gendelor lor". „Dansul călușari
lor — scrie săptămînalul „Sta
ge" — este executat de acești 
băieți atletici cu un brio senza
țional. Acești dansatori arată 
un entuziasm extraordinar și o 
vitalitate imensă". Sub bagheta 
lui Victor Predescu, mult apre
ciate sînt Hora staccato și Sîr- 
ba în căruță. Dintre soliștii an
samblului, repurtează un mare 
succes fluierul și cavalul lui 
Dumitru Zamfira, sclipitorul di
alog al celor două țambale. 
„Ceasul", cîntat la vioară de 
Aurel Romcescu, ca și naiul lui 
Simion Stanciu, sînt din cele 
mai îndrăgite numere, bisate 
seară de seară. Pop Simion și 
Angela Moldovan fac să răsune 
minunate cîntece ale plaiurilor 
noastre.

După spectacol. o parte 
din spectatori cumpără discuri 
cu melodii cîntate pe sce
nă. Artiștilor noștri, poșta le 
aduce scrisori: „Ni s-a părut — 
scriu doi soți — că numai a- 
plauzele din sală nu au fost st 
ficiente și că cea mai bună cale 
de a vă exprima direct aprecie
rea noastră este de a vă scrie. 
Dorim să vă arătăm cît de mult 
ne-a plăcut întreaga seară de 
muzică și dansuri". Sau alta: 
„Dragi membri ai ansamblului. 
Vă scriu pentru a vă mulțumi. 
Luni l-am dus pe fiul meu ca să 
vă vadă, ca dar de ziua lui. Sînt 
sigură că își va aminti întot
deauna frumosul dv. spectacol".

Ca o binemeritată încununare 
a succeselor înregistrate pînă 
acum, ansamblul „Ciocîrlia" a 
fost invitat să-și dea concursul 
luni seara în cadrul renumitu
lui spectacol anual de la sala 
„Palladium" din Londra — „Ro- 
yal Variety Show" — la care 
au luat parte stele ale vieții ar
tistice și muzicale din Marea 
Britanie și de peste hotare ca 
Bob Hope. Tom Jones, Mireille 
Mathieu, cunoscută ca a doua 
Edith Piaff, Ken Dodd, faimos 
comic englez, și mulți alții. La 
spectacol au asistat regina Eli- 
sabeta a II-a și ducele Philip 
de Edinburgh, personalități de 
frunte ale vieții politice și cul
turale, un numeros public. Cele 
trei numere prezentate 
— suita de dansuri din 
Codrului", solo nai 
Stanciu) și călușarii — 
răsplătite cu aplauze 
furtunoase, fiind apreciate de 
specialiști ca un principal punct 
de atracție al serii și un mare 
succes. După spectacol, reginei 
i-au fost prezentați unii dintre 
artiști, regizori și producători, 
printre care și Petre Nastovici, 
directorul ansamblului „Ciocîr
lia".

succesiv 
„Munții 
(Simion 
au fost 
intense.

întâlnire
State germane. Agenția A.D.N. anunță că la Frank

furt pe Main și-a desfășurat lucrările un seminar cu 
tema „Răspunderea tinerilor socialiști în prezent" la care 
au participat reprezentanți ai organizației Uniunea Tine
retului Liber German (R. D. Germană) și ai organizației 
social-democrate de tineret „Die Falken" (R. F. a Ger
maniei). Seminarul constituie prima întîlnire dintre cele 
două organizații germane de tineret după 15 ani. Au fost 
dezbătute probleme privind relațiile dintre cele două state 
germane și posibilitățile pentru o cooperare mai largă 
între cele două organizații de tineret.

a tinerilor din cele două

Acord între A.I.E.A. și R. P. Ungară.Ccn- 
trul din Viena al Agenției internaționale pentru energia 
atomică (A.I.E.A.) a semnat cu Institutul de cercetări 
pentru gaze naturale și uleiuri minerale din Veszprem, 
Ungaria, un contract prin care acest institut este desem
nat să întreprindă studii cu privire la mînuirea substan
țelor radioactive. (M.T.I.)
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