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în esență, utilajele constituie „ini
ma" tehnică a unui obiectiv indus
trial. De modul în care sînt con
cepute și proiectate, de performan
tele lor tehnice și funcționale de
pinde în chip hotărîtor creșterea 
eficienței investițiilor. Este firesc, 
deci, ca proiectanților și specialiști
lor din ministere desemnați să indi
ce contractarea acestor mijloace 
tehnice, achiziționarea lor din țară 
sau import să li se pretindă o pro
fundă chibzuință atunci cind solicită 
comenzile respective, evitîndu-se su
perficialitatea și lipsa de răspunde
re în angajarea fondurilor statului.

Ce se întîmplă cînd proiectanții, 
beneficiarii și titularii de investiții 
ignorează aceste necesități, cînd — 
în necunoștință de cauză — prevăd 
utilaje tehnologice inutile producți
ei ? La Dej există, după cum se 
știe,-, combinatul de celuloză și hîr- 

.ti^Ti' în cadrul lui, o linie de recu
perare a nodurilor și fibrelor din ce- 

> îuloză. Această instalație complexă, 
alcătuită dintr-un număr însemnat 
de agregate, care costă cîteva mili
oane lei,, a fost adusă din import 
la cererea Institutului de studii, ex
perimentări și proiectare pentru in
dustria celulozei, hîrtiei, fibrelor 
artificiale și valorificarea stufului 
(I.P.C.F.S.). Numai că ea nu oferă, 
nici pe departe, efectele scontate, 
întrucît nodurile de celuloză, recu
perate pe această cale, după ce au 
străbătut un drum lung șl costisitor 
prin complicata instalație, au ca re
zultat o celuloză de calitate inferi
oară — așa-numita celuloză se
cundă. Ea nu a fost și nu este cău
tată de beneficiari, iar atunci cînd 
aceștia o acceptau, materia respecti
vă era vîndută la... prețul macula
turii.

Ing. Radu Andarache, directorul 
combinatului, care cunoaște soarta 
acestei instalații, precum și pierde
rile generate economiei naționale, 
ne-a răspuns lapidar :

— Nu toate agregatele acestei in
stalații sînt necesare. Ba, dimpotri
vă, prezența unora — în speță a 
^•'■spatului de noduri — a influențat

în mod defavorabil calitatea produc
ției de celuloză...

Și, mai departe, directorul combi
natului a apreciat că, din capul lo
cului, s-au. văzut inutilitatea și nive
lul tehnic scăzut ale prespatului de 
noduri. Certitudinea a apărut după 

' ce întreaga linie a intrat în func
țiune. Observațiile, ce e drept timide, 
ale beneficiarului nu au fost luate 
în considerație, cu toate că neajun
surile puteau fi depistate de la bun 
început. Proiectanții nu au dovedit 
că posedă „simțul anticipării", al 
prognozei, atît de necesar muncii 
de concepție. Ei au neglijat chiar 
experiența altor întreprinderi simi
lare din țară și, luînd de bună „re
clama" făcută de firma furnizoare, 
au acceptat întreaga instalație, fără 
să o supună vreunei analize critice, 
fără să manifeste nici o răspundere 
cînd au indicat achiziționarea ei. 
Pînă la urmă,. tot colectivul de in
gineri și tehnicieni al combinatului 
clin D'ej a remediat această situație, 
în locul acestei mașini, cu un 
mecanism de funcționare atît de im
perfect, s-a preconizat — pare de 
necrezut — o instalație de mică me
canizare, un simplu transportor, 
care a permis obținerea unor randa
mente superioare în producția de ce
luloză, realizîndu-se, în același timp, 
consumuri specifice mobilizatoare și 
economii importante de fibre.

Dacă rezultatele combinatului au 
fost salvate, cum rămîne însă cu 
banii investiți pe acest agregat fără 
utilitate ? Dacă numai o parte din 
toți acești bani cheltuiți, fără efec
te practice, ar fi trecuți în contul 
celor răspunzători, cu siguranță că 
aceștia ar chibzui mai mult atunci 
cînd vor fi puși în situația de a 
achiziționa utilaje.

Apreciem străduința specialiștilor 
combinatului de a curma pierderile 
în cazul instalației amintite, însă nu 
putem înțelege de ce s-au oprit la... 
jumătatea drumului, de ce două tier

ing. Cristian ANTONESCU

Miercuri, 6 noiembrie a. c„ la 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil și Dumitru 
Popescu,: -s-a întîlnit cu conduce
rea Uniunii Scriitorilor.

La întîlnire au participat mem
brii Biroului Uniunii Scriitorilor, 
ai biroului organizației P.C.R., a 
scriitorilor din București, secreta

rii filialelor din țară ale Uniunii 
scriitorilor, secretarii; organizații
lor de bază ale P.C.R. din aceste 
filiale, precum și redactori ai pu
blicațiilor Uniunii scriitorilor.

Cu acest prilej, au fost exami • 
nate probleme privind adunarea 
generală a ’scriitorilor, care va 
avea loc în zilele de 14-—16 no
iembrie 1968.

Încheierea vizitei în Iran
a președintelui

Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer

(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea tovarășului

Paul Niculescu-Mizil

la Budapesta
Capitala, 
tovarășul

Miercuri seara, a părăsit 
plecind spre Budapesta, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
va face o vizită de prietenie în R. P. 
Ungară.

La plecare, în Gara de Nord, erau 
prezent! tovarășii Gheorghe Apostol,

membru al Comitetului Executiv. 
Prezidiului Permanent al C.C. 
P.C.R., Ilie Rădulescu, Bujor Sion 
Vasile Vlad. șefi de secție la C.C. 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. .Ungare la București, 
membri ai ambasadei.

al 
al 
și 
al

(Agerpres)

Miercuri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la Te
heran, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, care, la invitația primului 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, a făcut o vizită neoficială 
în această țară.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau de față tovarășii Ilie Ver- 
deț, Janos Fazekaș, Iosif Banc, 
Emil Drăgănescu, Manea Mănescu, 
Gheorghe Gaston Marin, miniștri, 
și alte persoane oficiale.

A fost prezent Yahya Motamed- 
Vaziri, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Iranului la București.

★

Pe aeroportul. Mehrabad, oaspe
tele român a fost condus de A. A. 
Hoveida, primul ministru al Iranu
lui, A. Alikhani, ministrul econo
miei naționale, H. Zahedi, minis
trul agriculturii, A. Madjid, minis
trul produselor agricole, de alte 
persoane oficiale.

★

La invitația Excelenței Sale, 
domnul Amir Abbas Hoveida, pri
mul ministru al Iranului, Excelen
ța Sa, domnul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de prie
tenie în Iran 
brie 1968.

în timpul 
președintele 
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, a fost primit de Maies
tatea Sa Imperială Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșa- 
hul Iranului, și a participat la un 
dejun oferit de suveran cu acest 
prilej.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a avut 
convorbiri cu premierul iranian 
Amir Âbbas Hoveida privind dez
voltarea în continuare a relațiilor

bilaterale, precum și asupra unor 
probleme de interes comun. Discu
țiile s-au desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie și de în
țelegere reciprocă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a vi
zitat Universitatea din Teheran și 
a participat la o vînătoare organi
zată în regiunea Mazandaran din 
nordul Irânului.

Premierul român a invitat pe 
Excelența Sa, domnul A. A. Ho- 
veida să facă o vizită în Româ
nia, împreună cu soția. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, ur- 
mînd ca data vizitei să fie stabilită 
ulterior.

X

Corespondentul Agerpres,. N. Po- 
povici, transmite : înapoiat marți
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La Casa prieteniei româno-sovie
tice din Capitală a. avut loc, 
miercuri după-amiază. adunarea 
festivă orgahizătă: de Comitetul 
municipal București al P.C.R., Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Consiliul 
General A.R.L.U.S. și Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, cu prilejul .celei de-a 51-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Fundalul scenei era dominat de 
portretul lui Vladimir Ilici Lenin, 
încadrat, de drapelele de stat ale 
Republicii. Socialiste România și 
U.R.S.S. Era înscrisă urarea: 
iască a 51-a aniversare 
Revoluții Socialiste din 
brie".

In prezidiul adunării 
loc tovarășii Emil Bodnaraș, Va
sile Vîlcu, Iosif Banc, Dumitru 
Popa, Mihail Roșianu, președinte
le Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului for
țelor armate, Mihai Marin, adjunct 
âl ministrului afacerilor externe, 
Larisa Munteanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Eca- 
terina Stancu, directoarea uzine
lor textile „7 Noiembrie", Ion 
Radu, maistru matrițer la Uzinele 
de mașini electrice, Coralia Pîrvă- 
nescu, studentă în anul IV la Fa
cultatea de filozofie a. Universi
tății București.

în prezidiu au luat loc, de a- 
semenea, A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București,

„Tră-
a Marii

Octom-

S. M. Butusov, ministrul gospodă
riei comunale a R.S.F.S.R., con
ducătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română care se 
află în țara noastră cu acest pri
lej.

în sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători ăi unor or
ganizații centrale și obștești, per
sonalități ale vieții științifice și 
culturale, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu
reștene, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

La adunare au luat parte șefi ai 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic. Au participat, 
de asemenea, membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână care ne vizitează țara.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Cosma.

Despre cea de-a 51-a aniver-

sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a vorbit tovarășul 
Vasile Vîlcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii. Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

A luat apoi cuvîntul A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București.

Cuvîntările. au 
repetate rînduri 
plauze.

în încheierea
prezentat un bogat program ar
tistic la care și-au dat concursul 
soliști ai Operei Române, Filar
monicii de stat „George Enescu" și 
actori ai unor teatre bucureștene.

(Agerpres)

fost subliniate în 
de entuziaste a-

adunării: a fost

Citiți în pagina a Il-a cuvîn- 
târile rostite cu acest prilej.

Telegramă

V

între 2 și 6 noiem-

șederii la Teheran, 
Consiliului de Mi-

PALETA UNICOLORĂ

IN REPERTORIUL TEATRELOR
însuși sensul originar al 

ideii de teatru și locul 
pe care îl ocupă în viața 
spirituală a omului fac ca 
orice început de stagiune 
să implice un anume ca
racter sărbătoresc. Luni 
de zile nu numai slujitorii 
Thaliei, nu numai cei ce 
și-au legat gîndirea, talen
tul, ingeniozitatea, pute
rea de muncă de institu
țiile teatrale, ci și specta
torii — toți trăiesc emoțiile 
primei ridicări de cortină. 
Am spune că pentru omul 
din stal — cel fără de care 
actul teatral ar fi un non
sens și o absurditate — 
emoțiile sînt cu atît mai 
mari cu cit bătaia primului 
gong se apropie. Mai ales 
atunci cînd teatrul a deve
nit pentru el una din obiș
nuințele vieții de care se 
leagă alese satisfacții inte
lectuale, deschiderea sta
giunii reprezintă mai mult 
decît. o simplă carte de 
vizită, ci pătrunderea pe 
poarta miraculoasă a artei 
intr-un
mente 
țătoare, 
trebări,

univers de senti- 
de gînduri înăl- 

de patetice în- 
bogate și diverse,

precum viața însăși. Ne 
confruntăm cu noi și 
ne confruntăm cu lumea, 
ne destindem în chip su
perior, retrăim prin teatru 
o gamă de sentimente care 
necontenit se extinde, ne
contenit include zone încă 
necunoscute sau nebănuite. 
Și aceasta pentru că teatrul 
nu-i expresia unei unice 
stări sufletești, nici a 
unei singure direcții spi
rituale. Tocmai de aceea, 
după mai bine de treizeci 
de zile de cînd primul gong 
ne-a anunțat un nou an de 
teatru, nedumeririle noas
tre au început să crească 
de flecare dată cînd pără
seam sala de spectacol. E 
drept, nume-și titluri pres
tigioase au marcat afișul 
inaugural. Piese de autori 
ce au însemnat momente ale 
dezvoltării teatrului uni
versal au reintrat, pe bu
nă dreptate, în reperto
riul teatrelor
Și totuși la 
cestei prime 
trebare revine 
mai persistent.

Cele mai multe din aces-

noastre, 
capătul 
luni o în- 
din ce în ce

a-

Proiectul legii de organizare
și funcționare a consiliilor
populare în dezbatere publică

Rolul sporit al sesiunii 
in exercitarea funcțiilor

n »

consiliilor populare
loan ICHIM

prim-secretar al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular județean Bacău

rolul sesiunii în activitatea 
popular, proiectul legii de 
și funcționare, a consili- 

atribuțiile
te piese — expresia unui 
climat social-moral și inte
lectual caracteristic lumii 
burgheze — nu oferă decît 
o perspectivă anihilantă a- 
supra existenței, nu conțin 
nici o soluție de ieșire din 
impas, din deznădejde.

Efortul spre diversitate a 
fost oare real ? Avem la 
începutul acestei stagiuni 
tabloul care 
te direcțiile 
dramaturgiei 
universale ? 
tentă asupra 
teatral în momentul 
față ne-ar demonstra că at
mosfera pe care 
aceste piese se 
zează printr-un 
de demoralizare, 
de neîncredere în 
umană, de pulverizare

să reprezin- 
majore ale 
naționale și 

O privire a- 
peisajului 

de

o degajă 
caracteri- 
sentiment 
inhibiție, 

ființa 
a

oricărei idei active, a orică
rei posibilități de comuni
care între oameni, de aflare 
a unei speranțe în viitor.

Să privim premierele 
scenelor bucureștene: „Dan
sul morții" de Strindberg, 
„Ucigaș fără simbrie" de 
Eugen Ionescu, „Ingrijito-

rul" de H. Pinter, „Meteo
rul" de Diirenmațt și altele. 
Care este în esență mesajul 
și structura acestor piese ? 
Măcinarea familiei în
tr-o ură fără margini, tor- 
turantă pînă la ultimele 
limite, neputința de a ex
plica și de a se opune rău
lui, demnitatea considera
tă drept echivalentul piei- 
rii individului, neputința 
de comunicare a omului și 
imposibilitatea lui de a ieși 
dintr-o condiție de mizerie 
morală și, drept încununa
re, moartea ca unic reme
diu al dezgustului de viață. 
Fiecare piesă în parte o- 
glindește o lume care gene
rează disperare și pesimism. 
Credem că spectatorul nos
tru este îndreptățit să cu
noască prin intermediul 
unor opere dramatice de 
înaltă valoare artistică 
consecințele pe care le 
are 
ne

valoare 
pe

asupra ființei uma- 
o societate în care

Valeriu RÂPEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Definind 
consiliului 
organizare , 
ilor populare precizează 
ce revin organelor locale de stat, 
înlăturînd unele neclarități ala legii 
în vigoare. Atribuțiile sporite, 
prevăzute în proiect, dau posi
bilitate organelor respective să a- 
nalizeze și să dezbată toate proble
mele de interes local și să adopte 
hotărîri corespunzătoare. Mai mult 
chiar, consiliilor populare le va re
veni în competența și analizarea unor 
probleme de interes republican, care 
se referă, la județul, municipiul, ora
șul sau comuna respectivă.

Lărgirea sferei de atribuții a con
siliilor populare impune sporirea 
răspunderii acestora și implicit a se
siunilor. Prin prevederile sale, noua 
lege va constitui un cadru juridic co
respunzător pentru desfășurarea se
siunilor la un nivel superior, ceea 
ce va duce la sporirea eficienței lor. 
Dar buna desfășurare a lucrărilor se
siunilor consiliilor populare este 
condiționată, în cel mai înalt grad, 
de modul de pregătire a acestora. Din 
expei'iența comitetului executiv al 
consiliului popular al județului Ba
cău am desprins concluzia că cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
atunci cînd materialele prezentate în 
sesiune (dări de seamă, rapoarte, in
formări) și întocmite de colective 
constituite din membri ai comitetu
lui executiv și specialiști din secto
rul de activitate analizat au fost puse 
la dispoziția deputaților, spre consul-

tare, cu 7—8 sau chiar 10 zile îfia- 
inte de sesiune. Cînd pentrti infor
marea deputaților nu a fost pus la 
dispoziție decît acel minim legal de 
5 zile, discuțiile s-au menținut mai 
mult la suprafața lucrurilor. Cred că 
intervalul de 5 zile pentru convoca
rea cleputatilor la sesiuni este insu
ficient' și-în consecință - propun - ca 
pentru consiliile populare jude
țene și municipale termenul minim 

' pentru convocare, prevăzut la art. 18
clin proiectul de lege, să fie de 10. 
S-ar da astfel deputaților posibilita
tea să se pregătească temeinic pentru 

i a participa activ și în 1 cunoștință de 
' cauză la sesiune. în aceeași ordine 
de idei mi se pare foarte potrivită 
prevederea din proiectul de lege care 
stabilește ca îndatorire importantă, 
pentru fiecare deputat al consiliului 
popular, ca . înainte de sesiune, 
să organizeze consfătuiri cu cetățe
nii din circumscripțiile electorale 
pentru a se consul ta. cu ei în legă
tură cu problemele ce urmează să 
fie puse în dezbatere. S-ar realiza 
astfel o legătură strînsă. între orga
nul local al puterii de stat și ma
sele largi de cetățeni.

Proiectul de lege prevede că de
putății au dreptul să ceară și să ob
țină informații de la comitetele exe
cutive și de la oricare altă instituție 
sau întreprindere de interes local, 
ori să pună întrebări și să facă in
terpelări în sesiune. Cei întrebați 
său interpelați au obligația să răs-

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului LEONID 1LICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al. Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Dragi tovarăși, '
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri ale 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, poporului frate sovietic, un 
tovărășesc salut și calde felicitări cu prilejul, celei de-a 51-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Revoluția din Octombrie — eveniment de însemnătate crucială — 
a inaugurat o nouă eră în istoria omenirii, ■ era revoluțiilor proletare, 
a trecerii de la capitalism la socialism, a însuflețit proletariatul, masele 
de oameni ai muncii de pretutindeni la lupta pentru înfăptuirea idealu
rilor de eliberare națională și socială, pentru pace și prietenie între 
popoare.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările remarcabile 
obținute de poporul sovietic, sub conducerea partidului său comunist, 
în construirea societății comuniste, în dezvoltarea continuă a economiei, 
științei, tehnicii și culturii, în ridicarea nivelului de trai, considerîndu-le 
o contribuție din cele mai importante la întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțeloi- progresului și păcii.

C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat, guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român dau o înaltă prețuire prieteniei tra
diționale și alianței frățești româno-sovietice, bazate pe comunitatea 
țelurilor și orînduirii sociale, pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist. .

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor 
noastre, al. unității, țărilor socialiste, mișcării comuniste, internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

Cu prilejul aniversării Marelui Octombrie vă urăm dumneavoastră, 
dragi tovarăși, întregului popor sovietic noi și mari succese în opera 
de edificare a societății comuniste.

v- i i
NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER 

secretar general Președintele
al Comitetului Central Consiliului de Miniștri

al Partidului Comunist Român al Republicii Socialiste
Președintele România

Consiliului, de Stat
al Republicii Socialiste

România
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ CELEI DE-A 51-A Rolul sporit al sesiunii

ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE în exercitarea funcțiilor 

consiliilor populare
Cuvîntarea tovarășului

Vasile Vîlcu
Poporul român sărbătorește, îm

preună cu popoarele Uniunii Sovie
tice, cu forțele muncitorești și pro
gresiste de pretutindeni a 51-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — eveniment de 
uriașă importantă în istoria ome
nirii.

Triumful Revoluției din Octombrie, 
rod al luptei eroice, pline de abne
gație a proletariatului, a maselor 
muncitoare din Rusia, conduse de 
partidul comunist făurit de Lenin, a 
dat o lovitură zdrobitoare orînduirii 
vechi, bazată pe dominația burghe
ziei și moșierimii, a dus la instaura
rea, pentru prima oară în istorie, a 
puterii muncitorilor și țăranilor pe 
a șasea parte a globului pămîntesc. 
Victoria proletariatului din Rusia a 
exercitat o puternică influență asu
pra conștiinței oamenilor muncii de 
pretutindeni, a stimulat lupta lor re
voluționară împotriva capitalismului, 
pentru o viață nouă. Flăcările revo
luției au cuprins Europa și alte zone 
ale lumii, zdruncinînd din temelie 
societatea capitalistă. Cu triumful 
Marelui Octombrie a început epoca 
revoluțiilor proletare, epoca împlini
rii năzuințelor de libertate și progres 
ale umanității.

înfăptuind eliberarea socială și na
țională a popoarelor din fostul im
periu țarist, Revoluția din Octombrie 
a însuflețit mișcările de eliberare 
națională, a deschis epoca prăbușirii 
colonialismului, a constituirii de noi 
state de sine stătătoare, suverane și 
independente. Un puternic ecou au 
avut victoria revoluției, „Declarația 
drepturilor popoarelor Rusiei" în rîn- 
dul popoarelor asuprite din imperiul 
habsburgic, cuprinse în viitoarea 
luptelor pentru libertate națională și 
socială. Marile mișcări de eliberare 
care au cuprins forțe sociale largi au 
determinat prăbușirea imperiului 
habsburgic, constituirea unor noi 
state independente, suverane.

Arătînd că cel mai important re
zultat al victoriei Marii Revoluții 
din Octombrie este făurirea statului 
socialist — cucerire hotărîtoare a 
oamenilor muncii — și referindu-se la 
realizările U.R.S.S., vorbitorul . a 
spus : Prin traducerea în viață a po
liticii partidului comunist, poporul 
sovietic a creat o industrie puterni
că,, a înfăptuit transformarea socia
listă a agriculturii, a asigurat avîntul 
impetuos al tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, construirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului. 
Dezvoltarea în ritm susținut a for
țelor de producție a dus la creșterea 
continuă a nivelului de trai al po
porului.

Dînd dovadă de un înalt patrio
tism, poporul sovietic, care a dus pe 
umerii lui greul bătăliilor împotriva 
mașinii de război hitleriste, a avut 
contribuția decisivă la zdrobirea fas
cismului, înscriind nepieritoare pa
gini de eroism și cîștigîndu-și stima 
și prețuirea întregii omeniri.

Uniunea Sovietică — a spus vor
bitorul — reprezintă astăzi o mare 
putere mondială, care dispune de un 
vast potențial economic, de o indus
trie puternică, a cărei producție re
prezintă aproape 20 la sută din pro
ducția industrială a lumii, și de o 
agricultură în continuă dezvoltare cu 
o bază tehnică-materială modernă. O 
largă recunoaștere și un meritat 
prestigiu cunosc succesele Uniunii 
Sovietice în domenii de importanță 
fundamentală ale științei și tehnicii 
contemporane.

Poporul român cunoaște și se bu
cură sincer de succesele remarcabile 
și victoriile poporului frate sovietic 
— contribuție de importanță hotărî
toare la întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțelor progresului și 
păcii.

Mișcarea muncitorească revoluțio
nară din România a salutat cu deo
sebită simpatie Revoluția din Oc
tombrie, văzînd în ea un exemplu în- 
suflețitor în lupta pentru socialism, 
și-a manifestat sprijinul și solidari
tatea activă cu proletariatul rus vic
torios. Numeroși au fost fiii poporu
lui român care au luptat cu arma 
în mînă, alături de armata roșie îm
potriva contrarevoluției și a inter
venției imperialiste, pentru apărarea 
puterii sovietice, înscriind glorioase 
pagini de internaționalism proletar, 
de prietenie și solidaritate frățească

între forțele înaintate ale poporului 
român și poporul sovietic.

De-a lungul întregii sale existen
țe, Partidul Comunist Român a mi
litat neabătut împotriva politicii 
antipopulare promovate de cercurile 
reacționare, fasciste, burghezo-moșie- 
rești, pentru prietenie, colaborare și 
alianță cu Uniunea Sovietică. Avînd 
asemenea rădăcini istorice, cultivată 
cu grijă de partidul nostru comunist, 
prietenia româno-sovietică s-a ci
mentat trainic prin lupta comună în 
războiul pentru înfrîngerea fascismu
lui german. Sîngele vărsat de ostașii 
români și sovietici în războiul 
antihitlerist a întărit ca un puternic 
liant alianța frățească și solidarita
tea dintre popoarele român și sovie
tic.

După cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare în alianță cu 
ceilalți oameni ai muncii, prietenia 
cu Uniunea Sovietică, cu celelalte 
țări socialiste, a devenit una din 
coordonatele de bază ale politicii de 
stat a României. Intre popoarele ro
mân și sovietic, între cele două sta
te, s-au statornicit și dezvoltat trai
nice relații frățești, se desfășoară cu 
succes o amplă colaborare pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. S-au extins legăturile mul
tilaterale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre organizațiile 
obștești din cele două țări, schimbu
rile de experiență în diferite sectoare 
ale construcției socialismului și co
munismului.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Pășind pe drumul făuririi vieții 
sale noi, poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a transformat țara într-o republică 
socialistă înfloritoare. Aplicînd mar- 
xism-leninismul la condițiile concre
te ale țării noastre, studiind pro
pria experiență, ca și experiența 
altor partide și țări socialiste, elabo- 
rîndu-și politica în conformitate cu 
necesitățile și posibilitățile reale ale 
fiecărei etape, partidul comunist a 
condus cu succes poporul nostru în 
vasta operă de edificare a socia
lismului.

Pornind de la cerințele actuale ale 
desăvîrșirii construcției socialiste — 
a arătat vorbitorul — partidul nos
tru se preocupă de crearea cadrului . 
organizatoric care să permită tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii să 
ia parte efectiv la stabilirea măsu
rilor care privesc viitorul țării, pro
gresul întregii societăți. Constitui
rea Frontului Unității Socialiste și a 
consiliilor naționalităților conlocui
toare asigură condițiile organizatorice • 
pentru participarea tot mai intensă și 
mai largă a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru. Unitatea poporului 
muncitor în jurul partidului, feno
men remarcabil în viața României 
socialiste, se consolidează astfel și 
mai mult, acționînd ca o puternică 
forță motrice a dezvoltării societății 
noastre socialiste, ca o garanție de 
nebiruit a cuceririlor noastre revolu
ționare.

Arătînd că succesele obținute în 
construcția socialistă sînt organic 
legate de exercitarea de către Parti
dul Comunist Român a rolului său 
de forță politică conducătoare a so
cietății, vorbitorul a spus : Clasa 
muncitoare — clasa conducătoare a 
societății — țărănimea cooperatistă, 
intelectualitatea, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, pășesc umăr la umăr pe 
calea trasată de partidul comu
niștilor, pe calea ridicării României 
pe noi trepte ale progresului și ci
vilizației.

Referindu-se la intensa activitate 
internațională desfășurată de Parti
dul Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România, vorbito
rul a arătat că elementul central al 
acestei activități îl constituie politica 
de dezvoltare continuă a prieteniei, 
alianței și colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, de întărire continuă 
a forței și coeziunii sistemului mon
dial socialist, a unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

România — a spus vorbitorul — 
dezvoltă și întărește neîncetat rela
țiile sale politice, economice, cultu- 
ral-științifice cu toate țările siste

mului mondial socialist. In cadrul 
relațiilor comerciale ale țării noas
tre, schimburile cu țările so
cialiste dețin ponderea principa
lă, pe primul loc situîndu-se 
cele cu U.R.S.S., care reprezintă o 
treime din totalul comerțului exte
rior. România se preocupă constant 
de lărgirea, în forme noi și variate, a 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice cu celelalte state socialiste, în 
interesul propășirii fiecăruia dintre 
ele și a sistemului mondial socialist 
în ansamblul său.

Țara noastră aduce o contribuție 
activă la dezvoltarea relațiilor din
tre țările socialiste, pe baza respec
tării independentei și suveranității 
naționale, a egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și întrajutorării reciproce, 
frățești, a principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului so
cialist.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că România dezvoltă totodată relații 
de colaborare cu toate statele, indife
rent de sistemul lor social-politic.

Revoluția din Octombrie a afirmat 
puternic dreptul popoarelor de a ho
tărî de sine stătător asupra destine
lor proprii, în conformitate cu voința 
și interesele lor, fără amestec din 
afară. Prin însăși esența orînduirii și 
menirea lor istorică — a menționat 
vorbitorul — țărilor socialiste le re
vine înalta îndatorire de a fi port
drapelul idealurilor nobile de liber
tate și independentă ale popoarelor, 
de a se situa consecvent în avangarda 
luptei pentru crearea condițiilor în 
vederea dezvoltării nestingherite, 
suverane a fiecărei națiuni.

Amintind că cercurile imperialiste, 
reacționare încearcă prin diverse 
mijloace să împiedice popoarele să-și 
hotărască în mod de sine stătător 
destinele, vorbitorul a spus : Acțio- 
nînd strîns unite, țările socialiste, 
clasa muncitoare internațională, ti
nerele state independente, toate miș
cările progresiste, antiimperialiste din 
lume sînt pe deplin capabile să de
joace planurile agresive ale cercu
rilor imperialiste, revanșarde, șă 
instaureze un climat de înțelegere 
și apropiere între toate statele, să 
asigure pacea și liniștea popoarelor, 
înaintarea lor pe calea progresului.

Poporul român, primind cu satis
facție măsura privind încetarea de 
către Statele Unite a bombardamen
telor asupra R.D. Vietnam, consideră 
aceasta ca un început pe calea care 
trebuie să ducă Ia instaurarea păcii 
în această zonă a globului. Pe deplin 
solidar cu eroicul popor vietnamez, 
poporul nostru cere să înceteze total 
războiul intervenționiștilor americani 
în Vietnam, să fie retrase toate tru
pele străine din Vietnamul de sud. 
să se creeze toate condițiile ca po
porul vietnamez să-și poată exercita 
pe deplin dreptul de a hotărî asupra 
destinelor sale, să-și poată realiza 
aspirațiile sale de independentă și 
libertate.

Subliniind că astăzi, mai mult ca 
oricînd, condiția hotărîtoare a soli
darității forțelor antiimperialiste din 
întreaga lume este unitatea țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, vorbitorul a spus :

Văzînd în asigurarea acestei 
unități o îndatorire internaționalistă 
esențială a tuturor detașamentelor 
marxist-leniniste ale clasei munci
toare, Partidul Comunist Român — 
credincios îndelungatelor sale tra
diții de unitate și colaborare fră
țească cu forțele revoluționare ale 
proletariatului de pretutindeni — 
desfășoară o susținută activitate pen
tru dezvoltarea relațiilor prietenești 
cu partidele comuniste și muncito
rești din țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele revoluționare din celelalte 
țări, educă clasa muncitoare. întregul 
popor în spiritul solidarității cu 
mișcările democratice, antiimperia
liste, cu toate popoarele care luptă 
pentru libertate.

Vă rog să-mi permiteți — a spus 
în încheiere vorbitorul — să adresez 
poporului sovietic salutul nostru 
fierbinte, urările prietenești sincere 
ale tuturor oamenilor muncii din tara 
noastră, pentru noi victorii în dezvol
tarea economiei, științei si culturii, 
în înaintarea continuă a Uniunii So
vietice pe calea progresului multi
lateral, pe calea civilizației comu
niste.

Cuvîntul rostit 
de ambasadorul 

A. V. Basov

(Urmare din pag. I)

Manifestări în Capitală 
și in tară

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 51-a aniversare a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, o delegație a Comitetului mu
nicipal de partid și a Consiliului 
popular al municipiului Tulcea, con
dusă de Ion Andronache, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului, a ple
cat miercuri în orașul Ismail 
(U.R.S.S.) pentru a lua parte la ma
nifestările prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie.

Această vizită de prietenie consti
tuie un răspuns la vizita făcută a- 
nul acesta în orașul românesc Tul
cea de o delegație din Ismail cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 23 Au
gust.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație a Consiliului Central al 
Uniunii generale a sindicatelor din 
România, condusă de Iosif Anderco, 
secretar al Consiliului Central, care 
la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. va parti
cipa la manifestările prilejuite de 
cea de-a 51-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Cu același avion a plecat spre

Moscova tovarășul Simion Bughici, 
președintele CENTROCOOP, care, la 
invitația Uniunii centrale a coope
rativelor de consum din U.R.S.S., 
va lua parte la festivitățile organi
zate în cinstea zilei de 7 Noiem
brie.

Printre persoanele oficiale prezen
te pe aeroport, Ia plecare, se aflau 
membri ai conducerii U.G.S.R. și 
Centrocoop, precum și A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de cineaști sovietici, 
care, la invitația Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a participat 
la Festivalul filmului sovietic orga
nizat în cadrul Zilelor culturii so
vietice,'

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea Zilei de 7 Noiembrie, 
orchestra de cameră a Filarmonicii 
din Oradea a prezentat miercuri în 
sala Casei municipale de cultură din 
localitate, un concert de muzică de 
cameră Sostakovici. Sub bagheta di
rijorului orădean Oscar Boda, or
chestra a interpretat Cvintetul de 
coarde și Simfonia a 5-a a Leningra
dului.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Casa prie
teniei româno-sovietice din Tg. Mu
reș a avut loc miercuri o expunere 
cu titlul : „însemnătatea Istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie". A vorbit prof. dr. docent Cso- 
gor Ludovic, președintele Consiliu
lui județean A.R.L.U.S. în încheiere 
a rulat filmul artistic sovietic 
„Moskova—Genova".

în județul Harghita au avut loc în 
aceste zile numeroase manifestări 
cultural-artistice și literare dedicate 
acestui eveniment. La casele de cul
tură din Miercurea Ciuc și Odorheiu 
Secuiesc au avut loc miercuri expu
neri pe tema „însemnătatea istorică 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie". Tot miercuri, la Clubul 
întreprinderii forestiere din Toplița 
și la Casa de cultură din Gheorghieni 
au fost organizate simpozioane pe 
aceeași temă. în alte localități din 
județ au avut loc expuneri, prezen
tări de filme, seri literare. La aceste 
manifestări au luat parte numeroși 
oameni ai muncii, cooperatori, elevi.

(Agerpres)

După ce a transmis, în numele 
poporului sovietic, tuturor oameni
lor muncii din România socialistă un 
cordial salut frățesc și urări de noi 
înfăptuiri în desăvîrșirea operei de 
construire a socialismului, ambasa
dorul A. V. Basov a spus : Oamenii 
sovietici întîmpinâ această sărbă
toare plini de optimism revoluțio
nar, cu simțămînt de mare avînt 
patriotic. Sub conducerea încercată 
a partidului leninist, țara noastră 
pășește ferm înainte pe drumul lui 
Octombrie.

împreună cu noi sărbătoresc 
solemn aniversarea Marelui Octom
brie oamenii din cele mai diferite 
colțuri ale pămîntului. Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, care a 
marcat începutul unei noi epoci în 
istoria lumii, trăiește și triumfă în 
victoria socialismului și în realizările 
construcției comuniste din Uniunea 
Sovietică, în dezvoltarea sistemului 
mondial al socialismului. în marea 
amploare a mișcării muncitorești din 
țările capitalului, în succesele mișcă
rii de eliberare națională.

Anul acesta poporul sovietic sărbă
torește cea de-a 51-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie în atmosfera pregătirilor 
pentru aniversarea centenarului naș
terii lui Vladimir Ilici Lenin, Azi 
putem spune cu mîndrie că socialis
mul, al cărui plan de construire a fost 
făcut de V. I. Lenin, a devenit în 
Uniunea Sovietică realitate. In pre
zent, poporul sovietic, înarmat cu 
hotărîrile Congresului al XXIII-lea al 
partidului, construiește baza tehni- 
co-materială a comunismului, perfec
ționează metodele de conducere a e- 
conomiei naționale, ridică producti
vitatea muncii, luptă pentru acce
lerarea progresului tehnico-științific. 
Vorbind despre succesele dobîndite 
de U.R.S.S., ambasadorul a menționat 
printre altele : în anii puterii sovie
tice, volumul total al producției in
dustriale a crescut de 73 de ori. 
In prezent, o tonă din cinci din nro- 
ducția de oțel a lumii este de pro
veniență . sovietică. Extracția de 
țiței ya depăși pînă la sfîrșitul anului 
300 milioane tone. Producția de ener
gie electrică va atinge la sfîrșitul 
anului în curs cifra de 600 miliarde 
kilowați/ore, ceea ce înseamnă mai 
mult decît în astfel de țări capitalis- . 
te dezvoltate ca Anglia, Franța, ... 
R. F. a Germaniei și Suedia luate la ; 
un loc.

Victoria orînduirii colhoznice a 
schimbat fața satului. In locul ocea
nului de mici gospodării țărănești a 
fost făurită cea mai mare producție 
agricolă^ din lume, bazată pe tehnică 
modernă. Producția agricolă socotită 
pe cap de locuitor a crescut în ul
timii trei ani cu II la sută.

în anii puterii sovietice, venitu
rile reale ale muncitorilor au crescut 
de 6,9 ori. iar veniturile țăranilor — 
de 9,4 ori. Numai în anii 1966—1968 
s-au înfăptuit astfel de importante 
măsuri social-economice ca majora
rea minimului de salarizare, regle
mentarea salariilor lucrătorilor din- 
tr-o serie de ramuri și profesii, ma
jorarea pensiilor și altele.

Realizările oamenilor noștri de ști
ință în explorarea și cucerirea Cos
mosului, în dezvoltarea unor impor
tante direcții în matematică, fizică, 
chimie, geologie și în alte ramuri 
de cunoștințe au dobîndit un prestigiu 
mondial. Vorbitorul a amintit des
pre realizările în această direcție — 
lansarea navei cosmice fără pilot 
„Soiuz-2“ și a navei „Soiuz-3“. pilo
tată de cosmonautul Beregovoi.

După ce a subliniat însemnătatea 
bogatei moșteniri ideologice a lui 
V. I. Lenin ca armă de nădejde a în
tregii mișcări revoluționare și de eli
berare din lume, vorbitorul a înfă
țișat principalele trăsături ale poli
ticii externe a U.R.S.S.

P.C.U.S. șl guvernul sovietic — a 
spus el — fidele principiilor leniniste 
în domeniul politicii externe, pro
movează neabătut linia elaborată de 
Congresul al XXIII-lea al partidului 
spre asigurarea, împreună cu cele
lalte țări socialiste, a unor condiții 
internaționale prielnice pentru con
struirea socialismului și comunismu
lui, spre întărirea unității și coeziu
nii țărilor socialiste, a prieteniei și 
frăției lor, spre sprijinirea mișcări
lor de eliberare națională și colabo
rarea multilaterală cu tinerele state 
în curs de dezvoltare, spre apărarea 
consecventă a principiilor coexisten
ței pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite, dînd o ripostă hotărîtă 
forțelor agresive ale imperialismului 
și străduindu-se să izbăvească omeni
rea de un nou război mondial.

Vorbitorul a relevat că o manifes
tare a internaționalismului proletar 
în acțiune o constituie ajutorul fră
țesc multilateral dat de Uniunea So
vietică și de alte țări ale comuni
tății socialiste eroicilor patrioți ai 
Vietnamului, care luptă împotriva 
intervenției criminale a imperialis
mului american. încetarea recentă de 
către Statele Unite a bombardamen
telor asupra teritoriului R. D. Viet
nam este înainte de toate o conse

cință a îndelungatei lupte pline de 
abnegație duse de Republica Demo
crată Vietnam, de întreg poporul 
vietnamez frate, pentru libertatea, 
independența și unitatea patriei sale, 
cu sprijinul și ajutorul activ al sta
telor socialiste, al forțelor iubitoare 
de pace și progresiste din lumea în
treagă.

Ambasadorul sovietic a subliniat 
însemnătatea deosebită a întăririi 
unității de acțiune a tuturor forțe
lor revoluționare, antiimperialiste, ale 
lumii, și, înainte de toate, întărirea 
coeziunii sistemului mondial socia
list, a mișcării comuniste mondiale.

în continuare el a spus : Poporul 
sovietic dezvoltă relații de prietenie 
și colaborare cu toate țările frățești. 
Prietenia dintre popoarele sovietic 
și român are adînci rădăcini și tra
diții istorice. Cinstind în aceste zile 
memoria eroilor Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie poporul nos
tru își amintește cu respect și de 
numele internaționaliștilor străini, 
printre care și de acelea ale interna
ționaliștilor români, care au luptat 
umăr la umăr cu muncitorii și țăra
nii Rusiei Sovietice pentru cauza so
cialismului. Noi ținem minte și alte 
fapte ale solidarității frățești a po
poarelor noastre în lupta împotriva 
dușmanului comun. Uniunea Sovieti
că, care a dus greul războiului îm
potriva Germaniei hitleriste. cu pre
țul unor jertfe uriașe, nu numai că 
și-a apărat patria socialistă, dar 
totodată a ajutat popoarele mai mul
tor țări europene să se izbăvească 
de sub stăpînirea fascistă. Victoria 
insurecției armate antifasciste de la 
23 August 1944 a permis României 
să iasă din războiul dezlănțuit de 
Hitler și să întoarcă armele împo
triva Germaniei fasciste. Sîngele 
vărsat în lupta comună de ostașii 
români și sovietici în lupta împo
triva fascismului a întărit priete
nia frățească dintre popoarele noas
tre.

în anii puterii populare, oamenii 
muncii din România au obținut, sub 
conducerea partidului lor comunist, 
mari succese. România a devenit o 
țară~ socialistă cu o economie dina
mică și cu o cultură înflori
toare. Succesele obținute în dez
voltarea: multilaterală a econo
miei naționale au creat con
diții pentru ridicarea sistematică a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii,. au dus la transformări radicale 
în întreaga viață a poporului român. 
Oamenii sovietici se bucură din ini
mă de fiecare nouă înfăptuire a 
prietenilor lor români.

An de an se extind relațiile co
merciale și economice dintre țările 
noastre, pe baza deplinei egalități în 
drepturi și a avantajului reciproc. 
Uniunea Sovietică este unul din 
cei mai mari parteneri comer
ciali ai României. Ei îi revine 
circa o treime din volumul to
tal al comerțului exterior al 
României. La rîndul său, Republi
ca Socialistă România ocupă un 
loc important în comerțul exterior 
sovietic. Colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre U.R.S.S. și 
România ajută popoarele frățești ale 
celor două țări să obțină noi succe
se în economie, știință și cultură, în 
mersul lor înainte pe drumul con
struirii socialismului și comunismu
lui.

Se dezvoltă cu succes legăturile 
culturale dintre România și Uniunea 
Sovietică. Se mențin legături șl con
tacte permanente între organizațiile 
sindicale, de femei, de tineret și alte 
organizații obștești din țările noastre.

In încheiere, ambasadorul Uniunii 
Sovietice a adresat urări pentru în- 
tărirea și dezvoltarea legăturilor 
multilaterale și colaborării frățești 
dintre cele două țări, în interesul 
popoarelor sovietic și român, în in
teresul unității și coeziunii întregii 
comunități socialiste, pentru cauza 
păcii și socialismului în lumea în
treagă 1

★

Cu prilejul celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. Basov, a 
vorbit la posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)

pundă în cadrul aceleiași sesiuni. 
Găsesc bine venită și prevederea ca 
în cazul cînd cei întrebați sau inter
pelați nu sînt pregătiți să răspundă, 
în mod competent, la aceeași se
siune, să fie obligați prin lege să 
răspundă în sesiunea următoare a 
consiliului popular pentru a se evita 
astfel posibilitatea unor răspunsuri 
pripite.

Așa cum rezultă din proiectul de 
lege, comitetul executiv al consiliului 
popular va avea în competența sa 
întocmirea proiectului ordinii de zi 
a sesiunii consiliului popular în care 
trebuie să fie incluse problemele 
cele mai arzătoare ale activității ad
ministrative pe plan local. Trebuie 
să subliniez că rezolvarea compe
tentă a acestor probleme și a altora 
pe care le ridică viața impune din 
partea consiliilor populare o conti
nuă îmbunătățire a stilului, proce
deelor și metodelor lor de muncă.

Ca o expresie a lărgirii democra
tismului socialist, proiectul de lege 
prevede și procedura includerii pe 
ordinea de zi a sesiunii consiliului 
popular și a altor probleme decît 
cele propuse de comitetul executiv 
la cererea unuia sau mai multor de- 
putați, sau la propunerea unei comi
sii permanente, în care caz trebuie 
să fie prezentată în sesiune o expu
nere a motivelor care au determinat 
această propunere. In acest mod se 
va asigura o și mai pronunțată creș
tere a inițiativei deputaților și tot
odată a răspunderii lor în fața ale
gătorilor pentru rezolvarea unor pro
bleme de interes general.

Consider că o influență pozitivă 
asupra întregii activități a consilii
lor populare și, în primul rînd, pen
tru desfășurarea sesiunilor, o vor 
avea și prevederile din proiectul de 
lege referitoare la numărul sporit 
de deputați în consiliile populare. 
Dacă luăm, de pildă, județul Bacău, 
potrivit art. 15 din proiectul de lege 
urmează să fie aleși în consiliul 
popular județean un număr de cel 
puțin 211 deputați, în timp ce în sfa
tul popular al fostei regiuni Bacău, 
la o populație aproape dublă, erau 
aleși numai 111 deputați. Astfel, dacă 
în fosta regiune Bacău un de
putat reprezenta două sau trei comu
ne, în prezent, în condițiile în care ju
dețul lucrează direct cu comuna, a- 
ceastă reprezentare a devenit ne
corespunzătoare. Potrivit proiectului 
de lege — prin creșterea numărului 
de deputați — urmează ca fiecare 
comună să aibă în consiliul popular 
județean cel puțin un reprezentant, 
iar comunele mai mari doi sau mai 
mulți deputați. Care vor fi conse
cințele acestor prevederi? In pri
mul rînd se vor crea condiții pen
tru o mai strînsă cunoaștere a pro
blemelor din circumscripțiile electo
rale județene și ca atare și sesiunile 
consiliului popular județean vor de
veni mai eficiente, deputății partici- 
pînd Ia dezbateri mai activ și mai 
competent. Pe de altă parte, hotărî
rile sesiunilor vor fi aduse cu mai 
multă operativitate la cunoștința ale
gătorilor, Ia îndeplinirea lor întă
rirea legăturilor nemijlocite cu ma
sele de oameni ai muncii prin spo
rirea reprezentanților acestora în or
ganele locale-de stat, presupune tot
odată și crearea condițiilor ca la 
dezbateri să participe un număr cît 
mai mare de deputați, să-și ex

pună punctul de vedere, să critice 
aspectele negative constatate de ei.

O altă problemă la care aș vrea 
să mă refer privește adoptarea ho- 
tărîrilor în sesiunile consiliilor popu
lare. Evident, orice hotărîre luată 
în sesiunile consiliilor populare tre
buie să fie o sinteză creatoare a gîn- 
dirii tuturor deputaților, să exprime 
înti'-o formă clară, concisă și precisă, 
acordul lor pentru măsurile cele mai 
adecvate în rezolvarea problemelor 
discutate. S-ar putea înlătura astfel 
unele practici greșite prin care comi
tetul executiv este însărcinat să de
finitiveze ulterior hotărîrea cu pro
puneri formulate de deputați în se
siune. Proiectul de hotărîre trebuie 
definitivat imediat, ținînd seamă de 
propunerile deputaților și supus a- 
probării consiliului popular în cadrul 
aceleiași sesiuni.

Trebuie remarcat că prin art. 19 
din proiectul de lege, redactat în 
conformitate cu prevederile Consti
tuției se stabilește că „hotărî
rile se adoptă cu votul majorității 
deputaților care compun consiliul 
popular". La viitoarele sesiuni se 
impune prezența a cel puțin două 
treimi din numărul total al deputați
lor pentru a se crea astfel garanția 
adoptării unor hotărîri valabile, cu 
o largă reprezentare.

Fără îndoială, la creșterea calită
ții și eficienței activității consiliilor 
populare va contribui și prevederea 
ca la nivelul orașelor și comunelor 
sesiunea să aibă loc la două luni și 
nu în fiecare lună, așa cum se. pre
vede în actuala lege.

Cred că ar fi indicat să se pre
vadă în proiectul de lege ca sesiu
nile consiliilor populare municipale 
să se țină (ca și la nivelul județului), 
o dată la trei luni și nu la două luni, 
cum se propune. S-ar da astfel posi
bilitate organelor respective să re
zolve mai bine sarcinile ce le revin.

Un element nou pe care-1 aduce 
proiectul de lege și pe care îl con
sider foarte important de subliniat 
este prevederea că după fiecare se
siune deputății să prezinte în'i fața 
alegătorilor din circumscripțiile SJBc— 
torale o dare de seamă privind ^acti
vitatea lor și a consiliului popular 
respectiv precum și conținutul unor 
hotărîri adoptate.

Relev faptul că proiectul de lege 
prevede obligativitatea desfășurării 
sesiunilor consiliilor populare din u- 
nitățile administrativ-teritoriale, lo
cuite și de populație de altă naționa
litate decît cea română, atîț în limba 
română, cît și în limba acelei 
populații. în aceste unități ad
ministrativ-teritoriale hotărîrile lua
te în sesiunile consiliilor popu
lare locale sau ierarhic superioare 
sîrit aduse la cunoștința cetăteniloi- 
și în limba acelei naționalități. A- 
ceșțe,. reglementări sînt o nouă dova
dă a aplicării consecvente a politi
cii naționale marxist-leniniste a 
partidului și statului nostru.

îmi exprim convingerea că noua 
lege a organizării și funcționării con
siliilor populare, cu îmbunătățirile 
ce îi vor fi aduse prin propunerile 
formulate în cadrul dezbaterilor pu
blice, va răspunde cerințelor actua
lei etape de dezvoltare a societății 
noastre, cît și rolului crescut ce re
vine organelor locale ale puterii de 
stat în vasta acțiune condusă ’e 
partid pentru desăvîrșirea constric
ției socialismului în patria noastră.

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat o telegramă de O 
felicitare ministrului afacerilor ex- | 
terne al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste. A. A. Gromîko cu 
prilejul celei de-a 51-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Barajul de pe Argeș. Foto : Dan Er Grigorescu

Se extinde C.I.L.-Pipera
Ca urmare a lucrărilor de 

dezvoltare ce se execută în pre
zent la Combinatul de indus
trializare a lemnului de la Pi
pera, capacitatea de producție 
a fabricii de înnobilare a plăci
lor fibrolemnoase va ajunge la 
3,3 milioane mp anual. în cadrul 
fabricii vor fi montate noi ma
șini și utilaje, iar o serie din 
instalațiile existente vor fi mo
dernizate. Astfel, pe aceeași su
prafață de producție se va pu (Agerpres)

tea realiza în plus prin melami- 
nare o cantitate de 300 000 mp 
plăci fibrolemnoase, iar prin 
emailare 500 000 mp. Totodată se 
creează posibilitatea introducerii 
în fabricație a unor produse — 
plăci aglomerate din lemn 
emailate în două culori și plăci 
cu finisaje în relief, care vor fi 
folosite la fabricarea unor noi 
sortimente de mobilier.

Informațiile se pot obține la sectorul de studii și documentare 
al Uniunii Arhitecților.

CONCURS PUBLIC

Iei 
lei 
lei 
lei

Uniunea Arhitecților din Republica Socialistă România a lansat 
concursul „Centrul turistic Maliuc în Deltă’, cu data predării 
30 decembrie 1968. Se vor acorda următoarele premii :

Premiul I — 20 000 
Premiul 11 — 15 000 
Premiul III — 11 000 
3 mențiuni a 6 000
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în fiecare an, întreprinderile agri
cole de stat și cele de mecanizarea 
agriculturii sînt înzestrate cu noi 
mașini și utilaje, în scopul extinderii 
mecanizării lucrărilor, sporirii pro
ducției agricole. Eficiența procesului 
de intensificare a mecanizării este 
condiționată de folosirea integrală a 
parcului de mașini și utilaje exis
tent în fiecare unitate agricolă. Dar, 
această cerință nu este respectată 
peste tot. Inventarierea făcută de 
către Direcția Centrală de Statistică 
a scos în evidență că, la 31 mai a.c., 
în unitățile Departamentului între
prinderilor Agricole de Stat și cele 
ale Departamentului Mecanizării din 
cadrul Consiliului Superior al Agri
culturii erau mașini, utilaje și in
stalații agricole nefolosite în valoare 
de 241 785 000 lei.

Existența acestui fond disponibil 
de mașini și utilaje agricole ce stau 
nefolosite nu numai că blochează 
fonduri uriașe ci atrage după sine, 
pentru unitățile care le dețin, pier
deri anuale de zeci și sute de mii 
de lei. prin vărsarea, în continuare, 
a cotelor de amortizare. Oare nu 
pot fi luate măsuri eficiente în vede
rea soluționării acestui fenomen dău
nător ? La prima vedere, după cum 
subliniază și tov. Gheorghe Strejean, 
director la Direcția Mecanizare din 
cadrul Departamentului întreprinde
rilor Agricole de Stat, apariția stocu
rilor de mașini și utilaje agricole 
nefolosite ar fi o consecință a re
organizării agriculturii de stat pe 
întreprinderi agricole și ferme. Din 
conțiderente economice, conducătorii 
acestor unități și-au reținut numai 
atîtea utilaje cîte au absolută nevoie 
pentru desfășurarea procesului de 
producție, restul fiind date disponi
bile.

Este adevărat că, alături de avan
taje de ordin economic, administra
tiv și organizatoric, reorganizarea 
agriculturii de stat a creat și con
diții mai bune de folosire a parcului 
de mașini și utilaje din dotare. însă 
cauzele care determină existența 
unui stoc mare de utilaje nefolosite 
sînt mult mai profunde. Aceasta o 
dovedește apariția, .frecventă, a aces
tei situații în ultimii ani. Limitîn-, 
du-ne doar la perioadă 1966—1968 
— se constată că la 31 august' 1966. 
exista un fond de mașini și utilaje 
agricole nefolosite în valoare de 214 
milioane lei. La 30 iunie 1967 valoa
rea lui a crescut la 287 milioane, ca 
Ia 31 mai a.c., așa cum am arătat 
mai sus, să se ajungă la circa 271 mi
lioane (inclusiv — Departamentul îm
bunătățirilor Funciare). Iată deci că 
acest fenomen nu a apărut acum, 
după reorganizarea agriculturii de 
stat, ci mult mai înainte.

înglobate mașini și utilaje agricole 
prevăzute a fi casate în cursul anu
lui curent, în valoare de circa 50 
milioane lei. Direcția generală a în
treprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii. în colaborare cu sectoa
rele de mecanizare județene și fie
care unitate în parte, au stabilit că 
la 15 octombrie a.c. exista un dispo
nibil de mașini și utilaje agricole 
nefolosite în valoare de numai 
4 014 000 lei.

Nu știm care din aceste cifre se 
apropie mai mult de realitate. Cert 
este însă că mașini și utilaje agri
cole în valoare de circa 30 milioane 
— deși nu sînt disponibile — sînt folo
site parțial sau deloc, și aceasta în 
condițiile în care lucrări agricole de 
maximă importanță sînt mecanizate 
în proporție foarte mică : recoltatul 
porumbului — 9 la sută ; al sfeclei 
de zahăr — 5 la sută, plantarea ră
sadurilor sub 10 la sută. Pe de altă 
parte casarea unor mașini și utilaje 
agricole în valoare de circa 50 mi
lioane lei — disponibile la 31 mai a.c. 
reprezintă un mod neeconomic de 
rezolvare a situației. Multe mașini și 
utilaje prevăzute a fi casate în jude
țele Dolj și Teleorman nu au înde
plinite încă vîrsta industrială și gra
dul maxim de uzură. Oare aceste 
mașini și utilaje agricole ce urmea
ză a fi casate nu pot avea o desti
nație productivă în loc de a trece 
la fier vechi ? Diferențele existente 
între cifrele Direcției generale a în
treprinderilor pentru mecanizarea a- 
griculturii și cele ale Direcției Cen
trale de Statistică privind stocul dis
ponibil de utilaje agricole nu sînt 
unice. De exemplu, sectorul de 
mecanizare din cadrul Direc
ției agricole a județului Cluj 
apreciază că, din valoarea totală a 
mașinilor și utilajelor disponibile de 
1 679 000 lei, au fost rezolvate 1 596 000 
lei, rămînînd la 21 oct. a.c., spre re
zolvare de către Departamentul Me
canizării, mașini și utilaje în valoare 
de 83 000 lei. în același timp, Banca 
agricolă din Cluj avea în evidență, 
la 30 iunie a.c., un stoc de mașini și 
utilaje agricole nefolosite de 4 698 000 
lei, stoc ce figurează. în continuare, 
și la 21 octombrie. în mod firesc

ne punem întrebarea : Care este si
tuația reală a stocurilor de mașini și 
utilaje agricole disponibile pe an
samblul Departamentului Mecani
zării 7

Din cele relatate pînă acum se 
poate trage concluzia că problema 
fondurilor de mașini, utilaje și in
stalații agricole nefolosite, la fel că 
și în anii precedenți, n-a fost rezol
vată în totalitate. Iată de ce 
este necesară o analiză apro
fundată a factorilor . obiectivi 
ce stau la originea acestei situa
ții. Cîțiva factori trebuie avuți în 
vedere. în primul rînd asimilarea și 
producerea de mașini și utilaje agri
cole să urmărească îndeaproape ca 
acestea să reziste moral pe toată 
durata de funcționare. Se cer, 
de .asemenea, seriozitate și con
știinciozitate maximă în reparti
zarea mașinilor din fond cen
tralizat. Ignorarea specificului fiecă
rei zone agricole și a necesarului 
real de mașini și utilaje în unitățile 
agricole de stat atrage imobilizarea 
a numeroase mijloace fixe. în jude
țul Cluj, parcul de combine de recol
tat porumb depășește necesarul ra
portat la suprafața cultivată cu po
rumb. De asemenea, în întreprinde
rile de mecanizare din acest județ, 
mașinile de plantat și recoltat car
tofi. dislocatoarele de sfeclă sînt 
folosite parțial sau deloc, deoarece 
ponderea acestor culturi este foarte 
mică. Se mai întîmplă ca întreprin
derile agricole de stat să mai pri
mească mașini și utilaje care nu au 
fost solicitate. Este cazul I.A.S. 
Gherla, dotat cu un plug pentru des
chis canale de desecare sau al Trus
tului zonal I.A.S. Cluj dotat cu un 
screper în valoare de 136 000 lei, 
utilaje pentru care se varsă, cu re
gularitate, cotele de amortizare, deși 
nu se folosesc.

Soluționarea, în primul rînd, a 
acestor factori obiectivi și a altora 
va permite adoptarea de măsuri de 
maximă operativitate și eficiență 
pentru lichidarea definitivă a stocu
rilor de mașini, utilaje și instalații 
agricole nefolosite.

Ing. Aurel PAPADIUC

La Combinatul de celu
loză și hîrtie din Suceava 
a intrat în producție, la 
sfîrșitul primului trimestru 
al acestui an, cea de-a doua 
linie tehnologică. Capacita
tea anuală de producție a 
acesteia este de 66 000 tone 
de hîrtie pentru ambalaje, 
cu 5 000 tone mai mare de
cît a vechii linii. Chiar din 
primele zile după intrarea 
în funcțiune, eforturile co
lectivului de aici au fost 
canalizate spre atingerea 
în cel mai scurt timp a pa
rametrilor proiectați la 
toate mașinile și instala
țiile. Prin aplicarea unor 
măsuri eficiente, prevede
rile din graficele de reali
zare a principalilor indi
catori tehnico-economici 
proiectați au fost respec
tate și chiar depășite.

Merită relevat că la noua 
linie tehnologică planul de 
producție a fost îndepli
nit chiar din prima lună. 
Din aprilie și pînă în oc
tombrie. la cele două ma
șini care formează această 
linie tehnologică s-au fa
bricat suplimentar 1 623 to
ne de hîrtie pentru saci 
și pungi. Este un succes 
remarcabil care a făcut po
sibil ca întreprinderea să 
realizeze, în cele trei tri
mestre ale anului, un plus 
la producția marfă de 9,3 
milioane lei și un benefi
ciu de 8,9 milioane lei. 
Semnificativ este și un alt 
amănunt îmbucurător: la 
hîrtia fabricată la noua li
nie tehnologică, care în 
mare parte a fost livrată la 
export, pînă acum nu s-a 
înregistrat nici un refuz și 
nici o reclamație din partea 
beneficiarilor. Ce anume 
relevă experiența de aici, 
cum au fost posibile aceste 
rezultate ? Un răspuns la 
această întrebare ne-a dat 
inginerul Gheorghe Gavri- 
lescu, directorul general al 
combinatului.

— începerea producției 
Ia noua linie a pus proble
me multiple și dificile în 
fața colectivului nostru — 
ne-a spus directorul gene

ral. Dintre acestea se de
tașau cu pregnantă cele re
feritoare la controlul și ve
rificarea lucrărilor și ma
șinilor, organizarea muncii, 
asigurarea cadrelor de 
muncitori, ingineri șl teh
nicieni. în această situație, 
apărea evidentă necesita
tea aplicării unor măsuri

mărul de muncitori care lu
crau la vechea linie teh
nologică, împreună cu ab
solvenții școlilor profesio
nale și muncitorii nou an
gajați, au fost pregătit! 
timp de 6 luni de către spe
cialiștii combinatului cu 
problemele de producție. 
Concomitent, ei au partici-

dovadă au permis ca ma
șinile să fie pornite într-un 
timp record. O comparație 
este convingătoare. Dacă 
la vechea linie întinderea 
benzii de hîrtie pe cilindrii 
uscători a durat o jumă
tate de zi, aici s-a realizat 
numai într-o jumătate de 
ceas, iar pornirea s-a fă-

PREGĂTIREA CADRELOR—

tehnico-organizatorice care 
să creeze colectivului nos
tru posibilitatea să por
nească chiar din primele 
zile bătălia pentru a atinge 
în cel mai scurt timp ni
velul parametrilor prevă- 
zuți în proiect. Si am reu
șit. Dovada o constituie și 
faptul că, în momentul de 
față, sîntem în avans 
față de grafice cu un tri
mestru.

Să vedem ce factori au in
fluențat aceste realizări ? 
Se poate aprecia că pregă
tirea temeinică și din timp 
a cadrelor a constituit ele
mentul hotărîtor Pe baza 
experienței acumulate la 
prima linie tehnologică, 
pregătirea muncitorilor și 
tehnicienilor care lucrează 
acum aici a început chiar 
din perioada lucrărilor de 
montaj. S-a asigurat mai 
întîi un nucleu de perso
nal tehnologic, care a ur
mărit pe șantier, zi de zi, 
calitatea lucrărilor de mon
taj la mașini și instalații. 
Aproape jumătate din nu-

tribuna 
experienței 
înaintate

pat pe șantier la montarea 
mașinilor și utilajelor. în 
felul acesta, oamenii au 
împletit strîns cunoștințele 
teoretice pe care le do- 
bîndeau la cursurile de ca
lificare cu cele practice 
strict necesare. Muncitori 
fruntași ca Anton Jitaru. 
Dumitru Siminiceanu,
Traian Faur, Dumitru Cu
rie, care lucrează de 5—6 
ani la vechea linie tehno
logică, sînt acum operatori 
șefi, conductori de măcina
re, finisori șefi și bobina
tori la noua linie.

Calificarea ridicată a 
cadrelor și abnegația în 
muncă de care ele au dat

cut într-o singură zi și nu 
în săptămîni ca la prima 
linie. O dată intrată în 
funcțiune, toată grija mun
citorilor și cadrelor tehnice 
s-a concentrat asupra func
ționării optime a întregii 
secții. Modul de lucru al 
fiecărei mașini era supra
vegheat întocmai ca bătăile 
unui ceasornic.

Desigur, drumul n-a fost 
tot timpul neted ca în pal
mă. în perioada probelor 
mecanice și tehnologice 
și la punerea în funcți
une au apărut dificultăți 
interne, au fost necesare 
diferite remedieri, modifi
cări și reparații. La insta
lația de epurare, de 
exemplu, conductele au tre
buit să fie înlăturate, iar 
la capetele de alimentare 
a cilindrilor uscători au a- 
părut defecțiuni care per
miteau pătrunderea con
densului în instalația de 
ungere. în asemenea si
tuații au fost concentrate 
toate eforturile pentru ca 
deficientele să fie înlătura

te cît mai grabnic. S-a or
ganizat în mod corespun
zător activitatea de între
ținere și reparații. Iar prin- 
tr-o repartizare judicioasă 
a maiștrilor și inginerilor 
pe schimburi s-a asigurat 
o asistentă tehnică califi
cată și permanentă.

Inginerul loan Bălan, șe
ful secției hîrtie. ne-a spus 
că în avansul cîștigat în 
atingerea parametrilor pro
iectați la noua linie teh
nologică. un rol de seamă 
îl au și măsurile luate în 
cadrul acțiunii de organi
zare științifică a producției 
și a muncii. Ca să se a- 
sigure alimentarea conti
nuă a noii linii cu materie 
primă, de exemplu, la in
stalația de tocare a secției 
de celuloză au fost mon
tate două noi sortizoare de 
mare capacitate. Introdu
cerea la mașinile din sec
ția hîrtie a hidrodiscurilor 
și hidrofoarelor, punerea 
în funcțiune a economizo- 
rUlui la cazanul de regene
rare, ca și montarea noii 
caustizoare au contribuit 
din plin la buna funcțio
nare a celei de-a doua linii 
pentru fabricarea hîrtiei. 
Acum sînt în curs de a- 
plicare alte măsuri și stu
dii. Dintre acestea relevăm 
studiul referitor la orga
nizarea producției pe fie
care mașină, în scopul uti
lizării mai raționale a spa
tiilor de producție și creș
terii coeficientului de 
schimburi.

Din rezultatele de pînă 
acum se desprinde că exis
tă mari posibilități ca pa
rametrii prevăzuti în pro
iect pentru stadiul final să 
fie realizați cu mult înainte 
de termen. Avansul cîști
gat și hotărîrea cu care se 
acționează în continuare 
constituie o garanție că 
muncitorii și tehnicienii de 
aici vor trece cu succes și 
cît mai rapid acest 
„examen" al maturizării 
economice.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

Stafia de pompare de la 
I.A.S. Greaca, județul 

Ilfov
Foto : M. Andreescu

O axiomă a practicii economice

Organele de resort din cadrul Con
siliului Superior al Agriculturii au 
emis, de fiecare dată, ordine pentru 
repudierea situației. Dar se pare că 
hașurile luate în acest sens nu au 
fost, cele mai adecvate din moment 
ce situația în loc șă se rezolve s-a 
agravat Pierderile însemnate ce le 
suportă statul prin menținerea și 
creșterea acestui fond de mașini și 
utilaje agricole nefolosite reclamă 
lichidarea acestui fenomen. Este a- 
devărat că, din cele 106,5 

reprezentau 
și utilajelor 

31 mai a.c. 
Departamentului

milioane 
valoarea 
disponi- 

pe an- 
I.A.S.,

lei care 
mașinilor 
bile la 
samblul 
prin măsuri de redistribuire și ca
sare, a fost rezolvată soarta a 98 
milioane lei, astfel că la 25 octom
brie a.c. mai exista un disponibil 
de circa 8,5 milioane lei. Ar fi bine 
să fie numai această sumă. Dar în 
unele locuri s-a făcut o inventariere 
fictivă, iar în altele mașinile au fost 
trecute „la conservare" care nu este 
altceva decît o formă de mascare a 
acestui neajuns. In cadrul Trustului 
zonal I.A.S.-Cluj, după cum ne relata 
tov. Flaviu Budu, inginer mecanic 
șef al acestui trust, există mașini ’și 
utilaje nefolosite în valoare de 
3 554 000 lei. Trebuie remarcat faptul 
că din această sumă 2 441 000 lei 
reprezintă valoarea combinelor de 
recoltat porumb disponibile. Oare 
acest amănunt este cunoscut de către 
Departamentul I.A.S. ? „Rezolvarea 
acestei probleme prezintă o impor
tanță deosebită — ne spune tovarășul 
Tiberiu Stanciu, director adjunct la 
Banca agricolă sucursala din Cluj, 
deoarece imobilizarea de mijloace 
fixe, pe lîngă faptul că nu-și aduce 
aportul la realizarea sarcinilor de 
producție, provoacă cheltuieli prin 
amortizarea valorii lor, deci pierderi 
ce se reflectă din plin în balanța 
economică, mai ales a I.A.S.-urilor 
deficitare. Un exemplu concludent îl 
reprezintă I.A.S. Apahida care lu
crează cu pierderi în valoare de 
3 341 000 Iei anual. Această situație 
financiară grea este agravată de sto
cul de mașini și utilaje nefolosite, 
in valoare de 906 000 lei, pentru care 
se plătesc amortismente anuale de 
circa 150 000 lei".

Multe mașini și utilaje nefolosite 
există și în unitățile Departamentu
lui Mecanizării din Consiliul Supe
rior al Agriculturii. De la bun înce
put tov. Ion Slătineanu — director 
adjunct în acest departament — ne 
semnala aspectul exagerat al cifrei 
de 134 993 000 lei — prezentată de 
Direcția Centrală de Statistică re- 
prezentînd valoarea parcului de ma
șini și utilaje agricole disponibile, 
existent la 31 mai a.c. în ce constă 
exagerarea ? în această cifră — ne 
relatează interlocutorul nostru — au 
fost cuprinse mașini și utilaje agri
cole în valoare de circa 30 milioane 
lei nou introduse în procesul de pro
ducție, ca mașinile de recoltat car
tofi, combinele de recoltat porumb, 
mașini de plantat răsaduri și cartofi, 
nivelatoare etc. folosite actualmente 
doar parțial, existînd încă cerințe 
foarte mari în completarea necesa
rului cu astfel de mașini. De ase
menea, în disponibilul inițial au fost

In 10 luni din acest an, Ia Uzina 
de superfosfați și acid sulfuric-Nă- 
vodari s-au obținut, în mod supli
mentar, 4 182 tone superfosfat sim
plu, 2 602 tone acid sulfuric, 614 tone 
superfosfat granulat, multe din aces
te produse chimice fiind livrate agri
culturii și altor beneficiari. De remar
cat că o mare parte din aceste can
tități suplimentare de producție s-au 
fabricat fără a se apela la noi a- 
provizionări de materii prime, în- 
trucît au fost valorificate materialele 
economisite prin reducerea consumu
rilor specifice normate.

Obținerea unor asemenea sporuri 
de producție, prin folosirea cu ma
ximă eficiență a mijloacelor tehnice 
și materiei prime a situat uzina din 
Năvodari printre unitățile fruntașe 
din județ. în trimestrul III,' la toate 
cele 16 norme de consum — de stat, 
departamentale și uzinale — de ma
terii prime de bază, care se urmă
resc în uzină, s-au obținut economii 
consistente ce s-au transformat, în 
procesul tehnologic, în producția su
plimentară amintită. La pirita flota
tă, utilizată la fabricarea acidului 
sulfuric — prin creșterea randamen
tului de oxidare a bioxidului de sulf 
și, în special, respectarea riguroasă 
a indicațiilor procesului tehnologic 
— s-au realizat economii de cîteva

zeci de tone comparativ cu consumul 
normat. Aceasta nu a influențat cî- 
tuși de puțin calitatea produsului fi
nit — acidul sulfuric.

După cum ne-a relatat tov. ing. 
Leonte Danielescu — din economisi
rea piritei și din cantitățile supli
mentare de acid sulfuric s-au putut 
realiza sporuri însemnate la pro
ducția de superfosfat simplu — în- 
grășămînt mult solicitat de întreprin
derile agricole. Numai prin îmbună
tățirea, din ultima vreme, a procesu
lui tehnologic de fabricare a super- 
fosfatului simplu s-au economisit și 
cîștigat în favoarea producției aproa
pe 500 tone acid sulfuric — materie 
primă de bază în obținerea unor can
tități suplimentare de superfosfat 
simplu.

La fabricarea superfosfatului sim
plu se utilizează și unele materii pri
me procurate din import — 
— apatita de Kola și fosfo- 
ritele nord-africane. Colectivul și 
specialiștii uzinei manifestă o deo
sebită grijă pentru gospodărirea aces
tor materiale, căutînd să evite orice 
sursă de risipă. în acest sens, folo- 
sindu-se în procesul de malaxare u- 
nele materiale antiacide, precum și 
procedee tehnologice superioare, me
nite să asigure creșterea gradului de 
„maturizare" — numai în trimestrul

(Urmare din pag. I)

bătoare de mare capacitate, împreu
nă cu un filtru de laborator, toate 
în valoare de peste 600 000 lei, stau 
în magazii, din septembrie 1963, fără 
să-și găsească întrebuințare. Deci, 
de cinci ani. Puteau fi reactivate și 
conectate fluxului producției ? Iată 
părerea directorului întreprinderii 
din Dej :

— Utilajele au fost destinate sta- 
ției-pilot din combinat, pentru ex
periențe. Dar, cu atîtea probleme pe 
cap, n-am mai avut timpul necesar 
să ne ocupăm și de ele.

După modul în care s-a ex
primat directorul combinatului, ne-a 
lăsat impresia că această stație pi
lot este o simplă sarcină a cărei rea
lizare poate, fi amînată în mod arbi
trar. Să nu uităm, d-sa ne-a 
mai spus că „de curînd, utila
jele respective au fost montate"... 
Interesîndu-ne la serviciul contabili
tății al combinatului am aflat că 
utilajele care „au fost montate de 
curînd", de fapt au fost numai scoa
se afară din magazie. Directorul 
ne-a relatat una, șeful contabil, alta. 
Ce să credem despre seriozitatea cu 
care se muncește aici ?

Ancheta a depistat și un alt caz, 
pe care îl redăm așa cum ni l-a în
fățișat inginerul-șef mecano-energe- 
tic de la „Danubiana" din Bucu
rești :

— Cu aproape șase ani în urmă, 
au fost proiectate șl construite două 
turbine cu abur, care s-au instalat 
în uzina noastră. La vremea aceea, 
în urma unei înțelegeri prealabile 
între Ministerele Industriei Chimice, 
Ușoare, Alimentare și Consiliul Su
perior al Agriculturii, s-a luat hotă- 
rîrea construirii în partea de sud a 
Capitalei a unei platforme industria
le de mare capacitate. Iar turbinele 
cu pricina trebuiau să alimenteze cu 
abur doi importanți consumatori:

„VISCOFIL", care urma să se extin
dă, și serele din Popești Leordeni.

S-au instalat turbinele, au trecut 
anii și... nu s-a mai întîmplat nimic. 
Mai precis, „VISCOFILUL" nu s-a 
mai extins, serele n-au mai apelat 
la aburul necesar, o turbină stă, iar 
cealaltă nu merge decît cu o mică 
parte din potențialul ei. Părăsită de 
parteneri, „Danubiana" s-a văzut 
pusă în dificila situație de a rezolva 
singură o problemă, care prin esen-

șase ani, nici măcar nu și-a făcut 
debutul ? Turbinele există, de abur 
este nevoie, dar datorită unor defi
ciențe de „colaborare" între ministe
rele citate nu s-a ajuns la nici un 
rezultat.

La uzina „Victoria“-Călan am in
vestigat o altă fațetă a problemei 
utilajelor nefolosite. Aici, tinde să 
devină cronică lipsa de colaborare în
tre cei desemnați să le proiecteze, 
agravată de „mutația" pe care au su-

cațe, numai unul a corespuns. Ui
mește nu numai ușurința aprobării 
investiției respective, dar și „con
curența" ce și-a făcut loc între cele 
două laboratoare de cercetări, care 
— de cîtva timp — au început să-și 
demonstreze reciproc... superioritatea. 
Colaborare, înțelegere, front comun 
în rezolvarea acestei probleme ma
jore a economiei naționale — nici 
vorbă.

— Am căutat să îndeplinesc per-

ța ei, nu-i aparținea. Și așa a în
ceput un lung „calvar". în care s-au 
propus numeroase adaptări și re
adaptări, soluții respinse de Uzina 
constructoare de mașini Reșița — 
producătoarea lor.

— Există un „morman" de docu
mente și justificări, arăta inginerul 
șef. Turbinele sînt în stare de func
ționare, sînt revizuite periodic și ori- 
cînd pot să pornească.

Ce folos ? — întrebăm noi. Pe cine 
poate încălzi întreaga maculatură de 
justificări, care tind să imortalizeze 
odiseea celor două turbine ? Cine 
poartă răspunderea milioanelor de 
lei plasați într-o acțiune, care, după

ferit-o aceste utilaje, atribuindu-li-se 
pe parcursul timpului alte și alte 
întrebuințări. Dar să depănăm fi
rul... amintirilor, pentru că istoria 
lor a început cu aproape șapte ani în 
urmă. Utilajele s-au adus pentru a 
se asigura necesarul mereu crescînd 
de cocs al siderurgiei, prin valori
ficarea superioară a cărbunilor ener
getici autohtoni, într-o unitate expe
rimentală la nivel industrial. în 
acest scop, două laboratoare de cer
cetări : cel al Institutului de cerce
tări metalurgice (I.C.E.M.) și cel al 
Academiei au construit trei cuptoa
re de cocsificare în valoare de mul
te milioane lei. Din 3 cuptoare încer-

manent rolul mediatorului între cei 
doi „rivali", ne relata directorul uzi
nei, tov. Adolf Drucker, dar totul a 
fost în zadar.

Este penibil să redăm încăpățîna- 
rea cu care s-a insistat asupra unor 
soluții ce nu inspirau încredere, sub
terfugiile la care au recurs specialiș
tii celor două laboratoare pentru 
a-și acoperi incapacitatea de a pre
veni irosirea fondurilor statului. 
Anii au trecut, pierderile au început 
să se cicatrizeze, dar povestea cup
toarelor nu și-a găsit încă sfîrșitul. 
La încheierea încercărilor s-a pro
pus casarea celor două cuptoare inu
tilizabile.

— Fiind prototipuri, era firesc 
să nu fie înregistrate în investițiile 
uzinei, ne spunea ing. Ilie Barbu, șe
ful secției de cocserie din I.C.E.M. 
Uzina a dat tot sprijinul ei cercetă
rilor efectuate, și ca... răsplată, la 
sfîrșit, aceste cuptoare au fost tre
cute în contul ei.

Și uzina plătește amortismente. Și 
uzina este trasă la răspundere pen
tru că are fonduri fixe neutilizate. 
Prin amortizare, desigur, se recupe
rează o parte din banii cheltuiți fără 
folos, însă tot pe seama statului. Spe
cialiștii celor două laboratoare nu au 
simțit un „gol" în propriul buzunar, 
ci... dimpotrivă. 7 ani nu sînt sufi- 
cienți pentru ca Ministerul Industriei 
Metalurgice să dispună rezolva
rea în mod onorabil, și nu pe 
seama statului, a acestei afaceri ? 
Acest minister a mai păcătuit 
față de uzina din Călan. Măr
turie sînt cele 2 vagoane trans
versale electrice repartizate aici, 
încă din anul 1958. Propuse pentru 
încărcarea furnalelor, ele nu îndepli
neau nici una din condițiile care să 
permită utilizarea lor normală, ren
tabilă. Conducerea uzinei a încercat 
să demonstreze inutilitatea vagoane
lor, dar ministerul nu a ascultat-o. 
Uzina a început pe cont propriu să 
caute să plaseze aceste vagoane or
fane. Au fost investigate cele mai 
diverse întreprinderi din țară, chiar 
și I.T.B. Dar peste tot oferta a fost 
respinsă, iar vagoanele ruginesc și 
aduc numai pagube uzinei din Că
lan.

Iată, deci, trei cazuri de nechib- 
zuință în aprecierea necesității și o- 
portunității achiziționării de mijloace 
tehnice, care aruncă o pată întune
cată pe obrazul proiectanților, cerce
tătorilor amintiți și titularilor de 
investiții. Au învățat ei ceva din a- 
ceste episoade, sînt ei capabili să le 
evite 7

al treilea s-au obținut economii to
tale de circa 180 tone apatită și fos- 
forite.

Superfosfatul simplu este antrenat 
— în fluxul general al uzinei — și la 
fabricarea unui alt îngrășămînt chi
mic : superfosfatul granulat. La acest 
ultim produs, prin perfecționarea 
tehnologiei la faza de granulare și 
prin diminuarea pierderilor mecanice 
din transport, manipulare, depozitare, 
s-au consemnat economii de super
fosfat simplu de aproape 200 tone. 
Aplicarea procedeelor tehnologice a- 
decvate a contribuit ca, la produce
rea superfosfatului granulat, să se 
înregistreze și o economie de calcar, 
comparativ cu normele de consum 
specific — de peste 726 tone. Și 
exemplele pot continua cu econo
miile realizate la acid fluosilicic, la 
saci din polietilenă și hîrtie și multe 
alte materii prime. Ele relevă hotă- 
rîrea cu care colectivul de la 
U.S.A.S.-Năvodari s-a angrenat în 
bătălia pentru reducerea consumu
rilor specifice pentru obținerea, pe 
această bază, a unor producții supli
mentare de îngrășăminte chimice. 
După trei trimestre — așa cum ne 
relata economistul Niță Ianuc — eco
nomiile la prețul de cost au însumat 
aproape 5,4 milioane lei, din care 4,5 
milioane lei pe seama reducerii chel
tuielilor materiale de producție. în 
sfîrșit, din această ultimă cifră, o im
portantă parte revine economisirii 
materialelor din import.

— Rezultatele de pînă acum repre
zintă numai o etapă care, inerent, 
va fi depășită — ne relata ing. Con
stantin Stoica, șeful serviciului de 
organizare științifică a producției și 
a muncii din uzină. Căutările noas
tre se axează, în prezent, cu precă
dere, pe găsirea celor mai potrivite 
mijloace care să ne permită să re
ducem în continuare consumurile la 
materialele importate, să utilizăm 
înlocuitori indigeni — și, în același 
timp, să asigurăm îmbunătățirea ca
lității producției.

Cîteva precizări ni se par semnifi
cative, din acest punct de vedere. 
Numai prin înlocuirea pînzei filtran
te din polipropilenă din import, cu 
țesătură din relon fabricată în țară, 
se va obține o importantă economie, 
în același sens va acționa și înlocuirea 
grătarului de plăci ceramice poroase, 
utilizat la cuptorul de calcinare, cu 
plăci din beton poros realizate în 
tară, precum și eliminarea importu
rilor de cuțite din oțel special, folo- 
sindu-se altele asemănătoare, din 
producție internă.

Nimic... spectaculos în activitatea 
specialiștilor de la Năvodari! în 
schimb, am identificat aici o preocu
pare asiduă — și cotidiană — pentru 
îmbunătățirea consumurilor de mate
riale și a întregii activități econo
mice, în general. Experiența acumu
lată la această uzină ar putea fi pre
luată și de alte întreprinderi din in
dustria chimică.

Dan MATEESCU
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O nobilă profesie
îsi așteaptă

POT FI ACCEPTATE

consacrarea
nefi- 
ani și

pozi- 
con-

’RIOftTAW Hi
ÎNZESTRAREA ȘCOLILOR?

Cadrul în care se desfășoară acti
vitatea școlară — și în el aș inclu
de localul, zestrea didactică, labora
toarele, biblioteca, instrumentele de 
culturalizare cum sînt radioul, televi
zorul, aparatul de proiecție etc. — nu 
poate fi subapreciat în ce privește im
portanța sa pentru buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ, pen
tru ridicarea nivelului său calitativ la 
înălțimea cerințelor puse în fata în
vățămîntului de noua legisla
ție școlară. Desigur, el nu ocupă 
în viața școlii, în pregătirea elevilor, 
rolul hotărîtor, preponderent, pe ca- 
re-1 au cadrele didactice, programele 
și manualele. Dar amploarea sau, 
dimpotrivă, sărăcia sa pot influența 
calitatea lecțiilor, provocînd în cea 
de-a doua alternativă 
nedorite, nefavorabile 
șurării și conținutului

Vorbind despre baza 
școlii se cuvine să facem, de la în
ceput, o precizare de cea 
însemnătate. Preocuparea 
permanentă, a partidului 
nostru pentru dezvoltarea 
tionarea formelor de organizare și 
a conținutului învătămîntului pe toa
te treptele sale, a fost însoțită de o 
amplă activitate pentru dezvolta
rea și îmbogățirea bazei mate
riale a școlii. Efectele acestei acti
vități sînt cît se poate de evidente. 
Sute și sute de sate, lipsite altă dată 
cu totul de școli, se mîndresc astăzi 
cu localuri de învățămînt spațioase, 
trainice, primitoare. în bună măsură, 
aceste localuri noi au fost dotate cu 
mobilier adecvat, înzestrate cu ma
teriale didactice și tot ce este nece
sar bunei desfășurări a procesului 
instructiv-educativ.

Nu-i mai puțin adevărat însă că, 
concomitent, a avut loc 
permanent de consolidare 
lor cu existentă mai 
gată, de îmbogățire a 
didactice, că 
Capitală, din 
sitare, școlile 
o dotare mai 
școlilor sătești sau din localitățile 
mici, îndepărtate de centrele de re
giune. Acest decalaj s-a ivit din cau
za unei insuficient de chibzuite re
partizări — de către" fostele adminis
trații locale regionale — a fonduri
lor materiale, a dotării preferențiale 
cu material didactic a școlilor mari 
și cu tradiție, pentru a crea din ele 
un fel de „etaloane", unități de „e- 
lită".

în contextul noilor condiții, create 
în urma îmbunătățirii organizării te- 
ritorial-administrative a patriei noas
tre, există premise puternice pentru a

repercusiuni 
asupra desfă- 
lectiilor.
materială a

mai mare 
constantă, 
și statului 
și perfec-

un proces 
și a școli- 

îndelun- 
zestrei lor 

unitățile școlare din 
centrele mari, univer- 
cu tradiție au și astăzi 
bună decît majoritatea

înlătura inegalitățile și diferențele e- 
xistente între diferite unități școlare 
în ce privește cadrul de desfășurare 
a procesului instructiv-educativ. în
lăturarea discrepanțelor de care a- 
minteam mai înainte depinde în 
foarte mare măsură de forurile ju
dețene de învățămînt, de organele 
locale de partid și de stat. Pentru a 
asigura caracterul rațional al dis
tribuirii fondurilor bugetare, inspec
toratul școlar județean trebuie să cu
noască exact condițiile materiale din 
fiecare unitate școlară din subordi- 
nea sa, perspectivele de dezvoltare a 
rețelei școlare în ansamblu și, în 
funcție de acestea, cerințele de în
zestrare didactică. Așa s-a procedat, 
de altfel, în acest an, în pregătirea 
deschiderii cursurilor. în județul 
nostru, suma de 
investiții centralizate 
tru construcții a 
zată în funcție de 
gente, adică acolo unde spațiul de 
școlarizare era insuficient (la Balș și 
Corabia, în comunele Scărișoara, Tă- 
tulești, Scornicești, Sîmburești, Obo- 
ga, Tufeni, Pleșoiu). Pe lîngă lucră
rile de construcții, ne-am îngrijit și 
de realizarea reparațiilor capitale, 
pentru care au fost alocați 597 000 lei, 
precum și a reparațiilor curente la 
fiecare unitate școlară. împărțirea 
fondurilor și aprecierea valorilor a 
avut la bază cerințele urgente ale 
unităților de învățămînt. Tot astfel; 
au fost distribuite și sumele din in
vestițiile necentralizate. Pentru pre
zentul an școlar, unitățile de învă
țămînt au fost dotate cu utilaje și 
material didactic necesar laboratoa
relor, în sumă de peste 700 000 lei, 
precum 
loare 
cile
cărți în valoare de peste 500 000 
lei
școlar și a materialului didactic s-a 
făcut la propunerea Inspectorilor 
teritoriali și a inspectorilor de spe
cialitate, dîndu-se prioritate unități
lor școlare mai puțin dotate. Men
ționăm totuși că, în privința uti
lajelor și a materialului, didactic 
cît.și-a fondului de cărți din biblio- 
tecile școlare, avem încă unități șco
lare, situate la distanțe mai mari de 
centrul de județ, care nu sînt cores
punzător aprovizionate și care, 
perioada imediat următoare, vor fi 
mai concret în atenția noastră.

Distribuirea judicioasă, echitabilă, 
a fondurilor materiale potrivit cerin
țelor reale ale învățămîntului, ale 
pregătirii în condiții egale a tuturor

3 315 000 lei 
acordată pen- 
îost reparti- 
cerințele ur-

și cu mobilier 
de 1 200 000 lei ; 

școlare au primit

în va- 
bibliote- 
și ele

0 Anna Karenina (ambele sern) : 
PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,15, 
SALA PALATULUI — 19 (seria 
de bilete — 2 665).
• Hombre : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14.; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FES
TIVAL — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,15 ; 18 ; 
20,15.
• Heidi : CINEMATECA — 10 ; 12 ;
14 ; 16, CAPITOL — 9 ; 11 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Vera Cruz : LUCEAFĂRUL
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
MODERN — 10 : 12,15 ;
16.45 ; 19 ; 21,15.
• Heroina : VICTORIA — 9
13 ; 15 ; 17 : 19 ; 21, FEROVIAR — 
9.15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Lustragiul : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOL
GA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
e Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Ultimul voievod : LUMINA —
8.45— 15,30 în continuare ; 18.45 ;
20.45.
• Operațiunea San Gennaro : DOI
NA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
e Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : MOȘILOR — 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Week-end cu Anna : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
a Un dans din Munții Codrului — 
Vechi monumente românești din 
Transilvania — Cutia cu do, re, 
mi — Soarele negru — Floarea 
uitată — Valul — Orizont știin
țific nr. 9/1968 — TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Căderea imperiului roman : 
GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30.
a Duelul lung : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Minunata călătorie a lui Nils 
Holgersson : BUZEȘTI — 13,45 ;
15.45.
• Zorba Grecul : BUZEȘTI —
17.45 ; 20,30.
0 Suflete tar! (ambele serii) : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 19, DACIA —
8.45— 19,30 în continuare.
• Veșnicul întîrziat : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
18 ; 20,15.
o Piramida Zeului Soare : UNI
REA — 15,30 ț 18.
O Lenin în Polonia : UNIREA —
20.30,
• Totul pentru rîs : LIRA — 15,30 ; 
18.
• Magazinul de pe strada mare : 
LIRA — 20,30.
• Un dolar găurit : FLACĂRA —
15.30, FERENTARI — 15,30 ; 18.
© Cenușă : FLACĂRA — 18.
• Podul : FERENTARI — 20,30.
0 Oscar : COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Să nu ne despărțim î COTRO
CENI — 20,30.
0 Frumoasele vacanțe : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : GLORIA 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Roata vieții : AURORA — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Neînțelesul : POPULAR — 15.30 î 
18.
0 Beata : POPULAR — 20,30.
® Prin Kurdistanul sălbatic : 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
0 Tarzan, omul-maimuță și Fiul 
lui Tarzan : TOMIS — 8—14 în 
continuare ; 17 ; 20, FLAMURA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
0 Răpirea fecioarelor și Răzbuna
rea haiducilor : VITAN — 15,30 ; 
19.
0 Viva Maria : RAHOVA — 15,30. I 
t America, America (ambele se
rii) : RAHOVA — 18.
0 Testamentul unui pașă i CRlN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 A trecut o femeie : COSMOS —
16 : 18 : 20.

Avem în fața ochilor o 
situație reală pe care dorim 
să o supunem discuției. 
Pentru a o elucida, pentru 
a-i analiza toate implicații
le trebuie în primul rînd 
să cunoaștem cine sînt în 
prezent activiștii noștri cul
turali, inspectorii Comitete
lor pentru cultură și arță, 
directorii căminelor cultu
rale și caselor de cultură. 
Nu e un secret pentru ni
meni . faptul că marea lor 
majoritate este formată din 
cadre didactice care, ab
solvind ihstitutele.de învă
țămînt ’ superior, au primit 
o diplomă ce îi atestă ca 
profesori și care, cum e și 
normal, doresc, să se reîn
toarcă în învățămînt. Cu 
diverse ocazii, le-am adre
sat acestora o întrebare 
precisă :

— Care este profesia 
dumneavoastră ?

Marea majoritate a in
terlocutorilor a replicat 
prompt, fără nici o ezitare :

— Profesor (sau învă
țător).

Restul, extrem de puțini, 
de altfel, după cîteva clipe 
de ezitare, ne-:au oferit' 
răspunsul pe care, de fapt, 
îl așteptam — activist cul
tural.

Mai trebuie relevat fap
tul că, în general, lă urmă
toarele vizite, 
tea instituțiilor 
tură 
cu 
Vechii interlocutori se re
întorceau în acel domeniu 
de .activitate pe care întot
deauna continuaseră să-1 
considere ca loc al profe
siunii de bază.

Fenomenul are implicații 
dintre cele mâi serioase. 
Numeroși activiști culturali 
nu zăbovesc mai mult, de 
un an sau doi în acest 
sector de activitate, iar 
o dată plecați,înlocuirea lor 
devine o mare problemă 
deoarece oamenii cu ade
vărat pricepuți, cu ' studii 
superioare evită ocuparea 
unor astfel de posturi,, pre
ferind să activeze în învă
țămînt. Instabilitatea ca
drelor, lipsa lor de atașu- 
ment. față de o profesie , 
care cere în primul .rînd 
pasiune, angajarea, în ca- ' 
zuri de forță majoră, a 
unor persoane puțin com
petente au dus Ia acele 
manifestări, negative din .. 
cultura de masă pe care 
le-am criticat Cu ’ diverse 
prilejuri : formalismul, di
letantismul.

Ar fi însă greșit să. a- 
runcăm vina doar pe cei 
care evită să se încadreze 
în rîndurile activiștilor cul
turali. Cel puțin una din 
observațiile lor critice este 
pe deplin justificată.

— Profesia

la existenta ? Fara nici o 
exagerare putem afirma că 
aceasta reprezintă în pre
zent problema-cheie în 
cultura de masă. Și totuși 
ea trenează. într-o 
rească imobilitate de 
ani de zile.

Se pare că această 
ție izvorăște dintr-o 
cepție unilaterală asupra 
profesiunii discutate, după 
care în acest domeniu se 
poate pricepe oricine, dacă 
are puțină bunăvoință. 

Dar este 
suficienta? De

Aceasta recunoaștere lu
cidă a unei stări cvasige- 
nerale aparține unui om, 
care, prin preocupări, se si
tuează la antipodul perso
najului zugrăvit în culori 
cenușii. Dar ce se întîmplă 
cu cei care nu-s frămîntați 
de aceste întrebări și se 
mulțumesc să se aciuiască 
în vreun, loc călddț? Din 
rîndul lor se recrutează 
promotorii formalismului 
și incompetenței în cul
tură. Iată de ce, alături 
de problema formării unor 
cadre special pentru cul
tura de masă la fel de ac
tuală ni se pare și necesi
tatea perfecționării activiș-

rodnică. Restul, a căror 
pregătire este precară, —- 
și trebuie să recunoaștem 
deschis că ei sînt destul 
de numeroși — rămîn asis
tenți pasivi și nepăsători, 
în mijlocul unui bogat flux 
de idei care, se risipește în 
jurul lor.’

Toate faptele . semnalate 
îndreptățesc, credem, opima 
după care Comitetul 
Stat. pentru Cultură 
Artă’ trebuie să ia 
evidență ca problemă ce 
nu mai suferă amînare 
situația cadrelor din cul
tură. Am sugera, de pildă, 
ca inspectorii organelor 
culturale județene să fie 
incluși . (fără scoatere din 
producție) într-o suită de 
cursuri de calificare* gen 
„fără frecvență". Numeroa
se persoane cu îndelungată 
experiență cu care am dis
cutat s-au oferit să elabo
reze o programă analitică, 
să recomande o bibliografie 
cuprinzătoare. în urma exa
menelor date și a notelor 
obținute, C.S.C.A. poate a- 
sigura încadrarea salariați- 
lor săi, pe mai multe 
trepte de salarizare, sti
mulativ. Pînă la învăță- 
mîntul universitar pentru 
cultura de masă (solu
ție.. definitivă,, științifică, 
singura care poate 
mina diletantismul 
acest domeniu) se 
găsi rezolvări de moment. 
Nu pledăm pentru impro
vizații, pentru lucruri de 
mîntuială, ci dorim ca toa
te eforturile depuse să con
stituie pași înainte spre a- 
tingerea obiectivului final : 
transformarea’ ac ii 
culturale într-o ve a 
profesie. j

Radu CONSTANTINESCU

elevilor de pe cuprinsul țării, este o 
îndatorire de prim ordin șl a foruri
lor centrale de învățămînt. Personal, 
consider că pe plan central trebuia 
să se manifeste o atenție mai mare 
pentru înlăturarea discrepanțelor 
de calitate în înzestrarea școlilor din 
diferite județe, acordîndu-se o mai 
pronunțată prioritate în această 
privință unor județe nou create, 
ca al nostru, județelor unde lipsu
rile de ordin material în învă
țămînt sînt mai evidente. Această 
atenție este de dorit să se manifeste 
pe toate planurile : de la fondurile 
și alocațiile destinate noilor construc
ții, reparațiilor, capitale — și a posi
bilităților mai operative și gospodă
rești de procurare a materialelor res
pective de construcție — și pînă la 
dotarea cu mobilier, material didac
tic, mijloace de culturalizare etc. In- 
trind în unele detalii, pentru a exem
plifica, mă gîndesc că ar fi util ca 
în școlile de la sate, bunăoară, labo
ratoarele să dispună de dreptul de 
a face achiziții mai mari, la un mo
ment dat, pentru a-și pune la punct 
dotarea, bibliotecile să primească 
mai multe volume și publicații 
necesare elevilor și profesorilor, pe 
care aceștia și le pot procura mal 
greu decît cei de la orașe ș.a.m.d. La 
intervenția noastră, Ministerul învă
tămîntului a aprobat înființarea unei 
filmoteci pe lîngă liceul nr. 1 din 
Slatina, care va deservi cele 12 li
cee de cultură generală și 4 licee de 
specialitate din județ. Este necesar 
însă ca ea să fie dotată în mod co
respunzător cu filme de certă va
loare instructiv-educativă pentru e- 
levi, corespunzătoare cerințelor pro
gramelor școlare.

Propria experiență ne-a dovedit 
însă că, singure, fondurile bănești nu 
rezolvă totul, că uneori ele rămîn 
chiar necheltuite sau sînt folosite 
nechibzuit. Utilizarea fondurilor ma
teriale destinate școlilor presupune 
atît din partea forurilor de învăță- 
mînt, cît și a administrației locale, a 
conducerilor de școli și a cadrelor 
didactice înseși, spirit gospodăresc, 
inițiativă, dorința și strădania ca fie
care leu investit să însemne un cîș- 
tig real pentru activitatea școlară, 
pentru perfecționarea procesului in
structiv-educativ. Pe bună dreptate 
se spune că zestrea școlii devine cu 
adevărat valoroasă numai în măsu
ra în care este folosită cum se cu
vine de către profesori în . predarea 
lecțiilor. în educarea elevilor. După 
cum, aceeași competență și dăruire 
pedagogică a cadrului didactic, a e- 
ducatorului poate fi izvorul unei per
manente îmbogățiri prin mijloace 
locale, prin ingeniozitate și spirit 
gospodăresc, a dotării laboratoarelor, 
a sporirii colecțiilor didactice, a con
servării fondului bibliografic etc. A- 
titudinea pasivă, de a aștepta totul 
de-a gata, de la alții, de a sta cu 
brațele încrucișate sau a lucra de 
mîntuială numai fiindcă școala nu 
dispune de mijloacele cele mai mo
derne — este în profundă contradic
ție cu ținuta unui adevărat pedagog.

îmbinînd cu chibzuință și simț rea
list fondurile materiale puse la dis
poziția școlii de societatea noastră 
socialistă, cu grija și răspunderea 
personală a fiecărui învățător și pro
fesor pentru utilizarea cît mai adec
vată a bazei materiale a școlii, pen
tru buna desfășurare a lecțiilor, vom 
reuși să ridicăm nivelul pregătirii 
pentru viată a elevilor.

puțină 
Bunăvoință există, 
oare ea 
sigur, acum 15—20 de ani 
nu erau destui specialiști 
pentru a răspunde cît mai 
competent uriașei sete de

de 
și 
în

respective 
totul

în frun- 
de cul- 
găseam 

alți oameni.

puncte de vedere
tilor culturali, pe parcursul 
activității lor. In această 
direcție am putea cita nu
meroase încercări, dar re
zultatele lor nu sînt con
vingătoare. Există în Capi
tală un „Centru de perfec
ționare a cadrelor din cul
tură". Instruirile care 
s-au succedat aici ani 
în

cultură manifestată de ma
sele cele mai largi și re
zolvările de moment, încer
cate atunci, au fost utile. 
Dăruirea tuturor forțelor 
intelectualității noastre în 
acele momente s-a înscris 
pe linia tradiției luminoase 
a culturii românești. Dar 
anii au trecut și activiștii 
culturali au continuat să fie 
recrutați după aceleași cri
terii, deși e evident că nu 
orice intelectual, indiferent 
de temeinicia culturii sale 
generale, se poate dovedi 

. apt pentru această funcție. 
Geea ce se cere unui direc
tor de casă de cultură,, spre 
exemplu, sînt, printre al
tele, cunoștințe de pedago
gie, de educație a adultu
lui. Unde pot fi ele dobîn- 
dite ? Discuțiile din ul
timii ani despre deschi
derea unui institut de în
vățămînt superior cu acest 
profil sînt încă foarte de
parte de aplicare. îndruma
rea vieții culturale este o 
profesie ca oricare alta ; în 
sensul că ea nu poate fi 
practicată dacă hu i se cu
nosc toate tainele, înce- 
pînd cu abc-ul meseriei și 

■ ajungînd la ultimele ei 
subtilități pe care numai 
experiența îndelungată le 
dezvăluie. Dar rîndurile 

- acestei profdsii sînt îngro- 
. șâte de. oariienî cu o altă 
specialitate, uneori nelegați 
prin nimic de cultură.

Există însă pe.lîngă ca
zurile citatei și persoane 
care lucrează .de ani de zile, 
neîntrerupt, în cultura de 
masă. Cum se explică con
secvența acestora ? Și care 
îe este opiriîa asupra pro
blemei pe care o discutăm ?

— Lucrez de 15 ani în 
acest domeniu, dar nimeni 
nu m-a întrebat niciodată 
cum stau cu cunoștințele de 
specialitate. între timp 
poate m-am descalificat, 
poate nu am mai pus mîna 
pe nici o lucrare de spe
cialitate, poate nu am-citit 
nimic despre noile cercetări 
privind educația adulților 
sau sociologia culturii 
de masă. Presupunînd 
că numai o mică parte din 
acest șir de „poate" se 
adeverește, înseamnă că eu 
nu mai îmi justific locul pe 
care-1 ocup. Cu alte cuvinte, 
dacă eu am involuat din 
acest punct de vedere, mai 
pot ridica pretenția de a 
fi uri educator al maselor? 
Evident că nu. Și to
tuși nimeni nu mă trage la 
răspundere în ce privește 
calificarea mea. nu o veri
fică. nu o urmărește.

Instruirile 
succedat aici 

șir au reprezentat 
simple liste de indica- 
organizatorice, lipsite 

substanță și eficientede
doar poate pentru o ac
tivitate de campanie, fie 
(cum se încearcă în pre
zent) manifestări desfășu
rate la un înalt nivel in
telectual (ceea ce este foar
te bine) dar utile numai 
pentru activiștii culturali 
care deja s-au făcut cunos- 
cuți printr-o activitate

eli- 
din 
pot

Prof. Virgil BRĂTUCU 
inspector general
□ I Inspectoratului școlar județean eativ, valorificînd 

mum bogata bază

etc. Repartizarea mobilierului

___ de activist 
cultural nu este de fapt 

o profesiu- 
afirmat foarte

în

Tatiana NICOLESCU

contemporani

S @ @ El
(Urmare din pag. I)

note de
lector

Repertoriul teatrelor

I

Emil VASILESCU

din 
ale

nu 
sau 

amin- 
despre

Dostoievski, 
cum sînt:

privește 
reper to- 
; cen- 

lesne
ratați și de- 
este interesat 
primul rînd 
scrise azi și 
pe alte meri-Pentru noi 

programului 
o problemă 
ideologic și 
într-o socie-

Oricine 1 
unui 1 

marile 
lumii 

odată cu ten-

dramaturgiei 
contemporane 
direcție, nu-

ar 
în unei politici echi- 

de repertoriu, sin- 
care dă posibili- 
afirmării tuturor 

creatoare. încît

„Prozatori sovietici

Apărută nu de mult 
în Editura pentru lite
ratură universală, lu
crarea Tatianei Nico
lescu „Prozatori sovie
tici contemporani" invi
tă la o incursiune inte
resantă în opera a un
sprezece scriitori so
vietici, care, deși ca 
vîrstă aparțin unor ge
nerații diferite, își află 
debutul artistic cam în 
același moment istoric, 
adică după cel de-al 
doilea război mondial. 
Autoarea studiilor evi
dențiază, la acești pro
zatori, lărgirea conti
nuă a. zonelor de in
vestigație socială și psi
hologică, îmbogățirea 
mijloacelor artistice, 
căutările inovatoare și 
diversificarea genuri
lor, toate acestea vă
zute în procesul mai 
larg de afirmare a va
lorilor umane și estetice 
cultivate de întreaga li
teratură sovietică. Spe
cificul creației fiecărui 
prozator se degajă, în 
urma unei cercetări 
sintetice, monografice 
din perspectivă istorică, 
capabilă să surprindă 
fenomenul literar în e- 
woluție, acordîndu-se a- 
tenția cuvenită reliefă
rii acelor trăsături care 
individualizează o ope
ră sau un scriitor. Ast
fel, în urma unei aten
te analize critice, efec
tuată de cele mai multe 
ori asupra unor scrieri 
reprezentative, creio
nează, cu un deosebit 
simt al proporțiilor și 
al nuanțelor relevante, 
profilul artistic, insis
tând îndeosebi asupra 
capacității fiecărui scri
itor de a conferi vieții 
sau gestului cotidian 
semnificația majoră a 
artei. Fără îndoială, 
studiile întreprinse de 
Tatiana Nicolescu pun 
în lumină specificul și 
durabilitatea prozei so
vietice contemporane, 
continuitatea ei ideati-

că, varietatea ei tema
tică și artistică, urmă- 
rindu-se in același timp 
dezvăluirea influenței 
fecunde a folclorului 
popoarelor sovietice. Se 
remarcă, cu toată di
versitatea de stiluri, 
preocuparea acestor 
prozatori de a cuprin
de în operele lor marea 
desfășurare de energii 
creatoare ale oamenilor 
sovietici. Ca o trăsă-

tură comună a tuturor 
prozatorilor studiați, se 
impune atracția pentru 
actualitate, participarea 
intensă la actele con
temporane ale orriului 
sovietic, conferind ope
relor lor caracterul spe
cific dezbaterii morale 
și de idei. De aici, o 
altă constantă a prozei 
sovietice surprinsă de 
Tatiana Nicolescu: a- 
ceea de literatură an
gajată, partinică, pusă . 
în slujba unor- înalte 
idealuri umane și so
ciale, animată de ideile 
nobile ale socialismului. 
Este, de asemenea, no
tabilă strădania auto
rului de a pune în evi
dență legăturile reale 
ce se stabilesc între ge
nerațiile de scriitori, ca 
și reluarea unor tra
diții și experiențe reu
șite din marea litera- 
tură rusă a veacului al 
XIX-lea. Era imposibil 
ca într-o cultură care a 
dat pe Pușkin, Tolstoi, 
Cehov, 
prozatori
Iuri Kazakov, Grigori 
Baklanov, Vasili Âxio-

nov, Viktor Konețki, 
Vladimir Tendreakov, 
Cinghiz Aitmatov sau 
mai vîrstnicii Emma
nuil Kazakievici, Ser- 
ghei Antonov, Galina 
Nicolaeva sau Vera 
Panova, să treacă pe 
lîngă această uriașă ex
periență artistică. De 
aceea, se poate afirma 
că această întreagă ge
nerație 'de scriitori, ală
turi de cei din genera
ția interbelică, ca Ma- 
iakovski, Șolohov, Leo
nov, Alexei Tolstoi, îm
bogățește și diversifică 
literatura sovietică, a- 
ducîndu-și contribuția 
originală la oglindirea 
cu mijloace artistice a 
lumii contemporane.

Publicarea acestui vo
lum de studii, datorită 
Tatianei Nicolescu, asi
gură cititorilor mate
riale prețioase, cu nu
meroase referiri critice 
din literatura de spe
cialitate sovietică și 
străină.

Volumul cuprinde, de 
asemenea, un aparat 
critic și bibliografic a- 
preciabil, ca și referin
țe cu caracter general 
despre dezvoltarea pro
zei sovietice. Studiile, 
serios documentate șl 
argumentate, ar fi avut 
poate o mai măre ca
pacitate de sinteză dacă 
materialul literar ar fi 
fost concentrat doar pe 
anumite direcții esen
țiale. Astfel, se observă, 
în unele studii, o oare
care diluare a analizei 
critice, datorită, în bună 
parte unei tentații des- 
criptiviste. O selecție 
mai riguroasă a opere
lor reprezentative ar fi 
adus mai multă clari
tate, reliefîndu-se cu 
pregnanță contribuția 
specifică a fiecărui pro
zator în parte.

egoismul, închistarea, lupta 
pentru satisfacerea intere
selor materiale sînt supre
mele comandamente mo
rale. Dar toate piesele a- 
mintite, programate simul
tan, au imprimat nota do
minantă a acestui început 
de stagiune. Problema 
este alegerea uneia 
alteia din lucrările 
tite ci concepția 
repertoriu care se dove- 

unilateral gîndit și 
alegînd din amplul 

al 
Și

dește 
croit, 
tablou 
clasice 
o singură 
mai o modalitate ideolo
gică și estetică. Or, confi
gurația dramaturgiei _ uni
versale este mult mai di
versă, numeroase piese re
prezentative din ultimele 
decenii afirmînd încrede
rea în om, în virtuțile sale 
creatoare, în forța sa de a 
se elibera de povara incer
titudinilor și a îndoielilor, 
de a se dedica unei cauze 
înalte.
structura
riu 
tre 
va observa 
dința spre culmile artei și 
o firească, absolut nece
sară și niciodată negată 
diversitate.
diversitatea 
teatral este 
de principiu 
estetic : trăim 
tate cu o anume structură 
morală, spectatorul nos-

0 Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30 ; (sala Studio) : 
Orașul nostru — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Meteorul — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Dansul morțil 
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Călătorie cu scandal — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul Giulești (în sala Tea
trului evreiesc de stat) : Martorii 
se suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdră
văniile lui Păcală — 15,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Hedda Gabler — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 17. 
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
năse“ (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei) : 
Mexico Melody — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (str. Lip
scani) : Așa se joacă pe la 
noi — 20.

privită ca
ne — ne-au ........ . ......
multi interlocutori. O dată 
intrat, aici, posibilitățile de 
a te perfecționa, de a pro
gresa, avansînd în funcție 
de vechime și pregătire, 
sînt minime, dacă nu chiar 
inexistente.

Care este, în fata acestei 
situații, poziția celor direct 
răspunzători de destinele 
culturii de masă, a Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă ? Anual se 
alocă fonduri importante 
pentru construirea unor noi 
așezăminte culturale, în
registrăm cu satisfacție 
creșterea numărului caselor 
de cultură și căminelor cul
turale. Dar cine, le va con
duce pe acestea ? De ce, 
o dată .cu noile construcții, 
nu sînt pregătiți și oamenii 
care să le conducă com
petent, să le asigure o 
funcționare normală, con
formă scopului lor edu- 

1 la maxi- 
materia-

PROGRAMUL I

— In jurul orei 9,15, Reportaj de la Parada 
militară șl demonstrația oamenilor muncii din 
Moscova eu prilejul celei, de-a 51-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
17,30 — Pentru elevi. Consultații la limba ro
mână. Gramatică și vocabular (clasa a VIII-a). 
Tema : Adjectivul. Prezintă prof. Felicia Hagiac. 
18,00 — TV. pentru specialiști. Ciclul „Medicină’. 
Urgențele în bolile profesionale. Prezintă conf. 
dr. Laurențiu Pliat. 18,30 — Curs de limba rusă. 

, 19,00 — Studioul pionierilor. — Viteză, timp, 
, spațiu. Emisiune concurs pe cunoștințe de. fi
zică. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. Publicitate. 20,00 — Ro- 
man-foijeton : Forsyte Saga .(II). 20,50 — Fîntîna 
fetelor — reportaj filmat de Ion Marina. 21,05 — 
Ecran literar — revistă TV. In cuprins : Scriito
rul și epoca socialistă ; Ex libris. — Poezia!i rui și epoca socialista ; Ex libris. — Poezia 
românească la bienala de poezie de la Knokke
la Zoute, Belgia. 21,30 — Estrada tinereții. Mu
zică ușoară interpretată de artiști amatori. 22,00 
— Itinerar plastic. Emisiune de Dan Hăulică. 
32,20 — Cîntă Edith Piehă. 22,40 — Telejurnalul 
de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. 
Orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Diri
jor : Constantin Bobescu. Solist Violonistul Her- 
milo Novela (Mexic). In program : Uvertura de 
concert de George Enescu ; Concertul pentru 
vioară și orchestră de Johannes Brahms. 21,00 — 
O samă de cuvinte. Ion Creangă. Prezintă : 
Vladimir Streinu. 21,30 — Maeștri ai artei in
terpretative sovietice : pianiștii Sviatoslav 
Richter și Emil Ghilels, violonistul David 
Oistrah, dirijorul Kiril Kondrașin, balerinele 
Maia Plisețkaia și Galina Ulanova. 22,00 — Do
cument : Insula Maorilor. închiderea
emisiunii.

dornic 
mai largă 
dramaturgiei 
poate însă 
zența 
scenă 
ce vine în contradicție cu 
ideile și sentimentele sale, 
cu aspirațiile și concep
țiile sale de viață, des
pre rostul omului. Este fi
rească nevoia realizării u- 
nui acord pe planul idei
lor între public și reper
toriu, acesta din urmă tre-

cunoaștere a 
universale nu 
ratifica pre- 

predominantă pe 
a unui univers

buind să răspundă coman
damentelor morale ale. li
nei societăți și să le expri
me. Publicul este desigur 
divers și eterogen, există 
diferite grade de înțelege
re a artei. Bineînțeles nu 
coborînd ștacheta spre a- 
cele categorii (din ce în ce 
mai rare de altfel) de spec
tatori care nu află în teatru 
decît un simplu prilej de 
divertisment și de dulce 
trecere a timpului, a celor 
ce vin în sala de spectacol 
ca să se înveselească ori
cum și cu orice preț, — 
vom avea repertoriul dorit. 
Dar spectatorul adevărat, 
datorită căruia la noi nici o 
piesă mare și bine juca
tă nu a căzut în ultimii

ani. datorită căruia putem 
să spunem că spectacolul a 
avut succes, spectatorul 
care a însoțit sensul as
cendent al mișcării noastre 
teatrale și i-a acordat gi
rul prezentei lui pe durata 
a sute de spectacole — este 
un om complex. El își pune 
întrebări grave, el e apt să 
recepteze ideile și idealurile 
cele mai nobile. Este desi
gur interesat să cunoască și 
o piesă care îi vorbește des-

pre alienarea omului și de 
lipsa lui de perspectivă 
într-o societate ce taie 
punțile speranței și ale îm
plinirii cum este cea capi
talistă, dar, desigur, nu se 
arată mulțumit cînd fiecare 
nouă piesă îl readuce în 
același perimetru, în 
celași univers închis,
fața acelorași obsesii, în 
fața unor 
gradați. El 
însă, în 
de piesele 
ieri, aici și
diane care îi vorbesc des
pre viața, năzuințele, fră- 
mîntările, strădaniile și bu
curiile omului.-

De aceea pâre și ciudat 
că de cîțiva ani piesele ro-

apar pe scenelemânești 
bUcureștene în cel mai fe
ricit caz pe la jumătatea 
stagiunii, dacă nu spre sfir- 
șitul ei. Nu pledăm pentru 
uniformizare, dar ne în
trebăm dacă nu cumva des
chiderea stagiunii nu ar 
trebui marcată cel puțin la 
principalele noastre teatre 
de noi piese românești? Lu
crări originale care pot în 
orice caz suscita discuții in-

teleetual, 
pertoriu- divers, de amploa
re. El aplaudă, așa cutp 
istoria teatrului ne-a dove
dit, piesele clasice și con
temporane care exal
tă sentimente nobile, e- 
roice, patetismul și • fru
musețea exemplară a u- 
nor mari destine, cloco
tul faptei tenace Și dezinte
resare' dăruită omului.' E 
poate una din dimensiuni
le legate cel mai intim 
de ideea de teatru, gratie

teresante, semnate de Aurel 
Baranga, Al. Mirodan, Ion 
Băieșu, AI Popescu, Paul 
Anghel își încep viata sce
nică în provincie, iar pre
miera lor bucureșteană aș
teaptă încă luni de zile. Nu 
pledăm pentru înscrierea 
oricum și a oricărei piese 
originale în deschiderea 
stagiunii, pentru a împlini 
un act festiv și de circum
stanță. Dar ca după o lună 
și mai bine să nu vedem 
nici o piesă originală 
pe scenele Capitalei, ni se 
pare că nu concordă întru 
totul cu menirea unei in
stituții teatrale.

Spectatorul de teatru, 
chiar și cel mai rafinat in-

căreia dramaturgia lumii a 
cunoscut culmile sale si 
care trăiește și astăzi prin 
lucrări de o nobilă strălu
cire artistică. Scena nu este 
și nu poate fi o colecție 
de muribunzi, declasați, es- 
tropiați, isterici. Scena 
trebuie să fie tribuna 
marilor idealuri, a acelor 
gînduri cu care omul a 
înfruntat întotdeauna răul 
și întunericul, luptînd ade
seori eroic în numele și 
pentru triumful idealurilor 
etice. După cum scena este 
și locul în care omul află 
proiecția ideală a poeziei, 
a sentimentelor delicate și 
alese. Există în fiecare din 
noi, și spectatorul < dorește 
să recunoască aceasta pe 
scenă, resurse mari de 
umanism, acea coardă sen-

sibilâ a sufletului pe care 
nici luciditatea modernă nu 
a reușit (din fericire 1) să 
o lipsească de vibrație. Să 
nu confundăm aceas
tă componentă a perso
nalității noastre cu dul
cegăria. cu piesele roz. 
cu insuportabilele însăilări 
sentimentale de tristă adu
cere aminte și precară cali
tate artistică. Și dacă mai 
adăugăm că teatrul tre
buie să-i aducă omului deo
potrivă destinderea sufle
tească. acea destindere în
țeleasă ca o atitudine acti
vă în fața vieții, ca un joc 
subtil al inteligenței — vom 
vedea de ce peisajul 
teatral la începutul stagiu
nii este atît de monoton si 
cenușiu. încă o dată — 
dacă mai era nevoie și de 
această demonstrație — se 
pot vedea efectele ex
clusivismului. Dar teatrele 
noastre dispun de atîtea ad
mirabile talente dornice 
să-și valorifice virtuțile în 
cadrul 
librate 
gura < 
ta tea 
forțelor 
nu ne îndoim că, pe sce
nele noastre, dramaturgia 
națională și clasică vor fi 
prezente cu tot ceea ce au 
mai reprezentativ, iar pa
leta repertoriului nu va su
feri de sărăcia cronică * 
unilateralității.

ihstitutele.de
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ncheierea vizitei în Iraih
a tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer
(Urmare (lin pag. I)

din călătoria efec- 
pitoreasca' provincie 
de pe litoralul, Mă- 

președintele Consi- 
de Miniștri, Ion Gheor- 

Maurer, a fost oaspetele

după-amiază 
tuată în 
Mazanderan 
rii Caspice, 
Jiului 
ghe Maurer, a fost
Alteței Sale Imperiale Abdel Reza 
Pahlavi, fratele șahinșahului, care 
a oferit un ceai. Au participat ad
junctul ministrului comerțului ex- 
ter;or Alexandru Constantin Al- 
bescu, ambasadorul României la 
Teheran, Pavel Silard, precum și 
Hussein Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București. Președintele 
Ion Gheorghe Maurer s-a întreținut 
cordial cu fratele șahinșahului în 
saloanele hotelului Hilton.

Marți seara, premierul român a

oferit un dineu în onoarea primu
lui ministru al Iranului, Amir 
Abbas HoVeida, și a soției sale. Din I 
partea iraniană au participat Sharif 
Emami. președintele Senatului, Ab- 
dulah Riazi, președintele Medjlisu- 
lui, Alam Assadollah, ministrul 
Curții imperiale, Ardeshir Zahedi, 
ministrul afacerilor externe, M. 
Eghbal, președintele Societății na
ționale iraniene a petrolului, Ali- 
naghi Alikhani, ministrul econo
miei, membri ai guvernului, sena
tori și deputați, precum și alte per
soane oficiale, ziariști. Cei doi pre
mieri au- toastat pentru continua 
dezvoltare a relațiilor româno-ira- 
niene, pentru prosperitatea celor 
două popoare. Dineul s-a. desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

A

LUCRĂRILE COMISIEI

JURIDICE

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
La Palatul Marii 

ționale au continuat 
noiembrie 1968, sub președinția 
prof. univ. Traian Ionașcu, lucră
rile Comisiei juridice a Marii Adu
nări Naționale, cu privire la pro
iectul Codului de procedură 
nală al Republicii Socialiste 
mânia.

Pe lîngă membrii Comisiei 
ridice au participat și deputați care 
nu sînt membri ai Comisiei juri
dice, ministrul justiției, tovarășul 
Adrian Dimitriu, precum și specia
liști, invitați la lucrările acestei co
misii.

Adunări Na- 
între 2 și 6

pe- 
Ro-

ju-

Ministrul justiției a supus discu
ției propunerile la proiectul de cod 
primite din partea unor oameni ai 
muncii, oameni de știință și prac
ticieni ai dreptului, cadre de par
tid, de stat și din organizațiile 
operatiste și alte organizații 
ștești.

Totodată, au fost discutate
servațiile și propunerile făcute de 
către deputați ai Marii Adunări Na
ționale care au participat la aceste 
ședințe.

co- 
ob-

ob-

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația Partidului Comunist din 

Japonia, condusă de tovarășul Sa- 
tomi Hakamada, membru al Prezi
diului și Secretariatului C.C. al 
P.C.J., a făcut miercuri o vizită la, 
Academia de științe social-politice 
de pe. lîngă C.C. al P.C.R. Cu a- 
cest prilej, tov. Ion Stoian, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., rec
torul academiei, a înfățișat oaspe
ților aspecte din activitatea acade
miei.

viața internațională

Adunarea solemnă
de la Moscova

SPORT
UN JOC BUN, UN REZULTAT VALOROS Pe scurt

de peste hotare

ÎN FATĂ CAMPIONILOR MONDIALI Olimpiada de șah de la Lu• La
gano, echipa României a învins cu 
2,5—1,5 puncte echipa R.D. Germane. 
Gheorghiu a remizat cu Uhlmann, 
Ciocîltea a cîștigat la Zein, Ghițescu 
a remizat cu Malich, iar Ungureanu 
cu Liebert.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, miercuri la 
amiază a sosit în Capitală o delegație 
a Consiliului Păcii din R.D. Germană, 
alcătuită din Edith Oeser, prorector 
al Universității „Humboldt"-Berlin, 
membru al Consiliului Păcii, și Fritz 
Rick, deputat în Camera Populară a 
R.D. Germane, secretar al Consiliului 
Păcii.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Sanda 
Rangheț, secretar, și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, membru al Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii.

★
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala Israel. Barzilai, ministrul să
nătății din Israel, care, la invitația 
acad. Aurel Moga, ministrul sănă
tății, a făcut o vizită în țara noastră 
între 28 octombrie șl 6 noiembrie, 
însoțit de membri ai conducerii mi
nisterului.

In timpul șederii în țara noastră, 
ministrul israelian a fost primit de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc, și a avut întreve
deri cu acad. Aurel Moga.

în cadrul întrevederilor de la Mi
nisterul Sănătății au fost discutate 
probleme privind posibilitățile de 
colaborare în domeniul științelor 
medicale și ocrotirii sănătății prin 
vizite reciproce . de documentare, 
schimburi de experiență, de mate
riale și literatură medicală și altele.

Oaspetele, împreună cu persoanele 
care l-au însoțit, a vizitat unități 
spitalicești și institute medicale de 
cercetare din Capitală și din țară.

Ministrul Israel Barzilai a invitat 
pe acad. Aurel Moga să facă o vizi
tă în Israel.

★
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă a oferit miercuri, în saloa
nele restaurantului Athenâe Palace, 
un cocteil, cu prilejul turneului în
treprins în țara noastră de Ansam
blul folcloric național din Republica 
Arabă Unită.

Printre cei prezenți se aflau Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de cultură și 
de artă.

Au luat parte, de asemenea, Mous- 
tapha Moukhtar, ambasadorul R.A.U. 
la București, și alți membri ai amba
sadei.

cu prilejul zilei de 7 Noiembrie
MOSCOVA 6. — Corespondentul 

Agerpres N. Cristoloveanu trans
mite : La 6 noiembrie, în Sala Con
greselor din Kremlin a avut loc a- 
dunarea solemnă cu prilejul zilei 
de 7 Noiembrie — a 51-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

La ședință au luat parte Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și alți conducători de 
partid și de stat, conducători ai 
unor organizații obștești și institu
ții de stat, muncitori, intelectuali, 
studenți.

Printre oaspeții străini, la adu
nare au participat Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, Vasil 
Bilak și Bohumil Simon, membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Dezso Nemes, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. 
A fost de față Nur Ahmed Ete1 
madi, primul ministru al Afganis
tanului

Din țara noastră au luat parte 
delegația A.R.L.U.S. condusă de 
Gheorghe Roșu, membru al C.G. al 
P.C.R., . ’
UNCAP, Simion Bughici, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
CENTROCOOP, delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Iosif Anderco, se
cretar al U.G.S.R.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Kirill Mazurov, membru 
al 
al 
al
U.R.S.S., care a făcut o amplă tre
cere în revistă a succeselor obți
nute de popoarele Uniunii Sovietice 
sub semnul înfăptuirii ideilor Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Vorbitorul a relevat că hotărîrile 
Congresului al XXIII-lea al parti
dului se înfăptuiesc cu succes. Se 
dezvoltă industria, producția mij
loacelor de producție crește cu 30 
la sută, punîndu-se accentul pe 
industria electronică, construcția 
de aparate, industria chimică. 
Cresc în ritm accelerat producti
vitatea muncii și venitul național. 
Pentru anii din urmă sînt carac
teristice ritmuri mai ridicate de 
dezvoltare a agriculturii. In perioa-

prim-vicepreședinte al

ai P.C.R., președintele

da anilor 1966—1968, recolta me
die anuală de cereale a fost cu 
aproximativ 25 la sută mai mare 
decît în anii 1961—1965, a crescut 
considerabil producția de came și 
lapte. Aceste succese, a spus vor
bitorul, nu înseamnă însă că în a- 
gricultură au fost rezolvate toate 
problemele. Plenara din octombrie 
a C.C. al P.C.U.S. a pus problema 
dezvoltării mai accelerate a acestei 
ramuri a economiei naționale a 
U.R.S.S.

în primii trei ani ai cincinalului, 
producția mărfurilor de consum 
popular crește cu 28 la sută, de
pășind sarcinile planificate. Veni
turile reale pe locuitor vor crește 
cu peste 20 la sută, salariul mediu 
— cu 16 la sută (în timp ce pen
tru întregul cincinal se prevede un 
spor de 20 la sută), veniturile col
hoznicilor vor spori cu 30 la sută, 
în trei ani, peste 30 milioane de 
persoane s-au mutat în locuințe noi.

Vorbitorul a subliniat importan
ța deosebită a revoluției tehnico- 
științifice în dezvoltarea economică 
a Uniunii Sovietice și condițiile 
favorabile pe care le creează orîn- 
duirea socialistă, puternica sa bază 
industrială, desfășurării acesteia. 
La grăbirea revoluției tehnico-ști- 
ințifice, a spus K. Mazurov, va 
contribui reforma economică în
făptuită în U.R.S.S.

Raportul se referă în continuare 
la probleme ale situației interna
ționale. Vorbitorul a relevat că 
„puterea militară a celui mai mare 
stat imperialist, S.U.A., n-a putut 
Infringe hotărîrea poporului viet
namez frățesc în lupta pentru li
bertatea, independența și unitatea 
patriei sale. Lupta poporului viet
namez, datorită curajului și fermi
tății sale, precum și solidarității 
internaționale a prietenilor săi, a 
obținut un succes important1*. La 1 
noiembrie au fost oprite bombar
damentele și celelalte acțiuni mili- 

D.

O în cadrul competiției internațio
nale de tenis de masă pentru cupa 
„Ligii europene", echipa României 
va întîlni în meciul următor selec
ționata U.R.S.S. Jocul se va desfă
șura la 23 noiembrie la Moscova. în 
cadrul acestei competiții, meciurile se 
joacă după sistemul turneu.

• Ion Țiriac a cîștigat concursul 
de toamnă de la Genova. El l-a în
vins în finală cu scorul de 8—6, 6—2 
pe italianul Pierino Marzano, care a 
constituit revelația concursului. în 
finala probei de dublu masculin, Ion 
Tiriac și italianul Alessio au învins 
cu 6—3, 7—5 pe Marzano, Panatta 
(Italia). La feminin, primul loc a fost 
ocupat de italianca Lea Pericolli, 
care a învins-o cu 8—6, 6—2 pe 
Loyes (Belgia).

• Ciclistul danez Mogens Frey a 
cîștigat la Montevideo titlul de cam
pion mondial în proba de urmărire 
individuală. în finală el l-a învins pe 
elvețianul Kurmann. Frey a realizat 
pe 4 000 m timpul de 5’02”36/100. 
Kurmann a fost cronometrat în 5’03" 
70/100.

« La Belgrad, într-un meci contînd 
pentru „Cupa orașelor tîrguri" la 
fotbal, O.F.K. Beograd a învins cu 
1—0 (1—6) pe F.C. Bologna.
• La Bruxelles a avut loc tragerea 

la sorți pentru stabilirea meciurilor 
viitoarei ediții a „Cupei campionilor 
europeni" la volei. La masculin, e- 
chipa Steaua va întîlni în 16-imi e- 
chipa campioană a R.F. a Germaniei, 
în caz de victorie, echipa Steaua va 
juca împotriva campioanei Ungariei, 
în competiția feminină, Rapid Bucu
rești va juca cu învingătoarea din 
meciul campioanelor Albaniei si Tur-

ROMANIA-ANGLIA 0-0
ECHIPELE:
România : Gornea — Sătmă

reanu, Barbu, Dinu, Mocanu — 
Ghergheli, Petescu (Nunweiller 
VI) — Pîrcălab, Dobrin (Domi- 
de); Dumitrache, Lucescu.

Anglia: Banks, Wright (Mc 
' Nab), Labone, Moore, Newton, 
Mullery, B. Charlton, Ball, 
Hurst, Hunt, Peters.

Arbitru: Radoslav Fala (Ce
hoslovacia) — foarte bine.

S-au remarcat : Mocanu, Bar
bu, Ghergheli, Pîrcălab, Dumi
trache ; respectiv — Banks, La
bone, Newton, B. Charlton, Pe-

Biroului Politic al C.G.
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al

Fotbaliștii noștri — adevărați 
„.campioni" ai surprizelor — ne-au 
off rit ieri o după-amiază mai mult. 
decît frumoasă. Și poate că singu
rul regret 
spectatori 
fășurarea 
României 
aceea că 
ocazii pe 
sau Lucescu (ca să nu mai vorbim 
de Dobrin) le-au avut în vîrful 
ghetei, cum se spune, nu s-a. trans
format în gol, pentru a consfinți o 
victorie a „unsprezecelui" nostru.

Ar fî fost o victorie meritată, pen
tru că dincolo de faptul că fot
baliștii români au condus moral și 
mate lai partida de la uri capăt la 
altul; ei au avut și cea mai mare 
contribuție la reușita spectacolului 
de pe stadionul „23 August". Așa 
cum ni s-a mai întîmplat și altă
dată, am mers la stadion pentru a-i 
vedea și aplauda pe oaspeți și i-am 
văzut și i-am aplaudat pe repre
zentanții noștri. Fără îndoială, ni
meni nu-i supărat din cauza a- 
ceasta (scoțîndu-i din discuție pe 
oaspeți : jucători, antrenori, gaze
tari, suporteri, inclusiv pe acel sim
patic om-mascotă ce ne-a salutat ce
remonios înainte de începerea parti
dei și în pauza ei). Dar nu se poa
te să nu ne exprimăm părerea de 
rău că trebuie să așteptăm pre
zența, la București, a cite uneia din
tre primele clasate la ultima edi
ție a campionatelor mondiale (data 
trecută a fost formația R. F. a 
Germaniei), pentru a vedea pe fot
baliștii români angajîndu-se ’ decisiv 
în disputa cu adversarul, făcînd lu
cruri foarte bune sub toate rapor
turile — tehnic, tactic, psihic.

înghesuiți în corzi, sufocați de rit
mul infernal impus, faimoșii „World- 
Cupmani" nu s-au sfiit să recurgă, 
uneori, la placaje rugbisțice (pen
tru a-1 opri pe Pîrcălab, de pildă), 
să arunce mingea în tribuna (Moore 
a avut o execuție în gen, pe care 
ar fi invidiat-o și cel mai reputat 
specialist) etc., etc. Drept este că 
tot în această perioadă au existat 
și cîteva contraatacuri fulgerătoare, 
conduse de maestrul Bobby Charl
ton, concepute pînă aproape de li
mita golului. Ar fi fost păcat ca 
Peters, Ball sau Charlton însuși să 
înscrie 1 Ar fi fost nedrept, pentru 
că, așa cum am arătat, fotbaliștii 
români au fost merituoșii.

Antrenorii noștri au prezentat pe 
teren o formație elastică, echilibra
tă în toate compartimentele (chiar 
dacă Dobrin și Lucescu n-au fost 
în forma lor cea mai bună). Cei 
unsprezece „tricolori" au manevrat 
tactic cu multă abilitate, reușind să 
desfacă adesea sistemul defensiv al 
echipei lui Alf Ramsey. Și aceasta 
în ciuda faptului că, nu de puține 
ori, la lupta mare pentru îndepăr
tarea pericolului din fața buturilor 
apărate de Banks a participat cu 
ardoare... de junior chiar și sir 
Bobby Charlton, în ciuda faptului 
că englezii au aplicat cu strictele 
rețeta cunoscută, Peters și Ball fi
ind majoritatea timpului mai mult 
jucători de mijloc și de apărare, 
decît înaintași.

Preocupați să joace fotbal tehnic, 
jucătorii români au reușit și din 
acest punct de vedere, peste orice 
așteptări; a fost interesant să ur
mărim, sub acest unghi, două con
cepții aproape diametral opuse : teh
nica sobră, tehnicismul, am spune, 
al oaspeților și fanteziile seînteie- 
toare, cîteodată, ale lui Dumi
trache, Pîrcălab sau .Ghergheli, si, 
în general, dacă vreți, temperamen
tul latin al oamenilor noștri (nici 
măcar Barbu nu s-a putut abține 
sâ nu facă și el un artificiu...).

Dacă vom încerca să derulăm fil
mul partidei, vom observa că chiar 
din primele minute și de o parte și 
de alta emotivitatea și-a pus vizibil 
amprenta pe joc. Echipa noastră —

al zecilor de mii de 
care au asistat la des- 

partidei dintre echipele 
și Angliei a constat în 
nici una din multiplele 

care Pîrcălab, Dumitrache

vremea

Cele mai pasionante dueluri aeriene în faja porții le-au oferit Dumitrache 
și Labone Foto : M. Cioo

cu acel 0—3 de la Lisabona în spate 
— avea, firește, motive ceva mai se
rioase pentru a începe crispat jocul. 
Va rata ' oare marea ocazie ce i se 
oferea de a se reabilita, măcar în 
parte, și tocmai în compania cam
pionilor mondiali ? Deși cu gîndul 
parcă la această întrebare, mai bine 
zis nutrind gîndul să dea un răs
puns... negativ la această întrebare, 
jucătorii noștri au dat jos relativ re
pede emoțiile și au trecut la ofensi
vă. Acțiunile lor, destul de bine con
cepute tactic, i-au .obligat pe valo
roșii adyersari să rămînă mult timp 
în expectativă, să bată chiar în re
tragere, cu întregul efectiv, așa cum 
de altfel obișnuiesc în situații simi
lare.

Obținem corner în minutul 5 ; ceva 
mai tîrziu, Banks, culege de deasupra 
capului lui Dumitrache o minge cen
trată de Pîrcălab. Dobrin, după o 
suită de pase bune (dar interceptate 
de. adversari !...) încearcă poarta de 
la distanță în min., 20. Tabăra ad
versă manifestă însă un... calm en
glezesc. Pe contraatac, Bobby Charl
ton îi lansează pe Hurst și Hunt. Pe
ricolul devine iminent și la poarta 
lui Gornea, dar Mocanu, Barbu, Dinu 
au intervenții salutare.

Jocul este atrăgător. Ambele e- 
chipe luptă viguros, cu energie, însă 
corect. Deși trecuse o jumătate de 
oră și nu se marcase nici un gol — 
publicul oferise cu dărnicie aplauze 
la scenă deschisă. Mai. ales la ac
țiunile echipei tricolore. Și aceasta 
nu în primul rînd din simpatie, ci 
pentru simplul motiv că fotbaliștii 
noștri se dovediseră cel puțin egali 
valoroșilor lor parteneri de între
cere.

Primul gol al meciului — și în 
poarta lui Banks — putea să sur- 
vină în minutul 31, la o cursă â 
la Pîrcălab, făcută de el 
Labone, cu un cap mai înalt decît 
Dumitrache, a deviat mingea spre 
lateral și pericolul a trecut. Un mi
nut mai tîrziu. Sătmăreanu (din ce 
în ce mai tentat să se intercaleze 
între atacanții centrali) are o pozi
ție excelentă de șut. Lîngă linia de 
16 m, perpendicular pe centrul por
ții. Mingea nu-i vine decît pe pi
ciorul stîng și — ce să-i faci! — 
șutează cu stîngul. Dar imprecis. 
Puțin pe lîngă poartă avea să trea
că mai apoi și mingea lovită cu 
capul, printr-un salt. spectaculos, de 
Dumitrache.

Repriza secundă a amplificat par
că pofta de joc a echipei noastre. 
Fotbaliștii englezi sînt și ei. ceva mai 
hotărîți și mai colectivi în lansarea

însuși.

atacurilor. Newton și McNab — fun
dași de profesie — au pătrunderi în 
viteză, paralel și foarte aproape de 
marginea terenului, ca niște extreme 
veritabile. Echipa noastră, retrasă de 
circumstanță în apărare, înlătură de 
fiecare dată pericolul, chiar înainte 
ca vreunul dintre adversari să-și po
trivească mingea pentru șut. Din pă
cate, o anumită oboseală (sau plicti
seală) se observă la Dobrin. Pasele 
și în general participarea lui la joc 
sînt mereu mai șterse. De ce oare 7 
Ne este greu să explicăm „fenome
nul". Oricum, înlocuirea lui din echi
pă — ce se impunea încă de pe la 
începutul reprizei secunde — devine 
fapt împlinit cu vreo 10 minute îna
inte de fluierul final. Domide îi ia 
locul.

Remarcăm, în continuare, verva și 
siguranța apărării, ca și încercările 
lui Pîrcălab 
des și periculos 
vers. Spre final, 
echipei noastre 
de trei cornere 
libere din apropierea careului. Tabe
la de marcaj avea să rămînă însă 
imaculată : 0—0.

La sfîrșitul partidei s-a emis pă
rerea că echipa Angliei n-a avut o 
zi prea bună aici, la București. N-am 
putea subscrie integral la această 
prezumție. în definitiv, fotbalul — ca 
orice dispută sportivă — presupune 
o întrecere în care cei doi adversari 
(chiar colectivi). își condiționează 
unul altuia valoarea, Ia ora respec
tivă. De ce să nu acceptăm mai de
grabă ideea că „ziua slabă" a adver
sarului își are rădăcini în buna com
portare a reprezentanților noștri ?

Și totuși, în acest interesant și 
plăcut meci de fotbal au lipsit a- 
proape cu desăvîrșire șuturile pre
cise pe poartă. De ambele părți, îna
intașii au fost tentați să se apropie 
cît mai mult de careul de 6 m, pentru 
ca de acolo să încerce introducerea 
mingii în nlasă. Centrările ne su» 
— destul de numeroase — au fost 
irosite și ele, întrucît apărătorii au 
dovedit un plus de detentă și un 
plasament mai bun decît atacănții ad- 
verși. Minusurile de acest gen din 
jocul vizionat ieri ne interesează mai 
ales în măsura în care ele au aparți
nut echipei noastre.

A
în deschidere, echipele de tineret 

. ale României și Suediei au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0). Ambele go
luri au fost marcate din lovituri de 
la 11 m.

Ieri în fără : Vremea s-a menținut 
în general umedă în sudul și estul 
țării, unde cerul a fost acoperit. Au 
căzut precipitații locale, sub formă de 
ploaie și burniță în Banat, Oltenia 
și Moldova. Vîntul a suflat potrivit 
cu intensificări locale în zona de 
munte și sud-estul țării, Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 7 grade 
la Avrămeni și 19 grade la Gurahonț 
și Chișineu Criș. în București: Vre
mea a fost închisă și temporar a 
plouat. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a 
atins 14 grade.

de ă percuta cît mai 
zidul defensiv ad- 
insistența în atac a 
face să beneficiem 

și de două lovituri

1. DUMITRIU 
V. PAUNESCU

★
Timp de două zile s-a desfășurat, 

la Bacău, un simpozion avînd ca temă 
„Concepția modernă privind conduce
rea întreprinderilor", organizat de 
Centrul de perfecționare a cadrelor 
din București, în colaborare cu Cabi
netul județean pentru .organizarea 
științifică a producției și a muncii. 
Simpozionul — la care au participat 
directori de întreprinderi, ingineri 
șefi, economiști — a dezbătut pro
bleme în legătură cu funcțiile actuale 
ale întreprinderilor, structură 'lor de 
organizare, sistemele de informare 
rapidă, utilizarea tehnicii avansate în 
sistemele de conducere a unităților 
industriale. (Agerpres)

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 45 

din 6 noiembrie 1968
EXTRAGEREA I :

43 1 15 11 23 30
Fond de premii: 486 232 lei, din 
care 72.488 lei report categoria 
EXTRAGEREA a Il-a :

6 40 26
Fond de premii: 326.634 lei.

36 3 33 24

tare ale S.U.A. împotriva R. 
Vietnam.

K. Mazurov a subliniat, de 
menea, importanța colaborării 
tre țările comunității socialiste în 
domeniile economice, tehnico-știin- 
țifice și politice, însemnătatea 
luptei pentru coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești.

ase- 
din-

Vizita ist U.R.S.S. a delegației
Consiliului General A.R.L.U.S.

I.

Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 
noiembrie. în țară : Vreme în gene
ral umedă. Cerul va fi mal mult 
noros. Vor cădea ploi temporare. 
Vîntul va sufla potrivit. Tempera
tura, în scădere la început apoi în 
creștere ușoară. Temperaturile mi
nime . vor fi cuprinse între minus 
2 și 8 grade, iar maximele între 5 și 
15 gț-ade, local mai ridicate la sfîr
șitul intervalului. în zona de deal și 
munte se vor semnala lapoviță și nin
soare. Ceață locală. în București: 
Vreme în general umedă, cu cerul 
mai mult noros. Ploi temporare vor 
cădea mai ales în primele zile. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere. Ceață di
mineața spre sfîrșitul intervalului.

Coresponden-
N. Cristoloveanu 

Delegația Consiliului 
A.R.L.U.S., condusă de to-
Gheorghe Roșu, membru 
al P.C.R.. prim-vicepre- 
al Uniunii Naționale a

MOSCOVA 6. 
tul Agerpres 
transmite : 
General 
varășul 
al C.C. 
ședințe
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, care se află în Uniunea So
vietică pentru a participa la festi
vitățile consacrate sărbătoririi celei 
de-a 51-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, s-a 
întîlnit miercuri dimineața cu V. L 
Konotop, prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de con
ducere al Asociației de prietenie

sovieto-română (A.P.S.R.), și eu 
alți membri ai acesteia. La convor
birea cordială care a avut loc cu 
acest prilej a participat, de ase
menea, Teodor Marinescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică.

Membrii 
felicitări și 
din partea 
aniversării
brie. Interlocutorii s-au informat 
reciproc despre activitatea desfă
șurată de cele două asociații de 
prietenie pentru popularizarea suc
ceselor popoarelor român și sovie
tic în opera de construire a socia
lismului și comunismului.

delegației au transmis 
urări de noi succese 

A.R.L.U.S. cu ocazia 
Revoluției din Octom-

întâlnirea lui Al. Dubcek
Acad. ION S. GHEORGHIU

în ziua de 6 noiembrie 1968 a 
încetat 
Ion S. 
emerit, 
stitutul 
personalitate marcantă în dome
niul științei și tehnicii, întemeieto
rul școlii românești de 
electrice.

Născut la 24 
șui Bacău, 
națională de 
din București, 
anul 1909 diploma de inginer. Și-a 
început activitatea 
1911, la instalațiile 
portului Constanța, 
în cadrul Direcției 
lor ferate române.
sau membru în diferite foruri de 
îndrumare în domeniul electroteh
nic, a participat în ultimii 35 de 
ani la elaborarea unor impor
tante proiecte și lucrări tehnice, 
mai ales în domeniul energetic.

Timp de peste patru decenii a 
predat cursuri, a condus proiecte, 
a muncit cu pasiune pentru orga
nizarea și dezvoltarea laboratoru
lui de mașini electrice al Institu
tului politehnic. Dotat cu un re
marcabil talent pedagogic, acade
micianul Ion S. Gheorghiu a for
mat numeroase cadre de ingineri, 
a creat școala românească de ma
șini electrice, care a asigurat țării 
un număr important de cadre. 
A publicat primul tratat de ma
șini electrice, în trei volume, pre
cum și prima culegere de proble
me de mașini electrice din țara 
noastră.

din viață academicianul 
Gheorghiu, om de știință 
profesor consultant la In- 
politehnic din București,

mașini

în ora- 
Școala 
șosele

august 1885 
a urmat
poduri și 

unde a obținut în

profesională în 
. electrice ale 

apoi a lucrat 
generale a căi- 
Ca președinte

Prin numeroasele sale lucrări a 
devenit o personalitate științifică 
bine cunoscută în țară și străină
tate. în anul 1948 a fost ales mem
bru corespondent și în anul 1951 
membru titular al Academiei, a în
deplinit funcțiile de director al 
Institutului de energetică, preșe
dinte al Secției de științe tehnice 
și vicepreședinte al Academiei.

Pentru meritele sale în domenii
le tehnic, didactic, științific și 
obștesc, academicianul Ion S. 
Gheorghiu a fost distins cu titluri
le de Laureat al Premiului de 
și de Om de știință emerit, a 
decorat cu ordine și medalii 
Republicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a aca
demicianului Ion S. Gheorghiu, 
știința și tehnica din țara noastră 
pierd unul din cei mai valoroși 
Și devotați slujitori ai lor.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
MINISTERUL ÎN.VAțAMÎNTULUI | 

INSTITUTUL POLITEHNIC f
DIN BUCUREȘTI

★ ij
Corpul defunctului este depus la | 

Institutul politehnic din București. K 
str. Poiizu nr. I. Accesul publicu- i 
lui e permis joi 7 noiembrie 1968. 
între orele 10—13 și 16—20. precum 1 
și vineri 8 noiembrie, între orele 
9—11. Adunarea de doliu se va 
ține vineri 8 noiembrie la ora 
ii,30, iar înhumarea va avea loc în 
aceeași zi, la ora 14, la cimitirul I 
Bellu. “

cu membri
ai P. C. din

PRAGA 6. — Corespondentul A- 
gerpres E. Ionescu transmite : La 
Hradul din ~ 
miercuri, în 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din 
a lui Alexander Dubcek, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, OIdrich Cernik, președintele 
guvernului cehoslovac, și Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, cu un grup de 
membri fondatori și de membri din

Praga a avut loc 
ajunul celei de-a 51-a

Octombrie, o întîlnire

fondatori
Cehoslovacia
perioada de dinaintea celui de-al 
doilea război mondial ai Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

Al. Dubcek a rostit o cuvîntare 
în care a subliniat însemnătatea 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie pentru popoarele Cehoslo
vaciei și s-a ocupat de unele pro
bleme politice actuale în legătură 
cu apropiata plenară a Comitetu
lui Central al P.C. din Cehoslova
cia.

Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist din Danemarca

COPENHAGA 6 (Agerpres). — 
La Copenhaga a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Danemarca. Plenara 
a examinat măsurile pentru pregă
tirea celui de-al 23-lea congres al 
partidului, care va avea loc între 
14 și 17 februarie 1969 la Copen
haga Au fost, de asemenea, exami
nate unele probleme politice.

Declarația plenarei Comitetu
lui Central — publicată de ziarul

1 „Land og Folk" — se subliniază

necesitatea revizuirii hotărîtoare 
a politicii pe care au promovat-o 
de decenii diferite guverne. De ase
menea se arată că trebuie dusă în 
continuare lupta pentru includerea 
revendicărilor clasei muncitoare în 
contractele colective Declarația se 
pronunță pentru ieșirea Danemar
cei din NATO., reducerea cheltu
ielilor militare ale țării și îndrep
tarea mijloacelor financiare econo
misite în acest mod spre satisface
rea nevoilor populației.



viața internațională

PARIS 6 (Agerpres). — Nguyen 
Thi Binh, conducătoarea delegației 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la tratativele de la 
Paris în problema vietnameză, a ținut 
marți prima sa conferință de presă în 
fața a peste 250 de ziariști, operatori 
ide cinema și fotoreporteri francezi și 
străini. Vorbitoarea a sublimat că pro
gramul F.N.E. reflectă năzuințele 
populației din Vietriamul de sud care 
aspiră spre pace, libertate și indepen
dență. Relevînd că F.N.E. este recu
noscut de numeroase state, ea a pre
cizat că delegația pe care o conduce 
înțelege să participe la tratative ca 
parte independentă și pe picior de 
egalitate. „Sîntem pe deplin compe- 
tenți să tratăm probleme care privesc 
populația sud-vietnameză", a declarat 
Nguyen Thi Binh. F.N.E. — a spus 
vorbitoarea — preconizează formarea 
unui guvern de coaliție națională și de- 
moaratică cuprinzînd reprezentanți ai 
tuturor păturilor și ai tuturor forțelor 
patriotice și democratice din Vietnamul 
de sud. Ea a respins ideea unei în
cetări a focului atîta vreme cît în-. 
Vietnamul de sud rămîn peste o ju
mătate de milion de soldați americani 
și zeci de baze militare ale S.U.A.

DECRETAREA STĂRII 
DE RĂZBOI

ÎN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 6 (Agerpres). — Pre

ședintele Vietnamului de sud, Ngu
yen Van Thieu, a semnat marți 
seara o lege prin care se proclamă 
starea de război pe întreg teritoriul 
.Vietnamului de sud.

NOI ECOURI DUPĂ ÎNCETAREA
BOMBARDAMENTELOR ASUPRA

R. D. VIETNAM
BERLIN (5 (Agerpres). — Intr-o 

declarație comună a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Democrate Germane 
șe arată că încetarea necondițio
nată a bombardamentelor ameri
cane asupra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam constituie un 
succes important al luptei eroice 
a poporului vietnamez. Consiliul 
de Stat, Consiliul de Miniștri și po
porul R. D. Germane se vor situa 
și pe viitor de partea poporului 
vietnamez și îl vor sprijini în lupta 
lui dreaptă.

★

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 
Guvernul R. P. Ungare a dat pu
blicității o declarație în care arată 
că încetarea necondiționată a bom
bardamentelor S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam este în primul rînd 
un rezultat al luptei hotărîte și

PARIS 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Purtătorul de cuvînt al dele
gației R. D. Vietnam la convor
birile de la Paris, Nguyen Thanh 
Le, declarând în cadrul unei con
ferințe de presă că întreaga răs
pundere pentru amînarea ședinței 
de deschidere a conferinței celor 
patru pentru Vietnam revine părții 
americane și administrației de la 
Saigon, a spus : La 5 noiembrie 
reprezentanții guvernului S.U.A. 
au informat pe reprezentantul

agențiile de presă transmit:
Delegația Partidului Co

munist Francez, condusă de 
Waldeck Rochet, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică, a părăsit miercuri Moscova. 
La aeroport delegația a fost condusă 
de Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S„ și de alți condu
cători de partid.

Un comitet de luptă pen
tru anularea tratatului de 
securitate japono-american 
a fost înființat de Partidul socialist 
din Japonia. Guvernul și Partidul li
beral-democrat intenționează să pre

Ministrul de externe 
al României primit de 
președintele Argentinei
BUENOS AIRES 6. — Trimisul 

special Agerpres, I. Ionescu, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al ■ Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care s-a aflat în 
vizită oficială în Argentina, a fost 
primit în audiență de Juan Carlos 
Ongania, președintele Republicii 
Argentina. A fost de față ministrul 
relațiilor externe al Argentinei, dr. 
Nicanor Costa Mendez, și ambasa
dorul român Victor Florescu. Cu 
acest prilej ministrul de externe 
român a transmis președintelui 
Ongania un salut din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Preșe
dintele Argentinei și-a exprimat 
gratitudinea pentru mesajul primit 
și l-a rugat pe Corneliu Mănescu 
să transmită un mesaj de salut din 
partea sa președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. în cursul convorbirii 
cordiale care a avut loc, președin
tele Ongania și-a exprimat satis
facția față de evoluția relațiilor 
dintre România și Argentina, ma- 
riifestîndu-și, totodată, convingerea 
că actuala vizită oficială a minis
trului afacerilor externe român a 
constituit o contribuție importantă 
la dezvoltarea și diversificarea a- 
cestor relații.

In cursul ultimei zile a vizitei 
sale în Argentina, Corneliu 
Mănescu a avut o nouă întrevedere 
de lucru cu omologul său Nicanor 
Costa Mendez. După-amiază a avut 
loc semnarea acordului de colabo
rare culturală dintre România și 
Argentina, destinat să întărească 
schimburile dintre cele două țări 
în domeniile educației, științei, ar
telor și sportului, să contribuie la o 
mai bună cunoaștere a valorilor 
spirituale ale celor două țări. 
Acesta este primul acord cultural 
în istoria relațiilor dintre cele două 
țări.

★

în comunicatul comun dat publi- 
citații la încheierea vizitei se arată, 
printre altele, că au fost examinate 
relațiile dintre România și Argen
tina, precum și unele probleme 
ale situației internaționale. în legă
tură cu aceasta părțile și-au expri

pline de abnegație a poporului 
vietnamez, un succes al forțelor 
păcii, o înfrîngere a politicii de es
caladare a imperialiștilor S.U.A.

Guvernul R. P. Ungare, declară 
că este hotărît să sprijine orice ac
țiune internațională care să ducă 
la stabilirea păcii în Asia de sud- 
est.

'k

ROMA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: 
Miercuri seara, în capitala Italiei 
a avut loc o manifestație de so
lidaritate cu lupta poporului viet
namez organizată de Comitetul 
pentru pace în Vietnam, la care 
au participat mii de oameni. Ma- 
nifestanții au străbătut centrul is
toric al Romei. A avut loc un mi
ting la care a vorbit senatorul 
Ferruccio Parri, fost prim-minis- 
tru al guvernului italian.

R. D. Vietnam că, din cauza ab
senței reprezentantului administra
ției de la Saigon, întîlnirea nu 
poate avea loc la 6 noiembrie. 
Nguyen Thanh Le a adăugat că 
reprezentantul R. D. Vietnam a 
propus o ședință în trei, care să 
cuprindă R. D. Vietnam, F.N.E. și
S. U.A., la care reprezentantul Sai- 
gonului să participe de la sosirea 
sa. Reprezentanții S.U.A. nu au 
fost de acord cu această propu
nere.

lungească în mod automat valabili
tatea tratatului japono-american pentru 
a evita acțiunile în masă ale poporu
lui japonez în anul 1970. Partidul so
cialist din Japonia a anunțat că în 
colaborare cu Consiliul General al 
Sindicatelor, intenționează să organi
zeze un referendum popular asupra 
tratatului japono-american.

Tribunalul militar din 
Atena a pronunțat sentin
ța în procesul celor 40 de 
persoane arestate în urnili 
unor demonstrații antiguvernamentale 
cu prilejul funeraliilor fostului premier 
Ghiorghios Papandreu. Ele au fost 

mat convingerea că relațiile ■ dintre 
state, oricare ar fi diferențele din
tre sistemele lor sociale și politice, 
trebuie să se întemeieze pe res
pectarea cu strictețe a suverani
tății și independenței naționale a 
fiecărui stat și pe recunoașterea 
egalității în drepturi a tuturor ță
rilor, pe respectarea principiului 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state, al nefolosirii forței 
în relațiile internaționale.

Cei doi miniștri de externe au 
fost de acord că destinderea si
tuației internaționale și asigurarea 
unei păci juste și durabile, care să 
permită dezvoltarea relațiilor și 
cooperarea rodnică între națiuni, 
se va putea realiza prin respec
tarea principiilor stabilite de Carta 
Națiunilor Unite. De asemenea, ei 
au subliniat necesitatea ca statele 
membre să coopereze și să acțio
neze cu răspundere față de obli
gațiile pe care le impun morala 
internațională, pentru ca Organi
zația Națiunilor Unite să-și îndepli
nească în mod real și eficace func
țiile ce îi sînt conferite de Cartă.

Cei doi miniștri au fost de acord 
să afirme că trebuie să se creeze 
condițiile care să asigure tuturor 
statelor o participare activă la so
luționarea problemelor lumii con
temporane și la afirmarea deplină 
a personalității fiecărei țări.

în timpul convorbirilor care au 
avut loc între ministrul afacerilor 
externe român, Corneliu Mănescu, 
și ministrul economiei și muncii al 
Republicii Argentina, dr. Adalberto 
Krieger Vasena, au fost examinate 
în mod amănunțit problemele care 
se referă la dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări.

NEGOCIERI DIFICILE 
Șl DE LUNGĂ DURATĂ 

in legătură cu staționarea trupelor americane pe Rin
Astăzi încep la Bonn noi tra

tative americano—vest-germane în 
legătură , cu problema cheltuielilor 
pentru întreținerea trupelor ame

Ravagiile 
inundațiilor 
din Italia
Sute de morți și răniți; 
300 miliarde lire italiene 
pagube materiale

ROMA 6 (Agerpres). — După 
cinci zile de ploi torențiale, marți 
vremea s-a înseninat și apele au 
început să se retragă în regiunea 
Biella și în alte regiuni devastate de 
inundațiile catastrofale, cele mai 
grave înregistrate în Italia în ul
timii doi ani. Autoritățile averti
zează însă împotriva amenințării 
unor noi ploi torențiale la Trieste, 
Genova și, mai ales, în regiunea 
Laggo Maggiore, la nord de Mila
no, unde apele acestui lac con
tinuă să crească. Potrivit ziaru
lui „Momento Sera" din Roma, nu
mai în Piemont s-au înregistrat 112 
morți și cîteva sute de răniți. Pier
derile materiale sînt evaluate de 
„Giornale d’Italia" la 300 miliarde 
lire italiene. Cel mai mult au avut 
de suferit întreprinderile indus
triale, unde stocurile de materii 
prime au fost distruse în mare par
te. Numărul șomerilor în urma 
inundațiilor este evaluat la circa 
12 000. în urma apelurilor popu
lației, astăzi urmează să se în
trunească la Roma cabinetul, pen
tru a decide asupra măsurilor în 
vederea ajutorării sinistraților și 
repunerii în funcțiune a numeroa
selor fabrici de textile distruse de 
inundații.

H B B

acuzate de „insulte aduse autorități
lor" și „propagandă antinațională". 
Pedepsele variază între 1 an și jumă
tate și 4 ani. Totodată a început pro
cesul unui grup de șase persoane, cu
prinzînd juriști, profesori și tehnicieni, 
acuzați de „acțiuni subversive".

Prevederile noii consti
tuții a Greciei vor intra în vigoare 
la 10 noiembrie, cu excepția a zece 
articole care se referă la libertățile 
civile și alegerile parlamentare.

Celebrul dirijor francez, 
Charles Munch, a decedat 
miercuri în localitatea Richmond (sta

POLITICA ECONOMICĂ 
A GUVERNULUI 
BRITANIC 
în dezbaterea 
Camerei Comunelor

LONDRA 6 (Agerpres). — în 
Camera Comunelor au avut loc dez
bateri cu privire la politica eco
nomică a guvernului. Această po
litică a fost supusă unor critici 
severe, atît din partea deputaților 
laburiști de stînga, cît și din par
tea opoziției conservatoare. Un 
grup de 53 deputați laburiști au de
pus un proiect de rezoluție în care 
se subliniază importanța adoptării 
unor măsuri împotriva creșterii 
șomajului, renunțării la scăderea 
continuă a fondurilor destinate u- 
nor scopuri sociale, exercitării u- 
nui control strict asupra exportului 
de capital.

De pe alte poziții, conservatorii 
au contestat eficiența politicii gu
vernamentale în domeniul redresă
rii economiei. Purtătorul de cuvînt 
pentru probleme economice al opo
ziției, lain Macleod,. a afirmat că 
guvernul laburist nu ar fi com
petent să scoată economia brita
nică din impas și a lansat un atac 
personal împotriva premierului 
Wilson.

Vorbind în numele guvernului, 
ministrul finanțelor, Roy Jenkins, 
a prezentat un tablou optimist al 
evoluției economiei,, afirmînd că 
șomajul scade, exporturile și pro
ductivitatea cresc și există per
spectiva unei îmbunătățiri impor
tante și continue a balanței de 
plăți.

Ăr
Guvernul laburist a amînat a- 

plicarea hotărîrii de sporire a sa
lariilor muncitorilor din construc
ții, măsură care afectează peste 
1,5 milioane muncitori care lucrea
ză în industria construcțiilor din 
Anglia.

ricane staționate în Germania oc
cidentală. Statele Unite pretind de 
la guvernul vest-german suma de 
900 milioane dolari în devize forte 
pe an, în timp ce Banca Federa
lă vest-germană, care pentru com
pensarea acestor cheltuieli a cum
părat în ultimii doi ani valori a- 
mericane de 500 milioane dolari, 
a anunțat că nu este. în măsură 
să mențină nici această sumă. Po
trivit cercurilor politice din Bonn, 
guvernul vest-german speră că Ad
ministrația americană va ține sea
ma de faptul că în 1969 în Ger
mania occidentală vor avea loc a- 
legeri generale și deci momentul 
este prost ales pentru o sporire 
substanțială a cheltuielilor buge
tare. La Bonn se consideră că ne
gocierile sînt dificile și de lungă 
durată.

Echipe de salvare în căutarea supraviețuitorilor sub dărîmăturile unei 
fabrici din Pibmont

tul Virginia) în urma unui atac de 
cord. El se afla împreună cu orches
tra simfonică din Paris într-un turneu 
în mai multe orașe din S.U.A.

Rezervele franceze de 
aur și devize au scăzut în 
luna actombrie cu 108,7 milioane do
lari. Rezervele oficiale ale Franței se 
ridicau la sfîrșitul lunii octombrie la 
4 265 milioane dolari, în comparație 
cu 6 912 milioane dolari la sfîrșitul 
lui aprilie a.c.

La Sofia a fost semnat 
acordul comercial între gu
vernele Bulgariei si Repu
blicii Chile. Acordul prevede pen
tru cele două părți clauza națiunii ce
lei mai favorizate pe bază de recipro
citate. După cum anunță agenția

După reuniunea 
de la Bruxelles

PORȚILE

PIEȚEI COMUNE?
După întoarcerea sa de la Bru

xelles, unde a participat la reu
niunea ministerială ă „celor șase", 
ministrul de externe francez 
Michel Debre a prezentat miercuri 
o dare de. seamă în Consiliul de 
Miniștri asupra propunerilor fran
ceze privind întărirea Pieței co
mune. „Planul Debre" țintește sa 
scoală Piața comună din impasul 
în care se află de 18 luni, blocată 
fiind de candidatura britanică. 
Franța a vrut să demonstreze ast
fel, prin propunerile făcute, că 
este posibilă continuarea realiză
rii unei politici comune a „celor 
șase", chiar și fără includerea An
gliei, deocamdată. în concepția

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. GHEORGHIU
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franceză, lărgirea în prezent a 
Pieței comune, ‘prin ■ includerea 
Angliei ,și implicit și a altor sta
te europene, ar însemna răstur
narea echilibrului actual comu
nitar, într-o etapă cînd se consi
dera că există încă multe pro
bleme nerezolvate între „cei 
șase".

în esență, planul Debre se re
feră la relațiile externe ale Pie
ței comune și la politica comuni
tară a „celor șase". în primul 
rînd, Franța a admis necesitatea 
fixării mai rapide a aranjamente
lor comerciale dintre Piața co
mună și alte state europene in
teresate, nu numai Anglia, indife
rent dacă ele candidează sau nu 
la C.E.E. Este de fapt o propu
nere franceză mai veche. „Cei 
șase" au căzut de acord asupra 
lărgirii comerțului cu unele țări 
vest-europene care nu fac parte 
din C.E.E., inclusiv cu Marea 
Britanie. După unii observatori, 
Franța nu ar fi făcut concesii 
substanțiale. „Un rezultat mo
dest", în raport cu obiectivele 
mai ambițioase fixate de Piața 
comună — așa opiniază mulți co
mentatori de la Bruxelles, în le
gătură 1 cu propunerile Franței, 
menționînd că ele nu corespund, 
desigur, vederilor tuturor celor 
întruniți la Bruxelles. Italia și 
Beneluxul își pun întrebarea dacă 
noua ofensivă franceză nu urmă
rește în fond să împiedice ca An
glia și alți candidați să intre pe 
poarta Pieței comune. Cu toate 
că propunerile franceze denotă o 
mlădiere a poziției Franței, o 
anumită reconsiderare a poziției 

. ei de pînă acum, guvernul francez 
menține în fond veto-ul său pen
tru aderarea Angliei la C.E.E., 
fapt care stârnește un ecou negativ 
la Londra.

După cum se vede, dificultăți 
mari sînt încă presărate în calea 
„celor șase". Ei se vor întruni din 
nou la 9 decembrie. Pînă atunci, 
specialișl 
dia prop

știi Pieței comune vor stu- 
ia propunerile franceze.

.95'

B.T.A., noul acord va contribui la lăr
girea și îmbunătățirea structurii co
merțului bulgaro-chilian.

0 grefă de inimă, prima 
în U.R.S.S., a fost realizată luni 
la Leningrad de Alexandr Vișnevski, 
chirurgul șef al forțelor armate ale 
U.R.S.S., anunță agenția TASS. Trans
plantarea a fost efectuată unei femei în 
vîrstă de 25 de ani, bolnavă de o gravă 
insuficiență cardiacă. Operația a de
curs normal, dar starea generală gravă 
a bolnavei înainte de operație are o 
influență nefavorabilă asupra evoluției 
post-operatorii.

în Marea Mediterană au 
început manevrele forțelor 
aero-navale ale N.A.T.0. diI1 
Europa de sud, sub conducerea amira
lului Luciano Sotgiu, comandantul 
forțelor navale ale N.A.T.O. din aceas
tă zonă. Manevrele vor dura 10 zile.

Rezultatele alegerilor 
din S.U.A.

DUPĂ NUMĂRĂTOAREA A 93 LA SUTĂ DIN VOTURI 

® RICHARD NIXON - 287 mandate (29 519 667 voturi) 
® HUBERT HUMPHREY -181 mandate (29 505 016 voturi) 
® GEORGE WALLACE - 45 mandate (9 036 420 voturi)
REZULTATELE DEFINITIVE LA ÎN SENAT (REÎNNOIT ÎN PRO- 
ALEGERILE PENTRU CAMERA PORȚIE DE 30 LA SUTA) 
REPREZENTANȚILOR

® PARTIDUL DEMOCRAT -
243 LOCURI

® PARTIDUL REPUBLICAN
- 192 LOCURI

DIN NEW YORKCORESPONDENȚA
DE LA NICOLAE IONESCU

Numele celui de-al 37-lea pre
ședinte al Statelor Unite a devenit 
cunoscut miercuri dimineața, tîrziu, 
după o noapte dramatică, în care 
șansele victoriei au refuzat multă 
vreme să surîdă vreunui candidat 
și în care viața politică americană 
a fost amenințată de spectrul unei 
crize constituționale.

Oscilațiile rezultatelor numărăto
rii voturilor transmise de echipele 
speciale ale principalelor rețele de 
televiziune, înzestrate cu cele mai 
moderne mașini electronice de cal
cul — au fost urmărite timp de 
peste 14 ore — creînd momente 
de incertitudine.

La un moment dat, după ce au 
fost numărate peste 50 de milioane 
de voturi, diferența dintre cei doi 
candidați principali era de numai 
aproximativ 10 000, iar după ce au 
devenit cunoscute rezultatele, din 
42 de state s-a constatat că, dacă 
victoriile în celelalte opt vor fi 
împărțite, nici unul din candidați 
nu va atinge cifra de 270 de elec
tori. In cele din urmă, întregul re
zultat al alegerilor a depins de un 
singur stat-- ultimul ale cărui re
zultate nu puteau fi anticipate. A- 
cest stat a fost Illinois, cu cei 26 
de electori ai săi și în care în cele 
din urmă victoria i-a revenit lui 
Nixon.

Deși numărul statelor în carp 
Richard Nixon a ieșit victorios 
a fost cu mult mai mare decît 
acela al statelor „cucerite" de 
Hubert Humphrey, diferența din
tre electorii celor doi candidați 
s-a păstrat în permanență mică, 
mai ales datorită faptului ca. vice
președintele Humphrey a reușit să 
obțină victoria într-o serie de state- 
cheie, printre care New York (43 
electori), Pennsylvania (29), Michi
gan (21), Massachusetts (14). Vic
toria la limită realizată în ulti
mul-moment de Nixon în Ohio 
(26 de electori), California ($0) și 
Illinois (26) i-a asigurat în cele 
din urmă succesul în alegerile pre
zidențiale.1

In mod oficial .electorii se vor 
întruni pentru a-l alege pe preșe
dinte la 16 decembrie, dar aceasta 
nu va mai constitui decît o for
malitate.

Alegerile prezidențiale au deter
minat în acest an o dezbatere con
centrată exclusiv asupra judecării 
trecutului, evitîndu-se elaborarea 
sau prezentarea unor1 planuri con
crete de viitor. Întrebarea care a 
dominat dezbaterile prilejuite de 
campania electorală a fost: „Este 
opinia publică satisfăcută de j ac
tuala stare de lucruri?". Răspunsul 
a fost, bineînțeles, negativ. „Ale
gătorii — scria ziarul ;,Newr York 
Times" — sînt nemulțumiți din 
cauza războiului din Vietnam, a. 
înfruntărilor rasiale din orașe, a 
conflictului dintre generații, a con
fuziei în legătură cu valorile mo
rale; iar reacția lor față ide toate 
acestea a fost firească". In legă
tură cu aceasta văd comentatorii 
politici explicația victoriei lui Ri
chard Nixon. Prin însăși aparte
nența lui la un partid aflat în 
opoziție, Nixon reprezenta șansa 
unei schimbări, în condițiile în 
care platformele politice ale prin
cipalilor candidați nu difereau sub
stanțial și în care aceștia s-au li
mitat la declarații de bune inten
ții, fără a oferi soluții concrete 
problemelor care confruntă socie
tatea americană. „Richard Nixon — 
scrie de exemplu cunoscutul co
mentator James Reston — s-a con
centrat asupra eșecurilor demo
craților. El a arătat că nu există

Cel mai mare vas din lume — pe
trolierul „Universe Ireland", construit 
în Japonia, are un deplasament de 
312 000 tone, 325 de metri lungime, 

55 metri lăjime

0 PARTIDUL DEMOCRAT - 
18 LOCURI (ÎN TOTAL 
ARE 58)

® PARTIDUL REPUBLICAN 
- 16 LOCURI (ÎN TOTAL 
ARE 42)

ordine în țară și securitate peste 
hotare, nu există încredere în Casa 
Albă, înțelegere între ramurile le
gislativă și executivă ale conduce
rii... și în legătură cu toate a- 
ceste probleme a avut dreptate"._ 
Tendința de a atribui o aseme
nea explicație rezultatelor alege
rilor este generală în presa ame
ricană: „Nixon — scria la rîndul 
ei revista „Newsweek" — benefi
ciază de dorința manifestă a corpu
lui electoral de a se produce o 
schimbare".

In ce privește cauzele înfrînge- 
rii lui Hubert Humphrey, ele sînt 
pe de-a-ntregul explicate de «Mi
zele... victoriei lui Nixon. „AUge- 
rile din acest an — subliniază zia-f 
rul „New York Post" — au con
stituit nu victoria unei persoane, 
cît mai ales înfrîngerea unei per
soane". Moștenirea pe care Humph
rey a primit-o de la adminis
trația al cărui secund a fost s-a 
dovedit a fi mult prea grea pen
tru ca să mai poată fi anihilată 
de asigurările lui tardive că va 
aduce o schimbare și de îndemnu
rile de a nu fi identificat cu e- 
rorile săvîrșite pînă acum. Nevoit 
să ducă o luptă pe două fronturi 
— pentru el și pentru administra
ție — Humphrey a ieșit învins, cu 
toate că reușise îp ultimele zile 
să refacă foafte mult din han
dicapul cu care pornise în cursa 
prezidențială. Accentele liberale 
ale programului său politic au 
fost în cele din urmă estompate 
de bilanțul activității sale din ul
timii patru ani de la Casa Albă.

Pe de altă parte, faptul că 
George Wallace a reușit să obțină 
totuși voturile a peste opt mili
oane de alegători americani a 
stîrnit multă îngrijorare în rîndu- 
rile opiniei publice. Comentatorii 
explică acest fenomen tocmai p/rin 
gravitatea stărilor de lucruri '«“ji 
țară. Intr-un editorial intityldt-. 
„Wallace: invitație la dezastru", 
ziarul „New York Times" scrie : 
„Ori de cite ori o societate este 
afectată de îndoieli și tulburări, 
iar. cetățenii alunecă spre o tea
mă irațională — așa cum se în- 
tîmplă astăzi în S.U.A. — un de
magog poate fi sigur că va ob
ține succese în încercarea de a a- 
junge la putere prin exploatarea 
pasiunilor unei părți a opiniei pu
blice și oferind soluții unor pro
bleme complexe".

In sfîrșit, în analiza pe care o 
fac actualei conjuncturi politice, 
foarte mulți comentatori atrag a- 
tenția asupra influenței mari pe 
care a avut-o asupra recentei e- 
voluții a vieții politice interne 
starea de spirit a opiniei publice 
americane, caracterizată în acest 
an prin accente critice de o in
tensitate fără precedent. Chiar în 
ziua alegerilor, în mai multe orașe 
ale S.U.A. au avut loc puternice 
manifestații pentru pace, pentru 
încetarea războiului din Vietnam. 
Protestînd împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam, opinia 
publică a determinat retragerea 
președintelui Johnson din viața po
litică (după cum se știe, el avea 
dreptul să-și prezinte' candidatu
ra pentru reînnoirea mandatului).

Richard. Nixon s-a născut la 
9 ianuarie 1913 la Yorba Linda, 
statul California. în 1934 își ter
mină studiile la colegiul quake- 
rilor din Whittier. In 1937 obține 
diploma la Facultatea de drept 
din Duke. între 1937—1942 exer
cită avocatura în Whittier. în 
1946 este ales și în 1948 este re
ales membru al Camerei Re
prezentanților din partea statu
lui California. în 1950 devine se
nator. în 1952 și 1956 — vice
președinte al Statelor Unite din 
partea Partidului republican, cu 
președintele Dwight Eisenho
wer. în 1960, candidează la pos
tul de președinte al S.U.A., dar 
este învins de candidatul de
mocrat, John Kennedy. în 1962 
este. înfrînt în alegerile pentru 
postul de guvernator al statului 
California.

La 8 august 1968 a fost de
semnat candidat la președinție 
de către Convenția Națională 
Republicană, întrunită la Miami 
Beach.'

Spectacolul electoral a luat sfîr- . 
șit. Rezultatele lui însă continuă 
să fie viu comentate pe străzi, în 
case, în paginile ziarelor, în jur
nalele de actualități ale posturilor 
de televiziune și de radio. Ame
ricanii încearcă să deslușească 
sensul acestor alegeri în urma că
rora președintele republican Ri
chard Nixon va avea de înfrun
tat un Congres, unde democrații 
dețin majoritatea.
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