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Condusă cu pricepere printre forme, imensa oală de tur
nare încărcată cu metal' incandescent și-a început- obișnui

tul circuit (la turnătoria Uzinelor „23 August")

BAIA MARE. — Toate u- 
nitățile industriei chimico- 
metalurgice din regiune 
și-au îndeplinit planul pe 
trei trimestre. Pe ansam
blul acestei ramuri au fost 
depășite angajamentele a- 
nuale de economii cu peste 
2 700 000 lei, iar cele pri 
vind producția marfă ci 
mai mult de 3 500 000 lei.

CLUJ. — Numărul între
prinderilor industriale și 
unităților economice din re
giunea Cluj care și-au rea
lizat înainte de termen pla
nul de producție pe primele 
9 luni ale anului trece de 
20. Printre acestea se nu
mără întreprinderile fores
tiere din cadrul Direcției 
regionale a economiei fo
restiere Cluj, uzinele „Teh- 
nofrig“, „Unirea" și „Car- 
bochim“ din Cluj, „Bobîl- 
na“-Dej și altele.

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). —

Colectivele dc muncă din 
toate întreprinderile fores
tiere din regiunea Argeș, 
au raportat la 27 septem
brie îndeplinirea sarcinilor 
planului de producție pe 9 
luni. Prin extinderea meca
nizării lucrărilor în exploa
tare, prin organizarea mun
cii în brigăzi complexe, fo
restierii argeșeni au obținut 
însemnate succese pe linia 
creșterii producției 
productivității muncii, 
îndeplinirea sarcinilor 
plan pe 9 luni se mai 
daugă la această dată 
lizarea unei producții 
bale suplimentare în 
loare de 1 800 000 lei. 
fost obținute peste preve
deri 6 000 m c bușteni de 
stejar, 4 000 m c bușteni di
verse esențe și 50 000 m. 
steri lemn de foc. Succese 
deosebite au obținut în a- 
ceastă perioadă colectivele 
întreprinderilor forestiere 
Rucăr, Domnești, Pitești. I
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JBACAU (de la corespon

dentul nostru). —
Constructorii Hidrocen

tralelor de pe Bistrița, de
ținători ai steagului și di
plomei de întreprindere 
fruntașă pe ramură în 1964, 
au raportat îndeplinirea 
5 zile înainte de termen 
planului de producție 
primele 3 trimestre ale
nului. La Hidrocentrala 
Racova, au fost realizate 
principalele lucrări de con
strucție, astfel că primul 
din cele două hidroagregate 
de 11,5 megavați a putut să 
furnizeze sistemului ener
getic național primii kilo- 
vați. In prezent se apropie 
de intrarea în probele teh
nologice și Hidrocentrala 
de la Vaduri, în timp ce la 
Gîrleni lucrările sînt în- 
tr-un stadiu avansat ur- 
ntînd ca pînă la sfîrșitul a- 
nului și uzina de aici să 
intre în producție.

Ritmul intens de lucru 
din cadrul grupului dc șan
tiere, datorat atît mijloace
lor mecanizate folosite la 
un mare volum de lucrări, 
cit și întrecerii socialiste 
însuflețite se concretizează 
prin depășirea sarcinilor de 
plan pe primele 9 luni ale 
anului cu 50 000 m.c. csca- 
vați, 7 000 m.c. beton 
siv etc.

ntrecerii socialiste
V 
zentată 
Uzinei de Iractoii

• O interesanta experiența la Combinatul de hirtie și

celuloza - Brăila • De ce au ajuns operatorii chimisti

nauqurînd ru
brica de față, 
ziarul nostru a 
publicat, cu ci- 
tova zile în ur
mă, ariicolul 
„La iiecare fază 
și operație o 
tehnicitate a-

ansală", în care a fost pre- 
experiența colectivului 

urc Brapiv pri
vind aplicarea unor măsuri me
nite să ducă la ridicarea cali
tății fiecărui produs.

De data aceasla, se înscrie la 
„Tribuna întrecerii socialiste", 
aducînd experiența sa, colecti- 

t-arul Combinatului de celuloză și 
hirtie Brăila.

...Ansamblul arhileclonic — 
cu coșuri zvelte, cu hale uriașe 
din beton și sticlă, cu dantela 
țevilor argintii ce le leagă — 
iii amintește imaginea altor ce
tăți ale chimiei românești du
rate la Tr. Măgurele, Borzești, 
Craiova și in alte locuri. Spre 
deosebire de celelalte, in
stalațiile de aici realizează mi
raculoasa transformare a stufu
lui in celuloză și hirtie. Am 
pornit pe calea pe care o par
curge „bogăția verde" a Deltei, 
dc la secția de tocare pînă la 
magaziile de depozitare a pa
chetelor cu produse finite.

Pe tot itinerariul străbătut, 
am intîlnit la fiecare pas oameni 
in halate albe — operatori-chi- 
miști — dirijind Întregul flux. 
Toți sint gala să-ți vorbească 
despre munca lor încununată cu 
rezultate bune. De fapt, ei sînt

la concluzia că

SI*

in acest combinat oamenii 
cheie, l-am cunoscut la fiecare 
loc de muncă : la fierbere-spă- 
lare, la albire-deshidratare, la 
electroliză, carton, celuloză, în 
tot combinatul urmărind cu 
atenție agregatele, fiecare pro
ces chimic. Dar i-am admirat 
și in alte împrejurări mai puțin 
obișnuite.

Dispecerul central anunțase 
o defecțiune la una din celulele 
secției electroliză.

Doi tineri schimbă in grabă 
halatele albe cu altele gri-in- 
chis. în citeva minute garnitu- 
la de la o pompă este Înlocuită 
și celula iși reia mersul normal. 
A apărut firesc Întrebarea : sint 
operatori Chimiști sau lăcătuși?

— Si una și alta, ne spune 
tovarășul Ionel Băcanu, secre
tar al comitetului de partid pe 
combinat. Necesitatea unor ase
menea intervenții prompte și 
eficace, prevenirea și evitarea 
unor defecțiuni prin cunoaște
rea proceselor fizice (care

trebuie sâ învețe și lâcatușeria

cum au invătat-o
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în ziua de 28 septembrie a.c., 
a avut Ioc la Palatul Republi
cii ședința Consiliului de Stat, 
prezidată, de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Stat.

Au luat parte tovarășii : 
Constanța Crăciun, Mihai 
Gere și Ilie Murgulescu — vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu — se
cretarul Consiliului de Stat, 
Petre Borilă, Anton Breiten-

hofer, Ion Cosma, Vasile Daju, 
Constantin Drăgan, Suzana 
Gîdea, Athanase Joja, Ion Po- 
pescu-Puțuri, Gheorghe Stoica, 
Ludovic Takacs și Vasile Vîl- 
cu, membri ai Consiliului de 
Stat.

Au fost adoptate mai nțulte 
decrete privind organizarea 
activității unor instituții cen
trale de stat.

Consiliul a rezolvat apoi 
lucrările curente.

gineri au făcut expuneri teore
tice și mai ales demonstrații 
practice cu utilajele și instala
țiile unde lucrează operatorii. 
Ca prim rezultat : capacitatea 
proiectată la electroliză a fost 
depășită cu 20 la sulă datorită 
reducerii Întreruperilor. Numai 
aportul lăcătușilor nu ar fi pu
iuț duce la asemenea rezultate.

— I-ati urmărit pe cei doi 
tineri la intervenția de la elec
troliză — continuă șeful secției. 
Sint șefii de echipă Ion Cor- 
neanu și Dumitru Sandu. Au 
venit să Învețe o meserie cind 
combinatul era In faza de mon
tare. Ridicindu-și în permanen
tă calificarea prin cursuri și 
alte forme organizate în com
binat, au devenit tehnicieni de 
nădejde.

— Ca ei avem astăzi mul li 
tineri — precizează tovarășul 
Vasile Sofian, secretar al co
mitetului U.T.C. pe combinat.

I
I pentru

100 de rezolvări
constructorii de masini
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I
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Anul 
cialiști din 
constructoare de ma
șini au 
proape 
privind 
nor noi 
botarea 
riale de calitate su
perioară cu o durabi
litate mare și o greu
tate specifică mică ca 
și stabilirea de solu
ții mai eficiente pen
tru valorificarea de
plină a resurselor ma
teriale.

acesta spe-
industria

în afară de specia
liștii institutelor de 
cercetări departamen
tale și din uzinele con
structoare de mașini, 
în activitatea de cer
cetare științifică. în 
acest domeniu sînt 
antrenați și nume

roși oameni de ști
ință din institutele 
de specialitate ale A- 
cademiei și din cele 
de învățămînt tehnic 
superior.

Printre cercetările 
efectuate în ultimul 
timp și care au fost 
aplicate pe scară in
dustrială în producție 
se numără sulfizarea 
pieselor și sculelor 
supuse la uzură în ve
derea măririi durabi
lității lor, sudarea au
tomată și semiauto
mată a oțelurilor în 
mediu de bioxid de 
carbon, execuția pie
selor din pulberi me
talice sintetizate, 
o foarte 
slență și

lingă cele
operatori)

loc In instalații 
chimice, Însușite 
ne-au condus la hotărirea de 
a tace din fiecare operator un 
bun lăcătuș. Acțiunea aceasta 
a fost extinsă apoi in țoale 
secțiile combinatului. Ea a de
venit un obiectiv de seamă al 
Întrecerii socialiste intre secții 
și brigăzi.

— Să vezi dincolo de propria 
ta meserie nu poate decit să-ți 
folosească (ie, in primul rind, 
in

Pe 
ele

rezolvarea problemelor ce 
folosească

tovarășului de altă profesie cu 
care conlucrezi, activității ate
lierului sau secției respective în 
general — remarca mai tirziu 
tovarășul inginer Virgil Crișan, 
șeful secției electroliză. Pentru 
ca fiecare operator să fie și un 
bun. lăcătuș — și aceasta este o 
mare cerință în industria chi
mică — au fost organizate nu
meroase cursuri de ridicare a 
calificării. Toți operatorii chi
miști au fost pregătiți și ca lă
cătuși intr-un anumit timp.

mai buni maiștri și in-

MIHAIL DUMITRESCU
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rezolvat a- 
100 de teme 
asimilarea u- 
produse, ela- 

unor mate-

de 
mare rezi- 

altele.(Continuare în pag. a ll-a)zilnic,

Modernizări

in industria textilă

răspunderi
minorilor, 
exemplul 
23 Au-

LJna din cele mai impunătoare 
construcții arhitectonice ale 
Orașului „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej": noul spital — un 

i modern.complex medical, ex- , 
presie a grijii acordate de 
statul nostru pentru sănăta

tea oamenilor muncii

«sîllWli

(Agerpres)

La țesătoria de la Întreprinderea 
„Dacia" din București sînt în 
curs lucrările de reutilare. In a- 
ceastă unitate se montează aproa
pe 300 de războaie moderne, ce 
poartă marca Uzinelor construc
toare de mașini „Unirea" din 
Cluj. In felul acesta, capacitatea 
anuală de produclie a Întreprinde
rii se va mări cu 2 500 000 m p țe
sături de bumbac.

Continuă lucrările șl pe șantie
rul Întreprinderii „Țesătura" din 
Iași. Noua filatură care se con
struiește aici va fi dotată cu uti
laje moderne și va avea o capaci
tate de 4 000 de tone fire pieptă
nate pe an. In țesătorie se mon
tează noi utilaje, iar la secția de 
finisare se amenajează clădirea. 
Prin dezvoltarea acestor secții, se 
vor produce în plus în fiecare an 
2 500 000 m p de țesături.

■:

KV j SA DISCUTAM DESPEE
progrese evidente pe linia preo
cupării comitetelor executive ale 
sfaturilor populare în ceea ce 
privește vegherea la o creștere și 
educare normală a 
V-aș da, de pildă, 
raioanelor Lenin și 
gust din Capitală, sau ale u- 
nor raioane din regiunea Banat 
unde s-au înregistrat asemenea 
progrese. Dar, evident, analizând 
lucrurile în ansamblu, cu toate

instituția autori
tății tutelare este de o excep
țională importantă. Statul a în
credințat această sarcină comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare și așa cum prevede art. 108 
din Codul familiei, este una din 
sarcinile de mare răspundere care 
revin comitetelor executive. Din 
constatările noastre rezultă însă 
că nu întotdeauna instruirea co
mitetelor executive în această

(Agerpres)

La ora de științe naturale .
Foto : O. PLEC AN

TELEGRAME

Președintele Consiliului de Stat 
-■ ll Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, a adresat genera
lului Amin el-Hafez o telegramă 
în care i-a transmis felicitări căl
duroase cu ocazia realegerii sale 
în funcția de președinte al Con
siliului Prezidențial al Republicii 
Arabe Siriene. împreună cu urări 
de prosperitate și progres pentru 
poporul sirian.

în răspunsul său, generalul >A- 
min el-Hafez a exprimat sincere 
mulțumiri pentru telegrama ’ tri
misă, adresînd totodată președin
telui Consiliului de Sta! al Re
publicii Socialiste România, Chiyu 
Stoica, urări de sănătate perso
nală și de prosperitate poporului 
român.

După cum cititorul știe, zilele' 
trecute ziarul nostru a publicat 
cazurile unor copii care, lipsiți 
fiirid-de supravegherea părinților, 
negăsind In familiile .lor mediul 
necesar pentru creștere și educa-' 
ție, -au -apucat »pe icăi.de conduită' 
nenormale. Întrebarea pe care • o 
puneam pubiicind acele cazuri 
este : 1 de ce n-a' intervenit la 
timp, oprind o astfel de involuție,- 
aulorjtatea tutelară? singura ,ih mă
sură -să cunoască situația fiecă
rui copil, cea mai In măsură să 
determine părinții, su-și Îndepli
nească obligațiile, familiale, sau 
să ia acele inițiative corespunză
toare pentru educația copiilor 1 In 
articolul de tată reproducem dis
cuția in legătură cu problemele 
autorității tutelare purtată cu 
unui dintre tovarășii care, la 
Procuratura generală, se ocupă cu 
supravegherea Îndeplinirii dispo- 
zițiunilor legale in probleme de 
minori.

AUTORITATEA
AUTORITĂȚII TUTELARE

Pe tovarășul procuror Ionel 
Dobrilă îl solicițăpi, acum.pentru 
a doua oară; Cu aproape doi ani 
în urmă, ne aflam în biroul dîn- 
sului cu aceleași întrebări refe
ritoare la aceeași problemă.

Rep: Cum vă explicați, to
varășe procuror, că, deși a. trecut 
atîta timp, deși despre această 
problemă s-a mai discutat (nu
mai „Scîntqia tineretului" a fă
cut-o de cîteva ori), sarcina în
deplinirii atribuțiilor de către au-

Interviul nostru cu tovarășul 
IONEL DOBRILA, 
procurorul șef-locțiitor 

la Direcția I a Procuraturii generale

toritatea tutelară continuă să ră- 
mînă o problemă ?

I. D. : — Vorbind despre în
deplinirea acestor atribuții, 
linie să remarcăm faptul că în 
vremea care s-a scurs de la 
cuția noastră s-au făcut unele

tre-

dis-

succesele din unele locuri, pro
blema rămîne, cum spuneți, o 
problemă.

Rep. : — Vă rugăm să încer
cați să determinați cauza.

I. D. : Un lucru este cert : 
măsura luată de statul nostru,

privință se face cum trebuie. 
Discutînțl, de pildă, cu unii to
varăși, ca de exemplu, secretarul 
Sfatului popular din Mehadia, 
raionul Orșova, procurorii noștri 
au constatat că acesta nu cunoș
tea una din principalele atribu
ții ale autorității tutelare : drep
tul de a controla efectiv și conti
nuu modul în care cresc copiii 
în familiile lor. în comună erau 
cazuri care trebuiau cercetate, se 
cerea să fie luate măsuri, dar,

firește, dacă respectivii tovarăși 
nu știau ce atribuții au, nu acțio
nau. Și amjnai putea da și alte 
exemple, 
că sînt 
toritatea 
atribuțiile 
șurile necesare, 
exemple. In comuna 
Suceava erau doi copii, orfani de 
ambii părinți din 1961. Normal 
era ca, imediat, potrivit legilor, 
comitetul executiv (autoritatea 
tutelară, deci) să instituie în 
zul acestor copii o tutelă, să 
măsuri pentru a le asigura 
creștere normală. în 1965, la 
rificarea noastră, (deci după 
proape 5 ani I) autoritatea tutela
ră nu întreprinsese nimic. V-aș 
mai putea da și exemplul Comi
tetului executiv al sfatului 
popular dir. comuna Gri- 
vița-Bîrlad, cu un caz similar, 
sau al comunei Broșteni-Vatra 
Dornei, care, deși sesizat fiind 
în scris de către organele de 
justiție asupra infracțiunilor co
mise de doi minori, n-au inter
venit cu nici o măsură educativă. 
Exemple asemănătoare ne ofe
ră și Comitetul executiv al sfa
tului popular al orașului C. Lung- 
Moldovenesc și altele.

Dar nu trebuie uitat 
și cazuri cînd au- 
tutelară își cunoaște 
și totuși nu ia mă- 

Voi da cîteva 
Hîrtoape-

ca
ia 
o 

ve
a

Interviu organizat de
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Repertoriul și relc/fia
I
I
IyxcDcx 1trelor.trebuii
I:
I;
I publicul. Rațiunea 

este dată de relaț

I deI sii

I tații
cităț

!
I
I
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I
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— S-au purtat discuții în 
presă despre repertoriul tea- 

. Căror anume cerințe 
trebuie să le răspundă el ?

— Repertoriul unui teatru 
este, fără simplificări, însăși 
viața sa. Pulsația acestei vieți 
e în funcție de valoarea ope
relor jucate, de nivelul la care 
sînt, interpretate. Dar recepta- 
colul cel măi" autorizat este 

i teatrului 
relația public- 

scenă., implicit deci criteriile 
de alcătuire ale repertoriului 
sînt, trebuie să fie valorice. 
Este prima condiție a viabili- 

" i acestei relații, a autenti
cității ei. O altă condiție, nu 
mai puțin importantă, este să 
ții.eont de nivelul publicului. 
Eterogenitatea spectatorilor 
nu este o scuză sau o justifi
care atunci cînd abordezi pie
se lipsite, sub raport valoric, 
de consistentă, fie ele vechi, 
sau din teatrul absurdului. 
Trebuie avute deci în vedere 
necesitățile spirituale, aspira
țiile opiului fundamental nou 
care este omul societății noas
tre. ——

— Există o contradicție între 
piesele clasice și tendințele 
moderne de punere în scenă în 
sensul că ele nu pot suporta o

public-scenă
„desprăfuire“ fără riscul pier
derii unor sensuri majore ?

— Atît timp cit, repet, ra
țional, te adresezi publicului 
larg, se are în vedere nivelul 
său, nu poate fi vorba de o 
asemenea contradicție. Specta
torii sînt în bună măsură, și

devăratele sale dimensiuni 
ceea ce în teatru, ca și în ce
lelalte arte, echivalează cu a- 
părarea unor poziții dinainte 
pierdute. Pierdute dacă te 
cramponezi de cîteva detalii 
nesemnificative și nu privești 
teatrul cu întreg arsenalul său

De vorbă cu prof. univ.
ILIE GRÂMADÀ

directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" Iași

cred, că este foarte bine să fie 
astfel, tradiționali. Tradițio
nali în sensul că au luat con
tact cu marile valori, e vorba 
de spectacole cu piese de tea
tru, reprezentate într-un anu
mit stil, care, să recunoaștem, 
nu a fost întotdeauna, cum se 
afirmă, lipsit de virtuozități 
pozitive de fond și formă. A fi 
refractar însă la tendințele 
actuale, în ce au mai bun, în
seamnă a nu recepta fenome
nul artistic contemporan în a-

Scinteia

de mijloace in perspectiva 
timpului, în evoluția sa fi
rească. Dar de la a te apro
pia cu respect și înțelegere de 
un text pentru a-i revalorifica 
semnificațiile, a revela bogăția 
de idei și pînă la a decreta că 
mijloacele teatrului absurdu
lui sînt irevocabile e o dis
tanță care afectează relația 
despre care vorbim, public- 
scenă, și pe care trebuie să o 
cultivăm în favoarea eticului 
și esteticului pe care le im
plică.

— Pledați deci pentru o ju
dicioasă integrare a pieselor 
în repertoriu în funcție de pu
blic.

— Publicul nu respinge ten
dințele novatoare, noile con
venții teatrale, atît timp cit e- 
fortul de înnoire are un fun
dament valoric. Cultura teatra
lă a spectatorilor, căci despre 
aceasta este vorba, se face la

teatru în cea mai mare mă- « 
sură (dar să nu uităm că pie- ■ 
sele sînt și lecturate). Or, de j 
felul în care teatrul îi inocu- » 
lează dragoste spectatorului ■ 
pentru tot ceea ce este valo- I 
ros depinde evoluția pozitivă" 
a acestuia. Consider imperios ■ 
necesar ca repertoriul fiecărui | 
teatru să cuprindă piese valo- ■ 
roase din dramaturgia națio- ■ 
nală. Clasicii trebuie să fie I 
prezenți în conștiința publjcu- • 
lui, cultura acestuia funda- i 
mentată pe valorile națio-1 
nale. A juca „ultimele“ apa- • 
riții, indiferent pe ce scenă fac ■ 
ele vogă, în detrimentul celor | 
ale noastre mi se pare un i 
risc care duce, cred eu, la ere- ■ 
area unui tablou nereal al va-I 
lorilor. Caragiale, Davilla, « 
Alecsandri, Delavrancea, Mi- ■ 
hail Sorbul, Camil Petrescu, I 
G. M. Zamfirescu, autorii» 
contemporani valoroși sînt ■ 
postamentul favorabil înțele- | 
gerii dramaturgiei universale. I 
Spectatorul are o mare încre- ■ 
dere în teatru și nu trebuieI 
să-l dezamăgim. Cultivînd • 
bunul gust, vom evita si-1 
tuația în care este pus spec-I 
tatorul de a nu, înțelege ceea! 
ce este nou, să refuze sau să ■ 
accepte necondiționat, lipsin- I 
du-i discernămîntul necesar, > 
un spectacol. Găsind, cu o a- > 
tentă aplecare, cele mai utile I 
formule de punere în scenă, I 
pe linia continuării logice a > 
ceea ce teatrul a cucerit, pînă I 
acum în materie de expresi- 8 
vitate a mijloacelor, vom ■ 
reuși să răspundem marii I 
opere de cultură specifică so
cietății socialiste.

N. ADAM

„Călușul" interpretat de formația de dansuri a Palatului culturii 
din Brașov

■„Capa campionilor europeni la fotbal\n

Dinamo București
Boldklubben 1909 Odense 4-0

Echipa Dinamo 
București a debutat 
cu o victorie în noua 
ediție a „Cupei cam
pionilor europeni“ la 
fotbal. Ieri pe stadio
nul Republicii din 
Capitală, dinamoviș- 
tii au învins cu sco
rul de 4—0 (0—0) 
formația daneză Bold
klubben 1909 Oden
se. în prima repriză, 
cu toate că au domi-

nat categoric, gaz
dele n-au putut în
scrie pe de o parte 
pentru că fotbaliștii 
danezi s-au apărat 
supranumeric, iar pe 
de alta că Ghergheli, 
Nunweiller VI și O. 
Popescu au 
cîteva bune 
La reluare,
viștii au continuat să 
controleze jocul și 
au marcat de 4 ori

ratat 
ocazii, 

dinamo-

prin Ene (50’) Gher
gheli (75’) și Frățilă 
(85’ și 88’). Cel mai 
bun jucător de pe 
teren a fost Pîrcălab. 
S-au mai remarcat de 
la dinamoviști Popa 
și Ghergheli. De la 
oaspeți au plăcut S. 
Rask și Hansen.

Returul va avea loc 
la 6 octombrie la 
Odense.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți a sosit în țara noastră 

o delegație guvernamentală a 
Cambodgiei condusă de Son 
Sann, al doilea vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru 
coordonator al problemelor eco
nomice, financiare și de planifi
care, consilier permanent al prin
țului Norodom Sianuk, în legătu
ră cu vizita pe care o va face 
la sfîrșitul anului în Republica 
Socialistă România, prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului cam
bodgian.

Oaspeții au fost salutați la so
sirea în țara noastră, de repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Petre Blajovici, a pri
mit marți după-amiază delegația 
guvernamentală a Cambodgiei, 
condusă de Son Sann.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, și George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost de față Measketh Cai- 
merom, ambasadorul Cambodgiei 
în Republica Socialistă România.

★
Ambasadorul Greciei la Bucu

rești, Alexandre Cimon Argyro- 
poulo, a oferit marți seara o re
cepție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a colectivului secției de 
dramă a Teatrului Național din 
Atena.

Printre invitați se aflau Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și

Autoritatea
autorității tutelare

} Scinteli“

mu mm
SOCIALISEE

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Cea de a 18-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste „Cursa 
Scinteii“ a continuat marți cu 
desfășurarea etapei a Il-a: Cluj- 
Oradea (154 km.). Polonezul 1. 
Gawliczek a reeditat succesul din 
ajun, trecînd primul linia de 
sosire. In general, etapa a fost 
mai interesantă pe prima parte. 
La. ieșirea din Cluj au fugit din 
pluton Moiceanu, Gerea, Mircea 
Vifgil, Voigtlaender, Dippold și 
Machac. După 15 km., fugarii 
aveau un avans de 1’50”. După 
cîteva sute de metri rămîne Mir
cea Virgil, iar puțin mai tîrziu 
se pierde din plutonul evadaților 
cehoslovacul Machac. Pînă la 
sfîrșitul etapei nu se mai înre-

PE SCURT
• Actualul sistem de desfă

șurare a campionatului mondial 
de șah va rămîne neschimbat 
pînă In anul 1968. Această ho- 
tărîre a fost luată în cadrul 
congresului Federației interna
ționale de șah, care și-a înche
iat lucrările la Wiesbaden. 
Congresul a luat notă de pro
punerea 
sovietice, 
studieze 
mentului 
numărului de

delegatului federației 
care a cerut să se 
modificarea 
in

regula-
sensul reducerii 

turnee zonale.

gistrează nimic deosebit, astfel 
că la sprintul final disputat pe 
pista stadionului din localitate 
polonezul Gawliczec se impune 
și termină victorios întrecînd în 
ordine pe Dippold și Moiceanu. 
Clasamentul etapei: 1. Gawliczek 
(Polonia) a parcurs 154 km. în 
3h52’58” ; 2. Dippold (R. D. Ger
mană) ; 3. G. Moiceanu (Dina
mo) ; 4. F. Gerea (Steaua) toți 
în același timp ; 5. Voigtlaender 
(R. D. Germană) 3h53’01”; 6. 
Campligli (Italia) 3h57’55” ; 7. 
Holst (Olanda) ; 8. Szumlakowski 
(Polonia) același timp ; 9. Ziegler 
(Dinamo) 3h57’59”; 10. Ciocan 
(Dinamo) 3h58’02”; 11. Heynig 
(Olanda); 12. Rîndașu (Voința) 
același timp; 13. Ciumeti (Di
namo) 4h01’36” ; 14. Dumitrescu 
(Steaua) același timp etc.

Clasamentul general: 1. Gaw
liczec (Polonia) 8hl5’34”; 2.
Dippold (R. D. Germană) 
8hl6’19”; 3. Gerea (Steaua) 
8hl8’ll” ; 4. Voigtlaender (R. D. 
Germană) 8hl8’14” ; 5. Moiceanu 
(Dinamo) 8hl8’27”; 6. Holst
(Olanda) 8h21’16”; 7. Heynig
(Olanda) 8h22’; 8. Campigli (Ita
lia) 8h22’55” ; 9. Ziegler (Dina
mo) 8h23’12” ; 10. Ciocan (Dina
mo) 8h23’31” ; 11. Rîndașu (Vo
ința) 8h23’36” ; 12. Ciumeti (Di
namo) 8h27’05”.

Astăzi se dispută etapa a 3-a 
Oradea—Timișoara (165 km.).

Pentru a-i antrena pe toți 
nerii operatori la cursurile 
lăcătușerie, comitetul U.T.C. a 
repartizat cile un membru al 
său la fiecare organizație de 
bază, pentru a ajuta practic și 
permanent la desfășurarea aces
tei acțiuni. Ziarul combinatului 
și stafia de radioficare au popu
larizat larg inițiativa „Fiecare 
operator, un bun lăcătuș", a 
făcut Cunoscută operativ expe
riența secțiilor cu cele mai 
bune rezultate.

— In ansamblul măsurilor 
luate pentru exploatarea rațio
nală a agregatelor, pentru a- 
tingerea și depășirea parametri
lor proiectați, am considerat pre
gătirea cadrelor — arăta tovară
șul Constantin Obreja, inginer 
șef — ca o condiție esențială. 
Pînă acum, aproape 500 de ti
neri au fost calificați ca opera
tori chimiști, 62 de maiștri și 
tehnicieni sînt cuprinși in cursu
rile de ridicare a calificării, 
studiind o tematică stabilită în 
funcție de sarcinile imediate și 
de dezvoltarea viitoare a unită
ții noastre. (In prezent se mon
tează utilajele pentru etapa a 
doua de dezvoltare a combina
tului). Inginerii chimiști, econo
miștii participă și ei la cursu
rile de automatizare industrială 
la care predau profesori și con-

ti
de

terențiari universitari, specia
liști din minister. Directivele 
Congresului al IX-lea al parti
dului prevăd 
miei mărirea

în sectorul chi- 
considerabilă a 

producției de hîrtie. Creșterea 
hîrtie pe 
va ajunge

consumului 
cap 
astfel de la 11 kg pe an 
cit este în prezent, la circa 18 kg 
pe an, ridicind țara noastră cu 
6 trepte mai sus pe scara con
sumului mondial de hîrtie. 
Combinatul nostru are sarcina 
de a asigura pentru fiecare lo
cuitor al țării 3 kg in plus pe . 
an prin construirea și punerea 
in funcțiune a fabricilor de ce
luloză și hîrtie din etapa a Il-a. 
Pregătindu-ne de pe acum pen
tru îndeplinirea acestor sarcini 
importante, întregul colectiv al 
combinatului nostru învață.

Am înfeles apoi că suportul 
cifrelor de pe graficul întrece
rii socialiste este tocmai a- 
ceastă învățătură. Din ea izvo
răsc aceste cifre (1460 tone ce
luloză, 385 tone carton duplex- 
triplex, 239 tone sodă caustică, 
5 823 mc. oxigen, aproape 10 
milioane lei economii la prețul 
de cost — toate peste prevede
rile planului) care, prin pro
porțiile lor, pun de pe acum 
temelii solide realizărilor vii
toare.

de
de locuitor 

de la

Rep. : — Din cîte știm, auto
ritatea tutelară ar trebui să folo
sească în activitatea sa ajutorul 
unor colective de sprijin. Despre 
aceste colective sîntem 
că în unele locuri ele 
decît pe hîrtie.

I. D. •• — Informația 
exactă: nu sînt folosite 
buie aceste colective de sprijin 
ale autorității tutelare. Profesorii, 
medicii, deputății, delegații or
ganizației de femei, ai organiza
ției de tineret ar putea fi de mare 
ajutor în depistarea acelor familii 
unde copiii nu primesc educația 
corespunzătoare și s-ar putea lua 
în consecință măsuri de la caz 
la caz. Dacă s-ar respecta legea, 
normal ar fi ca, folosind ajutorul 
aceste colective sîntem informații 
telară să efectueze în mod obli
gatoriu, așa cum prevede artico
lul citat, „un control efectiv și 
continuu“ asupra felului în care 
părinții își îndeplinesc îndatori
rile.,;

Rep.: — Există prevăzut un 
termen, un număr de luni, să 
zicem, timp în oare autoritatea 
futelară să fie obligată a face res
pectivul control ?

I. D.: — Nu, nu este prevăzut.

informați 
nu există

dv. este 
cum tre-

Ea trebuie să facă acest control 
periodic.

Rep. : — Ni se pare cam im
precisă această prevedere, unii, 
cum se vede, înțeleg că pot să nu 
mai controleze deloc... Și încă 
o lămurire : cine controlează mo
dul în care autoritatea tutelară 
— dintr-un sat, de pildă, își în
deplinește obligațiile ?

I. D. ; — Firesc, organul su
perior — comitetul executiv al 
sfatului popular raional. Asta în 
mod obligatoriu ?

Rep. : — De ce insistăm noi 
asupra acestor amănunte ? Pen
tru că de, pildă, copiii despre oare 
am scris recent, acum doi ani 
cînd am discutat aceeași proble
mă nu erau „cazuri“. Acum sînt. 
Și puteau să nu fie, Și apoi încă 
ceva : nu cumva atenția principa
lă se concentrează doar în cazul 
unor copii care deja au comis u- 
nele abateri ?

I. D.: — Se pare că da. Se 
acordă atenție deosebită co- 
copiilor care săvîrșesc abateri, în 
schimb se acordă mai puțină aten
ție copiilor pe cale de a ajunge 
acolo. Noi socotim că nu este 
firesc. Principala atenție a auto
rității tutelare — de altfel asta 
reiese și din legile statului — 
ar trebui să fie aceea de a pre
întâmpina evoluția nenormală a

copiilor. Pentru asta ar trebui 
desfășurată permanent munca de 
cercetare, de cunoaștere a situa
ției fiecărui copil. Munca de 
educație a familiilor ar trebui 
îndeosebi să stea în atenția auto
rității tutelare nepierzînd din ve
dere nici o formă eficace în a- 
ceastă privință: discuțiile direc
te cu părinții, discutarea în ca
drul căminelor 
lor de cultură, 
de radioficare, 
obștești, 
masă, organizația de tineret pu
țind da un mare ajutor, școala 
de asemenea.

Dacă aceste forme, a căror efi
ciență este bine verificată, ar fi 
folosite de către toate comitetele 
executive ale sfaturilor populare, 
rezultatele ar fi, desigur, altele, 
numărul cazurilor de minori care 
săvîrșesc abateri de la regulile 
de conduită socială ar fi mult mai 
mic. Am reuși, cum se spune, 
să avem „mai puțini copăcei 
crescuți strîmb într-o grădină a- 
tît de frumoasă“. Se cere însă o 
preocupare permanentă din par
tea autorității tutelare, se mai 
cere ca la aplicarea normelor sta
bilite prin legile statului să con
lucreze toți factorii care au sar
cini în problema creșterii și edu
cării copiilor.

culturale, a case- 
folosirea stațiilor 

a colectivelor 
a organizațiilor de

internațional de• Turneul 
șah de la Varna a fost cîștlgat 
de maestrul cehoslovac Kava- 
lek cu 11 puncte din 15 posi
bile. L-au urmat în clasament 
Kolarov 9,5 puncte, Bobotov, 
Matulovici și Lengyel cu cîte 
9 puncte. Șahistul român Nacu 
a acumulat 5,5 puncte, clasîn- 
du-se pe locul 14-15, la egali
tate cu maghiarul Pogats.

• în 
fotbal 
echipa 
puncte 
mată de Dinamo Kiev 
puncte, Dinamo Minsk 
puncte. în ultima etapă, Dina
mo Kiev a învins cu 1-0 pe 
Cernomoret Odessa.

campionatul unional de 
continuă să conducă 

Torpedo Moscova cu 37 
din 24 de jocuri, ur- 

35 
31

• La Istanbul a luat sfîrșit 
concursul hipic internațional. 
Ultima probă a concursului, 
întrecerea pe echipe gen „Cupa 
Națiunilor" — a revenit echipei 
Republicii Socialiste România 
cu 8 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Tur
ciei cu 35 puncte și Bulgariei 
cu 36,5 puncte. La individual pe 
primul loc s-a clasat V. Pinciu 
(singurul concurent cu 0 puncte 
penalizare), urmat da K. Uncii 
(Turcia) și V. Bărbuceanu.

• Joi și vineri la Timișoara 
reprezentativele noastre de a- 
tletism vor susține noi întîlniri 
internaționale.

Astfel, echipa masculină, 
după victoria obținută asupra 
valoroșilor atleți finlandezi, va 
susține o nouă întîlnire de data 
aceasta în compania atleților 
norvegieni.

Selecționata feminină a țării 
noastre va avea ca adversar 
pe atletele cehoslovace.

In excursie
Ca în multe alte rînduri, 

recent, tinerii din cadrul Com
binatului de fire și fibre sin
tetice Săvinești au fost invi
tați în excursie. Mulți dintre 
noi, 
și-au luat 
Și iată-ne 
cîteva ore 
cunoștință 
frumuseți 
centrala de pe Bistrița, bara
jul, lacul de acumulare, Fa
brica de ciment Bicaz, fru
musețile de nedescris ale 
Ceahlăului ne-au prilejuit

fotoamatori pasionați, 
și aparatele cu ei. 
în autobuze. După 
de mers am făcut 
cu unele din noile 
ale patriei. Hidro-

clipe de neuitat. Tinerii noș
tri apreciază mult și sprijină 
inițiativa comitetului U.T.C. 
de a se organiza periodic ex
cursii în colectiv. Ne recreăm, 
ne îmbogățim cunoștințele, 
ne cunoaștem patria. Cu alte 
prilejuri am vizitat orașul 
Roman, Uzina de țevi Ro
man ; la Piatra Neamț s-au 
vizitat monumente istorice și 
de artă. Pentru viitor sînt pre
văzute și alte itinerarii.

GHEORGHE MACOVICIUC 
operator chimist

PE TEME ȘTIINȚIFICE
Ce concert preferați la den

tist ? „Sunetele albe“ în loo 
de anestezice. Perspectivele a- 
nesteziei muzicale.

în urmă cu 123 de ani, la 
30 martie 1842, avea loc în o- 
rășelul Jefferson (Georgia) din 
S.U.A. prima operație sub a- 
nestezie din istoria medicinii. 
Crawford Long, simplu medic 
de țară, utiliza în acest scop 
eterul pe care dîndu-1 în inha- 
lația unui bolnav suferind de 
o tumoare la gît, l-a operat 
fără ca acesta să simtă nici o 
durere.

De atunci, deși au apărut 
numeroase tehnici de aneste
zie locală și generală, chirurgii 
consideră că nu a fost desco
perit încă „anestezicul perfect“. 
Mai ales în „Chirurgia denta
ră“ problema părea pînă de 
curînd deosebit de spinoasă. 
Și orice persoană care și-a 
extras vreodată o măsea sau a 
făcut un tratament cu borma- 
șina poate confirma acest 
lucru.

Iată însă că, de curînd, doi 
dentiști americani — Gardner 
și Licklider — după studii 
care au durat aproape 7 ani, 
au pus la punct o metodă ori-

ginală de suprimare a durerii, 
care, după aprecierea presei 
de specialitate, „va deschide o 
eră nouă în chirurgia stomato
logică“.

Plecînd de la principiul că 
un zgomot puternic atenuează 
senzația de durere și că am
plitudinea acesteia este invers 
proporțională cu intensitatea 
sunetului, cei doi medici ame-

Artă, Gheorghe Pele, adjunct ăl 
ministrului afacerilor externe, Va- 
sile Dinu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, oameni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
La invitația Universității 

din București a sosit marți 
seara în Capitală prof. Jean 
Roche, rectorul Universității 
din Paris.

Pe aeroport, oaspetele fran
cez a fost întîmpinat de acad. 
Gh. Mihoc, rectorul Univer
sității din București, și con
ducători ai altor institute de 
învățămînt superior din Ca
pitală, funcționari superiori 
din Ministerul învățămîn' i- 
lui, cadre didactice universi
tare.

★
La Institutul de arhitectură 

„Ion Mincu“ s-a deschis marți 
la amiază expoziția de pictură 
și sculptură a artiștilor plastici 
Theodor Rosenhauer și Walter 
Arnold din R. D. Germană.

Printre cei prezenți se aflau 
Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
membri ai Ambasadei și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

Cu prilejul 
sărbătorii 
naționale 

a Republicii 
Populare Chineze

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Populare 
Chineze, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a or
ganizat marți seara la cine
matograful „Republica“ din 
Capitală, un spectacol de gală 
cu filmul „Săritoarele de la 
trambulină“, producție a stu
diourilor chineze.

A luat cuvîntul regizorul 
Mihai Iacob, care a vorbit des
pre realizările poporului chi
nez și despre succesele cineaș
tilor din R. P. Chineză.

La spectacol au participat 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
IRRCS, oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
La Filatura Românească de 

Bumbac din Capitală a avut 
loc marți după-amiază o reu
niune consacrată Zilei națio
nale a R.P. Chineze, la care 
au participat muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Au luat 
parte membri ai Ambasadei 
R.P. Chineze la București.

Cu acest prilej, Floarea 
Stănescu, locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid al 
întreprinderii, a vorbit des
pre realizările poporului chi
nez pe drumul construcției so
cialismului. A luat apoi cu
vîntul Hou Și-giu, prim-secre- 
tar al Amabasadei R.P. Chi
neze la București, care a rele
vat succesele poporului chinez 
în cei 16 ani care au trecut de 
la proclamarea R.P. Chineze.

în încheierea adunării, an
samblul de cîntece și dansuri 
al întreprinderii a prezentat 
un program artistic.

(Agerpres)

de la BicazNou complex de deservire

în Editura Politica 
a apărut :

V. I. Lenin Opere 
complete, 
voi. 35

Zgomotele, înregistrate pe 
bandă de magnetofon, sînt re
produse stereofonic, la căștile 
așezate la urechile pacienților. 
Pentru ca „anestezia acustică“ 
(sau audio-anestezia) să fie 
nu numai eficace, dar și me
lodioasă, Gardner și Licklider 
au suprapus sunetelor albe o 
muzică relaxantă.

După ce își alege genul mu-

intensitatea ei cînd pacientul 
suferă mai mult.

Aplicată pînă acum de cei 
doi descoperitori pe 387 de ca
zuri, rezultatele au fost spec
taculoase; 63 la sută din pa- 
cienți au putut suporta perfect 
tratamentul numai cu ajutorul 
anesteziei acustice; 25 la sută 
din pacienți nu se aflau decît 
într-o stare de anestezie par
țială, dar nici un alt anestezic 
nu a fost totuși necesar; 12 la 
sută din pacienți, au reacțio
nat negativ.

ANESTEZIE
MUZICALA • e

ricani au căutat un mijloc prin 
care să devieze atenția pacien
tului prin zgomot. Ei au pus 
la punct un aparat care pro
duce „sunete albe“ reprodu- 
cînd vuietul Cascadei Niagara. 
Ce este un sunet alb ? Un a- 
mestec de diferite frecvențe 
acustice, așa cum lumina albă 
este un amestec de diferite 
frecvențe luminoase.

zical preferat (concert simfo
nie etc) pacientul poate mări 
sau diminua volumul sunetu
lui după voie, cu ajutorul a 
două butoane, unul pentru su
nete albe, altul pentru muzică. 
Medicul poate urmări, de ase
menea, reacția pacientului, 
ascultînd la cască muzica res
pectivă și dîndu-și seama după

a-Reluată de un alt medic 
merican, rezultatele pozitive 
au fost obținute în 83 la sută 
din cazuri. Succesul depinde 
în primul rînd de tipul de sis
tem nervos al pacientului: cei 
cu un sistem nervos „stan
dard“, reacționează mai bine 
ca „nervoșii“ sau „placizii“.

în momentul de față anes
tezia acustică cunoaște un larg

„ecou“ în Statele Unite și în 
America de Sud. în Europa, 
prima țară în care această 
nouă metodă de anestezie a 
fost încercată și adoptată este 
Elveția, după care o serie de 
stomatologi francezi au trecut 
la aplicarea ei.

Concluziile practice au ară
tat că anestezia acustică este 
complet inofensivă. Uneori 
zgomotul „sunetelor albe“ es
te considerat dezagreabil de 
către pacienți dacă aceste su
nete ating intensitatea de 110 
decibeli, în mod obișnuit nu 
se utilizează mai mult de 80 
decibeli, ceea ce echivalează 
cu intensitatea zgomotului 
dintr-un restaurant aglomerat.

Avantajele analgeziei acus
tice sînt numeroase : ele în
lătură posibilul efect toxic al 
anestezicelor chimice, are un 
efect relaxant, deconectant al 
reflexelor. înlăturînd teama 
preoperatorie, analgezia acus
tică pune în mîna medicului 
un pacient ideal, care nu sali
vează, nu încordează mușchii, 
nu vorbește. Se creează astfel 
condiții mai bune de lucru 
pentru medic, care poate ac
ționa rapid, fără a fi împiedi
cat de reacțiile nervoase ale 
pacientului.

Sîntem poate • aproape de 
dispariția „fobiei de dentist“ 
pe care o au încă mulți oa
meni.

Cinematografe

Dr. E. ROȘIANU

A TRECUT O FEMEIE ru
lează la Patria 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; CAMERA ÎN
FORMĂ DE „L“ rulează la Re
publica orele 13,45; 16,15 ;
18.45 ; 21,15 ;, Excelsior orele
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45;,
CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE rulează la Luceafărul 
orele 8,30 ; II ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21 ;, Festival orele 8,45 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 ;, Mio
rița orele 10; 12,30 ; 15,30;
18,15 ; 20,45 ; OMUL MAFIEI 
în completare Zilele Sighișoarei 
rulează la București orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,45 ; 19 ; 21 ; 
Grivița orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modern orele 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21; 
CORBII rulează Ia Feroviar ore
le 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30 ; Flamura orele 10 ; 12,15; 
16,; 18,15 20,30, Capitol orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45 ; PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR rulează la Cen
tral orele 9,15 ; 12 ; 14,15 ; 17,45;
20.45 ; Giulești orele 10,30 ; 15 ;
17.45 ; 20,30 ; ROȘU ȘI NEGRU 
ambele serii rulează ia Lumina 
orele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20 ; UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP ru
lează la Union orele 15,30 ; 18 ; 
20,30 ; VIAȚĂ DIFICILĂ rulea
ză la Doina orele 11,30 ; 15,15 ; 
18 ; 20,45 ; Moșilor 15,30 ; 18 ; 
20,30; Suita Bănățeană, Masco
te, Pictorul luminii, Acolo unde 
a trăit Hemingway, A cui e vina, 
Colina lui Lenin, rulează la Tim
puri Noi 10—12 în continuare :

NUNTA CU PERIPEȚII rulează 
la Cultural orele 16; 18,15; 20,30; 
RUNDA 6 rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15 ; Melodia orele 9,30 ; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; 
LALEAUA NEAGRĂ rulează la 
Dacia orele 9,30; 14; 16,15; 18,45; 
21 ; HOȚUL DE PIERSICI ru
lează la Buzești orele 15 ; 17,30; 
STRIGĂTUL rulează la Crîngași 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; ROMU
LUS ȘI REMUS rulează la Cos
mos orele 15,30; 18; 20,30 ;
SAMBA rulează ia Bucegi ore-

le 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
Floreasca orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 
16,30; 18,45; 21 , APORT
MUHTAR rulează la Unirea o- 
rele 16 ; 18,15 ; Munca orele 
16 ; 18,15 ; 20,30 ; UN CARTOF 
DOI CARTOFI rulează la Tomis 
orele 9,30; 11,45; 14 ;- .16,15; 
18,30 ; 20,45 ; Rahova orele 16 ; 
18,15 ; ; 20,30 ; Pacea orele 16 ; 
18 ; 20; UNORA LE PLACE 
JAZUL rulează la Flacăra orele 
15,30; 18,30; 20,30; Ferentari 
orele 15,30; 18; 20,30: MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI rulează 
la Vitan orele 15,45 ; 18 ; 20,15 ; 
Cotroceni orele 15,30; 20,30.



ecanizator — cu- 
vînt statornicit în 
vorbirea satului no
stru contemporan, a- 
tît de nou încît nu 
a fost cuprins încă 
în niciunul din dic
ționarele limbii ro
mâne. La litera „T“

găsim totuși explicația : „Tracto
rist — persoană care conduce un 
tractor; mecanic de tractor“. De
finiția a rămas necuprinzătoare 
pentru ceea ce reprezintă astăzi 
mecanizatorul, cunoscător al tu
turor mașinilor și agregatelor mo
derne cu care își pune semnă
tura pe milioane de hectare pe 
certificatul recoltelor.

Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.B. prevăd înze
strarea în continuare a agricultu
rii cu numeroase tractoare și ma
șini de fabricație modernă, care 
să asigure extinderea mecaniză
rii lucrărilor agricole, executarea 
acestora în timpul optim și la 
un nivel calitativ superior. Pen
tru mînuirea lor vor fi necesare 
noi cadre de mecanizatori bine 
pregătiți, va fi necesară ridica
rea calificării profesionale a ce
lor ce lucrează de mai mulți ani 
pe ogoare.

Ce probleme ridică acum acest 
complex proces de învățămînt ? 
Cum se asigură însușirea deprin
derilor practice de către elevii- 
mecanizatori și de către colegii lor 
mai mari care intră în pri
mul an de producție ? Cum se 
preocupă organizațiile U.T.C. de 
viața și activitatea în producție 
a tinerilor mecanizatori ?

La aceste întrebări am căutat 
răspunsuri cu prilejul anchetei pe 
care am organizat-o recent în re
giunile Argeș, Banat, Brașov, 
București, Crișana, Dobrogea, Iași 
și Maramureș.

SEMNATARI
PRINCIPALI 

PE 
CERTIFICATUL 

RECOLTEI

LA POARTA MESERIEI »
I

Tn fiecare an, marea fa
milie a mecanizatorilor își 
sporește nodurile cu absol
venții unei noi promoții 
ieșită de pe băncile școli
lor profesionale. La pro
priu și la figurat, în fața 
ior se deschide un cîmp 
larg de activitate. Vin în 
S.M.T., în G.A.S. nu numai 
cu o diplomă de absolvent, 
dar și cu dorința de a pu
ne la temelia viitoarelor re
colte cunoștințele acumu
late în anii de școală. Cum 
sînt primiți ? Cum sînt 
sprijiniți și îndrumați la 
primii lor pași în meserie ?

— în fiecare an —• ne 
spunea tovarășul inginei 
ALEXANDRII LINTEȘ, 
directorul S.M.T. Hărman 
primim noi absolvenți. E 
firesc, pentru că parcul 
de mașini și tractoare spo
rește mereu. Cei mai mulți 
dintre ei se încadrează din 
prima zi în ritmul de lu
cru general. Anul trecut 
am primit 35 de absol
venți, iar în acest an 26. 
Toți au fost încadrați în 
brigăzile în care au făcut 
practica. Din primele zile, 
majoritatea lucrează cot la 
cot cu cei ce au o îndelun
gată experiență în meserie. 
Gheorghe Nan, Ștefan la
pon, Osvald Craus, Iacob 
Arpad, Constantin Tone 
și alți tineri absolvenți au 
lucrat deja în campaniile 
acestui an cu cele mai 
moderne mașini : tracto
rul „Universal 651“, com
bine, prese de balotat paie, 
semănători 2 SPC 2. Și nu 
numai că s-au descurcat 
bine, dar au ținut pasul 
cu cei ce au la activ mulți 
ani de muncă. Faptul că 
noi le-am stimulat de la 
început încrederea în for
țele și cunoștințele lor, le-a 
dat imbold. Firește că șe
fii de brigadă au suprave
gheat îndeaproape primii 
lor pași.

— Evident — relatează 
inginerul mecanic MIHAI 
VARZARU de la S.M.T. 
Sf. Gheorghe — noii ab
solvenți vin cu dorința de

a arăta tot ce pot. Și noi 
am primit un număr mare 
de absolvenți. Am căutat 
să-i încadrăm în brigăzile 
cu cei mai buni meseriași. 
Mulți din promoția acestui 
an au lucrat foarte bine 
cu combinele. Cred, însă, 
că cu unii am fost ne
drepți. Le-am dat în pri
mire tractoarele cele mai 
vechi și uzate.

— Desigur — ne spu
ne tovarășul inginer LA 
DISLAU POPA, directorul 
G.A.S. Scinteia, regiunea 
Crișana — a proceda ast
fel, este greșit. E datoria 
noastră, a conducerilor 
unităților, să creăm tinerir 
lor absolvenți condiții op
time pentru a-și pune în 
valoare cunoștințele însu
șite în școală. Trebuie să 
avem încredere în . pregă
tirea lor. A le da mașini 
proaste, pentru a învăța 
„chipurile“, meserie, în
seamnă a-i descuraja de 
la început. Nu vreau să 
fiu greșit înțeles. Nu mi
litez pentru a le da absol
venților cele mai bune 
mașini. Dar să nu luăm, 
înainte de a-i cunoaște 
bine, măsuri care să ducă 
la descurajarea lor. Iată 
un caz : Florian Buda ab
solvent din acest an, a 
fost trimis la școală de 
G.A.S. Gătaia. Cînd a ter
minat, cei ce-1 trimiseseră 
la școală, nu l-au angajat. 
Motivul ? Li s-a părut că 
va fi necorespunzător. Bă
iatul a venit la noi, pen
tru că făcuse aici o peri
oadă de practică. I-am dat 
tractor, combină și la re
coltări a fost printre frun
tașii campaniei. De altfel, 
vreau să subliniez că cel 
mai bun combiner în cam
pania de recoltare a griu
lui a fost tocmai un ab
solvent din acest an, ute- 
cistul Felician Romus.

La crearea acestui climat 
de încredere în capacitatea 
de muncă a noilor absol
venți, o contribuție de cea 
mai mare importanță tre
buie să o aducă organiza
țiile U.T.C.

— Ne ocupăm cu multă 
grijă de noii absolvenți — 
spunea tovarășul GHEOR
GHE TARAȘ, secretarul 
organizației U.T.C. de la 
S.M.T. Hărman. Cum au 
venit, am discutat cu fie
care în parte, i-am înca
drat în grupele U.T.C. din 
brigăzi. Atît membrii co
mitetului U.T.C., cît și or
ganizatorii de grupă, au 
solicitat șefilor de brigadă 
ca cei mai buni mecani
zatori să se ocupe de în
drumarea și ajutorarea noi
lor absolvenți. Orice prilej 
este folosit pentru a dis
cuta cu noii mecanizatori 
și nu numai despre pro
blemele stricte ale muncii 
pe tractor. Cu absolvenții 
de anul trecut au fost or
ganizate excursii documen
tare la Casa Agronomu
lui din Hălchiu, la Uzi
nele de tractoare, schim
buri de experiență între 
brigăzi, discuții cu frun
tașii recoltelor bogate. Ne 
străduim ca, de la înce
put, aceștia să simtă prie
tenia și ajutorul celorlalți 
mecanjzatori mai vechi, cu 
mai multă experiență.

Dar nu peste tot se în
tîmplă așa.

— Eu am venit de două 
luni Ja S.M.T. Teiu — ne 
spunea proaspătul absol
vent. FLOREA MIHA- 
LACHE- Am fost reparti- 
tizat la brigada lui Ilie 
Chiru. Sînt utecist. După 
cît mi-am dat seama, ac
tivitatea grupelor U.T.C. 
din cadrul acestei stațiuni 
nu se desfășoară la un 
nivel corespunzător. în 
răstimpul de cînd lucrez 
aici n-am cerut (nici eu 
și nici ceilalți 6 colegi 
de-ai mei de promoție) dar 
nici n-am primit vreun 
sprijin din partea comite
tului U.T.C. pe S.M.T. și 
aveam nevoie, pentru că 
sînJem la primii pași în 
meserie, în această mare 
școală a producției.

Unde duce acest dezin
teres față de noii veniți

este ilustrat și de starea de 
lucruri pe care am întîl- 
nit-o la unele brigăzi de la 
S.M.T. Cărei. La întreba
rea cum sprijiniți pe noii 
mecanizatori, 10AN FE- 
ZER, șeful brigăzii a treia, 
ne-a spus :

— Anul acesta au fost 
repartizați la brigada mea 
5 absolvenți. Nu prea am 
stat de vorbă cu ei. Le-am 
dat tractoare și pluguri cu 
inventar. Fac șl.ei ce pot.

— Și totuși, nu am înțe
les, cum îi ajutați ?

— Păi, dacă nu știu, în
treabă.

Ciudat. Așa s-a proce
dat și cu cei 3 absolvenți 
din anul trecut. Rezulta
tul ? Ni-1 confirmă tovară
șul VICTOR ZAHARIA, 
inginer agronom Ia coope
rativa agricolă Tiream :

— Lipsiți de îndrumarea 
necesară, noii tractoriști au 
lucrat cum s-au priceput. 
Am semănat în primăvară 
460 hectare cu porumb și 
200 cu sfeclă de zahăr. Pe 
parcelele însămînțate de ei 
nu s-au putut executa lu
crări mecanice de întreți
nere. Rîndurile erau strîm- 
be, inegale. De aceea pra- 
șilele n-au putut fi făcute 
la timp.

Pentru îndrumarea aten
tă a tinerilor mecanizatori 
aflați în primul an de pro
ducție nu este nevoie de 
multe pledoarii. Activita
tea practică însăși o im
pune. Ea trebuie să se ma
nifeste permanent, pe toate 
planurile (în viață, în mun
că) și reclamă participarea 
tuturor celor ce răspund 
de activitatea noilor absol
venți : conducerile S.M.T. 
și G.A.S., organizațiile 
U.T.C. din aceste unități, 
șefii de brigadă, inginerii 
și brigadierii din coopera
tivele agricole de produc
ție, șefii de secții din 
G.A.S. De modul în care 
sînt îndrumați și ajutați în 
această perioadă tinerii 
mecanizatori depind într-o 
însemnată măsură rezulta
tele lor actuale și viitoare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

Grija pentru formarea noilor ca
dre de mecanizatori nu începe însă 
doar cînd tînărul a pășit pe poarta sta
țiunii cu diploma în buzunar. Mai bine 
de jumătate din cei trei ani de școală 
elevii și-o petrec în practică, la bri
găzi. Aceasta ilustrează convingător 
faptul că, alături de școală, S.M.T. și 
G.A.S. poartă răspunderea modului în 
care sînt pregătiți viitorii mecanizatori. 
Ancheta întreprinsă a scos însă în evi
dență că organizarea perioadei de 
practică necesită încă multe îmbunătă
țiri.

— Neajunsurile — ne-a relatat to
varășul Rudolf Dolinschi, inginer meca- 
nic-șef al Trustului G.A.S. Oradea — 
pornesc chiar de la felul în care școlile 
fac repartizarea elevilor în lunile de 
practică. Conducerile unor școli consi
deră acest fapt un lucru minor. Este o 
realitate, binecunoscută, că acumularea 
cunoștințelor în perioada de practică 
este direct influențată de modul în care 
este făcută această repartiție. Expe
riența ne arată că perioadele de prac
tică sînt bine fructificate de elevi dacă 
aceștia sînt repartizați, în toți anii de 
școală, la aceleași unități, și chiar la 
aceleași brigăzi. Aceasta dă posibilitatea 
conducătorilor unităților, șefilor de bri
gadă să urmărească îndeaproape evolu
ția fiecărui elev în însușirea cunoștin
țelor necesare unui bun mecanizator.

Cel mai bine ar fi dacă elevul ar 
efectua toate practicile, numai în uni
tatea în care va fi repartizat să lucre
ze după absolvire. Cu rare excepții, a- 
cest lucru este posibil. Ar sport astfel 
cu mult răspunderea și interesul uni
tăților pentru buna lor pregătire. E bine 
ca fiecare șef de brigadă să știe că așa 
cum își va pregăti omul, așa îl va avea.

— Mie îmi place mult meseria — 
afirma utecistul Zoltan Dezideriu. Am 
făcut școala la Sf., ■ Gheorghe. Am 
învățat bine. In lunile de practică am 
întîmpinat însă greutăți, pentru că de 
fiecare 
loc. In 
S.M.T. 
vreme
anul doi am fost la 
Acum, după terminarea școlii, am fost 
repartizat iar la Sfîntu Gheorghe. In 
sfîrșit, după ce am fost o lună la o 
brigadă, am ajuns în brigada întîi care 
lucrează la cooperativa agricolă din co
muna Reci. Sper că de aici să nu mai 
fiu mutat. Aceste „voiajări" mi-au cre
at greutăți în însușirea meseriei. E 
adevărat că peste tot se fac aceleași 
lucrări. Dar cînd ari într-un loc, se
meni în altul, și recoltezi în al treilea 
n-ai posibilitatea să-ți urmărești, rezul
tatele muncii, să-ți dai seama dacă ai 
lucrat bine ori nu. Dar și din alt punct 
de vedere. Ca elev nu știi ce-ți lipsește 
și, trecînd de la o brigadă la alta, oa
menii în grija cărora ești dat să te a- 
jute, nu pot asigura o continuitate a 
pregătirii tale profesionale.

Tot în acest sens inginerul agronom 
Victor Zaharia de la cooperativa agri
colă Tiream, regiunea Maramureș, ne 
relata >

— Organizația U.T.C. din coopera
tiva noastră a recomandat pentru școala 
de mecanizatori de la Cărei pe frații 
Ion și Vasile Țurcaș și încă alți 5 ti
neri. Erau băieți buni. Am sprijinit cu 
căldură recomandarea lor, întrucît d,o- 
ream ca acei ce ne lucrează pămîntul 
să fie oameni din satul nostru. Ei nu 
ne-au înșelat încrederea. La școală au 
învățat bine. Tn perioadele de practică 
ne-am străduit să-i ajutăm în com
pletarea cunoștințelor lor. Personal, am 
organizat pentru ei expuneri și demon
strații pentru cunoașterea solelor, a 
structurii terenului.. I-am învățat cum

„Abecedarul
se învață
la școala

dată am făcut practica în alt 
anul întîi am fost repartizat la 
Sfîntu Gheorghe. Am lucrat o 
într-o brigadă, apoi în alta. In 

S.M.T. Hărman.

să
bucurie să se întoarcă în sat ca me
canizatori. Spre surprinderea noastră ■ 
și a lor, au fost repartizați în altă 
parte, iar la brigada de la noi au so
sit alți absolvenți care făcuseră prac
tica în una . din brigăzile de la S.M.T. 
Tășnad. Sînt slab pregătiți. Cu 
ei va trebui s-o luăm de la capăt, fără 
a avea măcar certitudinea că vor ră- 
mîne să lucreze la noi mai mulți ani.

Propuneri interesante, care credem că 
merită toată atenția forurilor compe
tente, cu privire la ridicarea valorii 
practicii în producție, ne-a prezentat 
și tovarășul Ion Cenda, inginer meca- 
nic-șef la Trustul G.A.S. Arad.

regleze mașinile. I-am așteptat Cu
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' O. altă problemă mult controversată 
in cadrul anchetei noastre a fost aceea 
legată de cursurile agrozootehnice de 
trei ani. Toți interlocutorii au subli
niat importanța deosebită pe care o au 
aceste cursuri în îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale ale mecanizatorilor, 
în majoritatea stațiunilor de mașini și 
tractoare li s-a acordat atenția cuveni
tă, dar părerile au fost împărțite în 
ceea ce privește modul și timpul de 
desfășurare a cursurilor.

In Trustul Gostat Oradea — ne spu
nea tovarășul Rudolf Dolinschi, inginer 
șef mecanic al trustului — anul trecut 
au fost cuprinși în 38 de cercuri 834 
de mecanizatori din 29 de unități. Lec
țiile au fost strîns legate de specificul 
unităților, au fost urmate de demon
strații practice, de prezentarea unor 
diâfilme, de schimburi de experiență. 
Cea mai mare greutate însă au întîmpi- 
nat-o lectorii cu graficele de predare 
stabilite. Lecțiile s-au ținut după orele 
de program. Oamenii veneau obosiți, cu 
unele întîrzieri. După eforturile depuse 
în producție nu se puteau concentra 
efectiv, nu erau suficient de atenți la 
cele ce li se explica.

De aceea unele probleme mai compli-

STOP
ÎNVĂȚĂTURII?

cate, mai ales cele legate de noile ma
șini, trebuiau explicate, reeditate, con
tinuu împrospătate. Părerea mea este 
ca în noul an de învățămînt acestor 
cursuri să li se rezerve cîte 1—2 zile 
pe săptămână (2—3 ore pe zi) din pro
gramul de producție. Astfel, eficiența'“ 
fiecărei lecții crește. Noi procedăm și 
altfel. Înainte de fiecare campanie fa
cem instruiri în unități. Apoi facem o 
examinare pe centre la care participă 
și tovarăși din conducerea trustului. 
Mecanizatorii primesc note. In funcție

de cunoștințele fiecăruia se face și re
distribuirea mașinilor, pe fel de lucrări.

— Dar cu cei care au terminat anul 
trei ce se întîmplă ? — își pune între
barea tovarășul inginer Pavel Sachela- 
rie, de la S.M.T. Greci, regiunea Argeș. 
La noi, ca în toate unitățile de altfel, 
vin mereu mașini noi. Firește, noi fa
cem instructaje cu toți șefii de brigadă, 
cu mecanicii de atelier. Dar nu-i pu
tem cuprinde pe toți mecanizatorii. 
Ne-arn gîndit ca să facem un curs se
parat cu cei ce vor. luara, cu noile ma-

șini. N-am găsit însă formula cores
punzătoare.

— Și eu optez pentru asemenea in
struiri — confirmă tovarășul Ion Mitre 
inginer mecanic șef la S.M.T. Cărei. 
Noi facem instructaje înainte de fie
care campanie. Cei 400 de mecanizatori 
sînt împărțiți în două grupe, în raport 
cu experiența fiecăruia $i timpul care 
a trecut de cînd e mecanizator. Totuși, 
acest sistem prezintă și unele neajun
suri. Și iată de ce. De exemplu, într-o 
campanie combinele trebuie mereu re
glate în funcție de cultura pe care o 
recoltezi: grîu, mazăre, trifoi, lucerna. 
Aceste adaptări necesită timp. Ori nu 
putem stagna lucrul, ținîndu-i pe me
canizatori numai la instructaje. Și, de 
obicei, aceste operații le fac șefii de 
brigadă și mecanicii de atelier. Ținînd 
cont că în această vară am lucrat cu 
400 de combine și am avut o gamă 
mare de culturi de recoltat, este clar 
că operațiile de reglare ne-au dat multă 
bătaie de cap. Acest exemplu arată că 
trebuie să se găsească o formă mai 
eficientă de ridicare multilaterală a 
cunoștințelor profesionale ale mecani-
zatorilo^

— In campania recoltării griului am 
asistat la o scenă interesantă. La G.A.S. 
Petica, doi șefi de brigadă se „băteau“ 
pentru un elev. Fiecare voia să-l ia să 
lucreze cu el. Firește, am crezut că ele
vul are o pregătire excepțională. Discu- 
tînd cu cei doi șefi de brigadă am aflat 
însă că preferința lor pentru . elevul 
practicant se datora nu excepționalei 
sale pregătiri, ci istețimii cu care făcea 
rost de saci goi pentru combine.

Cu toată ciudățenia lui, aș putea spu
ne că acesta este țotuși un caz fericit. 
Lucrînd pe aceeași combină cu un me
canizator calificat, cu experiență, ele
vul, între două curse după saci, avea 
totuși posibilitatea să învețe cîte ceva. 
In rest, lucrurile se petrec cam așa. 
Elevul vine la practică în unitate, aici 
un specialist îi „cîntărește din ochi“ 
priceperea și-i dă o mașină ca să exe
cute lucrările ușoare pe care le-a învă
țat. In general, elevii practicanți sînt 
puși să execute lucrări pe care le cu
nosc și nu cele, pe care le mai au de 
învățat. Dacă, de exemplu, în unitate 
se recoltează grîu și se . fac arături de 
vară, elevul practicant e. pus să execu- 

arături pentru-că asta știe să .facă. 
aceasta în condițiile în- care el este

te
Și--------- -------------r------  ---------....
în ultima perioadă de profetică și pîriă 
la 
ze
nu puțini absolvenți care abia într-un 
an și jumătate, uneori chiar doi, de la 
încadrarea lor ca mecanizatori calificați 
ajung să învețe să. lucreze cu toate 
mașinile din dotarea unei gospodării. 
De ce se întîmplă așa ? Neajunsul prin
cipal constă în instrucțiunile actuale 
cu privire la răspunderile mecanizatori
lor pe lingă care sînt repartizați elevi 
în practică față de pregătirea profesio- 

: nală a acestora. S-ar putea găsi chiar și 
‘ mijloace pentru a spori cointeresarea 
mecanizatorilor ca elevii de a căror in
struire practică' se ocupă, să obțină la 
examene bune rezultate.

■— însăși sistemul de practică — a- 
daugă .tovarășul Mihai Petrovici, ingi
ner șef la S.M.T. Hărman —- conceput 
de școală prezintă. serioase neajunsuri. 
Elevul este trimis la brigadă cu un 
„caiet de practică“ care îl obligă să 
răspundă la circa 150 de întrebări sta
bilite în școală. Asemenea caiete 
devin astfel un chin pentru elevi, care 
stau toată ziua să completeze răspun
surile la întrebări, de multe ori fără 
nici o legătură cu lucrările care se 
execută în perioada respectivă la bri
gadă.

absolvire nu va mai apuca să lucre- 
pe combină. Așa se face că avem

La ancheta noastră am primit răspunsuri de la mult mai mulți interlocutori decît 
cei cărora le-am dat cuvîntul în această pagină. Aprecierile, observațiile, propunerile 
lor sînt asemănătoare cu cele publicate aici.

De la cel mai proaspăt absolvent al școlii profesionale de mecanici agricoli și 
pînă la directori de S.M.T. și de trusturi Gostat, toți interlocutorii noștri au subliniat 
progresele înregistrate în procesul de instru ire teoretică și practică a actualilor și viito
rilor mecanizatori. Totodată, preocupați de această problemă deosebit de importantă, 
ei au făcut o serie de propuneri interesante pentru îmbunătățirea în continuare a si
stemului de pregătire a mecanizatorilor, îh timpul școlii și după absolvire. Dată 
fiind actualitatea și utilitatea lor, le prezentăm" sintetic '

• Să se studieze de către Secția de învățămînt și propagandă a Consiliului Su
perior al Agriculturii posibilitatea ca elevii școlilor profesionale de mecanici agricoli să 
fie repartizați în fiecare an Ia practică-în aceleași unități (și pe cît posibil în aceleași 
brigăzi) unde vor fi repartizați după absolvirea șCoIiî.

în același timp, să se stabilească măsuri stimulative pentru creșterea răspun
derii mecanizatorilor mai vechi față de pregătirea practică a elevilor, a căror in
struire le-a fost dată în grijă.

• Conducerile S.M.T. și G.A.S. să-i încadreze pe noii absolvenți în cele mai bune 
brigăzi, unde lucrează mecanizatori' cu multă experiență de viață și de muncă. Șefii 
de brigăzi, ajutați de organizatorii de grupe U.T.C. și respectiv de secretarii U.T.C. 
pe secții, să se ocupe personal și cu toată grija de tinerii mecanizatori care sînt în 
primul lor an de producție, astfel încît aceștia să capete într-un timp cît mai scurt 
deprinderile practice de întreținere și exploatare a întregului set de mașini din dota
rea unei brigăzi.

• Comitetele organizațiilor U.T.C. din S.M.T. și G.A.S. să ajute mai mult grupele 
U.T.C. din brigăzi și organizațiile pe secții teritoriale, astfel încît acestea să-i familia
rizeze încă din primele zile pe noii absolvenți cu viața și munca în brigadă, să-i an
treneze în întrecerea socialistă, să stimuleze răspunderea lor față de calitatea muncii 
pe care o prestează, față de respectarea disciplinei.

• Studiind experiența unităților agricole fruntașe, Secția de învățămînt și propa
gandă a Consiliului Superior al Agriculturii să stabilească măsuri pentru îmbunătăți
rea procesului de ridicare a calificării mecanizatorilor atit în cadrul învățămintului 
agrozootehnic de 3 ani, cît și după absolvirea acestuia.

Pagină realizată de:
I. ȘERBU, N. BARBU, I. MARCOVICI.
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Lucrările Adunării Succese ale patrioților
Generale a O.N.U. sud-vietnamezi

NEW YORK 29. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite : Lucrările celei de-a 
20-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă. Paralel 
cu dezbaterile generale, 
dimineața a avut loc o ședință 
închisă a Consiliului de Securita
te în cursul căreia, după cum s-a 
aflat aici, a fost discutat rapor
tul de activitate pe care Consi
liul urmează să-l prezinte Adună
rii Generale. La aceeași oră, 
10,30 (ora Neto York-ului) s-a 
întrunit Comitetul juridic, inau- 
gurindu-se astfel lucrările celor 
șapte comitete principale ale 
O.N.U. Aceasta a fost o ședință 
de lucru avînd ca scop alege
rea vicepreședintelui Comitetului 
(președinții comitetelor principale 
au fost aleși zilele trecute cu oca
zia constituirii Comitetului gene
ral al adunării), alegerea rapor
torului și organizarea lucrărilor 
Comitetului în sensul stabilirii or- 
dinei de precădere a discutării 
punctelor de pe ordinea de zi. 
Vicepreședinte al Comitetului a 
fost ales reprezentantul țării noas
tre, Constantin Flitan.

In cadrul dezbaterilor generale 
în ședința de dimineață au luat 
Cuvîntul S. M. Kapwepuie, mi
nistrul de externe al Zambiei, Ahti 
Karjalainen, ministrul de externe 
al Finlandei, Etsu Saboro Shiina,

marți

p

ministrul de 
niei și Z. 
nistrul de 
kistanului. In intervențiile lor re
prezentanții Finlandei și Japoniei 
s-au concentrat îndeosebi asu
pra problemelor privind funcțio
narea și îmbunătățirea activității 
O.N.U., în timp ce reprezentan
tul Zambiei și-a consacrat aproa
pe în întregime cuvîntarea pro
blemei eliberării depline a Africii 
din jugul colonial. Ministrul de 
externe al Pakistanului a expus 
pe larg poziția țării sale in. con
flictul cu India pe marginea pro
blemei Cașmirului.

externe al 
A. Bhutto, 
externe al

Japo- 
mi ■
Pa-

Un detașament al patrioților sud-vietnamezi a 
atacat luni noaptea sub tirul mortierelor și obu- 

'”i localitate din provincia 
150 kilometri sud-vest de

zelor o importantă 
Phong Dinh, situată la 
Saigon.

Patrioții au pătruns în lo
calitate capturînd arme și 
echipament militar, precum 
și trei stații de radio. Potrivit 
comunicatelor militare, gar
nizoana trupelor guverna
mentale a suferit pierderi 
grele. Cele două batalioane 
saigoneze trimise în sprijinul 
trupelor atacate, remarcă a- 
genția France Presse. au sosit 
la fața locului după ce forțele 
patriotice s-au repliat

▼

încordare la Santo Domingo
în fata Palatului prezidențial 

din Santo Domingo a avut loc 
luni o demonstrație a studenților 
și elevilor care cer guvernului 
provizoriu dominican să ia măsuri 
pentru evacuarea trupelor inter
americane din școlile unde sînt ca
zate, pentru a putea fi reluate 
cursurile. Un soldat de gardă a 
deschis foc, omorînd pe unul din
tre demonstranți. Ca răspuns la a- 
ceastă provocare, demonstranții au 
prins po asasin și l-au reținut ca 
ostatec. S-a anunțat oficial că un

alt demonstrant a fost omorît, iar 
17.au fost răniți în timpul mani
festației prilejuite la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute de sosirea fostului 
președinte dominican, Juan Bosch, 
la Santo Domingo.. Agenția U.P.I. 
ielevă, intr-o telegramă de presă 
că în ultimele zile climatul politic 
din tară s-ar fi înrăutățit. între Go- 
doy și grupul militarilor care au 
activat in junta militară a lui Im- 
bert Barreras există neînțelegeri 
care amenință să ducă la o nouă 
încercare de forță.

Făcînd. bilanțul luptelor 
care s-au desfășurat în pe
rioada 27 mai —- 19 august în 
provinciile Quang Nam st. 
Quang Ngai, agenția de presă 
„Eliberarea“ subliniază că 
forțele patriotice au scos din 
luptă 1 829 de infanteriști 
marini americani. Pentru a 
face față pierderilor suferite, 
arată agenția, la 26 septem
brie la baza de la Da Nang 
au fost debarcați alți 1 300 de 
infanteriști americani.

Pe de altă parte, populația 
sud-viețnameză continuă să-și. 
manifeste protestul față de 
regimul militar de la Saigon. 
Recent, anunță agențiile de 
presă, în orașul Quang Tri, 
capitala provinciei cu același 
nume, a avut loc o demon
strație de protest a populației 
budiste. Aproximativ 15 000 
de persoane au demonstrat 
timp de două ore pe străzile 
principale ale orașului pur- 
tind pancarte care exprimau 
hotărîrea lor de a lupta împo
triva persecuțiilor și discrimi
nărilor aplicate de guvernan
ții de la Saigon împotriva 
populației budiste.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
în clădirea Vecei Executive 
Federale din Belgrad au în
ceput la 28 septembrie lucră
rile celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte guverna
mentale romàno-iugoslave de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică.

Din partea Republicii Socia
liste România participă Ale
xandru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, și Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar din partea 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, Boris Kraiger, 
vicepreședinte al Vecei Execu
tive Federale, și Alexandar 
Grlicikov, membru al Vecei E- 
xecutive Federale.

La 28 septembrie, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad, a organizat un coc
teil în saloanele ambasadei. 
La cocteil au participat Boris 
Kraiger, vicepreședinte al Ve
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Alexandar Grlici
kov, membru al Vecei Execu
tive Federale a R.S.F.I., Bo- 
goliub Stoianovic, președintele 
Vecei republicane a Skupștinei 
R. S. Serbia, Boșko Vidakovici, 
adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, 
membrii părții iugoslave a co
misiei mixte, experți din dele
gația iugoslavă și reprezen
tanți ai unor organizații eco
nomice.

★

în seara zilei de 27 septembrie, 
Boris Kraiger, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale 
R.S.F. Iugoslavia, a oferit o re
cepție în cinstea tovarășilor A- 
lexandru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care se află la Belgrad 
pentru a participa la sesiunea Co
misiei mixte guvernamentale ro- 
mîno-iugoslave de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

a

Organismul obosit și șubred al parti
dului republican din S.U.A. va fi supus 
unei operațiuni de întinerire. Liderii săi 
sînt îngrijorați: viitorul li se înfățișează 
înnegurat. „Experiența Goldwater“ a 
coborît prestigiul partidului pînă la un 
nivel primejdios și acum se caută febril 
leacuri miraculoase pentru ca o redre 
sare să se petreacă într-o perioadă 
apropiată.

ractic, partidul 
publican nu 
în fruntea sa 
personalitate repu
tată, capabilă să 
afirme o poziție 
netă în poblemele 
esențiale. Echipa 
Goldwater a fost 

condu- 
după 

„Epoca

re- 
aie 

o

invitată să părăsească 
cerea partidului îndată 
catastrofa electorală.
Goldwater“ aparține trecutului 
și, totuși, candidatul înfrînt 
continuă să dețină încă influ
ență asupra destinelor republi
cane. Acestei influente se stră
duiesc să-i pună capăt definitiv 
acele cercuri din partid care 
nu au uitat amarnica lecție 
votului.

Problema nu se reduce 
persoane. Simpla înlocuire 
lui Goldwater nu înseamnă i 
șirea din impas. De acest lucru 
se pare că liderii republicani 
încep să fie conștientă La 
Washington s-au întrunit con
ducătorii din întreaga țară ai 
acestei formații spre a. discuta 
probleme de perspectivă. Grija 
lor principală — după cele

cl

J d
ri 

ie-

apărute în presă — ar fi fost 
aceea de a evita identificarea 
viitoare a partidului republican 
cu conservatorismul ultrareac- 
lionar. S-a pus in circulație 
formula „conservatorism lumi
nat", dar examenul faptelor 
este necruțător. Conservatoris
mul rămîne conservatorism 
chiar dacă devine „luminat“. 
Abandonarea pozițiilor pe care 
s-a situat Goldwater necesită o 
intervenție chirurgicală politi
că pe care partidul republican 
s-ar putea să nu o suporte cu 
ușurință) In timp ce republi
canii considerați liberali depun 
eforturi pentru renovarea par
tidului, ziarului britanic „Guar- 
dian" semnala activizarea drep
tei in state din vest („John 
Birch Society“, organizația 
„Americani, treziți-vă!" și alte 
grupuri legate de goldwate- 
rism). Unul din liderii lui „Joltn 
Birch“, fostul actor de cinema 
Ronald Reagan, pretinde inves
tirea, de către partidul republi
can a candidaturii sale la pos
tul de guvernator al Califor
niei. Sub steagul compromis al 
dieptei, republicanii nu ar

avea altă șansă decît a reedita 
eșecul lui Goldwater, firește 
pe un plan limitat, local.

Promotorii întineririi parti
dului se străduiesc să elabore
ze un program de acțiune. Unii 
ar pleda pentru apărarea „drep
turilor statelor împotriva exce
selor și controlului autorităților 
federale“. Dar aceasta nu 
înseamnă, implicit, a apăra 
tezele acelor conducători de 
state federale care în numele 
unei independențe tradiționale 
cer conservarea practiciloț ra
siste ? Fruntași republicani cu 
un mai acut simț al realităților

drepturilor civile“ insistă să se 
dea tiparului o declarație ex
trem de clară potrivit căreia 
„noii veniti ar trebui să țină 
minte că partidul republican 
este partidul Iui Abraham Lin- 
coln și al drepturilor civile". 
O asemenea declarație — arăta 
ziarul ■— „i-ar convinge pe di- 
xicrați că primirea in partidul 
republican nu va fi prea căl
duroasă și că poate ar face 
mai bine să rămînă în partidul 
democrat“. Delimitarea aceasta 
ar fi determinată — printre al
tele — 
nați de

„Renovări
au solicitat să se precizeze po
ziția în problema egalității ra
siale. O declarație dată publi
cității atribuie partidului repu
blican merite în acest domeniu. 
Declarația a fost considerată 
sărăcăcioasă sub aspectul cla
rificărilor.

Intenția unor dixicrați (de- 
mocrati din sud, cunoscuti 
pentru fanatismul lor rasist) de 
a adera la partidul republican 
incomodează pe republicanii 
care militează pentru înlătura
rea moștenirii lui Goldwater. 
După „New York Herald Tri
bune“, „republicanii cu vederi 
liberale :și favorabili „legislației

de doi factori consein- 
cotidianul newyorkez :

„un remarcabil tînăr «de tip 
Kennedy»“ („Times"). E) s-a 
remarcat prin refuzul — anul 
trecut — de a-1 urma pe Gold- 
water, iar în prezent se deta
șează și de Nelson Rockefeller. 
Pentru a sublinia poziția sa 
independentă față de tutorele 
prea puțin popular al listei re
publicane 
Lindsay a 
uimitoare 
înapoiat lui Rockefeller o sumă 
de bani ce îi fusese împrumu-, 
tată pentru necesități electo
rale. Gestul — care, firește, a 
enervat pe guvernatorul mi-

de la New York, 
comunicat —• cu o 
publicitate — că a

republicane
a) „efectul foarte nefavora

bil pe care l-ar avea asupra 
încercărilor de a cîștiga votu
rile populației de culoare clin 
nord" ;

b) „republicanii nu vor să 
se încarce cu «un surplus de 
dixicrați» tocmai în momentul 
de față cînd populația de cu
loare din sud își cîștigă drep
tul la voi“.

In evoluția viitoare a parti
dului republican un element 
decisiv ar putea să-l reprezin
te reușita sau înfrîngerea lui 
John Lindsay la New York. 
Lindsay este „principala spe
ranță a liberalilor republicani",

bardar — subliniază atmosfèra 
din interiorul partidului repu
blican.

Va reuși Lindsay să cuce
rească fortăreața democrată a 
marelui oraș ? Candidatul re
publican pare animat de încre
dere și duce o activă campa
nie electorală. Un eventual 
succes al lui Lindsay ar putea 
să deschidă drum larg proiec
telor de renovare a partidului 
republican. Un eșec al său, 
dimpotrivă, ar furniza noi ar
me adepților conservatorismu
lui, prietenilor politici ai lui 
Goldwater.

EUGENIU OBREA

Prezența. Ku-Klux- 
Klanului în ~ 
și cu 
Anglia 
nalată 
rînduri. 
că în vara 
acțiunile 
organizații 
in țările

Europa 
deosebire in 

a fost sem- 
în 
Se

repetate 
pare însă 

aceasta 
faimoasei 

teroriste 
europene

s-au intensificat. Du
pă cum relatează 
ziarul londonez „Ob- 
server“» în ultimul 
timp ciucile arse, 
scrisorile de amenin
țare, molestările și 
alte acțiuni specifice 
Ku - Klux - Klanului, 
âu avut pe teritoriul 

o frecvență 
tot așa 
ca și în

nu vor putea face 
față membrilor Ku- 
Klux-Klanului — a 
spus el — noi înșine 
vom cerceta cine este 
vinovat și vom lua 
măsuri pentru a ne 
apăra. Oamenii noș
tri vor fi învățați 
cum să stingă rugu
rile“.

Intensificarea ac
țiunilor Ku-Klux-Kla
nului în Anglia a fost 
consemnată și în ra
portul unor juriști 
din Asociația „Cam
pania împotriva dis
criminării rasiale“. In 
acest document juriș
tii relatează despre

Moore, a lăsat să se 
înțeleagă că toate 
cazurile aduse la cu
noștința opiniei pu
blice prin presă sau 
relatate în rapoartele 
întocmite, constituie 
doar „partea vizibilă 
a icebergului“. „Noi 
credem că marile ne
plăceri încep de-abia 
,acum, imigranții 
dau seama că ei 
buie să facă față 
guri persecuțiilor 
violențelor posibile“.

Prezența Ku-Klux- 
Klanului s-a 
simțită și pe 
riul Germaniei 
dentale. Presa

englez 
aproape 
de mare 
sudul Statelor Unite.
Atacurile asupra po
pulației dc culoare și 
asupra locuințelor ei 
au făcut ca in cele 
din urmă să se de
clanșeze o alarmă ge
nerală. Numai că 
autoritățile engleze 
ca și poliția ■ nu .s-au 
grăbit să adopte nici 
un fel de măsuri. In 
aceste condiții popu
lația interesată, for
mată mai ales din 
imigranți din Indiili 
dc vest, a trecut la 
organizarea unor ac
țiuni de autoapărare.

Președintele Aso
ciației pentru regle
mentarea diferende
lor rasiale a declarat 
că organizația sa a 
înființat cursuri me
nite să inițieze pe 

' locuitorii amenințați 
în ceea ce privește 

I metodele cele mai 
| eficace de apărare. 
■ „Dacă legile Angliei

Raportul lui A. Kosîghin
Obiectivul fotografic 
prins o imagine din 
dvoreț, minunată bijuterie 
arhitectonică a Leningradului 

Foto :
SC1NTEIA TINERETULUI

a sur- 
Petro-

monetar interoccidental
Miniștrii de finanțe ai princi

palelor puteri financiare occiden
tale care alcătuiesc așa-numitul 
grup al celor zece sau „Clubul 
de la Paris“ au convenit luni 
seara, după mai multe reuniuni 
succesive, să angajeze imediat 
negocieri asupra unei reforme a 
sistemului monetar interocciden- 
tal. Acordul privind procedura a- 
cestor negocieri conține două 
prevederi principale: 1. Miniștrii 
însărcinează pe supleanții lor să 
caute în cursul unei prime faze 
a negocierilor o soluție a proble
mei monetare, în special mijloa
cele pentru obținerea unor noi 
lichidități. Un raport în această 
privință va. trebui să fie prezen
tat de către supleanți în primă
vara viitoare. 2. In cazul în care 
o bază de acord va fi găsită în
tre cei zece asupra punctelor 
esențiale, noi măsuri vor fi elabo
rate în cursul unei a doua faze 
a negocierilor în colaborare cu 
Fondul Monetar Internațional. 
Aceste măsuri vor fi aduse în 
discuția unei adunări. cu o par
ticipare mai largă. Ministrul de 
finanțe al S.U.A., Henry Fowler, 
a declarat că deși s-a pronunțat 
pentru acest acord, după părerea 
sa perioada stabilită pentru pre
zentarea raportului este „neobiș
nuit de scurtă“ pentru a studia 
o problemă atît de importantă.

Sandor Pondi
a încetat din viața

BUDAPESTA 28 (Agerpres).
Marți a încetat subit 

viață, în vîrstă de 73 de 
Sandor Ronai, membru al 
roului Politic al C.C. 
P.M.S.U., membru al Consiliu
lui Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, membru în 
Consiliul Național al Frontului 
Popular Patriotic.

-------•.

la plenara C.C. al P.C.U.S

din 
ani, 
Bi- 

al

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, în raportul „Cu privire 
la îmbunătățirea conducerii 
industriei, perfecționarea pla
nificării și intensificarea sti
mulării economice a producției 
industriale în U.R.S.S.“ pre
zentat la Plenara C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a subliniat 
că „în cadrul soluționării pro
blemelor actuale ale dezvoltă
rii pe mai departe a industriei 
și creșterii nivelului de viață 
al poporului, atenția principa
lă trebuie să fie acordată per
fecționării metodelor și forme
lor de conducere a industriei“. 
El a preconizat o serie de mă
suri menite să asigure ridica
rea nivelului științific al pla
nificării economiei, lărgirea 
independenței economice a în
treprinderilor și creșterea ro
lului lor ca nucleu economic 
de bază, intensificarea stimu
lării economice a producției. 
Pentru îmbunătățirea condu
cerii industriei s-a propus 
crearea de ministere industri
ale care să aibă toate dreptu
rile și să poarte întreaga răs
pundere pentru dezvoltarea 
ramurilor respective. Princi
piul conducerii pe ramură in
dustrială trebuie să fie îmbi
nat cu principiul teritorial. 
Vorbitorul a comunicat că 
C.C. și Consiliul de Miniștri 
au adoptat o hotărîre în legă
tură cu acordarea de noi drep
turi republicilor unionale în 
domeniile planificării, con
strucțiilor capitale, finanțării 
muncii și salariilor. S-a pro
pus, de asemenea, desființarea 
Consiliului superioi- al econo
miei naționale al U.R.S.S., 
Consiliului economiei naționale 
al U.R.S.S., consiliilor republi
cane ale economiei naționale 
și consiliilor economiei națio
nale din regiunile economice.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a subliniat 
marea importanță politică și 
practică a soluționării juste a 
problemelor planificării, con
ducerii și stimulării economice 
a producției. „Se poate afirma, 
fără exagerare, că. de felul 
cum vor fi rezolvate aceste 
probleme depind, în mare mă
sură, îndeplinirea cu succes a 
programului de construire a 
bazei tehnico-materiale a co
munismului, creșterea conti
nuă a nivelului de trai al po
porului și întărirea capacită
ții de apărare a țării noastre“.

Relevînd că industria sovie
tică se dezvoltă pe baza sănă
toasă și trainică a relațiilor de 
producție socialiste, șeful gu
vernului sovietic a anunțat că, 
în cursul planului septenal 
(1959—1965), volumul global al 
producției industriale va crește 
cu 84 la sută, față de 80 — 
cit prevede planul. Vorbitorul 
a subliniat că se ridică nive
lul tehnic al industriei sovie
tice. El a arătat că revoluția 
tehnico-științifică contempora
nă pune pe prim plan astfel 
de probleme cum sînt nivelul 
tehnic, calitatea, trăinicia pro
duselor, eficiența producției.

Referindu-se la unele greu
tăți și lipsuri pe care le în- 
tîmpină industria sovietică, 
Alexei Kosîghin a amintit că 
în ultimii ani a avut loc o oa
recare reducere a volumului 
venitului național și producției 
industriale pe fiecare rublă 
din fondurile fixe de produc
ție. S-a încetinit întrucîtva și 
ritmul de creștere a producti-

vității muncii. „In anii urmă
tori noi putem și trebuie să 
îndreptăm această situație“. 
Vorbitorul a arătat că „greșe
lile în planificare, abordarea 
voluntaristă a rezolvării pro
blemelor economice, care s-au 
comis într-un trecut nu prea 
îndepărtat, au dus la încălca
rea proporțiilor între diferi
tele ramuri ale economiei“. El 
a subliniat că nu există o pro- 
porționalitate necesară între 
dezvoltarea industriei și a a- 
griculturii.

Referindu-se la necesitatea 
ridicării nivelului științific ai 
planificării de stat a econo
miei, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a subli
niat că planul trebuie elaborat 
pe baza perspectivelor progre
sului tehnico-științific. Arătînd 
că în scopul lărgirii indepen
denței economice a întreprin
derilor se propune să se redu
că numărul indicatorilor care 
se stabilesc de sus, vorbitorul 
a recomandat menținerea în 
plan a acelor indicatori care 
urmăresc ridicarea eficienței 
producției. Pentru orientarea 
întreprinderilor spre ridicarea 
eficienței producției, cel mai 
bun criteriu vor fi indicatorii 
beneficiului și rentabilității, 
care vor fi, de asemenea, sta
biliți prin planul de stat.

Subliniindu-se că în prezent 
este cu totul neîndestulătoare 
cointeresarea colectivului de 
producție și a fiecărui lucră
tor în îmbunătățirea rezulta
telor generale 
întreprinderilor, 
preconizează o 
suri menite să asigure stimu
larea materială a lucrătorilor. 
Astfel, se propune crearea 
unui fond pentru stimularea 
materială a lucrătorilor, pre
cum și crearea la întreprin
deri (pe seama venitului), a 
unui fond ale cărui mijloace 
vor fi folosite la construcții de 
locuințe și alte nevoi sociale.

Intrucît trecerea la noile 
forme și metode de stimulare 
economică implică îmbunătă
țirea sistemului de formare a 
prețurilor, a fost constituit 
Comitetul de stat al prețuri
lor, care urmează să prezinte 
la începutul anului viitor pro
puneri în legătură cu direc
țiile principale în elaborarea 
prețurilor cu ridicata.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a arătat 
că Consiliile economiei națio
nale, care au avut unele părți 
pozitive, au dus ulterior la 
fărîmițarea pe regiuni econo
mice a conducerii fiecărei 
ramuri industriale. în prezent 
este prevăzută organizarea a 
nouă ministere unionale și a 
11 ministere unionale repu
blicane. în atribuțiile ministe
relor industriale care vor fi 
create voi- intra planificarea, 
conducerea producției și re
zolvarea problemelor dezvol
tării tehnice, ale aprovizionă
rii tehnico-materiale, finanță
rii muncii și salariilor.

Alexei 
o mare 
transferării 
mice. El a subliniat 
iere că comitetele 
de jos și pînă sus 
mate ca fără să se 
organelor economice, renun- 
țînd la tutelarea măruntă, să 
folosească mijloacele și meto
dele care le sînt caracteristice 
și înainte de toate, munca cu 
oamenii —- cu muncitorii și 
intelectualitatea din produc
ție.

ale activității 
în raport se 

serie de mă-

i
pentru minerii

Festival experimental

al tineretului la Paris

făcut 
terito- 

occi-

Ku-Klux-Klanul

în Europa
numeroase cazuri de 
cruci arzînde și des
pre alte incidente 
care au avut loc la 
Londra în decursul 
ultimei luni. Rapor
tul își exprimă fățiș 
îngrijorarea în legă
tură cu întreținerea 
unor asemenea inci
dente și pentru fap
tul că „forțele poli
țienești sînt cu totul 
nepregătite și insufi
ciente pentru a pune 
capăt unor asemenea 
acțiuni teroriste“.

Președintele „cam
paniei de autoapărare“ 
a populației de cu
loare. împotriva 
Klux-Klanului,

a Vil-a time- 
care stațio- 

în R.F.G., îi

cu

la

R. P. D. COREEANĂ. — Ia o casă de odihnă 
din Hainoon

La 28 septembrie s-a des
chis la Muzeul de artă mo
dernă din Paris, în prezența 
lui Andre Malraux, ministru 
de stat însărcinat cu proble
mele culturale, și lui Heron 
de Villefosse, directorul gene
ral al muzeului, cea de-a pa
tra Bienală din Paris (Festi
val experimental al tineretu
lui). Această manifestare cul
turală va dura cinci săptă- 
mîni, aici fiind expuse opere 
ale artiștilor tineri între 20 și 
35 de ani. La Bienală parti
cipă 300 de tineri din 60 de 
țări, în cele mai variate do
menii ale artei: teatru, cine
matografie, arte plastice, mu
zică, coregrafie, poezie, tele
viziune etc.

Vor fi prezentate în această 
perioadă 50 de filme, din care

23 străine ; 10 spectacole dra
matice ; 18 piese diverse (din 
care 12 inedite) ; patru spec
tacole de dans ; recitaluri de 
poezii; concerte și 18 expozi- 

i și sculptură, 
loc schimburi de 
între tinerii crea-

ȚJxJxJZ.lL UUllUUl. IA 
ții de pictură 
Vor avea 
experiență 
tori.

România 
secții din 
Astfel, în 
plastice vor expune pictorii 
Victor Cupșa, Octav Grigo- 
rescu, Vladimir Șetran și 
sculptorul Gheorghe Apostu ; 
în domeniul 
compozițiile 
Costinescu, 
și Adalbert Winkler ; 
meniul filmului de artă — cu 
creațiile lui Nina Behar și 
Eric Nussbaum.

participă la trei 
această expoziție, 
domeniul artelor

muzicii — cu 
lui Gheorghe 

Liviu Godeanu 
în do-

Ku-
Lce

germană relatează că 
elemente rasiste din 
armata 
ricană, 
nează
terorizează pe solda- 
ții negri și în general 
pe cetățenii de 
loare. Nu demult ei 
au organizat în
bara militară ameri
cană de la Dachau, 
manifesțăți ( specifice 
ale Ku-Klux-Klanului. 
Asemenea manifes
tări au determinat 
poliția militară din 
R.F.G. să deschidă o 
anchetă specială.

io^ D. GOIA

PE SCURT
• Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Praga, prof. 
Gh. NițesCu, a luminat, la-28 sep
tembrie, titlul de membru de 
onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România, academicia
nului Frantisek Sorin, președin
tele Academiei Cehoslovace de 
Științe, și titlul de membru co
respondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, acade
micienilor R. Kettner și S. Praf.

La festivitatea luminarli titlu
rilor au fost de față C. Cisar. 
ministrul învățămîntului și cul
turii al R. S. Cehoslovace, .4. 
Gregor, ministru adjunct al afa
cerilor externe, membri ai Aca
demiei Cehoslovace de Științe, 
reprezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. '

• Delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Iași al 
P.C.R., a vizitat instituții so
cial-culturale și unități de pro
ducție din Belgrad, Zemun și 
Novi Sad, precum și marele 
combinat metalurgic din Ze- 
nița. Delegația a avut întreve
deri la C.C. al U.C.I. cu Krsto 

.Bulațci și Marin Țetinici, 
membri ai C.C. al U.C.I., La- 
tinka Perovici, președintele 
Comisiei ideologice a C.C. al 
U.C.I. și alți activiști cu munci 
de răspundere.

De asemenea, delegația a a- 
vut întîlniri la Comitetul exe- 

■ cutiv al Uniunii socialiste a 
poporului muncitor din Iu
goslavia și la Consiliul central 
al sindicatelor din Iugoslavia.

In continuare, delegația de 
activiști ai P.C.R. a vizitat Re
publica Socialistă' Bosnia și 
Herțegovina și' Republica So
cialistă 'Macedònia.

• La 28 septembrie, delegația 
de activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de Matei 
Ștefan, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care se află în vizită în 
R. P. Bulgaria a fost primită de 
Ivan Prîrnov, secretar al C.C. al 
P.C.B., cu ' care a avut o con
vorbire.

Delegația a vizitat direcția Ge
nerală a Economiei Apelor de 
pe lingă Consiliul de Miniștri și 
Institutul de cercetări științifice 
în domeniul hidrologiei și al a- 
meliorațiilor.

Socialiste Romania a partici
pat general-maior Ion Coman.

și 24 septembrie 
militară „Fried- 
din Dresda a a- 

tema

® între 22 
la Academia 
rich Engels“ 
vut loc un colocviu pe 
„Fregătirea unui război de că
tre imperialismul vest-ger
man“. La invitația Comitetului 
Central al P.S.U.G. și a Mi
nisterului Apărării Naționale 
al R. D. Germane, la acest co
locviu au participat conducă
tori militari din țările socia
liste. Din partea Republicii

Kosîghin a acordat 
atenție problemei 

cadrelor econo- 
în înche- 
de partid 
sînt che- 
substituie

• La'28 septembrie au început 
la Saraievo (R. S. F. Iugoslavia) 
lucrările celui de al V-lea Con
gres al Federației asociațiilor de 
luptători din războiul de eliberare 
națională a Iugoslaviei. La Con
gres participă aproximativ 650 de 
delegați din tară și 30 de dele
gații de peste hotare.

Din Republica Socialistă Ro
mânia participă generalul de ar
mată Iacob Teclu, președintele 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, și 
Vida Geza, membru în Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști din 
Republica Socialistă România.

• La invitația lui A. Novot
ny, președintele R. S. Cehoslo
vace, intre 4 și 7 octombrie va 
lace o vizită oficială în Ceho
slovacia cir. Sarvapalli Rad- 
hakrishnan, președintele Indiei.

• în ședința de marți a confe
rinței anuale a partidului laburist 
a luat cuvîntul primul ministru 
britanic Harold Wilson. El a res
pins orice propuneri cu privire la 
încheierea unui pact oficial, fie pe 
plan parlamentar, fie pe plan, gu
vernamental cu Partidul libéral. 
Dacă activitatea guvernului labu
rist va deveni imposibilă, a decla
rat Wilson, atunci se va recurge 
la o nouă consultare electorală.

Ministerului Afacerilor Externe 
chilian. Vizita lui Erhard în Chi
le va fi o etapă în cadrul călăto
riei pe care Erhard o plănuieș’e 
în mai multe țări din America La
tină. Comentînd declarația purtă
torului de cuvînt chilian, ziarul 
/.Ultima Hora" scrie că R. F. Ger
mană este interesată în. sporirea 
investițiilor de capital în Chile și 
alte țări latino-americane.

• Mareșalul Abdel Hakim Amer, 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Unite, va face ,o vizită oficială în bodgia. 
Franța, între 14 și 18 octombrie. 
Agenția France Presse menționea
ză că această vizită — prima la 
asemenea nivel de la criza Suez'.i- 
lui — este considerată ca fiind 
foarte importantă, marcînd o mai 
mare apropiere între, Franța și ță
rile arabe.

® Agenția China Nouă anunță 
că la 28 .septembrie a sosit într-o 
vizită oficială la Pekin prințul No
rodom Sianuk, șeful statului Cam-

Pe aeroport, oaspetele a fost1 
întimpinat de Liu Șao-V, președin
tele R.P. Chineze, și alte persoane 
oficiale.

• . Cancelarul vest-german, Lud- 
w.ig; Erhard, va vizita Chile, a de- 
.clarat un purtător de cuvin- al
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• Primul ministru al Iordaniei, 
Wasfi Tal, a luat cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă orga, 
irizate la Ambasada Iordaniei din 
Teheran, cu prilejul vizitei regelui 
Hussein în capitala Iranului. Pre
mierul iordanian a declarat, prin
tre altele, că „fără a se putea, spu
ne. că este, vorba de o mediere în 
înțelesul strict al cuvîntului, vizi
ta regelui Hussein la Teheran este 
în legătură cu o încercare de îm
bunătățire a relațiilor dintre Iran 
și Republica Arabă Unită".
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