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Priceperea, hărnicia, capaci
tatea creatoare a constructori
lor de vagoane din orașul de 
pe Mureș este astăzi cunoscută 
în țară și peste hotare. Rezul
tatele obținute în primele zece 
luni din acest an (s-a realizat 
peste plan o producție globală 
în valoare de 19 milioane lei, 
iar economiile se ridică la 4,5 
milioane) vin să confirme a- 
ceastă carte de vizită.

Posibilitățile mari de care 
dispune uzina pentru a da 
patriei produse de un înalt 
nivel tehnic și pentru obține
rea unei productivități sporite 
au fost puternic relevate în 
adunarea activului de partid 
consacrată dezbaterii proiectu
lui de Directive și documen
telor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie a.c.

în centrul dezbaterilor a 
stat, cum era și firesc, nou] 
sistem de conducere al acti
vității economice : centrala in
dustrială, întreprinderea și mi
nisterul economic. „Pentru 
noi — a spus inginerul Vasile 
Abrudan, directorul general al 
uzinei -- crearea centralelor in
dustriale este o problemă vi

tală. Ce-i drept, datorită pon
derii pe care uzina o reprezin
tă în cadrul economiei națio 
nale, ne-am bucurat de o 
atenție deosebită. Cu toate 
acestea multiplicarea verigilor 
organizatorice pe diferite trep
te ale economiei s-a reflectat 
negativ și în activitatea între
prinderii noastre. Iată doar cî- 
teva exemple. Realizările de- 
cadale ale sarcinilor ce ne re
vin pentru export se raportea
ză acum la șapte organe în 
șapte părți diferite. Se pierde 
timp, se consumă tomuri... de 
hîrtie și energie fără rost. Tot 
datorită verigilor intermediare 
se exercitau paralel controale 
peste controale pentru aceeași 
problemă. Din această cauză 
stabilirea prețului de cost a 
durat din ianuarie pînă în 
mai, timp aproape de trei ori 
mai mare decît perioada de 
întocmjre a planului de către 
uzină. Toate aceste anomalii 
vor fi înlăturate prin crearea 
centralelor industriale".

Reluînd această problemă, 
contabilul șef adjunct al uzi
nei, Nicolae Izvernaru, și-a ex
primat părerea că centralele

industriale care se vor forma 
să țină seama de elaborarea 
planului financiar în funcție 
de posibilitățile reale ale în- | 

ztreprinderilor și în mod deose
bit de simplificarea aoordării 
creditelor bancare. în prezent 
pentru obținerea unui credit 
necesar bunului mers al pro
ducției se întocmește o cerere- 
memoriu — către bancă, în 
care se arată cauzele care fac 
necesar creditul, o cerere de 
credit tip, o situație a stocu
rilor oferite garanție pentru 
împrumutul solicitat, o situa
ție a mișcării stocurilor oferite 
garanție pentru împrumutul 
solicitat, o situație a mișcării 
materialelor la data cererii 
împrumutului și o situație, a 
furnizorilor neplătiți. întoc
mirea acestei formularistici 
durează timp îndelungat și cu 
urmări dăunătoare bunului 
mers al producției. Pentru a 
ieși, din această situație, tov. 
Izvernaru a propus „să se în
tocmească numai cererea către 
bancă și o specificație inven
tar a materialelor supranorma- 
tive pentru care se solicită 
împrumuturile.

ION MARICOIU
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Cu prilejul semicentenarului Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

• Recepție la Ambasada
• Uniunii Sovietice
0 Cu prilejul semicentenarului 

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, ambasadorul Uniunii 0 Sovietice la București, Aleksandr 
Basov, cu soția, au oferit marți 
seara o recepție în saloanele am- 0 basadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Alexandru 
Bodnaraș, 
cu

soția, 
Emil

PROPUNERI
Cointeresarea materială a cadrelor ce se ocupă de exe

cuția propriu-zisă a produselor cît și a proiectanților și 
tehnologilor, să se facă diferențiat In funcție de atingerea 
ori depășirea unor parametrii de calitate. Bunăoară, în 
aprecierea calității autocamionului, ori numai a motorului 
propriu-zis, să se urmărească chiar din faza de proiectare 
și realizare a prototipului indicatori cum sînt: consumul 
de combustibil, consumul de metal/unitate de produs, 
greutatea/unitatea de putere, durabilitatea etc. Retribuirea 
personalului de concepție și pregătire a tehnologiei în 
funcție de realizarea acestor parametrii, la nivelul celor 
mai bune produse similare pe plan mondial, ar contribui, 
fără îndoială, la materializarea mai rapidă a proiectului 
în producția de serie, realizarea unor produse de calitate 
superioară, competitive, iar responsabilitatea proiectanți
lor și tehnologilor în concepția și pregătirea fabricației ar 
constitui, evident, o pîrghie importantă în cointeresarea 
materială și, ar fi totodată, un criteriu obiectiv în apre
cierea eforturilor fiecărui specialist din sectorul concepție 
— și de pregătire a tehnologiei.

Propun, de asemenea, ca alături de marile întreprinderi 
(„Steagul Roșu", „Tractorul") să facă parte din centrala in
dustrială și Uzina de piese auto — Colibași, '„Electropreci- 
zia" — Săcele, Fabrica de cauciuc precum și Fabrica de șu
ruburi din Brașov.

Aceasta ar permite o cooperare mai judicioasă între în
treprinderile colaboratoare, folosirea deplină a capacită
ților de producție precum și crearea unor posibilități spo
rite în livrarea operativă a produsului finit.

OCTAV CAPITANU 
inginer șef cu producția

Uzina „Steagul Roșu“ — Brașov

Propun introducerea unui indicator de bază care să ex
prime mai complet activitatea întreprinderilor industriale 
în îndeplinirea sarcinilor de plan : „realizarea contracte
lor economice încheiate cu beneficiarii".

Introducerea acestui indicator va asigura, fără îndoială, 
respectarea întocmai a contractelor economice de către 
întreprinderile colaboratoare, în sensul că fiecare uni
tate condiționează și este, la rîndul ei, condiționată de 
felul cum își onorează obligațiile contractuale ce-i revin. 
Se impune, de asemenea, ca valoarea penalizărilor să fie 
egală cu aceea a sancțiunilor economice suportate de 
uzina coordonatoare pentru întîrzierile în realizarea con
tractelor economice.

ION SECARA
șeful serviciului plan, Uzina „Steagul Roșu' 

Brașov în Deltă recoltatul stufului este in toi. La coloana a 4-a a U.E.S. Sulina începe o nouă zi de muncă.
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sarcinile anuale

de producție

Minerii din sectorul Sche
la, aparținînd întreprinderii 
Rovinari, și-au îndeplinit sar
cinile anuale de producție. 
Sporirea productivității muncii 
cu aproape 50 de procente fa
ță de 1966, precum și buna 
folosire a utilajelor, au fost 
factorii care au contribuit la 
acest succes. Există condiții ca 
pînă la finele anului să se ob
țină un plus de producție de 
1 000 tone de antracit.

(Agerpres)

r
Sugerăm!
După anotimpul răcoritoa

relor a fost anotimpul mus
tăriilor. O mică pauză, apoi, 
iarna va pune punct pen
tru cîteva luni de zile acti
vității comerciale a alimen
tației publice cu sediul sub 
cerul liber.

De ce oare trebuie să con
siderăm frumosul anotimp 
alb drept pauză obligatorie 
pentru desfacerea produse
lor trusturilor de alimentație 
publică și în alte forme de
cît cele clasice, ale localului 
acoperit ți încălzit ?

S-a spus întotdeauna, s-au 
scris chiar ți cîntece pe a- 
ceastă temă, că Bucureștlul

FANTEZIE DE
este un oraș al parcurilor. 
Comparația poate fi însă 
extinsă la marea majoritate 
a orașelor românești, dragos
tea pentru natură a poporu
lui nostru găsindu-și întot
deauna ecoul cuvenit în pla
nurile edililor.

Ce se întîmplă însă iarna 
cu parcurile ? Nimeni nu s-a 
gîndit că aceste oaze ale na
turii în peisajul de piatră ci
tadin își pot prelungi func
ționalitatea ți odată cu căde
rea zăpezii. Decorul de Iarnă 
al parcului este cel puțin tot 
atît de fascinant ca cel de 
primăvară, vară sau toam
nă. Cine a văzut odată co-

păcii din parcul Herăstrău 
acoperiți de chiciură nu va 
uita niciodată imaginea pă
durii de argint, parcă ieșita 
din versurile lui Eminescu.

Parcurile inundate de o- 
măt pot fi cel mai bun decor 
pentru extinderea rețelei 
alimentației publice. Soluția 
poate avea un dublu avan
taj : ar crea o preocupare 
nouă edililor pentru estetica 
parcurilor în anotimpul rece, 
iar pe de altă parte TAPL-u- 
rile ar putea desface produse 
specifice sezonului: vin 
fiert, țuică fiartă, mici, car- 
tofi-șlp calzi, crenvurști, go
goși, ceai, cafea etc. Pentru

IARNĂ
acestea nu se cer decît in
vestiții minime.

Aceasta nu ar fi decît una 
din soluțiile posibile, urmînd 
ca fantezia organizatorilor 
parcurilor ți a lucrătorilor 
din comerț să se conjuge 
pentru formule care să acre
diteze o nouă concepție des
pre spațiile verzi în timpul 
iernii, urmînd ca aceste 
imense rezervoare de oxi
gen să ne cheme în ano
timpul alb la fel de stăruitor 
ca atunci cînd încolțește fi
rul ierbii ți sosesc rîndu- 
nelele.

ATANASIE TOMA

— Stoica, cu 0 Birlădeanu,
Alexandru Drăghici,

— ția, Paul Niculescu - Mizil, 0 soția, Ilie Verdeț, cu
membri și

•
 ai Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și 
• ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

Au luat, de asemenea, parte 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră care au 0 participat la luptele pentru apă
rarea Puterii Sovietice, conducă
tori ai instituțiilor centrale și or- 0 ganizațiilor obștești, activiști de 
partid, membri ai Consiliului Ge- 
neral A.R.L.U.S., oameni de ști- 0 ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai culte- 

— lor. ziariști români și străini.
™ Au participat membrii delega

ției Asociației de prietenie sovie- 
a to-române, în frunte cu Ivan Gri- 

gorovici Kovali, conducătorul de- 
legației și cosmonautul Pavel 

0 Popovid, care ne vizitează țara.
Erau prezenți șefi ai misiuni- 

0 lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 

0 membri ai corpului diplomatic.
în timpul recepției, ambasa- 

0 dorul Aleksandr Basov și pre
ședintele Consiliului de Stat, 

A Chivu Stoica, au rostit toasturi.
Subliniind eroismul oamenilor 

muncii, care sub conducerea par- 
0 tidului comunist au sărvîrșit 

Revoluția Socialistă din Octom- 
0 brie, ambasadorul Uniunii Sovie

tice a spus :
cei 50 de ani care au tre

cut, Patria noastră, transpunînd 
în viață învățătura marelui 

0 Lenin, a parcurs un drum lung 
și glorios, a devenit o puternică 

0 țară socialistă, construiește cu 
fermitate societatea comunistă.

so- 
cu 

soția, 
membri supleanți

Semicentenarul lui Octombrie 
simbolizează triumful marxism- 
leninismului, al idealurilor mișcă
rii muncitorești, ideilor interna
ționalismului proletar și priete
niei între popoare.

în continuare, ambasadorul 
Uniunii Sovietice a arătat că, 
împreună cu poporul sovietic, 
sărbătorește a 50-a aniversare a 
lui Octombrie și poporul frate 
român, căruia oamenii sovietici 
îi transmit salutul lor cordial și 
cele mai bune urări de succese 
în desăvîrșirea construcției socia
lismului, sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

Statul sovietic socialist, al că
rui prim act legiferat a fost 
Decretul leninist asupra păcii, 
poartă sus, de o jumătate de se
col, steagul păcii și prieteniei în
tre popoare.

Ambasadorul Aleksandr Basov 
a toastat pentru a 50-a aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, pentru prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea 
multilaterală dintre popoarele 
sovietic și român, pentru Parti
dul Comunist al Uniunii Sovieti
ce, pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru prietenia dintre po
poare și pace în lumea întreagă, 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, a tuturor celor 
prezenți.

A răspuns tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care, 
subliniind că cele cinci decenii 
care au trecut demonstrează că 
Revoluția din Octombrie repre
zintă începutul unei noi ere în 
viața omenirii, a spus :

Participarea la festivitățile din 
Uniunea Sovietică a delegației de 
partid și guvernamentale condu
să de secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român — tovarășul Ni
colae Ceaușescu — precum și 
numeroasele manifestări de cins
tire în țara noastră a acestei ani
versări, constituie o expresie vie

a sentimentelor de prietenie și 
solidaritate intemaționalistă din
tre popoarele României și Uniu
nii Sovietice, a relațiilor de cola
borare frățească dintre țările și 
partidele noastre. Sîntem convinși 
că aceste relații se vor dezvolta 
continuu în interesul celor două 
popoare, al întăririi unității țări
lor socialiste și a mișcării comu
niste internaționale, în interesul 
păcii și prieteniei între popoare, 

în continuare, tovarășul Chivu 
Stoica a subliniat că poporul ro
mân se bucură din toată inima 
de marile realizări obținute da 
poporul sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în transformarea revo
luționară a societății, în dome
niul economiei; științei, tehnicii, 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al Consi
liului de Miniștri și al poporului 
român, felicităm cu căldură pe 
comuniștii sovietici, întregul po
por sovietic și le urăm noi suc
cese în opera de construire a co
munismului, pentru triumful cau
zei progresului și păcii în lume.

în încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a toastat pentru a 50-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, pentru fe
ricirea și prosperitatea popoare
lor sovietice, pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, în 
sănătatea tovarășilor Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgomîi, Alexei 
Kosîghin, pentru întărirea conti
nuă a prieteniei frățești dintre 
poporul român și popoarele so
vietice, dintre partidele și țările 
noastre, pentru unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pen
tru triumful păcii în lumea în
treagă, în sănătatea ambasado
rului Uniunii Sovietice și a tutu
ror celor de față.

★
Recepția s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Descoperirea
unei așezări dacice

Un nou calendar dacie ? Se 
pare că da. Săpăturile de la 
punctul numit Fețele Albe 
din cadrul șantierului arhe
ologic Grădiștea Muncelului, 
efectuate sub conducerea a- 
cad. Constantin Daicoviciu, 
au avut ca rezultat descope
rirea unui sanctuar rotund, 
cu stîlpi din piatră de cal
car, asemănător, din punctul 
de vedere al construcției, cu 
binecunoscutul sanctuar- 
calendar de la Sarmizegetu- 
sa. Tot aici, pe una din nu
meroasele terase ale dealului 
s-a găsit un complex de zi
duri ridicate de către daci 
din blocuri de piatră, pre
cum și o mare locuință cir
culară. Cercetările de pînă 
acum au stabilit cu precizie 
existența a două faze de lo
cuire pe aceeași terasă. După 
cum afirmă arheologii clu
jeni, săpăturile de la Fețele 
Albe scot la iveală o întinsă 
așezare dacică urbană, des
pre a cărei existență nu se 
știa nimic pînă azi.

(Agerpres) TREPTE. (La Ripa galbenă Lin Iași)
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JURISTUL vă răspunde
HOTĂRĂȘTE; 
PULSUL ACTIVITĂȚII •
Care este cheia eficientei tn 

activitatea organizațiilor de tine
ret studențești ?

Această întrebare s-a repetat ca 
un leit-motiv în timpul des
fășurării lucrărilor conferinței 
U-T.C. din Centrul universitar 
Timișoara. Nimeni nu a formulat 
un răspuns categoric. Dar din 
discuțiile purtate, oricine a putut 
desprinde concluzia că atunci 
cind activiștii organizațiilor 
U.T.C. din ani, facultăți, institute 
muncesc cu pasiune, cu seriozi
tate și cu pricepere, se ajunge — 
e drept, cu prețul unor eforturi 
— la „descoperirea" acelor mo
dalități care să statornicească un 
climat favorabil creșterii intere
sului studenților pentru o înaltă 
pregătire în specialitate. Așadar, 
prin această prismă — a muncii 
pasionate, desfășurată cu serio
zitate și pricepere — trebuie pri
vită activitatea organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor studenților.

In conferință s-a arătat că la 
fiecare trei studenți timișoreni, 
unul este activist U.T.C. sau de 
asociație. S-a spus însă despre- 
mulți dintre ei că acordă atenție 
deosebită doar „marilor acțiuni", 
adică anumitor evenimente din 
viața organizațiilor de tineret, 
pierzînd în schimb din vedere 
că o activitate eficientă — în a- 
cest domeniu — nu poate fi de- 
cît o activitate desfășurată în 
„flux continuu". Simpozioanele 
care se bucură de participarea 
unor oameni de seamă ai științei 
și culturii românești, conferințele 
unor mari profesori, serbările ar
tei studențești desfășurate de o- 
bicei la nivelul centrului univer
sitar — nu fac decît să dea am
ploare activității organizațiilor de 
tineret și, bineînțeles, ele vot 
trebui organizate și în viitor. 
Fondul real însă al activității îl 
constituie munca continuă pe 
care fiecare activist o desfășoară 
(sau trebuie să o desfășoare) în 
cadrul obiectivului său studen
țesc.

Sînt în Timișoara — s-a arătat 
în conferință — grupe, ani și 
chiar facultăți unde se evită un 
răspuns direct cînd se discută 
despre rezultatele obținute în 
pregătirea profesională. Confe
rința a făcut o statistică exactă a 
rezultatelor înregistrate mai a- 
les în ultimele trei sesiuni de exa
mene : sesiunea din vară, sesiu
nea din toamnă și sesiunea „ex
traordinară" de reexaminări. Bi
lanțul s-a dovedit a fi necores
punzător. Societatea noastră, 
după cum bine se știe, are nevoie 
nu de ingineri, ci de ingineri foar
te buni, nu de pofesori, ci de pro
fesori foarte buni, nu de medici, 
ci de medici foarte buni. Aseme
nea specialiști se pot recruta 
numai dintre studenții care desfă
șoară o muncă sîrguincioasă, per
severentă. Mai sînt însă studen
ți care dovedesc superficialita
te, uneori chiar dezinteres în 
pregătirea profesională. Cum să-i 
scoți din pasivitatea lor ? Din 
starea de „dolce farniente" în care

se simt atît de bine ? In confe- — 
rință s-a arătat limpede : Nu W
se poate da o „rețetă" general 
valabilă, — așa cum unii acti
viști au cerut — care să fie pre- a 
luată de la an la an, de la făcui- " 
tate Ia facultate. Fiecare colectiv 
studențesc are specificul său, per
sonalitatea sa distinctă și, firește 0 
preocupări diverse. Or, activita
tea organizațiilor de tineret tre
buie să le definească, să le sinte- £
tizeze. Numai cînd activitatea
organizațiilor de tineret va fi un 
produs născut din necesitățile _
fiecărui colectiv studențesc, nu- V
mai atunci această activitate va 
fi eficientă. Totodată însă, con
ferința a subliniat că un climat a 
favorabil desfășurării unei munci ™ 
pasionante nu se poate crea de
cît într-un cadru în care munca 
este onorată și cinstită. In progra- 
mul de activitate, votat de parti- 
cipanții la conferință,se prevăd 
numeroase activități care să răs- _ 
pundă unei asemenea cerințe. In W 
fiecare facultate vor fi amenaja
te panouri — cu fotografii și co
mentarii — care să-i înfățișeze a 
pe studenții eminenți fie lu- “ 
crînd în laboratoare, alături de 
mari profesori, fie susținîndu-și 
comunicările științifice în sesiuni 0 
sau seminarii naționale, fie tre- 
cînd strălucit examenele univer
sitare. „Ziua facultății", tradițio- _ 
onală manifestare studențească. V 
va prilejui, de fiecare dată, cin
stirea și onorarea celor mai buni 
studenți. într-un cadru adecvat, A 
tinerii care s-au distins în anu- ™ 
mite activități, care au dat răs
punsuri foarte bune la unele se
minarii, desfășoară o activitate £ 
meritorie în cadrul unor cercuri 
științifice vor fi felicitați în fața 
colegilor și li se vor oferi premii. _ 
Organizațiile U.T.C., în colabora- ® 
re cu asociațiile, vor recomanda 
catedrelor pe studenții care _ 
s-au distins în munca de cerce- țg? 
tare, desfășurată în cercuri, pen
tru a fi cuprinși în activitatea 
științifică a cadrelor didactice, a 
Programul de activități mai cu- ™ 
prinde — în această ordine de 
idei — și o meritorie propunere : 
editarea unei reviste a cercurilor 0 
științifice studențești din orașul 
Timișoara.

Conferința a cerut tuturor acti- 9 
viștilor U.T.C. și de asociație să 
analizeze cu atenție aspectele di
verse ale colectivelor studențești a 
în care își desfășoară activitatea. ™ 
să cunoască studenții, să le cu
noască preocupările și cerințele, 
îndeplinind o asemenea cerință, A 
hotărîtoare în munca de activist 
al organizației de tineret, mani- 
festînd receptivitate față de pre- 
ocupările și fiămîntările tinerilor, 9 
pricepere și operativitate în so
luționarea lor — mobilizînd pen- A 
tru aceasta forțele studențești — 
activitatea organizațiilor de tine
ret din facultăți va putea cunoaș
te o continuă îmbunătățire, se va £ 
apropia mai mult de realitățile 
studențești, va putea avea ecoul 
și eficiența necesare. —

ADRIAN VASILESCU •

Istvan Bocșa din Timișoa
ra ne solicită lămuriri în le
gătură cu următoarea situa
ție :

„Imediat ce am venit din 
armată am fost încadrat în 
termenul legal, la aceeași u- 
nitate de la care plecasem 
și la același loc de muncă. 
Știam că am dreptul la con
cediu, și in iunie — lună in 
care am fost reangajat — am 
cerut conducerii întreprinde
rii aprobarea pentru conce
diu. Mi s-a acordat, dar în 
loc de 12 zile am primit nu
mai 6 zile. întrebarea cu 
care mă adresez dv este : 
au fost respectate dispozițiile 
legale în acest caz ?“

Dreptul la concediu al ce
lor lăsați la vatră, care se 
reintegrează în muncă în ter
menul de 90 de zile, se naște 
conform legilor în vigoare 
din prima zi a reangajării 
lor. Ei primesc concediu pro
porțional cu numărul luni
lor calculate de la începe
rea lucrului pînă la sfîrșitul 
anului. Deci, conducerea în
treprinderii a procedat just 
deoarece dv. ați revenit în 
unitate exact la jumătatea 
anului.

întrebarea care urmează 
aparține tovarășului Nicolae 
Puchici din comuna Godeni, 
raionul Muscel.

„înainte am funcționat ca 
profesor suplinitor. Din anul 
1961 pînă în 1966 am urmat 
cursurile facultății de geolo- 
gie-geografie. Vă rog să pre
cizați. această perioadă se 
consideră ca vechime în car
tea de muncă ?“

Răspunsul este simplu : 
anii de studenție nu se iau 
în considerație la stabilirea 
vechimii în muncă întrucît 
în această perioadă nu se 

Desen de BENONE ȘUVĂILĂ

desfășoară o muncă în cali
tate de angajat.

„După terminarea facultății, 
ne scrie tovarășul Cornel 
Gavriș din raionul Șimleu, 
am fost angajat și am lucrat 
în cadrul unei întreprinderi 
agricole de stat 5 luni după 
care am întrerupt 6 luni 
pentru a-ml satisface servi
ciul militar. După termina
rea armatei, la numai 8 ziie, 
mi-am reluat activitatea in 
aceeași unitate. Aș vrea să 
știu dacă la cele 5 luni lu

crate anterior plecării mele 
in armată pot adăuga pe
rioada satisfacerii serviciu
lui militar și astfel să înde
plinesc condiția celor 11 luni 
cerută de lege pentru a avea 
dreptul Ia concediul pe anul 
în curs ?“

Dreptul dvla concediu se 
naște după o perioadă de 11 
luni efectiv lucrate în între
prinderea la care funcționați. 
Concret, pe lîngă cele 5 luni 
lucrate înainte de incorpo
rare trebuie să mai prestați 
serviciu alte 6 luni și abia 
după aceea puteți solicita a- 
cordarea concediului de 
odihnă.

Tînărul Daniel Constanti- 
nescu, militar în termen, ne 
solicită răspuns la două în
trebări. Să ne referim mai 
întîi la prima.

„Cu citva timp înainte de 
a fi încorporat. întreprinde
rea Ia care am lucrat mi-a 
desfăcut contractul de mun
că pentru unele abateri dis
ciplinare — articolul 20 litera 
„e“. Codul Muncii. Mi s-a 
adus Ia cunoștință această 
măsură printr-o decizie. Fișă 
de lichidare generală nu mi 
s-a făcut, dar cartea de 
muncă și celelalte acte au 
rămas la întreprindere, fapt 
pentru care eu consider că 
desfacerea contractului de 
muncă practic nu a avut loc. 
Am dreptate ?"

Nu aveți. Contractul de 
muncă este considerat des
făcut deoarece consecințele 
juridice ale deciziei comuni
cate sînt aceleași indiferent 
dacă vi s-a făcut fișă de li
chidare generală sau nu, sau 
dacă unitatea nu v-a eliberat 
cartea de muncă. Dv puteți 
cere eliberarea ei.

Acum în legătură cu cea 
de-a doua întrebare.

„Față de situația prezenta
tă, dacă contractul de mun
că este considerat desfăcut, 
plecind in armată fără a mai 
avea timp să mă angajez la 
altă întreprindere, perioada 
satisfacerii serviciului mili
tar mai poate fi trecută in 
cartea de muncă ca vechi
me neîntreruptă ?“

Vi se consideră vechime 
în muncă nu însă și vechime 
neîntreruptă, deoarece des
facerea contractului de mun
că în baza articolului, 20 li
tera „e“. Codul Muncii, în
trerupe continuitatea chiar 
și în cazul în care. înainte 
de armată, v-ați fi angajat 
în termen de 90 de zile la o 
altă întreprindere.

MIRCEA NICOLAE

GHID ELECTRIC

C. F. R.

Un grup de tehnicieni din
cadrul direcției regionale 
Brașov a C.F.R. a conceput 
și construit în holul gării un 
ingenios ghid electric pentru 
mersul trenurilor, cu pleca
rea și sosirea tn stația Bra
șov. Ghidul înfățișază harta 
liniilor ferate ale țării, sta
țiile mari și mici, marcate 
cu beculețe de diferite cu
lori. Prin apăsarea pe unul 
din cele 100 de butoane care 
reprezintă tot atîtea stații, 
se indică într-o fracțiune 
de secundă ora plecării și 
sosirii tn localitatea do
rită, costul drumului și tra
seul cel mai scurt. Sistemul 
electric de informare s-a 
dovedit a fi mult mai ope
rativ și mai exact decît cel 
clasic, la ghișeu. Extinderea 
sa, îndeosebi în stațiile mari, 
aglomerate și în primul rînd 
în orașul București, ar 
fi cît se poate de binevenită.

LAL ROMULUS

ACTUALITATEA

PENTRU TINERET
DIN CONCERTELE SĂPTĂMÎNII

Vechea promisiune a or
chestrei Radioteleviziunii de 
a prezenta în primă audiție 
„Zbor de noapte" de Luigi 
Dallapicola, inspirată după 
Saint-Exnpăry. e îndeplinită 
joi, 9 noiembrie, cu prilejul 
reluării activității ei în noua 
stagiune. Lucrarea muzicală 
„Zbor de noapte", novatoare 
deopotrivă pe planul compo
ziției cît și al conținutului de 
idei adus pentru prima 
oară pe scena lirică, accen
tuează dezbaterea filozofică 
despre grandoarea omului, 
stăpin al Universului. Con
certul va avea ca solist pe 
G. Fischinger din R. F. a 
Germaniei, unul dintre cei 
mai mari organiști europeni. 
G. Fischinger va executa la 
orgă și Concertul în re mi
nor de I. S. Bach.

CINEMATECA
Stagiunea cinematecii con

tinuă să aibă pe afișul aces
tui sfîrșit de toamnă filme 
care se impun atenției cine
fililor. După o excelentă se
lecție care s-a constituit în- 
tr-o retrospectivă a cinema
tografiei sovietice, ecranul 
de pe bulevardul Magheru 
va adăposti în continuare 
filme de arhivă printre care : 
„Corsarul" (S.U.A., 13—19
noiembrie), „Anii de nebu
nie" (Franța — 20—26 noiem
brie), „A opta nevastă a lui 
Barbă Albastră" (S.U.A., 27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„

ape
FĂRĂ MALURI

Recentul volum al lui Ilie 
Tănăsache, apărut în Editura 
Tineretului ne relevă un au
tor talentat, stăpin pe arta na
rațiunii.

Cuprinztnd fragmente din 
viața unui sat aflat la gura 
apelor fără maluri ale Șiretu
lui, de unde titlul „Ape fără 
maluri" cu toate contradicțiile 
care mocnesc în sinul lui, 
discutate prin prisma copiilor, 
martori și judecători, care au 
împrumutat glasul și compor
tarea oamenilor mari, destinul 
eroilor de la gura apelor se 
desfășoară lent, parcă filmat 
cu încetinitorul, o dată cu 
scăderea ușoară a apelor, mai 
mult bănuită decît existentă, 
o dată cu creșterea nemulțu
mirii oamenilor suferinzi, așe
zați între ape, și cu dezerta
rea de pe front a lui Fane. 
Jocurile copiilor suferă din 
cauza acestei situații exis
tente în sat. Din podurile ca
selor unde stau ascunși de 
teama apelor care mănîncă 
zidurile și au înecat ogrăzile, 
nu pot decît să rememoreze

în zilele următoare, 10 și 
II noiembrie, la pupitrul Fi
larmonicii „George Enescu", 
Mircea Cristescu dirijează 
Simfonia a IlI-a de Wilhelm 
Berger, precum și una din
tre lucrările de mare răsunet 
ale muzicii moderne — „Șase 
piese pentru orchestră op. 6" 
de A. Webern. In același 
program figurează tînărul 
pianist argentinian Bruno 
Gelber ; el și-a început ca
riera de turnee în Europa 
la vîrsta de 20 de ani, in 
1961, cînd un cronicar mu
zical munchene- a prevestit 
în el — iar Gelber pînă a- 
cum nu l-a dezmințit ■— un 
viitor Ghilels sau Gieseking. 
La București, Gelber va in
terpreta aceeași lucrare cu 
care a debutat la Miinchen, 
Concertul nr. 1 în Re minor 
de Brahms.

PREZINTĂ
noiembrie—3 decembrie). In 
decembrie, după o judicio
asă antologie cinematografică 
britanică a anilor 1922—1933, 
vor urma „în umbra prohi
biției" (S.U.A., 11—17 decem
brie), ..Bătălia pentru An
glia" (S.U.A., 18—24 decem
brie) și „Strigătul" (Ceho
slovacia, 25—31 decembrie).

Amatorii de abonamente 
pot adresa cereri în continu
are la ghișeele cinematecii, 
la sala de pe bulevardul Ma
gheru.

întîmplări vechi ori să caute 
noi semnificații în cele care 
se petrec acum sub ochii lor.

Cartea lui Ilie Tănăsache, 
aduce aceste destine umane, 
consumate sub semnul fricii 
apelor. Unele pagini din re
centul volum sînt tributare u- 
nor norme care s-au împă
mântenit în literatura despre 
copii, fără ca Ilie Tănăsache 
să încerce să le spargă. Dacă 
uneori stilul lucrării este gra
tuit sau neînchegat, autorul 
dă dovadă de talentul tre
buitor pentru a le mînui și 
pentru a le da o nouă inter
pretare.

AURELIA MUNTEANU 

COLȚUL 
TURISTULUI
Sfîrșitul acestei săptămîni 

merită pe deplin denumirea 
de Festival turistic — Valea 
Prahovei. închinat frumuse
ților naturale ale acestei 
regiuni cu o geografie minu
nată. Pentru o zi și jumătate 
trenul și autocarele vor pur
ta spre această parte a țării 
aproape 2000 de îndrăgostiți 
ai naturii. Am solicitat în 
acest sens, părerea tovară
șului Dan Livezeanu, șeful 
serviciului ghizi al Agenției 
O.N.T. București : „Am făcut 
pe Valea Prahovei zeci și 
zeci de călătorii. Am stră
bătut drumuri cunoscute, 
poteci mai puțin umblate. 
Aș putea spune că o cunosc 
foarte bine. Totdeauna, însă, 
la despărțire am trăit senti
mentul revenirii. Pentru că, 
totdeauna, de Ia Predeal și 
pînă la ieșirea din Cîmpina, 
la confluența cu rîul Dofta- 
na, am regăsit aceste melea
guri proaspete, înnoite. La 
Piatra Arsă am asistat recent 
la amenajarea unui complet 
sportiv preolimpic pentru 
antrenarea lotului care va 
merge în Mexic. La Breaza 
te incintă portul național și 
arhitectura popularii păstra
te nealterate de-a lungul 
veacurilor. In apropiere, în 
satul Bătrinii, am reascultat 
Perînîța, pornită de aici să 
înconjoare lumea. Tot la 
Breaza am reconstituit în- 
tîmplirile primelor capitole 
ale romanului „Ultima noa
pte de dragoste, întîia noapte 
de război" petrecute aici, 
unde, de altfel, s-au dat și 
primele lupte pe teritoriul 
nostru în timpul primului 
război mondial. La Aruga, 
numită mai înainte „între 
Prahove" — datorită așe
zării ci — ani vizitat cele 
două fabrici (de bere și de 
postav) printre primele uni • 
tați din țară de acest gen. 
Dar ceea ce m-a îneîntat 
totdeauna au rămas munții, 
cu priveliștile lor minunate, 
cu rezervațiile naturale și 
vestita floare de colț, cu ca
banele lor cochete și ospita
liere. Un îndrăgostit al mun
ților nu poate să nu-i gă 
sească totdeauna proaspeți, 
frumoși, falnici. Fie chiar și 
în acest început de noiem
brie” . I. a.
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r^jCROWLCA

DRAMATICA

„LOVITURA"
de Sergiu Fărcdșan

la Teatrul „C I. No11ara"

Inginerul Soveja este un 
om inteligent. Mai mult : 
este un individ — să-i zicem 
— teoretic, un individ care 
nu rămîne la fapte, ci le tre
ce în probleme. Prin Soveja 
Sergiu Fărcășan schițează în 
„Lovitura" niște probleme. 
Soveja este un individ util, 
necesar societății, în modul 
cel mai pozitiv și mai vizibil 
cu putință. Și totuși benefici
ile pe care le aduce Soveja 
sînt la un moment dat puse 
în discuție : „societatea" e 
gata să se dispenseze de ele, 
preferîndu-le altele, de ordin 
etic. Protestul, furia lui So
veja sugerează teza că prin
cipala responsabilitate, dacă 
nu unica, a individului este 
de ordin practic. Indivizilor 
economici societatea nu tre
buie să le pretindă mult mai 
mult, și în nici un caz să nu 
le pună în primejdie renta
bilitatea. Inginerul Soveja e 
rentabil : găsește soluții teh
nice noi, care ' reduc prețul 
de cost al cutărui produs, 
care deci pot aduce venituri 
țării, care deci contribuie la 
bunăstare etc. etc. Mai tre
buie judecat Soveja și din 
alte puncte de vedere ? E 
drept ? E rațională mentalita
tea care pretinde și alte cali
tăți, din cele greu măsura
bile, supuse erorilor — voite 
sau nevoite — de apreciere ? 
Nu ar fi nimerită instaurarea 
unor criterii simple, sigure, 
infailibile care să vizeze nu
mai ceea ce e efectiv măsu
rabil in activitatea individu
lui ?

Problemele acestea sînt nu
mai sugerate în piesă : nu 
sînt formulate cu limpezime, 

nu sînt înscenate cu rigoare 
intelectuală, nu sînt soluțio
nate. Aici este viciul funda
mental al „Loviturii" ; autorul 
are ambiția problemelor, mai 
mult: a unor probleme foarte 
grave, aproape incendiare, se 
vrea lucid cu orice risc. De 
fapt ideile îl incintă numai, 
fără să-l persecute. Altfel ar 
găsi disciplina necesară 
pentru a le pronunța răspicat. 
Ar găsi probabil și curajul, 
adevăratul curaj, de a pro
pune o rezolvare.

De ce rămîne aptitudinea 
pentru problematizări a scrii
torului vană ? De ce e în
drăzneala lui o aparență ?

Cele două poziții adverse 
nu sînt reprezentate echitabil. 
Pledoaria pentru calitățile — 
să le numim creatoare (acor- 
dînd credit autorului, care în 
piesă susține parcă mai 
curind calitățile „producti
ve") este susținută de indivizi 
dotați prin autor de la natură 
cu generozitate. Benedict So
veja e inteligent, spiritual, di
namic, are geniu (tehnic) și 
forță de muncă. Personajul 
are replica promptă, vioaie, 
ascuțită. Are vitalitate, are 
adesea haz. Titi și Nono — 
din aceeași „echipă", sînt fru
moase, istețe, au farmec. Ad
versarii nu sînt din aceeași 
categorie estetică — sînt niș
te caricaturi. Mitroi e în pri
mul rînd imbecil, Pozmoșa- 
nu e în primul rînd lichea, 
Elena o nulitate. Nu mai e 
o confruntare de poziții, nu 
mai e o dispută de idei, de 
teze. Nu e un duel, e un 
masacru sau o batjocură. 
Se întîlnesc inteligența, fru
musețea, farmecul cu im

becilitatea și lichelismul. Se 
întîlnesc atleții cu rimele și 
moliile. Nu-i o luptă. Deci 
nu există victorie. Nu s-a 
dezbătut leal, efectiv o pro
blemă. Nu a biruit nici o 
idee.

Distribuția și regia au pre
luat și-au evidențiat inegali
tatea taberelor. Personaje și 
caricaturi, unii analizați, în
țeleși, favorizați de autor, al
ții satirizați, șarjați s-au întîl- 
nit într-un fals dialog, care a 
anunțat o polemică pentru a 
nu clarifica nimic. Interpre
tarea a fost diferită pentru 
cele două grupuri. Dorin 
Varga — Soveja, Camelia 
Zorlescu — Titi, Ioana Ma- 
nolescu — Nono și-au com
pus rolurile plecînd de la 
comprehensiune și vizînd a- 
devărul, omenescul ; Sandu 
Sticlarii — Mitroi, Mihai He- 
roveanu —Pozmoșanu, San
da Băncilă — Elena, au re
curs la șarjă, au compus ca
ricatural.

Desigur că există niște li
bertăți, niște comodități ale 
autorului de comedii. Printre 
altele dreptul de a ridiculiza 
fără justificări explicite, de a 
lichida prin ris ceea ce n-ai 
învins în prealabil prin ra
țiune. Satira, șarja, caricatura 
n-au nevoie de prea multe 
argumente. Dar „Lovitura" 
nu este pur și simplu o sati
ră, nici nu pretinde că ar fi 
o simplă satiră. Personajul 
trăiește de fapt o dramă, și 
chiar dacă trece numai prin 
ea, fără să fie victimă, înțe
lege posibilitatea dramelor. 
Spusesem că Soveja e și un 
tip întrucîtva problematic, că 

deci posibilitatea dramei îl 
afectează tot atît cît și o dra
mă propriu-zisă. Soveja nu 
are redresarea rapidă și fără 
durere a personajului comic. 
„Lovitura" nu e o simplă co
medie. Vizînd mai departe, 
ambiționînd mai mult, auto
rul trebuia să renunțe la fa
cilitățile comediografului.

„l ovitura" care l-a ame
nințat pe Soveja a fost 
gravă, cu rădăcini adînci, și 
rămîne încă posibilă. Numai 
întîmplătoarea prezență a 
unui individ, din întîmplare 
bine intenționat, a împie
dicat negarea unei valori 
reale. Ceea ce spune Soveja 
e foarte grav. Care-i reacția 
lui ? Rîsul și furia. Care-i 
reacția lui Sergiu Fărcășan ? 
Tot rîsul și tot furia. Or, 
sarcasmul și năduful nu sînt 
un răspuns și ideea enunțată 
pretindea unul — pronunțat 
răspicat, cu gravitate. Orice 
altceva e un subterfugiu.

Prin Soveja autorul acuză 
și revendică. E clar ceea ce 
acuză (ceea ce-1 înfurie). E 
numai în parte clar ceea ce 
revendică. Pare că dorește 
și un fel de „neamestec în 
treburile interne" ale indivi
dului : viața particulară, 
pe care în numele eticii so
cial admise i-o sondează 
nechemații, îi aparține. Teza 
merita mai multă seriozitate. 
Viața particulară pe care o 
sugerează piesa se reduce la 
cîteva lucruri : wisky, Philip 
Morris, celibatul vesel și 
fără bătăi de cap. Soveja 
luptă pentru prea puțin ! E 
pueril să te înverșunezi îm
potriva mentalității curente, 
să faci o problemă de prin

cipiu, să invoci libertatea 
pentru niște fleacuri. E sim
plist și de prost gust 
foarte mult din ceea ce con
stituie în piesă „viața parti
culară" a lui Soveja. Ori ac
cepția libertății e o probă 
de noblețe, și „Lovitura" n-o 
trece lăudabil. De fapt auto
rul nici nu se decide să dea 
un răspuns — preferă să es
camoteze problema pe care a 
deschis-o cu aparentă înver
șunare. își aduce personajul 
la ordine parcă fără să ob
serve că a capitulat.

In regia lui Crin Teodo- 
reșcu, spectacolul n-a ascuns 
fisurile piesei. Si nu ar fi 
fost chiar imposibil, măcar 
în parte. Măcar la fantomă 
se putea renunța ! Ce logică 
literară sau teatrală poate 
justifica asemenea idee, ce 
efect neștiut poate explica 
păstrarea ei în spectacol ? 
Poate simplul fapt că adau
gă uneori un plan în com
poziția plastică a scenei ? 1 
Ar fi totuși prea puțin.

Poate o intervenție mai 
drastică a regizorului ar fi 
atenuat și deficiențele de 
ritm, care fac ca în cîteva 
puncte dialogul să se întindă 
exagerat, în gol, de dra
gul vreunei poante, a- 
cumulînd răsturnările neve
rosimile și obositoare de a- 
titudine. Comicul e într-o 
măsură și chestiune de ritm, 
ori scenele menționate vi
zează în primul rînd comi
cul. ’

Dorin Varga — Soveja a 
reținut iritarea personajului. 
Desigur furia individului in
teligent, dinamic, orgolios e 
o atitudine, care vorbește re

ceptivității moderne. Dar 
monotonia o primejduiește 
și pe ea. Iritarea de di
verse intensități a lui Do
rin Varga ajunge uneori o- 
bositoare, deși actorul, el, nu 
obosește. Personajul ar fi re
clamat pe alocuri și alte a- 
titudini, pe care e adevărat 
că textul propriu-zis nu le 
impune. Dar dincolo de re
plică, poate că n-ar fi fost fără 
rost ca actorul să sugereze 
niște zone ascunse, nedecla
rate. Personajului îi lipsește 
timbrul uman iară de care 
inteligența sună aspru și gol. 
Camelia Zorlescu și Ioana 
Manolescu. au înțeles corect 
niște personaje născute să fie 
secundare. Sateliții lui Ben 
rămîn cu configurații nepre- 
cise cu foarte puțină pon
dere în conflic. Sandu Sti- 
claru, cu niște procedee de 
caricatură minuțios puse la 
punct, se cheltuiește într-un 
rol pe care obsesia efectelor 
comice îl complică pînă la 
incoerență. O soluție aparte 
găsește Ion Siminie în crea
rea personajului Mogoș; a- 
cesta se înscrie pe o linie 
de mijloc — între alura car- 
navalescă a unora dintre
personaje și cea autentic
umană a celorlalte.

Ingenioasa structură sce
nografică realizată de Paul 
Bortnovschi și Maria Bort- 
novschi, pornește de la na
tura incertă a piesei. Ab
stractizarea multiplică posi
bilitățile de adaptare, per
mite compoziții scenice re
marcabile cu elemente de-o 
simplitate surprinzătoare.

ILINA GRIGOROVICI
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PENTRU) românească 
peste hotare

Depuneri
la Monumentul

de coroane
Eroilor Sovietici

Acad. prof. Costin 
D. Nenițescu 

despre

Casa de cultură a sindicatelor In centrul orașului Bacău

In Editura politică 
a apărut:

V. I. LENINCu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, 
marți dimineața, la Monu
mentul Eroilor Sovietici din 
Capitală, a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a Comitetului oră
șenesc București al P.C.R. și 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului Bucu
rești, și a Consiliului general 
A.R.L.U.S.

Au participat tovarășii 
Alexandru Drăghici, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Rădulescu, Mi
hai Gere, Dumitru Popa, Mi
hai Dalea, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de 
Stat, miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., membri ai con
ducerii Consiliului general 
A R.L.U.S., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali 
ofițeri superiori, oameni 
muncii din întreprinderi 
instituții bucureștene.

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

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Socialiste Ro
mânia. După depunerea co
roanelor, cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere. 
Participanții la solemnitate au 
primit apoi defilarea compa
niei de onoare.

NIML U
Simpozionul

LARI ECOPI Louvain
«

am

(Agerpres)

în TILDEmaestra de baletInterviu cu

turneu

re-

Lucrările agricole
de toamnă

și 92 la sută

N

o
Nu știu

s-a referit la ulti- 
rezultate obținute in 

derivaților haloge- 
ciclobutanului și a

curat ? 
sînt eu, 

dascăl, 
pentru

Și 
ai
Și

ro
și 

ab-

in I. A. S.

zile,
So- 
co-

prof. P. JUCU
Școala generală Coșereni 

raionul Urziceni

am ținut la 
liberă din

și P.C. din 
cosmonautul 
precum și

săptămînile și lunile 
cum elevul vrea să 
iederă. Cum treptat, 
iedera asta vrea să 

ridice învîrtindu-se

Un grup de prim-soliști ai 
baletului Operei Române a 
efectuat recent un 
în cîteva orașe din R.D.G. ; 
la întoarcere, am

Ba-
Uniunii

A

Trăiesc, ca mulți alții, la 
țară și educ copii. In timpul 
liber cioplesc chipuri în cal
car și ulm, chipuri ale 
„omului" acesta de lingă 
mine ce mă izbește meteoric 
în recreație nezărindu-mă 
bine de sub căciulă. Poartă 
două lumini sub frunte, nu
mite copilărie.

Cit de mult s-a schimbat 
satul față de odinioară I Cu 
toate pînzele visurilor desfă
șurate, copilul își savurează 
azi din plin copilăria : în fața 
micului ecran, bătînd mingea, 
cutreierînd în lung și-n lat 
țara, făurind vise, imposibil 
cîndva de implantat în arida 
realitate. Dar nu despre asta 
vreau să vorbesc. Ci despre 
războiul cu mine însumi din 
clipa cînd intru în contact cu 
bețișoarele scrierii dintîi.

Treizeci și două de perechi 
de ochi mă privesc țintă din 
oră în oră. Sute de pași 
s-apropie timid (în pauză) de 
catedră, dau tîrcoale scaunu
lui pe care eu am stat ca pe 
jar și cu uimire constat că a 
doua zi nu se mai strecoară 
ca umbre fugare printre 
uluci. Ce s-a-ntîmplat r Intre 
mine și ei s-a lăsat puntea 
încrederii peste care trece, 
mare, a lor și a mea dra
goste.

Trec 
și simt 
devină 
treptat, 
se 
jurul meu, sprijinindu-se de 
mine, ti dau eu seva cea mai 
bună, ca-n prima zi de 
școală ? Cresc eu împreună 
cu ea, puternic, neclătinat, 
sau, pe alocurea, prind 

«■ mușchi, dau vădite semne de 
oboseală ?

Cu sinceritate ; a fost o 
clipă de cumpănă, cînd „a 
pleca" mi se părea că atîrnă 
de zece ori mai greu decît 
„a rămîne" cu acești copii...

M-am învins intrebîndu- 
mă : tr’-ai speriat bărbat, de 
bărb^ P De omeneasca so
licitai

Cop,ii greu suportă înge- 
nuncluerea, capitularea. Știu, 
sînt și copii îndărătnici, nici 
prea cuminți, nici prea 
deștepți, dar pentru asta tre
buie să dau înapoi ?

Loc aerisit, cald, 
Dar acesta-i oriunde 
cu idealul meu, de 
dacă m-am pregătit 
meseria aceasta.

„Copilul se vrea iederă și 
n-are după cine să se înfă
șoare, să se ridice". Mă ob
sedează mereu vocea inte
rioară. Uneori ziarele citează 
numele unora care și-au pă- 

I răsit datoria de intelectual al 
I satului. Citesc cu inima în- 

doită : măcar de nu m-aș fi 
visat și eu artist, poet, cerce- 

I tător, pictor, cărturar... Ce
I mă împiedică azi să-mi fac

cunoscută biografia ?
Teama de împlinire ? Tea

ma că n-am unde-mi citi ver-

In ultima săptămină, me
canizatorii din întreprinderi
le agricole de stat au efec
tuat arături pe suprafețe 
tinse, ceea ce a făcut 
procentul realizărilor 
țară in aceste unități să

în
că 
pe 

,__ _ ____  ________se
ridice la peste 65 la sută. In 
regiunea Maramureș I.A.S. 
au executat această lucrare 
pe suprafețe mai mari față 
de cele prevăzute. Avansate 
sînt și unitățile din regiunile 
Oltenia, Argeș șl Bacău,

filmul, desfășurașurile, crea , 
expoziția ? Am două miini și 
stau în buzunar cu cele zece 
degete ? Așa, sigur că mă 
apucă angoasa, anxietatea, 
ataraxia... Dar să fiu eu întreg 
și nu în rate, eu pe dinăuntru 
egal cu eu pe dinafară, cu o 
evidență limpede ca-n geo
metria lui Euclid; mai 
de ce a mă plinge ?

...Mult timp dascălul din 
mine a stat și-a ascultat hîr- 
țoana asta perpetuă dintre 
da și nu — așa-numita și 
împricinata conștiință. Mult 
timp m-au chinuit zelul aces
ta gol, gîndurile în răspăr și 
limba ce se răsucea în vîrtej 
de nesupunere pînă într-o zi, 
cînd răul s-a detașat de bine, 
și-a rămas ca și luna față de 
soare, sterp și rece. Bătuse 
ceasul ■■

...Copiii au aflat că-i pă
răsesc /

Au stat de veghe și m-au 
privit țintă. Muți. De parcă 
eu aș fi fost vinovat că pe 
glob este 75 la sută apă 
sărată. Vream să le vorbesc și 
duhul vorbirii articulate m-a 
părăsit. In gît se schilodeau 
guturale ce nu primeau viză 
de trecere și nu aveau pe 
unde să iasă. Se umflau vene
le ca pîraiele pline cu viitură 
și simțeam sub călcîie 
scoarță instabilă... 
cum arătam la chip, dar 
copiii au început să plîngă.

M-am simțit mic și bana
lizat. Cu cruce artificială. Cu 
fînduri mărunte ce s-au pră- 

ușit negre la o palmă de 
pămînt. Nimic. Zero. O 
natură perfid pînditoare mă 
împingea să fug. Picioarele, 
de plumb. Copiii au deschis 
geamurile. Au crezut, săracii, 
că m-am înăbușit. S-au apro
piat de mine : domnule în
vățător, ce-i cu dv. ? Si au 
fugit speriați după doctor... 
Doctorul era în mine. In 
mine puterea care s-a rebi- 
ruit. Care ardea mocnit ca 
primăvara țocid în plante. îmi 
văzusem greșala cit bobul de 
nisip, mărit acum sub micro
scop — adevărată sttncă I

Intr-un cuvînt, din învins, 
învingător. Au trecut de- 
atunci ani. Copiii s-au des
părțit de mine. Au prins 
aripi. Ii întîlnesc — profesori, 
ingineri, medici... Unul, 
Mitru, și-acum mă întreabă : 
știți, domnule învățător că 
m-a preocupat mult: de 
fapt, ce s-a întîmplat atunci 
cu dumneavoastră r

— Cu mine, tinere, nu 
s-a-ntîmplat nimic /... Nescai 
iarbă rea în loc de iederă a 
vrut să mă încolăcească; 
slăbiciuni omenești.

— Noi v-am iubit mult...
'Nu mai adaug nimic, decît 

numele, sub această 
clarație.

unde au fost arate pînă a- 
cum între 81 ,1 .
din terenurile ce vor fl în- 
sămînțate în primăvara vii
toare. I.A.S. din regiunile 
Mureș Autononșă-Maghiară, 
București, Galați, Brașov și 
Cluj se situează însă sub 
nivelul mediu. Conducerile 
acestor unități trebuie să 
impulsioneze lucrările, așa 
îneît arăturile să fie termi
nate în cit mai scurt timp.

(Agerpres)

TEATRE

MIERCURI 8 NOIEMBRIE
Română : Gianni 
ora 19,30, Teatrul 

de operetă : Tara 
ora 19,30, Teatrul 
„I. L. Caragiale", 

Castiliana,

Opera 
Schicchl, 
de stat 
surîsului, 
Național 
Sala Comedia : 
ora 19,30, Sala Studio : Re
gina de Navara, ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : Opinia 
publică, ora 20: Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", Sala 
Schitu Măgureanu ; D-ale 
carnavalului, <— l_.
Studio, Kean, ora 20 ; 
trul „C. I. Nottara" : 
dezmoșteniților, ora 
Sala Studio : Jaguarul 
ora 20 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : Nota zero la purtare, 
ora 16, Teatrul: „Țăndărică": 
Ileana Sînziana ora 17.

O FATĂ FERICITA
— ecran lat — film colorat

rulează la Patria (orele 9,30;
21,30). De la 8 
FATĂ FERICI- 
(orele 11; 13,30; 
Feroviar (orele 
16,30; 19; 21,30), 
' ' 13;

întors din Belgia, unde a 
condus delegația oamenilor 
de știință români care au 
participat Ia lucrările Sim
pozionului asupra cicloalca- 
nilor cu inele de 3 și 4 atomi 
și aplicațiile lor, organizat 
de Societatea belgiană de 
chimie, acad. prof. Costin D. 
Nenițescu ne-a vorbit despre 
această importantă reuniune 
științifică internațională.

Menționăm pentru cititorii 
noștri că școala românească 
de chimie de sub conducerea 
profesorului C. D. Nenițescu 
este recunoscută pe plan in
ternațional datorită contri
buțiilor fundamentale aduse 
în domeniul cercetării ciclo- 
alcanilor cu inele mici.

— Simpozionul asupra ci- 
cloalcanilor cu cicluri mici a 
reunit la Louvain numeroși 
cercetători printre care per
sonalități de renume din 
S.U.A., Anglia, Republica 
Federală a Germaniei, Nor
vegia etc. Comunicările pre
zentate în cadrul lucrărilor 
simnozionului au relevat ac
tualitatea acestui domeniu 
do cercetare precum și im
portanța teoretică și posibi
litățile aplicative ale acestor 
studii.

In cadrul simpozionului, 
delegația românească a sus
ținut una din cele nouă con
ferințe plenare consacrate 
lucrărilor reprezentative în 
acest domeniu. Lucrarea pre
zentată 
mele 
studiul 
nați ai 
fost primită cu viu interes.

După închiderea lucrărilor 
simpozionului 
Universitatea
Bruxelles o conferință des
pre rezultatele obținute de 
colectivul nostru în dome
niul studiului transpozițiilor 
moleculare prin ioni de car- 
boniu.

în tot timpul șederii mele 
în Belgia am putut constata 
interesul deosebit cu care 
sînt primite informațiile des
pre tara noastră, despre rea
lizările obținute de oamenii 
de știintă români, despre 
problemele care îi preocupă 
în prezent. De altfel, perso
nalități științifice marcante 
dm S.U.A., Republica Fede
rală a Germaniei, Anglia 
etc. și-au manifestat dorința 
de a continua și dezvolta re
lațiile de colaborare cu cer
cetătorii români.

;cuiu , u-aic
ora 20, Sala

Tea- 
Luna 
19,30, 
roșu,

14 ; 16,30 ; 19 ; 
noiembrie O 
TA : Festival 
16; 18,30; 21), 
9; 11,30; 14;
Excelsior (orele 8; 10,30; 
15,30; 18; 20,30), Modern (ore
le 9; 11,15; 13,45; 16;
20,45).

SUBTERANUL
rulează la Republica 
9,15; 11,30; 14; 16,15;

18,30;

(orele 
U,XV, LI, O'J, XT, XV,XV, 18,45; 

21,15), Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivița 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Luceafărul (orele 
10,15; 12,30; 14,30; 17,45; 20),
București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,30; 18,45; 21), Gloria

— Opere 
complete, 
voi. 46

616 pagini 12 lei

Lucrarea cuprinde 
scrisorile luiV. I. Lenin 
din perioada 1893—1904 ■■

In dimineața aceleiași 
la Monumentul Eroilor 
vietici a fost depusă o 
roană de flori din partea Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București. La solemnitate au 
participat membrii ambasadei, 
în frunte cu ambasadorul 
A. V. Basov, delegația Aso
ciației de prietenie sovieto- 
română, condusă de Ivan 
Grigorovici Kovali, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. 
R.S.S. Tadjică, 
Pavel Popovici,
atașați militari ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului 
Forțelor Armate.

★

In cursul aceleiași zile au 
fost depuse coroane și jerbe 
de flori la cimitirele ostașilor 
sovietici Jilava și Herăstrău 
din Capitală, precum și la ci
mitire și monumente militare 
sovietice din țară. La solem
nități au participat reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai A.R.L.U.S. 
și ai altor organizații de masă, 
militari, oameni ai muncii.

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, A. V. Basov, 
a vorbit la posturile noastre 
de radio și televiziune.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
:::■::

• Aseară, pe stadionul
constănțean „1 Mai" (care 
și-a inaugurat cu acest prilej 
instalația de nocturnă), s-a 
disputat meciul internațional 
de fotbal dintre echipa Farul 
Constanța și selecționata 
Statului Sao Paulo (Brazilia). 
Partida a decurs în nota de 
dominare a echipei Farul, 
învingătoare cu scorul de 
1—0 (1—0), prin punctul
marcat de Manolache, în mi
nutul 7. De notat că în a doua 
repriză Sasu a ratat o lo
vitură de la 11 m. La meci 
au asistat 25 000 de specta
tori.

Fotbaliștii brazilieni vor 
întîlni joi, în Capitală, se
lecționata divizionară.

• Joi, în sala Floreasca 
din Capitală, se va desfășu
ra primul meci dintre echi
pele Steaua București și Pa- 
nathinaikoș Atena, 
pentru „< 
europeni" 
lin.

Partida, 
ora 19,00, 
cuplul de 
Stoychev (Bulgaria) — Ale-

contînd
,Cupa campionilor 
la baschet mascu-

care va începe la 
va fi condusă de 
arbitri Boreslav

xander Belosevic (Iugosla
via).

• Vineri, sîmbătă și dumi
nică arena Voința din Capi
tală va găzdui finalele cam
pionatelor republicane indi
viduale (senioare și junioa
re) la popice. întrecerile se 
desfășoară între orele 8 și 
20.
• Luni pe patinoarul arti

ficial „23 August" încep 
cursurile seriei a doua la 
patinaj pentru copii (6—14 
ani). înscrierile se primesc 
în fiecare zi între orele 10— 
13 și 16—19.

• Echipa de box a Angliei 
se pregătește intens în ve
derea dublei întîlniri pe care 
o va susține la București și 
Constanța cu echipa Româ
niei în zilele de 13 și res
pectiv 16 decembrie. înain
tea acestor întîlniri, pugiliș- 
tii englezi vor primi la 16 
noiembrie la Londra, într-un 
meci amical, replica echipei 
Danemarcei. în vederea me
ciurilor cu România a fost 
alcătuită următoarea forma-

țle : Wenton, Taberner, Hes- 
hire, Waller/ McCormack, 
Totoh, Blake, j Finnegan, Sa- 
ny și Wells.

• Contlnuîndu-șl turneul 
în R.F. a Germaniei, echipa 
de box a orașului Varșovia 
a întîlnit la Bremen o se
lecționată locală pe care a 
învins-o cu 18—2.
• în meci retur pentru 

preliminariile turneului o- 
limpic la fotbal, echipa Aus
triei a învins la Viena cu 
4—1 (0—1) echipa Elveției, 
calificîndu-se în continuare, 
în etapa viitoare, echipa 
olimpică a Austriei va juca 
cu cea a Franței.

• Cu prilejul unul con
curs de natație desfășurat la 
Leipzig, Frank Wiegand 
(R.D. Germană) a stabilit un 
nou record european în pro
ba de 200 m mixt cu perfor
manța de 2T3’.5/10. Vechiul 
record al Europei era da 
2’16”3/10 șl aparținea sporti
vului francez Alain Mosconi.

(Agerpres)

Echipa" de balerini români viu aplaudată in R.D.G

solicitat 
cîteva impresii maestrei de 
balet Tilde Urseanu, care a 
însoțit în calitate de core
grafă, regizoare și autoare 
coregrafică grupul soliștilor 
români :

— Am prezentat timp de 
12 zile, șapte spectacole în 
diferite orașe din R.D.G., în- 
cepînd cu Rostok și termi- 
nînd cu spectacolul de la 
Volksbuhne — în fața publi
cului berlinez. Pretutindeni 
am fost primiți cu căldură 
și viu interes, ziarele din 
Berlin — Neue Zeit, Berliner 
Zeitung etc. _  lăudînd înal-

URSEANU demltării economice
ta clasă a dansatorilor 
mâni, siguranța tehnică 
varietatea repertoriului 
ordat.

— Ce <1 cuprins acest 
pertoriu?

— IrCvrimul rind duete 
clasice:'trdditionale care au 
permis^ prezentarea solidei 
școli clasice pe care o po
sedă dansatorii noștri, in 
„pas ' dedeux" din baletul 
„Frunidă'sg din pădurea ador- 
mită"'(cle Ceaikovschi, inter
prets Cu brio de Ileana Ili
escu șl Gh. Cotovelea și în 
valsul lui Chopin interpre
tat de Alexa Mezincescu și 
Paraschiu Pieleanu. Am pre
zentat și scene din reperto-

riul operei noastre, ca stră
lucitorul „Vals" de Strauss 
și partea I din „Simfonia ne
terminată" de Schubert, că
rora Cristina Hammel și Ion 
Tugearu, respectiv Alexa 
Mezincescu și P. Ciortea 
le-au asigurat o interpretare 
impecabilă.

— Ați prezentat șl lucrări 
coregrafice pe muzică româ
nească ?

— Bineînțeles. In „Suci- 
toarele", de P. Bodeuț au 
excelat Gh. Cotovelea, P. 
Ciortea și P. Pieleanu, bisați 
întotdeauna atît pentru in
terpretare cit și pentru rit
mul dinamic și frumusețea 
pașilor dansului popular. Pe 
muzică cultă românească, 
programul a cuprins „Vox 
Maris" de Enescu, și „Bala
da" lui Ciprian Porumbescu, 
a cărei muzică e cunoscută 
în R.D. Germană datorită lui 
Ion Voicu, acum spectatorii 
germani fiind interesați de 
transpunerea ei coregrafică 
în stil modern.

— Care dintre interprețli 
noștri s-au bucurat mai mult 
de simpatia publicului 7

— Cu toții au fost viu șl 
îndelung aplaudați. Grupul 
nostru, format din zece 
meni a fost o veritabilă 
chipă, al cărei unic țel

oa- 
e- 
a 

fost prezentarea unor specta
cole de înalt nivel artistic, 
ca mesaj al artei coregrafice 
românești.

N. SPIRESCU

Noua cantină a Universității din Craiova recent dată în folosință

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Tomis
(orele 8—14,30 în continuare 
17,15; 19,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Capitol (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Giulești (orele 16; 18; 20).

CEAPAEV 
rulează 
9,15—16 
20,45).

VESELIE 
rulează
13,45; 16; 18,30; 21).

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

MĂRAȘEȘTI... 50 DE ANI — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9 
MICII ÎNOTĂTORI — MLAȘ
TINA TĂCUTĂ — STÎRCUL, 
PASĂRE REPTILĂ — EFE
MERE

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TESTAMENTUI. INCAȘULUI 
rulează la Munca î 
16.15; 18,30; 20,45).

PROSTĂNACUL 
rulează la Dacia i 
20,45 în continuare),

la Lumina (orele 
în continuare 18,30;
LA ACAPULCO 
la Doina (orele 11,30;

(orele 14;

(orele 8—
Miorița

(Urmare din pag. I)

Măsurile preconizate de re
centa plenară a C.C. al P.C.R. 
privind rolul cercetării științi
fice în ridicarea nivelului 
tehnic, organizarea proceselor 
de fabricație, îmbunătățirea 
calității și asimilarea de noi 
produse au fost larg dezbă
tute. Așa cum s-a subliniat în 
discuții, în actualul sistem al 
unităților de cercetare științi
fică există o frecventă ruptură 
între cele trei etape — cerce
tarea fundamentală, aplicativă 
și de dezvoltare.

— In privința materialului 
rulant — a precizat ing. BA- 
KONY KOLOMAN, a existat 
pînă acum un singur centru 
de cercetare științifică, la 
București. Acesta s-a ocupat 
doar de exploatarea nu și de 
construcția materialului ru
lant. Practic noi am fost lip
siți de roadele concrete ale 
cercetării științifice. De aceea 
consider deosebit de valoroasă 
precizarea de a dezvolta și 
crea laboratoare uzinale care 
să efectueze cercetări legate 
direct de problemele de pro
ducție ale întreprinderii. în 
condițiile uzinei noastre se 
pot atrage în jurul actualului 
laborator peste 60 de cercetă
tori. Direcțiile de cercetare deja 
stabilite : reducerea consumu
lui de oțel prin dezvoltarea 
unei grupe de încercări elec- 
trotensiometrice, îmbunătăți

c rea calitativă a mersului prin

NOI LOCUINȚE 
MUNCII 
la cores-

va da în

PENTRU OAMENII
TG. MUREȘ (de 

pondentul nostru).
Zilele acestea se

folosință la Reghin un bloc 
nou cu 40 de apartamente 
confortabile cu 2 și 3 camere, 
în prezent, se află în cons
trucție încă 2 blocuri totali- 
zînd 80 de apartamente. La 
acestea se va asigura front de 
lucru permanent pentru pe
rioada de iarnă astfel ca în 
primăvara viitoare, alți oa
meni ai muncii să poată be
neficia de locuințele construi
te din fondurile statului.

TELEVIZIUNE
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45), Floreasca (orele 
9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21).

AMPRENTA
rulează la Buzești (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

CANALIILE
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS 
rulează la Bucegi (orele 
în continuare : 16;
20,30), Aurora (orele 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SPARTACUS — ambele serii 
rulează la Unirea (orele 
15,30; 19,30).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU 7

rulează la Flacăra (orele 
18.30 în continuare :
20.45) , Volga 
în continuare :
20.45) .

AGONIE Șl EXTAZ 
rulează la Popular (orele 15; 
18; 21).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

MIERCURI 8 NOIEMBRIE

(orele 14; 
Progresul 

18,; 20,30)
0—13 
18,15; 
11,15;

10;

! 14— 
18,30; 

(orele 9,30—14 
16,15; 18,30;

rulează la Vitan (orele 14— 
18,30 în continuare 20,45).

PASĂREA PHONIX
rulează la Arta (orele 9—14,30 
în continuare 17,30; 20,15).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Moșilor 
16,15; 18,30; 20,45), 
(orele 10,30; 15,30;

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU 
rulează la Cosmos (orele 14— 
20 în continuare).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

rulează la Viitorul (orele 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Colentina (orele 
14,15; 16,15; 18,15; 20,30).

CUM SĂ FURI UN MILION 
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30).

FARAONUL
rulează la

CINE VOIA
JESSIE 

rulează la 
le 15; 17,30; 20).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MARI

rulează la Ferentari (orele 
10; 15,30; 18; 20,30).

tipuri perfecționate de sus
pensie, amortizări, noi tipuri 
de boghiuri vor permite mări
rea vitezei de circulație și îm
bunătățirea confortului.

In cadrul dezbaterilor s-a 
argumentat pe bază de date 
concrete, ansamblul, de măsuri 
ce urmează a fi luate pentru 
stabilirea salariilor în func
ție de cantitatea, calitatea și 
răspunderea socială a muncii. 
„Crearea unui raport rațional 
în scara salariilor — a spus 
inginerul ION BANGAR, de 
la serviciul organizarea pro
ducției — vor ridica răspunde
rea fiecărui salariat pentru 
munca pe care o prestează. In 
acest context consider că une
le din normele actuale frînea- 
ză creșterea productivității 
muncii, duc la utilizarea in
completă a timpului de lucru, 
în uzina noastră există din 
acest punct de vedere dezechi
libru. în timp ce la unele 
locuri de producție normele 
se depășesc cu 30 la sută, în 
altele cu multă ușurință șîht 
depășite cu 161 la sută, Ținînd 
seama de acest lucru consider 
anormală practica de pînă a-

cum de a urmări realizarea cu 
orice preț a salariului mediu 
planificat, fără a ține seama, 
pe întreprindere, de felul îrț, 
care sînt stabilite normele. 
Propun ca la nivelul întreprin
derilor să se coreleze timpul 
de muncă pentru fiecare ope
rație în funcție de condițiile 
și dotarea tehnică. Numai pe 
această cale se va crea un im
puls general pentru sporirea 
productivității muncii și exe
cutarea unor produse de înalt 
nivel calitativ11.

Cu multă competență și spi
rit de răspundere s-au ocupat 
de problema cointeresării 
materiale electricianul Sțaicu 
Proca, sudorul Teodor Coman. 
muncitorul Ion Adom și șlții. 
Ei au subliniat faptul ctoune- 
ori cîștigul mediu lunar aps.tui 
de mare nu reflectă coțițpibu- 
ția colectivă a tuturor munci
torilor la sporirea productivi
tății, la reducerea' pierderilor. 
Sînt muncitori care își dăru
iesc întreaga capacitate de 
muncă și energie creatoare, se ■ 
preocupă de ridicarea califică
rii lor, iar alții mai puțin. - 
„Faptul că și unii și alții ob
țin cîștiguri apropiate — a in
tervenit maistrul ION RUSAN, 
de la secția forjă — nu-i de
termină pe cei care se călău
zesc după principiul cîștigu- 
lui mare cu „munca puțină" 
să se ocupe de perfecționarea 
cunoștințelor lor. Aceste stări 
de lucruri dovedesc că este im
perios necesar să se asigure o 
diferențiere a salariilor mun
citorilor în funcție de califica
rea lor, de contribuția efectivă 
la bunul mers al întreprinde
rii".

O problemă care poate și 
trebuie să-și găsească rezolva
rea în cadrul măsurilor de 
perfecționare a conducerii și 
planificării economiei națio
nale și la care s-a referit 
Gheorghe Păcurar, inginerul 
șef al uzinei și Eugen Sferdea- 
nu, șeful secției de pregătire, 
este aceea a aprovizionării teh- 
nico-materiale. „Este un lucru 
greu de conceput, dar există. 
Baza de aprovizionare cu la
minate a acestei uzine se a- 
flă la... Oradea, cu toate că 
întreprinderile de aici folosesc 
în mică măsură aceste mate
riale. Organizarea rețelei de. 
aprovizionare cu materii pri
me și materiale așa cum se 
preconizează va duce la înlă
turarea anomaliilor care frî-. 
nează realizarea integrală și 
ritmică a sarcinilor de plan";

în încheierea dezbaterii par
ticipanții la adunare a trimis 
o telegramă Comitetului' Cen
tral al P.C.R., tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu. In ea se 
spune :

Telecronica economică. •

Lira (orele 15; 19). 
S-O UCIDĂ PE

Drumul Sării (ore-

18,00 ______
În dezbaterea opiniei publice : 
Construcția de locuințe în ritm 
cu dezvoltarea întregii econo
mii ; 18,30 Pentru copii : Ala 
Bala ; 19,00 Clubul tinereții — 
Laurii sînt pentru cei tenaci — 
(Emisiune de Ștefan Iureș) ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
Buletinul meteorologic ; 20,00
Transfocator ; 20,45 „Plimbare 
cu vaporașul" (Film-balet rea
lizat de studioul de televiziune 
din Budapesta); 21,00 Avanpre
miera ; 21,15 Tele-cinematecă : 
Petter Ibbetson — film artistic 
cu Gary Cooper ; 22,38 „Trei 
studii" de Debussy în interpre
tarea pianistului belgian Clau
de Coppens ; 22,51 Telejurnalul 
de noapte.

„Conștienți de marea însemnătate pe care o au măsu
rile preconizate în Domunentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
pentru ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a întregii noa- 
strefcțffevjtăți, asigurăm Comitetul Central al Partidului 
Comunist* iSomân, că întregul colectiv de muncă al Uzi
nelor de, vagoane din Arad, strinși uniți în jurul parti
dului nostru drag, nu va precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului. Ne angajăm solemn să 
întâmpinăm Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român cu ’rezultate cit mai frumoase în toate domeniile 
de activitate,, ridicînd astfel pe o treaptă superioară efi
ciența întregii activități economice a uzinei noastre, în 
scopul ridicăYU nivelului de trai al întregului popor și 
pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste".

’AL .
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Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației române la actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., însoțit de ambasadorul Costin Murgescu, a 
avut luni la sediul Națiunilor Unite o întrevedere cu Râul 
Prebitsch, secretar general al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind pregătirea celei de-a II-a 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., care se va deschide în februarie 1968 
la New Delhi.

In aceeași zi, Mircea Malița s-a întîlnit cu Dimce Belovski, 
adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia. Au fost trecute în revistă o serie de pro
bleme alo etapei actuale a sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U.

nea O. N. U.

delegației române la 0. N. U
întrevederile conducătorului

MOSCOVA 7. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite: In Piața 
Roșie a avut loc marți dimi
neața parada militară și de
monstrația oamenilor muncii 
din capitala Uniunii Sovie
tice, cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

în tribuna Mausoleului Le
nin se aflau Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și alți conducători ai 
partidului comunist și guver
nului sovietic. Erau prezenți 
conducătorii delegațiilor de 
partid și guvernamentale din 
țările socialiste, șefii delega
țiilor unor partide comuniste 
și alți oaspeți sosiți la Moscova 
pentru a participa la festivi
tățile 
nărui 
brie.

în 
se aflau tovarășii 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, con
ducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

în tribunele din Piața Roșie 
erau de față, de asemenea, to
varășii Leonte Răutu, Iosif 
Banc și Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Mos
cova — membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
române, precum și delegațiile 
organizațiilor de masă și ob
ștești din România invitate 
la sărbătorirea aniversării Re
voluției din Octombrie.

Ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice 
Andrei Greciko, a trecut în 
revistă unitățile aliniate în 
Piața Roșie.

Apoi, el a rostit o cuvîn- 
tare adresată participanților la 
paradă, oaspeților de peste ho
tare și oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică. El a relevat 
succesele obținute de oamenii 
sovietici în cei 50 de ani de 
la Marea Revoluție din Oc
tombrie și a subliniat că, des
fășurând o politică externă

prilejuite de semicente- 
Revoluției din Octom-

tribuna Mausoleului 
Nicolae

pașnică, statul sovietic, P.C.U.S. 
fac totul pentru a menține 
la un nivel înalt puterea de 
apărare a țării.

Răsună Imnul de stat al 
U.R.S.S. In semn de salut sînt 
trase 21 de salve de artile
rie.

Parada a început printr-o 
evocare istorică. Prin Piața 
Roșie trec unități ce amintesc 
de vechii luptători pentru 
cauza lui Octombrie: batali
oane de soldați revoluționari, 
matrozi ca cei de pe crucișă
torul „Aurora" sau din flota 
Mării Baltice, cavaleriști ai lui 
Budionîi, Ceapaev, Kotovski.

Parada Armatei sovietice 
moderne a fost deschisă de 
cursanții academiilor militare. 
In fruntea cursanților de la 
academia „Frunze" se afla ge
neralul de armată Pavel Ku- 
rocikin, Erou al Uniunii Sovie
tice, fost participant la asal
tul Palatului de Iarnă. Pentru 
prima dată, prin Piața Roșie 
au defilat militarii infanteriei 
marine urmați de cei din u- 
nitătile de desant aerian. A- 
poi, prin fața tribunelor au 
trecut elevi ai școlilor milita
re „Suvorov" și „Nahimov".

Apariția în Piața Roșie a 
transportoarelor blindate din 
divizia Taman a marcat în
ceputul prezentării tehnicii 
militare. Au urmat instalațiile 
de artilerie autotractate ale 
trupelor de desant aerian, tru
pe echipate și cu transportoa
re blindate și tancuri. Apar 
în fața tribunelor tancurile di
viziei Cantemir.

Au fost prezentate mijloace 
de luptă antiaeriene destinate 
protejării trupelor terestre. 
Printre acestea se află com
plexe antiaeriene autopurtate 
cu trei rachete, destinate țin
telor aeriene aflate la înăl
țimi foarte mici.

Defilează apoi artileria. Trec 
prin Piața Roșie tunuri mo
derne de mare calibru și pu
tere. Instalațiile reactive, care 
prin puterea lor de foc depă
șesc de multe ori cunoscutele 
„katiușe", au încheiat coloana 
artileriei.

Parada militară, care a du
rat o oră, a continuat prin 
prezentarea unităților de ra
chete. într-un ritm lent trec 
prin fața tribunelor rachete

antiaeriene argintii, avînd 
aparataj radioelectronic 
permite depistarea din timp a 
țintelor aeriene și reperarea 
lor exactă.

Intră în piață rachetele anti- 
rachete. Ele sînt urmate de ra
chetele tactice-operative, care 
reprezintă principala putere 
de foc a trupelor terestre, in 
fața tribunelor apar rachete 
balistice ce pot fi lansate de

un 
ce

• 
pe submarine în submersiune. a 

Defilarea trupelor de rache
te cu destinație strategică a 
fost deschisă de rachetele cu 
rază medie de acțiune aflate 
pe rampe de lansare autotrac- 
tate. Asemenea rampe de lan
sare au fost create și pentru 
rachetele intercontinentale. 
Parada militară se încheie prin 
prezentarea rachetelor celor 
mai puternice, care pot fi fo
losite pentru lansări intercon
tinentale și orbitale.

După parada militară, în 
Piața Roșie a început demon
strația reprezentanților oame
nilor muncii din capitala so
vietică. In frunte se aflau ti
neri și tinere în tricouri roșii 
purtînd steaguri purpurii. Pri
mele coloane de care alegori
ce evocă calea parcursă în cei 
50 de ani de economia și cul
tura U.R.S.S.

Timp de cîteva ore, prin 
fața tribunelor din Piața Ro
șie au trecut sute de mii de 
locuitori ai Moscovei, purtînd 
pancarte și panouri care înfă
țișează principalele realizări 
ale puterii sovietice și succe
sele obținute în cinstea marii 
aniversări. Reprezentanții oa*- 
menilor muncii' din Moscova 
poartă lozinci de salut către 
popoarele țărilor socialiste, că
tre poporul vietnamez care 
luptă eroic împotriva agresiu
nii S.U.A., cuvinte exprimînd 
solidaritatea cu toate popoare
le care își apără 
independența.

Deasupra Pieței 
uralele puternice 
prezenți, se înalță 
șii purtînd pancarte cu inscrip
ția „Octombrie — 50 de ani". 
Demonstrația, se încheie prin 
intonarea Internaționalei.

în orașul Leningrad a avut 
loc, de asemenea, o paradă și 
o demonstrație a oamenilor 
muncii.

libertatea și

Roșii, în 
ale celor 

baloane ro-

Delegații de partid și guvernamentale

MOSCOVA — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : Marți după-amiază, 
delegațiile de partid și guverna
mentale ale Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.P.D. Coreene, Iugoslaviei, 
Mongoliei, Poloniei, României, 
Ungariei și R. D. Vietnam, care 
se află la Moscova pentru sărbă
torirea semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, au făcut o vizită la Krem-

lin tovarășilor Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Nikolai Poagor- 
nîi și altor conducători ai 
P.C.U.S. și guvernului sovietic și 
au înmînat daruri memoriale. La 
această întîlnire, din partea dele
gației române au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gbeorghe Maurer.

Conducătorilor de partid și de 
stat sovietici, comuniștilor, între
gului popor sovietic le-au fost

adresate, din partea delegațiilor, 
felicitări cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

în numele C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului sovietic, Leonid Brej
nev a mulțumit delegațiilor pen
tru felicitările adresate și le-a 
urat noi succese în construirea 
socialismului, spre binele și feri
cirea popoarelor din țările lor.

Recepfie la Kremlin
MOSCOVA 7. Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem și guvernul U.R.S.S. au 
oferit la 7 noiembrie la Krem
lin o recepție cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Au participat conducători de 
partid și de stat sovietici, dele
gațiile invitate la sărbătorirea se
micentenarului. A luat parte de
legația de partid și guvernamen-

tală
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Au 
luat, de asemenea, parte delega
țiile organizațiilor de masă și 
obștești din România aflate la 
Moscova. La recepție au fost 
prezenți și alți oaspeți străini, ve
terani ai partidului, reprezentanți 
ai vieții publice.

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a salu
tat cordial pe conducătorii state-

Alegerea membrilor nepermanenți ai Consiliului 
f de Securitate' rț, ’

NEW YORK 7. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Adunarea generală a O.N.U. s-a întrunit în ședința 
plenară luni după-amiază în vederea alegerii a cinci noi 
membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate.

După cum se știe, consiliul 
se compune din cinci membri 
permanenți și din 10 membri 
nepermanenți aleși de adunare 
pe o perioadă de doi ani. La 
31 decembrie a.c. expiră man
datul Argentinei, Bulgariei, 
Japoniei, Republicii Mali și 
Nigeriei. Ceilalți cinci mem
bri nepermanenți sînt Brazi
lia, Canada, Danemarca» Etio
pia și India.

înainte de a se trece la re
zolvarea acestui punct de pe 
ordinea de zi, ■ președintele 
Adunării Generale, Corneliu 
Mănescu, a invitat pe regele 
Mahendra al Nepalului să 
ia cuvîntul în fața adunării.

Mulțumind pentru această 
invitație, regelele Nepalului a 
transmis felicitări președinte
lui pentru alegerea sa, subli
niind că aceasta oglindește 
recunoașterea contribuției im
portante aduse de România în 
viața politică internațională, a 
eforturilor sale îndreptate spre 
statornicirea unul climat de 
încredere între state.

în legătură cu aceasta, vor
bitorul a subliniat aportul spo
rit al țărilor mici și mijlocii 
pe arena politică mondială, și 
s-a referit apoi la o serie de 
probleme de actualitate.

După încheierea cuvîntăril 
oaspetelui nepalez s-a proce
dat la alegerea prin vot secret, 
pentru o perioadă de doi ani, 
cu începere de la 1 ianuarie 
1968, a celor cinci membri 
nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Președintele a reamintit că 
pe baza principiului rotației, 
trei din cei cinci membri tre
buie să provină din rîndurile 
statelor afro-asiatice, unul din 
grupul țărilor Europei răsări
tene și unul din grupul țărilor 
latino-americane.

De la primul scrutin au fost 
declarate alese cu un număr 
de voturi care a depășit mult 
majoritatea cerută 
treimi, următoarele 
Pakistan, Senegal, 
Ungaria și Paraguay.

de două 
state: 

Algeria,

• AGENȚIA France Presse 
subliniază că tribunalul mi
litar din Atena a condam
nat luni pe Gheorghios Di- 
mopoulos la zece ani închi
soare, iar pe Gheorghios 
Doukakis la opt ani închi
soare sub acuzația de „acti
vitate comunistă". Alte trei 
persoane au fost condamnate 
la cinci ani închisoare pe 
motiv că au încălcat actua
lele prevederi ale legii mar
țiale.

La 7 noiembrie, prof. dr. 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, conducătorul delega
ției române la cea de a 
XlV-a sesiune a Conferinței 
F.A.O., s-a întîlnit cu minis
trul agriculturii și silviculturii 
al Italiei, Franco Restivo. Cu 
acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor tehnico-ști- 
ințifice și schimbul de experi
ență în agricultură între 
cele două țări.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, amicală.

• Reprezentantul permanent al

• UN COMUNICAT milî- 
r difuzat de postul de 

radio Sanaa menționa că 
marți aeroportul capitalei Ye
menului a fost deschis cir
culației, deoarece „situația 
s-a îmbunătățit și s-a instaurat 
calmul în întreaga țară", rela
tează agenția U.P.I. Postul de 
radio Sanaa a făcut cunoscut, 
de asemenea, că noile autorități 
au eliberat un grup de deținuți 
politici arestați de autorități în 
perioada cînd a fost președinte 
Abdullah al Sallal. Citînd ace
lași post de radio, agenția 
U.P.I. scrie că președintele Con
siliului prezidențial republican 
din Yemen, Abdul Rahman 
Iriani, a stabilit contacte cu ele
mente regaliste yemenite.

S.U.A. la O.N.V., Arthur Gold
berg, s-a înscris luni în baroul din New York, acțiune interpretată 
de unii observatori ca rejlectînd intenția lui de a-și prezenta, 
anul viitor, candidatura la postul de senator din partea statului 
New York, împotriva senatorului republican Jacob Javits. Goldberg 
a ținut însă să declare că această înscriere nu are nici o semnifi
cație politică. i ,
• ÎNTR-O SCRISOARE adre

sată secretarului general al 
O.N.U., U Thant, ambasadorul 
grec Dimitri Bitsios a acuzat 
Turcia de violare a spațiului ae
rian al Greciei. în scrisoare se 
arată că sîmbăta trecută avioa
ne turcești au pătruns în șase 
rînduri în spațiul aerian al Gre
ciei în regiunea Mării Egee. 
Bitsios a declarat că guvernul 
său a adresat guvernului turc 
un protest energic pentru „vio
larea repetată și sistematică a 
spațiului aerian grec".

Încordare

RAU a cerut con
vocarea Consiliului 

de Securitate
REPUBLICA Arabă Unită a 

cerut convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. „pentru a examina si
tuația periculoasă din Orientul 
Apropiat" care s-a creat — 
după cum se arată în cererea 
adresată președintelui Consiliu
lui — „în urma refuzului Izrae- 
lului de a-și retrage trupele din 
teritoriile arabe ocupate" — a- 
nuntă agenția. Associated Press.

După întrevederea avută luni 
la Washington între regele, Hus
sein al Iordaniei și secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, un 
purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat a declarat că 
a fost discutată posibilitatea u- 
nei acțiuni care să apropie o re
gimentare pașnică a situației 
dm Orientul Apropiat

Intr-un discurs ros: it in a— 
ceeași zi la Universitatea Geor
getown, regele Hussein a decla
rat că Iordania consideră retra
gerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile arabe drept condiție 
prealabilă oricăror convorbiri 
directe, și a subliniat că unul din 
punctele esențiale ale unei regle
mentări pașnice în Qrientul A- 
propiat îl constituie rezolvarea 
problemei refugiaților arabi. Vor
bitorul a afirmat, de ademenea, 
că o condiție a păcii în Orientul 
Mijlociu este „admiterea din 
partea arabilor că Izraelul este 
o realitate a vieții".

Ministrul de externe al Izrae- 
lului, Abba Eban, care se află în 
vizită la Londra, a declarat 
într-o conferință de presă că 
poziția țării sale nu s-a schimbat 
cu nimic în ce privește nece
sitatea unor tratative directe cu 
țările arabe pentru încheierea 
unor tratate de pace care să 
stabilească frontiere definitive 
reciproc acceptabile. La ase
menea tratative, a spus el, Izra- 
elul este dispus să prezinte 
„propuneri constructive și via
bile" pe o bază „obiectiv rezo
nabilă".

Agenția Maghreb Arabe 
Presse relatează că preșa din 
Cairo a anunțat raționalizarea 
petrolului — măsură care a in
trat în vigoare începînd de 
marți 7 noiembrie. Ea a fost a- 
doptată ca urmare a bombardă
rii rafinăriilor de la Suez de 
către avioane izraeliene. Autori
tățile guvernamentale de la 
Cairo au dat asigurări că R.A.U. 
dispune totuși de rezerve 
ficiente de carburanți.

Repercusiunile

conflictului nigerian
Analizînd consecințele războiului civil din Nigeria, coresponden

tul din Lagos al Agenției FRANCE PRESSE, COLIN HAYNES, 
arată că repercusiunile economice și sociale ale conflictului au 
depășit cu mult previziunile. Numai cheltuielile militare ale gu
vernului federal de'la Lagos sînt de peste 50 de milioane de lire 
sterline, iar pagubele materiale sînt aproape la fel de mari. La 
aceasta se adaugă fi perturbațiile intervenite în comerț și dificul
tățile privind exportul principalelor produse nigeriene care fac ca 
cifra totală a pierderilor să depășească 200 de milioane de lire 
sterline.

Nigeria Orientală (Biafra) a cărui petrol juca, înainte de secesi
une, un rol important în economia nigeriana se află, de asemenea, 
într-un haos economic. Cea mai mare parte a veniturilor obținute 
de pe urma petrolului au fost înghițite de război. Uzinele sînt 
închise datorită lipsei de materii prime, porturile sînt inactive, 
mina de lucru fiind dispersată

Problemele sociale ridicate de acest conflict sînt mult mai com
plexe. Potrivit unor calcule preliminare peste 50 000 de persoane 
au fost ucise în acest război. Peste un milion de persoane s-au 
refugiat. In prezent, paralel cu operațiunile militare, „războiul acu
zațiilor" a intrat într-o fază crucială. Guvernul federal se stră
duiește să dea asigurări tribului Ibo că va căpăta drepturile ce-i 
revin în cadrul noii federații de 12 state. Radio Biafra proclamă 
la rîndul său că lbo va fi exterminat. De aceea regiunile Ibo ocu
pate de trupele federale rămin pustii prin retragerea populației.

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

• •••••••••• •• • •••••••• ••••

Cei 6 și
Întrunirea pentru prima 

dată la sediul Pieței Comune 
de la Luxemburg a miniștri
lor „celor 6", însărcinați cu 
problemele cercetării științi
fice, semnifică intrarea pro
blemei decalajului tehnolo
gic dintre țările vest-euro- 
pene șl S.U.A. într-un nou 
stadiu. După semnalele de 
alarmă pe care le constituie 
de o bucată de vreme co
mentariile ocupînd coloane 
și adeseori pagini întregi in 
ziarele și diferitele publicații 
din țările C.E.E., după luă
rile de poziție ale unor perso
nalități guvernamentale, du
pă cele două memorandumuri 
confidențiale schimbate intre 
guvernele vest-europene și cel 
al S.U.A. și menite să anali
zeze „disparltățile între dez
voltarea tehnico-științifică a 
S.U.A. și cea a Europei" iată 
acum organizată reuniunea 
din primele zile ale lui no
iembrie de la Luxemburg. 
Elementul nou pe care îl a- 
duce această reuniune constă 
în faptul că oglindește „sen-

• DE LA CAPE KENNEDY 
a fost lansată marți dimineața 
o navă de explorare lunară 
„Surveyor-6“ propulsată de o 
rachetă „Atlas-Centaur". Con
form programului, joi „Surve- 
yor-6“ va aseleniza lin într-o 
regiune cu relief accidentat. 
Nava este echipată cu un ade
vărat laborator de analize chi
mice și cu o cameră rotativă 
de luat vederi. Potrivit apre
cierilor experților americani, 
nava are șanse de numai 47 la 
sută de a aseleniza lin.

în Cipru
Situația din Cipru a devenit 

încordată în urma arestării lui 
Rauf Denktash, președintele Ca
merei Comunității cipriote turce, 
relatează agenția France Presse. 
După cum a anunțat purtătorul de 
cuvînt al comunității turce, uni
tăți ale gărzii naționale cipriote 
au tras marți focuri de armă asu
pra pozițiilor ciprioților turci din 
Nicosia. Nu s-au înregistrat vic
time, dar ciprioții turci au primit 
ordinul de a fi în stare de alarmă.

• AGENȚIA Centrală Tele
grafică Coreeană a fost autori
zată de guvernul R.P.D. Coreene 
să dea publicității o declarație 
în care condamnă pătrunderea 
în apele teritoriale ale țării, în 
scopuri provocatoare, a unui 
mare număr de ambarcațiuni 
pescărești sud-coreene și ameri
cane avînd la bord personal în
armat. Declarația protestează 
împotriva acestei noi provocări 
asupra R.P.D. Coreene.

• RUPEREA relațiilor diplo
matice dintre Republica Congo 
(Brazzaville) și Portugalia a de
venit un fapt împlinit marți cînd 
ministrul congolez al justiției, 
Joseph N’Singa, a sigilat clădi
rea ambasadei Portugaliei din 
Brazzaville. Această măsură a 
fost necesară, a declarat minis
trul justiției, întrucît ambasada 
întreprindea acțiuni îndreptate 
împotriva statului Congo. Rela
țiile diplomatice dintre cele 
două țări au fost întrerupt, 
temporar în octombrie 1966, 
cînd guvernul congolez a făcut 
cunoscut că bande ale mercena
rilor albi folosesc teritoriul An- 
golei pentru a întreprinde acte 
de agresiune împotriva Repu
blicii Congo.

Terra in
Potrivit anuarului 

demografic al Națiu
nilor Unite, pînă in 
anul 2000 populația 
globului ar putea a- 
tinge o cifră dublă 
față de cea actuală 
La 1 iulie 1966, 
populația planetei 
noastre a crescut cu 
67 
de

de milioane față 
anul 1965, ajun-

• • • • • • • • •

anul 2000
gînd la 3 356 000 000 
locuitori, ceea ce în
seamnă că au fost în
registrate 167 000 de 
nașteri pe zi. Con
form statisticilor 
O.N.U., 72 la sută
din populația globu
lui trăiește în regiu
nile subdezvoltate. 
Jumătate din popu
lația mondiată trăieș
te în Asia.

• ••••••••

Cele mai > mari o- 
rașe ale lumii sînt : 
Tokio 8893 095 lo
cuitori, urmat de 
New York, Șanhai, 
Moscova, Bombay, 
Cairo. Dacă s-ar con
sidera fi aglomerările 
urbane din jurul său, 
New Yorkul ar avea 
11348 000 locuitori.

• •••••••

„gap“-ul tehnologic
tlmentul necesității unui e- 
fort comun pentru a încerca 
să se înlăture avansul 
nologio american" 
MONDE).

Care sînt formele de 
nifestare ale fenomenelor 
care-i îngrijorează pe „cel 
șase" ? Intr-un studiu publi
cat în numărul pe octombrie 
al publicației vest-germane, 
Aussenpolitik și consacrat 
„gap“-ului (decalajului) teh
nologic se afirmă : „dacă în
cercăm să găsim puncte de 
reper concrete pentru a 
constata rămînerea în urmă 
a Europei în domeniul teh
nologic vedem următoarele :
1) înrăutățirea bilanțului 
patentelor și licențelor care 
indică faptul că Europa (oc
cidentală) cumpără mai mul
te descoperiri decît vinde ;
2) folosirea unor instalații 
de calculat moderne — indi
ciul pentru introducerea 
unor metode avansate de 
producție și conducere (aci 
autorul respectivului studiu 
exemplifică cu comparația

teh- 
(LE
ma-

a Republicii Socialiste

Declarațiile lui

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Vedere a barajului hidrocentralei Bajina Basta de pe nul 
Drina

lor socialiste, ai clasei muncitoa
re, ai partidelor comuniste și le-a 
urat noi succese. Alexei Kosîghin 
a adresat un salut membrilor 
corpului diplomatic.

In numele diplomaților acredi
tați în U-R.S.S., ambasadorul 
R.A.U., Mohammed Murad Ha
leb, a felicitat pe oamenii sovie
tici cu prilejul semicentenarului 
Revoluției.

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

• MARTI, în cadrul dezbaterilor din Adunarea Națională 
franceză pe marginea bugetului Ministerului Afacerilor Externe, 
a luat cuvîntul Couve de Murville, ministrul francez al aface
rilor externe, care s-a referit la o serie de probleme de poli
tică externă. Reafirmind poziția guvernului francez, el a respins 
din nou ideea unei satisfaceri imediate a cererii Angliei de a 
adera la C.E.E. Ministrul de externe francez s-a referit, de 
asemenea, la situația din Orientul Apropiat, preclzînd, printre 
altele, că Franța va menține mai departe embargoul asupra li
vrărilor de armament pentru Orientul Apropiat..

numărului de mașini elec
tronice de calcul (6 000 In 
țările C.E.E. față de 30 000 
în S.U.A. n.a.) ; 3) emigra
rea unor oameni de știință 
și tehnicieni (din țările „ce
lor șase“ n.a.) considerată 
ca un simptom că în altă 
parte domnește un climat 
mai favorabil cercetărilor 
decît în țara proprie.".

Reuniunea de la Luxem
burg constituie o încercare 
de a face față acestor grave 
probleme. Reprezentanții ță
rilor membre ale Pieței Co
mune, remarcă LE MONDE, 
„nerezumîndu-se la declara
ții de intenții și Ia lucruri 
cunoscute despre decalajul 
Europa (occidentală n.n.) — 
S.U.A. — au intrat în su
biect și au elaborat un pro
gram de lucru precis pentru 
următoarele 8 luni". Au fost 
alese șase domenii cu impli
cații tehnologice și de cer
cetare științifică asupra că
rora să-și concentreze pen
tru început atenția și efor-

turile principale țările 
C.E.E.

In rîndurile oficialităților 
comunitare de la Bruxelles 
se speră că printr-o serie de 
acțiuni comune se poate a- 
junge la o creștere a nive
lului tehnologic vest-euro- 
pean. Se manifestă însă și 
rezerve bazate pe faptul că 
Piața comună e constituită 
din țări dezvoltate diferit 
din punct de vedere tehno
logic și, de asemenea, cu o 
serie întreagă de interese 
neconcordante. Iată de ce, 
LE MONDE, referlndu-se la 
acțiunile comune ce urmea
ză a fi întreprinse pe tărim 
tehnologic, subliniază că a- 
cestea „trebuie obligatoriu 
să subscrie la două condiții: 
să răspundă unei necesități 
resimțite în mod egal de toți 
partenerii și să nu se refere 
Ia acele sectoare de activita
te în care spiritul de concu
rență este prea înrădăcinat 
pentru a putea spera la în
lăturarea Iul".

I. c.

Luptele din Aden
Ciocnirile
continuă

dintre adepfii FNE și 
• Armata federală a

in acfiune
nopții deîn cursul 

luni spre marți, în dife
rite cartiere din Aden 
au continuat luptele din
tre adepții F. N. E. și 
FLOSY, în ciuda repeta
telor apeluri de încetare 
a focului.

Agenția REUTER mențio
nează că în cursul ciocnirilor 
din ultimele 24 de ore, pe 
străzile Aden-ului au fost o- 
morîte aproximativ 30 de per
soane, care alături de cele 70 
de victime semnalate în timpul 
ultimelor cîteva zile, de cînd 
au izbucnit luptele dintre sus
ținătorii celor două organizații 
ale mișcării de eliberare, to
talizează peste 100 de morți și 
aproximativ 250 de răniți.

FLOSY
intrat

agențieiCorespondenții agenției 
REUTER semnalează faptul, 
că unități ale armatei federale 
din Arabia de sud, care pînă 
acum a fost neutră în inciden
tele din Aden, a luat poziț’e 
în noaptea de luni, ațăturîndu se 
elementelor F.N.E.

• CONDUCEREA F.N.E. 
care s-a raliat comandamen
tului forțelor armate din Ara
bia de sud, a cerut Angliei 
„să recunoască Frontul Na
țional de Eliberare ca singura 
organizație cu autoritate efec
tivă" și să trateze cu ea pro
blema viitorului Adenului și 
a celorlalte teritorii din Ara
bia de sud — relatează agen
ția Reuter.
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