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al Republicii Populare Ungare la București, Jozsef Vince, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.
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La Complexul pentru industrializa
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Vineri 29 octombrie 1965

Acad. prof. dr. Nicolae TEODORESCU

® Un răspuns departe de adevăr • Sabie
cu două
țific, nu
puternic

tăișuri ® Măsuri stabilite știin
după criterii arbitrare ® Să fie
stimulată inițiativa cadrelor!

■>101,16 la sută la producția marfă. Concomitent, ei au obținut la prețul de cost economii suplimentare de 1 517 000 lei și beneficii peste plan de 2 318 000 lei. Tot atît de bune sînt și rezultatele colectivului schelei Gura Ocnitei.Dar să revenim la situația din schela Moreni și să vedem : e vorba de cauze obiective sau de lipsă de obiectivitate în aprecierea faptelor, de împăcare cu neajunsurile ? Am pus a- ceastă întrebare mai multor tovarăși care lucrează în schelă sau urmăresc activitatea ei.
— După părerea mea, nu 

pot fi invocate cauze obiec
tive — ne spune ing. Ni
colae Nicolescu. Desigur, în 
îndeplinirea planului pe a- 
cest an s-au ivit probleme 
de ordin tehnic, organiza
toric. E și normal, sarcini
le au fost calitativ supe
rioare celor din 1964. Ne- 
realizarea producției de ți
ței prevăzute este însă o 
consecință directă a proas
tei îngrijiri și gospodăriri a 
sondelor. N-au fost luate

Schela Moreni s-a afirmat ani de-a rîndul ca întreprindere fruntașă realizarea sarcinilor plan, colectivul ei livrînd rafinăriilor însemnate cantități de țiței, la un preț de cost redus. Cu puține zile în urmă, cînd conducerea Trustului de extracție Tîr- , goviște, de care aparține schela, a primit din partea directorului acesteia rezultatele în îndeplinirea planului pe anul în curs, a încercuit cu roșu o bună parte dintre ele. Au urmat numeroase convorbiri telefonice între trust și schelă, apoi deplasări tot mai frecvente la fața locului. Ce se întîmplase ? La finele trimestrului III, schela a prezentat un bilanț nesatisfăcător : planul producției globale și marfă nu a fost îndeplinit, iar la prețul de cost s-a înregistrat o pierdere de 367 000 lei. în luna octombrie situația nu s-a schimbat în bine, producția zilnică continuînd să fie sub cea stabilită.Am căutat să aflăm cauzele, adresîndu-ne conducerii trustului. Inginerul ■ măsurt-pentru-ca ele -să~fie șef al trustului de extracție Tîrgoviște, Ramiro Drăgu- lescu, nici n-a așteptat să-i punem bine întrebarea că ne-a și dat răspunsul, parcă dinainte pregătit. După ce a prezentat o serie de justificări, de cauze obiective improvizate pe loc, interlocutorul a conchjs: „Sondele dau ce pot, mai mult nu e posibil“. „E de-a dreptul anaoronic acest punct de vedere. Despre ce fel de cauze obiective poate fi vorba, de vreme ce alte schele, cu condiții asemănătoare, au încheiat cele trei trimestre care au trecut din acest an cu planul nu numai îndeplinit, dar și depășit? Și asemenea exemple bune nu trebuie căutate departe, ci chiar în imediata apropiere a schelei Moreni. Petroliștii din schela Băicoi au realizat planul pe nouă luni în proporție de 101,97 la sută la producția globală
La Combinatul de cauciuc Jilava se execiită 
capacității și de modernizare a proceselor tehnologice care vor per
mite ca producția anuală de articole tehnice a combinatului să 
crească în 1966 cu 2 000 tone. în noile hale industriale, care însu
mează o suprafață de 23 000 mp, au lost montate utilaje cu carac
teristici tehnice superioare. în fotografia de sus : O parte din linia 
automată pentru confecționarea benzilor de transport, aflată în pre-

, zent în probe tehnologice premergătoare intrării în funcțiune
Foto : A. Cartoțan

I

și de

curățate la timp, graficele 
de intervenții profilacti
ce nu s-au respectat cu 
strictețe. Din această cau
ză multe sonde s-au înni- 
sipat, fiind oprite tempo
rar din funcțiune.Ce efecte a avut tergiversarea intervențiilor profilactice ne arată sondorul 
Brebenel Soare : „Lucrez 
de mulți ani Un schelă, dar 
n-am pomenit situații ca 
cele din anul acesta. Son
dele se curățau înainte după 
un grafic : la două luni, două 
luni și jumătate. Acum, a- 
ceastă operație se amînă 
de la o lună la alta, în spe
cial la sondele cu produc
ție mare. Ca și cum anul 
n-ar avea zilele numărate, 
parc-ar fi de cinci trimes
tre. Din cauza tărăgănării 
intervențiilor, unele sonde 
— nr. 50 și 63, de pildă — 
n-au funcționat timp de o 
lună. După reparație, n-au 
produs nici măcar la debi
tul dinainte“.

— De ce se procedează așa ? Conducerea schelei nu știe că asemqnea neglijențe au consecințe ?
— Știe, nu se poate să 

nu cunoască. Dar se gîn- 
dește numai la mersul pro
ducției de pe o zi pe alta și 
nu ia măsuri pentru a asi
gura buna ei desfășurare 
peste o săptămână, peste o 
lună. Mă mir : în conduce
rea schelei sînt cadre price
pute. Să nu-și fi dat oare 
seama că amânarea inter
vențiilor la sonde este ca o 
sabie cu două tăișuri ?

Am discutat și cu ing. Gheorghe Dobrea, șeful secției a XV-a. I-am amintit și de părerea sondorului.
— Are dreptate ! O să în

trebați de ce în calitate de 
șef de secție n-am acționat. 
Așa erau indicațiile condu
cerii schelei și ale trustului. 
De altfel, cînd se stabilesc 
anumite măsuri, nici nu 
sîntem consultați. Chiar și o 
simplă schimbare a unei 
pompe nu se poate face fără 
avizul trustului. Prin fe
bruarie ne-am pomenit în 
secție cu cîțiva ingineri de 
la trust, veniți „să ne ajute 
îfi, muncă". Au analizat di
ferite probleme, au indicat 
diferite soluții. Dar nici 
măcar nu s-au gîndit să cu
noască și punctul nostru de 
vedere. Hotărîrile le-au luat 
singuri. Vă închipuiți, a- 
ceastă tutelă măruntă a 
frânat inițiativa noastră !

în cadrul preocupărilor constante manifestate de conducerea partidului și statului nostru cu privire la dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. au trasat sarcina de a se perfecționa continuu pregătirea viitorilor specialiști. în această ordine de idei aș vrea să-mi spun părerea asupra posibilităților de a se îmbunătăți predarea matematicii, problemă cu semnificații profunde în zilele noastre, cînd se desfășoară o adevărată revoluție în tehnică, iar știința acționează ca o forță de producție.Se vorbește adesea despre logica raționamentului matematic, despre caracterul înalt sistematic al acestei științe, rezultat din structura ei constituită cu o mare sobrie- ™ fate de mijloace. Practic, însă, se § face încă destul de puțin pentru ca I toate aceste caracteristici să devină modele de studiu, un adevărat I material didactic — dacă putem I spune astfel — la îndemîna profesorilor. Din acest punct de vedere, I cred că studiul matematicii poate g fi folositor tineretului nu numai pentru acumularea cunoștințelor 
B fundamentale de specialitate, întîl- I nite într-un fel sau altul la fiecare pas, ci și pentru cultivarea spiritu- K lui de sinteză și de abstractizare, I pentru dezvoltarea gîndirii logice. Mai mult decît atît. Numeroși po- i dagogi sînt de acord că deprinde- ! rile tinerilor de a sesiza determinările și conexiunile dintre fenome- 0 nele înconjurătoare sînt utile nu I numai în studiul matematicilor, ci și în cel al altor discipline. Forma- Srea și dezvoltarea continuă a u- nor asemenea însușiri reclamă o strînsă colaborare între profesorii . B de diferite specialități : matemati- « că, fizică, chimie, chiar și limba română etc.Bin cadrul fiecărei științe — și matematica nu se abate de la a- Sceastă regulă — are loc o neîntrerupt^ evoluție ; apar mereu lucruri noi. de .mai mare actualitate, în 
I locul acelora mai vechi care trecpe un plan secundar. Prioritatea acordată noului presupune o mai . 
B accentuată raționalizare a predării disciplinelor științifice, fapt care ar ducș și la o mai mare economie de Btimp în însușirea cunoștințelor. Iată• de ce consider necesar ca, pe lin

gă noțiunile fundamentale din do- 
! meniul matematicii, elevii să facă 

cunoștință încă de pe băncile șco
lii cu aspectele mai noi ale acestei 

8 discipline, cuni- sint, de pildă, teo-
/ U '• I-■ . ,

e. ' ■*. ..--------------- .. ■

ria mulțimilor, algebra modernă, a- 
naliza numerică. Noțiunile algebrice de grup, corp, inel își au frecvent corespondențe în economie și în tehnică, ele pot fi întîlnite direct în viața practică, fără să mai fie, ca altădată, elemente concepute mai mult pe plan teoretic. Predarea acestor noțiuni la un nivel accesibil elevilor din licee ar contribui la lărgirea orizontului lor de cultură generală și, în plus, ar înlătura u- nele neconcordanțe care mai există între învățămîntul mediu și cel superior. Trecîndu-se cu toată fermitatea și consecvența la adoptarea unui asemenea punct de vedere, se realizează o economie de timp, posibilitatea alcătuirii mai judicioase a programului disciplinelor de specialitate în învățămîntul superior. Cu alte cuvinte, elevilor li s-ar asigura un bagaj mai bogat de cunoștințe matematice, iar studenților — timpul necesar pentru aprofundarea fundamentelor acestei științe.Bineînțeles că, paralel cu introducerea acestor noțiuni în programele învățămîntului mediu, este potrivit să se acționeze și în direcția simplificării volumului de cunoștințe asimilate. Orice profesor de matematică știe că unele probleme de geometrie plană, care se studiază de obicei cu ajutorul raționamentelor de geometrie sintetică, își pot găsi mai ușor rezolvarea prin metode vectoriale, că înțelegerea raționamentelor aritmetice poate fi mult ușurată pe temeiul algebrei. Importantă este, cred eu, nu atît succesiunea exactă și uneori rigidă a lecțiilor planificate, cît predarea lor într-un context adecvat. Aceasta înseamnă a lăsa temporar la o parte anumite noțiuni, atunci cînd însușirea lor reclamă eforturi sporite, și aprofundarea lor cînd legătura cu tema „la zi" le ușurează înțelegerea și fixarea în sistemul gîndirii.Neîndoielnic că perfecționarea predării matematicii este posibilă și necesară și în învățămîntul superior. în secto
rul politehnic, 
studierea 
mafiei!
contribui 
măsură 
mai mare 
țelegerea 
profundarea 
noștințelor 
tehnică moder
nă, specific Ingi
nerească.

mate- 
poate 
într-o 

mereu 
la 

și
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Pe șantierul de hidroameliorații Brateșu de Jos, regiunea Galați, continuă lucrările pentru
Foto : Agerpresa smulge apelor 13 000 ha de teren
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Excelenței Sale
Domnului CEMAL GÜRSEL

Președintele Republicii Turcia ANKARACu prilejul sărbătorii naționale turce — a 42-a aniversare a proclamării Republicii — vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea poporului turc și pentru dezvoltarea relațiilor de bunăvecinătate între popoarele țărilor noastre.
București, octombrie 1965

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Joi, 28 octombrie 1965, tovarășul Nicolae CeaUșescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar
de Valentin 
SILVESTRU

Înfrucîf mulți cefățeni 
nu au cunoștințele nece
sare asupra procedeului 
de a obține o 
de la depozitul Obor, 
ne-am gîndit să le 
oferim cîteva explicații 
utile care să-i ducă pe 
drumul cel bun.

Așadar, intri la magazi
nul „Apartamentul” din 
Splaiul Independenței, 
vizitezi admirabila expo
ziție de la parter și de la 
etajul I și-ți alegi o mo
bilă. O canapea, l-o arăți 
vînzăfoarei, care-ți răs
punde : „N-avem mobila 
aceea”.

Insiști. Tn cazul aces
ta urmează o 
agitată în care 
în cînd se 
moașa replică 
frumos !" I '____ ,
responsabil este indicată, 
pentru că responsabilul, 
un om civilizat și înda
toritor, îți cere scuze și 
dă dispoziție să fi se eli
bereze un bon către de
pozitul de la Gara Obor, 
unde urmează să-ți i- 
dentifici mobila dorită și 
ulterior s-o ridici.

In piața Obor gestio
narul depozitului îfi a- 
rată mobila rîvnită. Pe 
care lipești tu însuți o fi- 
dulă cu numele tău, semn

discufie 
din cînd 
aude fai- 
„vorbeșfe 

Intervenția la

că fi-a fost reținută. După 
care se scrie pe o bucă
țică de hîrfie suma ce o 
ai de plată. Te urci apoi 
în locomotorul cu care ai 
venit și te întorci la ma
gazin, unde funcționara 
îfi face cunoscut că bile
tul cu care 
e bun".

Urmează 
fie agitată 
ra, în care 
păsat de ambele părți in
vitația „vorbește frumos", 
și intervenția la respon
sabil rezolvă din nou pro
blema în sensul că, deși 
biletul e greșit, ți se face 
fofuși faefura și fi se iau 
banii.

Cu 
pleci din nou la depozit, 
unde gestionarul te roagă 
să iei contact cu vînzăfo
rii.' Depozitul are trei 
uși, fiecare dînd pe altă 
stradă, întrucîf e un de
pozit foarte mare, astfel 
că, umblînd după per
soanele indicate, vizitezi 
în circuit cartierul în care 
în ultima vreme s-a con
struit foarte mult și în- 
fr-adevăr ai ce vedea.

Cînd izbutești să-l gă
sești pe unul din vînză- 
tori, el te informează că 
l-ai găsit greșit, deoarece 
de fine trebuie să se o- 
cupe celălalt. Tn discuția 
care ■ se încinge intervin

factura în mînă

și alji clienți, care așteap
tă de mult. In timp 
ce clienfii se ceartă între 
ei, vînzăforii dispar. Se
sizat, gestionarul pleacă 
mînios să-i caute pe vîn- 
zători. Discujia continuă 
cu concursul dezintere
sat al camionagiilor și al 
oamenilor care transpor
tă mobila, ei forfotind 
prin depozit ca printr-un 
loc de recreație, dînd 
chiar și consultații la ce
rere. Fiecare client plea
că din nou să-i caute pe 
vînzăfori. Gestionarul re
vine singur și fără nici un 
rezultat ; își dezbracă 
haina, lasă scriptele și se 

, arată gata să ridice el 
însuși canapeaua cu pri
cina. Te întreabă la care 
ușă ai lăsat furgoneta. 
Tu ceri să vezi înfîi mo
bila. Dar mobila nu are 
unde să fie desfăcută 
deoarece acolo e depo
zit, nu-i magazin — cît 
ai văzut din ea, un colț, 
un desen, o țesătură, o 
seîndură e de-ajuns. Ești 
deci trimis după furgo- 
nefă : cea mai apropiată 
stație e la Halele Obor.

Revii deci cu o furgo- 
netă, care rămîne în față 
faxînd.

(Continuare 
în pag. a III-a)

O știre lapidară de 
presă : „Tn comitetul
O.N.U. pentru problemele 
sociale, umanitare și cultu
rale au continuat discuțiile 
pe marginea proiectului 
de Declarație privind pro
movarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare". 
Cu o zi înainte preambu
lul acestui document fu
sese adoptat în unanimi
tate ; după 24 de ore ar
ticolele 1, 3, și 6 ale pro
iectului de Declarație în
truneau Ia rîndul lor una
nimitatea. Aceeași sumară 
relatare menționează că 15 
delegați au ținut să sub
linieze însemnătatea de
osebită a propunerii ini
țiate de România încă la 
cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U., 
și la care s-au raliat în 
cursul celor 5 ani care au 
trecut de atunci nenumă
rate alte state.

Ca inițiatoare a acestei 
Declarații, dezbătută azi la 
O.N.U., contribuția țării 
noastre este esențială. 
Ecoul larg de care s-a bu
curat de la început în 
opinia publică internațio
nală, asentimentul dovedit 
de nenumărate organiza
ții, mai cu seamă de ti
neret, adeziunea manifes
tă a multor personalități 
ilustre, savanți, artiști, 
scriitori din diferite țări, 
atestă oportunitatea, strin
genta actualitate a iniția
tivei noastre, pătrunsă de 
nobilă răspundere față de 
destinul tinerei generații, 

Afîtea generații au cu
noscut calvarul marilor ca
tastrofe. Războiul. Au cu
noscut și prețul cu care se 
plătesc. Tributul cel mai 
greu, jertfa de sînge, îl 
plătesc întotdeauna tinerii. 
Un savant elvețian a avut 
ideea alcătuirii unei statis
tici. Revelația a fost zgu
duitoare. In 14 000 de răz
boaie mari și mici cunos-

cufe de istorie, și-au pier
dut viața trei miliarde șase 
sute patruzeci de milioane 
de oameni. Aproximativ 
populația de astăzi a glo
bului. Statistica nu speci
fică pierderile pe catego
rii de vîrsfe. Se poate însă 
afirma cu certitudine că 
proporția înclină spre ti
neret.

Omenirii nu îi poate 
fi indiferent dacă și 
actuala generație fînă- 
ră — schimbul de mîi- 
ne — se va îndrepta 
pe un drum menit să a- 
dauge plusuri în statistica 
savantului elvețian sau va 
alege fireasca ei cale, a- 
ceea a progresului, a cul
turii și civilizației. Tutu
ror celor cărora le este 
scumpă viața și munca 
creatoare, oricare ar fi con
cepțiile lor politice sau 
filozofice, nu le poate fi 
indiferent modul în care 
sînt îndrumate și pregătite 
pentru viață vlăstarele ti
nere ale omenirii, dacă 
ele sînt învățate să ore- 
țuiască omul și realizările 
sale materiale și spirituale 
sau, dimpotrivă, sînt cres
cute în spiritul negării 
creațiilor umane, în spiri
tul militarismului și răz
boiului.

O aspră experiență a a- 
rătat omenirii că agreso
rul nu și-a început pregă
tirea războiului numai 
în halele uzinelor de 
armament, ci și în școli, 
licee, universități, în tea
tre și edituri, unde otrava 
funestă a distrugerii, a cri
mei și
în mințile 
nerefului.

Temeiuri 
nu lipsesc

Intr-un 
școală, 
difuzat în landurile R.F.G. 
în 1950, crimelor fasciste 
li se rezervau 3,5 file.

urii era inoculată 
fragede ale fi-

de îngrijorare 
nici astăzi.

manual de 
„Omul și timpul".

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Cum e înțeles uneori5
principiul muncii colective

z ® La uzina din Colibași: intre declarații și realități ® Dezbateri 
de partid sau ședință tehnică? • „Uită să ne anunțe ce hotărîri a 
luat" ® Discuție cu un membru ai comitetului odată la cîteva 

\ luni ® Deficiențele sînt cunoscute, pe cînd măsuri de remediere?Cîțiva tovarăși de la u- zina din Colibași, membri de partid, ne-au semnalat o situație anormală. Potrivit părerii lor, în ședințele comitetului de partid ar exista o slabă combativitate, iar numărul celor care iau cuvîn- tul este mic. într-adevăr, așa stau lucrurileUzina are problemele ei, unele încă nerezolvate. Slaba ritmicitate a producției tinde să devină, pentru Colibași, o notă specifică ; calitatea produselor are o ascensiune lentă. învățămîntul de partid, propaganda tehnică nu sînt la nivelul cerințelor. Toate a- cestea puteau fi rezolvate. Cu răbdare, cu perseverență comunistă. Lipsește însă resortul principal, butonul tabloului de comandă care este, după cum se știe, munca colectivă, în locul a- cesteia, secretarul comitetului, Ion Comănici, preferă munca de unul singur. Lucrurile se petrec așa de multă vreme.La începutul anului a avut loc o plenară a comitetului în care s-a dezbătut problema îmbunătățirii calității produselor. Este normal ca o asemenea sarcină, centrală pentru întreaga industrie, să intre în atenția comuniștilor. Dar cum, în ce spirit a fost înțeleasă și dezbătută în plenara comitetului de partid ? Prin prisma activității tehnico- administrative. Referatul și discuțiile abundînd în tehnicisme, în păreri privind modul cum se bate cu ciocanul și cum se taie tabla, n-au putut să pună punctul pe „i“, să contureze căile și metodele proprii muncii de partid, care să ducă la realizarea acestei importante sarcini de producție. Nu-i de mirare că planul de hofă- 
rîrl întocmit la această ple
nară este o copie fidelă, în 
spirit ți literă, a oricărui 
plan de măsuri tehnice ți 
organizatorice elaborat de 
conducerea administrativă.Atrage stăruitor atenția și altceva. La cuvînt s-au înscris doisprezece șefi de secție, directorul tehnic și directorul general. Oare a fost o ședință a conducerii administrative la care erau invitați și membrii comitetului de partid ? Oricum, 
se pare că în analizarea 
problemelor de producție 
comitetul de partid se bi- 
zuie exclusiv pe cadrele de 
conducere tehnice ți admi
nistrative. Din paisprezece oameni care au luat cu- vîntul discutînd nu o chestiune strict financiară, ci calitatea produselor, nici unul nu este muncitor, șef de brigadă sau de echipă. Oare la Co- 
libați produsele uzinei se 
realizează doar de către 
țefil de secție 1O asemenea plenară de comitet, care a stăruit a- supra unor lucruri mărunte, nesemnificative, nu putea să ducă la rezultate bune. Și atunci tovarășii s-au văzut în situația de a redeschide discuția. în acest an, problema ridicării calității produselor a fost dezbătută în ședințele de comitet de trei ori : în ianuarie, a- prilie și mai. Și acum, se pregătește a patra ședință plenară în aceeași chestiune ! Tovarășul Comănici numește asta perseverență. Dar oricine înțelege că este vorba de cu totul altceva. în loc de o singură dezbatere ca lumea, calificată, de o analiză bazată pe o largă participare a comuniștilor, cu hotărîri întemeiate pe propunerile oamenilor, a cît mai mulți oameni — el preferă discuția la infinit.Modalitatea aceasta de a privi munca de partid prin binoclul conducerii administrative își are,^ firește, o explicație. Iată ce spun tovarășii din comitetul de partid : hotărî- rile mai importante le ia secretarul comitetului împreună cu directorul ; „măcar să ne informeze ce hotărîri a luat, dar nici asta n-o face“ ; „nu întîmplător planurile de hotărîri cuprind cam a- celeași lucruri, altfel formulate“.— Bine, dar dumneavoastră, ca membri ai comitetului, ce ați făcut ?

— Pe moment se lasă 
impresia că ești luat în 
seamă. Dar în final... 
vezi că vorbești de poma
nă. Vina noastră e că tre
cem cam ușor cu vede
rea peste aceste lucruri.Răspunsul acesta l-am primit din partea a șase membri ai comitetului.în adevăr, membrii comitetului i-au adresat deseori secretarului îndemnul de a coborî din birou, în viață, în rîndurile oamenilor, acolo unde se găsește de fapt — după expresia plastică a unuia dintre ei — cel mai bun izvor al experienței colective. Dar tovarășul Comănici nu se grăbește. Are izvorul său propriu de înțelepciune. La plenara comitetului din 31 iulie (ordinea de zi : ritmul realizării planului de producție) din șaptesprezece membri cîți numără comitetul au fost prezenți doar șase. Unii nici nu sînt convocați. Bunăoară, l-am întrebat pe tovarășul Marin Ștefan : „Care este motivul că n-ați fost mai de loc la ședințele comitetului ?“.— N-am fost chemat.— Dar după ședință, v-a informat cineva despre ce anume s-a discutat și ce măsuri s-au luat ?

— Nu. Cel puțin pe 
mine nu...

— Ce problemă mai importantă ați discutat cu secretarul comitetului, în anul ' acesta ?— O singură dată am 
vorbit cu el despre un re
per din secția noastră.Vasăzică în cîteva luni secretarul nu se întîl- nește decît o singură dată cu un membru al

comitetului, Și atunci discută despre un reper. 
Cînd la baza unei activi
tăți a organizației de partid 
nu se află munca colectivă 
apar inevitabil grețeli, mă
suri pripite. Fără să se consulte cu ceilalți membri ai comitetului, tovarășul Comănici a admis mutarea unor membri de partid, tehnicieni și ingineri cu experiență, dintr-o secție în alta, ca în cele din urmă să-i aducă înapoi.I-am adus la cunoștință tovarășului Comănici părerile și mai ales criticile membrilor comitetului cu care am stat de vorbă. Si el a ripostat :

— Nu-i așa. Nu-i de loc 
ața. La noi se muncește 
colectiv. Am să demon
strez asta. La referatul 
privind calitatea produse
lor turnătoriei, pe care îl 
vom supune curînd discu
ției în plenara comite
tului, au lucrat patru to
varăși.— Cîți ați spus ?

— Patru.A spus aceasta sincer, convins că aduce un argument suprem. Pentru că asta este convingerea lui. 
Infr-o secție unde sînt zeci 
de comunițti, un activ fără 
de partid alcătuit din două
zeci ți cinci de oameni ți 
atîția alfi muncitori ți teh
nicieni cu experiență, co
mitetul de partid inițiază o 
analiză economică nu pe 
baza unei largi consultări ți 
a participării active a mase
lor, ci sprijinindu-se pe 
cunoțtințele a patru fovarăți. îl invităm pe tovarășul Comănici să recitească referatul și să vadă dacă se amintește măcar o dată despre orga

nizația de bază din secție, despre sarcinile comuniștilor, despre munca pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, despre orientarea adunărilor generale spre problemele principale ale vieții de partid. Nimic din toate acestea.Primul secretar al Comitetului orășenesc de partid Pitești, tovarășul Mihai Istrate, căruia i-am cerut părerea în acest caz. afirmă :
— Da, așa stau lucru

rile la Colibași. Comănici 
lucrează sectar. Munca de 
partid e inundată de teh
nicism. Am ajuns de mult 
la concluzia asta. Merită 
criticat fără menajamente.

O apreciere justă. Dar, cum vine asta ? Prin urmare se știe, se cunoaște, se apreciază, însă nu se iau nici un fel de măsuri !De bună seamă, posibilitățile, măsurile necesare nu trebuie căutate în altă parte. Organizația de partid a uzinei Colibași este o organizație puternică, dovedind în multe situații maturitate politică ; ea are un comitet de partid format din comuniști cu autoritate și experiență. Este în afară de orice îndoială că, punînd în centrul activității sale principiul muncii colective, primind un sprijin mai e- ficient din partea comitetului orășenesc, organizația de partid a uzinei va reuși să-și perfecționeze stilul de muncă în așa fel îneît,. să contribuie la ridicarea . nivelultiț întregii activități a colectivului întreprinderii.
Ștefan ZIDĂRIȚA

Filmul 
și contem

poraneitatea
Plănui tematic al stu
dioului „București" în 
discuția Biroului Executiv 

al C.S.C.A.

Intr-o ședință a Biroului 
executiv al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă a 
fost discutat planul tematic al 
filmului artistic de lung me
traj pentru anul 1966. In am
plul raport prezentat de direc
torul Studioului cinematogra
fic „București“, Eugen Mân
drie, s-a făcut o scurtă 
trecere în revistă a pro
ducției de filme din acest 
an. S-a apreciat că anul 1965 
este un an de vîrf al produc
tivității Studioului „Bucu
rești", în care s-au realizat 15 
filme. Deși în palmaresul, ne
scris pe de-a-ntregul pentru 
filmele din acest an, figurează 
numeroase premii cîștigate la 
diferite festivaluri internațio
nale, se face simțită totuși 
lipsa filmelor dedicate actua
lității, a filmelor de înalt ni
vel artistic care să răspundă 
problemelor celor mai impor
tante ale dezvoltării societății 
noastre.

Trecîndu-se la analiza pla
nului de filme artistice pe 
1966 s-a relevat că atît con
siliul artistic cît și conducerea 
Studioului „București“ și-au 
propus ca obiectiv principal 
realizarea în acest domeniu a 
unui important pas înainte 
către contemporaneitate. La 
aceasta s-au angajat în pri
mul rînd un număr de regi
zori și scriitori de prestigiu. 
Cele 15 titluri înscrise în pla
nul de filme artistice pe 1966 
îmbrățișează o arie destul de 
largă a problemelor complexe 
ale societății românești con
temporane. Pe de altă parte, 
o treime este rezervată filme
lor istorice, ecranizărilor și 
filmelor distractive.

In continuare au fost luate 
în discuție măsurile care ur
mează să asigure îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața rea
lizatorilor de filme artistice. 
S-au făcut propuneri privind 
îmbunătățirea activității de 
creație a Studioului „Bucu
rești“.

Concluziile ședinței au fost 
prezentate de Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă. A fost aprobat planul 
tematic de filme artistice pe 
anul 1966. (Agerpres)

Pictorița și modelul. (La Liceul de artă din Tg. Mureș)
Foto : A. Cartojan

Studiul matematicii 
să contribuie 
la dezvoltarea 
puterii de judecată 
a studenților și elevilor

(Urmare din pag. I)

Teoria probabilităților și statisticii 
matematice, teoria ecuațiilor dife
rențiale și integrale, calculul ope
rațional, calculul numeric consti
tuie astăzi sectoare de importanță 
fundamentală în pregătirea viitori
lor ingineri, îneît nu este greșit să

0 Teatrul de Operă șl Balet t 
BAL MASCAT — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă; 
VĂDUVĂ VESELĂ — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia): VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Stu
dio): TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30, '
0 Teatrul de Comedie : FIZICIE- • 
Nil — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30. (sala Studio,
str. Al. Sahla nr. 76 A): FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru): LUNA DEZMOȘTENI
ȚILOR — 19,30, (sala Studio):
SCAUNELE — 20. [f
• Teatrul „Barbu Delavranc^.: 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — ’20«.
0 Teatrul Mic: JOCUL IELELOR
— 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ
— 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale": PRIVEȘTE ÎNAPOI
CU M1NIE — 20 .
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei): KATIA ȘI CRO
CODILUL — 16, (sala din str. A- 
cademlel): UMOR PE SFORI — 
9, AMNARUL — 16.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : CU MUZI
CA... E DE GLUMIT — 20.
e Circul de stat: PARADA CIR
CULUI — 20.

TELEVIZIUNE
0 19,00 — Jurnalul televiziunii
0 19.20 — Sport școlar „Pe , -rlng 
șl pe planșa de scrimă" a 20,00 — 
Săptămina 0 21,00 — Avanpre
mieră 0 21,10 — Telefilatelia 0
21,25 — „Prin expoziții" — emi
siune de artă plastică 0 21,45 — 
Interviu... pe portativ, cu Glcă 
Petrescu 0 22,15 — Jurnalul tele
viziunii șl Buletinul meteorolo
gic.

CINEMATOGRAFE
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Industria morăritului, asemenea tuturor sectoarelor de activitate, a cunoscut o puternică dezvoltare. într-o perioadă relativ scurtă, locul morilor cu pietre și palete a fost luat de unități care asigură o deservire mai operativă a locuitorilor satelor și, în același timp, produse de calitate superioară,Pe teritoriul regiunii București funcționează circa 300 de asemenea u- nități ale industriei locale. în afară de acestea mai există un însemnat număr de mori aparți- nînd cooperativelor agricole, precum și mori moderne, cu regim industrial, ale Ministerului Industriei Alimentare.Dintr-o analiză făcută în primele luni ale a- cestui an rezultă că morile din cadrul industriei locale au realizat un beneficiu de peste 1 100 000 lei. între ele sînt însă multe care nu și-au realizat planul. Printre acestea se numără unitățile de morărit ale industriei locale din raioanele Lehliu, Alexandria, Urziceni, Giurgiu, Fetești. în această perioadă, capacitatea de 
producție a celor 300 de 
mori a fost folosită doar in 
proporție de 76,5 ia sută 
pentru măcinat grîu ți de 38 
la sută pentru porumb. Rezultă deci că unitățile de morărit lucrează în medie 4—5 ore pe zi, ceea ce, firește, este extrem de puțin.Pentru folosirea judicioasă a capacităților de

pe zH Experi- 
baza schimbului 

de produse e Cum stăm cu transportul?producție ale morilor și economisirea fondurilor cheltuite cu întreținerea lor, unele mori au fost închise sau trecute în conservare. Numai în ultimii 4 ani au fost închise 40 de unități O asemenea măsură ar fi putut fi socotită o treabă gospodărească dacă, în a- celași timp, s-ar fi organizat deservirea pe alte căi a populației satelor. Dar lucrurile nu. s-au petrecut așa.în Raportul C.C. al P.C.R. prezentat la Congresul al IX-lea se precizează : „Este necesar să 
se acorde o afenfie mai 
mare dezvoltării și reutilă- 
rii morilor, cu deosebire a 
celor din mediul rural..." în regiunea București problema modernizării și reutilării morilor trebuie privită cu atît mai multă seriozitate cu cît aici o bună parte din morile e- xistente sînt dotate cu u- tilaje vechi, necorespunzătoare. Din această cauză sătenii sînt nevoiți să piardă mult timp cu așteptări prelungite, iar calitatea făinii nu este din cea mai bună. Așa se petrec, de pildă, lucrurile la moara din comuna Adîn- cata, care funcționează în medie 3—4 ore pe zi, la moara din Uzunu și din alte comune unde sătenii pierd uneori zile întregi așteptînd să le vină rîndul la măcinat. Nu

este de mirare că, în a- semenea condiții, oamenii sînt nevoiți să apeleze la serviciile unor mori mai îndepărtate de satul lor.în ultimul timp, con
ducerile întreprinderilor 
de industrie locală regio
nale și raionale au început 
să caute noi forme de a a- 
sigura o deservire mai o- 
perativă a populației de la 
sate și, în același timp, de 
a asigura rentabilizarea tu
turor unităților. S-a trecut la organizarea și experimentarea morilor pe bază de schimb de produse. în ce constă acest sistem ? Nimic mai simplu : moara are un stoc de făină, păstrată în bunkere special amenajate. Cînd vine cineva la moară, i se cîntăresc produsele aduse spre a fi măcinate și, fără să mai aștepte, i se înapoiază cantitatea corespunzătoare de făină și tă- rîțele respective din stocul special de produse măcinate. Totul nu durează decît cîteva minute. Procedînd astfel, unitatea „Progresul“ din Giurgiu a obținut rezultate deosebite : dacă înainte de introducerea a- cestui sistem se prelucrau zilnic, în medie, 10 000 kg de produse, în prezent s-a ajuns la 40 000 kg, iar raza de activitate a morii s-a extins pe 20—25 km. O asemenea moară

funcționează și în comuna Mitreni din. raionul Oltenița, iar alta își va începe curînd activitatea în comuna Daia, raionul Giurgiu.Este, firește, un început bun. Ar trebui mers însă mai departe. în raionul Urziceni,. de exemplu, funcționează în momentul de față 22 de u- nități de morărit, din care unele au un randament foarte scăzut. Așa cum reiese dintr-un studiu întreprins de Ion Ui- selt, directorul întreprinderii de industrie locală Urziceni, randamentul a- cestor mori ar crește mult dacă s-ar organiza munca pe bază de schimb de produse ; s-ar asigura o deservire mai operativă, iar prelucrarea produselor ar fi mai bună. în a- celași timp, ar putea ră- mîne efectiv în funcțiune numai acele mori care au condiții corespunzătoare de lucru, asigurîndu-li-se o bună întreținere și personal mai calificat. Potrivit calculelor făcute, a- ceste mori ar putea avea o rază de deservire de maximum 6—7 km, lu- crînd în condiții bune, ceea ce ar fi, de asemenea, în interesul locuitorilor de la sate. Deci, 
organizarea de mori pe 
bază de schimb este o mă
sură bine venită care se 
justifică prin rezultatele sale 
practice și care merită să se 
bucure de toată atenția. Sfaturile populare regional și raionale trebuie să analizeze temeinic activitatea întreprinderilor de morărit, să stimuleze a- semenea inițiative bune, să găsească formele de organizare cele mai potrivite care să asigure o deservire operativă a populației sătești cu produse de morărit.Organizarea mai bună a transportului la moară este de asemenea o altă problemă care ar trebui

mai bine reglementată. Majoritatea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole au înțeles că este de datoria lor să-i sprijine pe cooperatori în această direcție. La-cooperativa agricolă din Călugăreni, consiliul de conducere a încredințat organizarea transportului la moară brigadierilor și șefilor de echipe, ca o sarcină peiTnanentă. în fiecare seară, o dată cu stabilirea sarcinilor pentru a doua zi, se asigură și atelajele ce urmează să transporte cerealele la moară. Consiliul de conducere al cooperativei a- gricole Jilavele, raionul Urziceni, a stabilit cîte o căruță de fiecare din cele trei sate care alcătuiesc comuna, pentru transportul produselor la moară. Exemple de acest fel se pot da multeDar nu peste tot se procedează așa. Cooperatorii din comuna Singu- reni, raionul Giurgiu, sînt lăsați să se descurce cum pot în ce privește transportul la moară. Despre consecințele unui asemenea „sistem“ ne-a vorbit Ion Budeanu, morar în comuna Daia f „Nu este păcat ca adesea să vină la moară, în aceeași zi, de la aceeași cooperativă agricolă, cîte 6—7 căruțe, fiecare cu cîte 2—3 saci ? De ce atîta risipă de timp și de atelaje ?“. Este un punct de vedere de care ar trebui să țină seama consiliile de conducere ale cooperativelor agricole.
★Se spune în popor : „La rînd, ca la moară“. Dar viața cere ca aceste mori să fie moderne, să lucreze bine, iar așteptarea la „rînd“ să nu dureze mai mult de cîteva minute. Și există toate condițiile să fie așa.

Florea CEAUSESCU coresp. „Scînteii“

NOCTURNA INDUSTRIALA (Combinatul chimic Craiova)

apreciem că de amploarea și perseverența cu care ele sînt cercetate depinde însușirea profesiunii a- lese.Învățămîntul matematic universitar are nevoie, după părerea mea, de o profilare mai ferm orientată în direcția extinderii studiului eco
nomiei matematice — ale cărei principii sînt aplicate din ce în ce mai miilt datorită introducerii pe scară largă a matematicii în economie —, a tehnicii mașinilor e- lectronice de calcul și a aprofundării disciplinelor legate de această tehnică: programarea automată, teoria firelor de așteptare etc. A- cest deziderat poate fi realizat dacă studenții urmează anumite cursuri de specializare după ce în prealabil și-au însușit un volum corespunzător de cunoștințe generale specifice. Consider că, din a- cest punct de vedere, actuala structură a planului de învățămînt este susceptibilă de îmbunătățiri. Propun ca cele 9 secții de specializare, existente în prezent în profilul facultății de matematică și mecanică, să fie reduse la 5, pentru a se evita risipirea forțelor și dispersarea pe probleme de prea mare specialitate. Promovarea studenților în cadrul acestor secții nu numai după preferințe, cum se obișnuiește, ci și după aptitudini verificate în activitatea desfășurată în cercurile științifice și pe baza unei probe speciale, ar crea tinerilor posibilități mai largi să dobîndoască o pregătire științifică aprofundată, necesară atît predării matematicii în școli, cît și perfecționării într-un domeniu de cercetare. Totodată, ar fi bine să se studieze posibilitatea de a se introduce, îndeosebi în primii ani ai facultăților de matematică, cursuri care să contribuie la fundamentarea celor mai bune metode de însușire a noțiunilor științifice de specialitate. Mă gîndesc, bunăoară, la predarea în anul I a 

unui curs de logică, cu ajutorul 
căruia studenții s-ar putea familia
riza mai ușor și mai repede cu spe
cificul raționamentului matematic.După cît se vede, perfecționarea predării matematicii afectează atît latura științifică, cît și pe cea metodologică a procesului de învățămînt. în acest scop ar fi indicată și o strînsă colaborare a cadrelor didactice din învățămîntul mediu . și superior, care să valorifice tradițiile bogate ale școlii românești de matematică și cea mai bună experiență pedagogică actuală în predarea acestei științe.

Arta — 10; 
Modern — 

18,30; 20,45.

Timpul probabil 
lele ele 30, 
1 noiembrie, 
devine schimbătoare ..........
țării șl se menține frumoasă în 
celelalte regiuni. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi Izolate în 
Ardeal și nordul Moldovei. Vint 

din vest, 
în general 
vor fi cu- 
șl 6 grade, 
13 și 23 de

pentru zi-
31 octombrie și 

In țară : Vremea 
în nordul

slab, predominînd 
Temperatura aerului 
staționară. Minimele 
prinse între minus 4
Iar maximele între ... _____
grade. Dimineața ceață șl bru
mă locală. In București : Vreme 
în general frumoasă, cu cer va
riabil. Vînt slab pînă Ia potrivit. 
Temperatura în general stațio
nară. Dimineața ceață.

a»

Foto : Gh. Vințllă

I • UNCHIUL MEU : Sala Palatu- 
J lui (seria de bilete 1 558 — orele9 19,30), Luceafărul — 9,15; 11,30:

13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop:
Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30;
21,15, București — 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21.
• MARILYN — cinemascop : Re
publica (completare Ceramica din 
Oboga) — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
19; 21,15, Feroviar (completare Au 
fost salvați) — 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21.
• JUDEX : Excelsior — 9,45; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Tomis — 9,30; 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• PACAT de BENZINA : Capi
tol — 9,30; 11,45;. «; 16,30; 18,45; 21.
• PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Festival — 10; 12; 
15; 17; 19; 21.
• DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : 
12,30; 15; 17,45; 20,30, 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
• CĂLĂTORIE IN JURUL PA-
MINTULUI : Victoria — 10; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45. Flamura — 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
• CLIMATE — cinemascop: Cen
tral — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• CARTIERUL VESELIEI : Lu
mina — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, Grivlța — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30, Melodia — 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30,
• CINEVA, ACOLO SUS, MÄ IU
BEȘTE: Union — 11; 15,30; 18;
20.30, Buzeștl — 10; 12,30; 15,30; 18;
20,30, Cosmos — 13,45; 16; 18,15;
20,30 (ia toate completare știați că...),
• PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
• CINTIND IN PLOAIE: Doina
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 GESTAPOVISTUL SCHMIDT, 
ORAȘE VECHI BULGĂREȘTI, 
VIN CĂTRE VOI, CHIBRITURI, 
SPARGERE ÎN ZORI, AU FOST 
SALVAȚI, GURA LUMII, PIO
NIERIA NR. 5/1965 : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare.

Ciulești (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor)
— 16; 18,15; 20,30.
© NEVASTA NR. 13 : Cultural — 
15,30; 18; 20,30.
0 SAMBA : înfrățirea între po
poare (completare A cui e vina?)
— 10; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
0 CULORILE LUPTEI — cinema
scop: Dacia (completare Zîmbe- 
tul) — 9—21 în continuare.
0 HOCHEIȘTII — cinemascop : 
Crîngași (completare Pionieria 
nr. 5/1965) — 16; 18; 20.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA: Bu- 
cegi (completare Să păstrăm cu
rate apele țării) — 9,30; 1215- 15- 
17,45; 20,30.
0 GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) : Unirea (comple
tare Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republici’ ' So
cialiste România în R. p. Bulga
ria) — 10,30; 16,30; 20.
O VESELIE LA ACAPULCO: 
Flacăra (completare Artiști ama
tori) — 10; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• £A¥,UL,: Vitan (completare 
Trăiește-țl viața) — 16; 18,15; 20,15.
• 1 Miorița (completare Suită bănățeană) — io; 12; 14' 
16,15; 18,30; 20,45.
0 HATARI (ambele serii) ; Mun
ca (completare Pionieria nr. 
5/1965) — 10,30; 16; 19,30.
0 ROMULUS ȘI REMUS : Popu
lar (completare Melodiile străzii 
— cinemascop) — 10,30; 16;18,30; 21.
0 LOCOTENENT CRISTINA: Mo
șilor (completare Călătorie în 
paradisul păsărilor) — is swamis- 
20,30. ’
0 HOȚUL DE PIERSICI ; vii 
rul (completare Fata de pe 
meș) — 16; 18,15; 20,30.
0 AGENTUL DE LEGĂTURA : 
Colențina (completare Pictorul 
luminii) — 16; 18; 20.
0 ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET: Volga (comple
tare Prima zi) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Lira (completare 
Căciula fermecată) — 15- 17-
19; 21.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI — ci
nemascop: Floreasca (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
0 A TRECUT O FEMEIE — ci
nemascop; Rahova (completare 
Elevul de serviciu) _ ig- ia 15. 
20,30.
0 OMUL MAFIEI : Progresul 
(completare Simetrie) — 15 30- 18: 
20,15.
0 CAMERA ÎN FORMĂ DE „L": 
Drumul Sării — 15; 17,30; 20.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Ferentari (completare Lecție în 
infinit) — 10; 16; 18,15; 20,30.
0 LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : 
Cotroceni — 14,45; 16,30; 18,45:21.
0 PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Pacea 
(completare La o parte, taiga 1) 
— 16; 18; 20.
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SOSIREA DIN R. P. POLONĂ 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 

AI P.C.R.Joi dimineața s-a reîntors în Capitală, venind de la Varșovia, delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Galați al P.C.R., care, la invitația P.M.U.P., a fost într-un schimb de experiență în R.P. Polonă.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășii Simion Bughici, Dumitru Popa, Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Wieslaw Sobie- rajski, ambasadorul R.P. Polone la București.
SEARĂ CULTURALĂ 

AUSTRIACĂCu prilejul Zilei drapelului austriac, sărbătoarea națională a Austriei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat joi, la Casa de cultură a Institutuțiți, o seară culturală austriacă. Printre cei prezenți în sală

Finala campionatului 
republican feminin

se aflau Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, Johann Manz, ambasadorul Austriei la București, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic. Cu acest prilej, Ion Mihăileanu, redactor șef adjunct al revistei „Contemporanul“, a înfățișat unele aspecte ale vieții culturale din Austria. în continuare a fost prezentat un film documentar de lung metraj.
TURNEUL TEATRULUI 

DE COMEDIE DIN LENINGRADTeatrul de comedie din Leningrad, care întreprinde un turneu în țara noastră, și-a început seria spectacolelor joi seara, pe scena Operei de Stat din Timișoara, cu piesa „Umbra“ de Evghenii Șvarț. Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes, publicul răsplătind cu căldură măiestria artistică a actorilor leningrădeni. După ultima cădere a cortinei, artistul emerit Gh. Leahu, directorul Teatrului de stat din Timișoara, președintele Comitetului regional de cultură și artă, a adus un salut prietenesc oaspeților scenei timișorene. A răspuns N. Akimov, artist al poporului al U.R.S.S., conducătorul teatrului leningrădean.în următoarele trei zile, artiștii sovietici vor prezenta' pe aceeași scenă piesele „Povestiri pestrițe“ de A. P. Cehov, „Dragă mincinosule“ de Jerome Kilty și „Procesul“ de A. V. Suhovo-Kobîlin.La Timișoara, un grup de actori ai Teatrului de comedie din Leningrad, în frunte cu artistul poporului N. Akimov, a fost primit la sfatul popular al orașului unde a avut loc o întîlnire cu reprezentanți ai sfatului popular și ai comitetului orășenesc de cultură și artă. Un alt grup a vizitat Universitatea, complexul studențesc și noi cartiere din localitate.

Academia Republicii Socialiste România, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Artiștilor Plastici anunță cu profundă durere că în ziua de 28 octombrie 1965 a încetat din viață pictorul Lucian Grigorescu.Născut la 1 februarie 1894 la Medgidia, a studiat la Școala de arte frumoase din București, avînd ca profesori, printre alții, pe G. D. Mirea, G. Popescu și F. Storck, desăvîrșindu-și apoi cunoștințele în Italia și Franța.Din anul 1918, cînd are loc prima confruntare a artistului cu publicul, Lucian Grigorescu este prezent în mișcarea artistică din țară, participînd cu lucrări la saloanele oficiale și expozițiile colective. Organizează numeroase expoziții personale în țară și peste hotare.Opera lui Lucian Grigorescu se înscrie dintru început în marea tradiție a unei arte cu un conținut uman, legată de frumusețile tării noastre. O viziune amplă, generoasă șe îmbină în lucrările sale cu o mare forță expresivă și cu o deosebită sensibilitate colo- ristică. Lucrările sale reprezintă momente de seamă în dezvoltarea genului peisagistic în pictura românească.După eliberarea țării, tematica lucrărilor sale se îmbogățește, iar conținutul lor dobîndește noi și profunde sensuri.Generații de artiști au învățat de la Lucian Grigorescu tainele măiestriei artistice, lecția de patriotism cald al artei sale, purtîrid mai departe idealul șău de înaltă răspundere față de artă. Optimis

mul și vitalitatea creației sale sînt, în esență, forța și sănătatea poporului căruia îi aparține.Lucrările sale au reprezentat cu cinste arta noastră peste hotare în numeroase expoziții — la Moscova, Paris, Praga, Viena, Varșovia, Budapesta, Belgrad, Veneția, Dres- da și în alte miari centre de cultură.Pentru vasta și remarcabila sa operă artistică, pentru meritele sale deosebite în dezvoltarea culturii naționale, Lucian Grigorescu a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, distins cu titlul de Artist al Poporului, laureat al Premiului de Stat și decorat cu Ordinul Muncii.încetarea din viață a Artistului Poporului Lucian Grigorescu este o pierdere grea pentru arta noastră. Marile lui creații, nobila și neobosita lui activitate de artist și cetățean se înscriu cu cinste în cartea de onoare a culturii românești
ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA 
COMITETUL DE STAT 

PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ 
UNIUNEA ARTIȘTILOR 

PLASTICI
*Corpul defunctului se află depus la Uniunea Artiștilor Plastici — Calea Victoriei nr. 155. Accesul publicului este permis vinéri, 29 octombrie 1965, între orele 11—15 și 17—20. și sîmbătă, între orele 9 și 12.Adunarea de doliu va vea loc sîmbătă la ora 13. Incinerârea se va ■ face la Crematoriul Cenușa.

SIMPOZION :

„Mari construcții ale socialismului"

în finala campionatului republican 
feminin de șah, care se desfășoară 
la Băile Herculane, maestrele interna
tionale Eiisabefa Polihroniade și 
Alexandra Nicolau au obținut în 
runda a Vll-a victorii ușoare la Chiș 
și, respectiv, la Simu, în runda a Vlll-a 
Polihroniade a cîștigat la Tereza 
Urzică, iar Nicolau a remizat cu Elena 
Rădăcină, lată alfe rezultate mai 
importante : Desmireanu — Pogore- 
vici : remiză ; Teodorescu — Urzică : 
remiză ; Makkai — lonescu : remiză ; 
Jianu — Rădăcină : remiză (runda 
Vll-a) ; Makkai — Teodorescu : re
miză ; lonescu — Pogorevici : remi
ză : Chiș — Jianu: 1—O ; Desmi
reanu — Baumstark : 1—O (runda 
a Vlll-a). în clasament conduce Poli
hroniade cu 6 puncte, urmată de 
Nicolau — 5, Răducanu — 4,5, Mak- 
k«i| lonescu și Teodorescu — 4 etc.

★în cadrul Acordului de colaborare culturală și științifică dintre România și Polonia, joi seara, la cinematograful „Republica“ din Cluj a avut loc un spectacol de gală cu filmul polonez „Prima zi de libertate“. La spectacol au fost prezenți membri ai delegației de cineaști polonezi care se află în țara noastră cu acest prilej.

„Mari construcții ale socialismului“ — simpozionul desfășurat joi seara, cu această temă, în sala A- teneului Republicii Socialiste România, organizat de Universitatea populară București în ciclul „Profilul economic al României contemporane“ — a atras un numeros public. Simpozionul a fost prezidat de prof. univ. Marin Lupu, rectorul Institutului de științe economice. Conf. univ. ing. Anton Constanti-

nescu, director al Direcției tehnice în Ministerul Industriei Chimice, și ing. C. Vîlciu, secretar general în Ministerul Energiei Electrice, au vorbit despre realizări în dezvoltarea industriei chimice și a bazei de producere a energiei electrice și despre perspectivele a- cestor două ramuri în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. (Agerpres)

».

„SINGURUL SERVICIU
CE-L POATE FACE N.A.T.O.
SĂ DISPARĂ 
CÎT MAI CURlND“

W Uwie dss Ntdw®

Sub acest titlu, cunos
cutul publicist francez 
Bernard Lavergne, pro
fesor onorific la faculta
tea de drept din Paris, 
publică în „TRIBUNE 
DES NATIONS“ un ar
ticol în care se spune în
tre altele :„N.A.T.O. a fost deosebit de nefast de la începuturile sale deoarece : 1) a atras imediat după sine reînarmarea Germaniei federale, ceea ce se dovedește a fi din ce în ce mai periculos pentru pace ; 2) la ora actuală e sigur că N.A.T.O. nu mai are nici o utilitate, fiindcă nimeni nu mai crede azi într-o agresiune a țărilor socialiste.în prezent N.A.T.O. constituie un pericol de război mondial, căci atîta timp cît forțe americane importante vor exista în Germania de vest nimeni nu va scoate din creierele generalilor germani că într-o bună zi vor antrena S.U.A. într-un război de agresiune împotriva Uniunii Sovietice. In prezent. N.A.T.O. nu numai că n-are nici o utilitate, dar este pe de-a întregul nociv, căci este un pion de care forțele revanșarde înțeleg să se servească pentru scopurile lor, adică răsturnarea actualelor frontiere.La conferința sa de

presă din 9 septembrie, generalul de Gaulle a vorbit despre necesitatea reorganizării N.A.T.O. în 1969, cînd se vor împlini 20 de ani de la constituirea lui. Nu știm ce transformări dorește generalul de Gaulle. După părerea noastră, singurul serviciu pe care N.A.T.O. poate să-1 facă lumii întregi este să dispară cît mai cu- rînd.Va trebui, de asemenea, ca Statele Unite să evacueze toate bazele militare pe care le-au instalat în alte țări în scopul încercuirii Uniunii Sovietice și Chinei. Dacă Statele Unite vor continua să-și vadă salvarea doar în propria lor supra-înar- mare și în aceea a Germaniei federale, aliata lor, această deșănțată cursă a înarmărilor ar putea duce într-o bună zi la o catastrofă nucleară. Orice persoană clarvăzătoare începe să fie neliniștită de această perspectivă.Pacea nu se va statornici cu adevărat decît în ziua cînd armata americană va fi părăsit Europa, deoarece pentru o pace adevărată este necesar ca fiecare să se reîntoarcă la el acasă. Din păcate, americanii refuză acest lucru".

le în școli,. în localurile publice și în industrie.Primul martor citat a fost Robert M. Shelton, din Tuscaloosa (statul Alabama), „vrăjitorul imperial" al organizației „United Klans of America". A- vînd aproximativ 5 000 de membri în 17 state și 381 de organizații locale în sudul S.U.A., Klanul lui Shelton este cel mai important dintre numeroasele Klanuri existente în prezent. Shelton a declarat că va avea o atitudine de colaborare în timpul audierii. El și-a spus numele, locul nașterii și data cînd a fost convocat. După aceasta, la următoarele 158 de întrebări el a invocat amendamentele 1, 4, 5 și 14 ale Constituției pentru a-și motiva refuzul de a răspunde. El a înfuriat pe membrii comitetului, iar John H Buchanan Jr„ republican din statul Alabama, făcînd un joc de cuvinte l-a numit «mincinos imperial».De la început anchetatorul șef a pus mai puțin accentul pe violențele Ku-Klux-Klanului, subliniind mai ales „nere- gularitățile" de ordin fi

nanciar atribuite conducătorilor, dintre care cel mai mulți 'au fos' descriși ca oameni ratați și. inadaptabili care și-au găsit o sursă de venituri în activitatea Ku-Klux-Klanului. S-a susținut că asemenea dezvăluiri ar putea deziluziona și dezbina într-o mai mare măsură pe membrii Ku-Klux-Klan? ului decît evidența asupra crimelor și violențelor. La sfîrșitul săptăminii trecute, comitetul a audiat pe Roy Wocdle din Carolina de nord caré a părăsit Ku-Klux-Klanul în urmă cu cîteva săptămîni și după aceasta a primit diferite amenințări. Președintele comitetului, Willis, l-a întrebat dacă amenințările se refereau la «prejudicii fizice» «Nu știu dacă aceasta înseamnă sau nu prejudicii fizice, a răspuns Woodle, dar mi s-a spus de către cel care m-a a- menințal că I s-a dat dreptul să mă omoare».Deși scopul audierilor este de a pregăti terenul în vederea unor propuneri legislative. mulți observatori își exprimă îndoiala că ele se vor solda cu asemenea rezultate".
0 întrebare:
ESTE TUNELUL NECESAR?

După audierea 
„vrăjitorului imperial"

Sub titlul . „Ku-Klux- 
Klanul pe :banca acuzați
lor“, ziarülÿ„NEW YORK 
TIMES“ din 25 octombrie 
publică un articol despre 
ancheta ordonată de Casa 
Albă după asasinarea Vio
lei Liuzzo, activistă a miș
cării pentru drepturi ci
vile, de către un membru 
al Ku-Klux-Klanului din 
statul Alabama. (Recent, 
asasinul a fost achitat de 
tribunalul din Lowndess 
County).„Aceasta — scrie ziarul — a fost doar una din seria de atrocități atribuite Ku-Klux-Klanului în ultimii ani. Membrii acestei

organizații au mai fost a cuzați de asasinarea, anul trecut, în statul Georgia, a lui Lemuel Penn, un ofițer negru în armata terestră. De asemenea, ei au fost acuzați de mutilarea mai multor negri în statele Mississippi, Alabama, precum și în alte state din sud, unde au săvîrșit a- tacuri asupra negrilor și militanților pentru drepturile civile.In ultimii doi ani Ku- Klux-Klanul și-a intensificat activitatea în toate statele din sud, ca o reacție față de mișcarea împotriva segregației rasia-

Ziarul „TIMES“ pune 
în discuție necesitatea 
construirii tunelului pe 
sub Canalul Mînecii, ca 
urmare a noilor realizări 
ale tehnicii în domeniul 
transporturilor.

„Cercetarea geologică a- 
tentă a fundului mării intre 
Anglia și Franța a fost ter
minată. In aparență, nu a 
fost găsit nici un cusur se
rios. Astfel, din punct de 
vedere tehnic, tunelul pe 
sub Canalul Mînecii face un 
mare pas înainte spre reali
zarea lui. Rămîne, totuși, 
întrebarea dacă,- realizabil 
din punct de vedere 
tehnic-ingineresc, un tunel 
este înfr-adevăr necesar. 
Problema economică și cea 
a transportului sînt oare 
la fel de stringente ca și a- 
cum cîțiva ani ? Multe s-au 
schimbat din 1960, de cînd 
grupul de studii al tunelu
lui pe sub Canalul Mîneci 
și-a alcătuit raportul, și chiar 
după 1963, cînd au fost pu
blicate părerile oficiale. In
tre timp s-a petrecut în
ceputul unei revoluții în ce 
privește așa-numitele «mij
loace fixe» de traversare a 
mării înguste, ale căror po
sibilități erau ignorate în 
ambele rapoarte.

Poate cel mai puțin satis
făcător paragraf din rapor
tul oficial era cel ce admi
tea că aprecierile cu privire 
la costul viitor al locurilo. 
de traversare a mării erau 
ghidate de interesele căilor 
ferate engleze și franceze.

Aceasta nu înseamnă că 
vrem să sugerăm că a- 
precierile erau necinstite, 
ci, pur și simplu, că res
pectivele companii aveau 
mai mult de cîștigat — în 
calitate de căi ferate și nu 
ca posesori de vase — de 
pe urma tunelului. Cît de 
importonl este tunelul, nu 
pentru Franța (a cărei nerăb
dare este ușor de înțeles, 
deoarece traficul englez ar fi 
îndreptat spre pămîntul fran
cez, în special prin inter
mediul căilor ferate france
ze), nu pentru căile ferate 
engleze (al căror interes 
este la fel de ușor de înțe
les, deoarece ar provoca o 
deviere substanțială a trafi
cului spre căile ferate) — 
ci pentru economia engleză 
și pentru popor în întregi
me, în comparație cu alte 
proiecte ? Răspunsul nu este 
încă limpede și. 167 milioa
ne de lire sterline, indife
rent de modul în care sînt 
împărțite și finanțate, repre
zintă mari resurse.

Dacă proiectul ar consti
tui un succes răsunător, 
marea majoritate a profitu
rilor ar reveni promotorilor. 
Dacă ar fi un eșec total, 
pierderea cea mai mare ar 
cădea pe umerii contribua
bililor din ambele țări. De 
fapt, deoarece este o între
prindere riscantă, este a- 
proape, prin definiție, nepo
trivită pentru a fi subven
ționată de stat — sau, ar 
spune unii, pentru a fi ga
rantată de public".

Finala „Cupei Agriculturii" a reunit la 
Tg- Secuiesc circa 600 rie concurenți din 
regiunile Brașov, Ploiești, Dobrogea și 
Galați, care și-au disputat întîietatea în 
9 ramuri sportive. Reprezentanții regiu
nii Brașov au ocupat primul loc cu 190 
puncte. în fotografie : Un aspect de la 
meciul de handbal dintre campioanele 
regiunilor Brașov și Ploiești, cîștigat de 

prima formație cu 28—14

Anul are cinci 
trimestre ?

(Urmare din pag. I-a)

HANDBAL — Echipa masculină 
C.S.M.S. Iași a susținut două Jocuri în 
R.S.S. Moldovenească. în primul meci, 
handbaliștii ieșeni au fost învinși de 
selecționata orașului Tiraspol cu scorul 
de 26—19, iar în cel de-al doilea au 
întrecut formația Moldova Chișinău cu 
16—15.

RUGBI. — Echipa Lokomotiv Leipzig 
țl-a încheiat turneul în țara noastră în- 
tîlnind joi la Giurgiu formația Rapid. 
Rugbiștii români au terminat învingă
tori cu scorul de 15—14 (9—3).

i Experiența schelelor fruntașe a- 
I rată că aplicarea de măsuri geo- 
I logice și tehnice bine gî.ndite, stabilite pe baza consultării celor mai pricepuți muncitori, maiștri și ingineri, contribuie la creșterea producției, la sporirea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. O serie de măsuri s-au Iluat și în schela Moreni. Dar cum 9 Ele au fost stabilite din birou de către conducerea trustului, fără a fi studiate în prealabil condițiile concrete din schelă. Concludentă în acest sens este relatarea mecanicului Ion Niță.

— Intr-o zi a venit la noi ingi
nerul Ștefan Costea, pe atunci di
rector al trustului. S-a uitat la una 
din sonde și, pe loc, a dat dispo
ziție să se mărească cursa și dia
metrul pompei acesteia. După nu
mai patru ore sonda s-a oprit, iar 
planul schelei a fost tras în jos 
cu cîteva zeci de tone de țiței.Stînd de vorbă cu mai mulți sondori și maiștri, am aflat că și în secția a IlI-a de producție s-au efectuat operații nechibzuite. în urma unei dispoziții date de trust, conducerea schelei a decis ca sonda nr. 388, cu un debit de țiței destul de mare, să fie adiționată la un strat superior. O dată cu aceasta, stratul de gaze s-a perforat, iar pînă s-au executat reparațiile necesare au trecut 25 de zile. Pierderile de producție la această sondă și la alte două au însumat aproape 1 000 tone de țiței. Efectele unor aseme- Inca măsuri, dictate în mod arbitrar, sînt prezentate acum de conducerea trustului ca fiind greutăți „obiective“.

— Cum explicați ineficiența aplicării măsurilor geologice și tehnologice 1 — am întrebat pe ing. 
Anica Pascaru. Șefa serviciului tehnologic al schelei ne-a confirmat că asemenea măsuri nu s-au întemeiat pe analize științifice, pe studii aprofundate și pe cunoașterea reală a condițiilor de zăcămînt. Neîndoielnic, dacă programele ar fi fost examinate atent, într-un colectiv mai larg, înainte de a fi aplicate, dacă s-ar fi cerut părerile brigadierilor și șefilor de secții, neajunsurile semnalate puteau fi evitate.în ultimii ani, schela Moreni a fost înzestrată cu instalații și utilaje perfecționate, de înalt randament. Dar cum sînt folosite ? După cum arată faptele, în schelă se are prea puțin în vedere problema sporirii continue a eficienței introducerii tehnicii noi. în funcționarea instalațiilor de intervenție și a celor de reparații capitale au loc întreruperi frecvente, determinate de deficiențe de ordin tehnic și organizatoric. Recent, la una din sonde s-a înțepenit lingura pe coloană. Aceasta din simplul dar deloc neglijabilul motiv că brigadierul nu se afla la sondă cînd a început operația de intervenție. Deși nu este un caz izolat, conducerea schelei și organizațiile de bază din secții nu au luat măsuri hotărîte pentru întărirea disciplinei la fiecare loc de muncă.Din cele relatate se desprinde că în activitatea de conducere a schelei și-a făcut loc un stil de muncă defectuos, o atitudine intolerabilă de împăcare cu neajunsurile. Era firesc ca comitetul de partid din întreprindere să combată mai de mult orice tendință de minimalizare a lipsurilor, de justificare a lor sub diferite pretexte. Dacă ar fi procedat așa. acestea ar fi fost extirpate „în fașă", nu ar fi putut să afecteze îndeplinirea planului. „E drept, comitetul de 

partid al schelei a analizat o 
serie de probleme în ședințe care 
au durat zeci de ore, ne spune tov.

Nicolae Nica, secretar al Comi
tetului raional de partid Cîmpina. 
Dar eficacitatea muncii de partid 
nu trebuie apreciată după numă
rul și durata ședințelor, ci după 
rezultatele în îndeplinirea planu
lui. Apreciată, cum e și firesc, din 
acest punct de vedere, ea nu poate 
fi considerată satisfăcătoare. Co
mitetul de partid nu numai că nu 
a exercitat un control exigent a- 
supra activității conducerii sche
lei, dar nu a dovedit perseverența 
cuvenită nici în aplicarea proprii
lor măsuri politice și organizato
rice, nu a îndrumat sistematic 
organizațiile de bază să pună în 
centrul muncii lor principalele 
probleme ale producției, ale înde
plinirii planului decadă cu decadă, 
lună de lună. In parte, răspunde
rea pentru activitatea nesatisfăcă
toare a acestei schele revine și co
mitetului raional de partid. Acti
viști ai comitetului raional s-au 
deplasat deseori în schelă, au con
statat lipsuri și... cam atît“.

Am ținut să cunoaștem și părerea conducerii Ministerului Petrolului privind rămînerea în urmă în îndeplinirea planului la schela Moreni. Tov. ing. Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului, a precizat :

— Situația nu este deloc ușoară 
S-a scurs mult timp pînă să se ac
ționeze hotărît pentru realizarea 
producției planificate, în condițiile 
unei exploatări raționale a zăcă
mintelor. Conducerea schelei nu a 
privit în perspectivă, n-a dovedit 
spirit organizatoric Măsurile luate 
au fost pripite, insuficient anali
zate. Introducerea tehnicii noi, a 
unor procedee înaintate cum sînt 
recuperarea secundară, consolida
rea straturilor prin injecții de nisip, 
folosirea substanțelor tensioactive, 
nu au stat în atenția cadrelor teh
nice din schelă. Și toate acestea 
pentru că n-au existat o îndru
mare și un control eficace din par
tea trustului, a direcției generale, 
a organelor din minister Pe dife
rite trepte, lucrurile au fost lăsate

să treneze, nu s-au luat la timp 
cele mai corespunzătoare măsuri.

★Zilele trecute, din inițiativa Comitetului regional de partid Ploiești a avut loc la schela Moreni o ședință de analiză, în cadrul căreia s-au dezbătut măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea îndeplinirii integrale a planului pe 1965. Au participat ingineri și tehnicieni din schelă, secretari ai organizațiilor de bază din secții, cadre de la Trustul de extracție Tîrgoviște și din minister. Participanții la ședință au făcut numeroase propuneri, pe baza cărora s-au stabilit măsuri și răspunderi concrete pentru recuperarea neîntîrziată a restanțelor. Principalul acum este ca graficele profilactice de intervenție să fie respectate cu strictețe, să se aplice măsuri geologice și tehnologice chibzuite, să se respecte termenele de punere în funcțiune a sondelor noi. Totodată, s-a indicat comitetului de partid al schelei să intensifice controlul asupra activității conducerii tehnico-administrative. să lege strins munca politică de sarcinile și problemele de bază ale producției, să mobilizeze întregul colectiv, inițiativa și capacitatea lui creatoare în vederea îndeplinirii planului pe acest an la toți indicatorii.
De ce e preferabilă 
ascensiunea 
pe Himalaya

(Urmare din pag. I-a)

„Am adus furgonefa", îl anunți ra
dios și nădușit pe gestionar. Rău faci

însă că te adresezi lui, căci el însuși 
te va îndruma către vînzătorul cu care 
ai discutat prima oară. Numai că a- 
cesta, odată prins, îți va atrage aten
ția că „nu merge așa", că între timp 
au venit alții care sînt înainte. Ca a- 
tare, ai de așteptat. Reclami gestio
narului care te întreabă „cine te-a tri
mis după furgonetă ?" Dacă faci gre
șeala să-l indici pe vînzător, gestiona
rul se va ridica exasperat de pe scaun 
și se va îndrepta atît de cumplit spre 
locul unde se presupune că e vînză
torul, încît vei regreta o clipă recla- 
mația. Insă după circa o jumătate de 
oră de singurătate, vei pleca, la rîn- 
dul tău, să cauți gestionarul și te ve’ 
întîlni cu vînzătorul care-l caută și el 
pe gestionar fiindcă altminteri nu-ți 
poate elibera documentul ștampilat. 
In sfîrșit. îl vei găsi pe gestionar, dar 
vei observa cu surprindere că vînză
torul de lîngă tine a pierit pe neaș
teptate, așa că nu-ți rămîne decît să 
începi lungi tratative cu șoferul furgo- 
netei care te caută în depozit ca să-ți 
explice că el seara se schimbă și că 
aparatul a ajuns la o sumă prea mare 
pentru ca să se mai poată avea încre
dere în client. Cinci camionagii și op’ 
hamali aflați Jntîmplătpr la locul si
nistrului, te vor sfătui să-l da’ drumu1 
șoferului pentru că e mai practic cu 
cai și-ți vor pune la dispoziție servi
ciile lor diverse Intitulate global „las 
că ne înțelegem noi".

Și ne-nțelegem...
Transportul și descărcatul decurg 

relativ lin.
Așezi canapeaua în mijlocul casei 

te întinzi pe ea și cazi într-un somn 
zbuciumat visezi că ai de ales intre 
a cumpăra o mobilă din depozitul de 
la Obor sau a urca pe Hi
malaya șl că, fără nici o șovăire, ai 
pornit-o spre munte...

Nobilă răspundere 
față de destinul 
tinerei generații

(Urmare din pag. I-a)

Ediția din 1957 a redus fotul la una 
filă, iar peste patru ani o frază, una 
singură, arăta evaziv că „trupele ger
mane au fost nevoite să uzeze de 
metode violente în spatele frontului". 
Atît I In schimb, s-au dilatat propor
țional aspectele „glorioase" ale cam
paniilor armatelor naziste în Po
lonia, Flandra etc. Cărei cauze îi 
poate servi educarea în acest spirit 
a tinerei generații ?

Și un alt exemplu. Diplomați și oa
meni politici americani descind tot 
mai des în universități, propovăduind 
în amfiteatre învățătura că supremul 
țel al unui tînăr american trebuie să 
fie acela de a-și da viața în Vietnam 
pentru sugrumarea libertății unui po
por care se vrea liber și stăpîn pe 
propria lui soartă. Dar semănătorii 
unor asemenea idealuri moraie nu cu
leg roadele așteptate. Manifestațiile 
de masă ale studențilot din diferite 
universități nord-americane dovedesc 
că tinerii își formulează alte idealuri 
de viitor.

A crește fînăra generație în spiri
tul păcii, înțelegerii și respectului re
ciproc dintre popoare, al realizării 
marilor și nobilelor idealuri umane, 
împotriva oricărei discriminări rasiale 
sau șovine — iată marea misiune care 
ne revine. Conștiința responsabilității 
pentru destinul generațiilor viitoare 
trebuie să ardă în no’ ca o flacără. 
România socialistă, angajată în pro
movarea acestei idei a militat neabă
tut pentru recunoașterea el pe plan 
internațional, prin toate mijloacele și, 
mai ales, prin propriul său exemplu,



/

CE! 7“ Vizita tovarășului Gheorghe Apostol
PRIVESC DIN NOU

CĂTRE „CE! 6“
COPENHAGA 28 (Agerpres). — Joi au început, la Copenhaga, lucrările Conferinței ministeriale ale Asociației europene a liberului schimb (A.E.L.S.) la care participă miniștrii economiei sau ai comerțului din Marea Britanie, Portugalia, Elveția, Austria, Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda.Principala problemă care se află pe agenda actualei sesiuni este a- ceea a relațiilor dintre A.E.U.S. și Piața comună. Se discută, de asemenea, problema ridicată de Irlanda de a crea o zonă a Liberului Schimb cu Marea Britanie, precum și problema suprataxei britanice de 10 la sută asupra importurilor. MinistruT afacerilor externe al Marii.Britanii, Michael Stewart, a declarat joi în cadrul Consiliului A.E.L.S. că suprataxa britanică va fi menținută încă o perioadă de un an, deoarece ea „este necesară redresării economiei țării“.Fritz Bock, ministrul reconstrucției al Austriei, a arătat că guvernul său este favorabil oricărei propuneri în ce privește o apropiere între Piața comună și A.E.L.S., care ar putea avea o șansă de succes. El a subliniat însă că, în prezent nu sînt create condițiile pentru o apropiere fructuoasă între cele două organisme. Miniștrii prezenți la Copenhaga încearcă să se pună de a- cord asupra comunicatului comun.

în R. P. D. CoreeanăPHENIAN 28. Trimisul special, I. Cîrje, transmite: Joi, tovarășul Gheorghe Apostol, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și persoanele care-1 însoțesc au vizitat Muzeul Revoluției Coreene din Phenian. în continuare a fost vizitat spitalul principal al regiunii Phenianul de sud, unde personalul medical a făcut oaspeților o primire călduroasă. Directorul spitalului, dr. Von Ion Muk, a înfățișat realizările acestui așeză- mînt de sănătate construit cu ajutorul poporului român. Adresîndu- se gazdelor, tovarășul Gheorghe Apostol a spus : Sîntem bucuroși să auzim cuvinte frumoase la adresa poporului nostru, care și-a adus modesta contribuție la construirea acestui edificiu menit să ocrotească sănătatea oamenilor muncii coreeni. Aceasta este o expresie a

prieteniei pe care poporul român o nutrește față de dv.Seara, ' Kim Ir, prim-vicepre- ședinte al Cabinetului de Miniștri, a oferit o recepție în cinstea tovarășului Gheorghe Apostol. Au participat Kim Cean Man, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Li Den Ok, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Han San Du, ministrul de finanțe, Pak Sen Cer, ministrul afacerilor externe, Giăn Du Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene la București. Au luat, de asemenea, parte Eduard Mezin- cescu, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Manole Bodna- raș, ambasadorul României la Phenian, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Phenian, ziariști.în timpul recepției tovarășii Kim Ir și Gheorghe toasturi. Apostol au rostit
Democrate

SALZBURG 28 (Agerpres). — La Salzburg se desfășoară sesiunea Consiliului Federației Democrate Din nai al Femeilor din Republi-Internaționale a Femeilor, partea Consiliului Națio-
condusă de Su- consiliu- Lucrările actualei sesiuni aniversarea a 20 de

pă o delegație zana Gîdea, președinta lui. - " -coincid cu ani de la înființarea F.D.I.F.In cadrul discuțiilor pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvîntul mai multe delegate, printre care și tov. Suzana Gîdea.Prezidiul a propus ca actuala sesiune a Consiliului F.D.I.F. să adopte două documente : un document final general și un document privind situația din Vietnam. Au fost constituite comisii pentru elaborarea documentelor.

Socialistă România partici-

in R. S. F. Iugoslavia
COPENHAGA : La deschiderea sesiunii Consiliului ministerial al Asocia

ției europene a liberului schimb

Isi continuă vizita
?

PROPUNERI ALE COMISIEI NAȚIONALE ROMÂNE
PENTRU U. N. E. S. C: 0.PARIS 28. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Continuînd analiza proiectului de program și de buget pe anii 1966— 1968, Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O., a examinat în ziua de 27 octombrie capitolul consacrat științelor exacte și ale naturii. După referatele prezentate de directorul general, René Maheu, și de subdirectorul general pentru problemele științifice, prof. Matveev, au avut loc dezbateri.In intervenția sa, reprezentantul Republicii Socialiste România, acad. Athanase Joja, a insistat a- supra necesității ca U.N.E.S.C.O. să se preocupe îndeaproape de studierea planificării științei și a raporturilor complexe între științele fundamentale și cele aplicate. Orga-

nizarea cercetării științifice la diferite trepte și în diferite sectoare — a spus reprezentantul român — constituie o problemă fundamentală a lumii contemporane. Acad. Athanase Joja a prezentat apoi cîteva propuneri ale Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., privind organizarea în România, în anii 1967 și 1968, a unor cursuri internaționale despre planificarea în domeniul cercetărilor științifice, a unui colocviu regional de oceanografie, cu participarea unor oameni de știință din țări balcanice, ca și a u- nui curs internațional postuniversitar de petrochimie, pentru pregătirea de specialiști din țările în curs de dezvoltare.Lucrările sesiunii continuă

BELGRAD 28. Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite : Delegația militară română, (condusă de general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, care se află în R. S. F. Iugoslavia într-o vizită oficială și prietenească, a vizitat în cursul zilei de joi Școala militară de ofițeri din Belgrad pentru trupele terestre și Muzeul militar al Armatei Populare Iugoslave.In aceeași zi, oaspeții au plecat pe calea aerului la Zagreb. Pe aeroportul Pleșo din capitala R. S. Croația, pavoazat cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și R. S. F. Iugoslavia, a fost aliniată o companie de onoare. Oaspeții români au fost întîmpi- nați de gerieralul-colonel Ivan Ru- kavina, comandantul regiunii militare Zagreb, de generali și ofițeri superiori etc.In vizita sa prin R. S. F. Iugoslavia, delegația militară română este însoțită de generalul colonel Iefto Șașici, prim adjunct al secretarului de stat pentru problemele apărării naționale al R.S.F. Iugoslavia.

La Piei Me, în Vietnamul de sud, militari din unitățile americane încer
cuite urmăresc, tot mai aproape de oi, exploziile bombelor lansate de 

avioanele S.U.fi.
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VIETNAMUL DE SUD PARLAMENTARII

Sărbătoarea națională a Turciei
?

Pierderi grele 
suferite de trupele 
intervenționisteSAIGON 28 (Agerpres). — In cursul nopții de miercuri spre joi, forțele patriotice sud-vietnameze au continuat atacurile împotriva celor două baze militare americane de la Da Nang și Chu Lai.Potrivit unor date provizorii furnizate de autoritățile americane, la Da Nang au fost distruse 40 de elicoptere, iar la Chu Lai 7 bombardiere. Tirul artileriei forțelor patriotice a fost însoțit de pătrunderea pe teritoriul bazelor a unor unități care au provocat pierderi grele în rîndul trupelor americane. Un purtător de cuvînt american a recunoscut că acțiunea patrioților a fost „în mod evident bine coordonată“.
..............          '—'"a

R0MÂNI ÎN AUSTRIA
- A

VIENA 28.Agerpres, C.Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România condusă de Ion Pas, care la invitația Consiliului Național al Austriei se află în această țară, a fost joi oaspetele guvernelor landurilor din Austria Inferioară și Burgenland. In localitatea Munichkir- chen delegația parlamentarilor români a fost primită de șeful guvernului din landul Austria Inferioară, Eduard Hartmann, iar la Eisenstadt, de șeful guvernului din Burgenland, Hans Bügl.Seara, ambasadorul României la Viena, Mircea Ocheană, a oferit in saloanele ambasadei o recepție.

—- Trimisul special Varvara, transmite :

Astăzi este sărbătoarea națională a poporului turc, aniversarea proclamării Republicii. A- cest eveniment, petrecut la 29 octombrie 1923, a marcat un moment de răscruce în istoria poporului turc, deschi- zînd calea pentru înfăptuirea unui șir de prefaceri înnoitoare. Devenind președintele Republicii, marele om politic și de stat Mustafa Kemal, supranumit de com- patrioții săi Atatürk, „tațăl turcilor“, a luat măsuri hotărîte pentru a transforma vechiul și șubredul imperiu otoman în- tr-un stat modern. A fost adoptată prima Constituție republicană a țării, au fost desființate titlurile nobiliare, școlile și judecătoriile religioase, s-a acordat drept de vot femeilor etc. Atatürk a acordat o deosebită atenție a- sigurării independentei economice a țării. Ca să existe o independență deplină, spunea el, trebuie respectată următoarea regulă : independența națională să fie întărită de independența economică.în politica externă, Atatürk a afirmat principiul, înscris cu litere de aur pe frontispiciul Mausoleului său din Ankara : „Pace în țară, pace în lumea întreagă“.

de so-de-

ac-

In timpul vieții sale, Turcia a dus o politică de neutralitate și a întreținut relații de prietenie cu toate țările, indiferent orînduirea lor cială.Și astăzi, dupăcenii de la proclamarea Republicii, în pofida îndelungatelor perioade în care în politica Turciei au dominat orientări reacționare, principiile progresiste ale lui Atatürk s-au păstrat vii în inimile poporului turc. în măsura în care inspirățiuni politice concrete, aceste principii pot contribui la transformarea Turciei din- tr-o țară slab dezvoltată într-o țară pașnică, prosperă. După lovitura de stat din 27 mai 1960, în viața politică a Turciei au fost luate u- nele măsuri care se înscriu pe această linie. Definind orientarea țării în politica externă, Suleyman Demirel, care va fi noul prim-ministru, a afirmat : „Sîntem legați de sistemul de apărare occidental, dar aceasta nu ne împiedică să stabilim relații bune cu nii noștri“.Acționînd în tul coexistențeinice între toate țările fără deosebire de sistem social-politic, Republica Socialistă România acordă o a-

veci-spiri- paș-

tenție deosebită dezvoltării unor legături de bună vecinătate și colaborare multilaterală între toate statele balcanice. Guvernul român și-a exprimat dorința ca relațiile țării noastre cu Tur-'.' cia să se dezvolte pe , ., terenul prieteniei și colaborării rodnice, reciproc avantajoase. Opinia publică din România salută cu satisfacție faptul că, în ultima vreme, cu contribuția ambelor părți, s-au făcut numite progrese această direcție, acest an, reprezentanții Turciei și României au semnat un protocol privind reglementarea schimburilor comerciale, un acord pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie, un protocol de schimburi culturale și științifice. O delegație economică' turcă a vizitat România pentru studierea posibilităților de dezvoltare a relațiilor e- conomice dintre cele două țări. Au avut loc diferite alte contacte pe linie culturală, științifică, soor- tivă.Cu prilejul sărbătorii naționale de astăzi, poporul român transmite poporului turc călduroase felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și pace.

a- în In

Comitetul „Ziua Vietnamului" 
— organizație americană, care a 
initiât în ultima vreme acțiuni de 
protest împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam — a anunțat 
că la 20 noiembrie va organiza un 
nou marș spre baza militară din 
Oakland. Participanții vor porni 
de la Universitatea din Berkeley 
și după sosirea la Oakland vor 
organiza o demonstrație la intra
rea bazei.HANOI 28 (Agerpres). — La 26 octombrie, avioane americane au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bom- bardînd și mitraliind regiuni populate din provinciile Nghe An, Ha Tinh, Thanh Hoa, regiunea Vinh Linh și insula Bach Long Vi. Numeroase formațiuni de avioane au venit din Tailanda, după trecerea prin spațiul aerian al Laosului.în după-amiaza zilei de 27 octombrie, avioane americane au violat spațiul aerian al R. D. Vietnam, deasupra provinciei Fia Tay. Două avioane atacatoare au fost doborîte.HANOI 28 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a transmis Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un protest împotriva debarcării, la 22 octombrie, a două noi regimente sud- coreene de infanterie, la baza sud- vietnameză de la Qui Nhon. In prezent, în Vietnamul de sud se găsesc 20 000 de militari sud-core-

Accra Rezoluții ale Conferinței 

șefilor de state africaneACCRA. Trimisul special Agerpres, Aurel Dumitrescu, transmite : La Accra au fost date publicității rezoluțiile adoptate de cea de-a treia Conferință a șefilor de state și guverne ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane.în rezoluția în problema Africii de sud conducătorii statelor africane cer Consiliului de Securitate și Adunării Generale a O.N.U. să considere giune rioasă cer ca să aplice sancțiuni economice eficiente Republicii Sud-Afrîcane și să acorde ajutor victimelor politicii de apartheid. Rezoluția cheamă luptătorii pentru libertate din Africa de sud să-și unească eforturile în lupta pentru egalitatea deplină în drepturi. Ea cheamă guvernele tuturor țărilor să instituie un embargo strict asupra furnizării de arme, muniții și alte materiale militare destinate forțelor armate și de poliție din R.S.A. Conducătorii statelor africane cer, de asemenea, partenerilor comerciali ai R.S.A. și îndeosebi Angliei, S.U.A., Japoniei, R.F.G. și Franței să pună capăt colaborării economice crescînde guvernul Verwoerd.

că situația din această reconstituie o amenințare se- pentru pacea mondială. Ei Organizația Națiunilor Unite

Conferința a adoptat o rezoluție în problema teritoriilor aflate sub dominația Portugaliei. Ea cheamă participanții la mișcarea de eliberare națională din aceste teritorii să-și intensifice lupta de eliberare și recomandă țărilor iubitoare de pace să le acorde ajutorul politic, diplomatic și material necesar.In rezoluția adoptată în problema protectoratelor britanice din Africa de sud, Bechuanaland, Basutoland și Swaziland se exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că partidele politice care colaborează fățiș cu regimul rasist de la Pretoria, controlează aparatul guvernamental din aceste teritorii. Conducătorii statelor africane și-au reafirmat dorința ca țările membre ale O.U.A. să ia măsurile necesare în vederea asigurării, cu a- jutorul Organizației Națiunilor Unite, a integrității teritoriale, independenței și suveranității acestor protectorate.A fost, de asemenea, aprobată o rezoluție în problema coordonării politicii de apărare a țărilor membre ale O.U.A.După cum se știe, Conferința la nivel înalt a aprobat, de asemenea, o rezoluție în problema rhodesiană.

StURTEBTIRI
LIMA. In regiunea Anzilor peru- 

vieni tensiunea s-a accentuat după 
ce guvernul a trimis mari unități 
împotriva forțelor de guerilă. Uni
tățile guvernamentale au atacat din 
nou gruparea de partizani din pla
toul „Mesa Pelada" și împrejurimi, 
fără însă să poală pătrunde în po
zițiile ocupate de aceștia.

MOSCOVA. Agenția TASS a- nunță că la 28 octombrie a sosit la Moscova, într-o vizită oficială, Couve de Murville, ministrul afacerilor externe al Franței. La aeroport el a fost întîmpinat do Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. A. Gromîko și Couve de Murville au rostit cuvîntări.
CARACI. Agenția Pakistan Press 

Asociation relatează că între India și 
Pakistan a intervenit nn acord pri
vind efectuarea unui schimb de cetă
țeni ai celor două țări internați în 
diferite locuri de detențiune ca ur
mare a recentelor ostilități

Acord între Somalia 
și Etiopia
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„La ora cînd transmitem, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Moro, a pus în 
fața parlamentului chestiu
nea de încredere în gu
vern". Cu aceste cuvinte 
s-a încheiat marți ultimul 
buletin de știri al postului 
de radio Roma, pentru ca, o 
oră mai tîrziu, aproape de 
miezul nopții, crainicul să 
anunțe că guvernul a pri
mit votul de încredere din 
partea majorității parla
mentare.

De multă vreme dezba
terile n-au fost atît de în
cordate la Monfecitorio (se
diul Camerei Deputaților) ca 
în această seară de sfîrșif 
de octombrie. Deputății e- 
rau chemați prin apel no
minal — așa cum se proce
dează doar alunei cînd 
este vorba de voturile de 
încredere — să se pronun
țe asupra fiecărui articol al 
mult controversatei legi a 
cinematografiei. Dezbaterea 
asupra acestei legi durează 
de cîteva luni și a dus la 
momente de încordare atît 
de marcată între partidele 
coaliției guvernamentale, în- 
cît a pus în primejdie exis
tența guvernului. Mai ales 
faimosul articol 5 a stîrnit 
discuții furtunoase, întocmai 
ca și la Senat în urmă cu 3 
săptămîni, întrucît, acest ar
ticol dă posibilitatea ca, 
sub pretextul „nerespectării 
normelor morale", să fie îm
piedicată prezentarea fil
melor cu caracter social.

Majoritatea 
lor 
de 
de 
lor 
coaliției de centru-sfînga 
indică o tendință centrifu
gă. „Este simptomatică

observatori- 
din capitala Italiei sînt 
părere că ultimele luări 
pozijie ale exponenji- 
diferitelor partide ale

♦ ♦ ♦ ♦

MOGADISCIO. S-a anunțat 
că a fost încheiat un acord în
tre Somalia și Etiopia privind, 
reglementarea ve cale pașnică, 
a conflictului dintre cele două 
țări în legătură cu unele teri
torii de frontieră.

NEW YORK. Un purtător de cuvînt' al Secretariatului O.N.U. a declarat miercuri că ministrul de externe italian Amîntore Fanfani își va relua funcția de președinte al Adunării Generale. După é se știe, Amintore Fanfani a su'fr.r rit un accident și a fost pentrîi cîtva timp internat în spital pentru tratament.
aceasfă situație critică — 
spunea la închiderea votării 
comentatorul unei agenții 
de presă vest-berlineze — 
mai ales acum, în ajunul 
congreselor diferitelor par
tide. Se reeditează, într-o 
versiune modernă, vechea 
fabulă cu racul și știuca”.

Cele mai pronunțate po
ziții contradictorii se ma
nifestă în sînul partidului 
socialist. Astfel a stîrnit vii

pierea politică de social- 
democrafie constituie exact 
contrariul a ceea ce vor so
cialiștii, așa cum au arătatei 
atît la precedentele lor con
grese, cîf și la actualele 
conferințe pe plan local.

Pe de altă parte, în rîn- 
durile social-democrafiei se 
fac tot mai puternic auzite 
glasurile exponenjilor ari
pei de stînga. Unul dintre 
aceștia, Ariosto, înfr-o moți-

comenfarii scrisoarea publi
cată în ziarul „Avanti" de 
unul dintre purtătorii de cu- 
vînt cu autoritate ai socia
liștilor, Fernando Santi. El 
se pronunță pentru trecerea 
în opoziție și refuzarea uni
ficării cu partidul social-de
mocrat al lui Saragat.

Aproximativ pe aceeași 
poziție s-a situat și Geor- 
gio Veronesi, 
al conducerii 
socialist. Luînd 
la o adunare 
avut loc în provincia Emi
lia, el a subliniat că apro-

membru 
partidului 

cuvîntul 
care a

une pregătită pentru Con- ------ 1 ----- jn- 
spre 
pro- 
spre

greșul acestui partid, 
dreaptă un atac atît 
curentul de dreapta al 
priului partid cîf și 
cel din partidul socialist.

Și în rîndurile partidului 
republican se manifestă o 
anumită efervescență, 
crefarul partidului 
blican, La Malfa, 
că, după Congresul 
list care, după cum 
va avea loc între 
noiembrie, este necesară o 
întîlnire a partidelor care 
compun coaliția pentru a se

Se- 
repu- 
spus 

socia- 
se știe, 
10—14

a

revedea programul guver
namental.

Aflîndu-se, de asemenea, 
în preajma 
lor naționale, 
creștinii se manifestă 
activ îndeosebi în 
drul dezbaterilor din 
meră și Senat unde, 
cuvîntul parlamentarilor lor, 
își reafirmă propria linie 
ignorînd adeseori pozi
țiile partenerilor de coa
liție. în timp ce la Senat, 
bunăoară, bugetul prezen
tat de guvern pentru anul 
1966 a stîrnit reacții vio
lente 
unor 
câni, 
creștin Januzzi 
fără rezerve politica eco
nomică cerînd ca „atît 
patronii cît și muncitorii 
să-și dea contribuția pen
tru înfăptuirea ei".

Caracferizînd situația ac
tuală din sînul coaliției 
guvernamentale, secreta
rul general adjunct al 
partidului liberal, Bozzi, 
spunea că „apele cenfrului- 
stînga care au fost agitate 
în timpul verii pot deveni 
furtunoase acum, toamna".

Ion MARGINEANU

conferinței 
democrat- 

mai 
ca- 
Ca- 
prin

din parteachiar
socialiști și republi- 
senaforul democraf- 

a elogiat

Vorbind în fața unei re
țele de posturi de radio și 
televiziune, președintele • 
Braziliei, mareșalul Castello 
Branco, a anunțat, miercuri, 
decretarea „Actului institu
țional nr. 2". Conform ce
lor publicate pînă în pre
zent, noul act instituțional 
are 33 de articole și cu
prinde, în sinteză, următoa
rele puncte : interzicerea 
partidelor politice pînă în 
1967, alegerea indirectă a 
președintelui republicii la
alegerile care trebuie să
aibă loc anul viitor (pînă la 
3 octombrie 1966), actualul 
șef al guvernului nemaipu- 
fînd fi ales. în orice mo
ment, în baza noului act, 
guvernul va putea să anu
leze mandate și să suspen
de drepturile politice pe 
termen pînă la 10 ani, sanc
țiunea fiind aplicabilă ori
cărui cetățean, inclusiv par
lamentarilor. Toți cei cărora 
le-au fost anulate anterior 
drepturile politice (în baza 
primului act instituțional din 
9 aprilie 1964) și se află în 
țară, vor avea un regim de 
„libertate supravegheată”. 
Va putea fi decretată inter
venția în statele federației 
pe timp nedeterminat. Pre
ședintele republicii va avea

dreptul să decreteze înlătu
rarea congresului, a adu
nărilor legislative și came
relor municipale și să-și a- 
sume el puteri legislative. 
Președintele va putea, de 
asemenea, să ordone starea 
excepțională fără consulta
rea prealabilă a congresu
lui. Sînt reduse împuterni
cirile tribunalului federal 
suprem și sînt lărgite pute
rile justiției militare.

Actul a intrat în vigoare 
imediat și își va menfine

în fafa perspectivei 
parlamentul, sau, cum i 
spune aci, congresul, să 
furnizeze majoritatea nece
sară adoptării amendamente
lor la constituție, remise de 
puterea executivă, guvernul 
pregătește decretarea actu
lui. în acest scop fusese con
vocată o echipă de juriști (in
clusiv pe Francisco Campos, 
socotit autorul primului act), 
însărcinați cu redactarea do
cumentului. Conform unei 
știri publicate în édifia spe-

„Ultima 
voturile

valabilitatea pînă la 15 mar
tie 1967. Publicarea actului 
a fost precedată de o re
uniune în palatul Planalto, 
la care au participat miniș
trii militari, în frunte cu cel 
de război, generalul Costa 
E Silva, șefii casei militare 
și serviciului national de in
formații, generalii Ernesto 
Geisel și respectiv Golbery 
de Coûte e Silva, precum 
și noul ministru al Justiției, 
generalul Juracy Magalhaes.

încă în ziua precedentă 
decretării „Actului instituțio
nal nr. 2", circulau știri că,

cială ziarului
Hora", în congres 
favorabile amendamentelor 
ar fi ajuns la 193, lipsind 
12 voturi pentru ca guver
nul să se poată sprijini 
pe o majoritate simplă.

Ziarul „Tribuna de Im- 
prensa" (care exprimă punc
tul de vedere al grupurilor 
de partizani ai lui Lacerda), 
scrie că nu peste multă vre
me ar urma să fie decreta
tă starea de asediu, nepre- 
cizînd dacă această măsură 
ar privi întreg cuprinsul

țării, sau numai unele 
giuni.

Ziarul „O Globo” (spri
jinitor al guvernului) scrie 
că decizia de a emite „Ac
tul instituțional nr. 2” a fost 
luată de guvern în urma u- 
nei analize a situației și in
dependent de hofărîrea la 
care ar fi ajuns congresul 
în ce privește amendamen
tele la constituție. Ziarul a- 
firmă că actul întrunește a- 
probarea deplină a forțelor 
armate și a celor ce sus
țin orientarea actualului gu
vern.

S-a aflat acum că de la 
tribuna congresului au ră
sunat în ultimele zile cuvin
te deosebit de aspre la a- 
dresa guvernului și con
damnări deschise chiar din 
partea unui șir de depufați 
reprezenfînd partidul Uniu
nea democrată națională, 
socotit pînă nu de mult ca 
principalul reazem civil al 
mișcării ce a dus la răstur
narea fostului regim brazi
lian. Surse oficiale dezmint 
că ar fi existat sau că există 
cazuri de 
de alarmă 
blice.

punere în stare 
a forței pu-

Vasile OROS

MOSCOVA. în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-94". La bordul satelitului s-a instalat aparatura științifică destinată continuării explorării spațiului cosmic in cadrul programului anunțat de aagșw. tia TASS la 16 martie 1962.
NEW YORK. Șeful biroului șan

tierelor maritime militare ameri
cane, William Brockett, și ad
junctul său, amiralul Charles Curtze, 
Și-au prezentat demisia. Potri
vit unei informajii publicate de 
ziarul „New York Times”, 
care Pentagonul refuză să 
comenteze, „această demisie 
putea să aibă repercusiuni politice, 
deoarece ea reprezintă un protest 
dramatic împotriva regimului insti
tuit de ministrul apărării Robert 
McNamara".
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BUJUMBURA, în noapîea de miercuri spre joi au fost executate la Bujumbura zece persoane condamnate la moarte sub acuzația de a fi fost implicate in încercarea de lovitură de stat de la 19 octombrie din Burundi.
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