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se realizează ade- 
alta. Este greu să 
începe cea dinții și 

cea de-a doua, 
nefondată tendinfa

Arături de toamnă la cooperativa agricolă din Domnești, regiunea București
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Un caz dm care 
rezultă un control 
deficitar și lipsă 
de principialitate

NOI
A fost odată un 

moș și o babă"

OBIECTIVE
In subteran, la exploatarea 

minieră Motru

ARATURILE IN REGIUNEA IAȘI3

A fost pusă sub tensiu
ne o nouă linie electrică 
aeriană de 400 kV Bucu- 
rești-sud—Slatina, în lun
gime de peste 160 km. 
Prin noua linie se reali
zează, în prima etapă, le
gătura la tensiunea de 220 
kV între centralele elec
trice de termoficare 
Craiova și București-sud. 
Linia va contribui la asi
gurarea în bune 
a alimentării cu 
electrică a Uzinei 
miniu Slatina.

Lucrările de construcții 
și montaj ale acestei Unii 
au fost executate de colec
tivul Trustului „Electro- 
montaj“ din Capitală. 
Autotransformatorul de 
220/110 kV (200 MV A) al 
stației a fost fabricat de 
uzinele „Electroputere 
Craiova.

ale industriei
UȘOARE

• Fabrica de nasWi
Grosul este o unitate 

de măsură relativ pu
țin cunoscută. Ea cores
punde cu douăsprezece 
duzini, adică 144 de uni
tăți. Cu această unitate se 
determină numărul dife
ritelor obiecte mici, prin
tre altele și capacitatea de 
producție a noii fabrici de 
nasturi, a cărei construc
ție a început recent la 
Ghencea, în vecinătatea 
noului cartier de locuințe 
Drumul Taberei din Capi
tală. Această unitate va 
produce 4 200 000 de groși 
anual, adică 604 milioane 
800 de mii de nasturi, în
tr-un sortiment foarte va
riat ca dimensiuni, forme, 
culori ; producția ei va fi 
de peste două ori mai mare 
decît se realizează în a- 
cest an de unitățile exis
tente în țară.

Principalele materii pri
me pentru producția nas
turilor vor fi masele plas
tice. Fabrica va intra în 
funcțiune în anul 1967.

în aceeași zonă indus
trială se află Fabrica 
de țesături sintetice Pan
duri și o fabrică pentru 
stofe de mobilă intrată în 
funcțiune la începutul a- 
cestui an. Tot aci urmea
ză să se construiască și o 
fabrică de 
lină cu o 
nuală de 
circa cinci 
bucăți scampolouri, 
chete de damă și bărbă
tești, pulovere, rochii, fus
te etc. Pentru producerea 
tricotului se vor utiliza 
fire de lînă, fire sintetice 
și fire sintetice texturate, 
(care în urma unui trata
ment special devin elas
tice).

.Prniectanții acestei zone 
’•riale a industriei u- 
au prevăzut soluții 

arare pentru ali- 
i cu diferite utili- 
•'ă, energie elec- 

tehnologic, ter- 
pentru toate 
vor fi deser- 
mea, de un 
>c central.

Oh icator B

No aflăm într-o perioadă cînd în toate întreprinderile se des
fășoară o intensă activitate pentru îndeplinirea planului pe anul 
în curs. Toate forțele sînt concentrate spre realizarea integrală a 
tuturor indicatorilor do plan. Unul dintre aceștia este productivi
tatea muncii, care are o mare importanță pentru creșterea pro
ducției, reducerea prețului de cost și sporirea acumulărilor socia
liste. Ce rezultate s-au obținut în domeniul creșterii productivității 
muncii în întreprinderile industriale din regiunea Banat, cum au 
fost fructificate rezervele și posibilitățile existente și ce măsuri se 
întreprind pentru valorificarea lor mai susținută ? Aceasta este 
tema convorbirii pe care redactorul nostru, Gheorghe Radei, a 
avut-o cu ing. Trandafir COCIRLA, secretar al Co
mitetului regional Banat al P. C. R.

— Timpul care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului este 
relativ scurt. Care este nivelul 
realizării sarcinii planificate 
de creștere a productivității 
muncii în industria regiunii ?

— Potrivit planului, productivi
tatea muncii în industria regiunii 
trebuie să înregistreze în acest an 
o creștere de 6,2 la sută față de 
1964. Apreciind după cifrele medii 
din situația statistică pe nouă luni, 
se’ desprinde că rezultatele sînt 
bune. Sarcina planificată de creș
tere a productivității muncii pe an
samblul industriei regiunii a fost 
realizată în proporție de 100,8 la 
sută. Este de remarcat un element

esențial : aproape trei sferturi din 
sporul producției globale pe acea
stă perioadă s-a obținut pe calea 
ridicării productivității muncii.

Majoritatea întreprinderilor in
dustriale au îndeplinit și chiar de
pășit acest indicator. Cele mai bune 
■rezultate au fost obținute de colec
tivele Uzinei de construcții de ma
șini Reșița, uzinei „Tehnometal“- 
Timișoara, întreprinderii miniere 
Anina, uzinei „Electromotor“- 
Timișoara, Fabricii de confecții- 
Arad și altele. Sînt însă 11 în
treprinderi industriale de sub-- 
ordonare republicană care nu au 
îndeplinit sarcina de sporire a pro
ductivității muncii. Bineînțeles, 
dacă și ele și-ar fi realizat planul

Din ultima situație centralizată 
la Consiliul agricol regional Iași 
rezultă că, pînă la 2 noiembrie, în 
regiune s-au arat 150 000 ha, ceea 
ce reprezintă peste 60 la sută 
din terenurile destinate însămînță- 
rilor de primăvară. Acest procent 
nu exprimă însă pe deplin posibi
litățile tuturor raioanelor. Rămîne- 
rea în urmă a unor S.M.T.-url îm
piedică obținerea unor realizări su

pe ansamblul regiunii, 
mari suprafețe au 
în raioanele Huși, 

în comunele subor-

perioare
Cele mai 

fost arate 
Vaslui și 
donate orașului Iași. Ing. Con
stantin Pricop, șeful serviciu
lui regional S.M.T., ne-a informat 
că, pentru a se realiza un ritm 
corespunzător la arături, conduce
rile S.M.T.-urilor au fost îndruma
te să nu introducă de pe acum prea 
multe tractoare în reparații. S-au 
dat indicații ca retragerea tractoa
relor din cîmp să se facă cu discer
nământ, numai în cazul mașinilor 
care au absolută nevoie de repa
rații.

— Totodată — a precizat inter
locutorul- — în fiecare unitate 
și brigadă punem accent pe 
buna organizare a muncii pentru a 
se putea lucra din plin, 
forțele. Îndrumăm și 
S.M.T.-urile să înlăture 
defecțiunile accidentale, ținem o 
strînsă legătură cu consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole pentru eliberarea grabnică a 
terenurilor.

Cu prilejul unui raid întreprins 
prin mai multe cooperative agri
cole din regiune, ne-am dat sea
ma că aceste măsuri se aplică în

majoritatea unităților. La S.M.T. 
Iugani, din cele 186 tractoare au 
fost retrase din cîmp, pentru re
parații, numai 16. Celelalte lucrea
ză din plin. Mecanizatorii din bri
gada condusă de Gheorghe Bostan, 
care deservește cooperativa agri
colă Verșeni, raionul Pașcani, ter
mină în aceste zile arăturile pe 
cele 800 ha destinate culturilor de 
primăvară. Rezultate bune înregis
trează și mecanizatorii din S.M.T. 
Huși, Pașcani etc.

Raidul a scos însă în evidență și 
serioase deficiențe. Multe brigăzi 
ale S.M.T. Zorleni, Vlădeni, Podu- 
Iloaiei și altele nu lucrează cu toa
te tractoarele, așa cum s-a indicat, 
în aceste stațiuni s-au retras, pen
tru reparații, prea multe mașini,

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii"

Tinerețea unei socie
tăți are ca primă mă
sură de unitate elanul 
colectiv. Dacă, însă, 
societățile pot reînti- 
neri, după aride și 
dramatice perioade de 
„bătrînețe" — de unde 
vulgara concluzie că 
istoria se repetă — 
viața omenească se 
supune unui factor de 
ireversibilitate, a cărui 
tragică măreție nu a 
scăpat marilor poeți, 
de la vechii greci în
coace.

Basmul românesc al 
„tinereții fără de bă
trînețe și al vieții fără 
de moarte", „Miorița", 
înregistrează același 
refuz mîndru al abdi
cării în fața morții, 
acceptată numai ca 
fenomen fiziologic. A- 
ceste capodopere ale 
artei noastre populare, 
puse acum în valoare 
în înțelesul lor cel mai 
profund, depun mărtu
rie asupra tinereții mi
lenare a unui popor 
care nu s-a supus vi
cisitudinilor istorice, 
înfruntîndu-le cu a- 
dînca lui spiritualitate.

Nu putem, într-ade- 
văr, asocia spirituali
tatea decît tinereții, 
tinereții perene, încre
zătoare în puterea ei 
de dăruire, robustă și 
neînfricoșată. In acest 
sens, o răsturnare a 
termenilor curenți este 
necesară, salutară și 
demonstrativă. Tinere
țea nu este, afirmăm, 
o chestiuhe de formă 
fizică, o perioadă a 
vieții oricum trecătoa-

re, izvor de plăcute 
sau dureroase aduceri 
aminte. Ea nu se men
ține doar prin regim și 
mișcări gimnastice și 
nu dispare la o oră 
fixă, conform prevede
rilor unui misterios 
contract cu datele . în
scrise în actul de naș
tere. Ar fi trist și ridi
col să fie așa, și din 
fericire nu este.

înainte de a fi o 
vîrstă, tinerețea este o 
aptitudine, o opțiune 
și o rigoare. Ea apar
ține celor care nu se 
tem să se dăruiască, 
strunindu-se, totodată, 
pe sine, cu cea mal 
hotărîtă energie.

Cine se ostenește 
să citească viețile oa
menilor de seamă ră- 
mîne întotdeauna ui
mit de amarele încer
cări prin care au tre
cut aceștia, de obsta
colele nenumărate, de 
suita de suferinți și 
jertfe care au marcat 
fiecare etapă cîștiga- 
tă în activitatea lor. 
Lucru demn de reținut, 
ei nu au fost neferi
ciți, iar atunci cînd 
toate împrejurările au 
concurat să-i zdro
bească, au găsit re
surse noi de acțiune 
în însăși munca lor 
necurmată, „suprao
menească* și încunu
nată de izbînzi. Feno
menul acesta a fost 
atît de frecvent în tre
cut, încît a generat 
teoria copilărească 
după care fără sufe
rință nici geniu nu 
poate fi, teorie în ca-

drul 
pare 

în
izvoarelor creației, î£ 
orice domeniu, este 
extrem de complexă, 
iar circumstanțele tre
buie abordate cu cea 
mai mare rezervă. 
Cred că dintotdeauna, 
iar în zilele și în so
cietatea noastră mai 
mult ca oricînd, mun
ca este semnul de no
blețe sufletească cel 
mai cert. Marii înfăp
tuitori pe care îi a- 
mintim — Eminescu, 
Iorga, Brăncuși, Enes- 
cu — au depus o ac
tivitate uriașă, a că
rei simplă enumerare 
impresionează. Crea
tori și oameni de ac
țiune totodată, ei își 
găseau-■•Tlaxarea și 
timpul de medilație pe 
însuși parcursul 
curmat al muncii 
zi și de noapte, 
potriva căreia se 
voltau cîteodată, 
pe care nu o pără
seau. Desigur, exem
plul lor nu poate fi re
comandat în totalitate, 
și în nici un caz înțe
les într-un mod canti
tativ. Morala care se 
degajează este numai 
aceea a credinței în 
sensul propriei munci, 
a preocupării conti
nue față de obiectul 
activității proprii, a 
bucuriei care întovă
rășește fiecare izbîn- 
dă plătită cu lungi 
ceasuri de trudă.

(Continuare în pag. a îll-a)
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la acest indicator, cifrele medii pe 
întreaga regiune ar fi fost mult 
mai mari. Totuși, pretutindeni, în 
toate întreprinderile, acest indica
tor a înregistrat o dinamică conti
nuu ascendentă. în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
productivitatea muncii realizată în 
nouă luni din acest an este cu 7,4 
la sută mai mare.

—• Firește, factorii de creș
tere a productivității muncii 
au acționat diferit de la o în
treprindere la alta. Există însă 
unul care are o influență 
hotărîtoare — și anume, intro
ducerea tehnicii noi, a proce
selor și metodelor tehnologice 
moderne. Cum a acționat acest 
factor în întreprinderi ?

— Fabricile și uzinele din regiu
ne și-au sporit simțitor în ultimii 
ani „zestrea tehnică“. Multe dintre 
ele au fost dotate cu numeroase 
mașini și utilaje moderne. Tehnica 
nouă și-a dovedit pe deplin efi
ciența în majoritatea întreprinde
rilor. Prin folosirea cu indici înalți 
a mijloacelor mecanizate, la în
treprinderea minieră Bocșa, pro
ductivitatea fizică a muncii pla
nificată pe nouă luni din acest an 
a fost depășită cu 3,9 la sută. Con
cludent este și următorul exemplu: 
utilizarea cu randamente superioa
re a celor 227 războaie de țesut cu 
care a fost înzestrată uzina textilă 
„30 Decembrie“-Arad a permis ca 
aceeași cantitate de țesături să fie 
realizată cu 100 muncitori mai pu
țin.

Experiența a numeroase colec
tive demonstrează convingător că 
o creștere însemnată a productivi
tății muncii se obține acolo unde 
sînt introduse și larg extinse pro
cedeele tehnologice moderne. Toc
mai de aceea organizațiile de 
partid au susținut șl susțin eforturile

(Continuare în pag. a III-a)

® Resurse educative nevalorificate ® O operă comună 
a tuturor cadrelor didactice ® Modele privite cu ochii 
mari deschiși ® Cind pedagogul este certat cu pedagogia

îndeletnicirea educatorului — 
nobilă și de înaltă răspundere so
cială — are multe asemănări cu 
arta sculptorului. Dar, spre deose
bire de acesta, educatorul mode
lează un material de o finețe neo
bișnuită, complex și de o mare di
versitate — sufletul copilului. Fiin
ța plăpîndă, adusă ' de mînă la 
școală cînd a împlinit abia șapte 
ani, trebuie să devină, după ani 
și ani de muncă, în care pedago
gul a investit tot ce are mai de 
preț — energie, cunoștințe, talent 
— un tînăr bine pregătit pentru 
viață, util societății.

învățătorii și profesorii din șco
lile noastre caută neostenit — și 
cu mult succes — să îmbogățească 
continuu orizontul de cunoștințe al 
elevilor, pentru a-i ajuta să rețină

Cu ocazia primei aniversări a proclamării independenței Republicii 
Zambia, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a adresat președintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, sincere felicitări și cele mai bune urări poporu
lui zambian.

în răspunsul său, președintele Kenneth David Kaunda a mulțumit 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, pentru mesajul adresat, exprimînd dorința ca relațiile priete
nești dintre popoarele român și zambian să se dezvolte în continuare.

cît mai multe din fiecare lecție 
predată. Dar misiunea omului de la 
catedră este nu, numai aceea de a 
transmite cunoștințe. Cadrele didac
tice dedică o însemnată parte din 
munca lor educării copiilor și tineri
lor, activitate ale cărei roade nu se 
verifică întotdeauna a doua zi, la 
lecție, ci mai ales în fața vieții, după 
absolvirea școlii. De aici, răspunde
rile ce revin învățătorilor, profeso
rilor, datori să îndeplinească nu 
numai ce scrie într-o programă a- 
nume, ci să-i formeze în așa fel pe 
tinerii cetățeni încît să dovedeas
că, în toate „probele“ la care îi su
pune viața, alese trăsături de ca
racter, un înalt profil moral.

în forma sa actuală de organi
zare, procesul de învățămînt din 
școli pune la îndemîna cadrelor 
didactice importante resurse edu
cative. „Orele de dirigenție, activi
tățile în afară de clasă și extra- 
școlare, dar mai ales predarea fie
cărei discipline oferă, din acest 
punct de vedere, adevărate comori 
— consideră profesoara emerită 
OTILIA ANGHEL din București. 
Am întîlnit însă profesori de 
matematică, de fizică, de chimie, 
convinși că obiectele lor nu 
le creează posibilități să facă și e- 
ducație elevilor. E drept, unele ma
terii dețin mai puține elemente 
educative vizibile. Dar aceasta nu 
înseamnă și un potențial educativ 
sărac. Matematica și fizica, bună-

oară, pot deveni un puternic mij
loc de educație comunistă, dacă 
profesorul are grijă să dezvăluie 
bogăția de adevăruri despre natu
ră și societate cuprinse în datele 
problemelor, dacă utilizează for
mulele și calculele cu care ope
rează în predare pentru a-l con
duce pe tînăr spre cunoașterea 
dialectică a fenomenelor". De alt
fel și unele consfătuiri ale cadre
lor didactice, tinute în preajma 
deschiderii anului școlar, au între
ținut într-un fel părerea com
bătută de interlocutoarea noastră, 
prin aceea că referatele des
pre activitatea de educare au fo
losit aproape exclusiv în multe ra
ioane exemple din domeniul pre
dării literaturii române, istoriei-și 
geografiei patriei.

Instrucția și educația, două la
turi la fel de importante ale ace
luiași proces de muncă din școală, 
se împletesc și 
seori una prin 
delimitezi unde 
unde sfîrșește 
De aceea pare
unor cadre didactice de a privi lecția 
numai ca mijloc de îmbogățire a cu
noștințelor, iar ora de dirigenjie și 
acțiunile organizațiilor U.T.C. și de 
pionieri doar ca mijloace de educare.
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Comitetul orășenesc Brașov al P.C.R. a 
discutat într-o ședință plenară abuzurile 
săvîrșite de Dumitru Purea, directorul uzi
nei „Electroprecizia"-Săcele, și ing. Ion 
Secară, directorul general al uzinei „6 Mar
tie" din Zărnești.

Ascunzînd situația reală a producției în 
uzinele respective, camuflînd deficiențele, 
ei dezinformau cu bună știință organele de 
partid și de stat cărora le prezentau cifre 
măsluite despre îndeplinirea planului de 
stat. Lucrurile au ajuns pînă acolo îneît 
produse neterminate, aflate încă în secțiile 
de iabricație, erau trecute în situații drept 
producție rnariă, se completau pentru ele 
pînă și buletinele de calitate. In ielul 
acesta, în timp ce indicatorii de plan nu 
erau rea)‘.zați, cei doi directori încasau cu 
regularitate prime pentru... realizările ra
portate.

După cum se vede este vorba de abateri 
cu totul neobișnuite, de o deosebită gra
vitate. Plenara a stabilit sancțiuni cores
punzătoare pe linie de partid ; ulterior, 
ambii au fost destituiți din funcții.

Absenta 
nemotivată 
a exigenței

— Nu poți să nu fii 
cuprins de indignare 
în fața unor aseme
nea practici, ne spu
nea directorul unei 
uzine brașovene. Li 
s-a pus desigur ca
păt, vinovății au fost 
trași la răspundere. 
Păcat însă că 
tîrziu...

Intr-adevăr, 
s-a putut

dacă indicii sînt buni 
înseamnă că și mun
ca de

Un 
de a 
rile 
însă 
secretari de organi
zații de partid dar și 
unor activiști ai Co
mitetului orășenesc 
de partid Brașov.

partid merge, 
asemenea mod 
judeca lucru- 
este propriu 

nu numai unor

atît de Surprize 
neplăcute...

îndelungat, 
orășenesc

a-

cum 
ajunge 

la o asemenea stare 
de lucruri ? De ce a 
trecut atît timp pînă 
au fost sesizate aces
te abateri ?

Mulți tovarăși din 
aceste uzine își
mintesc că Dumitru 
Purea era cunoscut 
cu cîțiva ani în urmă 
ca un om cinstit, 
străin tendințelor de 
căpătuire. Cît despre 
Ion Secară, deși tî
năr, fără multă ex
periență, s-a bucurat 
de încredere și, la 
rîndu-i, într-o vreme 
a încercat 
dezmintă, 
însă cei doi directori 
au început să se îm
păuneze de pe urma 
rezultatelor obținute 
de colectivele între
prinderilor respecti
ve, considerînd că ele 
s-ar datora exclusiv 
meritelor lor perso
nale. Obișnuiți să cu
leagă lauri și prime, 
nu le-a venit la so
coteală să renunțe la 
ele cînd, în bună mă
sură datorită pro
priilor lor deficiențe, 
întreprinderile au în
ceput să întîmpine 
greutăți, planul nu 
era realizat la indi
catori importanți. In 
loc să ia pieptiș gre
utățile. să mobilizeze 
întregul colectiv la 
învingerea acestora, 
ei nu s-au gîndit de
cît cum să ascundă 
deficiențele, ba, mai 
mult, prin falsifica
rea realității, să pri
mească premii... pen
tru neîndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Cele două comitete 
de partid au fost as
pru criticate în 
plenara comitetului 
orășenesc pentru ne
îndeplinirea înda
toririi statutare cu 
privire la 
asupra 
conducerii 
administrative.

— Da, e adevărat, 
ne-a spus secretarul 
comitetului de partid 
de la uzina din Zăr
nești. Ni s-a reproșat 
că nu am fost exi
geați, că nu am con
trolat sistematic acti
vitatea conducerii u- 
zinei. Despre mine 
s-a arătat că nu ie
șeam din cuvîntul di
rectorului.

Răspunsul este e- 
dificator. In locul e- 
xigenței, a unei ati
tudini principiale, se 
înrădăcinase „obice
iul“ ca o mînă să 
spele pe alta. Din co
moditate, dintr-un 
slab spirit de răspun
dere, secretarul 
batea capul să 
ceteze lucrurile 
îndeaproape. Ii 
de ajuns că direcția 
raporta că planul a 
fost îndeplinit. Cum? 
— asta îl interesa mai 
puțin. La adăpostul 
cifrelor, fără a le 
pune la îndoială, el 
își spunea satisfăcut:

să n-o 
Treptat

controlul 
activității 

tehnico-

nu-și 
cer
ni ai 
era

Timp 
comitetul 
de partid n-a cunos
cut nimic despre pro
cedeele la care re
curgeau cei doi di
rectori cînd raportau 
despre îndeplinirea 
planului de produc
ție. Abia în urma u- 
nui control al comi
tetului regional de 
partid au fost scoase 
la lumină aceste 
practici. Oricît de 
ciudat ar părea, chiar 
și după un al doilea 
control, unii tovarăși 
din Comitetul oră
șenesc de partid Bra
șov au pus la îndoia
lă cele constatate.

Care să fie expli
cația că a trecut a- 
tîta timp fără ca lu
crurile să fie cunos
cute ?

După părerea mul
tor tovarăși din acti
vul comitetului oră
șenesc aceste cazuri 
reflectă șl deficien
țele existente în e- 
xercitarea contro
lului de către Co
mitetul orășenesc de 
partid Brașov. De 
altfel, despre aceas
ta ne-a vorbit și in
ginerul loan Cristea, 
directorul Uzinei chi
mice 
bru al 
regional 
P.C.R. :

„Oricine înțelege 
că a îndruma și con
trola munca de 
partid într-un centru 
industrial de însem
nătatea Brașovului 
nu este deloc ușor. 
Se cere un efort per
severent pentru ridi
carea continuă a com
petenței, pătrunderea 
în miezul probleme
lor. Or, după păre
rea mea, sînt des
tule cazuri cînd con
trolul rămîne la su
prafață. Efectuarea 
controlului nu în
seamnă doar con
sultarea semnalelor 
critice furnizate de 
Direcția de statisti
că. Cred că unii to
varăși de la comite
tul orășenesc nu a- 
cordă încă atenția 
cuvenită unei pro
bleme esențiale : a- 
ceea de a depista 
neajunsurile încă din 
faza incipientă, de a 
le preveni și a nu 
aștepta să apară fel 
de fel de „surprize".

Desigur, Comitetul 
orășenesc de partid 
Brașov are o experi
ență bogată în con
ducerea economiei, 
ceea ce se reflectă 
pozitiv în activitatea 
întreprinderilor din 
oraș. Colectivele în
treprinderilor, orga
nizațiile lor de partid 
simt în permanență 
îndrumarea și spriji
nul organelor de par
tid. Se vede însă că 
în această activitate 
au existat și fisuri. 
Experiența muncii de 
partid dovedește con
vingător că eficacita
tea controlului este 
cu atît mai mare cu 
cît el cuprinde între
gul teren de activita
te, cu cît are un 
racter permanent 
nu „sezonier“, 
campanie, iar la 
xercitarea lui sînt 
trase cadrele cele 
mai competente și nu 
se neglijează atribu
țiile ce revin în a- 
ceastă privință orga
nizațiilor de partid 
din. întreprinderi.

. te#?,
A

■■ '«r

S-au tras toate 
concluziile ?

te informări în 
drul cărora cazul a- 
mintit 
larg 
uzina 
zia“

a fost pe 
analizat. La 
„Electropreci- 
din 

a avut loc 
batere a 
în spirit 
tiv, principial, în or
ganizațiile de bază. 
Aceasta a contribuit 
la creșterea combati
vității și a exigenței 
întregului colectiv.

Dar la uzina din 
Zărnești ? Și aici s-a 
început cu informa
rea organizației 
partid. Numai 
formalismul a 
ca 
teze

' nunțare a lucrurilor, 
fără nici un comen-

tariu, fără 
analiză sau dezba
tere publică, de 
parcă nu la această 
uzină s-ar fi petrecut 
asemenea 
grave ale disciplinei 
de partid și de stat, 
ci cine știe unde.

Este de datoria co
mitetului orășenesc 
să analizeze stilul de 
muncă al comitetelor 
de partid din cele 
două uzine, să se în
trebe cum funcțio
nează aici munca co
lectivă, cum se exer
cită de către comite
tele de partid dreptul 
de control asupra 

■ conducerilor tehnico- 
administrative.

Constantin MORARU

P. S.
Unii tovarăși și-au 

timă' care este atitudinea direcției genera
le din ministerul de resort față de cele pe
trecute? Mai ales că ministerul a intervenit 
chiar zilele acestea cu o măsură foarte 
ciudată. După ce a avut loc plenara co
mitetului orășenesc șl au fost dezvăluite 
toate abaterile, forul tutelar a găsit de cu
viință ca, printr-un ordin, să acorde un 
premiu {ostului director Dumitru Purea (din 
iondul de premiere pe trimestrul II al anu
lui 1965, adică în iimpul cînd se petre
ceau cele consemnate anterior).

pus întrebarea legi-

Rîșnov, mem- 
Comitetului 
Brașov al

FESTIVAIUL

FILMULUI

S O VI ET! C

ca- 
și 

de 
e- 
a-

Plenara comitetu
lui orășenesc de par
tid a urmărit, pe 
drept cuvînt, nu nu
mai sancționarea vi- 
novaților, ci și folosi
rea concluziilor ce 
s-au desprins din a- 
nalizarea cazurilor 
respective pentru în
tărirea 
partid 
pentru 
genței

In cele două uzine, 
ca și în toate între
prinderile din regiu
ne, au fost prezenta-

disciplinei de 
și de stat, 

creșterea exi- 
partinice.

(Urmare din pag. I)

Ei nu au fost niciodată indife
renți, și poate de aceea protestul 
social al lui Eminescu ,a răsunat 
atît de puternic, ei nu du îmbătrî- 
nit pînă în ultima clipă a vieții lor, 
lăsîndu-ne astfel imaginea fie a 
unui tînăr romantic, fie a unui 
trunchi de bărbat în'cărunțit. Ei nu 
au acceptat să fie 'mărunți, să se 
strecoare, să se oploșească. Viața 
le ăia prea scumpă ca s-o iroseas
că. Este dureros să constați de cîte 
lipsuri materiale s-au - izbit oame
nii pe care îi numim cu evlavie 
și, desigur, nimeni nu-și propune să 
recomande intelectualilor pauper
tatea sau schimnicia. Dar e de re
marcat că acești creatori n-au pus 
niciodată pe prim plan preocupă
rile cotidiene, avînd acea viziune 
largă care le îngăduia perspectiva 
generală. Mai cu seamă, o mare 
bunătate le-a luminat viața și ope
ra, peste toate curiozitățile și vici
situdinile personale de structură.

Tineretul de astăzi simte mîna o- 
crotitoare a socialismului care asi
gură o cît mai deplină și mai echi
tabilă dezvoltare materială și spi
rituală a fiilor săi. El poate avea 
aceleași crize de creștere ale tine
retului din totdeauna, dar nu poa
te să nu remarce condițiile sociale

cu totul schimbate Ar fi inutil să 
enumerăm aici toate elementele 
noului, puse la dispoziție tînăru- 
lui, la școală și în societate : ele 
sînt cunoscute. De aceea, poate, 
tineretul nostru se vestește robust 
și dotat, pregătit să preia poverile 
celor care trebuie, la ceasul firesc, 
să le lepede. Și, poate tot de a- 
ceea, unii „băieți" s-au cam înmu
iat, legănați de cea mai falsă con 
vingere : că li se datorează totul 
De aici o anumită opacitate care 
îi face cîteodată inapți unui dia
log. Nu îi invidiez, în zelul lor de 
a fi mai bătrîni decît veteranii au
tentici. Jaloanele tinereții sînt alte
le și, dacă ar fi sinceri, ei le-ar 
recunoaște. Poate că nici n-aș po
meni de ei — căci sînt cei mai pu
țini — dacă noi n-am trăi într-o so
cietate în care nici o existență nu 
trebuie să se risipească, dacă lu
mea întreagă n-ar fi arena unei în
treceri foarte aspre, în care ștafeta 
trebuie înmînată fără pierderi de 
secunde.

Tinerețea unui om vîrstnic este 
meritul lui personal, răsplata spiri
tualității sale și, în fond, o ultimă 
mîngîiere. Tinerețea din buletinul 
de identitate mai are de trecut toa
te probele de rezistență. Societatea 
românească a viitorului pretinde 
umaniști la toate locurile de muncă 
pe care le pardosește astăzi, la 
Galați, Porțile de Fier, Craiova șl 
pretutindeni. Bunurile materiale pe 
care le produce, și pe care le va 
produce într-un flux mereu sporii 
societatea noastră, constituie în
săși dovada spiritualității ei, adi
că a capacității de a înțelege na
tura fenomenelor, folosul lucrurilor, 
scopul existenței umane, al acele) 
existențe pusă sub semnul creati
vității. Sub acest semn, lumea noas
tră nu poate trăi decît o singură 
vîrstă, în toată fabuloasa ei diver
sitate : tinerețea.

Spectatorul care, infrînd la „A fost 
odată un moș și o babă", se așteaptă 
la o poveste rostită la gura sobei, va 
avea surpriza de a vedea un film 
despre contemporaneitate, grav și 
complex. Autorul lui, Grigori Ciuh
rai, unul dintre cei mai cunoscuji re
gizori sovietici, s-a impus publicului 
prin profunzimea conflictelor, a pro
blemelor 
știința și 
pline de 
investiga 
lor săi 
obișnuiți.
mărește, cu o rară finețe de analist, 
destine și sentimente ce evoluează pe 
fundalul unor împrejurări dramatice, 
fie că este vorba de anii imediat ur
mători Revoluției („Al 41-lea”), fie că 
acțiunea se petrece în epoca Marelui 
război de apărare a patriei („Balada 
soldatului") ; în „Cer senin" cineastul 
este preocupat de realități ale ulti
mului deceniu, descifrînd cu aceeași 
subtilitate și sensibilitate artistică sen
surile adînci ale 
săi. De fapt, toate 
juiesc pasionante 
despre fericire ?i _ . .
demnitate, despre răspunderea omu
lui față de conștiința sa și față de 
societate.

Cu „A fost odată un moș și o 
babă", Ciuhrai pășește pe terenul rea
lității imediate, confinuînd să explo
reze filonul profundului umanism 
propriu creațiilor sale anterioare. Și 
de astă dată viața este surprinsă în 
impasurile și ; împlinirile ei, iar eroii 
filmului, caractere ferme; structural 
optimiste, caută să dea; răspuns unei 
întrebări fundamentale : cum trebuie 
să trăim ? Ciuhrai abordează tema 
fericirii prin prisme diferite, polemi
zează pe alocuri cu cei care o înțe
leg simplist sau o reduc la clișee, a- 
ducînd pe ecran povestea unor exis
tențe care se condiționează reciproc, 
o poveste banală dacă vreți, dar care 
— așa cum este relatată — te im
presionează prin adevărul și 
sensurilor ei.

E greu de spus ce anume 
prioritate : istoria băfrîneții a 
meni, istoria căsniciei rafafe

de viață dezbătute, prin 
arta de a crea personaje 
autenticitate și forță, de a 
universul sufletesc al eroi- 
— oameni dinfre cei mai 
In filmele sale Ciuhrai ur-

destinelor eroilor 
filmele lui prile- 
dezbateri etice, 
dragoste, despre

bogăfia

are aici 
doi oa- 
a co

piilor lor ori — mai cuprinzător — 
amplul poem epic despre fericirea 
oamenilor bătrîni sau tineri pe care-l 
constituie filmul în ansamblul său. 
Bazat pe personaje puternice, subfil 
caracterizate, cu un dialog de o mare 
veridicitate, cînd cu nuanțe comice, 
cînd cu confruntări adînci și grave, 
acesf film dezvăluie drame ce ies din 
sfera individualității cufărui sau cută- 
rui erou și implică toate vîrsfele par
ticipante la înlîmplările imaginate de 
autorii scenariului (I.. Dinski și V. 
Frid). De' împăcarea sau definitiva 
despărțire a lui Valeri și Nina nu 
depinde numai căsnicia, fericirea fie-

soarta fetiței lor 
meargă. Această 
a filmului anga-

căruia în parte, ci și 
care abia începe să 
împrejurare crucială 
jează, de o parte sau de alta, pe cei 
doi bătrîni, pe Galea — poate viitoa
rea soție a lui Valeri — în sfîrșit pe 
tinerii care vor să definească ferici
rea la un simpozion...

Oamenii tineri din filmul lui Ciuhrai 
își caută singuri fericirea cu un mare 
simț al realității și al propriei respon
sabilități. Iar bălrînii încearcă, în vir
tutea legii foarte umane care este 
dragostea, să-i ajute ; reușind sau nu, 
în(e!egîndu-i cel mai adesea, jude- 
cîndu-i mereu și mai ales căutînd 
să-și găsească rostul lor pînă în ulti
ma clipă a vieții.

Ciuhrai se definește și în acest film 
ca un artist cu un neobișnuit simț al 
naturii. Cadrele sale (excelent filmate 
de operatorul S. Poluianov) au mari 
lărgimi spațiale (de exemplu, secven
țele din tundra polară), vibrații subtil 
coloristice, simplitate monumentală. 
Acțiunea se desfășoară, chiar în mo- . 
mentele de mare tensiune, pe fondul 
ambianței familiare, al cotidianului. 
Regizorul povestește calm, în ritmuri 
lente (uneori prea lente), condus de 
generozitatea-! specifică.

Interpreții filmului au beneficiat de 
roluri generoase prin veridicitatea și 
diversitatea nuanțelor implicate. Psi
hologia bătrîneții, a unei băfrîneți 
vii, animate de dorința de a fi util 
societății și celor apropiați, este de
scrisă în „A fost odată...” cu o vir
tuozitate rar întîlnită pe ecran. Cei 
doi interpreți, dar mai ales cel al 
„babei", actori mult mai puțin vîrsf- 
nici decît rolul lor, au realizat com
poziții de mare valoare. De altfel Vera 
Kuznețova a fost distinsă anul acesta 
cu o mențiune specială pentru inter
pretare la Festivalul internațional de 
la Cannes. In general, filmul bene
ficiază de o bună și echilibrată in
terpretare actoricească ; o distribuție 
fînără și entuziastă, actori care cu
nosc valoarea gestului în ecranul 
modern (Ivan Marin, Ghiorghi Marfl- 
niuk și Galina Polskih — oaspete al 
țării noastre la prezenta ediție a 
Festivalului filmului sovietic).

Gelu IONE5CU
★

Cineaștii din Uniunea Sovietică, 
prezenți în țara noastră cu prilejul 
Festivalului 
s-au întîlnit 
hotelul Athenée Palace cu ziariști 
din Capitală într-o conferință de 
presă. Ei au vorbit despre filmele 
incluse în programul festivalului 
și despre unelé preocupări actuale 
ale cinematografiei sovietice, au 
răspuns la numeroasele întrebări 
ale ziariștilor referitoare la acti
vitatea lor artistică. (Agerpres)

filmului sovietic, 
marți dimineața la

Pentru liniștea
vecinilor

Un mod ciudat
de rezolvare
a sesizărilor

des-

de prisosmai tîrziu...
din 

ne-a

grup de munci- 
la linia de garajII

atelierelor
Lucrările 

zgomot

di
re

ct cerce- 
s-a ho- autobuzelor 

salariat!) 
întreprin-

mai
In 

me- 
care 
sînt

de
s-a

Sînt măsuri bineve
nite, deși, la drept vor
bind, era normal ca 
ele să fi fost luate de 
multă vreme.

Gospodăria de stat 
din comuna Oșorhei, 
raionul Oradea, urma 
să primească în luna 
mai a anului trecut un

Recomandări

Maria Ghircoiaș 
orașul Făgăraș, 
sesizat unele lipsuri în 
activitatea unităților 
comerciale din cartie-

Industriei 
de Ma-

impresionată, 
păcate nici 
generală de 
din Ministerul

Răspunsuri la scrisorile nepublicate

Se poate și 
fără penalizări

Un 
tori de 
a Uzinei „7 Noiembrie 
din Craiova ne-au 
semnalat că nu li s-au 
asigurat condiții pen
tru descărcarea opera 
tivă a vagoanelor cu 
materiale. Timpul sta
bilit pentru lucrările de 
descărcare este adesea 
depășit din pricină că 
uzina nu dispune de 
un locotractor pentru 
manevrarea vagoane
lor. Sumele cu care 
esté penalizată uzina 
se rețin descărcători- 
lor din salariu.

Spicuim din răspun
sul trimis redacției de 
Ministerul 
Construcțiilor 
șini :

„Ca urmare 
țărilor făcute 
tării ca Uzina „7 No
iembrie" să restituie 
muncitorilor sumele re-

ținute pe nedrept. Pen
tru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă în 
această secție, Direcția 
tutelară din minister a 
dotat uzina cu un loco- 
tractor cu ajutorul că
ruia sînt manevrate va
goanele pe linia ferată 
din incinta întreprin
derii. S-a organizat 
munca la secția trans
porturi pe brigăzi și 
schimburi, ceea ce per
mite folosirea rațională 
a forțelor existente și 
obținerea unui randa
ment corespunzător ; 
s-a mărit spațiul desti
nat lucrărilor de 
cărcare".

rul Filimon Sîrbu. 
urma cercetărilor 
cute, Sfatul popular al 
regiunii Brașov ne răs
punde că sesizarea a 
constituit un pri
lej de analiză a ac
tivității rețelei comer
ciale a orașului Făgă
raș Iată citeva din mă
surile luate. Actualul 
spațiu comercial de la 
blocurile din cartierul 
Filimon Sirbu va fi 
completat cu un nou 
complex comercial. 
Merceologii O.C.L. Mixt 
au fost îndrumați să a- 
provizioneze magazine
le cu mărfurile căutate 
de cumpărători, s-a în
tărit controlul de ca
litate la fabricarea 
plinii. în vederea ri
dicării nivelului profe
sional al lucrătorilor 
din comerț s-au initiât 
cursuri de calificare. 
Lunar, se țin ședințe 
de lucru, pe grupe sin
dicale, în care se ana
lizează cum sînt serviți 
cumpărătorii, compor
tarea unor lucrători.

Zgomotul provenit 
din secțiile de produc
ție ale întreprinderii 
„Tehnica textilă“ din 
Capitală răzbate pînă 
la locuințele din veci
nătate, 
odihna 
după cum 
tat într-o

Sesizată 
Direcția 
industriei 
răspunde
unor măsuri tehnice, 
zgomotele industriale 
au fost mult diminua
te. S-au fixat ore 
potrivite de lucru 
cadrul 
canice. 
produc 
executate în ateliere și 
numai intre orele 8-16.

stingherind 
cetățenilor, 

ni s-a reia- 
scrisoare, 
de redacție, 
generală a 
bumbacului 

că in urma

grup convertizor 
sudură electrică, 
na de mașini electri- 
ce-București, în loc de 
grup convertizor, a 
trimis însă gospodări
ei următoarea adresă : 
„Dintr-o eroare de 
transcriere a destinați
ei, grupul a ajuns Ia 
G.A.S. Odorhei, iar de 
aici a fost trimis la 
G.A.S. Odoreu. Vă ru
găm să vă adresați a- 
cestor două gospodării 
să vă lămurească unde 
a plecat convertizo- 
rul‘‘. De-abia în de
cembrie, gospodăria 
i-a dat de urmă. în 
primăvară, l-a pus în 
funcțiune, dar chiar 
din prima zi s-a defec
tat. Cum era și firesc, 
gospodăria s-a adresat 
uzinei 
pentru 
toate 
drese,

nister să analizeze mo
dul în care uzina res
pectivă își îndeplinește 
obligațiile contractuale 
și, mai ales, să con
troleze riguros cum a- 
cordă asistenta tehnică 
pentru utilajele aflate 
in termen de garantie.

Grijă față 
de călători

deri, lucrează
in schimbul trei, să 
aibă la îndemînă mij
loace de transport la 
înapoiere spre casă. Pe 
traseele principale, cir
culă cite un autobuz 
tot cursul nopții. La 
întocmirea noilor grafi
ce de circulație s-a a- 
vut în vedere ca timpul 
de așteptare în stații a 
călătorilor să fie cit 
mai redus.

producătoare 
reparații. Cu 

insistentele (a- 
telegrame ele.), 

conducerea uzinei 
mașini electrice nu 
lăsat

Din 
recția 
sort 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini, căreia 1 s-a 
trimis de către redac
ție sesizarea făcută de 
G.A.S. Oșorhei, n-a 
rezolvat corespunzător 
acest caz. Păgubașului 
i s-a recomandat „să 
se adreseze direct uzi
nei“, cu alte cuvinte 
s-o ia de la început 
Este de așteptat ca, 
paralel cu rezolvarea 
sesizării G.A.S. Oșor
hei, direcția generală 
de specialitate din mi-

„VI se adresează un 
grup de locuitori din 
Bacău pentru a vă a- 
duçe la cunoștință si
tuația transportului 
in comun din ora
șul lor. Deși între
prinderea comunală 
Bacău este înzestrată 
cu un număr suficient 
de autobuze, călătorii 
așteaptă mult în statii 
ori n-au cu ce se în
toarce de la lucru 
după anumite ore. A- 
devăratele cauze sînt, 
după părerea noastră, 
defectuoasa întocmire 
a orarului de circula
ție și lipsa de control 
asupra felului cum își 
lac datoria conducăto
rii auto".

Sfatul popular al re
giunii Bacău ne infor
mează în legătură, 
cu măsurile luate re
cent pentru înlăturarea 
deficiențelor semnala
te. S-a prelungit pro
gramul 
astfel ca 
diferitelor

Redacția a trimis Di
recției regionale C.F.R. 
Timișoara o sesizare în 
care se arăta că șeful 
secției T.C.-4 Simeria 
persecută pe unii sala- 
riali, iar pe alții ii 
„stimulează" mereu cu 
prime, ceea ce stlrneș- 
te nemulțumiri în 
dreptățite.

In loc de a cerceta 
cu spirit de răspundere 
temeinicia acestei se 
sizări, Direcția regio
nală C.F.R. Timișoara 
a depistat un presupus 
autor al scrisorii, pe 
care-1 prezintă ca 
fiind un „reclamagiu", 
un „maniac“. Oare in
tr-adevăr abuzurile 
semnalate în scrisoare, 
despre care in răspuns 
nu se spune nimic, să 
fie doar .născociri ale 
unui „reclamagiu“ ?

e Teatrul de Operă și Balet : 
COSI FAN TUTTE (premieră) — 
19,30.
O Teatrul de Stat de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : MARIA 
STUART — 19,30, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 19,30.
a Teatrul de Comedie : UMBRA 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
stat de Comedie din Leningrad) 
— 19,30.
Q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): OPERA DE TREI 
parale — 19,30, (sala Studio, 
str. AI. Sahia nr. 70 A) : FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
® Teatrul ,. „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ANTIGONA și ME-
DEEA — 19,30, (sala Studio) : OPT 
FEMEI — 20.
a Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : RĂDĂCINI — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : DOCTORUL 
AUMĂDOARE — 16, (sala din str. 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 
9, AMNARUL — 16.
© Teatrul satiric-muzical „O. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZA — 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
« Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 20.
€» Circul de stat : PARADA CIR
CULUI — 20.

lELEVINIINE
o 19,00 — Jurnalul televiziunii 
© 19,15 — Emisiune pentru tine
retul școlar ; „Sport la... micro
scop” — Handbal : Filmul docu
mentar „Șopîrlele" e 20,00 — Fil
mul „3 000 de kilometri — 50 de 
popasuri" ® 21,00 — Teatru în
Studio : „Șeară de toamnă” de 
Fr. Dürrenmatt (reluare) n 22,00 
Jurnalul televiziunii a Buletin- 1 
meteorologic.

e LA FAYETTE — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© Festivalul filmului sovietic : 
TATĂL SOLDATULUI : Republica
— 9,30; 11,30; 14; 17; 19; 21.
a UNCHIUL MEU : Luceafărul
— 9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Grlvița — 9,45; 12; 14,15: 16,30;
18,45; 21.
9 CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE? — cinema
scop : București — 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21, Feroviar — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, Tomis — 9,15; 12: 15,15; 
18; 20,45, Modern — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30.
a PĂCAT DE BENZINA : Capitol 
(completare Calitate în cantitate 
Industrială) — 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,30 Moșilor (completare 
Au fost salvați) — 15,30; 18; 20,30, 
Floreasca (completare Acolo undo 
a trăit Hemingway) — io; 12; 14; 
16; 18,15- 20,30.
© MARILYN — . cinemascop : 
Festival (completare Călătorie în 
paradisul păsărilor) — 9,45; 12:
14,15; 10,30; 18,45; 21, Excelsior
(completare Comorile orașului 
scufundat) — 9,45: 12;f 14,15; 16.30; 
18,45; 21, Melodia (completare Ca
litate în cantitate industrială) — 
9,30: 11,30; 13,30; 16,30; 18,45: 21.
O CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ
MÂNTULUI : Victoria — 10: 12; 14: 
16,15; 18.30; 20,45, Flacăra (comple
tare Chibrituri) — 10; 14; 16.15:
18,30; 20,45, Rahova (completare 
Mexlco-Expres) — 16; 10,15; 20.30. 
0 DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Central — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Miorița 

. — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 CEAPAEV : Lumina (completa
re Pionleria nr. 5/1965) — 9,45: 12; 
14; 10,15; 18,30: 20,30.
© BANDA ; Union (completare 
Soclul) — 16; 18,15; 20,30.
« PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
© VESELIE LA ACAPULCO : 
Doina (completare Pionicrla nr. 
5/1965) — 11,30, 13,45; 16; 18,15:
20,30.
© LA HOTARUL DINTRE CELE 
DOUĂ OCEANE — CAMPIONUL
— ARAM HACIATURIAN — 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
© RUNDA 6 : Giulești (completa
re Vizita delegației de partid Și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în U.R.S.S.) : — 
16; 18,15; 20,30.
« CAPORALUL SI CEILALȚI : 
Cultural — 15,30; 18; 20,30, Colen- 
tina — 15,30; 17,45; 20
<s SPĂRGĂTORUL — cinemascop: 
înfrățirea între popoare — 10; 
15,15; 18: 20,15
9 JUDEX : Dacia — 9—15 în con
tinuare ; 17; J9, 21.
O CAMERA IN FORMĂ DE „L" î 
Buzeștl - 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
« ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET . Crîngași — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, Bucegl —
9,30; 11,45; 16,15- 18,30: 20,45, Pacea
— 16; 18; 20 (la toate completare 
Prima zi).
O A TRECUT O FEMEIE — 
cinemascop ; Unii ea (completare 
Elevul de serviciu) — 16; 18,15:
20.30.
® CARAMBOL : vitan (comple
tare Căciula fermecată) — 15; 17; 
19; 20,45.
© DOMNUL — cinemascop . 
Munca (completare Construim) -> 
10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
O SAMBA : Popular — 10,30; 16; 
18,30; 21, Progresul — 14,30; 16,45; 
19; 21,15 (la ambele completare 
A cui e vina ’).
A PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop ; Arta (completare 
Gestapovistul Schmidt) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20. Lira (comple
tare Muzeul Zambaccian) — 15,30; 
18; 20,30
O PlNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop ; Cosmos 
(completare In numele celor vii)
— 15,45; 18; 20,15.

® LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZA : 
Viitorul — 15,30: 18; 20,30.
a CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Volga (completare
știați că...) — io; 12,30; 15,30; 18;
20.30.
0 CARTIERUL VESELIEI : Fla
mura — 10; 12,30: 15,30; 18; 20,30. 
0 SPRE CULMI : Drumul Sării 
16; 18; 20.
0 LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Ferentari (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în R. P. Bulgaria)
— 10; 15,30; 18; 20,30.
© HOȚUL DE PIERSICI : Cotro- 
ceni (completare Fata de pe So
meș) — 15; 17; 19; 21.

Timpul probabil pentri- nă- 
toarele trei zile : 4, 5 și f 
brie. In țară , Vreme,- 
toare, cu cerul tempo 
rit. Vor cădea ploi lo' 
mătatea de nord a țăr 
la începutul interva 
potrivit. Temperatu- 
ușoară Minimele v 
între minus 5 șl p’ 
mele între 5 și ' 
giunea de munte 
soare. In Bu 
schimbătoare cv 
noros. Tendință 
Vint potrivit, 
scădere ușoară.
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■Plecarea 
reprezentantului P. C. 
la Congresul
P. C. din Danemarca

Marți dimineața a părăsit Capi
tala plecînd la Copenhaga, tov. 
Gheorghe Roșu, membru al C. C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Bacău al P.C.R., care 
va participa la lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al P. C. din Da
nemarca.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Mihail Florescu și Dumitru Popa, 
membri ai C. C. al P.C.R., Ion Ili
escu și Ion Stoian, membri suple- 
anți ai C. C. al P.C.R., și activiști 
de partid.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a adresat 
președintelui Camerei Comunelor 
din Marea Britanie, dr. Horace 
King, o telegramă de felicitare cu 
ocazia alegerii sale în această 
funcție.

Ceea ce nu se 
verifică a doua zi 
la lecție

(Urmare din pag. I)

Acest mod unilateral, exclusivist, 
de a privi lucrurile transpare 
cîteodată și din felul cum sînt 
analizate în comisiile metodice 
sau consiliile pedagogice con
ținutul predării și variatele pro
bleme ale educației. Se întîm- 
plă uneori ca, în discuția pe mar
ginea lecției la care a asistat, in
spectorul să se ocupe mai ales de 
volumul de cunoștințe transmis în 
raport cu prevederile programei, 
de metodele de care s-a slujit în
vățătorul sau profesorul pentru a-i 
face pe elevi să înțeleagă și să asi
mileze tot ce-și propunea lecția și 
aproape deloc despre consistența 
educativă a predării, despre preo
cuparea pedagogului de a valorifi
ca în interesul educației prilejurile 
oferite de lecție.

Munca de educare este o operă 
colectivă la care sînt chemați să par
ticipe, în egală măsură, TOȚI învăță
torii și profesorii. Cîteodată însă, 
discutîndu-se despre abaterile de 
la disciplină ale elevilor, se fac re
feriri doar Ia răspunderile di- 
riginților, la măsurile luate de 
aceștia pentru îmbunătățirea com
portării școlarilor. Am răsfoit mai 
multe jurnale de clasă. în ele am 
găsit nu o dată notații ca acestea : 
„Elevul X a tulburat tot timpul 
lecția. Rog pe tovarășul diriginte 
să ia măsuri“. Ca și cînd numai 
dirigintele ar avea obligația să se 
îngrijească de educarea școlarilor, 
ca și cînd ar sta numai în puterea 
lui să-i cheme pe aceștia la ordi
ne. Alte cadre didactice trec com
plet indiferente pe lîngă greșelile 
copiilor din clasele la care nu 
predau sau din alte școli. 
N-ar strica dacă conlucrarea tuturor 
membrilor corpului profesoral pentru 
educarea copiilor, pentru formarea 
bunelor maniere- ar fi mai hotărît 
dezbătută în ședințele consiliilor pe
dagogice.

Merită ca învățătorii și profeso
rii să mediteze atunci cînd se pre
gătesc pentru cursuri sau pentru 
orice activitate cu școlarii — la 
modul cum pot dobîndi mai repede 
și mai direct din partea elevului 
înțelegerea, aderarea la principiile 
și idealurile înalte pe care i le 
pune în față școala. „Pentru aceas
ta, omul de la catedră trebuie să 
apară în ochii copiilor ca un sus
ținător convins al adevărurilor pe 
care le prezintă" -- a spus pe bună 
dreptate prof. FLORENȚIU VÎL- 
CEANU, vicepreședinte al Sfatului 
popular al orașului Botoșani. 
Căldura și forța de convingere a lec
ției emană nu din perorații, ci din 
sinceritatea cu care profesorul ple
dează pentru adevăr, din autenticita
tea convingerilor pe care le exprimă 
cu prilejul predării.

Copilul are nevoie de modele. El 
privește cu ochii mari deschiși pe 
fiecare din cei care îi conduc pașii 
în viață — profesori, diriginți, pă
rinți, din felul lor de a fi și de a 
se comporta făcîndu-și adevărate 
exemple de urmat. Profesorul 
DUMITRU DIJMÄRESCU, șef 
adjunct al secției de învățămînt 
a Sfatului popular al regiunii Ba
nat, cu care am stat de vorbă, pune 
competența la loc de frunte în gama 
modelelor pe care învățătorii sau 
profesorii le oferă elevilor. Și pe 
bună dreptate. Căci ce efect ar 
putea avea asupra copiilor exem
plul dascălului care nu le poate 

a o lămurire simplă pentru că nu 
>e din specialitatea sa, care gre- 

•» în predarea lecției ?
emple pentru viață oferă pe- 
gii copiilor și prin felul cum 
mportă în toate împrejurările, 
vorbesc și cum se îmbracă 

„Cadrele didactice — ne-a 
at învățătoarea emerită 
A ARTGN din București — 

ie cel mai lesne pe elevi

Pe drumurile patriei

cifrelor medii
(Urmare din pag. I)

prin atenția părintească pe care 
le-o arată. Dragostea aceasta se 
simte în tonul educatorului, în so
licitudinea cu care se apleacă pes
te temele și lucrările lor, în res
pectul pe care îl acordă fiecăruia 
din cei aflați în clasă. Cînd in
trăm în școală, e bine să lăsăm la 
ușă toate supărările. în fața copii
lor să apărem calmi, binevoitori. 
Educatorul să nu fie, cum obiș
nuiesc unii, veșnic într-o aparentă 
proastă dispoziție, stînd mereu cu 
degetul arătă.tor ridicat a amenin
țare, pus tot timpul pe muștru- 
luială".

Consfătuirile cadrelor didactice 
din acest an au scos la iveală și 
unele „perle“ de comportare — din 
fericire puține la număr — : pe
dagogi care vin la școală sau sînt 
văzuți pe stradă în stare de ebrie
tate, care declanșează conflicte atît 
de grave cu alți oameni — colegi, 
părinți sau cetățeni din comună — 
incit pînă la urmă ajung la jude
cată ș.a.m.d. Mai trist este că multe 
din aceste fapte ajung să fie cu
noscute de către copii. Căci nu o 
dată, litigiile se dispută pe culoa
rul școlii, în fața elevilor sau dacă 
nu, ele ajung la urechile elevilor 
din discuțiile părinților sau ale ru
delor. Cu ce autoritate mai pot 
vorbi asemenea pedagogi despre 
demnitate, despre respectul pe care 
îl datorăm celor din jur, despre 
conduită frumoasă în toate oca
ziile ? Ieșirile violente, vorbele 
grele, jignitoare, pedepsele corpo
rale — ia care, să recunoaștem, 
mai recurg „ip secret“ unii dascăli 
— îi afectează adînc pe elevi. Și 
nu întîmplător.

Munca de educare a tinerei ge
nerații implică, așadar, mari răs
punderi pentru întregul corp di
dactic. Directorii de școli, organi
zațiile de partid și de tineret, sec
țiile de învățămînt sînt chemate să 
se ocupe cu mai multă stăruință 
de felul cum se realizează această 
activitate importantă. Practica de
monstrează cu prisosință 
nu este suficient doar să se 
din cînd în cînd la diferite 
problemele muncii educative, 
larg valorificată experiența
școli unde există o preocupare gene
rală și continuă pentru munca educati
vi, tradusă în grija neslăbifă pentru 
conținutul educativ al lecțiilor de 
orice fel, pentru participarea tuturor 
cadrelor didactice la educația tinerei 
generații.

că 
dezbată 
ședințe 
Trebuie 

acelor

iar cele care se defectează în braz
dă sînt reparate cu încetineală. Din 
această
bunăoară, lucrează numai 150 trac
toare din 228, iar la S.M.T. Vlădeni 
280 din 331. în aceste unități nici 
tractoarele rămase în cooperative 
nu sînt folosite satisfăcător. La 
brigada condusă de Bunduc Vasile, 
care deservește cooperativa agri
colă din Vlădeni, 5 tractoare erau 
defecte. Unii tractoriști erau ple
cați în stațiune, chipurile după 
piese. Alte două tractoare puse la 
punct în cursul dimineții au pornit 
la cîmp abia pe la orele 14. Este 
explicabil de ce la Vlădeni s-au a- 
rat abia 520 ha din cele 1 933 ha. 
în unele locuri rezultatele slabe la 
arături se datoresc faptului că 
tractoriștii încep lucrul tîrziu și îl 
încheie seara prea devreme.

înțr-o serie de. cooperative de 
producție — Popricani, Vlădeni, din 
raionul Iași, Dodești, Popeni, raio
nul Bîrlad, și altele — mecaniza
torii întîmpină greutăți din cauza 
neeliberării la 
de coceni.

— Am stat 
lucrăm pentru 
eliberat — ne 
NIE, șeful brigăzii de tractoare 
care deservește cooperativa de pro
ducție Dodești. Rezultatul : mai 
avem de arat peste 800 de hectare.

în ritm de melc se lucrează și la 
cooperativa agricolă din Popricani, 
deservită de către brigada a 10-a de 
la S.M.T. Vlădeni.
siliul de conducere al cooperativei 
nu a luat măsuri pentru elibe
rarea terenului, nu asigură condiții 
corespunzătoare de lucru tracto
riștilor.

Există depline posibilități ca, prin 
adoptarea unor măsuri organizato
rice și tehnice chibzuite, arăturile 
de toamnă să fie terminate în cel 
mai scurt timp pe toate suprafețele 
prevăzute.

cauză la S.M.T. Zorleni,

timp a terenurilor

zile întregi fără să 
că n-am avut teren 
spunea ION IFTE-

Cauzele ? Con-

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARLAMENTULUI 

ENGLEZ
La invitația Marii Adunări Na

ționale, marți seara a sosit în Ca
pitală o delegație a parlamentului 
englez. Delegația este condusă de 
Ian Mikardo, deputat în Camera 
Comunelor, membru al Comitetului 
Național executiv al partidului la
burist, membru al grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
Marea Britanie-România. Din de
legație fac parte deputății N. G, 
Carmichael (laburist), J. Brewiș 
(conservator), sir Eric Errington 
(conservator), M. Giles (conserva
tor), A. E. Hunter (laburist).

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
acad. St. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Ion 
Pas, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, acad. 
Andrei Oțetea, președintele Grupu
lui român pentru relații de 
prietenie România-Marea Britanie. 
Petre Drăgoiescu, C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, Mircea Rebreanu, 
precum și de Vasile Lixandru, vi
cepreședinte al Sfatului popular al 
Capitalei, Petre Burlacu, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, funcționari superiori ai 
M.A.N. și ai M.A.E.

Au fost prezenți Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei.

Repertoriul teatrelor

al Comitetului de Stat

în Capitală oMarți a avut loc 
ședință lărgită a Biroului executiv 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, în care au fost anali
zate problemele privind repertoriul 
teatrelor dramatice din stagiunea 
1965—1966.

Au luat parte directorii teatrelor 
dramatice din întreaga țară, dra
maturgi, critici de artă, ziariști.

La discuții au luat cuvîntul nu
meroși participant, printre care ar
tiștii poporului Sică Alexandrescu 
și Niki Atanasiu, artiștii emeriți 
Liviu Ciulei și Ion Lucian, scriitorii 
Demostene Botez, Aurel Baranga, 
Eugen Barbu și Paul Everac, dra
maturgul Dorel Dorian, directori 
ai unor teatre din Capitală și din 
țară, critici de artă.

Vorbitorii au abordat într-un spi
rit constructiv principalele proble
me ale repertoriului teatrelor dra
matice, făcînd în același timp nu
meroase sugestii și propuneri 
tru îmbunătățirea activității 
traie în viitoarea stagiune.

în încheierea discuțiilor a 
cuvîntul Pompiliu Macovei, 
ședințele Comitetului de Stat 
tru Cultură și Artă.

(Agerpres)

pen- 
tea-

luat 
pre- 
pen-

Productivitatea

dinamic
(Urmare din pag. I)

depuse de specialiștii din între
prinderi pentru cunoașterea și apli
carea celor mai noi metode și pro
cedee tehnologice. La furnale
le de la Combinatul siderurgic Re
șița, prin ridicarea temperaturii 
aerului insuflat la peste 900°C și 
aplicarea tehnologiei de lucru cu 
presiune înaltă la gîtul furnalului, 
indicii de utilizare au sporit la 
1,141 tone pe mc și zi.

— Ați amintit la început că 
anumite întreprinderi n-au 
realizat planul la indicatorul 
productivitatea muncii. Cauza 
principală nu rezidă tocmai 
în insuficienta folosire a po
sibilităților pe care 
tehnica nouă ?

le oferă

este una 
urmă la

— într-adevăr, aceasta 
din cauzele rămînerii în 
acest indicator în întreprinderile 
de care am vorbit. Să exemplifi
căm. La Filatura de mătase na
turală Lugoj, productivitatea mun
cii planificată a fost realizată doar 
în proporție de 89,9 la sută. Con
ducerea întreprinderii susține că 
principala cauză ar fi calitatea ne
corespunzătoare a materiei prime. 
Această afirmație este justificată 
numai în parte. Faptele arată 
că aici nu s-au luat din timp mă-

FOILETON
de Art BUCHWALD

5 AAE RGEN
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ÎNROLEZI

în Statele Unite ia din zi în zi amploare mișcarea de protest și împo
trivire fată de agresiunea americana în Vietnam. Mase din ce în ce mai 
largi, intelectuali de vază, reprezentanți ai unor mari organizații obștești 
iau parte la mitinguri, demonstrații, marșuri în cadrul cărora se cere 
curmarea intervenției în Vietnamul de sud și oprirea bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam. Deosebit de activă a devenit opoziția față de 
politica oficială în Vietnam în rîndurile tineretului și studenților, ea îm- 
brăcînd cele mai diferite forme de manifestare — de la miile de tineri 
care au dat buzna să se căsătorească într-un anumit termen pentru a 
scăpa de înrolare, la cei care ard în public ordinul de chemare pentru 
a pleca în Vietnam și pînă la marile demonstrații cu participarea a zeci 
de mii de studenți de la universitățile din Colorado, Berkeley, Ann Ar
bore etc. în presa internațională, inclusiv în cea americană, apar nu
meroase relatări și comentarii pe această temă. Publicăm mai jos un ar
ticol din ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" și foiletonul umoris
tului american, Art Buchwald, apărut în ziarul „New York Herald Tribune”.
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stadionul Republicii

ROMANIA (tineret)
POLONIA (tineret)

Astăzi, pe 
din Capitală, reprezentativa olim
pică a țării noastre întîlnește se
lecționata de tineret a R. P. Po
lone. Meciul va începe la ora 
15,15. în jurul orei 16,15, stațiile 
noastre dp radio vor transmite, pe 
programul I, aspecte de ia aceas
tă întîlnire.

1

Sub titlul „Tineretul 
Americii se ridică îm
potriva războiului din 
Vietnam", cunoscutul zia
rist vest-german Heinz 
Pol scrie în ziarul 
„FRANKFURTER RUND
SCHAU" :

„O dată cu demonstra
țiile unei părți destul de 
însemnate a tineretului a- 
merican împotriva războiu
lui din Vietnam, a interve
nit ceva nou în politica 
S.U.A. Observatorul trebuie 
să salute aproape fără re
zerve demonstrațiile tineri
lor de 20 de ani, discursu
rile lor pasionate șl dispu
tele furtunoase din amfi
teatrele și de pe terenurile 
de sport ale universităților, 
precum și nenumăratele 
broșuri și pamflete ale ti
nerei generații ; căci, aici, 
s-a pus în mișcare ceva ce 
nu a existai pînă acum în- 
tr-o asemenea proporție : 
un interes arzător față de 
politica tării și un sentiment 
al datoriei de a lua pen
tru sine însuși o hotărîre, 
chiar dacă aceasta se opu
ne părerii majorității, Pentru 
prima dată, o parte a tine
retului a străpuns zidul con
formismului, care fine si 
astăzi încă viata publică — 
și în foarte multe cazuri și 
viața de familie — încor- 
sefală într-o cămașă de 
forță.

Ceea ce face atît de sim
patică la prima vedere ati
tudinea acestor tineri este 
faptul că ia demonstrațiile 
și acțiunile lor este vorba 
de principii morale și etice, 
iar nu de lucruri materiale 
sau avantaje proptii. S-ar 
putea, poate, obiecta că ti
nerii ar putea manifesta un 
considerabil interes perso
nal prin protestul împotri
va războiului din Vietnam, 
deoarece ei nu ar dori să 
devină soldați. Este însă 
cert că starea de spirit a 
tineretului studios împotri
va războiului din Vietnam 
s-a făcut simțită de mult 
timp, cu multe luni înainte 
ca Pentagonul să hotărască 
mărirea numărului de re
cruți și chemarea tinerilor 
sub arme.

că ac-S-ar putea obiecta 
țiuni ca ruperea ordinelor 
de chemare și refuzul sub 
felurile pretexte de a efec
tua serviciul militar, propa
gat de diferite organizații 
politice de tineret, au mers 
prea departe. Guvernul dis
pune de legi aspre împo
triva oamenilor care încear
că cu mijloace ilegale să se 
sustragă serviciului militar. 
Dar printre aceștia se gă
sesc și mulfi 
înălțime din 
dere moral.

Este greșit 
punzătoare din guvern 
Congres 
semenea 
prilej pentru a acuza întrea
ga mișcare activă a 
retului de simpatii 
chise sau tăinuite 
de comunism și 
cerce prin aceasta 
poporul împotriva 
care participă la 
cest lucru este, dis 
ușor de făcut în America 
contemporană, unde cu a-

tineri 
punct

ca cercuri răs- 
Și 

să folosească a- 
incidenle drept

tine- 
des- 
fafă 
în-

ațîfe
să

1 să
I tinerilor 

ea. A- 
n păcate,

Rî

L
cineva este 
poale primejdui

co-firmafia că 
munisf se 
peste noapte existenta po
litică, economică și socială 
a persoanei respective.

Majoritatea covîrșitoare 
a tineretului activ din 
punct de vedere politic 
este alcătuită din acea 
«stingă nouă», ce caută noi 
forme de exprimare și or
ganizare și are în primul 
rînd o orientare pacifistă”.

Dacă, scrie autorul în în
cheiere, Washingtonul ar fi 
tentat să încerce să lichi
deze tulburările interne ale 
tineretului, sub pretextul că 
ar fi „manevre comuniste” 
sau „înaltă trădare", prin 
aceasta nu s-ar soluționa 
problema unui tineret care 
cere de la generația mai 
vîrstnică răspunsul la între
bări ce neliniștesc în taină 
și pe multi alți americani, 
fără ca ei să cuteze desigur 
să le formuleze cu voce 
tare. Tinerii pun aceste în
trebări tare și cu claritate 
— și acesta rămîne marele 
lor merit”.

— OFICIALITĂȚILE: V-ați gîndit 
la ce se va spune în strălnătaio ?

Cum vede caricaturistul ziarului 
american „New York Herald Tri
bune" ecoul produs peste granițele 
S.U.A. de recentele demonstrații 
împotriva agresiunii din Vietnam.

suri pentru pregătirea cadrelor 
care urmau să lucreze la noile 
mașini cu care a fost dotată între
prinderea. Așa se explică, în mare 
măsură, de ce indicii de utilizare 
atinși la aceste mașini sînt sub cei 
planificați, influențînd negativ ni
velul productivității muncii.

Cu totul altele sînt rezultatele 
ce s-au obținut la Fabrica de mo
bilă din Arad — tot o întreprindere 
nouă ca și Filatura de mătase natu
rală din Lugoj. Conducerea aces
tei fabrici s-a ocupat cu perseve
rență de ridicarea calificării mun
citorilor. Organizația de partid a 
sprijinit orice acțiune întreprinsă 
în acest scop, înțelegînd că de 
nivelul calificării muncitorilor de
pinde in primul rînd ca mașinile 
și utilajele să fie folosite cu înalt 
randament. Tocmai în aceasta 
constă „secretul“ realizărilor co
lectivului fabricii. în doi ani de la 
intrarea în funcțiune a întreprin
derii, capacitatea de producție pro
iectată a fost depășită cu mai 
mult de 30 la sută.

Aș vrea să subliniez că și în în
treprinderile unde sarcina planifi
cată de creștere a productivității 
a fost realizată sînt încă mari re
zerve de folosire a tehnicii insufi
cient valorificate. Să luăm, de 
exemplu, Uzina de construcții de 
mașini Reșița. Aici, sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost depășită în trei trimestre din 
acest an cu 1,7 la sută. Totuși, 
timpul de lucru la anumite mașini 
nu e folosit din plin. De la înce
putul anului, la 44 de mașini de 
înaltă tehnicitate s-au înregistrat 
7 800 ore de staționare ; calculele 
arată că în acest timp s-ar fi putut 
realiza piesele necesare pentru trei 
motoare Diesel electrice.

lor pentru perfecționarea or
ganizării producției și a mun
cii?

—- în practică s-a confirmat că 
aceasta este o cale importantă de 
creștere a productivității muncii. 
Edificator este următorul exemplu: 
La Uzina de vagoane din Arad 
procesul de producție în hala de 
pregătire-montaj a fost organizat 
în flux longitudinal pe tacte. Pe 
această cale s-a realizat un spor 
de producție de peste 2 ori mai 
mare decît cu cîțiva ani în urmă. 
Nu trebuie să se înțeleagă însă că 
rezervele de creștere a productivi
tății muncii, pe calea perfecționă
rii organizării producției, au fost 
epuizate în această uzină.

Sînt însă întreprinderi unde im
portante rezerve de creștere a pro
ductivității muncii rămîn nevalori
ficate tocmai datorită insuficientei 
preocupări a cadrelor tehnice pen
tru perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii. De multe luni, 
la Uzina de utilaj de morărit 
Topleț și Uzina de construcții me
talice și mașini agricole Bocșa pro
ducția se desfășoară neritmic. în 
prima decadă se realizează 15—20 
la sută din planul lunar, iar în ul
tima decadă peste 50 la sută. Fi
rește, în condițiile unei munci fără 
continuitate de-a lungul întregii 
luni, cu salturi bruște de la o de
cadă la alta, nu pot fi folosite judi
cios mașinile, timpul de lucru, iar 
productivitatea 
spori pe măsura

muncii nu poate 
posibilităților.

de conducere a

— Cum 
celelalte căi 
ductivității 
ruga, să vă
la preocuparea întreprinderi-

sînt fructificate 
de sporire a pro- 
muncii ? V-am 

referiți îndeosebi

— Munca
activității economice este, prin 
natura ei, o muncă științifică, 
bazată pe calcule, pe elemen
te de analiză, pentru a cu
noaște posibilitățile care ies la 
iveală pe parcurs și a le folosi 
la momentul oportun. Condu
cerile întreprinderilor acțio
nează în acest mod în dome
niul creșterii productivității 
muncii ?

— Din practica unităților indus
triale din regiune reiese cit de im
portant esie sa s» stahie.a.vă. pe 
bază de analize economice perio
dice aprofunda!«, direcțiile ho:ă- 
ritoare în care trebuie îndreptate 
eforturile muncitorilor și tehnicie
nilor pentru creșterea productivi
tății muncii. Numai astfel pot fi va
lorificate pe deplin rezervele exis
tente. La Uzinele mecanice Timi
șoara se analizează periodic, atît 
pe întreprindere cit și pe secții, 
factori care influențează sporirea 
productivității muncii, se stabilesc 
măsuri concrete și se calculează 
eficacitatea lor. Așa se explică de 
ce în această uzină toate secțiile 
și-au realizat sarcina de creștere 
a productivității muncii.

în recentele adunări de dezba
teri a cifrelor de plan pe 1966, 
conducerile unor întreprinderi au 
susținut că sarcina de sporire a 
productivității muncii este prea 
mare. Ulterior, au fost analizate 
temeinic posibilitățile existente și 
s-a constatat că există condiții 
oentru îndeplinirea, acestui 
tor. Dar aceste analize se 
de cele mai multe ori. la 
rea nivelului de sporire a produc
tivității muncii planificat, asigu- 
rîndu-se și o mică „rezervă“. Dacă 
s-ar cunoaște în orice moment po
sibilitățile. s-ar analiza factorii de 
creștere a productivității muncii în 
interdependența lor, firește că s-ar 
putea privi cu mai mult discernă- 
mînt în perspectivă, iar măsurile 
ar avea o eficiență mult mai mare.

indica- 
opresc, 
atinge-

— Cum intervin organizații
le de vartid atunci cînd condu
cerile întreprinderilor nu a- 
cordă. atenția cuvenită acestui 
indicator ?

— Majoritatea organizațiilor de 
partid din întreprinderile indus
triale ale regiunii au analizat pe
riodic cum se îndeplinește sarcina 
de sporire a productivității muncii, 
au stabilit măsuri politice și orga-

nizatorice eficiente, au făcut re
comandări conducerilor tehnico- 
administrative. Preocuparea unor 
organizații de partid încetează insă 
uneori imediat după ce au fost 
stabilite hotărîrile. Ele nu mai 
urmăresc cum sînt duse la înde
plinire. La „Industria linii“-Timi- 
șoara s-a constatat la un moment 
dat că din cauza slabei organizări 
a muncii în schimburile II și III 
realizările sint. sub nivelul celor 
din schimbul I, Organizația de 
partid a propus conducerii între
prinderii să întărească asistența 
tehnică și să asigure o mai bună 
aprovizionare cu materiale în cele 
două schimburi Dar lucrurile s-au 
limitat la atît. Pînă în prezent nu 
au fost

Unele 
intervin 
tru a 
junsuri, 
stată că 
ductivității muncii nu este reali
zată. Era de datoria noastră să 
combatem mai hotărît acest stil 
pompieristic de muncă, care îm
piedică organizațiile de partid să 
urmărească atent cum sînt valori
ficate rezervele, să surprindă la 
vreme orice tendințe dăunătoare 
și să facă tot ce le stă in putință 
pentru ca acestea să fie înlăturate.

Comitetul regional de partid a 
ajuns la concluzia că sint întruni
te condiții ca rezervele de creș
tere a productivității muncii să fie 
mai bine valorificate în întreprin
deri. în atenția comitetului regio
nal, a comitetelor orășenești și ra
ionale de partid se află acum în
deosebi întreprinderile rămase în 
urmă la acest indicator al planu
lui. De înfăptuirea de către fiecare 
întreprindere a planului pe anul 
în curs la toți indicatorii depinde 
în mod hotărîtor inaugurarea sub 
bune auspicii a producției anului 
viitor, primul din noul cincinal.

luate măsurile cuvenite, 
organizații de partid nu 
prompt, sistematic, pen- 
preveni anumite nea- 

ci numai atunci cînd con- 
sarcina de creștere a pro-

S-au publicat atît de 
multe articole și broșuri 
pe tema "Cum să eviți în
rolarea » îneît este foarte 
firesc să se găsească cine
va care să elaboreze in
strucțiuni pe tema "Cum 
să te înrolezi».

PRIMUL LUCRU CARE 
TREBUIE FĂCUT. Dă de 
știre cercului de recru
tare că ești gata să pleci 
imediat și declară-le ~~ 
dorești să fii chemat la 
primul apel. Cazul tău va 
fi, probabil, prezentat de 
oficialități psihiatrului.

1NTÎLNIREA CU PSI
HIATRUL. Spune-i psi
hiatrului că ești nerăbdă
tor să îmbraci cît mai re
pede uniforma și că nă- 
dăjduiești să fii trimis in 
Vietnam de îndată ce se 
va termina, perioada de 
instruire. Dacă te va. în
treba de ce dorești să 
pleci acolo, exprimă-ți 
convingerea că datoria ta 
patriotică îți cere să-ți a- 
peri țara de pericol. Este 
neîndoielnic că el te va 
declara nebun.

AI DREPTUL LA A- 
PEL. Atunci, scrie-i gene
ralului Hershey, de la ser
viciul de triere din Wa
shington, și expune-i fap
tele. Arată-i că cercul de 
recrutare respectiv a, com
plotat pentru a te împie
dica să intri in armată. 
Scrie că psihiatrul ca
re te-a examinat fă
cea parte din complot, 
deoarece tu dorești să 
lupți pentru țară. Insistă 
ca generalul Hershey să-ți 
semneze personal ordinul 
de chemare, ceea ce ți-ar 
da posibilitate să intri 
imediat în serviciu. A.ces- 
ta. va transmite scrisoa
rea F.B.I.-ului, ca să 
cerceteze dacă nu cum
va în antecedentele tale 
psihologice a existat vreun 
amestec comunist.

CÎND F.B.l. VINE SĂ 
TE VIZITEZE ACASĂ. 
Ai dreptul să răspunzi la 
orice întrebare pe care 
ți-o pune F.B.I.-ul. Poate 
că. agenții lui vor insista 
să invoci amendamentul 
al 5-lea (din Constituție), 
pentru ca să te poată tre
ce pe lista celor conside
rați ca prezentînd un risc 
de securitate. Dar tu tre
buie să reziști pe pozițiile 
tale constituționale și să 
răspunzi la întrebări. Dacă 
te întreabă de ce dorești 
să fii înrolat, spune-le că 
te-ai săturat să tot citești 
despre tineri care dau foc 
ordinului de 
pentru a scăpa

Dă dovadă 
față, de agenți 
te-i "Sir». Spune-le că în
totdeauna ai admirat 
F.B.I.-ul și întreabă-i dacă 
nu-ți pot procura o foto
grafie de-a lui J. Edgar 
Hoover (N.R. : 
rul F.B.l.) 
Cu cît vei 
cu atît vor 
bănuitori.
afla că n-ai. avut vreodată 
legături cu organizații de 
stingă, își vor forma pă
rerea că ceva nu e in re
gulă și te vor ține sub 
strictă observație. '

POȚI PARTICIPA LA 
PICHETE. Cină lucrurile 
se vor înrăutăți, poți or
ganiza un pichet la Pen
tagon, cerind ca McNa
mara, ministrul apărării, 
să contramandeze decizia 
cercului de recrutare și să 
te înrolezi în armată. La 
nevoie, culcă-te în fața u- 
nui tren care transportă 
recruți și cere coman
dantului să te primească 
in tren. Probabil că vei 
fi pus la răcoare, dar tu 
ți-ai exprimat cel puțin 
punctul de vedere.

DACĂ TOATE CELE
LALTE MIJLOACE AU 
DAT GREȘ- Anunță zia
rele că n-ai intenția să te 
înrolezi și că te declari 
împotriva războiului din 
Vietnam. Cercul de recru
tare te va. accepta imediat 
și armata te va face soldat 
cît ai bate din palme.

ca

chemare 
de armată 
de respect 
și numeș-

directo- 
cu autograf, 

fi mai sincer 
deveni ei ma> 
După ce vor



Procesul intentatVizita tovarășului Gheorghe Apostolfranco-amerlcane

la tovarășul Kim Ir Sen S. U. A.P. C. din

este atît de evi- 
de Apel a S.U.A. 
anuleze sentința
1962 împotriva

Partidului 
a declarat 
general al 
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S.U.A. 
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2 (Agerpres)'. — 
intentat Partidului

O noua răbufnire a divergențelor

CONTRADEZMINȚIRI

Adunării
a ONU.

deja în-

Comonicat comun soviete-francez SituațiaSUDTNAMUL
Patrioții au lansat

LA „BURSA

lucrările 
Națiunilor 
anunțarea 
la fondul 

programul

„unei 
îm- 
or-

și liderii 
dreapta

ale politicii atlantice, 
special în ce priveș- 
Germania occidenta- 

și eventualitatea

în campania

Presa franceză

e A EXISTAT UN NORMATIV AL DEPAR
TAMENTULUI DE STAT ? 9 ÎN MIEZUL
DISPUTEI PROBLEMELE ATLANTICE 
9 DEZMINȚIRI ȘI

PARIS 2 (Agerpres). — 
în ultimele zile, presa 
pariziană comentează pe 
larg seria de articole 
despre poziția Franței 
In. unele probleme inter
nationale apărute in pre
sa americană. Presa fran
ceză apreciază că aceste 
articole sin! o urmare a 
conferinței cate a avut 
loc la Departamentul de 
Stat al S.U.A. săptămina 
trecută, cu participarea a 
800 de directori de ziare. 
Aici ar fi fost formulate 
critici la adresa politicii 
externe franceze.

Ziarele franceze con
sideră că comentariile 
apărute în „New York 
Herald Tribune", „New 
York Times“ și „Wa
shington Post“ constituie 
o intervenție în campa
nia electorală franceză 
pentru alegerile prezi
dențiale de la 5 decem
brie, 
lează 
campanii 
potriva 
ganizată 
timp în 
te“. Potrivit ziarului, 
ea ar anunța „o operație 
diplomatică de mare an
vergură“. „Se poate spu
ne deci, conchide „Le 
Monde“, că armistițiul

„Le Monde“ semna- 
existența 

concrete
Franței 
în ultimul 

Statele Uni-

NEW YORK 2. — Tri
misul special Agerpres, 
Nicolae Ionescu, trans
mite : în continuarea ce
lei de-a 20-a sesiuni a 
Adunării Generale, marți 
s-au deschis 
Conferinței 
Unite pentru 
contribuțiilor 
special și la 
lărgit de asistență teh
nică pe anul 1966, fon
duri constituite în sco
pul sprijinirii eforturi
lor țărilor în curs de 
dezvoltare în domeniul 
economic și social. Re
prezentantul țării noas
tre, Mihail Hașeganu, 
a subliniat, în interven
ția sa,

önd vor avea loc

tacit respectat de Franța 
a fost încălcat din ini
țiativa Washingtonului“.

Contradicțiile ameri- 
cano-franceze, la baza 
cărora stau îndeosebi 
problemele vest-europe- 
ne și atlantice, au fost 
accentuate în ultimul 
timp ca urmare a unui 
articol publicat de 
săptămînalul american 
„Newsweek“, potrivit 
căruia generalul de 
Gaulle ar fi pus în dis
cuție mai multe aspec
te 
în 
te 
lă 
înarmării ei nucleare.

Dezmințirilor energi
ce date de guvernul 
francez, care califică ar
ticolul din „Newsweek“ 
drept „o născocire gro
solană. făcînd parte din 
campania menită să 
tulbure raporturile din
tre Franța și aliații săi“, 
le-a urmat o dezmințire 
a purtătorului de cuvînt 
al Departamentului de 
Stat, Robert Mc Closkey, 
care a negat marți, în 
cursul unei conferințe 
de presă, că Statele Uni
te duc în prezent o cam
panie împotriva preșe
dintelui Franței.

Viața politică a capitalei 
austriece este dominată în 
aceste zile de discuțiile în 
jurul datei alegerilor. Ul
tima consultare electorală 
pentru Consiliul național, 
principala cameră a Adu
nării federale (parlamentul 
austriac) a avut loc în 
noiembrie 1962. Alegerile 
ar trebui să aibă loc spre 
sfîrșitul termenului de pa
tru ani, 
sfitufie.

Cele 
coaliției 
populist și socialist, n-au 
ajuns însă, după cum s-a 
mai anunțat, la un acord 
asupra întocmirii viitorului 
buget pe 1966, cancelarul 
dr. Klaus prezentînd în 
urmă cu cîteva zile pre
ședintelui federal demisia 
cabinetului. Guvernul de- 
misionar se va ocupa mai 
departe de problemele 
curente.

în felul acesta — apre
ciază majoritatea ziarelor 
— lupta electorală pentru 
1966 a început. Un comi
tet al. coaliției guverna
mentale a fost însărcinat 
să stabilească data noilor 
alegeri. în cursul neqo-

prevăzut de con-

două partide ale 
guvernamentale,

cierilor de pînă acum nu 
s-a putut ajunge la o în
țelegere. Partidul populist 
a propus două date: 19 
decembrie 1965 sau 27 
martie 1966, iar partidul 
socialist — data de 27 fe
bruarie 1966. Săptămîna 
care s-a încheiat nu a 
dus la o apropiere a 
punctelor de vedere, în- 
trucîf datele fixate sînt în 
strînsă legătură cu în
cheierea dezbaterilor asu
pra bugetului, care trebuie 
adoptat de Consiliul națio
nal înaintea autodizolvării 
sale.

Intr-un discurs ținut în 
fața Consiliului național, 
cancelarul Klaus a decla
rat : „criza de guvern nu 
este o criză de stat". Vice- 

Pitfermann a 
într-o 

radiodifuzată,

cancelarul 
precizat sîmbătă, 
cuvîntare 
poziția partidului socialist, 
pronunfîndu-se nu numai 
pentru o înțelegere privi
toare la buget și termenul 
alegerilor, 
colaborarea în continuare 
a celor două partide ale 
coaliției guvernamentale.

ci și pentru

Petre STĂNCESCU

jină „eforturile susținu
te pe care țările în curs 
de dezvoltare le depun 
pentru continua lor dez
voltare economică și so
cială“. El și-a exprimat 
convingerea că „această 
conferință va constitui 
un nou pas înainte pe 
calea lărgirii și consoli
dării cooperării interna
ționale. Vorbitorul a 
anunțat că România își 
va spori contribuția la 
fondul special cu circa 
33 la sută, adică de la 
300 000 lei în 1965, la 
400 000 lei în 1966. iar la 
programul de asistență 
tehnică va contribui cu 
300 000 lei.

Deși mai sini aproape 
două săpfămîni pînă la 
deschiderea lucrărilor se
siunii ordinare a parla
mentului grec, pulsul vie
ții politice de aci se ac
centuează. în culise se în
cearcă o polarizare a prin
cipalelor tendințe politice. 
Au fost stabilite ' j 
(revederi între premierul 
Stephanopoulos 
partidelor de 
E.R.E. și progresist : Kane- 
lopoulos și, respectiv, Mar- 
kezinis. între timp, șeful 
partidului Uniunea de cen
tru, Papandreu, pregătește 
un nou „marș spre popor" 
în insulele Lesbos, Rodos, 
Kios și în regiunea lani- 
na. Totodată ziarele de 
centru de nuanță Papan
dreu

că România spri-

o adevărată

noi atacuri

z

DA NANG militarii americani începuseră refortiiicarea bazei distruseLa
în atacul de la 29 octombrie. Dar ieri patrioții au dezlănțuit un nou atac...

CU 0 PUTERNICĂ RACHETĂ PURTĂTOARE

„Proton-2" lansat

în Cosmos
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cu ajutorul unei 

puternice rachete purtătoare, în U.R.S.S. a fost 
lansată cu succes stația cosmică științifică „Pro- 
ton-2“ cu un aparataj complex de măsurat și 
control. Greutatea totală a sarcinii utile (fără ul
tima treaptă a rachetei purtătoare) este de 12,2 
tone, cea mai mare greutate utilă care a fost pla
sată pînă în prezent pe orbită circumterestră. 
Stația cosmică „Proton-2" a fost plasată pe o or
bită cu apogeul de 637 km și perigeul de 191 km. 
înclinația orbitei este de 63 de grade și 30 mi
nute, iar perioada de rotație de 92,6 minute.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclntail“, Tal.

campanie preelectorală, 
declarînd că, în actualele 
condiții, alegerile nu vor 
putea fi amînate prea 
mult. „To Vima", spre 
exemplu, scrie că „se 
consolidează convingerea 
că singura cale de ieșire 
din actuala situafie politi
că este organizarea ale
gerilor în cel mai scurt 
timp posibil".

Pe de altă parte, s-a a- 
flaf că guvernul, care a 
fost format, după cum se 
știe, de un grup de disi- 
denți din Uniunea de 
cenfru, a pregătit un pro
iect de lege privitor la 
schimbarea sistemului e- 
lectoral în vigoafe (pro
porționalul întărit) prin 
proporționalul simplu. Ho- 
tărîrea ar fi fost adoptată

de comisia politică 
vernamentală, ea urmînd 
a fi prezentată în parla
ment. în general, diferen
ța dintre cele două siste
me este următoarea : pro
porționalul întărit favori
zează partidele mai mari, 
cărora le oferă, pe deasu
pra numărului de voturi 
obținui în realitate, o 
zestre de voturi obținută 
de la partidele mici ; pro
porționalul simplu reparti
zează mandatele exact 
după numărul voturilor 
exprimate.

în situația concretă din 
Grecia, 
simplu 
după cum 
convingerea ziarul guver
namental „Elefteria" — la 
încurajarea formării unor 
grupări politice izolate în 
cadrul Uniunii de centru, 
în cercurile apropiate gu
vernului se speră că a- 
ceasta va avea drept prim 
rezultat scăderea interesu
lui grupării papandreiste 
fafă de alegeri.

Cercurile dreptei consi
deră proporționalul simplu 
o armă cu două tăișuri, în 
sensul că pericolul formă
rii fracțiunilor de cenfru 
amenință aproape în a- 
ceeași măsură și partidul 
E.R.E.

Principala cauză care 
determină Uniunea de 
cenfru să susțină că ale
gerile bat la ușă este, 
după părerea cercurilor 
politice ateniene, ten
ding care se manifestă a- 
tît în rîndurile deputaților 
de centru care actualmen
te sprijină guvernul, cît 
și în rîndurile conducerii 
Uniunii de centru, de a se 
ajunge la un compromis 
care să ducă la revenirea 
disidenților, sau cel pufin 
a unora dintre ei, în rîn
durile partidului. Liderul 
Uniunii de cenfru, Papan
dreu, a lăsat să se înțelea
gă că este dispus să ac
cepte un asemenea com
promis cu condiția ca el 
să se realizeze pe baza 
cererii sale de a se orga
niza alegeri în primăvară.

La Atena există părerea 
că partidele de dreapta 
E.R.E. și progresist nu 
sînt interesate în alegeri 
în acest moment. De aceea 
ele continuă să sprijine 
guvernul Stephanopoulos, 
deși nu aprobă toate ac
țiunile sale.

Cum însă retragerea 
sprijinului acordat de 
E.R.E. guvernului ar în
semna alegeri, presa a- 
cestor partide este ne
voită să se mulțumească 
doar cu publicarea unor 
articole presărate cu critici 
la adresa guvernului, că
ruia nu uită să-i amin
tească din cînd în cînd că 
soarta sa se află în mîi- 
nile deputafilor partidelor 
de dreapta.

proporționalul 
poate duce — 

își exprimă

C. ALEXANDROAIE

PHENIAN 2. — Trimisul special 
I. Cîrje transmite : Marți dimi
neața, tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită tovarășului Kim Ir Sen, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La întilnire au fost de față tova
rășii Kim Ir, vicepreședinte al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri, 
Han San Du, membru supleant al

Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, ministrul 
finanțelor, Pak Sen Cer, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
ministrul afacerilor externe, Giăn 
Du Hoan, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P.D. Co
reene la București. Au fost, de ase
menea, prezenți Eduard Mezinces- 
cu. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Manole Bodnaraș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Phenian. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

După întrevedere tovarășul Kim 
Ir Sen a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților români. Seara, la Teatrul 
Mare din Phenian, a avut loc un 
spectacol de gală.

WASHINGTON
Noul proces
Comunist din S.U.A. în baza legii 
McCarran a fost amînat cu 24 de 
ore. Caracterul absurd și anticon
stituțional al acuzației care se a- 
duce P.C. din S.U.A., pentru fap
tul că a refuzat să se înregistreze 
la Ministerul Justiției ca „organi
zație subversivă“, 
dent încît Curtea 
a fost nevoită să 
pronunțată în
P.C. din S.U.A., Ia procesul prece
dent intentat pe baza aceleiași 
acuzații. Cu toate acestea, Partidul 
Comunist din S.U.A. a fost che
mat din nou în fața tribunalului 
la 1 noiembrie a.c.

Procesul împotriva 
Comunist din S.U.A., 
Gus Hali, secretarul 
partidului, afectează
constituționale fundamentale ale 
americanilor. Se pune întrebarea 
dacă cetățenii americani au sau 
nu dreptul să fie membrii unui 
partid politic, dacă își pot expri
ma deschis opiniile politice. Gus 
Hall a caracterizat drept absolut 
absurde acuzațiile ce se 
Partidului Comunist din 
„Au fost puse în discuția 
naiului drepturile multor
țeni, nu numai ale partidului co
munist“, a spus el.

CONFERINȚA AFRO-ASIATICĂ A FOST AMINATA
ALGER 2. — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite : 
Luni noaptea au luat sfîrșit lu
crările conferinței miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor Asiei și 
Africii, care s-au desfășurat la 
Alger între 28 octombrie — 2 no
iembrie.

în rezoluția adoptată la ultima 
ședință se arată că momentul ac
tual nu este propice ținerii celei 
de-a doua conferințe afro-asiatice 
la nivel înalt. în consecință, se 
spune în rezoluție, se hotărăște ca 
cea de-a conferință afro-

asiatică la nivel înalt să fie amî- 
nată și să fie convocată la Alger 
la o dată care va' fi fixată ulterior; 
Comitetul permanent rămîne cu 
sarcina de a face pregătirile nece
sare în vederea ținerii celei de-a 
doua conferințe afro-asiatice, con- 
sultîndu-se cu țara-gazdă și cu 
celelalte state membre ; se apelea
ză la toate țările afro-asiatice să 
nu cruțe nici un efort pentru crea
rea condițiilor necesare succesului 
celei de-a doua conferințe afro- 
asiatice.

SAIGON 2 (Agerpres). — Pa
trioții sud-vietnamezi au lansat 
în noaptea zilei de luni spre 
marți un nou atac asupra bazei 
militare americane de la Da 
Nang, cea mai mare bază din 
Vietnamul de sud. Potrivit rela
tărilor agențiilor de presă, cioc
niri de amploare au avut loc marți 
și în regiunea Piei Me, din zona 
platourilor înalte, precum și în 
împrejurimile localității Qui Nhon.

Agenția France Presse mențio
nează că în împrejurimile tabe
rei speciale americane de la Piei 
Me trupele diviziei I aeropurtate 
americane au continuat marți o- 
perațiunile de „curățire“ în punc
tele unde se considera că ar exis
ta concentrări ale forțelor 
trlotice.

LEIPZIG. A avut loe ședința eo- 
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru transporturi, la care au fost 
analizate problemele coordonării 
planurilor țărilor membre de dez
voltare a transporturilor pe pe
rioada 1966—1970, au fost puse de 
acord cerințele tehnice privind 
producția șinelor de cale ferată și 
material rulant și au fost elabo
rate recomandările cu , privire la 
colaborarea în activitafea de ex
ploatare, comercială și financiară 
în domeniul transporturilor ae
riene. Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o înțelegere deplină.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei oficiale între
prinse în Uniunea Sovietică între 
28 octombrie și 2 noiembrie de 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, la Mos
cova a fost dat publicității un co
municat comun sovieto-francez.

In comunicat se subliniază că în 
cursul acestor convorbiri a avut 
loc un schimb de păreri în timpul 
căruia au fost dezbătute relațiile 
sovieto-franceze, precum și proble
mele principale ale politicii inter
naționale care interesează cele 
două părți.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor europene. Părțile 
au subliniat cu satisfacție că în ul
timul timp se observă o tendință 
spre normalizarea relațiilor dintre 
statele din estul și vestul conti
nentului european. Cele două părți 
și-au expus părerile în problemele 
securității europene și ale situa
ției din Asia de sud-est. Ele au 
constatat că evenimentele din Viet
nam stîrnesc o neliniște mereu 
crescîndă și au subliniat din nou 
primejdia pe care aceste eveni
mente o reprezintă pentru cauza

păcii. Guvernele U.R.S.S. și Fran
ței continuă să considere că re
zolvarea acestei probleme poate fi 
găsită numai pe baza aplicării cu 
strictețe a acordurilor de la Gene
va din anul 1954. Cele două părți 
au examinat problemele legate de 
menținerea păcii în întreaga lume 
și au căzut de acord asupra con
tinuării schimbului de 
problemele referitoare 
mare.

Analizînd problemele 
bilaterale sovieto-franceze, se sub
liniază în continuare, miniștrii 
și-au exprimat satisfacția față de 
dezvoltarea acestor relații în dife
rite domenii. în comunicat sînt 
enumerate realizările obținute de 
cele două țări în domeniul colabo
rării economice, culturale și teh- 
nico-științifice. Miniștrii au expri
mat dorința guvernelor lor de a 
încheia un acord corespunzător cu 
privire la colaborarea în domeniul 
cercetărilor cosmice.

★
în aceeași zi, Couve de Murville 

și persoanele care l-au însoțit în 
călătoria sa în Uniunea Sovietică 
au plecat spre patrie.

din Indonezia

păreri în 
la dezar-

relațiilor

necn-

Republica Arabă Unită Intre 16 și 
19 noiembrie 1965.

aeriene americane. In zilele de 1 
și 2 noiembrie’, o navă de război 
a S.U.A. a pătruns în două rinduri 
în apele teritoriale ale provinciei 
Fuțzian, iar la 2 noiembrie un 
avion militar american a pătruns 
In spațiul aerian deasupra provin
ciei Guandun.

fost asasinat luni
noscuți. Această crimă a provo
cat un val de indignare in rindu- 
rile locuitorilor capitalei domini
cane.

PEKIN. La 2 noiembrie, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a primit delega
ția parlamentară chiliana con
dusă de Jose Manuel Isla, prim- 
vicepreședinte al Camerei deputa- 
ților, care face o vizită în R. P. 
Chineză.

PEKIN. Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a pro
testat împotriva unor noi violări 
ale suveranității teritoriale a R. P. 
Chineze de către forțele navale și

SANTO DOMINGO. Locoîenentul 
Gravizno Rivera Pena, membru al 
escortei personale a președintelui 
guvernului provizoriu al Republi
cii Dominicane, Garcia Godoy, a

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță 
că la invitația lui Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U., pre
ședintele Comitetului Executiv 
Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, prim-secrefar al C.C. al 
P.C. Bulgar, va. face o vizită In

PARIS. A fost răpit Mehdi Ben 
Barca, luptător pentru independența 
Marocului și fondator al Uniunii na
ționale a forțelor populare (partid de 
opoziție al stîngil marocane) condam
nat la moarte în contumacie sub acu
zația de a fi participat la un complot. 
Membrii ambasadei marocane din 
Paris declară că nu dispun de nici un 
fel de informații in legătură cu a- 
ceastă răpire.

DJAKARTA 2 (Agerpres). 
După cum anunță agențiile 
presă, în Indonezia continuă ac
țiunile de represiune împotriva e- 
lementelor democratice. Surse ofi
ciale au arătat că la Djakarta și 
în alte regiuni au fost efectuate 
încă 170 de arestări. Au avut loc 
razii și percheziții în regiunea cen
trală a insulei lava, unde se sem
nalează, de asemenea, ciocniri în
tre unități militare și populație. 
Agenția Antara anunță că în răsă
ritul Javei, în regiunea Dukun Ka- 
ranganjar, a avut loc o ciocnire 
între unități militare și grupuri de; 
tineri.

Radio Djakarta a anunțat că mi
nistrul apărării, generalul Nasu- 
tion, a ordonat înlăturarea din de
partamentul apărării și din depar
tamentul securității a tuturor ele
mentelor bănuite a fi avut legătură 
cu mișcarea de la 30 septembrie. El 
a ordonat și dizolvarea imediată a 
organizațiilor obștești ale angaja- 
ților civili din departamentul apă
rării. O acțiune asemănătoare a 
avut loc și în domeniul justiției. 
Ministrul justiției a dat un ordin 
prin care suspendă din funcție pe 
toți judecătorii „bănuiți a fi mem
brii unor organizații de stînga“.

Postul de radio Djakarta a anun
țat, de asemenea, că președintele 
Sukarno a avut marți o convor
bire la palatul Merdeka cu cei trej 
viceprim-miniștri, cu procurorul 
general al țării și cu mai mulți 
miniștri din guvern. Referindu-se 
la declarațiile președintelui, mi
nistrul pentru relațiile cu poporul, 
Ruslan Abdulgani, a spus că Su
karno a cerut miniștrilor să-și in
tensifice eforturile pentru norma
lizarea situației în țară, subliniind 
că nu este, satisfăcut de caracterul 
măsurilor luate pînă în prezent 
pentru restabilirea ordinii. Același 
post de radio a anunțat că la 2 
noiembrie președintele Sukarno a 
naționalizat toate minele de aur 
și de argint din Indonezia.
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MERCENARILOR
Mercenar în Africa a devenit o 

profesiune rentabilă pentru o serie 
de indivizi din unele țări vest-euro- 
pene, recrutați din drojdia societă
ții sau din rîndurile unor naivi de 
către aventurieri plătiți de colonia
liști. Ei sînt instruiți și trimiși în 
junglele africane, ca să se răfuias
că cu patrioții. O tristă faimă și-au 
cîștigat, prin crimele și fărădele
gile comise, mercenarii care 
au acționat împotriva mișcării de 
eliberare din Congo (Leopoldville). 
Acesta nu este singurul exemplu.

Zilele acestea a fost descoperită 
la Frankfurt o agentură de 
recrutări clandestine pentru A- 
frica — anunță agenția France 
Presse. Un aventurier, în vîrstă de 
52 ani, Heinrich Hoyer, agent co
mercial fără domiciliu stabil, care 
pretinde că este „consilier particu
lar" al regelui statului Burundi, a 
fost arestat fiind acuzat de a fi în
cercat să recruteze tineri vest-ger- 
mani ca mercenari pentru Burundi. 
Drept punct de adunare fusese ales 
un hotel din Frankfurt, unde s-au 
strîns vreo 20 de tineri, care aștep
tau avionul cu destinația Bujum
bura. Dar avionul n-a sosit. Poliția 
din Frankfurt a arestat grupul de 
indivizi. Printre aceștia se află unii 
care au mai servit ca mercenari în 
Congo.

Experiența a arătat că soarta 
mercenarilor din Congo n-a fost 
prea bună. Mulți au pierit înainte 
de a fi dobîndit sumele pe care 
le sperau, sau au fost trași 
sfoară de vătafii care i-au anga' 
alții au ajuns să se ucidă într'' 
Dezgustătoare meserie crescut 
moçirla colonialismului ! La 
urmei, cei din grupul de la F 
furt au avut noroc !
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