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STĂRUITOARE

SE CÎSTIGĂ 
PRIN MUNCĂ
■ De peste cinci ori mal muiți rulmenți ü într-un 
an un spor de 20 la suta la productivitatea muncii 
H Produse exportate în 36 de țări H Cheia suc
cesului : perfecționarea tehnologiei de fabricație

Colectivul uzinei „Rulmentul' din Brașov a acumulat o bo
gată experiență în îndeplinirea sistematică a planului la toți 
indicatorii. In perioada șesenalului, producția întreprinderii 
a cunoscut o creștere puternică, fiind anul acesta de peste 
cinci ori mai mare decît în 1959. Este de remarcat preocu
parea stăruitoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
uzinei pentru asimilarea în producție și fabricarea unui sor
timent larg de rulmenți, cu caracteristici superioare. Produ
sele întreprinderii se bucură de un bun renume atît în țară 
cît și peste hotare, rulmenții fabricați aici fiind exportați în 
36 de țări. Care sînt direcțiile hotărîtoare în care a acționat 
colectivul uzinei pentru a îndeplini planul la toți indicatorii ? 
Iată tema convorbirii pe care corespondentul nostru pentru 
regiunea Brașov, Nicolae Mocanu, a avut-o cu directorul 
general al uzinei, ing. Gheorghe Dogaru.

— Ce considerați deosebit de 
menționat în ce privește rezul
tatele obținute anul acesta de 
colectivul uzinei ?

— Sarcinile de plan pe 10 luni 
din acest an au fost realitate și 
chiar depășite cu toate că ele în
sumează o creștere de aproximativ 
25 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Planul producției 
globale a fost îndeplinit în propor
ție de 102 la sută, iar sarcina de 
creștere a productivității muncii în 
proporție de 100,7 la sută, nivelul 
acesteia fiind cu 20 la sută mai 
ridicat decît cel realizat în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. S-a îndeplinit, de a- 
semenea, sarcina de reducere a 
prețului de cost. în primele trei 
trimestre s-au realizat economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de aproape 3 milioane de lei. 
La producția destinată exportului 
au fost realizați peste prevederi 
mai mult de 120 000 rulmenți, fiind 
create astfel condițiile pentru în
deplinirea planului anual la ex
port pînă la 20 noiembrie. A cres
cut prestigiul „mărcii“ uzinei noas
tre, performanțele tehnice-calitati- 
ve ale rulmenților cunoscînd o di
namică ascendentă.

— Ce rezerve și posibilități 
au fost mai intens valorificate 
pentru a se obține aceste rezul
tate ?

într-o uzină ca a noastră, cu o 
fabricație complexă și un sortiment 
larg, în care se realizează produse 
cu un înalt grad de tehnici
tate, factorii care influențează a- 
supra ridicării eficacității activită
ții economice sînt numeroși. Fireș
te, din multitudinea de căi și mij
loace pe care le poate valorifica o 
întreprindere am pus accentul pe 
cele care au un rol hotărîtor în în
deplinirea tuturor indicatorilor pla
nului. Tocmai în aceste direcții am 
concentrat inițiativa și energia 
creatoare a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor. Propria expe
riență confirmă că pregătirea temei
nică și din timp a fabricației, perfec- 

onarea continuă a tehnologiei re
prezintă cheia care deschide calea 
spre obținerea unor rezultate bune In 
producție. La noi în uzină se con
sideră, de altfel, că o bună pregă
tire a fabricației înseamnă că 80 
la sută din sarcina de plan este în
deplinită. Pe bună dreptate ! Iată 
de ce căutăm să perfecționăm con
tinuu activitatea de pregătire a fa
bricației, să-i ridicăm eficiența. 
Punctul de plecare și, totodată, o 
condiție, îl constituie cunoașterea 
și nominalizarea din timp a sarci
nilor de plan. Noi am constatat că 
actualul termen în care benefi
ciarii își definitivează cerințele de 
rulmenți — 45 de zile înainte de 
: 'heperea trimestrului — este ne
satisfăcător pentru noi, deoarece 
ciclul de fabricație este mult mai 
lung. Totuși, nu am stat cu brațele 
încrucișate. Cu sprijinul direcției 
generale din minister, stabilim de 
fiecare dată un plan de fabricație 
informativ, care ne dă posibilitatea 
să începem, în linii mari, pregă
tirea fabricației.

— Cum. asigurați buna pregă
tire a fabricației ?

— Mai întîi determinăm gradul 
de încărcare a mașinilor și utilaje
lor pe linii tehnologice. Pe baza 
unei analize temeinice căutăm să 
compensăm minusurile, să elimi
năm „strangulările“. îmi stăruie în 
minte un exemplu recent. Pentru 
realizarea producției planificate pe 
trimestrul IV, la strungărie nu dis
puneam de întreaga capacitate de 
prelucrare la strungurile revolver.

(Continuare în pag. a III-a)

Linia de îmbuteliere a laptelui de 
Ia noua fabrică de produse lactate 

din Galați
Foto : M. Andreescu

Potrivit sarcinilor trasate la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
gospodăriile de stat, organizîndu-și 
producția pe baza științei agricole 
celei mai avansate, vor trebui să 
obțină recolte tot mai mari la hec
tar, să dezvolte creșterea animale
lor de rasă și să reducă prețul de 
cost al produselor. în această .pri
vință au o mare însemnătate re
ducerea continuă a cheltuielilor de 
producție și folosirea cu eficiență 
sporită a investițiilor destinate dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
gospodăriilor de stat. Care este si
tuația, în această privință, în gos
podăriile de stat din regiunea Ba
cău ? Tov. VALERIAN NEGOIȚĂ, 
directorul trustului, ne relatează :

„In acest an, gospodăriile de 
stat din regiune își vor încheia ac
tivitatea cu beneficii. Numai în 
primele trei trimestre au fost în
scrise la acest capitol peste 6,5 mi
lioane lei. Conducerile unităților 
s-au ocupat cu mai multă răspun
dere de folosirea eficientă a tutu-

ror mijloacelor de
scopul creșterii producției, produc
tivității muncii și reducerii pre
țului de cost al produselor. Dato
rită acestor preocupări au fost de
pășite substanțial sarcinile de plan 
la grîu, porumb, orz, struguri, 
fructe etc. Important este că pro
ducțiile sporite au fost obținute cu 
cheltuieli mai mici decît cele pla
nificate. Folosind numai 95 la sută 
din fondurile prevăzute în plan, 
gospodăriile din cadrul trustului 
au economisit în această perioadă 
8 milioane lei“.

Intr-adevăr, anul acesta condu
cerea trustului, ca și consiliile 
G.A.S., s-au ocupat mai bine de fo
losirea cu chibzuință a fondurilor 
bănești, obținerea cu minimum de 
cheltuială a unor producții sporite. 
Pentru aceasta, trimestrial, în con
siliul directorilor, precum și în șe
dințe cu contabilii șefi, s-au ana
lizat aspectele economice și finan
ciare ale activității fiecărei gospo
dării. Acolo unde au apărut defi-

PROFESORI,
OAMENI

Lucia DEMETRIUS

care calcă pragul pri
mei clase. Omul care 
se află acolo, sus, cu 
o treaptă mai sus de- 
cîf clasa și cu doi metri 

șituLvieții, încrusta) în . moștenit de la ei, mai riepațfe- de.-prima. 
inimă așa cum nu ră- 
mîne decît ce s-a pri
mit în tinerețe cînd 
inima soarbe și păs
trează, este ceea ce 
primește adolescentul 
de la profesorul lui și 
poate și ceea ce i-a 
dat, cu toată setea de 
cheltuire și de dărnicie 
a anilor tineri.

Ne aducem aminte, 
fiecare dintre noi își 
frece din cînd în cînd 
prin amintire, un chip, 
un glas, o apropiere 
prețioasa, a unui om 
stimat, privit cu dra
goste și respect, care a 
știut să se aplece pes
te tulburările, peste în
trebările, peste efer
vescența dinlăuntrul 
nostru în clipele cînd 
conștiința noastră își 
desena conturul, își 
plămădea individuali
tatea, se ridica în pi
cioare și-și dibuia mer
sul drept, omenesc. 
Sîntem recunoscători 
acelui om, uneori ace-

Dintre multele da
ruri, dintre multele 
schimburi pe care oa
menii și le fac între ei, 
de neuitat pînă la sfîr-

lor oameni dacă am a- 
vut norocul să fie mal 
muiți, și descoperim în 
noi trăsături, reacții, 
gesturi pe care le-am

le-am furat de la el cu 
dragoste, cu dragostea 
aceea care imită, co
piază ca să păstreze 
mai îndelung.

Ceea ce poate pro
fesorul pentru elevii 
lui, nu poate totdeauna 
familia. Copilul a des
chis ochii asupra pă
rinților lui, intimitatea 
dintre el și ei nu lasă 
loc unei distanțe tot
deauna favorabile au
torității. Această auto
ritate trebuie să exis
te, firește, dar nu fie
care părinte știe s-o 
aibă. Părinții n-au făcut 
studii speciale de pe
dagogie, așa cum fac 
profesorii. Legătura 
care există azi între 
școală și profesor e un 
lucru binevenit, nece
sar, din care și profe
sor, și părinte, și copil 
au ceva de cîșfigat.

între catedră și clasă 
însă există o anumită 
distanță pe care copi
lul o simte din ziua în

bancă, are numai prin 
acest fapt o autoritate 
pe care o poate păstra 
sau pierde, după felul 
în care se va purta, își 
va înțelege și iubi ros
tul lui. Acolo, sus, el 
se va dărui și se va 
stăpîni în același timp, 
și va simți că în clasa 
care se află în fața lui, 
în acei zeci de ochi a- 
bia deschiși, dacă e 
vorba de pui de om, 
sau sclipitori și gata 
să-i scape, dacă e vor
ba de adolescenți, se 
află o viitoare mare 
forță, pe care el are 
cinstea s-o orienteze, 
s-o modeleze.

S-a pregătit pentru 
asta. Nu are de-aface 
cu hîrfii, cu ștampile, 
cu lăzi sau cu șuruburi 
(care și ele, de fapt, 
cer devotament și inte
res), ci cu materialul

(Continuare 
în pag. a III-a)

Prizma eronată
a cercetării în „seră

ciențe, au fost trimiși economiști 
din cadrul trustului care să ajute 
la îndreptarea lucrurilor. Preocu
pări asemănătoare au existat și în 
cadrul celor mai multe unități.

„Nouă nu ne este deloc indife
rent la ce preț realizăm producția 
— ne spune inginerul CORNELIU 
BRUDIU, directorul gospodăriei 
de stat Pufești. De aceea la sfîrși- 
tul fiecărei luni analizăm amănun
țit cum sînt îndeplinite sarcinile 
de producție și financiare. Proce- 
dînd astfel, știm în permanență cît 
ne costă produsele pe care le obți
nem, la ce capitole mai putem în
registra economii".

O ,analiză mal amănunțită scoa
te în evidență că aceste preocu
pări au dus la obținerea unor re
zultate bune. Fără să depășească 
fondurile alocate, gospodăria și-a 
depășit producția planificată cu 
43 la sută. Așa se explică faptul 
că tona de grîu a costat cu 462 lei 
mai puțin față de cît era planifi
cat. însemnate economii s-au rea
lizat și la producția de porumb, 
struguri etc.

Rezultate asemănătoare au și 
alte gospodării : Parincea, Dămie- 
nești, Răcăciuni etc. Și în aceste 
unități prevederile planurilor de 
producție au fost realizate în pro
porție de peste 110 la sută, iar 
cheltuielile au fost reduse față de 
plan cu 6 la sută. Trebuie spus 
însă că în timp ce conducerile unor 
gospodării au strîns cît au putut 
robinetele prin care se scurgeau 
neeconomicos fondurile bănești, 
realizînd importante economii, al
tele au admis cu ușurință cheltui
rea negospodărească a unor fon
duri. Cele mai mari depășiri s-au 
făcut la gospodăriile de stat Săn- 
duleni, Oprișești și Dumbrava. La 
gospodăria de stat Sănduleni, de 
pildă, s-au cheltuit peste 1 100 000 
lei mai mult decît fusese prevăzut. 
Acestea au fost înregistrate îndeo
sebi la sectorul zootehnic. Cauzele 
sînt multiple. Furajele au fost de
pozitate mult prea departe de graj
duri. Ele s-au transportat abia în 
timpul iernii, cînd lucrarea s-a fă
cut în condiții mai grele și a costat 
mai scump. Conducerea gospodăriei 
(director ing. Gheorghe Onea), în 
loc să se ocupe de reașezarea nor
melor în acest sector, prin mări-

Gh. BALTA 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

A intrat în funcțiune
complexul de reformare catalitică

și de extracție a aromatelor
în orașul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej a intrat în producție cel de-al 
doilea mare complex al industriei 
noastre petroliere : de reformare 
catalitică și de extracție a aromate
lor. El are menirea să contribuie la 
o valorificare pe o treaptă mai a- 
vansată a benzinelor produse de ra
finăriile din Moldova. Anual, în 
instalațiile complexului vor fi pre
lucrate 600 000 de tone benzine, din 
care se vor obține benzină cu cifră 
octanică ridicată, benzen, toluen, 
xileni, precum și o cantitate im
portantă de gaze — materii prime 
de mare valoare pentru petrochi
mie.

Proiectele complexului de refor
mare catalitică și de extracție a 
aromatelor de pe Valea Trotușu- 
lui au fost întocmite de specialiști 
ai Institutului de proiectări pentru 
industria petrolieră din Ploiești. 
Majoritatea instalațiilor și utilaje
lor sale sînt executate de între
prinderi ale industriei constructoa
re de mașini din țara noastră. 
Noul obiectiv a fost ridicat de co
lective ale unor întreprinderi de 
construcții și montaje aparținînd 
Ministerului Industriei Chimice, 
specializate în construcții petro
chimice. La punerea în funcțiune 
a complexului petroliștii moldo-

veni au fost ajutați de un colectiv 
de specialiști cu experiență care 
lucrează la complexul de reforma
re catalitică și de extracție a aro
matelor de la Brazi. Tot la Brazi 
au fost specializați muncitorii, teh
nicienii și operatorii care deservesc 
instalațiile automatizate ale nou
lui obiectiv industrial. Construirea 
și darea în funcțiune a complexu
lui de la rafinăria din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej reprezin
tă o importantă realizare'pe linia 
valorificării superioare a țițeiului 
și a lărgirii bazei de materii pri
me destinate industriei noastre pe
trochimice în plină dezvoltare.

1

de Stat a delegației Parlamentului englez
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit joi după- 
amiază delegația Parlamentului 
englez, condusă de Ian Mikardo, 
membru al Comitetului Național 
Executiv al Partidului laburist, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs

într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, pre
cum și deputății C. Paraschivescu- 
Bălăceanu și Mircea Rebreanu.

(Agerpres)
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ÎNCORDARE
INTRE

ARGENTINA
Șl CHILE

Sfatul popular. La ghișeele 
sale se prezintă zilnic zeci 
de oameni cu fel de fel de 
cereri. Cum sînt primiți aici? 
Găsesc ei solicitudinea cuve
nită ? Funcționarii din spate
le ghișeului îi ascultă cu răb
dare pînă la capăt ? Iar a- 
ceastă solicitudine este com
pletată și de rezolvarea rapi
dă a lucrării ? Sînt întrebări 
la care ar trebui să se dea 
numai răspunsuri pozitive, 
ținînd seama de rolul și obli
gațiile importante ale sfa
turilor populare.

în cît timp se naște 
un duplicat

Iată-ne la Sfatul popular 
raional „30 Decembrie" din 
Capitală. Ne oprim în fața u- 
nui ghișeu al oficiului stării 
civile — sector foarte solici
tat de cetățenii care au ne
voie de diferite acte trebuin
cioase. L. S. trăiește o clipă 
emoționantă. A venit să înre
gistreze la sfat vreun eveni
ment fericit intervenit în fa
milie ? Ași 1 După două săp- 
tămîni de așteptare i s-a e- 
liberat, în sfîrșit, duplicatul

PE TRASEELE
PREZENTATE LA SFATUL POPULAR (J Q

• în „culisele" secțiilor • Repartizarea geogra 
ficâ împotriva specializării • Odiseea schimbu 
lui de locuințe ® 
și mai bine

O concluzie clara: se poate

R HlRTII
reac- 
ime- 
pen- 

sâ- 
mâ-

după certificatul de naștere 1 
De ce a trebuit atîta timp ?

— Acesta este termenul în 
care putem să eliberăm un 
duplicat — ne-a lămurit to
varășul AURELIU MILEA — 
șeful Oficiului stării civile.

— Ce se întîmplă cu cere
rea cetățeanului în acest in
terval de timp?

— Pornește la drum 1 Dar, 
ca să înțelegeți mai bine, să 
vă explic. Cetățeanul vine 
aici cu cererea. O înregis
trăm, verificăm autenticitatea ■ 
datelor, o completăm ’cu un 
referat și îi dăm „cale libe
ră" spre organul de miliție 
raional. După un popas aco
lo, cererea pornește mai de
parte spre Miliția Capitalei, 
care apoi ne trimite avizul. 
Abia după aceea eliberăm 
actul. Povestea durează.

Dacă 
într-o 
Capitalei, lucrurile se com
plică și mai mult. Așa-i sis
temul 1

— Și cum vi se pare ?
— Greoi I Și cu complica

ții inutile. De ce este nevoie 
ca cererea să se plimbe la 
atîtea foruri și să „recolteze" 
tot soiul de avize ? Noi avem 
aici datele originale. Și sin
tern cei mai în măsură să cu
noaștem dacă omului respec
tiv i s-a mai eliberat sau nu 
un asemenea act. în cazul 
duplicatului, de vreme ce ce
tățeanul a pierdut originalul, 
i s-ar putea întocmi pe loc, 
numai cu avizul comitetului 
executiv.

Tov. Milea are dreptate. 
De ce este nevoie ca ce
rerea să facă o asemenea

cetățeanul s-a născut 
localitate din afara

călătorie, să devină ticsi
tă de rezoluții și parare- 
zoluții, pentru ca cetățeanu
lui respectiv să i se elibereze 
un duplicat după actul de ■ 
naștere ? Dacă omul s-a năs
cut cu adevărat, și de asta' 
garantează Oficiul stării ci
vile, atunci pentru ce să mai 
dăm de lucru și altor institu
ții ? Nu e mai firesc ca ase
menea cazuri simple să se 
rezolve... simplu? Prin reme
dierea acestei situații anor
male s-ar cîștiga timp și s-ar 
evita atîtea neplăceri și lu
crări inutile.

O ședință „fulger“?
O lucrătoare de la starea 

civilă a greșit un act. Conse
cințele au devenit vizibile 
imediat ce posesorul actului i

s-a prezentat cu el la o altă 
instituție. De aici, prlntr-o a- 
dresă deloc măgulitoare, O- 
ficiul stării civile a fost in
format despre grava gre
șeală a funcționarei de la 
ghișeu. Colectivul a 
ționat prompt. A urmat 
diat o ședință „fulger" 
tru discutarea greșelii 
vîrșite și luarea de
suri ca să nu se mai întîm- 
ple așa ceva.

Lucrul ni s-a părut pozitiv 
și am urrn.ărit cu interes pă
rerile exprimate. Din discuții 
a mai reieșit și altceva, care 
nu ține atît de conștiinciozi
tatea salariatului, cît de mai 
buna organizare a muncii. 
Ce se întîmplă?

— Noi trebuie să efectuăm 
zilnic un mare număr de lu
crări — spunea tov. TEODO
RA GRUIA. Unele direct la 
ghișeu, în relațiile cu publi
cul, altele 
serviciului nostru. Pentru fie
care gen de activitate sînt 
repartizate un anumit număr 
de ore. “ 
servesc 
prezintă la ghișeu 
verse cereri între 
ore. Dar, în

în documentele

Eu trebuie să 
cetățenii care 

cu 
anumite 

vremea

de
se 
di-

a-

fectată acestei munci, noi 
sîntem întrerupți de diverse 
alte lucrări care sînt planifi
cate între alte ore. Sfatul 
popular al Capitalei cere 
„urgent" o confirmare după 
un oarecare dosar. Oprești 
efectuarea lucrării cetățea
nului și te apuci să răsfo
iești printre documente, spre 
a răspunde cît mai repede 
forului superior. Nici nu reiei 
cum trebuie întocmirea în 
continuare a actului de la 
ghișeu, și iar sună telefonul. 
Din nou cineva cere urgent, 
foarte urgent... Acest sistem 
de muncă favorizează apa
riția inexactităților, erorilor. 
Se cere, deci, respectarea de 
către toate forurile, și în 
primul rînd de noi, a timpu
lui destinat deservirii solici- 
tanților de la ghișeu.

Desigur, esențial pentru 
activitatea unui lucrător din- 
tr-o instituție publică este 
ca în relațiile cu cetățeanul 
să dovedească operativitate, 
precizie, competență.

Dumitru MINCULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

De cîteva zile, in relațiile 
dintre Chile și Argentina s-a 
creat o stare de tensiune ca 
urmare a unor incidente de 
frontieră, petrecute în regiu
nea Laguna del Desierto, unde, 
în timpul unei ciocniri între 
detașamente ale jandarmeriei 
argentinene și carabinieri chi
lieni, un ofițer chilian a fost 
ucis, un altul grav rănit, iar 
doi subofițeri chilieni au fost 
făcuți prizonieri.

Incidentele de acest fel nu 
sînt un fenomen nou între Ar
gentina și Chile. Asemenea 
conflicte s-au produs frecvent 
în extremul sud al celor două 
țări, unde continentul ameri
can este sfîrtecat în mii dé 
bucăți de apa oceanului sau 
împestrițat cu o sumedenie de 
lacuri. Istoria disputei datea
ză de 69 de ani.

De remarcat că incidentele 
acestea au loc la foarte scurt 
interval de timp după între
vederea de la Mendoza dintre 
președinții celor două țări, la 
care s-a convenit expres să 
fie intensificate eforturile Co
misiei mixte de frontieră, în 
primul rînd în regiunea Lagu
na del Desierto în scopul de 
a preveni orice fel de inci
dente — și a unui acord între 
cele două guverne prevăzînd 
măsuri de slăbire a încordării 
la frontieră.

In Chile, populația a organi
zat violente manifestații an- 
tiargentinene. Miercuri, pes
te 500 de mii de chilieni au 
participat la funeraliile ofițe
rului împușcat în cursul con
flictului.

Relațiile dintre Chile și Ar
gentina au coborît, ca urmare 
a ultimelor incidente, de la 
punctul cel mai înalt în ulti
mii ani pînă la cel mai scă
zut. în prezent se desfășoară 
o intensă mișcare diplomatică 
in scopul de a remedia situ
ația, dar rezultatele de pînă 
acum sînt apreciate ca nesa
tisfăcătoare și cu puține șan
se pentru viitorul apropiat.

Vasile OROS
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cînd concluziile ?

A CERCETĂRII ÎN „SERA
E& Cînd km 20 e prea departe Si Filtrul faptelor neconcludente H Ex 
perimentări, dar nu în detrimentul învățăturii H Pe

Deschiderea acestui an 
de învățămînt la Centrul 
școlar agricol din Drago- 
mirești Vale, din preajma 
Capitalei, a coincis cu i- 
naugurarea, în mod ex
perimental, a unei școli 
profesionale de mecanici 
agricoli. Alături de cei 
400 de elevi — viitori 
horticultori și veterinari 
— au venit să învețe aici 
încă 76 de elevi mecani
zatori din anii I, II și IU. 
Cei mai mulți dintre ei 
au fost transferați de la 
alte școli similare din re
giune : de la Titu, Fier
binți, Giurgiu, Turnu Mă
gurele, Oltenița.

Fină 
bit — 
fiecare 
școlar, 
la o școală la alta din fe
lurite motive personale 
bine justificate. în cazul 
de față, scopul, mărturi
sit mai deschis sau mai 
evaziv de către cei inte
resați, este însă cu totul 
altul.

— De ce a fost necesa
ră o asemenea mișcare 
în rețeaua școlilor de me
canici agricoli ?

— Pentru cercetări ști
ințifice. La Dragomirești 
Vale funcționează un la
borator de psihologia și 
pedagogia muncii agrare 
chiar în incinta centrului 
școlar, ne spune ing. 
ȘTEFAN DUȚĂ, din Sec
ția de învățămînt și pro
pagandă a Consiliului 
Superior al Agriculturii, 
care răspunde de școlile 
de mecanizatori,

— Nu putea fi folosi
tă, în scopul amintit, 
școala nouă de la Tărtă- 
șești, raionul Răcari, orj 
cea de la Ciorogîrlg, raio
nul „16 Februarie“ ?

— Sînt prea departe de 
laboratorul de cercetări — 
ne răspunde interlocuto
rul.

— Departe ? După har
tă se pare că sînt situate 
doar la vreo 20 km de
părtare de centrul Capita
lei. E mai bine ca tere
nul să vină mai 
proape de cercetători 
nu cercetătorii să 
gă pe teren?

Dar să trecem 
această concluzie 
mănunt“, și să vedem 
oare nu impietează 
moditatea 
lui pe care și l-au propus 
cercetătorii ? există con
diții pentru o activitate 
rodnică ?

Cu prilejul vizitei făcu
te de curînd la Centrul 
școlar agricol din Drago- 
mireșți Vale, prof. GH. 
POPESCU, directorul a- 
ceștui cențru, ne-a sem
nalat : „Am început noul 
an școlar fără ca pregă
tirile respective să fie 
gata din vreme. Prin tra
diție, școala are un profil 
horticol-legumicol, iar 
profilul veterinar s-a in
trodus în ultimii ani. Dacă 
pentru elevii de la horti- 
cultură și veterinară a* 
vem condiții bune de pre
gătire — laboratoare, 
cîmpuri didactice, loturi 
de animale — pentru vi
itorii mecanizatori mutați 
la noi în pripă, deocam
dată nu dispunem de cele 
necesare instruirii teore
tice și practice, și trebuie 
să recunosc, aceștia sînt 
pregătiți la un nivel scă
zut".

într-adevăr, excepție 
făcînd elevii din anul 
trei, care o lună și jumă
tate au fost la 
cei din ceilalți 
progresează în 
prevăzută, 
principale de studiu

aici nimic deose- 
veți spune. Ca la 

început de an 
unii elevi trec de

mecanica tehnică, rezis
tența materialelor și or
gane de mașini, desen 
tehnic, mașini și instala
ții agricole — nu sînt 
predate, așa cum ar tre
bui, de profesori de spe
cialitate, ci de un profe
sor de matematică și de 
un inginer agronom. Lip
sesc și condițiile de in
struire practică. în orice 
școală profesională exis
tă, după cum se știe, pe 
lîngă săli de clasă, ate
liere de lăcățușerie cu 
scule și dispozitive, cu 
mașini și utilaje, pe care 
tinerii învață să le mînu- 
iască. Or, elevii de aici 
sînt nevoiți să facă ore
le de practică la atelierul 
mecanic al gospodăriei a- 
gricole de stat Dudu, cale 
de aproape 10 km de 
școală. Se pierde mult 
timp cu deplasările, ele
vii sînt obosiți, timpul e- 
fectlv de lucru e scurtat. 
Cum în școală nu au exis
tat scule și dispozitive 
(menghine, ciocane, pile, 
polizoare, mașini de gău
rit etc.) necesare instrui
rii practice a elevilor din 
anul I, aceștia au lucrat 
timp de mai bine de o 
lună la... pavatul curții.

Așadar, realitățile din 
școala amintită n-au con
ferit un răspuns afirma
tiv la întrebările pe care 
ni le-am pus înainte de 
a porni la drum. Nu nu
mai pentru cercetare, dar 
nici pentru activitatea 
școlară normală a viito
rilor mecanizatori nu e- 
xistă în prezent la Dra
gomirești Vale condițiile 
necesare.

Șe naște, în mod firesc, 
întrebarea : care este ra
țiunea în virtutea căreia 
forurile de resort din 
Consiliu] Superior al A- 
griculturii au transferat 
la Dragomirești Vale e- 
levi din alte școli cu con

diții corespunzătoare fără 
avizul Ministerului învă- 
țămîntului ? Măsura con
travine de altfel și hotă- 
rîriî C.C. al P.C.R. și Con
siliului de Miniștri care 
precizează că școlile pro
fesionale de mecanici a- 
gricoli vor lua ființă pe 
lîngă marile unități 
Ș.M.T., centre mecanice 
și G.A.S. care oferă con
diții bune pentru instrui
rea practică a elevilor și 
Cadre de specialitate.

Aflînd toate acestea, 
am solicitat părerea con
ducătorului grupului de 
cercetători ai Institutului 
de psihologie al Acade
miei care lucrează diri 
cînd în cînd la Dragomi- 
rești Vale. în pofida aș
teptărilor, am auzit cu
vinte pline de mulțumire 
despre „cercetarea indi
viduală care permite să 
influențăm pozitiv per
fecționarea deprinderilor 
de lucru“, despre „cerce
tările care vin în spriji
nul cadrelor didactice", 
despre un sistem de fișe 
ce „permite profesorilor 
să cunoască mai bine pe 
elevi" etc. etc. Rezervele 
față de asemenea afirmații 
se nasc de la sine, cunos- 
cînd că doar una din con
cluziile la care s-a ajuns — 
;i aceea cu privire la un 
singur elev care, chipurile, 
nu ar prezenta suficiente 
garanții pentru însușirea 
meseriei de mecanic agri
col — a fost comunicată 
conducerii școlii. Dar, după 
cum ne informează cadrele 
didactice, tînărul respectiv 
continuă să frecventeze 
școala, fiind și acum u- 
nul dintre elevii buni. Ast
fel, în ultimă instanță, roa
dele a peste 
de cercetări s-au 
zat doar în două 
ale unui buletin 
pentru uzul cercetătorilor. 
De altfel, e greu de pre-

doi ani 
concrefi- 

numere 
redactat

supus că punînd elevii 
să mimeze diferitele faze 
ale conducerii mașinii pe 
un tractor nepus în func
țiune pot fi făcute stu
dii cît de cît serioase a- 
supra modului de com
portare al viitorilor trac
toriști în diferite faze ale 
însușirii deprinderilor de 
muncă. Este știut doar că 
în condiții de „seră", arti
ficiale — ca acelea din la
boratorul de care aminteam 
— nicicînd cercetarea ști
ințifică, mai ales în dome
niul psiho-pedagogic, n-a 
putut să ajungă în posesia 
unui material faptic prin 
care să se poată filtra con
cluzii teoretice de 
generalizatoare.

Faptele relatate 
să fie reținute de 
forurile de învățămînt cu 
at.ît mai mult, cu cît li
nele cadre didactice 
ne-au semnalat că și în 
alte părți, în școli de 
cultură generală sau teh
nice, sînt inițiate uneori 
asemenea „experimente“ 
insuficient gîndite, orga
nizate în fugă, superfi
cial și în detrimentul în
vățăturii. Nu mai vorbim 
de faptul că de multe ori 
concluziile stabilite nici 
măcar nu sînt comunica
te celor în cauză.

E de la sine înțeles 
experimentările care

valoare

merită 
către

că
, con

duc spre găsirea celor mai 
bune metode și procedee 
pedagogice, spre formule 
organizatorice din cele mai 
potrivite, în scopul perfec
ționării pregătirii elevilor 
sînt bine venite, încu
rajate și stimulate de stat. 
Dar cercetătorilor nu le 
e îngăduit să privească 
cq indiferență conținutul 
acestor experimente, con
dițiile în care se desfă
șoară, rezultatele cu care 
se soldează.

Aurelia GOLIANU

st balet: MA-

de operetă:
— 19,30

.. ___ ____  „I. L. Ca-
(sala Comedia): VEDERS 
-----  ----- • ■ Stu-

încă o viață a fost salvată (în timpul unei intervenții chirurgicale pe cord la Spitalul clinic Fundeni din 
București)

Cu Igor Markevitch 
în concertele

Orchestrei Radioteleviziunii
Continua circulație și confrun

tare de valori de mare clasă care 
se menține în ultimii ani în cen
trul vieții muzicale din țara noas
tră a adus zilele acestea în aten
ția publicului muzical prezența u- 
nui șef de orchestră al cărui pres
tigiu mondial se întemeiază pe anu
mite trăsături, foarte deosebite, ale 
personalității. Igor Markevitch (El
veția) este poate, dintre toți dirijo
rii iluștri de peste hotare pe care 
i-am urmărit în sălile noastre de 
concerte, cel mai sobru și mai sim
plu în gest, cel mai concentrat a- 
supra unor detalii de preciziune 
decurgînd din rigurozitatea con
cepției sale despre muzică. Este 
limpede că arta sa se îndepărtează 
conștient de tot ceea ce se leagă 
în imaginația noastră de tipul diri
jorului romantic, improvizator de 
atmosferă și amator de inedit, care 
cucerește cu farmecul individuali
tății chiar și dincolo de ceea ce — 
în mod strict — a dorit compozi
torul să sugereze în lucrarea sa.

« Teatrul oe operă
NON — 19.30
o Teatrul de stat 
VĂDUVĂ VESELA 
o Teatrul National 
ragiale" (_ ________
DE PE POD — 19.30, (sala 
dio): INT1LNIRE CU ÎNGERUL — 
19.30
© Teatrul de Comedie: FIZICIE
NII — 20
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30 (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A): FII CU
MINTE, CRISTOFOR! — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): COLOMBE — 19,30,
(sala Studio): SCAUNELE — 20 
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
SE CAUTA UN MINCINOS — 20 
O Teatrul Mic: JOCUL IELELOR 
— 19,30
O Teatrul evreiesc de stat: CROI
TORUL FERMECAT — 20 ț
® Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale: „PRIVEȘTE IN/kPOI
CU MINIE — 20
® Teatrul satiric-muzical „C. 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
CIRCULUI (spectacol prezentat 
de Circul Mare din Budapesta) — 
20

© 19,00 — Jurnalul televiziuni! 
(I) 19,15 — Emisiune pentru co
pil șl tineret: „Sport la... mi
croscop: Handbal", filmul „Rlkkl 
— puiul de maimuță" 0 20,00 — 
Săpțămîna © 21,00 — Avanpre
mieră « 21,15 — Atlas folcloric: 
Sudul Transilvaniei. Raionul Ru
pea o 22,15 — Jurnalul televiziu
nii (II) și buletinul meteorologic.
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unor hirtu
(Urmare din pag. I)

Dar tot atît de importantă este și 
crearea unor condiții normale 
care să-i asigure acestuia posibi
litatea de a-și desfășura munca 
în bune condiții ; nemaivorbind 
de faptul că, răpindu-se din timpul 
lucrătorului de la ghișeu, se ră
pește de fapt din vremea cetățea
nului, care, în orele destinate de
servirii lui, așteaptă pe funcțio
nar să rezolve asemenea „ur
gențe".

Organizarea... 
dezorganizării

La secția de gospodărie locati
vă se fac nu numai repartizări de 
locuință, ci se rezolvă și unele 
cereri curente, çe răspund unor 
nevoi de primă urgență : — intrări 
și ieșiri din spațiu, schimburi de 
locuință, extinderi de spațiu etc. 
De obicei, soluționarea unor ase- 
inenea cereri necesită din partea 
sfaturilor populare raionale — ca 
în cazul schimburilor de locuințe 
-*■ nu atît o contribuție efectivă 
în rezolvarea chestiunii, çît mai 
ales constatarea unei realități sta
bilite prin eforturile solicitanților, 
o consfințire legală. Ce se întîm- 
plă cu cetățeanul care solicită 
schimbul ? Omul a stabilit cu cine 
să facă schimb, a adus și actele 
respective (destul de multe la nu
măr) și cererea către secția de 
gospodărie locativă. Lucrul pare 
extrem de simplu, deoarece nu ri
dică nici un fel de probleme. Din

păcate, el este complicat de însuși 
Sfatul popular al Capitalei.

— Ținînd seama de experiența 
și specificul muncii noastre, am a- 
juns la concluzia că prin speciali
zarea pe probleme a inspectorilor 
de teren, cererile cetățenilor sînt 
rezolvate într-un timp mai scurt 
— ne spune tov. inginer MIHÄI 
PIUARU, șeful secției de gospodă
rie locativă. Or, recentele „Instruc
țiuni privind reglementarea activi
tății serviciilor de spațiu din orașul 
București, aprobate prin deciziile 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei nr. 1960/1965, 
și nr. 1974/965, au unele preve
deri care în loc să simplifice mun
ca, mai mult o... complică. Ele ne 
cer să lucrăm după principiul re
partizării pe zone geografice, în
tr-un stil greoi, ineficace, obligînd 
un inspector să rezolve probleme 
diverse în același teritoriu. La fel 
de încîlcit este organizat și schim
bul de locuință. Să considerăm că 
trei cetățeni din trei raioane vor 
să facă schimb între ei. E ceea ce 
se cheamă „schimbul în lanț*. Au 
depus actele și așteaptă. Inspec
torul nostru trebuie să alerge și 
în celelalte două raioane pe la 
domiciliul solicitanților. Ja spațiile 
locative, ca să facă verificările 
necesare, să ia avizele șefilor de 
secțiuni. O serie întreagă de pie
dici și o imensă pierdere de timp. 
Cînd toate aceste lucrări sînt gata, 
întocmim noi forme pe care le tri-

amitem celorlalte raioane spre 
emite ordinele de repartiție.

— Vă încadrați în termenele 
xate de instrucțiuni ?

— Da 1 „Tragem cu dinții", 
leargă inspectorii toată ziua — 
ne încadrăm I în schimb, întîrziem 
celelalte cereri : extinderi de spa
țiu, intrări sau ieșiri din spațiu și 
altele. Căci nu putem face și una 
și alta. Pentru schimb se fixează 
termene. Pentru celelalte lucrări 
nu. Cum se spune, „ne furăm sin
guri căciula".’

Ziarul nostru a mai ridicat de cî
teva ori problema simplificării for
malităților necesare schimbului 
de locuință, precum și a eliminării 
unor acte inutile, ce se cer atunci 
cînd soliciți ceva de la siat. După 
cum se vede, Sfatul popular al 
Capitalei s-a hotărît să pună or
dine într-una din aceste activități, 
elqbprînd instrucțiuni cqre devin 
obligatorii pentru lucrătorii de la 
raioane. Toate bune, numai că 
șțqbilind termene limită peste care 
nu se mai poate trece, nu s-au 
simplificat și formalitățile necesare 
unui schimb de locuință. Atunci, 
cum pot spațiile locative să se în
cadreze în termene? Simplu — cum 
spunea tov. Piuaru : „furîndu-și 
singure căciula". De fapt nu e vor
ba de „căciula" sfatului, ci tot de 
a cetățeanului.

Oul lui Columb — 
evidența

Despre întregul sistem al rezol
vării cererilor oamenilor muncii 
ne-a vorbit tov. OCTAVIAN PO- 
POVICI, secretar al sfatului raio
nal.

— Am pus oarecare ordine în 
această activitate — ne-a decla
rat tovarășul secretar. Desigur, 
mai sînt lucruri de făcut, dar, în 
momentul de față, organismul prin 
care circulă sutele de cereri și se-

fi-

a-
Și

sizări funcționează cq un ceasor
nic. Secretul : am pus ordine în 
evidență, am stabilit termene obli
gatorii pentru tovarășii care au 
sarcina să soluționeze solicitările 
populației.

— Evidența este bună, dar fili
era propriu-zisă pe care-o par
curge cererea s-a scurtat ?

— Există un circuit obligatoriu 
care n-ai cum să-l scurtezi. Noi 
doar ham îmbunătățit și am creat 
posibilitatea să-l urmărim. Să 
luăm, de pildă, cerințele exprimate 
scris sau oral la audiențe. Noi 
notăm în registru doleanța cetățea
nului, precum și secția ce are sar
cina să se ocupe de lămurirea 
problemei. întocmim și niște bile
țele, pe care le atașăm la cereri, 
în aceste bilețele propunem modul 
de rezolvare și fixăm data-limiță. 
Bilețelul își urmează liniștit cir
cuitul pînă ce este preluat de șe
ful secției, care are, de asemenea, 
o „evidență" internă. Acesta îl 
predă salariatului indicat și bile
tul se reîntoarce de unde a plecat. 
Bineînțeles, cu răspunsul șefului 
de secție.

Urmărirea rezolvării cererilor 
este centralizată pe întregul circuit 
de către biroul de sesizări și re- 
clamații.

— Totuși, cum vă puteți convin
ge că rezolvarea nu este formală ?

— Cînd primesc bilețelul cu răs
punsul șefului de secție, acolo se 
spune cum anume s-a procedat. 
Eu trebuie să semnez acest bilet, 
ceea ce înseamnă că aprob modul 
de rezolvare. Sau îl resping și dau 
alt termen

Acest sistem de urmărire și evi
dență are, neîndoielnic, părțile Iul 
bune care dau siguranța soluțio
nării oricărei cerințe și putința e- 
fectuării unui control eficient. Ce 
se află totuși în spatele unei re
zoluții înscrise pe bilețel, în infor
mare ori registru nu se știe însă 
niciodată cu precizie. Este imposi
bil de detectat tocmai partea prin
cipală a muncii lucrătorului de la 
sfat, aceea care arată de fapt 
modul în care a fost efectuată re
zolvarea. Dacă funcționarul a lu
crat în spiritul drepturilor cetățea
nului ori i-a rezolvat doleanța for
mal Or. tocmai aceasta este esen
ța muncii în relațiile 
populație

sfat popular-

■Ar

Am urmărit cîteva 
sistemului în care se 
rile publicului de către unul din 
sfaturile populare ale Capitalei. 
Experiența sa bună și mai puțin 
bună dovedește următorul lucru : 
există încă rezerve mari pentru 
îmbunățățirea muncii sfatului în 
relațiile cu populația. Totul depin
de de o judicioasă organizare a 
activității, de crearea condițiilor 
care să favorizeze simplificarea 
relației înțre secție-cetățean. Este 
nevoie ca evidența și controlul să 
fie completate cu o permanentă 
muncă educativă pentru ca fieca
re lucrător să dea dovadă de o 
înaltă conștiinciozitate și probita
te profesională, de solicitudine și 
înțelegere pentru nevoile cetățea
nului. Indiferent de locul pe care 
îl ocupă în ierarhia muncii, func
ționarul care lucrează direct cu 
publicul este mandatarul răspun
derii și prestigiului de care se bu
cură, în rîndurile solicitanților, 
instituția pe care o reprezintă.

aspecte ale 
rezolvă cere-

Fără a nega ceea ce este de admi
rat la asemenea artiști, atunci cînd 
sînt purtătorii unui talent autentic 
și ai unei pregătiri corespunzătoa
re, simțim imediat în Markevitch o 
personalitate de o structură foarte 
modernă, în măsura în care oame
nii de astăzi prețuiesc gîndirea lu
cidă, analitică, judecata limpede 
a oricărui creator care posedă, în 
cel mai înalt grad, știința profe
siunii sale.

Veți întreba poate : oare aseme
nea viziune obiectivă nu stăvilește 
puterea inspirației creatoare, nu ri
sipește tocmai acel farmec al spon
taneității, atît de necesar emoției 
artistice ? Markevitch răspunde la 
această întrebare cu realizările 
sale, numeroase dintre ele reținute 
de minunate înregistrări pe discuri, 
și — pentru noi — în cele două 
seri de la București, care au fost 
totuși deosebite una de cealaltă. 
Duminică seara, concepția sa în 
interpretarea simfoniei „Patetica", 
în special, s-a realizat într-un mod 
mai amplu și mai voluntar, mai im
presionant. Semn că, într-adevăr, 
„dirijatul este o problemă de per
sonalitate bazată pe tehnică", așa 
cum declară Markevitch.

El reușește să redescopere ceea 
ce este de netăgăduit mare în arta 
lui Ceaikovski, frumusețile auten
tice ale unei opere prea mult cîn- 
tată într-un fel care i-a denaturat 
sensurile și valoarea reală. Ceea 
ce pare cîteodată o lamentație pre
lungită, exces de sentimentalism și 
patos romantic, este la Markevitch 
o tragedie intensă. în partea I-a, 
expoziția este cîntată, simplu, liniș
tit, iar faimoasa temă lirică a sim
foniei, căreia atît de ușor i se a- 
daugă un suspin în plus, devine 
austeră. Atunci cînd izbucnește 
conflictul, drama este construită 
într-o frămîntare înverșunată, or
chestra stăpînită și condusă spre 
o acumulare măsurată a tensiunii 
pînă la acel punct maxim, o rupere 
a zăgazului durerii, un strigăt sfre
delitor, care oprește respirația și 
accelerează bătăile inimii. Cele 
două mișcări scrise de Ceaikovski 
în ritmuri uzuale care îi erau dragi 
— valsul și marșul — capătă și ele 
o semnificație precisă : sînt alte 
tablouri, alte imagini. Marșul, de 
pildă, este susținut strîns pe o con
tinuă pulsație ritmică, neabătută în 
mersul ei ; amploarea sonoră este 
pregătită într-o execuție instrumen
tală de virtuozitate, ea crește me
todic, disciplinat, drămuit, dar cu 
cîtă artă 1 Markevitch construiește 
interpretările sale cu o logică ce 
nu scapă ascultătorului ; în Sim
fonia „Patetica" el vrea ca numai 
finalul să fie o lamentație tragică, 
dar demnă, eroică, modelînd or
chestra în funcție de ideea poe
tică.

O astfel de concepție dirijorală, 
care are în vedere în primul rînd 
expresia, a pus în valoare calită
țile multiple și efective ale or
chestrei simfonice a Radiotelevizi
unii, care a demonstrat posibilități 
admirabile, solistice și de ansam
blu. Cu atît mai mult aceste ca
lități mari au fost evidente în in
terpretarea — de fast orchestral și 
ritmic — a baletului „Ritualul pri
măverii* de Igor Stravinski, o par- 
tițură avînd uriașe dificultăți in
strumentale și dirijorale. în grija 
lui vehementă pentrp claritate și 
exprimare limpede, Igor Marke
vitch are în vedere pretutindeni, ca 
pe un element fundamental, ritmul. 
Or, „Ritualul primăverii", această 
orgie a ritmurilor complicate, săl
batice, suprapuse, sfîșiate, mereu 
schimbate și întrerupte, este una 
din piesele sale de glorie. A înre
gistrat-o de două ori pînă acum 
cu orchestra „Philarmonia" din 
Londra, și el însuși își apreciază 
evoluția personală în funcție de 
deosebirile dintre cele două ver
siuni ; în prima era dominantă as
primea ritmului și a sonorității, în 
a doua lirismul și expansivitatea 
muzicii. Această a doua concepție 
reprezintă viziunea sa de as
tăzi. Tot ce este la Marke
vitch preocupare pentru exactitate, 
pentru culoarea sonoră, umbre și 
lumini, pentru valoarea diferen
țiată a intensității sunetului în ra
port cu anumite sugestii plastice 
ale libretului acestui balet inspirat 
de miturile ciclului anotimpurilor, 
tot ce este suplețe și stăpînire ar- 

- tistică a mecanismului ritmic a re
venit în această interpretare ma
gistrală pe care a dat-o împreună 
cu orchestra Radioteleviziunii.

Ada BRUMARU

CINÈMATOCRA.FE
Discul „Electrecord"

Arii din opere

în interpretarea

cîntăreței

Lia Hubic
Numele cîntăreței Lia Hubic, so

listă a Operei române din Cluj, 
este bine cunoscut iubitorilor de 
muzică din țara noastră și din multe 
orașe muzicale de peste hotare. 
Mai bine de un sfert de veac, Lia 
Hubic, inferpretînd roluri de seamă 
din marele repertoriu al teatrului li
ric, s-a afirmat ca o artistă înzestra
tă cu o voce pătrunzătoare, de o 
mare și sclipitoare virtuozitate și 
bogăție expresivă, cu fină sensibili
tate artistică.

Inițiativa Casei de discuri 
(record " 
prinzînd 
Rossini, 
Puccini, 
de a-și 
program

„Elec- 
de a-i dedica un disc cu- 
cinci arii din opere de 
Donizzetti, Smetana și 

oferă discofilului prilejul 
completa colecfia cu un 
bine alcătuit din creația

M 
x y

i

ä

sainferpretei. Selecția a urmărit 
Ilustreze în primul rînd capacita
tea artistei de a interpreta atît lu
crări de coloratură — în care vocea 
ei învinge cu ușurință, egal și plin 
în toate registrele, capriciile de 
scriitură ale genului — cît și arii 
dramatice sau lirice, cărora inflexi
uni particulare le atribuie 
emoționante.

Discul Liei Hubic („Arii din ope
re — ECD 1 086 Electrecord"), edi
tat într-o îngrijită prezentare grafi
că, comunică ascultătorului, cu fi
delitate, performanțele vocale și in
terpretative ale cîntăreței noastre, 
pune în lumină aspecte „clasice’ 
ale realizărilor ei. Am fi fost bucu
roși ca din repertoriul artistei (Lia 
Hubic are în repertoriul său peste 
45 de roluri, un număr Impresionant 
de lucrări de operă, operetă și mu
zică de cameră) să ni se fi dat 
posibilitatea să ascultăm și unele 
imprimări de muzică contemporană, 
românească și străină. Calitatea teh
nică a imprimării recomandă discul 
ca pe o certă realizare editorială.

efecfe

Mircea SIMIONESCU

O FRUMOASA din PADjREA 
ADORMITA — film pentru ecran 
panoramic: Patria (completare 
Vezi rîndunelele se duc) — 10;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21
• DUMINICĂ LA NEW YORK:
Republica — 8,30; 10,30; 12.45;
14,45; 16,45; 19; 21,15, București - 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, 
Excelsior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Grivita — 10,15: 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30; Modern — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21
O ȘOARECELE DIN AMERICA ; 
Luceafărul — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30
• FURTUNA DEASUPRA ASIEI;
.Union (completare Cine a luat 
pelicanii?) — 14,30; 16,30; 18,45; 21 
0 800 DE LEGHE PE AMAZOA, 
NE : Capitol — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21, Feroviar (comple
tare Pionieria nr. 5/1965) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15
© CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Festival (completare So
clul) — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 
® CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Victoria — 10; 12,30; 15; 17,45:
20,30, Giulești — 10,30; 15; 17,45; 
20,30, Melodia — 9,15; 12; 15; 17,45; 
20,30
« ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Central - 9,45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Moșilor
— 11; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completarea Prima zi)
O PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Lumina - 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30, Ferentari 
(completare , Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S.) — 16; 18,15; 20,30
© PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10
e HANKA ; Doina — 11,30; 13.45: 
16; 18,15; 20,30
0 FUGI PlRlIAȘULE — INTER
MEDIARUL CU ARIPI — ANUL 
NAȘTERII 1805 — POVESTEA
CEASULUI — UNIVERSURI PIC
TURALE — VREAU SA ȘTIU 
TOT NR. 39 : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare
O LANȚUL : Cultural ■
15,30; 18; 20,30
0 ULTIMUL TREN DIN
HILL: Dacia (completare ____
pozitorul Aram Haciaturian) — 
9,45—12,15 în continuare; 15; 17,45:

' 20,30
e PACAT DE BENZINA : înfră
țirea între popoare (completare 
Compozitorul Aram Haciaturian)
— 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30,
Munca (completare Au fost sal
vați) — 14; 16; 18,15; 20,30
0 UNCHIUL MEU Buzeștl — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30; Arta
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30 
0 Marilyn — cinemascop : Bu- 
cegi (completare Calitate în can
titate industrială) — io; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Lira (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor) 
—15; 17; 19; 21
0 TOLBA CU AMINTIRI : Uni
rea (completare Acolo unde a 
trăit Hemingway) — 16; 18,15;
20,30
0 CAPORALUL și ceilalți : 
Progresul — 15,30; 18; 20,15
0 CARTIERUL VESELIEI : To
mis — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Pacea — 16; 18,15; 20,30 
e CEAPAEV : Flacăra (comple
tare Pionieria nr. 5/1965) — 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30
0 JUDEX : Vitan — 11; 15; 17; 
19; 20,45, Miorița (c,ompl<*nre
Apele) — 9,30; 11,45; 14; -ÿ ,15;
18,45; 21, Volga (completate Că
lătorie în paradisul păsărilor. — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21
0 CĂLĂTORIE »N JURUL PA- 
MINTULUi ; Popular (completare 
Simetrie) — 16; 18,15; 20,30
0 CINEVA acolo sus ma iu
bește : Viitorul — 11,30; 15,30;
18; 20,30 Crîngași — 10; 15,30; 18; 
20,30 (la ambele completarea 
Știați că.. )
0 VESELIE LA ACAPULCO : Co* 
lentina (completare Artiști ama
tori) - 10; 15,30; 17,45; 20
0 DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop: Floreasca —« 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, Flamura — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30
0 SPĂRGĂTORUL — cinemascop: 

- -■ ------ 18,30; 20,45
ANI - 

Sării —,

10,30;

GUN 
Com-

Rahova — 14; 16,15;
0 CEI MAI FRUMOȘI 
cinemascop : Drumul 
15,30; 17,45; 20
© CAMERA IN FORMA 
Cotrocenl — 13,45; 16,1
21,15
• UN CARTOF, DOI CARTOFI t 
Cosmos (completare Lecție în in« 
finit) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost umedă, cu cer mal mult acoperit, ex- 

ceptînd Dobrogea, unde s-a menținut variabil. Au căzut ploi Intermi
tente în Transilvania, nordul Moldovei șl Oltenia. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări temporare, predominînd din est șl sud-est. Tem
peratura aerului Ia ora 14 oscila între 2 grade la Cîmpulung Moldova, 
Rădăuți, Tg. Neamț și 16 grade la Odorhel. Dumbrăveni șl Sovata. Local 
s-a semnalat ceață. In București ; Vremea a fost umedă șl rece, cu cer 
mai mult acoperit. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări din sectorul 
sud-est. Temperatura maximă a atins 8 grade.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 noiembrie. In țară : Vreme închisă, 
cu precipitații sub formă de burniță și ploaie. In nordul țării și în regiu
nea muntoasă se va semnala ninsoare. Vînt potrivit cu Intensificări pînă 
la tare predominînd din sectorul estic. Temperatura în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade, Iar maximele între 1 și 11 grade, 
in București : vreme închisă, cu ploi temporare. Vînt potrivit predomi
nînd din sectorul estic. Temperatura aerului în scădere ușoară.
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Sosirea unei delegații a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud

Cronica
SHægf-EE

La invitația Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și a Comitetului național 
pentru apărarea păcii din Republi
ca Socialistă România, joi diminea
ța a sosit în Capitală o delegație a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, condusă de 
Tran Hoai Nam, membru al C.C. 
al F.N.E.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Mihail Ghelmegeanu, vi
cepreședinte, și Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 

Z prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Gheorghe Mihoc, vicepre- 

{■ ședințe, și Sanda Rangheț, secre
tar — ai Comitetului național 
pentru apărarea păcii, Ion Cotoț, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex-

★

Delegația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
sosit joi după-amiază în orașul 
Ploiești.

însoțiți de secretarul general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Stanciu 
Stoian, și de ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Hoang Tu, 
membrii delegației au vizitat rafi
năria de petrol nr. 1 din localitate. 
Petroliștii au făcut oaspeților o 
primire călduroasă.

La mitingul care a avut loc cu 
acest prilej în sala de festivități 
a întreprinderii a luat cuvîntul ing. 
Haralambie Rădulescu, director 
tehnic al rafinăriei. Salutînd pre- 

<-■ zența în mijlocul petroliștilor plo- 
ieșteni a oaspeților vietnamezi, 
vorbitorul a spus, printre altele : 
poporul român își exprimă spriji
nul față de lupta nobilă a poporu
lui vietnamez pentru libertate si 
independență. Pacea va putea fi 
restabilită numai prin respectarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și rezolva singur problemele sale 
interne, potrivit intereselor și 
voinței sale proprii.

A luat apoi' cuvîntul conducătorul

terne. Au fost prezenți Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasa
dei, precum și șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. Pe aeroport se aflau, de ase
menea, studenți vietnamezi care 
studiază în țara noastră.

în dimineața aceleiași zile, mem
brii delegației Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud 
au făcut o vizită la Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa și la Comitetul național 
pentru apărarea păcii. Oaspeții au 
fost primiți apoi la Ministerul 
Afacerilor Externe de George Ma- 
covescu și Eduard Mezincescu, ad- 
juncți ai ministrului Tot în cursul 
dimineții, membrii delegației au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

★

delegației F.N.E., Tran Hoai Nam, 
care după ce a transmis un căl
duros salut din partea Frontului 

.Național de Eliberare și a poporu
lui sud-vietnamez a spus: ,,Dacă 
planurile agresorilor imperialiști 
n-au putut fi realizate pînă în 
urmă eu cîțiva ani, cînd noi luptam 
fără arme, lipsiți de orice ajutor, 
cu atît mai puțin realizabile sînt 
ele acum, cînd avem o armată pu
ternică, cînd ne bucurăm de spri
jinul țărilor socialiste și al altor 
state. Sîntem siguri de victoria 
noastră. Exprim și pe această cale 
— a încheiat Tran Hoai Nam — 
recunoștința noastră sinceră Par
tidului Comunist Român, guvernu
lui și întregului popor român, care 
sînt întotdeauna alături de noi, și 
al căror sprijin pornit din adîncul 
inimii îl simțim și îl prețuim“.

Mitingul a constituit o puternică 
manifestare de solidaritate fră
țească cu lupta dreaptă a poporului 
sud-vietnamez.

După încheierea întrunirii, mem
brii delegației Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
au vizitat instalațiile rafinăriei.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
® Meciul de șah Tal—Spasski a 

continuat la Tbilisi cu partida a 5-a. 
Jucînd cu piesele albe, într-o varian
tă a „partidei spaniole", fostul cam
pion mondial a reușit să cîștige un 
pion, avantaj menținut și la întreru
pere. Specialiștii apreciază că 
Spasski are totuși șanse de remiză. 
Scorul este deocamdată egal : 2—2.

• în cel de-al doilea tur al „Cupei 
orașelor tîrguri* la fotbal, Sporting 
Lisabona, jucînd pe teren propriu, a

învins cu 2—1 formația Espanol Bar
celona.

• Cont’inuîndu-și turneul în Bel
gia, echipa de fotbal Internazionale 
Milano a învins cu 3—2 echipa Stan
dard Liège. Au marcat Peiro (3), res
pectiv Vandenberg și Dignef.

© Meciul de box dintre selecțio
natele orașelor Hamburg și Lenin
grad s-a încheiat cu scorul de 16—4 
în favoarea boxerilor sovietici.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTULUI ENGLEZ

Joi dimineață, delegația Parla
mentului englez, condusă de Ian 
Mikardo, membru al Comitetului 
Național Executiv al Partidului 
laburist, a făcut o vizită la Minis
terul Comerțului Exterior, unde a 
avut o întrevedere cu Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, și cu membri ai conducerii 
ministerului.

în cursul dimineții, membri ai 
delegației au vizitat Muzeul Sa
tului.

Ambasadorul jMarii Britanii la 
București, L. Ch. Glass, a oferit joi 
seara o recepție în cinstea delega
ției Parlamentului englez.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, acad. A. 
Oțetea, președintele Grupului parla
mentar de prietenie România — 
Marea Britanie, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, conducători ai 
unor instituții centrale, funcționari 
superiori ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTULUI INDIAN

în cursul zîlei de joi, delegația 
Parlamentului indian, condusă de 
deputatul K. D. Malavya, a vizitat 
complexul petrochimic Brazi și ora
șul Ploiești.

în aceeași zi, membrii delegației 
au fost primiți de Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe. La 
întrevederea care a avut loc cu a- 
cest prilej a participat și Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Seara, acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, a oferit un dineu în cinstea 
delegației Parlamentului indian la 
care a luat parte și'-K. R. F. Khil- 
nani, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE

SOVIETO—ROMÂNE LA BRAȘOV

Joi dimineață, membrii delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
române, condusă de E. A. Vasiu- 
kova, au fost oaspeții constructo
rilor de tractoare. în aceeași zi, ei 
au mai vizitat noile cartiere ale 
orașului Brașov, monumente isto
rice și Poiana Brașov.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ÎNCHEIERII ARMISTIȚIULUI 

ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Cu prilejul aniversării încheierii 
armistițiului în primul război 
mondial, joi dimineața a avut loc 
la cimitirul militar Bellu solem
nitatea depunerii unor coroane de

flori în memoria ostașilor fran
cezi căzuți în primul război mon
dial pe teritoriul României. Au 
depus coroane de flori Constantin 
Dumitrescu, vicepreședinte al Sfa
tului popular al Capitalei, și Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București. Au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Ministerului For
țelor Armate, precum și membri 
ai ambasadei Franței. în aceeași 
zi, în memoria ostașilor francezi, 
au fost depuse coroane de flori de 
reprezentanți ai organelor locale 
de stat și ai ambasadei franceze, 
la cimitirele din orașele Galați și 
Giurgiu.

•fc

Joi a plecat spre patrie delega
ția Consiliului național al femei
lor din R. P. Ungară, care a făcut 
o vizită de 10 zile în țara noastră. 
Din delegație au făcut parte Iulia 
Turgonyi, membră a secretariatu
lui consiliului, și Kolmanne 
Kovacs, secretara Consiliului fe
meilor din județul Borsod. Dele
gația a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din regiu
nile București, Iași, Bacău, Brașov, 
Ploiești și din orașul București, a 
purtat discuții cu membre ale co
mitetelor și comisiilor de femei din 
aceste regiuni privind activitatea 
lor obștească. Oaspetele au fost 
primite la Consiliul național al fe
meilor de către Suzana Gîdea, 
președinta consiliului.

★
Vida Marke, secretara generală 

a Congresului național al femeilor 
din Sierra Leone, și Elena Diaz, 
activistă a organizației de femei 
din Chile, care au vizitat Româ
nia la invitația Consiliului Națio
nal al Femeilor, au plecat spre 
patrie. în timpul șederii în țara 
noastră, oaspetele au vizitat obiec
tive economice și social-culturale 
din regiunile Banat, Oltenia, Ar
geș și din orașul București și au 
purtat discuții cu membre ale co
mitetelor și< comisiilor femeilor din 
regiunile vizitate. Ele au fost pri
mite de Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor.

EXPOZIȚIA 
„SCENOGRAFIA ÎN FINLANDA"

Foaierul Teatrului de stat din 
Constanța găzduiește pînă la 25 
noiembrie expoziția „Scenografia 
în Finlanda“, organizată de 
I.R.R.C.S. și comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă. Expoziția 
cuprinde 65 panouri cu afișe de 
teatru, schițe de costume și deco
ruri, fotografii înfățișînd aspecte 
din diferite spectacole susținute pe 
scenele principalelor teatre din 
Finlanda. Joi, la vernisajul expozi
ției, au participat numeroși oameni 
de artă și cultură, precum și Pekka 
Jouhikainen, atașat al Ambasadei 
Finlandei la București. (Agerpres)
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Prestigiul 
se ciștigă 
prin muncă 
stăruitoare

(Urmare din pag. D

Un calcul sumar arăta că nu se pot 
produce aproximativ 100 000 de 
rulmenți cardanici. Vădind ușurin
ță în rezolvarea situației care se 
crease, unii planificatori și tehni
cieni au găsit în pripă o soluție — 
și anume : înlocuirea acestui tip de 
rulmenți cu altul, care însă nu era 
solicitat de beneficiari în acest tri
mestru. Conducerea uzinei nu a 
acceptat o asemenea soluție. Ar fi 
însemnat să rezolvăm problema 
exclusiv din punctul de vedere al 
întreprinderii. Or, este bine știut că 
realizarea planului pe sortimente, res
pectarea cu strictețe a sarcinilor con
tractuale reprezintă o condiție funda
mentală pentru ca marele angrenaj 
al economiei să funcționeze perfect. 
Dacă nu am fi livrat toate sorti
mentele planificate de rulmenți, 
îndeplinind totuși planul producției 
globale, aceasta n-ar fi servit ni
mănui. Nici chiar întreprinderii 
noastre, întrucît s-ar fi creat 
stocuri, n-am mai fi avut fonduri 
disponibile la bancă. Un colectiv de 
ingineri și tehnicieni a studiat po
sibilitățile existente și a rezolvat a- 
ceastă problemă. Operația de strun- 
jire la rulmenții cardanici se exe
cută la strungurile multiaxe. Care 
este efectul ? Productivitatea mun
cii s-a dublat, „strangularea“ a 
fost înlăturată.

Firește, încărcarea judicioasă a 
capacității de producție a mașini
lor și utilajelor constituie doar o 
latură a pregătirii și organizării fa
bricației. O atenție tot atît de mare 
acordăm asigurării decalajului ne
cesar între secții, sectoare și chiar 
între operații. Este de neconceput 
desfășurarea normală, ritmică a pro
ducției, fără a exista în permanenfă 
stocul normat de piese Interoperafil 
și intersecfil. Pe această bază am 
reușit să îmbunătățim Indicii de uti
lizare a mașinilor, să ridicăm ni
velul calitativ al produselor. Bine 
înțeles, un decalaj se poate pierde 
ușor dacă aprovizionarea tehnico- 
materială nu merge bine în toate 
verigile producției. Iată de ce mă
surile pentru pregătirea temeinică 
a fabricației au mers mînă în mînă 
cu cele legate de aprovizionarea 
cît mai bună a locurilor de muncă 
cu materiale.

— Ați amintit, ca o cale im
portantă, perfecționarea tehno
logiei. Ce s-a întreprins în a- 
ceastă direcție ?

— Nu greșesc dacă afirm că a- 
nul acesta, poate nici o altă cale

nu a fost folosită cu mai multă efi
ciență în uzina noastră ca perfec
ționarea tehnologiei de fabricație. 
Este edificator faptul că majorita
tea măsurilor cuprinse în planul 
M.T.O. și aplicate în acest an se 
referă la introducerea sau extin
derea unor procedee avansate, la 
perfecționarea tehnologiei. îmi a- 
mintesc că, anul trecut, cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan pe 
1965, unele cadre tehnice și de con
ducere din uzină și-au manifestat 
îndoiala că vom putea îndeplini 
sarcina de sporire a productivității 
muncii. Majoritatea colectivului a 
socotit însă că avem posibilități, 
rezerve importante în această di
recție. Viața a infirmat punc
tul de vedere al scepticilor, 
Dacă în 10 luni productivitatea mun
cii a crescut, așa cum am mai ară
tat, cu 20 la sută, factorul care a in
fluențai hotărîfor această realizare a 
fost tocmai perfectionarea tehnolo
giei. Aproape 80 la sută din sporul 
producției s-a realizat și în acest an 
pe această cale. Concludent este 
următorul exemplu. La un moment 
dat, în secția role — a cărei pro
ducție urma să crească cu 30 la 
sută — s-a creat o „strangulare“ la 
mașinile cu avans transversal. în 
această situație trebuia urgent gă
sită o soluție. Un colectiv a îm
bunătățit tehnologia prin adaptarea 
unor discuri cu pas la mașinile res
pective. Productivitatea muncii a 
crescut la această operație de 5 
ori ; două mașini au rămas dispo
nibile. Ele au fost însă modificate 
și adaptate pentru executarea altor 
operații.

—■ Firește, faptul că în acest 
an rulmenții fabricați în uzină 
au fost exportați în 36 de țări 
este o dovadă a calității și per
formanțelor lor superioare. Vă 
rugăm să ne spuneți pe ce mă
suri ați pus accentul pentru îm
bunătățirea calității rulmenți
lor.

— Noi ne-am convins că succe
sul luptei pentru o înaltă calitate 
a produselor este asigurat nu de o 
muncă în general, ci de aplicarea 
unui program cuprinzător și efi
cient de măsuri de-a lungul între
gului flux tehnologic. încă de la 
începutul anului am întocmit un 
plan care a cuprins 140 de măsuri 
vizînd îmbunătățirea calității. Pla
nul a fost bun, el ne-a dat putința 
să știm în orice moment ce avem 
de făcut. Lucrul de căpelenle îl con
sider însă — și în această privin
ță organizația de partid a dus o mun
că susținută — că în uzină s-a ur
mărit pas cu pas cum sînt aplicate 
măsurile preconizate pentru ca ele 
să dea maximum de eficacitate. 
Desigur, accentul l-am pus pe 
perfecționarea tehnologiei de fa
bricație. Amintesc, printre mă
surile luate, înlocuirea rodaju
lui manual cu rodajul mecanic prin 
vibronetezire la rulmenții radiali 
cu bile. Noua tehnologie a dus la 
îmbunătățirea calității suprafețelor 
cu două clase, la creșterea durabi
lității și rezistenței la uzură. O 
realizare similară este și perfecțio
narea tehnologiei de rectificare a 
căilor de rulmenți. Efectul : pre
lungirea vieții rulmenților cu cel

puțin 30 la sută. Evident, preocu
parea pentru perfecționarea tehno
logiei de fabricație a fost împle
tită și cu alte măsuri cum sînt : 
ridicarea nivelului tehnico-profe- 
sional al muncitorilor și tehnicie
nilor, întărirea controlului preven
tiv de calitate și altele.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii noștri sînt hotărîți să dove
dească și de acum înainte perse
verență și inițiativă în îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an, 
să pregătească temeinic producția 
primului an al cincinalului pentru 
a trece cu toate forțele la înfăp
tuirea sarcinilor sporite, tot mai 
complexe, trasate de Directivele 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Beneficiile 
pot fi mai mari

(Urmare din pag. D

rea numărului de animale ce re
vin unui îngrijitor, a preferat să 
angajeze mai mulți oameni. Astfel 
s-a depășit fondul de salarii. Și 
încă un aspect : din cauza neasi- 
gurării unei asistențe veterinare și 
a unor adăposturi corespunzătoare, 
s-au înregistrat pierderi însemnate 
în sectorul porcin. Toate acestea 
au dus la cheltuirea unei sume 
de 800 lei în plus peste prevederi
le planului pentru fiecare animal.

Sume importante au fost chel
tuite pentru transportul furajelor 
și la gospodăria de stat Dumbra
va. Din această cauză, costul li
trului de lapte produs aici a fost 
cu 0,20 lei mai mare față de plan, 
iar pentru întreținerea unei vaci 
s-au cheltuit în plus 180 lei.

„Beneficiile noastre ar putea fi 
mai mari dacă nu am pierde în 
zadar sume de bani din cauza u- 
nei planificări neraționale — spu
ne inginer ILIE CIOVICÄ, direc
torul gospodăriei de stat Sascut. 
In loc să ni se repartizeze de că
tre trustul central gostat tăiței de 
sfeclă (borhot) de la fabrica de za
hăr din Sascut, care se află peste 
drum de gospodăria noastră, sîn
tem nevoiți să-i aducem, conform 
planificării, de la Roman, la o 
distanță de peste 80 km. Astfel 
pierdem zilnic cîte 3 000 lei. Iată 
deci, un robinet deschis din cauza 
planificării din birou. Și nu e sin
gurul."

Unele gospodării de stat au fă
cut investiții pentru mica mecani
zare, ceea ce a contribuit la spo
rirea productivității muncii și la 
reducerea prețului de cost, deter- 
minînd astfel realizarea unor be
neficii importante. Sînt însă și uni
tăți unde investițiile făcute în a- 
cest scop nu sînt folosite cu efi
ciență ridicată. Există lin mare nu
măr de utilaje și aparate de muls 
care stau nefolosite și pentru care

se plătesc amortismente. La gos
podăria de stat Zănești stă nefo
losit de ani de zile un aparat de 
muls din lipsa unor piese de le
gătură. Asemenea utilaje sînt și la 
gospodăriile de stat Girov, Săndu- 
leni și altele. Pentru aceasta, uni
tățile din cadrul trustului au plătit 
amortismente în valoare de circa 
1 000 000 lei. Adăugind la aceasta 
și sumele plătite ca salarii oame
nilor care execută lucrările ce ar 
trebui făcute cu mașinile și utila
jele respective, vom vedea că be
neficiile au fost simțitor dimi
nuate.

După cum arată faptele însă, 
chiar și acele gospodării de stat 
care și-au îndeplinit planul de be
neficii puteau să aibă o contribu
ție mai mare la fondul statului 
printr-o gospodărire mai judicioa
să a mijloacelor bănești pe care le 
au la dispoziție.

Activitatea economico-financia- 
ră, oglindirea rezultatelor bune ob
ținute în producție în indicatori fi
nanciari mai ridicați trebuie să stea 
mai mult în atenția trustului gos
tat și a conducerilor gospodăriilor 
de stat, a comitetului regional de 
partid. Experiența gospodăriilor 
de stat fruntașe dovedește că sînt 
posibilități ca toate unitățile din 
regiune să aibă un grad superior 
de rentabilitate. Pentru aceasta 
este necesară studierea acestei ex
periențe și generalizarea ei în pro
ducție.

Profesori, 
oameni

(Urmare din pag. I)

cel mai delicat, mai lunecos, mai fragil 
și mai tare în același timp, cu făpturi 
umane care făgăduiesc fot și care, 
dacă știi să te porji, își vor fine fă- 
găduiala. S-a pregătit pentru ele, me
seria lui e educarea, justificarea lui 
morală și socială e să crească tinerele 
generații. Nu numai să le învefe car
te, ci să le educe, să le facă să treacă 
-pragul greu, plin de primejdii și ten
tații neclare al adolescenfei, în fine- 
refea în care încep răspunderile.

Profesorul este omul împlinit cu 
care copilul, mic sau mare, are 
de-aface în fiecare zi, multe ceasuri 
pe zi, mulfi ani la rînd. îl are în fafa 
lui, și îl poate socoti o binecuvîn- 
tare sau o pedeapsă. Ochiul copilului 
culege și păstrează, mintea lui, teren 
virgin, absoarbe, și nu numai noțiuni, 
mintea lui scoate concluzii, și nu nu
mai privitoare la geografie, matema
tici și chimie. Acolo concluziile îi 
sînt mai curînd date. Cele pe care le 
trage el sînt privitoare la omul ce îi 
stă în față cu autoritatea științei acu
mulate și a vîrsfei care-i dă dreptul 
la o catedră. Copilul nu pierde ni
mic, copilul, mic sau mare, vede ori
ce. El recepționează cu toată făp
tura lui jocurile de dispoziție ale pro
fesorului, e copleșit de tristețea lui, 
dacă e la vedere, iar dacă veselia

RĂSFOIND' PRESA
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^O ai âF nea
Senatorul Fulbright despre influența „miriapodului militaro - industrial" 
asupra politicii americane

Ziarul vest-ger- 
man „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU“ 
publică o corespon
dență a trimisului său 
la Washington, Heinz 
Pol, în care comen- ■ 
tează recentele decla
rații ale senatorului 
Fulbright în legătură 
cu agresiunea din Vi
etnam.

Zilele acestea, sena
torul Fulbright a repetat 
cererea sa — formulată 
pentru prima oară în 
public încă acum cîteva 
luni — de a întrerupe, 
temporar, bombarda
mentele americane asu
pra Vietnamului de 
nord. Acest apel a fost 
lansat într-un moment 
cînd opinia publică din 
S.U.A. — în primul rînd 
ca urmare a numeroase
lor demonstrații împo
triva politicii americane 
în Vietnam ale studenți
lor și ale intelectualilor 
— este zguduită într-o 
măsură cum rareori s-a 
mai înfîmplat în aceas
tă țară.

Demonstrațiile de ma
să ale tineretului — 
și confrademonstrațiile 
puse la cale, între timp, 
de asociații de dreapta 
și la care au participat 
însă un număr mult mai 
mic de oameni — au 
sporit interesul față de 
cele ce se petrec în 
Vietnam. Senatorul Ful
bright care, în calitatea 
sa de președinte al co
misiei senatoriale pen
tru problemele externe, 
exercită o influență 
considerabilă asupra o- 
rientării politicii externe 
americane..., afirmă că 
demonstrațiile împotriva 
războiului din Vietnam, 
chiar dacă nu s-au bu
curat de o atenție prea 
mare din partea oficiali
tăților, exercită totuși o 
influență asupra oame
nilor care judecă și care 
dau dovadă de simț de 
răspundere. Pentru că 
dincolo de protestul ti
neretului, de divergen
țele de păreri în ce pri
vește ruperea în bucăți 
a ordinelor de chemare, 
manifestare care ia o 
amploare fot mai mare, 
nu stă, de fapt, nimic 
altceva decît dorința ar-

ca- 
po-

zătoare de a pune 
păt cît mai repede 
sibil unui conflict sînge- 
ros care, atît din punct 
de vedere moral cît și 
din punct de vedere 
milifaro-politic, stîrnește 
sentimente dintre cele 
mai îndoielnice. Chiar 
și majoritatea acelora 
care în S.U.A., din dife
rite motive, se pronunță 
pentru continuarea 
boiului, recunosc 
Statele Unite n-au 
de la bun început 
un drept de a inter
veni în treburile inter
ne ale Vietnamului, 
cum însă, 
ceștia, 
asumat 
ment" 
tuturor 
cere respectat.

Fulbright și, o dată cu 
el, alți oameni 
vern și din 
(care, desigur, 
dovadă de același cu
raj și de același simț de 
răspundere) nu sînt de 
aceeași părere. După 
părerea lui Fulbright, în 
momentul de față, po
litica externă a S.U.A. se 
călăuzește în prea mare 
măsură de rațiuni pur 
militare și de tendințe 
de forță. în legătură cu 
cererea de a înceta, 
temporar, bombarda
mentele, senatorul, care 
este probabil bine in
format atacă — în cu
vinte cumpătate, care au 
însă un efect cu atît mai 
mare — Ministerul Apă
rării și Central Intelli
gence Agency (C.I.A.). 
După părerea senatoru
lui, aceste instituții influ
ențează calculele de po
litică externă într-o mă
sură mult mai hofărîtoa- 
re decît Ministerul de 
Externe și alte instituții 
civile. „Potrivit tradiției 

;— a spus Fulbright — 
autoritățile militare au 
datoria să îndeplinească 
indicațiile instituțiilor 
răspunzătoare pentru 
politică în ansamblul ei; 
iar C.I.A. este doar o 
organizație de spionaj 
și contraspionaj, care nu 
are dreptul să se ames
tece în directivele pri
vind politica externă"... 
„Dar Pentagonul — a

răz- 
că 

avut 
nici

A- 
pretind a- 

S.U.A. și-au 
un „angaja- 

care, în pofida 
riscurilor, s-ar

din gu- 
congres 
nu dau

Li.
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lui e nestăpînită, îi deslînează aten
ția. Copilul își imită profesorul fără 
să știe cînd, chiar dacă nu-l pre
țuiește. Se dorește ca el, fără s-o re
cunoască chiar, dacă îl admiră. îi 
scapă printre degete dacă-l simte 
slab, sau sfios, sau descurajat. El dis
prețuiește uneori, se teme și atunci 
urăște și învață în silă, suferă că nu 
e luat în seamă de profesor și a- 
tunci se răzbună manifesfînd și el 
nepăsare, în clasă sau afară. Se as
prește sau se înstrăinează, dacă e 
tratat cu ironie.

Meseria de profesor e grea. Poate 
că nicăieri, afară de medicină, unde 
doctorul trebuie să fie la fel de u- 
man, nu e atît de necesar ca omul 
să dezbrace în ceasurile lui de mun
că, interese și gînduri personale, 
preocupări egoiste, subiectivism și 
porniri, ca să devină cel de care 
viitorii oameni din fața lui au nevoie, 
cel pe care îl copiază inconștient, 
cel care dacă nu e < , 
velul înțelegerii lor, de sensibilitatea 
lor, de nevoia de căldură pe care 
mulți copii o au și n-o recunosc, nu-și 
duce la capăt sarcina delicată și grea, 
de răspundere.

Profesorul e Profesor (cu majuscu
lă) cînd are autoritatea competentă 
și echilibrul stabil al celui care e 
convins că meseria pe care o face 
nu e nici o „carieră”, nici un mijloc 
de trai numai, ci un soi de misiune, 
de datorie cetățenească, frumoasă, 
nobilă, mare. în meseria de profesor 
e vorba de vocație, ca în arfă. Și tot 
ca în arfă, de generozitate, de dă
ruire totală. Nu numai de lecții bine 
formulate și de recomandări bine gîn- 
dite, de critică aspră și de îndem
nuri inimoase, sau și de ele, fără 
îndoială, dar înainte de orice și mai 
mult decît orice, de un mod de a 
exista în fafa clasei, corespunzător, 
firește, cu adevăratul său mod de a 
exista, de a participa la viața cla
sei și de a fi, în fața ei, necontenit, 
ceea ce-i cere ei să devină. Fără 
excese, fără panică, fără dispreț, fără 
ca el însuși să șovăie în vreun fel. 
în asemenea chip îneît elevul care 
îl imită pe cutare actor de cinema, 
să-l imite pe profesor, pe cel 
cu care își va petrece viața în cla
să în fiecare zi, să creadă în el, 
în cuvîntul lui care e una cu fapta 
și ținuta lui, și să ajungă omul pe 
care pedagogul și-a făgăduit sau a 
făgăduit altora că-l va crește.

E ușor, fără îndoială, să-ți dai pă
rerea de cum ar trebui să fie, e mult 
mai greu s-o împlinești, greu însă 
e orice lucru dus la capăt cu desă- 
vîfșire, greu și plin de bucuria clară 
a izbîndei. Și mulți profesori știu că 
e așa, pentru că așa procedează și 
pentru că le e cunoscută această 
bucurie.
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continuat Fulbright — 
exercită o influență u- 
riașă, chiar mai mult 
decît uriașă, asupra 
Casei Albe". Un om cu 
funcția lui Fulbright 
și care se bucură de in
fluența lui nici că se 
poate exprima mai clar.

De " ■' 
flicful 
este denumit 
shington, „ 
McNamara”. Acum, se
natorul Fulbright este a- 
cela care arată în mod 
public că McNama
ra și Pentagonul, a- 
dică militarii, contro
lează peste 50 la sută 
din bugetul total al na
țiunii. O parte 
fantă 
țării 
urma 
arde 
Ministerul 
cheltuiește anua1 pentru 
comenzile sale. Nu este 
deci de mirare că, în 
S.U.A., generalii și di
rectorii generali (ai com
paniilor) se înțeleg atît 
de bine și sînt în mă
sură să-și spună cuvîn
tul în toate hofărîrile 
politice mai importante.

Fulbright care, după 
cum ne amintim, a ana
lizat la timpul 
fr-un mod critic politica 
lui Johnson față de Re
publica Dominicană, re- 
levînd atunci multe 

dubioase, și

mult timp con- 
din Vietnam 

la Wa- 
,războiul Iu!

impor- 
a industriei-cheie a 
înflorește de pe 
celor 50 de mili- 

de dolari pe care 
Apărării le

său în-

levînd 
puncte 
care acum cere o „pau
ză" în Vietnam, este 
considerat, în mod fi
resc, de mulți oameni 
drept „oaia neagră” a 
turmei de un alb impe
cabil ce urmează cu do
cilitate,
Johnson. Moyers, șeful 
oficiului de presă al 
Casei Albe, a declarat 
zilele acestea că John
son s-a arătat surprins 
de demonstrațiile împo
triva războiului din Viet
nam și de faptul 
„există cetățeni ale 
ror sentimente față 
țară nu concordă cu 
feresele naționale”, 
legătură cu această 
marcă, ziarul „New York 
Times”, căruia nu 
poate reproșa că ar fi 
dintre acelea 
tă noduri în 
făcut, într-un 
următoarea
„Cu alte cuvinte, aceas
ta înseamnă : ori ești 
întru totul de acord cu 
Johnson, ori ești un duș
man al țării”.

pe păstorul ei,

că 
ca
de 
în-
în 

re-

i se

cau-care 
papură, a 
editorial, 
re,marcă :

Arfa
Era cît pe aci să se 

năruie o nouă „teo
rie“ a artei. Ea „a 
supraviețuit“ numai 
datorită intervenției 
școlii de arte plastice 
din Basel, care a ho
tărît să demonstreze 
în mod practic „vala
bilitatea“ ei. Cu spriji
nul acestei școli unui 
oarecare Tim Ulrichs 
din R.F.G., i s-a per
mis să-și expună pro
pria persoană, închisă 
într-o cutie de sticlă, 
într-un institut de în- 
vățămînt din Elveția, 
în calitate de „cea 
dinții operă de artă 
vie“.

Ulrichs consideră o- 
peră artistică „vie“ 
doar o persoană, în 
speță persoana sa. E 
adevărat că nu exclu
de din această noțiu
ne și scaunele vechi, 
legumele și cioburile 
de oglindă.

Opera lui Ulrichs 
urma să fie expusă la 
expoziția anuală 
artă din Berlinul oc
cidental.
rii au înscris expona
tul sub numărul 185 
și respectivul și-a co
mandat, contra 276

de

Organizato-

STUDENTĂ LA 80

Orientări
scandinave

Sub titlul „Țările nordice și 
reforma N.A.T.O.“, săptămînalul 
francez „LA TRIBUNE DES NA
TIONS“ scrie următoarele:

„Cu prilejul recentei conferințe a 
parlamentarilor N.A.T.O. de la New 
York, reprezentantul Norvegiei, Tar- 
kell Tande, a ținut să-i asigure pe 
partenerii atlantici că politica Nor
vegiei față de alianță rămîne ne
schimbată, după ce, în urma alege
rilor, guvernul social-democrat a 
fost înlocuit de o coaliție a unor 
partide burgheze.

în pofida acestor asigurări, în 
presa norvegiană ca și în cea bri
tanică apar știri privind contacte 
între guvernele Suediei și Norve
giei în scopul de a se studia 
bilitafea unei alianțe defensive 
cele două țări, în cazul cînd 
vegia ar abandona N.A.T.O. în
(termenul cînd expiră perioada de 
20 de ani pentru care a fost în
cheiat inițial Tratatul nord-atlantic). 
Din sursă engleză se afirmă că 
ceastă inițiativă ar fi sprijinită
miniștrii de externe ai Suediei și 
Norvegiei. Despre negocieri 
acest sens a relatat și un mare co
tidian din Oslo, referindu-se 
«surse suedeze autorizate».

Recent, purtători de cuvînt 
celor două guverne au respins
ceste zvonuri, calificîndu-le drept 
«pure speculații». în același timp, 
ministrul apărării suedez, Andersen, 
a relevat că, atît în Suedia cît și 
în Norvegia, «anumite grupări» dau 
dovadă de un viu interes față de 
ideea unei alianțe defensive a ță
rilor nordice. în Norvegia partiza
nii unei asemenea uniuni ar fi, mai 
înfîi, socialiștii populari, ostili 
N.A.T.O., iar în Suedia anumite or
ganizații social-democrafe, printre 
care cele de tineret. între aceste 
grupări s-ar fi stabilit unele con
tacte. Dar, ori ce-ar fi, este vizibil 
că astăzi există în Norvegia forțe 
care exercită presiuni în favoarea 
unei neutralități".

posi- 
între 
Nor- 
1969

a-
de

în

la

ai 
a-

mfr-o „nouă viziune''
mărci, o cutie de sti
clă. Numai că secția 
de artă a Senatului 
vest-berlinez a îm
piedicat prezentarea 
„creației". Intr-o scri
soare 
riului, 
tă că 
tă vie“, 
vit condițiilor puse de 
expoziție, „trebuia să 
aibă pe partea opusă 
o tăbliță cu semnătura 
autorului" n-a fost a- 
dusă din timp pentru 
vizionare și apreciere.

adresată ju- 
secția ara- 

„opera de ar- 
'care, potri-

J

După care, dr. Eber
hard Roters, membru 
al juriului, i-a comu
nicat lui Ulrichs refu
zul. Motivarea : „O o- 
peră de artă trebuie 
să fie integral creată 
cu ajutorul mîinilor, 
ceea ce despre persoa
na dv., se înțelege, nu 
s-ar putea afirma“.

Iată și replica lui 
Ulrichs : „Sălile expo
ziției din Berlinul oc
cidental 
tii; în 
ponat 
atrage

au fost pus- 
calitate de ex- 
eu aș fi putut 
vizitatori".

Ulrichs ca „ta
petă de artă

DE ANI an fost scufun-
Decana de vîrstă a studenților 

francezi, Simone de Meyernberg, 
în vîrstă de 80 de ani, care în luna 
iulie a.c. a obținut diploma de li
cențiat în litere, se află din nou 
alături de studenți în amfiteatrul 
de la Sorbona. în acest an, scrie 
agenția France Presse, Simone de 
Meyernberg pregătește alte două 
examene pentru obținerea diplo
melor complimentare de licențiată 
în filologia engleză și germană. 
Meyernberg și-a dat bacalaureatul 
în 1905.

plasele de pescuit
date la 850 și la 1 100 m. La astfel 
de adîncimi, considerate neproduc
tive, a fost eapturată 
de pește dublă față de 
cuită la 300 de metri.

CEASUL VA INDICA

PESCUITUL „ABISAL“

Anul viitor, o flotilă sovietică 
din Atlantia va începe să foloseas
că o nouă metodă de pescuit prin 
coborirea plasei la adîncimi de 
1 300 m. Această nouă metodă a 
fost precedată in cursul anului tre
cut de experiențe în cadrul cărora

o cantitate, 
aceea pes-

ORA 24?

După cum scrie ziarul elvețian 
„Die Tat" specialiști din industria 
de ceasuri a S.U.A. au hotărît să 
convoace o comisie tehnică ame- 
ricano-europeană la Paris și 
Washington pentru a schimba ca
dranul ceasurilor care după pă
rerea lor este învechit. Ei propun 
ca pe viitor cadranul să fie îm
părțit în 24 de unități. în jumă
tatea dreaptă a cadranului să se 
afle cifrele de la 1 la 12, cifra 12 
situîndu-se 
acum 6, iar 
cadranului, 
24 ocupînd

pe locul pe care e 
în jumătatea stîngă a 
cifrele de la 13 la 24, 
locul Iul 12.



Guvernul rasist COLONIALIST

Reacția Londrei

africane și cererile opiniei publice mondiale

Premierul guvernului rasist al Rhodesiei, Kan Smith, a procla
mat joi, în mod unilateral, „independența“ țării. Prima măgură 
luată după aceea de guvern a fost instituirea unei cenzuri severe. 
Nici o informație, articol, fotografie nu poate fi imprimată sau 
difuzată fără acordul prealabil al unui oficiu guvernamental spe
cial.

t

O. N. U. Numeroase delegații

drepturilor legitime ale R. P. Chineze

In Camera Inferioară a fost forțată
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consacră 
Marcos, 

treilea

fost 
alte

de ase- 
neîntîr- 
respin- 
Chine“. 

și Tai-

BUDAPESTA. La 11 noiembrie 
s-a deschis la Budapesta sesiunea 
Adunării de Stat a R. P. Ungare. 
Au fost prezentate raportul Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare 
cu privire la activitatea între sesiu
nile Adunării de Stat și raportul cu 
privire la aplicarea legii referit» are 
la reforma învățămîntului. J. Kâ- 
dâr și F. Erdei au fost aleși în 
Consiliul Prezidențial al R. P. Un
gare.

CARACAS. Un grav Incident s-a 
produs miercuri noaptea intre politie 
și manifestanții venezueleni, care de
monstrau în fața palatului Congresu
lui, cerînd eliberarea deținuțiior poli
tici și încetarea represiunilor din lo
calitățile unde s-au semnalat lupte de 
partizani. Poliția a deschis focul îm
potriva manifestanțiior, omorînd un 
demonstrant șl rănind multi alții. Au 
fost operate zeci de arestări.

în semn de protest împotriva in
tenției deputâților liberal-demo- 
crați de a ratifica cu orice preț 
tratatul, joi au avut loc mari de
monstrații și mitinguri la Tokio și 
în alte orașe ale Japoniei. La 
Tokio, împotriva demonstranților 
au fost folosite însemnate unități 
de poliție. între demonstranți și 
poliție au avut loc ciocniri. 41 de 
demonstranți au fost arestați.

LONDRA. Un număr de 
membri laburiști ai Parlamentului 
britanic, reprezentînd aripa de 
stînga a partidului, au semnat o 
moțiune în care condamnă neinclu- 
derea de către guvern în mesajul 
tronului a planurilor sale de națio
nalizare a industriei siderurgice.

Cine-i

ATENA. Primul ministru al Gre
ciei, Stephanopoulos, a anunțat că 
membrii grupului său se vor des
prinde de partidul Uniunea de cen
tru și vor constitui într-un viitor 
apropiat un partid politic de sine 
stătător.

seara ratificarea 
așa-zisa norma- 
japono—sud-co- 
agenției U.P.I.,

TOKIO 11 (Agerpres).— Partidul 
de guvernămînt liberal-democrat 
din Japonia, care deține în Camera 
Inferioară a Parlamentului 467 de 
locuri, a forțat joi 
tratatului privind 
lizare a relațiilor 
reene. Potrivit
guvernul Sato urmează să prezinte 
tratatul și anexele sale spre apro
bare Camerei Superioare a Dietei.

SOFIA. La 11 noiembrie a părăsit 
Sofia lordul Charles Percy Snow, 
om de litere. în cursul vizitei 
de o săptămînă în Bulgaria el a 
discutat cu activiștii pe tărîm ob
ștesc,^ scriitori și reprezentanți de 
seamă ai vieții culturale despre 
extinderea relațiilor dintre Bulga
ria și Marea Britanie în domeniile 
tehnico-științific și cultural. Ch. 
Snow a fost primit de Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

„mai tare"

tokio

Sfidind năzuința de libertate a populației

a proclamat unilateral
independența“ Rhodesiei

0 GRUPUL ȚARILOR AFRO- 
ASIATICE LA O.N.U. a hotărît 
să ceară întrunirea Consiliului 
de Securitate care să discute 
„amenințarea la adresa păcii și 
securității“ creată de declarația 
unilaterală de „independență“ a 
Rhodesiei. Algeria a anunțat că 
va prezenta la O.N.U. o rezoluție, 
cerînd Marii Britanii să folo
sească toate mijloacele, inclusiv

forța, pentru a pune capăt acțiu
nii guvernului Ian Smith.

9 NU VOM RECUNOAȘTE 
NICI UN GUVERN RHODESIAN 
apărut ca urmare a declarației 
unilaterale de „independență“ — 
au declarat mai multe țări, prin
tre care Franța, Australia, Sin
gapore, Danemarca, R.F.G., pre
cum și Curtea internațională de 
justiție.

UN ACT

In cursul nopții de miercuri, 
premierul Wilson a avut repetate 
convorbiri telefonice cu înaltul 
comisar britanic de la Salisbury ; 
iar la ora 6 dimineața, într-un 
dialog telefonic direct de zece 
minute cu Ian Smith, a făcut o 
ultimă încercare — infructuoasă 
și aceasta — de a-1 convinge să 
renunțe la pasul său.

După anunțarea știrii din Sa
lisbury, la Londra au avut loc 
ședințe ale cabinetului britanic 
și ale comitetului guvernamen
tal al apărării și al afacerilor ex
terne. Imediat după aceea, situa
ția creată era inclusă cu prio
ritate pe ordinea de zi a Came
rei Comunelor.

După-amiază, în fața unei a- 
sistențe record, premierul Wil
son a făcut o declarație în care 
guvernul britanic condamnă ac
tul de la Salisbury și îl consi
deră fără efect. Totodată, el a 
anunțat măsurile economice lua
te împotriva guvernului rhode- 
sian. Printre acestea, premierul 
a enumerat oprirea oricăror ex
porturi către Rhodesia, exclude
rea acesteia din zona lirei ster
line și din sistemul preferențial 
al Commonwealth-ului, înceta
rea cumpărării de tutun, unul 
din principalele produse de ex
port ale Rhodesiei. S-a anunțat, 
de asemenea, că înaltul comisar 
rhodesian la Londra a fost in
vitat să părăsească teritoriul 
Marii Britanii, iar înaltul comi
sar britanic la Salisbury a fost 
rechemat. Din ordinul reginei, 
întregul guvern Smith a fost de
mis din funcțiile sale.

Răspunzînd unor întrebări puse 
de deputați, Harold Wilson a 
precizat că Marea Britanie se ya 

! menține pe aceeași poziție — cu- 
I noscută de altfel mai de mult — 

aceea de a exclude eventualita
tea folosirii mijloacelor militare 
pentru a constrînge autoritățile 
de la Salisbury să renunțe la 
aplicarea hotărîrii luate. Atît li
derul conservator Edward Heath, 
cît și liderul liberal Jo Grimond 
au exprimat în termeni generali 
sprijinul față de declarația fă
cută de șeful guvernului.

în același timp, primele ecouri 
sosite astă seară la Londra arată 
că țările africane exprimă păre- 

. rea că Marea Britanie nu a adop
tat o atitudine îndeajuns de fer
mă, și de categorică față de gu-

vernul rasist al lui Ian Smith — 
acea atitudine care ar fi ajutat să 
se evite dificila și complicata si
tuație creată acum. Potrivit unor 
păreri exprimate aci, sancțiunile 
economice împotriva Rhodesiei de 
sud ar putea să aibă efecte mult 
mai restrînse și mai puțin eficace 
decît cele despre care vorbesc 
cercurile oficiale. La bursă, reac
țiile au fost mai atenuate decît 
în cursul săptămînii trecute cînd 
criza rhodesiană se dezvolta spre 
apogeu.

Tncetînd formal de a mai fi o 
colonie engleză, Rhodesia devine 
colonia unei mici minorifăji albe, 
actul de la Salisbury consfinfind 
constituirea unui stat rasist în 
Africa. Prin proclamarea unilaterală 
a independenfei, guvernul lui lan 
Smith încearcă să perpetueze re
gimul de asuprire rasială pentru a 
cărui lichidare luptă de multă vre
me populația băștinașe. Poporului 
Zimbabwe, de aproape 4 milioane 
de oameni, i se răpește posibilita
tea de a se ocupa liber de proble
mele sale, în propria țară.

Acest act pune Rhodesia în fafa 
unor mari frămîntări, căci, după cum 
declară liderii mișcării patriotice, 
poporul Zimbabwe nu se va împă
ca cu soarta pe care vor să i-o 
rezerve asupritorii rasiști. în același 
timp, hotărîrea guvernului rhode
sian este o sfidare gravă la a- 
dresa tuturor popoarelor Africii, 
a tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și libertate, o încălcare groso
lană a rezolufiei O.N.U. privind 
apărarea drepturilor poporului rho
desian la o independentă reală. 
Condamnat de istorie, colonialismul, 
sub toate formele sale, se dove
dește încă o dată o primejdie pen
tru pacea și liniștea popoarelor.

Poporul român, care sprijină 
consecvent lupta de eliberare a po
poarelor coloniale, susfine pe de
plin lupta dreaptă a poporului 
Zimbabwe pentru o viafă liberă, în 
condijiile unei independente reale.

Și la Seul continua protestele împotriva tratatului Japono—sud-coreean

RATIFICAREA TRATATULUI
JAPONO—SUD - COREEAN

Liviu RODESCU
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Aspirația spre libertate a populației airicane din Rhodesia nu va putea 
fi zăgăzuită într-o „rezervație" rasistă, camuflată de „independența" de
clarată de Ian Smith. Imaginea de mal sus exprimă sugestiv hotărîrea 
poporului Zimbabwe de a duce mai departe lupta pentru cucerirea drep
tului său sacru de a fi stăpîn în țara sa, de a dispune liber de propria-i 

soartă

Torțele vii acuză...

NEW YORK 11 (Agerpres). — în 
continuarea discutării problemei 
„Restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U.“, joi 
dimineața au luat cuvîntul, în 
ședința plenară a Adunării Gene
rale, reprezentanții Irakului- Ni
gerului, R.A.U., Tailandei, Polo
niei, Siriei, Bulgariei. Din partea 
Republicii Socialiste România a 
vorbit Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Și în această ședință majorita
tea vorbitorilor s-au pronunțat 
pentru rezolvarea neîntîrziată și 
pozitivă a acestei probleme. -,Re
stabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze nu numai că va re
para o ilegalitate, dar va duce, de 
asemenea, la întărirea Națiunilor 
Unite“, a declarat reprezentantul 
Irakului. Arătînd că delegația 
țării sale va sprijini orice proiect 
de rezoluție care va prevede re
stabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U., reprezen
tantul R.A.U. a amintit că și „con
ferința de la Cairo a țărilor nean
gajate a cerut recunoașterea R. P. 
Chineze ca singurul reprezentant 
al Chinei“. Reprezentantul Polo
niei a subliniat, la rîndul său, că 
„Națiunile Unite trebuie acum mai 
mult ca oricînd să reflecte lumea 
așa cum este ea“. Opoziția State
lor Unite — a spus el — față de 
restabilirea drepturilor acestei 
țări în O.N.U. are la bază numai 
ostilitatea față de sistemul econo
mic și social din China- Aceeași 
poziție a fost adoptată de repre
zentantul Siriei, care a arătat, 
printre altele- că această țară nu 
poate să-și spună cuvîntul în 
O.N.U. „deoarece o altă mare pu
tere consideră că aceasta nu ar fi

în interesul său“- Reprezentantul 
Bulgariei s-a pronunțat, 
menea, pentru rezolvarea 
ziată a acestei probleme, 
gînd teoria „celor două 
Reprezentanții Nigerului 
landei au fost singurii vorbitori 
din această ședință care s-au opus 
restabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U.

PARIS. Miercuri seara a avut 
loc la Paris sărbătorirea roman
cierului francez François Mau
riac, cu ocazia împlinirii vîrstc' 
de 80 de ani. A fost de față pri
mul ministru Georges Pompidoi

In arhipelagul fili- 
pinez competiția elec
torală s-a consumat. 
Can-canul politic, în 
toată goliciunea lui, 
popularizat cu mij
loacele moderne ale 
radioului și cinema
tografiei pare să nu 
mai intereseze pe ni
meni. Forțele armate 
continuă să fie însă 
sub consemnul stării 
de alarmă. Despuie
rea urnelor a devenit 
centrul atenției după 
ce rezultatele preli
minarii indicau un a- 
vans sensibil pentru 
candidatul partidului 
naționalist-, Ferdi
nand Marcos, în de
favoarea președinte
lui Macapagal, lide
rul partidului liberal. 
Decalajul de 530 611 
voturi dintre cei doi, 
potrivit ultimelor in
formații, 
victoria lui 
(Cel de-al 
candidat la președin
ție, Manglapus, din 
partea „partidului 
progresului" a obți
nut un număr infim 
de voturi).

Analiza rezultatelor 
alegerilor preziden
țiale și parlamentare 
ridică o firească în
trebare : ce a deter
minat demarajul par
tidului naționalist al 
cărui lider este Mar
cos ? Un amănunt 
biografic este foarte 
semnificativ. Pînă nu

de mult candidatul 
naționaliștilor era u- 
nul din liderii parti
dului liberal de gu- 
vernămînt. Divorțul 
său de acest partid 
este pus pe seama 
unor neînțelegeri 
personale cu Maca
pagal. O caracteristi
că a partidelor legale 
filipineze este aceea 
că toate sprijină o- 
rientarea proameri- 
cană, de subjugare e- 
conomică și politică 
a țării. Puternicele 
manifestații împotri
va bazelor americane 
de pe teritoriul fili-

pinez de la începutul 
acestui an s-au făcut 
într-un fel simțite și 
în campania electo
rală. Cei trei candi
dați nu au omis să 
exprime anumite re
zerve față de politi
ca S.U.A., promițînd 
în acest sens că se 
vor strădui „să 
schimbe cîte ceva“ în 
politica externă, dar... 
„să nu modifice ni
mic" în ce privește 
esența relațiilor ame- 
ricano-filipineze. Cu 
alte cuvinte, toate 
cele trei partide s-au 
prezentat cu aceeași 
platformă politică. 
Bătălia s-a dat între 
cei trei concurenți. 
Cel mai „puternic" 
s-a dovedit a fi acela 
care a organizat mai 
bine mașina electo
rală. In ce privește 
atmosfera în care 
s-au desfășurat ale
gerile o cifră este 

• concludentă : 52 de 
persoane au fost uci
se în această bătălie.

PRAGA. La 11 noiembrie, B. 
Lastovicka, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, a ci
tit deputaților scrisoarea președin
telui R. S. Cehoslovace, Antonin 
Novotny, cu privire la schimbări în 
guvernul cehoslovac. M. Chudik, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale și președintele Consiliului na
țional slovac, a fost eliberat din 
funcția de ministru, iar Jan Pilier 
din funcția de vicepreședinte al 
guvernului, Otakar Simunek, vice
președinte al guvernului, a fost 
numit președintele Comisiei de stat 
pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică, iar Josef Krejci 
vicepreședinte al guvernului și mi
nistrul industriei grele. Au 
anunțate, de asemenea, și 
schimbări în guvern.

Aici nu s-a stins e- 
coul stîrnit de si
nuciderea prin ardere 
a doi cetățeni ameri
cani, ca semn de pro
test împotriva războ
iului purtat de S.U.A. 
in Vietnam.

Roger La Porte era 
un tînăr înalt, blond, 
păstrînd pe chipul 
său trăsăturile ado
lescenței din care ie
șise nu 
De ce 
format 
tr-o torță vie care 
ars marți 
în fața sediului pala
tului Națiunilor Uni
te din New York ?

„Sînt împotriva 
războiului“ — au fost 
ultimele lui cuvinte, 
rostite în ambulanța 
care îl transporta spre 
spitalul unde avea- să 
moară 21 de ore mai 
tîrziu. „Gestul lui La 
Porte — scrie ziarul 
„New York Times“ — 
este al'. doilea caz de 
acest gen petrecut in 
ultimele 7 zile și da
torat implicării tot 
mai adinei a Statelor 
Unite în războiul din 
Vietnam“. în urmă cu 
o săptămînă alt ame
rican, Norman Morri
son, în vîrstă de 32 de 
ani, tată a 3 copii, și-a 
pus capăt vieții în a- 
celași mod pentru

a-și exprima protes
tul împotriva conti
nuării agresiunii a- 
mericane în Asia 
sud-est.

de mult, 
și-a trans- 
trupul în- 

a 
dimineața

de 
Flăcările au 

mistuit trupul său în 
apropierea Pentago
nului, la numai cîte- 
va zeci de metri de 
fereastra biroului mi
nistrului apărării al 
S.U.A., McNamara.

Destinele celor doi 
tineri americani se a- 
semănau nu numai 
prin felul în care 
și-au curmat 
vieții pentru a lansa 
un apel zguduitor 
trezire și rațiune. 
Porte, care avea 
de ani neîmpliniți, 
student în filozofie la 
Hunter College (New 
York). El a participat 
activ la mișcarea de 
protest împotriva 
continuării războiului 
din Vietnam, fiind 
prieten cu tinerii care 
și-au ars sîmbăta tre
cută ordinele de re
crutare, în cadrul mi
tingului organizat în 
Union Square. Morri
son era, de asemenea, 
intelectual, absolvent 
al colegiului Wooster 
din Ohio, și a partici
pat la organizarea a 
numeroase acțiuni de 
același gen la Balti
more, orașul în care 
locuia împrtună cu

firul

la 
La
22 

era

familia sa. In ultimii 
ani el reținea o su
mă din impozitul pe 
care trebuia să-l plă
tească guvernului, 
trimițînd-o diferitelor 
organizații pentru a- 
părarea păcii, expri- 
mîndu-și astfel pro
testul împotriva spo
ririi continue a bu
getului militar al ță
rii.

Gestul acestor doi a- 
mericani, deși nu con
stituie, desigur, cea 
mai eficientă formă de 
luptă, a stîrnit un e- 
cou uriaș în întreaga 
Americă. „Fapta lui 
Norman Morrison — 
au declarat prietenii 
acestuia în cadrul u- 
nui interviu televizat 
— poate fi motivată 
prin încercarea dispe
rată de a se face auzit 
de poporul american 
și de liderii acestuia". 
Aceste tragice sinuci
deri — scrie ziarul 
„New York Herald 
Tribune", — „vin să se 
adauge 
studenților împotriva 
războiului din 
nam, acțiunilor de ar
dere a ordinelor de re
crutare...".

Torțele vii care au 
ars în fața Pentago
nului și în fața sediu
lui Națiunilor Unite 
atestă proporțiile pe 
care le-a atins opozi-

protestelor

Viet-

ția opiniei publice a- 
mericane față de ac
țiunile 
S.U.A.
Scrisori 
semnate 
persoane 
pe adresa administra
ției ; în pofida legii 
drastice instituite în 
vara acestui an, care 
prevede pedeapsa de 5 
ani închisoare și o a- 
mendă de zece mii de 
dolari pentru cei care 
distrug ordinele de 
recrutare, tot mai 
mulți tineri le dau foc, 
in cadrul unor 
mitinguri.

Pe străzile 
Yorkului, ca 
străzile tuturor 
lor americane, 
citite în aceste 
fișe chemînd populația 
să participe la 25 no
iembrie la un „marș 
asupra Washingtonu
lui“ pentru a se cere 
încetarea agresiunii 
din Vietnam. Această 
acțiune, organizată de 
toate mișcările demo
cratice din S.U.A. — 
pentru apărarea pă
cii, pentru încetarea 
războiului din Viet
nam, studențești, reli
gioase etc. — se în
scrie în seria celor mai 
mari acțiuni de pro
test din istoria S.U.A.*

Nicolae IONESCU

agresive ale 
în

de
de

sînt trimise

Vietnam, 
protest 
mii de

mari

New 
și pe 
orașe- 
pot fi 
zile a-

I
I
I
I
s
I
I
I

I
I
I

I
I
«

BELGRAD 11 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Belgrad a fost dat publi
cității comunicatul comun cu pri
vire la convorbirile dintre Petar 
Stambolici, președintele Vecei E- 
xecutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, și Aldo Moro, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei. 
„Convorbirile, se subliniază în co
municat, au permis părților să 
examineze problemele care privesc 
direct relațiile dintre cele două 
țări, să expună și să compare 
punctele loi de vedere în cele mai 
importante probleme internațio
nale“. Datorită eforturilor comune 
depuse de guvernele respective —■ 
se arată în comunicat — între cele 
două țări s-au stabilit relații acti
ve și de prietenie. A fost expri
mată intenția de a dezvolta în 
continuare aceste relații adîncind 
colaborarea dintre guverne și cu
noașterea reciprocă a vieții celor 
două popoare. S-au apreciat ca sa
tisfăcătoare schimburile comercia
le și au fost examinate perspec
tivele dezvoltării lor. O atenție 
deosebită s-a acordat colaborării 
economice, financiare și tehnice 
între organizațiile industriale co
respunzătoare. în timpul vizitei 
președintelui Moro a fost semnat 
un acord vamal. S-a constatat, de 
asemenea, dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor culturale și s-a căzut 
de acord că este necesară extinde
rea lor.

S-a căzut de acord că este nece
sar să se depună eforturi, în limita 
posibilităților, în direcția sporirii 
încrederii și înțelegerii dintre sta
te, îmbunătățirii atmosferei inter
naționale și găsirii de soluții co
respunzătoare pentru problemele 
care în prezent împiedică convie
țuirea pașnică a popoarelor. Ei au 
constatat deplina identitate de pă-

reri în privința importanței sarci
nilor Națiunilor Unite, atît pentru 
menținerea păcii cît și pentru dez
voltarea economică a tuturor po
poarelor. în ceea ce privește pro
blema dezarmării, în comunicat se 
arată că este posibil să se reali
zeze un progres în acest domeniu, 
avînd ca țel concret dezarmarea 
generală, totală și controlată. Cei 
doi premieri și-au exprimat în
grijorarea față de actuala situație 
din Asia de sud-est, mai ales în 
legătură cu războiul din Vietnam, 
subliniind că criza în această re
giune trebuie rezolvată pe baza 
respectării acordurilor de la Ge
neva din 1954.

Petar Stambolici a acceptat să 
facă o vizită în Italia. Data vizitei 
va fi stabilită ulterior.

MĂRII
PEKIN 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
la 31 octombrie un avion militar 
american a atacat o navă comer
cială chineză. în acea zi, nava 
„Nanhai 146“, care părăsise un 
port din sudul Chinei, se îndrepta 
spre coasta R. D. Vietnam, cînd, 
la sud de insula Hoh Son Den, a 
fost mitraliată de un avion militar 
aparținînd Statelor Unite. China 
Nouă menționează că această acți
une „reprezintă o violare flagrantă 
a normelor de drept internațional, 
o încălcare deliberată a dreptului 
Chinei de a efectua navigație în 
scopuri comerciale“.

TOKIO.
zuoka din 
recent, în 
tanților organelor locale, des
chiderea festivă a filialei aso
ciației de prietenie Japonia —• 
România.

JBDACTIA SI administrația:»

In localitatea Shi- 
Japonia a avut loc 
prezența repreze .

NEW YORK. Ieri seară s-a înre
gistrat o nouă „pană’ de curent 
electric în sfatul New York. Nouă 
orașe au fost lipsite de curent elec
tric timp de 19 minute. întreruperea 
a fost cauzată de supraîncărcarea 
rețelei.

NOUL GUVERN TURC I
A PRIMIT VOTUL DE ÎNVESTITURĂ • 
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ANKARA 11 (Agerpres). — Joi 
s-a întrunit la Ankara Adunarea 
Națională a Turciei pentru a a- 
proba programul de politică inter
nă și externă și a acorda votul de 
învestitură noului guvern.

în cursul ședinței, primul minis
tru Suleyman Demirel a expus 
programul guvernamental în care 
a abordat principalele linii ale 
politicii guvernului în domeniul 
intern și extern. Pe plan intern 
programul prevede în principal 
stabilitatea economică, pe baza 
sprijinirii întreprinderilor particu
lare și a încurajării investițiilor 
străine în economia Turciei.

în domeniul extern noul pro-

gram se pronunță pentru conti
nuarea cooperării politice și mili
tare a Turciei cu aliații occiden
tali, dar și pentru depunerea de e- 
forturi în vederea dezvoltării re
lațiilor și cu alte state, în special 
cu țările vecine. în problema ci
priotă guvernul intenționează să 
acționeze mai ferm în vederea 
găsirii unei soluții.

Adunarea Națională a acordat 
votul de învestitură noului guvern 
cu 252 de voturi pentru, 172 con
tra și 12 abțineri. împotriva gu
vernului au votat reprezentanții 
partidului republican al poporu
lui, ai partidului muncitoresc și 
ai partidului națiunii.

In timpul întreruperii curentului 
electric agenții poliției au diri

jat circulația cu... lanternele
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