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E CIUDATA

in ziarul de azi de două săptămîni, pă- 
români au dat reprezen- 
Brno, Ostrava și Fraga, 

sute de copii au urmărit

mun- 
cu 4 
post,

s-a petrecut 
lunii mai.

a fost depășită 
de cărbune pe

iar la prețul de cost s-au 
realizat economii supli
mentare în valoare de 
2,8 milioane lei. In luna 
octombrie situația econo
mică s-a prezentat și 
bine.

Aceste realizări 
cele mai plauzibile
vezi că toate colectivele 
din Valea Jiului au înțe-

MAI MULTĂ

® Un libret C.E.C. la trei locuitori ® în anii

acțiune devenită

NU DISPARIȚIA
Ion TULPAN 

adjunct al ministrului finanțelor

PERSEVERENTĂ,

tradițională

minele
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azinul carboni
fer Valea Jiului 
este principalul 
furnizor de cărbu
ne cocsificabil și 
energetic al tării.

Rezultatele obținute de 
minerii de aici au un rol 
important pentru acti
vitatea unor ramuri de 

^'producție — energetică, 
-■ siderurgie, transporturi.

Ani la rînd, minerii 
Văii Jiului au sporit' 
necontenit producția de 
cărbune, au ridicat pro
ductivitatea muncii. Dar. 
iată că în mersul aces
ta ascendent s-au ivit 
anul acesta unele defi
ciențe. Un colectiv tri
mis de C.C. al P.C.R., 
format din activiști de 
partid și specialiști, a 
analizat timp de două 
săptămâni, pînă în cele 
mai mici amănunte, si
tuația din fiecare ex
ploatare minieră. S-au 
constatat o serie de 
neajunsuri în . activita
tea economică, în orga
nizarea asistenței tehni
ce în abataje și aplica
rea normelor de tehnica 
securității muncii. Co
lectivul a făcut pre
țioase recomandări pen
tru îmbunătățirea mun
cii în minele din acest 

‘ important 
bonifer.

Aceasta 
Ia sfîrșitul
Ce s-a făcut de atunci 
pînă acum 1 In ce mod 
organele și organizațiile 
de partid, 
combinatului carbonifer șl 
ale exploatărilor miniere 
au acționat pentru aplica
rea măsurilor stabilite pe 
baza recomandărilor făcu
te de colectivul amintit I 
Iată probleme care au 
fost larg dezbătute în
tr-o recentă ședință a 
biroului comitetului re
gional de partid Hune
doara. A fost o ședință 
cu un pronunțat carac
ter analitic, la care au 
fost? invitați să-și spună 
cuvîntul un mare nu-

Miercuri 24 noiembrie 1965

măn de ingineri, specia
liști, activiști de partid.

Să pornim de la rezul
tatele economice. Vreme 
de jumătate de an, 
Combinatul carbonifer 
Valea Jiului a rămas 
sub plan cu 24 500 tone 
de cărbune, cu mari mi
nusuri la productivita
tea muncii, prețul de 
cost și beneficii. Cau-

A fost un lucru îmbu
curător cînd, în ședință, 
directorul general al 
combinatului a relatat 
situația la zi a produc
ției Văii Jiului: în trimes
trul Iii s-au recuperat 
12 000 tone de cărbune din 
restanța pe lunile anteri
oare; productivitatea 
cii 
kg
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Ies răspunderea ce le re
vine pentru îndeplinirea 
integrală a planului și 
acționează 
Tovarășii 
MOGA și 
VUȘDEA, 
comitetului 
partid, au 
zultatele prin 
eficienței măsurilor po- 
litico-organizatorice a- 
plicate. Comitetul orășe
nesc de partid Petroșeni 
a făcut cunoscute tutu
ror organizațiilor 
bază, colectivelor 
ploatărilor miniere, 
comandările colectivului 
trimis de C.C. al P.C.R. 
La fiecare exploatare 
minieră s-au elaborat 
planuri de măsuri cu
prinzătoare, s-au ținut 
plenare ale comitetelor 
de partid și ședințe de 
analiză

Fără 
mic tot 
pentru 
activității 
combinatului,

ca atare.
I0ACHIM 

GHEORGHE 
secretari ai 
regional de 
apreciat re- 

prisma

zionarea minelor 
lemn, cu armătură me
talică și este în curs de 
rezolvare problema a- 
provizionării cu ciment, 
balast, nisip și bentoni- 
tă. Se simte încă lipsa 
ciocanelor de abataj, a 
perforatoarelor, locomo
tivelor Diesel de mină, 
troliilor pneumatice și 
pompelor pe care tre
buie să le livreze uzi
nele „Unio“-Satu Mare, 
„Independența“ - Sibiu, 
„23 August“-București și 
altele.

Luînd drept scut de 
apărare măsurile luate 
și greutățile în aprovi
zionare pricinuite de 
unii furnizori, conduce
rea combinatului carbo
nifer a căutat însă să a- 
copere unele deficiențe 
de ordin intern. în se

La sosire, în gara Bănoasa

zele acestei situații con
stau în faptul că fosta 
conducere a combinatu
lui a încălcat în mod 
nepermis disciplina e- 
conomico-financiară, iar 
organele de partid au 
închis cu îngăduință 
ochii în fața unor ase
menea manifestări ne
gative.

mai

a muncii.
a diminua cu ni- 
ceea ce s-a făcut 

îmbunătățirea 
economice a 

fără a 
lăsa la o parte plusul de 
sîrguinfă depus de orga
nizațiile de partid pen
tru ridicarea la un nivel 
corespunzător a produc
ției de cărbune, ședința 
biroului regional de 
.partid Hunedoara a scos 
în evidență anumite de
ficiențe care mai dăinuie 
în Valea Jiului.

Să luăm problemele 
pe rînd. Cea mai esen
țială condiție pentru a 
scoate cărbunele din a- 
dîncuri este buna apro
vizionare tehnico-mate- 
rială a brigăzilor de la 
fronturile de lucru. Ing. 
ION ILIESCU, director 
tehnic al Combinatului 
carbonifer Valea Jiului, 
și NICOLAE NICORICI, 
șeful exploatării minie
re Lupeni, au enunțat o 
serie de măsuri aplicate 
și care au dat rezultate 
bune. Planul de aprovi
zionare pe combinat se 
urmărește mai operativ, 

- există o legătură mai bună 
cu exploatările miniere. 
S-a îmbunătățit aprovi-

Laurenjiu VISKI 
coresp. „Scînteii

(Continuare 
în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
s-a înapoiat marți dimineața în 
Capitală venind din Austria unde, 
la invitația guvernului federal al 
acestei țări, a făcut o vizită ofici
ală.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a fost însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Jean Livescu,

adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, și Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei . construcți
ilor de mașini.

Cu același tren a sosit și amba
sadorul Austriei la București, dr. 
Johann Manz.

La sosire, în gara Băneasa, au 
fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Gheorghe Rădulescu, Io
sif Banc, Petre Blajovici, Ianoș 
Fazekaș, Ilie Verdeț, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Consi-

liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură, générait 

Erau de asemenea prezenți dr. 
Franz Irbinger, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Austriei la 
București, și ambasadorul R.P. Un
gare, Jozsef Vince.

ROMÂNEȘTI,■> '

Uzinele „Electroputere" Craiova. In 
atelierul de aparataj de linie se 

? asamblează izolatori-separatori de 
110 kV

Foto : Gh. Vințilă

Ü CORESPONDENȚA DIN GENEVA
(pag. a IV-a)

în secția trâgâtorie a în
treprinderii de sîrmâ, 
cuie și lanțuri din Ga
lați. Maistrul Vasile Si
ma și trefilatorul Ivan 
Zaharenco controlează 

calitatea sîrmei
Foto : M. Andreescu

Ieșită din comun, sin
gulară în felul ei, în- 
tîmplarea de mai jos a 
provocat surpriză gene
rală. Chiar oameni di
rect amestecați în cele 
petrecute sau martori 
fără voie ai unor sec
vențe, aproape nu-și pot 
imagina cum a fost po
sibil... Ori de cîfe ori e 
readusă în discuție, în- 
tîmplarea sfîrnește co
mentarii însuflețite și o- 
pinii contradictorii. Unii 
afirmă că e un episod 
ciudat, al cărui prota
gonist pare desprins din 
paginile unui roman de 
aventuri. Alții...

Subiectul întîmplărîi 
încape într-o singură 
frază : mecanicul auto 
Paul Tofan, de la uzine
le brașovene „Steagul 
roșu”, în vîrstă de 20 de 
ani, a fost dat dispărut 
aproape nouă luni, deși 
n-a lipsit nicăieri în a- 
cesf răstimp, muncind 
alături de oameni căro
ra nici prin cap nu le-ar 
fi trecut că fînărul 
lîngă ei... nu există, 
mul invizibil" 
nouă versiune, 
prelungită eroare 
ponfaj ?

Explicația sau, 
spunea cineva, firul ru
perii de viață, se află 
îndărătul unei greșeli 
inițiale. în acea vreme, 
Tofan lucra în deplasa
re, într-o echipă trimisă 
să asigure beneficiarilor 
eventualele remedieri la 
autocamioanele aflate 
în termenul de garanție.

Inimos și harnic, băiatul 
se bucura de prețuire, 
de încredere, încîf i s-a 
dat să răspundă, în a- 
fara muncii sale obișnuite, 
de magazia de piese de 
schimb. Vine însă o zi 
cînd i se întind niște 
hîrtii, el nu deschide 
bine ochii și eliberează 
o piesă destinată unei 
mașini care nu mai era 
în termen de garanție. 
(Ulterior, uzina și-a re
căpătat piesa).

— N-ai ce să 
cauți aici. N-avem 
voie de astfel de 
mente ușuratice !

maî 
ne- 
ele-

lui, alături de ale celor
lalți, împrumută și ele 
viață autocamionului. 
Peregrinează 
fii, își caută de lucru 
lîngă unul sau 
bucuros că i 
ajutor ori 
ceva de făcut, 
întrebat : 
prin secția 
răspunde luînd un aer 
cît mai firesc : „Păi, am 
trecut și eu pe-aici și 
m-am luat cu treaba”. 
Cîfe o cunoștință : „Tot 
la remedieri ?” — „Tot
acolo ; dar azi nu prea 
avem de lucru. Și mi-am 
zis să 
geaba...

prin sec-

alful,
se cere un 
că i se dă 

Cînd e 
,Ce-i cu tine 

noastră ?",

Fără multă vorbă, 
fără să fie atent cîntă-

de
„O- 

într-o 
vreo 

de

cum

rită fapta, tînărul 
scos din muncă. Ușa-n 
nas. Chiar atunci e che
mat să-și facă stagiul 
militar, însă e amînat. 
Mai trece, deci, un timp. 
Se întoarcă la uzină. 
Serviciul personal îi face 
o notă de revenire la 
vechiul loc de muncă, 
dar conducerea secției 
nu vrea să-l repri
mească.

Din acel moment, 
Paul Tofan dispare ! Nu 
mai pontează, numele 
lui nu mai figurează pe 
nici o fișă de lucru, pe 
nici un sfat de salarii. 
„Oficial" el nu există. 
Cu toate acestea, mun
cește în uzină ; mîinile

Sapfamini, 
părăsit uzina, 
cum trăia ? Pe apucate, 
în pauza de lucru, se 
găsea totdeauna cineva 
care să-și împartă cu el 
mîncarea. Vreun fost co
leg de profesională îi 
dădea un împrumut. 
Dormea în cabinele au
tocamioanelor, iarna își 
făcuse culcuș lîngă niște 
țevi cu aer cald. O exis
tență de Robinson Cru
soe, după un naufragiu 
mai surprinzător: nu pe o 
insulă pierdută în imen
sitatea oceanului, ci în 
mijlocul oamenilor. Cum 
a putut să răsară, într-o 
colectivitate socialistă, 
o astfel de insulă ?

Greșif ar fi să ne în
chipuim că foafă lumea, 
vreme de afîtea luni, a 
„uitat" de Tofan. Unii 
chiar l-au pomenit des 
și stăruitor, dovadă ma
sivul volum de cores
pondență pe marginea 
cazului, care se păstrea
ză în arhivele uzinei. 
N-avem spațiu pentru a 
reproduce acest trisl 
maraton al hîrtiilor de-a 
lungul căruia, în locul 
grijii firești, elementare, 
față de soarta fînărului, 
al efortului de a-l des
coperi, s-a făcut toiul 
pentru a acoperi, sub 
ștampile și numere de 
înregistrare, eventuala 
simplă, omenească în
trebare : „Unde este și 
ce face acest om ?” Că 
este așa o dovedește 
marele interes față de 
stabilirea și restituirea 
cheltuielilor de școlari
zare. După o intensă cir
culație de note, scrisori, 
referate etc., între servi
ciul personal, secția re
medieri, oficiul juridic și 
școala profesională, sco
pul e atins : o altă hîr- 
tie, prin care familia lui 
Tofan e încunoșfinfată 
că, în caz de neprezen- 
tare la lucru, el va fi ur
mărit pentru restituirea 
acelor cheltuieli, în 
sumă de 7 235,49 de lei.

Victor VÎNTU

(Continuare 
în pag. a II-a)
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șesenalului volumul economiilor a crescut de peste 
șapte ori © Economiile, o premisă a lărgirii consumului

Aproape în fiecare familie exis
tă astăzi un libret C.E.C. Acțiunea 
de economisire are acum un larg 
caracter de masă, cuprinde milioa
ne de locuitori. Iar numărul aces
tora este în continuă creștere. La 
începutul anului 1960, un libret de 
economii revenea la nouă locuitori; 
astăzi revine unul la trei locuitori. 
A crescut mult numărul operațiu
nilor efectuate ; numai într-o ju
mătate de an se perindă la ghi
șeele C.E.C. un număr de cetățeni 
egal cu aproape întreaga popu
lație a țării. Un alt fapt remarca
bil îl constituie creșterea rapidă a 
economiilor păstrate la C.E.C., al 
căror volum este astăzi de 7,1 ori 
mai mare față de nivelul de acum 
șase ani. Comparînd ritmul creș
terii numărului depunătorilor cu cel 
al depunerilor, se constată, fapt 
semnificativ și îmbucurător, că 
volumul depunerilor crește mult 
mai repede. Soldul mediu pe locui
tor a fost la 30 septembrie a.c. de 
6,5 ori mai mare ca la finele anu
lui 1959. Acești indicatori oglin
desc într-un mod destul de edifi
cator unul din aspectele creșterii 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc din țara noastră.

Aducem aceste date la cunoș
tința publicului azi, la începutul 
„Săptămînii economiei“, devenită 
tradițională, prilej de trecere în 
revistă a rezultatelor obținute în 
acțiunea de economisire și de păs
trare a economiilor bănești ale 
populației la C.E.C.

Prin ce se explică aceste rezul
tate pozitive ?, Dezvoltarea conlj- 

î

nuă și în ritm susținut a econo
miei naționale, creșterea venitului 
național și, pe această bază, a ve
niturilor bănești ale oamenilor 
muncii creează disponibilități mai 
mari pentru economii. La aceasta 
se mai poate adăuga că an de an 
bugetul de stat se încheie cu exce-

Anunțat de o serie de ziare ca 
„fiind unul dintre cele mai bune 
teatre de păpuși din Europa“ care 
„se evidențiază printr-o rezolva
re ingenioasă a problemelor sce
nografice și prin utilizarea de noi 
mijloace interpretative“ („Mlada 
Fronta"), teatrul de păpuși „Țăn
dărică“ și-a încheiat turneul în 
R. S. Cehoslovacă.

Timp 
pușarii 
tații la 
Sute și
cu emoție și cu o participare en
tuziastă pățaniile „Elefănțelului 
curios“, apreciind scenele vii, di
namice, imaginile colorate ale 
înscenării (regia Ștefan Lenkisch), 
grația și umorul micului erou 
(minuit de Brîndușa Zoița-Sil- 
vestru).

Spectacolul „Micul prinț“ a 
obținut la Praga un succes de 
prestigiu. In fața unei săli arhi
pline, dramatizarea română după 
Saint-Exupéry a fost călduros 
aplaudată. Prof. dr. E. Kolar de 
la Academia teatrală din Praga 
ne-a spus că „rareori a întîlnit 
un spectacol mai armonios, cu o 
orchestrație poetică de atit de 
mare sensibilitate". El a apreciat 
mult regia (Radu Pencitilescu), 
scenografia (Șt. Hablinski), „in
terpretarea excepțională, de o 
mare virtuozitate a lui R. Zolla“ 
în rolul micului prinț, precum și 
cea a artistei emerite Dorina Tă- 
năsescu în rolul Vulpii.

Salutată cu ropote de aplauze 
și hohote de rîs, parodia polițistă 
„Mîna cu cinci degete“, pusă în 
scenă de artista emerită Marga
reta Niculescu, a încheiat șirul 
acestor spectacole. Artista emeri
tă Irina Skoupova ne-a mărturi
sit că- a apreciat acest spectacol 
„pentru 
comică, 
dublate 
pușarii 
țime“.

revărsarea de fantezie 
pentru mijloacele tehnice 
de o mare măiestrie. Pă- 
români au fost la înăl-

Alecu POPOVICI
(Continuare în pag. a III-a)
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Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceausescu a ambasadorului U.R.S.S7

Marți, 23 noiembrie 1965, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretai’ ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit în audiență pe ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. la București, I. K. Jega- 
lin, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

LA BRĂILA A început construcția
Â 4 200 DE APARTAMENTE

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
La Brăila a început construcția unui 
nou microraion, care va avea 4 200 
apartamente. în prezent se definiti
vează proiectele de execuție pentru 
2 620 apartamente prevăzute în pri
ma etapă. La primele opt blocuri 
cu șapte sute de apartamente, ce 
vor fi gata in primul trimestru al

anului viitor, lucrările sint avansa
te. In cadrul microraionului se vor 
construi un liceu și o școală gene
rală de 8 ani, precum și unități co
merciale și de deservire ale coope
rației meșteșugărești. La noile con
strucții vor fi folosite pe scară lar
gă ceramica și panourile decora
tive,
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Au sosit cârti noi (instantaneu la librăria centrala din Pzața 16 Februarie — Ploiești)

Nu dispariția 

e ciudată...
(Urmare din pag. I)

Hîrfiile parcă mai păstrează adîncul 
oftat de ușurare al celor care, prin- 
tr-o simplă parafă, și-au redobîndit 
liniștea... De-atunci încolo, la între
barea : „Ce e cu Tofan ?", ei pu
teau răspunde cu deplină senină
tate : „Cazul e rezolvat, l-am făcut 
formele legale de imputare".

Dar de ce nu s-a gîndit nimeni la 
cei 7 235,49 de lei în momentul cînd 
tînărului i-a fost trîntită în nas ușa 
secfiei în care muncea cu pricepere 
și tragere de inimă, cînd i s-a refu
zat să lucreze în meseria de mecanic 
auto pe care o îndrăgește ? S-au gă
sit timp și energie berechet pentru 
scrierea unui veritabil roman, alcătuit 
din hîrtii și, mai ales, din sentimente 
administrative. Nu s-a găsit, în 
schimb, un strop de interes, de a- 
tenjie fafă de viitorul unui fînăr aflat 
la grea răscruce. Fără să i se în
tindă o mînă la vreme, el a ales un 
drum greșit din capul locului, fals, 
care l-a dus, firește, în impas. A ales 
izolarea, ruperea de oameni, refugiul 
(scump plătit, neîncrederea celor din 
jur îl urmărește și astăzi) pe o insulă 
iluzorie. Și a dus cu el pe acea 
insulă, ca să-i fină de urît, spiritul 
de bravadă, conștiinfa de erou neîn
țeles.

Firește, nu l-a obligat nimeni să 
ajungă pe această insulă, dar de unde 
s-a ivit ea ? Căci nu atît dispariția 
vremelnică a tînărului e ciudată, cît 
faptele și atitudinile vădite cu acest 
prilej. Tnfîi, ușurinfa, brutalitatea cu 
care a fost trimis la plimbare. Mai 
greu să fi afîrnat în balanfă acea 
piesă eliberată din greșeală decît în
sușirile dovedite pînă atunci de To
fan, decît perspectiva de a crește un 
om, de a forma, în cadrul aceluiași 
colecfiv, un muncitor capabil ? Res
pins, izgonit, ce ar fi urmat el să 
facă apoi ? Merita desigur o sanc
țiune, izvorîfă însă din acea exigentă 
dublată de grija față de om, proprie 
colectivității socialiste — iar nu ver

P
roza noastră actua
lă se află într-un 
proces de efervescență 
creatoare : citim lu
crări ce denotă un pro
gres real, o diversitate 

de stiluri, afirmarea unor vi
guroase individualități artistice, 
în ultima vreme au apărut 
volume apreciate de cititori, 
iar altele sînt în pregătire. Titus 
Popovici ne-a împărtășit pagini 
viguroase din romanul la care lu
crează, „Puterea“, iar Eugen Bar
bu a publicat interesante frag
mente dintr-un roman de evo
care istorică. Nuvele apreciate, 
de calitate, au publicat și publi
că Marin Preda („Friguri“), Ște
fan Bănulescu (autorul valorosu
lui volum „Iarna bărbaților“), 
Al. Ivan Ghilia, Fănuș Neagu, 
Ion BăieșU' N. Țic, N. Ve- 
lea și alții. Prozatorii încer
cați se străduiesc să se desă
vârșească. prozatorii mai tineri 
se află într-un vădit proces 
de împlinire. Scriitori aparținînd 
tuturor generațiilor își fac simți
tă prezenta în presa literară, și 
cotidiană, atît prin lucrări bele
tristice cît și prin articole de ati
tudine în probleme artistice și 
cetățenești, care contribuie ne
mijlocit la via activitate ideolo- 
gico-educativă din țara noastră.

Cine răsfoiește revistele și zia
rele reține această activitate en
tuziastă a scriitorilor, con
secință a ecoului profund pe care 
îl au în conștiința lor evenimen
tele de însemnătate istorică din 
viața întregului popor, însufleți- 
toarelë idei ale celui de-ai IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Ca urmare a largilor per
spective ce se deschid necontenit 
înaintea poporului român, scriito
rii tind să creeze noi opere inspi
rate din viața de azi a țării și din 
etapele însemnate ale istoriei 
sale,'opere care să-și găsească un 
puternic răsunet în inimile citi
torilor, să-i înalțe sufletește. în- 
noindu-și necontenit mijloacele 
de exprimare artistică, literații 
se străduiesc să ofere contempo
ranilor lor și viitorimii o imagine 
veridică a .adîncilor transformări 
care se petrec în realitatea pa
triei noastre, să reflecte cu măies
trie nobilele trăsături spirituale 
ale poporului român. Cititorii în- 
tîlnesc lucrări ce răsfrîng într-o 

dictul dictat, în acest caz, de răceala 
administrativă. Aceeași răceală în 
răstimpul dispariției : nu omul era 
căutat, ci debitorul. Cu ce inimă au 
putut să se adreseze familiei lui To
fan, cerînd restituirea cheltuielilor de 
școlarizare, oameni care nu s-au oste
nit (decît prin hîrtii de „acoperire") 
să se intereseze de soarta tînărului ?

O întîmplare a pus capăt aventurii. 
Lîngă un camion care se pregătea să 
părăsească uzina pentru o cursă de 
rodaj, băiatul e descoperit de un 
muncitor vîrstnic, care-l cunoștea încă 
din anii uceniciei, fiindu-i mai tîr- 
ziu șef de echipă. Comunistul Nicolae 
Șerban. El aflase de dispariția lui To
fan de la o rudă a acestuia, alarmată. 
De astădată, tînărul n-a mai putut să 
se eschiveze, ajunsese de altfel la 
capătul „rezistentei". Șerban, la rîn- 
dul său, l-a luat zdravăn în primire. 
Nu era la prima lui experiență cu 
tineri rătăciți (coincidența face ca tot 
el să fi jucat un rol principal și în- 
fr-un alt caz de răsunet, asupra că
ruia ne vom opri într-un alt articol 
al ciclului nostru). Și iată-l acum de 
mînă cu Tofan, hofărît să-l reintrodu
că în viață. Aleargă, pledează, dar 
întîmpină neîncredere, eschivări, a- 
precieri dure : „merită să ne mai ba
tem capul cu omul dumifale ?" Omul 
dumitale I

Șerban nu dezarmează. Cere aju
torul celor din sindicatul secției reme-. 
dieri, le reproșează că nu s-au ocupat 
de acest om. Tofan e reprimit în co
lectivul de care fusese îndepărtat, își 
reia meseria pe care n-a încetat s-o 
iubească. Tocmai acest lucru a pre
cumpănit, pe bună dreptate, în ho- 
fărîrea luată : că, în pofida greșeli
lor săvîrșite, tînărul a dovedit, prin 
însăși prezența lui în uzină, dorința 
de a munci, de a fi alături de oamenii 
în mijlocul cărora a crescut.

Acesta este băiatul care, înainte de 
a-și relua munca, a scris, un angaja
ment simplu și emoționant : de a nu 
mai repeta greșelile, de a deveni un 
om de nădejde, cu fruntea sus.

amplă gamă artistică epoca noas
tră. în asemenea pagini aflăm o 
viziune originală și profundă a- 
supra relațiilor umane, o pers
pectivă luminoasă, sentimentul 
unei vieți libere, aspirația către 
o artă superioară.

în acest climat de fertile cău
tări, în contextul preocupărilor 
majore ce animă lumea scriitori
cească, opinia publică și presa 
noastră au primit nefavorabil — 
cum era și firesc — unele lucrări 
apărute în revistele literare în 

PENTRU CALITATE
In literatură

ultima vreme, lucrări care disto
nează cu nivelul prozei românești 
ca și cu nobilele ei tradiții.

Iată, de pildă, schița „La vi
zită medicală“ de Dumitru 
Țepeneag din „Orizont“, nr. 
9/1965. Niște școlari sînt exa
minați de un medic împreu
nă cu o soră, prilej de a nota 
ce se întîmplă cu băieții cînd 
trebuie să-și scoată cămașa în 
fața unei femei sau cînd aceștia 
sînt palpați. Psihologia personaje
lor rămîne la suprafață, iar lim
bajul la obscenități sau vulgari
tăți. E limpede că autorul a pus 
pe hîrtie faptele cele mai banale, 
fără șir, încercînd să le condi
menteze cu cîte o glumă — din 
păcate — fără haz. Deschidem 
„Gazeta literară“ din 11 noiem
brie 1965. Pe pagina 5, o 
scurtă proză, semnată de Sînziana 
Pop. Se intitulează „Puține mo
bile și calme“. De ce ? Fiindcă 
autoarea nu scrie ca toată lu
mea, vrea să fie modernă, 
chiar modernistă. Deci : o fe
meie are mașină și se află cu 
un bărbat pe malul unui lac. 
Bărbatul are „ochiul arab ou des-

— Dar — comentează cu amără
ciune Șerban — au fost și unii care 
n-au înțeles acest gest curat. „Noi nu 
lucrăm cu angajamente — au spus 
ei — lucrăm cu oameni". Ei încă mai 
văd în Tofan pe cel de ieri... La lo
cul lui de muncă e privit cu destulă 
neîncredere.

Prin caracterul ei singular, dispa
riția lui Tofan n-ar fi stîrnit decît cu
riozitatea față de un caz ciudat, dar 
consumat. Rețin însă atenția — fiind 
încă prilej de comentarii însuflețite 
— acele fapte și atitudini, străine de 
climatul colectivității socialiste, care 
s-au cristalizat în focul întîmplării. 
Dintre ele, răceala, nepăsarea se mai 
răsfrîng și acum asupra tînărului. 
„Noi nu lucrăm cu angajamente...'' — 
aparent cît de just sună aceste cu
vinte, cît de principial ! Nimeni nu 
poate decît să fie de acord cu prin
cipiul de a te baza pe fapte și nu 
pe vorbe. Cu o singură condiție : 
aceea ca în spatele lui să nu-și afle 
ascunziș dezinteresul și neîncrederea 
față de forța transformatoare a mun
cii de educație.
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picătura spre tîmplă" și stă a- 
plecat peste volan. Rareori ros
tește „cuvinte de lemn“. Acesta 
e un portret. Partenerei i se des
criu metaforic dorințele. Ea aș
teaptă „haite de cîini“, ogari sau 
diverse alte rase. Din nefericire, 
bărbatul nu e un bărbat, ci o 
mobilă Biedermayer cu percepte 
(citește : precepte). Sosește un cîrd 
de fete „pline de dinți“ și cu „pă- 
ru-n păsări“, de o „tinerețe neru
șinată“. Bărbatul fumează mai 
departe calm, apoi, deodată, își 

umple și el gura de dinți, adică, 
în limbajul scriitoarei începe să 
rîdă, uitîndu-se la noile sosite 
„cu ochii~n cuțit“. E „prototipul 
sentimental Biedermayer“. Afară 
de aceste teribilități stilistice și 
de alte cîteva sugestii mai mult 
sau mai puțin indecente, proza 
nu mai conține nimic. Aparține 
oare artei autentice o asemenea 
literatură, care ridică pornirile 
inferioare la rangul de senti
mente demne de a fi oglindite în 
literatură ? Se poate reduce la a- 
ceasta conținutul unei scrieri li
terare ?

O opinie deosebit de nefavora
bilă în rîndurile cititorilor a stîr
nit nuvela „Leul albastru“ a lui 
Dumitru Radu Popescu, autorul 
talentat al unor cărți pe bu
nă dreptate apreciate de citi
tori și de critica literară. Nu
vela, publicată în trei numere 
ale revistei „Luceafărul“, por
nește de la pretextul unei con
vorbiri telefonice pe care auto
rul, redactor la revista „Steaua“, 
o are cu un fost coleg de liceu. 
Apoi, autorul relatează amintiri
le din anii de școală petrecuți

Un veac de la nașterea doctorului Ștefan Stîncă

„ÎN FIECARE ZI
0 FAPTĂ SOCIALISTĂ"

In ziua de 24 noiembrie se îm
plinește un veac de la nașterea 
doctorului Ștefan Stîncă, om de 
știință, militant socialist de seamă 
din perioada de început a mișcării 
noastre muncitorești.

Figura luminoasă a doctorului 
Ștefan Stîncă era evocată, în tre
cut, numai de mișcarea noastră 
muncitorească. Acum, la propune
rea Comisiei naționale române, 
Consiliul U.N.E.S.C.O. a recoman
dat ca figura doctorului Stîncă să 
fie evocată, cu prilejul centenaru
lui nașterii lui, în cadrul aniver
sării marilor personalități care au 
contribuit la dezvoltarea culturii 
umane.

A venit în contact cu ideile so
cialiste încă de pe vremea cînd 
era elev de liceu la Iași. Ultimii 
doi ani de medicină i-a făcut la 
București. Mutarea în capitală a 
însemnat pentru Ștefan Stîncă posi
bilitatea de a se apropia de cen
trul mișcării muncitorești, căreia i 
s-a dedicat „cu trup și suflet". A- 
ceasta nu era pentru el o floa
re de stil — notase în amintirile 
sale Sofia Nădejde — „ci o floare 
roșie smulsă din pieptul său șu
brezit".

în anul 1891, Ștefan Stîncă și-a 
luat doctoratul în medicină, cu 
celebra sa lucrare intitulată „Me
diul social ca factor patologic". 
Folosind o bogată documentare 
filozofică, economică și medicală, 
el a demonstrat importanța mediu
lui social ca factor patologic. „Lu
mea nouă" din 16 ianuarie 1897 
arăta că „Marx a fost acela care 
a avut cea mai de seamă înrîurire 
asupra lui Stîncă Capitalul lui 
Marx, o adevărată comoară pen
tru toți cei ce se ocupă de vreo 

într-un internat. Ni se povestesc 
cu lux de amănunte tot felul 
de fapte : cum se făcea ser
viciul la bucătărie, deparazitarea, 
baia, tăiatul unghiilor, cum se 
lua masa. De cîte ori era pedepsit 
de pedagogi, profesori sau direc
tor — ne spune autorul — voia 
să se metamorfozeze în leu, 
fiindcă toți erau absurzi, lași și-i 
vorbeau urît (nuvelistul dă nu
meroase exemple de injurii ros
tite de amîndouă părțile). Corpul 
profesoral al acestei școli. ,e pre

zentat într-o lumină respingă
toare, cu scene de desfrîu colectiv 
relatate pe larg. La științele 
naturale profesorul se amuza 
el însuși de „tîmpeniile pe care 
le preda“, la desen li se cerea să 
redea natura așa cum este ea — 
idee care devine ținta ironiilor 
prozatorului.

Ceea ce șochează în mod deo
sebit pe cititorul nuvelei lui 
D. R. Popescu este faptul că de-a 
lungul unui text care echivalea
ză cu aproximativ 15 pagini de 
carte, autorul folosește un lim
baj vulgar, care culminează cu 
trivialități și înjurături.

Desigur, în viață există tipuri 
și manifestări negative. Dar, în
trebarea care se ridică din punct 
de vedere al creației este dacă 
prezentarea critică a unor tipuri 
și episoade se poate confunda 
cu trivialitatea ? Istoria lite
raturii demonstrează că nu foto
grafierea realității, înșiruirea ne
selectivă a faptelor poate da naș
tere unor opere literare via
bile. Marele prozator Liviu Re- 
breanu spunea într-o emoțio
nantă profesiune de credință : „A 

chestiune socială, a furnizat o 
bună parte din materialul tezei'. 
Lucrarea lui Stîncă a devenit cu
noscută și apreciată nu numai de 
oamenii de știință din țara noastră, 
ci și de cei de peste hotare. Fr. 
Engels a luat cunoștință de ea prin 
revista socialistă ,,1'Ere Nouvelle".

Prin lucrarea sa „Mediul social 
ca factor patologic", dr. Ștefan 
Stîncă situa pe medic în rîndul 
celor ce luptau nu numai pentru 
dezvăluirea cauzelor care provo
cau bolile sociale, ci și pentru în
lăturarea acelor cauze. De aici 
deviza lui în viață : „în fiecare zi 
o faptă socialistă".

încă din timpul studenției, Ștefan 
Stîncă și-a manifestat dragostea 
fierbinte față de țară și de popor. 
La întrebarea pe care și-a pus-o în 
articolul „Cu cine?" („Lumina" din 
24 ianuarie 1888), el arăta că tine
retul studios trebuia să lupte... „pen
tru cei ce trăiesc din muncă" Și 
continua cu înflăcărare : „Acei ce 
drăgostesc pămîntul țării în care 
au văzut lumina zilei, sînt datori 
să jertfească totul numai pentru 
mulțimea slabă și săracă..." Pă
trunsă de înflăcărat patriotism, de 
puternică dragoste față de podoa
bele strălucitoare ale culturii ro
mânești, a fost cuvîntarea sa ținu
tă la Botoșani, în 1890, cu prilejul 
dezvelirii primului bust al lui Mi
hail Eminescu.

Dr. Ștefan Stîncă nu avea țel 
mai înalt decît lupta pentru sal
varea vieții oamenilor, a muncito
rilor și țăranilor, pentru ridicarea 
lor la un trai omenesc. El nu se 
mulțumea să denunțe cauzele so
ciale care generau în regimul bur- 
ghezo-moșieresc diferite boli, ci se 
apropia cu multă dragoste de oa
meni, căutînd să-i învețe cum tre
buie să se apere de boli, să-i aju
te cu vorba și cu fapta.

Doctorul Stîncă și-a desfășurat 
activitatea acolo unde mizeria era 
mai crîncenă, la sate, unde nu exis
ta din partea autorităților adminis
trative nici o preocupare pentru 
igiena locuințelor, pentru comba
terea epidemiilor, a superstițiilor. 
Fără a se descuraja în fața indo
lenței și a șicanelor politicianiste 
întîmpinate, el a desfășurat o mun
că perseverentă, pentru tratarea 
și îngrijirea sătenilor, comba
terea molimilor,-. a leacurilor bă
bești. Ca să poți preîntîmpina bo
lile — spunea dr. Stîncă — se cere 
o hrană substanțială în locul cior
bei de frunze, a lintiței, mămăligii 
cu ceapă, se cere o locuință cu 
aer, lumină și podea, în loc de lut 
pe jos, o baie pentru curățenia 
trupului și carte pentru luminarea 
minții. Această atitudine a docto
rului Stîncă a avut un dublu e- 
fect : țăranii l-au iubit, iar repre
zentanții regimului oligarhic l-au 
dușmănit. Devenise „vătămător" or
dine) sociale burgheze, pentru 
faptul că vroia să scoată pe plu
gari din subalimentație și neștiin
ță. Cînd a venit de la Bucu
rești ordinul ca acest medic-apos
tol — care, în munca lui, contrac
tase o boală neiertătoare — să fie'

crea oameni nu înseamnă a copia 
după natură indivizi existenți. A- 
semenea realism sau naturalism e 
mai puțin valoros ca o fotografie 
proastă“. Secretul valorii și al 
trăiniciei marilor scrieri stă în 
forța cu care autorii lor, pornind 
de la anume fapte jși tipuri din 
realitate, au reușit să extragă con
cluzii de o semnificație majoră, 
concluzii constructive care-l înar
mează pe cititor în cunoașterea 
și aprofundarea sensurilor vieții. 
Scriitorul este chemat să domine 
materialul de viață, să mediteze 
asupra mesajului pe care-l expri
mă episoadele evocate, ca și a- 
supra limbajului folosit. Ce scop 
educativ, ce efect poate să aibă o 
asemenea lucrare în care autorul 
nu-și propune decît să înregistre
ze pur și simplu întîmplări tri
viale, lipsite de însemnătate ?

Pentru cine sînt scrise pagini 
ca acelea din nuvela lui D. R. 
Popescu, cui se adresează ele ? 
S-a gîndit oare autorul la impre
sia pe care scrierea sa o va pro
duce asupra cititorilor ? Și aceas
ta, cu atît mai ■. mult cu cît ea a 
văzut lumina tiparului într-o re
vistă destinată în mod special ti
neretului. Care poate fi aportul 
unei povestiri ca „Leul albastru“ 
la educarea gustului și la formarea 
morală a tinerei generații ? Ase
menea lucrări sînt departe de a 
reprezenta pași înainte în dez
voltarea măiestriei scriitoricești. 
A etala imprecații culese de pe 
uliță nu este o performanță ar
tistică.

De altfel, și într-un reportaj 
recent publicat de „Gazeta lite
rară“ sub semnătura lui George 
Radu Chirovici întîlnim expresii 
triviale (reproduse însă cu punc- 
te-puncte). Unii autori au uitat, 
pare-se, că limbajul unei opere 
literare, haina sub care se înfă
țișează tiparului, ținuta ei este o 
formă prin care se manifestă 
respectul scriitorului față de ci
titor. Și față de sine totodată, 
față de propria calitate de mî- 
nuitor al condeiului.

Literatura noastră de astăzi, 
continuînd și îmbogățind strălu
cite tradiții, este chemată să con
tribuie cu toate forțele de care 
dispune la formarea omului nou, 
a unei concepții înaintate despre 
viață, să cultive și să stimuleze 
gustul pentru frumos, pentru o 
limbă literară aleasă, îngrijită, 

îndepărtat de la postul pe care-l 
ocupa, țăranii din Titu au trimis o 
jalbă la București, rugînd pe cei 
în drept să revină asupra hotărîrii : 
„nu ne luați pe iubitul nostru dr. 
Stîncă 1”

Doctorul Ștefan Stîncă a murit 
într-o zi mohorîtă de noiem
brie în orașul său natal, Iași, 
în vîrstă de numai 32 de ani. In 
fața mormîntului au vorbit medici, 
studenți, prieteni. Țăranul Gh. Pe- 
trovici, în numele partidului social
democrat, a spus : „Țărănimea, diri 
care fac și eu parte, îl plînge, căci 
a ajutat-o ca medic și ca socialist. 
Lacrimi avem la moartea unui om 
care ne-a ajutat... și care drept 
pildă ne-a fost".

Poporul român — spunea Șt. 
Stîncă în lucrarea sa „Mediul so
cial ca factor patologic" — era 
bîntuit de cea mai rea maladie: 
reaua lui stare economică. El a 
luptat, în scurta lui viață, pentru 
progresul țării, pentru o nouă orîn- 
duire socială. Astăzi, socialismul 
este o realitate în viața milioanelor 
celor ce muncesc din țara noastră.

Prețuind marile sale merite, A- 
cademia Republicii Socialiste Ro
mânia a acordat doctorului Ște
fan Stîncă, post mortem, titlul de 
membru al celui mai înalt for de 
știință și cultură din țara noastră.

Partidul Comunist Român, conti
nuatorul celor mai bune tradiții ale 
luptei poporului pentru libertate 
națională și socială, dă o înaltă 
prețuire veteranilor mișcării noas
tre revoluționare, militanților care 
de-a lungul a zeci de ani au des
fășurat o luptă plină de abnegație 
pentru fericirea celor ce muncesc. 
Pilda lor constituie un îndemn în- 
suflețitor pentru noile generații, 
care cresc sub soarele socialis
mului.

I. FELEA

Sedinfa 
comemorativă

Cu prilejul centenarului naște
rii doctorului Ștefan Stîncă, 
membru de onoare post-mortem 
al Academiei, teoretician de sea
mă în domeniul medicinii și mi
litant al mișcării muncitorești din 
ultimul deceniu al secolului tre
cut, Academia Republicii Socia
liste România și Uniunea Societă
ților de științe medicale au orga
nizat marți seara în Capitală o 
ședință comemorativă la care au 
luat parte membri ai prezidiului 
Academiei și alți academicieni, 
profesori universitari, medici.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Ștefan'Milcu, vice
președinte al Academiei, au vor
bit acad. V. Rășcanu, prof. I. Ar
delean, membru corespondent al 
Academiei, și conf. univ. I. Ghe- 
lerter, despre viața și opera doc
torului Ștefan Stîncă și locul lui 
în gîndirea medicală românească.

plină de expresivitate. Marii 
noștri înaintași, cît și cei mai 
valoroși scriitori de astăzi au 
creat opere unanim apreciate, cu 
un bogat conținut de idei, de o 
deosebită valoare educativă, în
tr-un stil pe cît de viu și variat, 
pe atît de expresiv.

La înclinația unor autori spre 
teribilisme și violențe de lim
baj, cu intenții satirice, contri
buie și setea de originali
tate cu orice preț, impresia falsă 
că valoarea artistică ar putea fi 
înlocuită prin vîlva de moment. 
Desigur, rîsul e o însușire de 
preț a omului și veselia e tonică. 
Umorul face farmecul marelui 
Caragiale și al neuitatului Crean
gă. Dar umorul acestora are un 
sens profund, e o adevărată fi
lozofie asupra vieții și nu se ba
zează niciodată pe elucubrații 
sau pe grimase anodine, d'md, 
dimpotrivă, totdeauna o lecție 
de bun gust și de o înaltă res
ponsabilitate scriitoricească față 
de cuvîntul încredințat tiparului.

E regretabil că scriitori în
zestrați s-au lăsat atrași pe pan
ta unor exhibiții care alterează 
în ultimă instanță însăși noțiu
nea de literatură. Dar nu ește 
mai puțin regretabil că niște a- 
necdote ieftine, presărate cu tri
vialități. și-au putut găsi loc în 
coloanele unor publicații. Nu o 
dată s-a discutat în adunări 
scriitoricești despre răspunderea 
pe care redacțiile o poartă în 
fața publicului pentru calitatea 
și ținuta revistelor literare. Res
ponsabilitatea încredințată o- 
bligă întregul colectiv — de Ia 
redactorul șef pînă la cel mai tî- 
năr redactor — precum și colegii
le de redacție să vegheze la păstra
rea nivelului înalt de cultură al 
publicațiilor, să întrețină un spi
rit de discernămînt și de neabă
tută exigență, pe măsura locului 
de cinste pç care-l ocupă azi lite
ratura în viața noastră obștească.

Creația literară nu se împacă 
cu atitudinile ușuratice ; litera
tura. adevărata literatură are 
scopul de a educa și înnobila 
omul, de a transmite cititorilor 
idei și sentimente înălțătoare, de 
a constitui — cum au conside- 
rat-o toți marii ei făuritori — o 
școală a caracterelor.

Al. PIRU

9 Teatral de Operă ș! Balet : 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA —
19.30.
® Teatrul de stat de operetă : 
VINZÄTORUL DE PASĂRI —
19.30.
si Teatrul National „1. L. Cara
giale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI - 19.30. (sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL
- 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : DRAGĂ MINCI
NOSULE - 19.30. (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : CA- 
NIOTA - 19.30.
• Teatrul ,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : SONET PENTRU O 
PĂPUȘA — 19.30, (sala Studio) : 
OPT FEMEI - 20.
e Teatrul ..Barbu Delavrancea": 
RĂDĂCINI — premieră — 20.
9 Teatrul Mic : JOCUL IELE
LOR — 19.30.
© Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" — ONDINE — 20.
a Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI - 20. (sala Victo
ria)- CU MUZICA... E DE GLU
MIT — 20.
e Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 20. <?'
® Circul de stat : PAR...DA 
CIRCULUI (spectacol prezentat 
de Circul mare din Budapesta)
— 20.

TELEVIZIUNE
9 19,00 — Jurnalul televiziunii 
® 19,15 — Emisiune pentru pio
nieri și școlari : Transmisiune de 
la Palatul Pionierilor — „Chimie 
cu surprize". Filmul de desene 
animate .Nota 3" c 20,00 — 
Transmisiune de la Opera ro- 
”lân* stat d,n C1UJ : SAMSON 
ȘI DALII,A de Saint-Saëns. în 
pauze : Șah ; Poșta televiziunii 
© 22.43 — Jurnalul televiziunii 
(II) Buletinul meteorologic.

• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop • Sala Palatu'ul 
(seria de bilete 1519 — orele 19.30), 
Luceafărul - 8: 10.15: 12.30: 14.45; 
17; 19.15: 21,30 Festival — 8.45: 11: 
13,15: 15.30: 17,45: 20: 22.15 Fe
roviar - 8: 10,15: 12.30: 14.45: 17; 
19.15: 21.30: Excelsior - 9.15: 11.30: 
13.45: 16: 18 15: 20.30. Melodia -
8,15: 10,15: 12.30: 14.45: 17- . .15:
21.30. Modern — 9: 11: 13: > 17;
19,15: 21.30
ffi DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Patria — 9.45: 12: 14.15: 16.30;
18.45: 21. București — 9: 11: 13; 
15: 17: 19 21 (Ia ambele comple
tare La carnaval), Grlvlt.a (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ma
ramureș» — 9.45: 12: 14.15: 16.30: 
18.45: 21. ■'
• ULTIMA VACANTĂ : Repu
blica - 9. 11: 13: 15: 17: 19: 21,
Capitol — 9: 11: 13: 15: 17: 19: 21, 
Flamura (completare Vizita con
ducătorilor de nartid și de stat 
în regiunea Maramureș» — 9.15: 
11,30: 13.45: 16; 18,15: 20.30.
a BANCNOTA DE 1 000 000 LIRE 
STFRLINE : Cinemateca - 10:
12: 14
« DUMINICA LA NEW YORK : 
Victoria - 10: 12: 14; 16.15: 18.30; 
20.45. Bucegl - 9,30: 11.45: 14;
16,15: 18,30: 20.45. Miorița - 9.45: 
12: 14.15- 16 30: 18.45: 21.
® BOCCELUȚA : Central (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ma
ramureș) -, 9: 11.30: 14: 16.30: 19: 
21,15. Floreasca (completare Sport 
nr. 5/1965) - 9.30: 11.45; 14: 16:
18,15: 20 30
0 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Lumina (completare Vezi 
rîndunelele se duc) — 9.30: 11,45: 
14; 16,15: 18.45 21. Buzești (com
pletare Calitate în cantitate in
dustrială) — 9,30, 11.45: 14: 16,15;
18.30. 20,45, Tomis (completare
Vizita conducătorilor de partid sl 
de stat în regiunea Cluj — 9; 
11,15: 13.30. 16: 18.30: 21. Volga
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Maramureș) - 8.45: 11.15: 13.30:
16; 18.30. 21
O SAMBA : Union - 10: 12.30; 
15,30 18: 20.30. Flacăra - 10: 15.30: 
18; 20 30: (la ambele completare 
A cui e vina ’).
• PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina - 10
« ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET t Doina - 11.30; 
13,45. 16; 18.15; 20,30, Dacia -
9.30 - 14 in continuare : 16.15:
18.30; 20,45, Vitan — 11; 16: 18,15:
20.30 (la toate completare Prinia 
zi).
0 ANIMALELE - CAMPIONUL: 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
© FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Giuleștl - 10; 12.30: 15.30; 18: 20.30. 
» CĂLĂTORIE IN JURUL PÄ- 
MÏNTULUI : Cultural (comple
tare Sport nr. 5/1965) - 10.30;
15.30. 18: 20.30.
© CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Crîngaș: (completare Calitate în 
cantitate industrială) — 16: 18 15:
20.30.
A PTNA LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Unirea 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și dp stat în regiunea 
Cluj) - 16: 18.15: 20 30.
© furtuna deasupra asiei; 
Munca (completare Universuri 
picturale) — 14: 16: 18.15: 20.30.
A dulcea pasare a tine
reții — cinemascop : Ppmilar 
(completare Sport nr. 5/1965) — 
10,30: 16: 18.15: 20.30.
m CARTOUCHE — cinemascop : 
Arta - 10: 12.30: 15.30: 18: 20.30. 
A CEI MAI FRUMOȘI ANI - 
cinemascop : Moșilor (completare 
Ceramica din Oboga) — „5.30: 
18 20.30) \
A JUDEX : Cosmos (completare 
Călătorie în naradfsul păsărilor) 
- 15.45 18: 20,15.
« CAMERA IN FORMA DE „L": 
Viitorul - 15 30: 18: 20.30.
A RUNDA 6 >• Colentlna (comple
tare Suită bănățeană) — 15.30; 
17,45: 20.
0 UNCHIUL MEU: Rahova (com
pletare Pionierla nr. 5/1965) —* 
15.30: 18: 20 30
0 ȘOFERII IADULUI : Progresul 
(completare Călătorie în para
disul păsărilor) — 15.30: 18; 29,30. 
0 LALEAUA NEAGRA - cine- 
mascop Lira (completare Vizita 
conducătorilor de partid si de 
stat în regiunea Cluj) — 10.30: 15; 
17,45: 20.30 
• CARTIERUL VESELIEI: Dru
mul Sării - 15; 17.30: 20
« CĂPITANUL ZERO - cine
mascop ■ Ferentari (completare
Vezi rîndunelele se duc) ,-r, 16;
18.15: 20,30. 'C
O CINEVA 
IUBEȘTE :

ACOLO SUS MA 
Cotroceni (comple

tare Știați că...) - 13.45; 16.15;
18,45: 21 15
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE 7 — cinemascop:
Pacea — 15.30; 18; 20,30.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 25, 26 și 27 noiembrie în tară: 
Vreme rece îndeosebi noaptea. 
Cerul va fi variabil Vor cădea 
precipitații locale. Vînt potrivit 
cu intensificări trecătoare In 
nord-estul țării. Temperatura se 
menține coborîtă. Minimele vor 
fi cuprinse 'ntre minus 2 grade 
șl 12 grade, local mai coborîte. 
Iar maximele între minus 7 șl 
plus 3 grade. Ceață dimineața șl 
seara. în București : Vreme
rece, cu cerut variabil. Vor cădea 
ninsori slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere. Dimineața 
ceață.
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ție la C.C. al P.C.R., activiști ai 
C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul R.D. 
Germane la București, Ewald 
Moldt. (Agerpres)

„SĂPTĂMÎNĂ MUZICII 
ALBANEZE“

Marți dimineața, delegația Sei
mului Republicii Populare Polone, 
condusă de Jan Karol Wende, vi- 
cemareșal al Seimului, a făcut o 
vizită la Muzeul Brukenthal din 
Sibiu. în cursul aceleiași zile, oas
peții polonezi au sosit la Brașov.

Delegația, însoțită de Anton Moi- 
sescu, Ion Cristoloveanu, deputați 
în Marea Adunare Națională, și 
Fidler Jerzy, consilier al ambasa
dei R. P. Polone la București, a 
fost primită de loan Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular regio
nal, care a vorbit oaspeților des
pre dezvoltarea regiunii. Membrii 
delegației s-au interesat îndea
proape de metodele de muncă și 
de atribuțiile sfatului popular.

Președintele sfatului popular re
gional a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților la Poiana Brașov.
-J'hipă-amiază, delegația Seimu

lui R. P. Polone a vizitat Uzinele 
de tractoare, unde Emil Oniga, di
rector general al uzinelor, a pre
zentat noile tractoare realizate de 
constructorii brașoveni.

Seara, la Teatrul de Stat din 
Brașov, membrii delegației au a- 
sistat la un spectacol folcloric. Din 
partea solilor poporului polonez, 
artiștilor le-au fost oferite flori și 
daruri.

SPECTACOL DE GALĂ 
CU FILMUL IUGOSLAV „SAȘA“

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Comitetul de Stat pen-

La 23 noiembrie a plecat în R.D. 
Germană, la invitația C.C. al 
P.S U G., o delegație de activiști ai 
P.C.R. condusă de tovarășul loan 
Cîrcei. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Banat al P.C.R., care va lua 
cunoștință de experiența organelor 
și organizațiilor de partid ale 
P.S.U.G.

De asemenea, a plecat la Berlin 
o delegație a redacției revistei 
„Lupta de clasă“, condusă de to
varășul Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor șef al re
vistei, care, la invitația redacției 
revistei „Einheit“, va face o vizită 
în R.D. Germană.

La aeroport, delegațiile au fost 
conduse de tovarășii A Idea Milita- 
ru, membru al C.C. al P.C.R., Va
sile Vlad, Miu Dobrescu, membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., Ion 
Bucur, prim-adjunct de șef de sec-

Pe baza acordului guvernelor 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, generalul de arma
tă P. I. Batov, din motive de să
nătate, la cererea sa, a fost elibe

V. I. LENIN
a apărut :

Mai multa

mai mult cărbune
la suprafață

(Urmare din pag. I)

HANDBAL
Este 
ase- 

de 
teh-

perseverență,

UN MECI NUL Șl VICTORIE
NECONCLUDENTA

feri seară, amatorii 
de handbal din Capi
tală au fost prezenți 
din nou în sala Flo- 
reasca, urmărind evo
luția handbaliștilor 
care la finele săptă
mânii trecute și-au 
disputat „Cupa Bucu- 
■reștiului"-ediția 1965. 
Rezultatele înregis
trate : București — 
Budapesta 16—16 (6— 
8) : România — Iugo
slavia. 22—18 (15—8).

Reprezentativa Bucu- 
reștiului (în linii mari 
selecționata noastră de

abia 
de 

fost

tineret) s-a comportat 
de această dată sub 
posibilități, reușind să 
egaleze scorul 
în ultimul minut 
joc, după ce a
condusă în majorita
tea timpului. Tine
rii handbaliști au
fost uneori de nerecu
noscut în fața acelo
rași adversari pe care 
duminică îi întrecuse- 
ră comod (21—14).

în a doua partidă, 
selecționata de seni
ori a țării noastre a 
obținut victorie

me-Pe patinoarul artificial „23 August" s-au disputat marți primele 
ciuri din cadrul turului II al campionatului republican de hochei pe 
gheață. Iată rezultatele : Steaua—Tîrnava Odorhei 19—3 ; Știința Bucu- 
rești—Știința Cluj 5—4 ; Voința Miercurea Ciuc—Dinamo București 4—1. 
în fotografie : fază din meciul Voința Miercurea Ciuc—Dinamo București.

în cîteva. rînduri
• Lista celor mai bune atlete din 

lume în anul 1965 (pe probe), publi
cată de ziarul polonez „Przeglad Spor- 
towy“, cuprinde și patru sportive din 
țara noastră : Iolanda Balaș — locul I 
la săritura în înălțime (1,86 m) ; Miha
ela Peneș — locul I la aruncarea suli
ței (59,92 m) ; Viorica Viscopoleanu — 
locul III la săritura în lungime (6,52 m) 
și Ioana Petrescu — locul V la 200 
metri (23”5/10).

tru Cultură și Artă a organizat 
marți seara la cinematograful „Re
publica" un spectacol de gală cu 
filmul „Sașa“ — o producție a 
studiourilor din R.S.F. Iugoslavia. 
La spectacol au participat Mihnea 
Gheorghiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relații culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au luat parte, de asemenea, Iak- 
șa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia, membri ai ambasadei și 
alți diplomați străini.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
regizorul Mircea Mureșan, care a 
vorbit despre succesele R.S.F. Iu
goslavia și ale cineaștilor din a- 
ceastă țară, și regizorul filmului 
„Sașa“, Radenco Ostojici.

Cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării poporului al
banez, posturile noastre de radio 
transmit între 23 și 29 noiembrie 
o „Săptămînă a muzicii albaneze“. 
Sînt programate concerte de mu
zică simfonică, de operă și de ca
meră de compozitori albanezi, mu
zică populară, ușoară și de estradă. 

(Agerpres)

In Editura Politică

Opere complete, 
volumul 36

Volumul conține lucrările 
scrise de V. I. Benin în pe
rioada martie—iulie 1918.

O

care putea fi mai 
concludentă dacă se 
menținea același ritm 
pe parcursul întregu
lui joc. Se pare că 
explicația încetinirii 
„motoarelor" este in
suficienta rezistență a 
jucătorilor.

C. ANI

rîndurile 
lipsit cu-

P.S. Din 
formației a 
noscutul internațional 
Ion Moser, suspendat 
de la acest meci pen
tru nerespectarea pro
gramului comun.

sionist la categoria grea între pugiliștii 
de culoare Cassius Clay și Floyd Pat
terson. Lovit din toate pozițiile, după 
zece reprize Patterson părea a fi com
plet epuizat. La începutul celei de-a 
12-a, în urma unei serii de upercuturi, 
el a fost incapabil să se mai apere. Ar
bitrul a oprit meciul declarîndu-1 în
vingător pe Cassius Clay.

e Meciul pretendenților la titlul mon
dial de șah a continuat cu partida a 
9-a. Partida s-a întrerupt după 26 de 
mutări cu avantaj de partea lui Spasski. 
Deocamdată scorul este egal : 4—4.

socialiste in problema colaborării 
pentru cercetarea și folosirea

în scopuri pașnice
între 15 și 20 noiembrie 1965 a 

avut loc la Moscova Consfătuirea 
reprezentanților următoarelor țări 
socialiste: Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Cuba, Republi
ca Democrată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Un
gară. Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste, în problema colabo
rării pentru cercetarea și folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice.

în cursul consfătuirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească, cordialitate și 
înțelegere reciprocă, a avut loc un 
schimb de păreri între participanți 
privitor la cele mai indicate forme 
și direcții ale colaborării în dome
niul cercetării și folosirii în sco
puri pașnice a Cosmosului, avîn- 
du-se în vedere posibilitățile teh- 
nico-științifice și resursele fiecărei 
țări socialiste. Au fost analizate 
problemele elaborării unui pro
gram de cercetări comune în do
meniile fizicii cosmice, meteorolo
giei cosmice, organizării comunica
țiilor la mari distanțe și a televi
ziunii, medicinii și biologiei cosmi
ce, prin folosirea sateliților artifi
ciali ai Pămîntului, a rachetelor 
geofizice și meteorologice etc. Au 

dința biroului regional de partid 
au fost prezentate numai diferitele 
îmbunătățiri aduse în aprovizio
narea minelor sau sectoarelor și 
nu s-a vorbit aproape nimic de 
neajunsurile care mai stăruie în asi
gurarea cu materiale a fronturilor de 
lucru, abatajelor și locurilor de des
chidere a noilor cîmpuri miniere, 
unde se hotărăște în modul cel mai 
direct soarta producfiei de cărbune. 
Or, tocmai aceasta este cauza prin
cipală a rămînerii în urmă față de 
plan a numeroase brigăzi de mi
neri care lucrează în subteran.

Mult discutată a fost și proble
ma introducerii metodelor avan
sate, a noului ce apare în tehnica 
minieră. în referatul prezentat de 
comitetul orășenesc de partid Pe- 
troșeni, se cotează cu semnul 
„plus“ faptul că la Aninoasa și Lu- 
peni s-a experimentat cu succes 
podirea cu plasă de sîrmă a aba
tajelor cu front lung. Foarte ade
vărat, s-au obținut prin acest nou 
procedeu rezultate excelente. Dar 
este vorba numai de experiențe 
care se fac de timp îndelungat. în
seamnă oare aceasta promovarea 
largă a tehnicii noi ? Neajunsuri 
serioase stăruie și în domeniul uti
lizării mijloacelor tehnice cu care 
sînt dotate minele. Anumite tipuri 
de transportoare blindate, nefiind 
bine întreținute, sînt considerate 
necorespunzătoare ; alte mașini nu 
sînt utilizate pe motiv că nu cores
pund condițiilor de zăcămînt. Sînt 
și cazuri cînd mașini și ufilaje mo
derne nu sînt folosite la capacitatea 
lor, întrucît se preferă să se aplice 
metode vechi de exploatare. 
Datele arată că sarcina din planul 
tehnic privind exploatarea cărbu
nelui cu susținere metalică s-a 
realizat doar în proporție de 92,2 
la sută, iar viteza de avansare în 
galerii dotate cu mașini de încărcat 
— în proporție de numai 80 la sută.

In Valea Jiului sînt brigăzi de 
mineri care obțin rezultate excep
ționale. Ele sînt conduse de oa
meni entuziaști ca Aurel Cristea 
și Ion David de la Aninoasa, Sabin 
Ghioancă și Petre Constantin de la 
Lupeni, Ion 
Laszlo de la 
Sorescu de la 
Ca urmare a 
„Două fîșii pe zi în abatajele frontale", 
„Două cîmpuri pe schimb și aripă de 
abataj", aceste brigăzi au sporit sim- 
flfor productivitatea muncii, frimifînd 
zilnic la suprafață 7—10 tone de căr
bune pe fiecare post de miner. 
Deși s-a vorbit mult despre aceste 
inițiative și despre metodele avan
sate de lucru pe care le aplică a- 
ceste brigăzi, conducerea combina
tului carbonifer, organele sindica
le și organizațiile de partid au fă
cut prea puțin pentru a le extinde 
și a le transforma într-un bun co
mun al tuturor minerilor.

In cadrul ședinței a fost examl- 

Cîșlaru și Ștefan 
Petrila, Constantin 

Uricani și multi alții.
aplicării Inițiativelor :

fost, de asemenea, analizate posibi
litățile construirii și lansării în co
mun a sateliților precum și posi
bilitățile elaborării în comun a a- 
paraturii și instalațiilor pentru 
cercetări cosmice de către specia
liștii diferitelor țări interesate.

Participanții la consfătuire și-au 
exprimat năzuința de a dezvolta 
colaborarea între țările socialiste 
în acest domeniu important și de 
perspectivă al științei și tehnicii.

Unirea eforturilor savanților ță
rilor socialiste pentru efectuarea de 
lucrări comune în domeniul cerce
tării spațiului cosmic și folosirii 
sateliților în meteorologie, pentru 
organizarea comunicațiilor radio 
la mari distanțe, a televiziunii și a 
altor cerințe practice va permite să 
se folosească pe deplin superiorita
tea sistemului social al țărilor so
cialiste pentru accelerarea progre
sului tehnico-științific și dezvol
tarea culturii în țările comunității 
socialiste.

Participanții la consfătuire își 
exprimă convingerea că eforturile 
comune ale țărilor socialiste în 
cercetarea și folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice vor con
tribui la colaborarea internaționa
lă în acest domeniu, vor constitui 
un aport important la dezvoltarea 
științei spre binele întregii omeniri.

rat din funcția de șef al Statului 
major al Forțelor Armate Unite. 
In funcția de șef al Statului major 
al Forțelor Armate Unite a fost 
numit generalul de armată M. I. 
Kazakov.

măsuri administrative. Se 
simțită — așa cum sublinia

nată și problema asisfenfel tehnice 
în abataje. Cu ani în urmă, în ex
ploatările miniere de aici lucrau 
doar vreo 60 de ingineri, în com
parație cu peste 300, cîți sînt în 
prezent. „Acum situația este alta 
— se arată în referat' Au fost re
partizați 18 ingineri și 58 de maiș
tri. și tehnicieni-.în. .sectoarele., pro
ductive“. Problema pare deci re
zolvată. Ing. ION LÄZÄRESCU, di
rectorul general al combinatului 
carbonifer, a precizat însă că din 
39 de sectoare numai 5 au nu
mărul necesar de ingineri ; cele
lalte au cîte 1—2 ingineri care, 
mare parte din timp, nu se ocupă 
direct de producție, ci de întocmi
rea de situații și evidențe. Conclu
dent^ e faptul că la Petrila, Lonea 
și Dîlja, din 64 de ingineri, numai 
10 conduc efectiv producția, 
de la sine înțeles că, într-o 
menea situație, multe locuri 
muncă sînt lipsite de asistența 
nică de care au nevoie.

S-a discutat pe larg și despre 
activitatea comitetului orășenesc 
de partid Petroșeni. Este adevă
rat, comitetul orășenesc de partid 
a luat o serie de măsuri pentru 
perfecționarea stilului și metode
lor de muncă ale organizațiilor de 
partid. Aceasta a dus la îmbună
tățirea muncii politice și organi
zatorice în exploatările miniere. 
Principalul criteriu de apreciere a e- 
ficienjei muncii polifico-organizate- 
rice desfășurate de organizațiile de 
partid sînt însă rezultatele prac
tice în îndeplinirea planului. Dar 
nu se pot acoperi cu cîteva cifre 
semnificative deficiențele care mai 
persistă în munca de partid. Mai 
mulți vorbitori au arătat în cadrul 
ședinței că comitetul orășenesc de 
partid, organizațiile de partid nu 
au combătut cu promptitudine 
tendințele unor cadre de conduce
re din combinat și din exploatările 
miniere de a acoperi propriile lip
suri prin fel de fel de cauze 
„obiective“, de a nesocoti activita
tea tinerilor ingineri proaspăt re
partizați în producție. Multă vre
me s-a desfășurat slab și munca 
politică-educativă pentru întărirea 
disciplinei în muncă, împărtășin- 
du-se adesea punctul de vedere al 
conducerii combinatului că această 
problemă se poate soluționa doar 
prin 
face 
tov. DUMITRU DEJEU, președin
tele 
practica de a se ține ședințe peste 
ședințe, de a se discuta diferite 
probleme în mod steril, la infinit, 
fără a se stabili măsurile cuve
nite. Or, un asemenea stil de mun
că nu poate să ducă decît la per
petuarea deficientelor.

Se cuvine să amintim și cîteva 
observații făcute la adresa Ministe
rului Minelor. Ministerul n-a rezol
vat nici pînă acum numeroase ce- 
rinfe, pe deplin justificate, ale com
binatului. întîrzie avizarea proiec
telor pentru construcții, livrarea 
utilajelor pentru noile mine. Ne
cesarul de cadre tehnico-ingine- 
rești nu este asigurat și se tergi
versează în continuare repartiza
rea lor atît la trustul de construc
ții miniere, cît și la exploatările 
miniere. Cadrele de specialiști din 
minister, trimise în Valea Jiului, 
privesc adesea lucrurile la supra
față, fără a căuta adevăratele 
cauze ale neajunsurilor, punînd 
uneori în seama combinatului car
bonifer și exploatărilor miniere 
lipsuri a căror remediere cade în 
competența ministerului. Se cere 
de mult timp cu insistență de

sfatului popular regional

■

- , • •.» ... * * -, ■--/

• Pe ringul din orașul Las Vegas 
(Nevada) s-a disputat luni meciul pen
tru campionatul mondial de box profs-

REȘIȚA : Podul aerian pentru funicularele care transportă calcarul de la 
cariera Doman Ia combinatul siderurgic
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către mineri înființarea unui cen
tru de cercetări științifice care 
să studieze și să promoveze me
todele noi de exploatare în abata
jele Văii Jiului. Ministerul s-a 
angajat, minerii așteaptă, dar re
zultatele practice nu se văd.

Ședința biroului comitetului re- 
gibnal de partid a apreciat re
zultatele pozitive obținute în ulti
mele luni, dar în același timp a scos 
în evidență faptul că trebuie do
vedită mai multă, perseverență 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
care mai stăruie încă în activita
tea combinatului și în munca po
litică și organizatorică a organi
zațiilor de partid, pentru dezvol
tarea a ceea ce s-a făcut pînă a- 
cum în vederea ridicării activității 
economice a minelor din Va
lea Jiului. Așa cum subli
nia tov. GHEORGHE CĂLIN, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Hunedoara, 'oricît de bune 
ar fi hotărîrile adoptate, oricît de 
judicios ar fi ele concepute, ele 
nu pot căpăta adevărata valoare 
dacă nu se acționează multilate
ral, pe toate planurile și cu înaltă 
răspundere, pentru ca tot ce s-a 
stabilit să fie dus pînă la capăt. 
Aceasta este o condiție esențială 
pentru creșterea eficienței muncii 
de partid și a activității conducerii 
combinatului carbonifer.

„Săptămînă
economiei“

(Urmare din pag. I)

dente, ceea ce favorizează întărirea 
monedei naționale și posibilitatea 
de dezvoltare a acțiunii 
misire.

Schimbările profunde 
avut loc în structura

de econo-

care au 
socială a 

țării, creșterea veniturilor munci
torilor, ale țărănimii cooperatiste 
și ale celorlalte categorii de oa
meni ai muncii se oglindesc atît în 
structura socială a depunătorilor, 
cît și în repartizarea depunerilor 
populației pe grupe de depunători, 
ponderea muncitorilor și țăranilor 
crescînd continuu.

Spre deosebire de trecut, cînd 
economiile bănești ale populației, 
depuse spre păstrare la casa de 
economii, erau folosite de statul 
burghez în interesul claselor ex
ploatatoare, mijloacele bănești mo
bilizate de C.E.C. sînt folosite as
tăzi în interesul dezvoltării econo
miei naționale.

De ce este atît de populară 
păstrarea banilor la C.E.C. ? în
crederea maselor în leul nostru, în 
formele comode și avantajoase de 
economisire oferite de Casa de 
Economii și Consemnațiuni au dus 
la această îmbinare armonioasă a 
intereselor generale ale construcției 
socialiste cu interesele 
ale oamenilor muncii.
tru socialist folosește depunerile 
la C.E.C. și, în felul acesta, econo
miile bănești contribuie la dezvol
tarea economiei naționale. Oame
nii muncii, la rîndul lor, au asigu
rate, în calitate de depunători, o 
serie de drepturi și avantaje perso
nale. Depunerile sînt garantate de 
stat, iar pentru sumele depuse de 
populație spre păstrare se acordă 

individuale 
Statul nos-

dobînzi și cîștiguri. Depunerile, 
precum și dobînzile și cîștigurile 
sînt scutite de impozite și taxe. 
Sumele depuse se restituie ime
diat, la cerere.

în felul acesta, avantajele și fo
loasele acordate elimină ciorapul, 
hornul și vasul îngropat în pămînt 
ca păstrători ai economiilor, iar 
activitatea pe care o desfășoară 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni capătă și un important rol 
educativ, duce la dezvoltarea spiri
tului de economie și de bună gos
podărire a banilor. Prin crearea 
unei întinse rețele de unități C.E.C. 
proprii și mandatare la orașe și 
sate — în întreaga țară există as
tăzi aproape 8 000 de asemenea uni
tăți — prin ridicarea nivelului pre
gătirii profesionale a lucrătorilor, 
prelungirea orarului ghișeelor, prin 
mecanizarea lucrărilor de evidență 
a operațiunilor, se asigură îmbună
tățirea deservirii populației.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni perfecționează continuu for
mele de economisire. Populația are 
la dispoziție librete cu dobîndă, cu 
cîștiguri, cu dobîndă și cîștiguri, 
cu dobîndă și cîștiguri în autotu
risme, obligațiuni C.E.C. cu cîști
guri, conturi curente personale — 
care sînt larg folosite. La sfîrșitul 
lunii trecute 234 000 de cetățeni a- 
veau depuneri pe librete de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme.

Perspectivele dezvoltării eco
nomiei naționale în anii planului 
cincinal, măsurile consecvente ale 
partidului și guvernului pentru ri
dicarea sistematică a bunăstării 
materiale și culturale a poporului 
deschid acțiunii de economisire noi 
posibilități de dezvoltare. Mărețul 
program adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului prevede că în 
anul 1970 venitul național va fi cu 
40 la sută mai mare decît în anul 
1965. Socotit pe locuitor, venitul 
național va fi în anul 1970 de pa
tru ori și jumătate mai mare de
cît nivelul cel mai ridicat realizat 
înainte de război. Vor continua să 
crească salariul real al muncitori
lor și funcționarilor și veniturile 
reale ale țărănimii ; se vor lua mă
suri pentru majorarea pensiilor. • 

în condițiile creșterii venituri
lor, economiile bănești ale popu
lației contribuie la ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc, 
între economisire și consum există 
o strînsă interdependență, o condi
ționare reciprocă. Diversificarea 
consumului și orientarea spre bu
nuri de valoare mare și de folo
sință îndelungată implică acumula
rea prealabilă a sumelor necesare ; 
economisirea constituie, deci, o pre
misă a lărgirii consumului. Ținînd 
seama de tendințele în consumul 
populației, planul cincinal prevede 
ridicarea ponderii mărfurilor in
dustriale vîndute populației, în
deosebi a bunurilor de folosință 
îndelungată — mobilă, televizoare, 
frigidere. La procurarea acestor 
bunuri contribuie și acțiunea de 
economisire prin C.E.C. Se pre
vede, de asemenea, dezvoltarea tu
rismului intern și internațional.

Casei de Economii și Consemna- 
țiuni îi revine sarcina de răspun
dere de a folosi din plin condițiile 
existente, de a lărgi și întări legă
turile cu masele de depunători de 
la orașe și sate, de a îmbunătăți 
munca de deservire a populației 
prin perfecționarea continuă a me
todelor de muncă.

EXPOZIȚIE DE CĂRȚI 

ALE LUI M. ȘOLOHOV
La biblioteca „V. I. Lenin" din 

Moscova a avut loc vernisajul 
expoziției de . cărți ale scriitoru
lui sovietic M. Șolohov, laureat 
al Premiului Nobel.

Biblioteca dispune de toate cele 
678 ediții ale operelor lui M. Șo
lohov, care au apărut în Uniunea 
Sovietică, și de cele 459 de edi
ții care au apărut în străinătate 
in 113 limbi.

Expoziția prezintă cele mal 
vechi ediții ale operelor scriito
rului, publicate în revistele sovi
etice, pe vremea cînd autorul 
lor nu avea decît 20 de ani. Sînt 
expuse de asemenea articolele lui 
Șolohov scrise pe front în anii 
celui de-al doilea război mondial 
și numeroase lucrări consacrate 
scriitorului — scene din filmele 
turnate după operele sale, ilustra- 

ale pictorilor.

In cadrul săpăturilor efectuată 
în regiunea Paracas, la 30 km spre 
sud de capitala Republicii Peru, s-a 
descoperit un flaut. După aprecie
rea oamenilor de știință acesta' 
datează de nu mai puțin de 9 000 
de ani, adică de pe vremea cînd 
omul trăia în peșteri. Pînă acum, 
cel mai vechi instrument păstrat 
pînă in zilele noastre era, consi
derat un flaut izraelian de vreo 
5 000 de ani. Instrumentul descope
rit în Peru s-a păstrat datorită cli
mei uscate.

POLITICA 
Șl CINEMATOGRAFUL

Actorul de cinema Ronald Rea
gan are cele mai mari șanse să 
fie desemnat, de către Partidul re
publican din S.U.A.,. candidat, la 
postul de guvernator al statului 
California Partidul speră să reîn
noiască surpriza ultimelor alegeri 
senatoriale : în noiembrie 1964, 
contrar prevederilor, actorul 
George Murphy, candidat republi
can, a învins pe candidatul demo
crat, Pierre Salinger, prieten per
sonal al președintelui Kennedy șt 
fost atașat de presă al Casei Albe.

MAIMUȚE, CULEGĂTORI 

DE NUCI DE COCOS
Plantatorii din Malaya au reușit 

să dreseze maimuțe pentru a cu
lege nucile de cocos din palmieri. 
Noii culegători prezintă avantajul 
că reușesc să se cațere în locuri 
inaccesibile pentru om. Ele deose
besc de asemenea foarte- bine nu
cile coapte de cele necoapte. Mai
muțele nu vor să facă însă un 
singur lucru : să lucreze ore supli
mentare. Ea ora 16. chiar dacă nu 
se dă semnalul de coborîre, ele se 
dau jos din pomi și nu mai pot fi 
înduplecate cu nici un preț să se 
urce din nou.

4:

PLATIVOLITIS — BOALA 
LA MODĂ IN MEXIC

Noua boală la modă în Mexic 
se numește plativolitis. Simptomele 
ei : nimeni nu mai ridică capul spre 
cer fără a fi convins că va vedea 
unul sau mai multe platillos vola- 
dores, adică farfurii zburătoare. De 
fapt este vorba de un extraordi
nar exemplu de psihoză colectivă. 
La Mexico City sînt din ce în ce 
mai rari cei care nu 
ochiul lor celebrele 
Ba mai mult, chiar a 
zat un club al celor 
stabilească legătura 
extraterestre.

au văzut cu 
plăti volitis. 

fost organi- 
care vor să 

ființele <

Acest cocoș, cîntărind peste 400 
kg., a fost confecționat din fier 

vechi de un țăran finlandez
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PESCARI NOROCOȘI
Pescarii irlandezi dintr-un mic 

port situat în provincia Kerry au 
fost martorii unei întimplări neo
bișnuite în timpul fluxului, 50 de 
balene au fost aruncate pe plaja 
coastei atlantice Marea retrăgîn- 
du-se, balenele nu s-au mai putut 
înapoia în larg. Pescarii irlandezi 
martori ai acestei situații nepre
văzute au fost singurii beneficiari.

GEAMURI RADIATOARE
O firmă suedeză a pus la punct 

niște geamuri speciale care reflec
tă trei sferturi din razele solare 
și, deci, căldura lor. Procedeul 
constă în topirea in sticlă a unui 
aliaj compus, în special, din aur, .. 
Aceste geamuri, tot atît de trans
parente ca și cele obișnuite, costă 
cu aproximativ 75 la sută mai 
scump, dar au avantajul că reflec
tă și căldura din interiorul camerei.



0 REZOLUȚIE CU PRIVIRE 
LA CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE 
MONDIALE PENTRU DEZARMARE

O. N. U. CHILE Proiect ie reformă agrară POPOARELE CER LICHIDAREA
NEW YORK 23 — Trimisul spe

cial Agerpres. Nicolae Ionescu, 
transmite: Lucrările sesiunii O.N.U. 
s-au desfășurat marți numai în co
mitete. In așteptarea definitivării 

■ documentelor care urmează să-i 
fie supuse spre aprobare, Adu
narea Generală și-a întrerupt dez
baterile pentru cîteva zile.

Au reținut atenția în această zi 
lucrările din Comitetul politic, unde 
a fost adoptat proiectul de rezolu- 

I ție privind convocarea unei con
ferințe mondiale pentru dezarmare. 
In acest document, care a fost e- 
laborat de 43 de coautori, se sub- 

, liniază necesitatea depunerii de 
noi eforturi pentru realizarea unui 
acord privind dezarmarea genera
lă și totală și se exprimă convin
gerea că o conferință mondială 
pentru dezarmare va contribui la 
realizarea acestui deziderat. Rea-

firmînd rezoluția adoptată de Co
mitetul pentru dezarmare și pro
punerea Conferinței de la Cairo a 
statelor neangajate, privind con
vocarea unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare la care să fie 
invitate toate țările lumii, docu
mentul recomandă organizarea de 
consultări cu toate țările în scopul 
creării unui comitet pregătitor, larg 
reprezentativ, care să întreprindă 
acțiunile necesare în scopul convo
cării unei asemenea conferințe nu 
mai tîrziu de anul 1967. Rezoluția 
a fost adoptată cu 91 de voturi 
pentru, nici unul împotrivă și o 
abținere (Franța).

RHODESIA

Lupte de stradă 
Ia Bulawayo

SALISBURY 23 (Agerpres)'. 
Străzile orașului Bulawayo — 
doilea oraș ca importanță din Rho
desia de sud — au devenit marți 
scena unor adevărate lupte de stra
dă, relatează agenția France Presse, 
în suburbia orașului Bulawayo, 
Mpopoma, poliția a deschis focul 
împotriva demonstranților
cereau anularea proclamării uni
laterale a independenței. Un afri
can a fost ucis, iar alți cîțiva — 
răniți.

care

Pe străzile orașului Bulawayo

măsuri împotriva greviștilor■ ■■si
• SANTIAGO DE CHILE 23 (A-
gerpres). — Președintele statului 
Chile, Eduardo Frei, a semnat luni 
seara proiectul de lege privind re
forma agrară, care a fost trimis a- 
poi spre dezbatere congresului. 
Proiectul prevede crearea unui 
institut pentru reforma agrară care 
să ia măsurile necesare în vede
rea aplicării reformei agrare. Pro
iectul de reformă agrară prevede 
exproprierea unei părți a ferme
lor care depășesc 80 de hectare, 
precum și unele terenuri nefolosi
te. Acestea vor fi puse la dispozi
ția țăranilor prin răscumpărare. 
Țăranii vor plăti la început 10 la 
sută din suma stabilită, restul ur-

mînd să fie plătită în decurs de g| 
30 de ani. _

Președintele Eduardo Frei a luat | 
cuvîntul la posturile de radio și | 
televiziune. Deși a vorbit în spe
cial despre reforma agrară, el a 
lansat un nou apel de reîntoarcere 
la lucru minerilor chilieni aflați 
de aproximativ o lună în grevă în 
semn de protest împotriva proiec
tului guvernamental de exploata
re în comun cu societățile nord- 
americane a cuprului chilian. El a 
afirmat că greva provoacă mari 
pagube economiei naționale și că 
guvernul va „întări“ măsurile, 
pentru a-i determina pe greviști 
să înceteze greva.

ATACURI puternice
ALE PATRIOTILOR

SAIGON 23 (Agerpres). — For
țele Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud au inițiat în 
ultimele 24 de ore atacuri deosebit 
de puternice, în mai multe zone 
din apropierea bazei americane de 
la Chu Lai. Concomitent au fost 
atacate, începînd de luni diminea
ță, mai multe posturi guvernamen
tale. Comunicațiile prin radio cu 
trupele guvernamentale au fost 
întrerupte. Mai multe formațiuni

Mekong au fost ocupate de pa- 
trioți.

Dezvăluiri

In ultima vreme devin tot mal 
frecvente cazurile de dezertare din 
armata sud-vietnameză. Potrivit a- 
genției Associated Press, în prime
le zece luni ale anului 1985 nu
mărul total al dezertorilor s-a ri
dicat la 87 000 de persoane, față 
do 72 000 în 1964. 60 la sută din 
dezertori sînt tineri încorporați.

★
HANOI 23 (Agerpres). — Agen

ția de presă V.N.A. anunță că la 22 
noiembrie avioane americane au 
efectuat numeroase raiduri asupra 
orașului Phu Tho, unde au bombar
dat și mitraliat spitale, instituții 
publice și cartiere de locuințe. Au 
fost semnalate numeroase pierderi 
în rîndurile populației civile. For
mațiuni de avioane americane de 
luptă cu reacție au bombardat și 
mitraliat, de asemenea, regiuni 
populate și obiective economice din 
provincia Ha Tay. Apărarea anti
aeriană a doborît un avion de re
cunoaștere fără pilot.

care provoacă | 
încurcătură la| 
Washington |

de avioane ale regimului de la 
Saigon, trimise în zona operațiuni
lor militare, au observat că trupe
le partizanilor au ocupat cea mai 
mare parte din pozițiile atacate. 
Marți dimineață, forțele F.N.E. au 
reluat cu mai multă vigoare a- 
tacurile, încercuind complet garni
zoana guvernamentală din princi
pala localitate a districtului Tuy 
An.

în același timp, două posturi gu
vernamentale din delta fluviului

Bombardamente
ale aviației»
americane

CORESPONDENTÀDINGENEVA

Runda Kennedy"
într-un punct critic

• Criza de la
• încercări de a introduce Comisia Pieței comune 

prin

Bruxelles și impasul de la Geneva

XIENG KUANG 23 (Agerpres). 
— Postul de radio Vocea Patet 
Lao a anunțat că patru avioane 
americane cu reacție de tipul „F- 
105“ au supus unui bombarda
ment puternic orașul Khang 
Khay, reședința comandamentului 
forțelor Patet Lao.

*

PEKIN 23 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al
R. P. Chineze a dat publicității 
o declarație în care protestează 
energic în legătură cu noile ac
țiuni provocatoare întreprinse
S. U.A. în Laos, împotriva R. 
Chineze. La 20 noiembrie, 
arată în declarație, un grup
avioane americane au bombardat 
clădirile misiunii economice și cul
turale chineze și sediul agenției 
China Nouă din Khang Khay, 
provocînd pagube serioase. Decla
rația subliniază că acest atac „re
prezintă o nouă acțiune a impe
rialismului american de extindere 
a războiului din Indochina și o 
provocare fățișă la adresa poporu
lui chinez“.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times“ a anun
țat că focoase nucleare americane 
au fost montate, în secret, la a- 
vioane și rachete ale R. F. Ger
mane și altor țări membre ale 
N.A.T.O. Ziarul a precizat că fo
coasele au fost montate cu peste 6 
ani în urmă, subliniind că ele sînt 
controlate de americani „printr-o 
combinație de controale fizice și 
electronice“ și nu pot fi folosite 
fără aprobarea S.U.A. Corespon
dentul ziarului, John Finney, arată 
că deține aceste informații din 
surse ale Comisiei pentru energia 
atomică a S.U.A., unde i s-a spus, 
între altele, că controlul asupra fo
coaselor „a existat uneori mai 
mult în principiu decît în fapt“. 
„New York Times“ scrie, pe de 
altă parte, că deși președintele 
S.U.A. a fost ținut la curent cu 
acest program, „s-a aflat că, une
ori, atît el cît și alți experți po
litici de frunte au fost în mare 
măsură în necunoștință de cauză 
despre aranjamentele specifice în
cheiate“.

Agenția France Presse arată că 
aceste dezvăluiri au provocat în
curcătură la Washington.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a recunoscut că S.U.A. au 
pus la dispoziția țărilor N.A.T.O. 
focoase nucleare, dar că acestea 
nu pot fi folosite fără autorizația 
specială a președintelui S.U.A.

ușa din dos

de 
P. 
se 
de

„Salvajl runda 
nedy" — esfe un 
care se aude foi 
des, în zilele din i 
în cercurile Acordului 
general asupra tarifelor 
și comerfului (G.A.T.T.) 
ca și dincolo de sediul 
său genevez. Reduse la 
sterile discuții academi
ce, tratativele „rundei 
Kennedy" — al căror 
principal scop este, du
pă cum se știe, nego
cierea unei reduceri re
ciproce, cu 50 la sută, a 
tarifelor vamale înfre 
cele șase țări ale Pieței 
comune și Statele Unite 
— bat pasul pe loc de 
mai multă vreme, pen
tru a fi aproape parali
zate de la 
crizei în 
economică 
(C.E.E.).

Ambasadorul ameri
can pe lîngă G.A.T.T., 
W. Michael Blumenthal, 
n-a ascuns această rea
litate în declarațiile fă
cute recent presei 
occidentale. „Situația 
G.A.T.T., a spus el, nu 
este tragică, dar ar pu
tea ’ deveni foarte seri
oasă daca criza Pieței 
comune continuă*.  Blu
menthal a atras atenția 
asupra factorului timp, 
subliniind apropierea 
cîforva scadențe — po
sibil fatale — ce stau 
în fața membrilor Acor
dului general. în pri
mul rînd, mandatul de
legației americane la 
negocierile ce se poartă 
la Geneva expiră în 
1967 și, dată fiind lipsa 
de perspectivă a acestor 
tratative, prelungirea 
lui ar fi periclitată. Pe 
de altă parte, criza 
C.E.E. a făcut imposibilă 
respectarea termenelor 
de prezentare a oferte
lor la negocierile pri-

Ken-
I apel 

mai 
urmă,

izbucnirea 
Comunitatea 

europeană

produsele agri-vind 
cole.

Pe 
misia Piejei comune nu 
poate relua negocierile 
tarifare de la Geneva 
pe baza mandatului li
mitat obfinut în decem
brie. Tocmai de aceea, 
ea ar dori să folosească 
situația pentru a obfine 
lărgirea prerogativelor 
sale. Dar aceasta nu ar 
face decît să agraveze 
și mai mult impasul Pie
ței comune. Este doar 
știut că, la 30 iunie, cri
za s-a produs tocmai 
datorită faptului că 
Franfa nu a fost de a- 
cord cu încercările par
tenerilor săi din C.E.E. 
de a obfine lărgirea 
prerogativelor Comisiei 
executive — încercări 
menite să întărească ca
racterul supranational al 
acesteia. în aceste con
diții, „runda Kennedy’ 
nu putea să nu ajungă 
într-un punct critic.

Statele Unite — par
tea cea mai interesată 
în „runda Kennedy*  — 
încearcă însă să menți
nă Franfa în angrenajul 
negocierilor de la Ge
neva, independent de 
evolufia crizei din Piafa 
comună și, mai mult, să 
folosească aceste nego
cieri pentru a determina 
Parisul să revină asupra 
poziției sale fată de 
C.E.E. Pentru aceasta, 
Washingtonul caută să 
releve un anumit inte
res comun franco-ame- 
rican în continuarea tra
tativelor din G.A.T.T. 
„Ambele fări — declara 
zilele trecute Blument
hal la clubul Asociației 
presei anglo-americane 
din Paris — sînt produ
cătoare și exportatoare 
de cereale, ambele fări 
au interesul de a-și în-

de altă parte, Co

țări pozițiile în acest 
sector’. Ambasadorul a- 
merican a relevat posi
bilitatea unei înjelegerl 
în doi, menită să im
pună prejurile la pro
dusele agricole pe piața 
occidentală. Guvernul 
francez a respins „ofer
ta" Washingtonului, a- 
rătînd că ea nu are ni
mic comun cu spiritul 
„rundei Kennedy*.

In lipsa unui audito
riu parizian sensibil la 
cînfece de sirenă, am
basadorul american s-a 
adresat industriașilor și 
financiarilor vest-ger- 
mani. Vorbind la Ham
burg, el i-a chemat să 
depună eforturi pentru 
reluarea negocierilor de 
la Geneva. Aci se con
sideră simptomatic că 
în aceeași zi, înfr-un 
alt mare port vesf-ger- 
man, Bremen, a 
secretarul general 
junct al 
europene 
lui 
Knut 
care, adresîndu-se mem
brilor Camerei de co
merț, a făcut apel la 
sprijinul Germaniei oc
cidentale pentru scoa
terea din impas a „run
dei Kennedy”.

Comentatorii aprecia
ză, 
este vorba de o ac
țiune 
vederea relansării „run
dei Kennedy", avînd 
îndeosebi scopul de a 
reintroduce Comisia 
C.E.E. prin ușa din dos 
a negocierilor de la 
Geneva. O încercare 
de acest fel, făcută 
luna septembrie de 
cretarul executiv 
G.A.T.T., White, n-a 
nici un rezultat.

sosit 
ad- 

Asociației 
a liberu- 

schimb (A.E.L.S.), 
Hammarskjöeld,

de aceea,

concertată

că

în 
se
al 

dat

Horia LIMAN

„Zonă pericu
loasă. Intrarea o- 
prită". Asemenea 
indicatoare, (foto
grafia din mijloc, 
stingă) evident, 
destinate popu
lației locale, sînt 
înfipte în pă
mântul Okinawei 
la fiece pas.

...Și acolo unde 
intrarea japonezi
lor nu este oprită. 
La Naha. Barele 
și bastoanele de 
cauciuc ale poli
țiștilor nu pot stă
vili valul mani- 
festanților care 
cer evacuarea tru
pelor americane 
(fotografia din 
mijloc, dreapta).

In perioada post
belică globul pă- 
mîntesc a fost îm- 
pînzit cu peste 
3 000 de baze mili
tare aparținînd 
statelor care fac 
parte din blocurile 
militare agresive 
de sub egida S.U.A. 
Numai Statele U- 
nite i 

2 230 
baze, 
fiecare 
trulea soldat ame
rican se află în a- 
fara granițelor. 
S.U.A.

Anglia cheltu
iește pentru în
treținerea bazelor 
militare și trupe
lor sale din alte 
țări 350 milioane 
lire sterline a- 
nual.

în Aden sau O- 
kinawa, în Pana
ma sau Maldive 
răsună cu tot mai 
multă tărie glasul 
popoarelor care 
cer desființarea 
bazelor militare, 
adevărate encla
ve ale colonialis
mului. Lichidarea 
bazelor militare 
constituie în zilele 
noastre un impe
rativ 
pentru 
lizarea 
biectiv 
bui într-o măsură 
importantă la mic
șorarea încordării 
și întărirea încre
derii între state, 
la dezvoltarea' re
lațiilor internațio
nale, pe baza prin
cipiilor egalității 
în drepturi, suve
ranității și inde
pendenței, dreptu
lui sfînt al popoa
relor de a-și ho
tărî în mod liber 
soarta, fără nici 
un amestec din 
afară.

dispun de 
asemenea 

De altfel, 
! al pa-

al luptei 
pace ; rea- 
acestui o- 
ar contri-
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La 17 decembrie va avea loc

O întîlnire

Johnson-Wilson
WASHINGTON 23 (Agerpres). 

— La Casa Albă s-a anunțat că 
președintele S.U.A., Lyndon John
son, se va întîlni la 17 decembrie 
cu primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson. în cursul în- 
tîlnirii vor fi abordate probleme 
legate de N.A.T.O. și de politica 
nucleară a alianței. Totodată, dis
cuțiile se vor referi la problema 
vietnameză, rhodesiană 
țiile Est-Vest.

înaintea întîlnirii cu 
primul ministru britanic va rosti 
o cuvîntare în Adunarea Genera
lă a O.N.U. 11"%»

Baza engleză Dat« 
win din Australia 

de nord
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MONTEVIDEO. Greva lucrăforilor din serviciile publice din Montevi
deo s-a extins și asupra lucrăforilor din școlile elementare și din servi
ciile medicale și amenință să se transforme înfr-o grevă generală.

PARIS. Cu prilejul vizitei unei 
delegații conduse de Gheorghe Le- 
pădeanu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al o- 
rașului Cluj, la Dijon a avut loc ce
remonia semnării actului de înfră
țire dintre orașele Cluj și Dijon. Cu 
acest prilej au rostit cuvîntări 
Gheorghe Lepădeanu și canonicul 
Kir, primarul orașului Dijon.

P.C. din Germania cere amnistia 
pentru toți democrații 
persecuțiilor în 
dentală.

supuși
Germania occi-

Demonstranții din Panama urmăresc nu numai arbo
rarea steagului național in zona canalului, ci și des
ființarea bazelor militare americane de pe teritoriul 

țării
Parașutiștî britanic!. înarma)! cu arme automate, 

patrulează in cartierul Cratere din Aden

PLENARA C.C. AL P.C.
DIN GERMANIA

BERLIN. La cea de-a 6-a ple
nară a C.C. al Partidului Comunist 
din Germania, care a avut Iog re
cent, Max Reimann, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Germania, a 
prezentat un raport. Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Germania a adoptat— pe baza 
raportului prezentat — declarația 
„pentru o politică nouă de pace 
și înțelegere reciprocă germană, 
pentru democrație și dreptul po
porului muncitor de a participa 
la conducerea 
în care este 
din Germania 
alegerile pentru Bundestag. în 
declarație se subliniază că P.C. 
din Germania este gata să colabo
reze cu social-democrații și 
toate forțele democratice 
Germania occidentală. C.C.

întreprinderilor", 
examinată situația 

occidentală după

cu 
din 

al

SOFIA. După 
agenția B.T.A., 
comun dat publicității la Cairo cu 
prilejul încheierii vizitei lui Todor 
Jivkov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, se 
arată că T. Jivkov și G. Nasser 
au avut convorbiri asupra proble
melor dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, precum și asupra 
problemelor internationale. Cei 
doi conducători condamnă politi
ca de forță a unor state imperia
liste și își exprimă hotărirea fer
mă de a 
loacele 
poarelor 
exprimă 
ții de a se pune capăt imediat' ac
țiunilor agresive împotriva R. D. 
Vietnam și de a fi respectate 
acordurile de la Geneva din anul 
1954, pentru a se da posibilitate 
poporului vietnamez să-și Înfăp
tuiască aspirațiile legitime spre 
pace, bunăstare și unitate. Pre
ședintele Nasser a acceptat invi
tația de a vizita R. P. Bulgaria.

cum anunță 
în comunicatul

contribui prin toate mij- 
la întărirea luptei po« 
pentru pace. Părțile își 
acordul asupra necesită-

MOSCOVA. La 23 noiembrie în 
Sola Congreselor din Kremlin au 
început lucrările primului Congres 
al lucrătorilor din cinematografie 
din Uniunea Sovietică. La deschi
derea congresului au luat parte 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Mihail Suslov și alți conducători 
de partid și de stat.

HANOI. O delegație a televiziu
nii britanice condusă de James 
Cameron, care face o vizită în 
R. D. Vietnam, a fost primită la 23 
noiembrie de Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam.

REZOLUȚIE A LIGII MUSULMANE 
DIN PAKISTAN

CARACI. Comitetul de acțiune 
al Ligii Musulmane, partidul de 
guvernămînt din Pakistan, a a- 
doptat în unanimitate o rezoluție

care cere guvernului „să promo
veze o politică externă cu adevă
rat neutră și independentă, renun- 
țînd la orice pact sau alianță cu 

, țările occidentale.

PEKIN. Intre R. P. Chineză și 
Finlanda a fost semnat un acord 
referitor la schimburile comerciale 
dintre cele două țări pe anul 1966.

BERLIN. La Festivalul Interna
țional al filmului documentar și 
de scurt metraj care s-a încheiat 
la Leipzig, filmul românesc „A cui 
e vina regizat de Florica Hol- 
ban, a fost distins cu Premiul Fe
derației Democrate Internaționale a 
Femeilor.

PEKIN. Cu prilejul deschiderii 
expoziției industriale franceze de 
la Pekin, Lucien Paye, ambasa
dorul Franței în R.P. Chineză, și

Rene Sanson, președintele Comi
tetului.permanent pentru relațiile 
comerciale și economice cu 
străinătatea, au oferit un dineu. 
Rene Sanson și Cian Hua-dun, 
vicepreședinte al Consiliului chi
nez pentru promovarea comerțu
lui internațional, au rostit cuvîn- 
tări în care au subliniat că' .t- 
ceastă primă expoziție franceza 
la Pekin contribuie la îmbunătă
țirea relațiilor chino-franceze și 
la promovarea; continuă a con
tactelor comerciale dintre cele 
două țări.

MOSCOVA. Agenția * TASS anunță 
■că'la 23 noiembrie în Uniunea Sovie
tică a fost-lansat și ;s-a plasat pe or
bită; satelitul artificial al Pămîntulut 
,,Cosmos-96‘.‘. - Aparatura instalată, pi) 
satelit funcționează' normal. Centru! 
de coordonare și calcul prelucrează 
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