
Prețul de cost al laptelui în G.A.S. din trustul Suceava

UNII FAC ECONOMII

a repro-

Revelion
la... altitudine

Nistor 
coresp

pășirile au fost de 1 500— 
3 000 kg fin la hectar, iar la 
furaje pentru siloz de 10 000 
kg. Aceasta a micșorat cos
tul nutrețurilor, a influen

a avut planificat. Prețul de 
cost a fost redus cu 17 bani 
pe litru. Vizitînd ferma de 
vaci îți dai seama că aici 
lucrează buni gospodari.

tul, mulsul, transportul fu
rajelor și al gunoiului sînt 
mecanizate. Am solicitat pe 
tov. EMIL BRAD, inginer 
șef cu probleme zootehnice,

fost 
cu 
La

In prima cursă

A mai rămas o lună ți cîteva zile 
pînă la sosirea noului an. Un mare 
număr de oameni ai muncii din dife
rite coifuri ale țării, precum și nume
roși furișii străini își vor petrece re
velionul la... altitudine, la cabanele și 
restaurantele turistice din cele mai 
pitorești locuri ale regiunii Brașov. Cî
teva amănunte. Numai în unitățile 
trustului de alimenfafie publică „Car-

cîfeva mii 
două luni

Recent, din portul Constanta a ri
dicat ancora, plecînd în prima sa 
cursă, noul cargou românesc de 1 600 
tone „Vatra Dornei", realizat de 
constructorii șantierului naval din Tr. 
Severin. Nava transportă importante
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în zori

nestinqhe- 
Ce fă- 
întrebări 
n-au tul— 
pedago- 

rîndul lor, 
,sî-

în cîte un raport se 
strecurau, cu toată se
riozitatea, binecunos
cutele, tocitele cuvinte 
„dar mai avem și lip
suri", fără ca respec
tivii tovarăși să bă
nuiască măcar cît de 
„aproape" sînt aceste 
lipsuri, care-si găseau 
liberă trecere pe 
poarta școlii. Desfășu
rată la general, în
chistată în formule
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ospodăriile de stat 
din regiunea Sucea
va dispun de pășuni 
și finețe naturale în
tinse, care 
dezvoltarea 

niei și mai ales 
melor de bovine.

: te condiții au fost 
mai bine valorificate, 
ultimii cinci 
taurinelor a 
10 582 capete, 
efectivelor, jumătate 
Vaci și

\Pînă la 1 noiembrie a.c. 
gospodăriile de stat din ca
drul trustului au realizat, 
în medie, de la fiecare vacă 
furajată 2 568 litri lapte. 
Aceasta a permis să se li
vreze peste prevederile 
planului 2 785 hl lapte rea- 
lizîndu-se și prețul de cost 
prevăzut.

Specializarea unităților a 
adus o contribuție însem
nată la îmbunătățirea acti
vității în acest sector. 
Gospodării de stat ca 
cele din Leorda și Zăicești, 
raionul Botoșani, Pro- 
gresul-Dorohoi, Dîngeni- 
Săveni și altele obțin de la 
fermele de vaci producții 
sporite, mult mai ieftine 
decît în trecut.

Merită amintită expe
riența G.A.S. Leorda. în 
primele 10 luni ale acestui 
an, a-realizat în medie de 
la cele 400 vaci cîte 2 818 
litri .’lapte, față de 2 650 cît

asigură 
zooteh- 

a fer- 
Aces- 

tot 
In 

ani numărul 
crescut cu 
Din totalul 

sînt 
juninci gestante. 

noiembrie
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• 2 785 hl lapte peste plan • Din efectivul de taurine 
50 la sută vaci și juninci gestante ® Cînd furajele sînt scumpe 
crește și costul laptelui

Din cei 25 de mulgători, 17 
sînt în același loc de mun
că încă de la înființarea 
fermei, iar ceilalți au o ve
chime de cel puțin doi ani. 
Munca lucrătorilor este u- 
șurată de faptul că adăpa-

să explice cum s-a reușit 
ca laptele să fie obținut la 
un preț de cost mai mic de
cît cel planificat.

„Noi analizăm periodic 
cît producem și la ce preț. 
Aceasta ne ajută să punem 
în valoare rezervele și ex
periența bună a brigăzii, să 
înlăturăm operativ even
tualele deficiențe care pot 
interveni pe parcurs. Cele 
mai însemnate economii 
le-am realizat la furaje și 
transportul lor. Iată cum. 
Culturile pentru nutreț au 
fost amplasate în jurul fer
melor de animale pentru a 
evita pe cît posibil aduce
rea lor de la distanțe niari. 
Datorită aplicării măsurilor 
agrotehnice, ele au dat re
colte bogate, mai mari de
cît cele înscrise în plan. La 
lucernă și borceaguri, de-

țat pozitiv asupra prețului 
laptelui, care, după cum se 
știe, e determinat în.cel mai 
înalt grad de valoarea fu
rajelor".

Rezultatele obținute în 
primele 10 luni ale acestui 
an de către Trustul G.A.S. 
Suceava puteau fi și mai 
bune dacă în toate unitățile 
ar fi existat preocuparea 
necesară pentru îmbunătă
țirea muncii la fermele de 
vaci. Din cele 15 gospodării 
de stat profilate pentru 
producerea laptelui, patru 
(Fălticeni, Ionășeni, Ră
dăuți și Șiret) au depășit 
prețul de cost prevăzut. 
Ce-i drept, sînt puține la 
număr, dar cheltuielile 
neeconomicoase înregistrate 
sînt așa de mari încît abia 
au putut fi acoperite prin 
economiile obținute de ce-

lelalte. Nu putea fi evitată 
această situație ? Faptele 
arată că da.

La G.A.S. Ionășeni, litrul 
de lapte este cu 0,35 lei mai 
scump decît cel de la Leor- 
da, iar prețul de cost pla
nificat a fost depășit cu 0,07 
lei. Cărui fapt se datorește 
această depășire ?

„In trimestrul doi, din 
cauza ploilor, am fost ne- 
voiți să prelungim perioada 
de stabulație a vacilor — 
ne relatează ing. GIMIR 
TOMAY. Nu am avut însă 
suficiente furaje și produc
ția a scăzut mult. După 
aceea, cină am scos vacile 
la pășunat, din cauză că nu 
ni s-au repartizat fonduri 
pentru construirea unei ta
bere de vară, a trebuit să 
ducem zilnic vacile la grajd, 
cale de mulți kilometri".

Pînă la 1 noiembrie, 
gospodăria de stat Ionă
șeni a rămas datoare sta
tului cu 842 
fie oare 
timpul 
taberei 
poate 
numai 
mea a 
gospodăriile vecine (Leor- 
da și Progresul) care au 
obținut rezultate bune. In 
ce privește tabăra de vară, 
tovarășii 
trustului 
unitatea 
să repare 
tabăra 
G.A.S.
lele cauze ale rezultatelor 
nesatisfăcătoare înregistra
te sînt lipsurile de ordin 
organizatoric, încetineala 
cu care se introduce mica 
mecanizare la fermele de 
vaci, stilul de muncă de
fectuos al cadrelor tehnice 
din conducerea gospodă
riei. Un exemplu. Organi
zarea defectuoasă

M CORESPONDENȚE 
DE PESTE HOTARE
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întreprinderea po
ligrafică Sibiu. Se 
studiază un nou 
procedeu de re
tuș : pe film dia

pozitiv
Foto : Agerpres

hl lapte. Să 
de vină numai 

nefavorabil și lipsa 
de vară ? Nu se 

lua în considerare 
acest motiv. Vre- 

fost aceeași și la

din conducerea 
au declarat că 
respectivă putea 
și să amenajeze 
existentă. La 

Ionășeni, principa-

(Continuare 
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La o sondă a Trustului de forai Moinești
Foto : R. Costin

cantități de mărfuri românești, 
destinația Istanbul. „Vatra Dornei’ 
este cea de-a 23-a navă intrată în 
dotarea flotei noastre maritime co
merciale în anii șesenalului.

V. MIHAI

E-75 o nouă

• Pregătiri intense 
în vederea „Marțului 
asupra Washingtonu
lui** • Se naște o 
nouă stare de spirit 
a opiniei publice

1n limbajul său so
bru și fără echivoc, 
dosarul povestește is
toria une' greșeli. Ale 
tinereții valuri... Cu un 
timp în urmă pe cînd 
mai purlau uniforma 
Centrului școlar fores
tier din Codlea, Traian 
Ș. și Alexandru R. 
(qstăzi amîndoi în pro
ducție) au căzut în 
patima bicicletei. Dat 
a bicicletelor aparți- 
nînd altora. Întîi a tost 
dorința vîrstei de a 
•încăleca pe două roți, 
pe urmă roțile s-au în
mulțit. băieții au în
ceput să mai vîndă 
din ele, oînă in ziua, 
inevitabilă, cînd au 
dat cu oiștea în gard. 
Altfel spus, zece

s-a făcut sau, mai bine 
zis, cum nu li s-a iăcut 
educația. în fața unui 
astfel de caz, îți pui 
întrebarea : de ce a 
ajuns la tribunal ?

— Susțineți, deci, ca 
om al legii, că s-ar fi 
puiuț să nu se ajungă 
aici ?

— Evident. Dosarul 
însuși ne oieră toate 
probele în acest sens.

Și atunci ?
Derulînd înapoi til- 

mul, se observă — 
din păcate, retrospec
tiv ! — că purtarea
lui Traian $. și Alexan
dru R. ar .rebuit să 
pună pe gînduri con
ducerea școlii cu mult 
înaintea primelor epi- 

3'acerea

păți de la Poiana Brașovului, Pre
deal, Valea Timișului și orașul Brașov 
au 
locuri 
urmă.
sosi și
(a, R.F.G., Anglia, R.D.G., Belgia, El
veția, Țările Scandinave. Alții vor în- 
tîmpina Anul Nou Ia Brașov. Au spo
rit și posibilitățile de cazare : peste 
cîteva zile va fi dată în folosință noua 
aripă a hotelului „Carpați". Cîleva 
mii de persoane și-au reținut locuri 
la cabanele aparfinînd întreprinderii 
de stațiuni climaterice „Predeal", cum 
sînt Pîrîul Rece, Trei Brazi, Cheia ț.a. 
Păltinișul, a doua stațiune ca mărime 
din regiune, va găzdui de Anul Nou 
aproape 500 persoane. Diferite colec
tive de întreprinderi au reținut caba
na restaurant „Negoiul”, cabana „Gîtul 
berbecului" de pe malul lacului de 
acumulare de la Sadu, complexul 
Sîmbăfa ș.a. De pe acum se știe că 
numărul celor pe care noul an îi va 
găsi în cabanele și restaurantele tu
ristice din regiunea Brașov va depăși

instalație de foraj

(Continuare 
în pag. a Il-a)

soade

mă 
'or

ta asta 
Fapta

Spre înălțimi
Foto : Gh. Vințilă

închisoare corecționa- 
lă ; însă cu suspenda
rea pedepsei.

„Hoții de biciclete" 
într-o altă variantă ?

— N-ar fi trebuit să 
ajungă la tribunal I 

■conchide, răsfoind do- 
'sarul, tovarășul Mihai 
Sredureanu, președin
tele tribunalului regio
nal Brașov.

— Nu înțeleg, con
siderați că 
novați ?

— A, nu 
refeream, 
și-a primit cuvenita 
pedeapsă. O lecție, 
nădăjduiesc, pentru 
toată viața. Pe de altă 
parte, ceea ce și ex
plică „suspendarea" 
s-a tinut seama de 
împrejurări, de vîrsfa 
inculpațiior, de regre
tul lor sincer. Mai 
există însă și un alt 
vinovat : felul cum li

bicicletelor.
fosl absențele. Cei doi 
au început să pără
sească adesea căminul, 
dispărînd i 
riți. Unde ? 
ceau ? lată 
care, se pare, 
burat liniștea 
gilor. La 
băieții n-au fost „i 
cîiți" cu întrebări, nici 
atunci și nici mai tîr
ziu, cînd bicicletele au 
început să fie introdu
se, pe rînd, în incinta 
școlii. Sub ochii tutu
ror. Ai profesorilor, ai 
colegilor. Părea, pro
babil, cel mai firesc 
lucru din lume. O bi
cicletă azi. Mîine alta.

tar în tot acest răs
timp, activitatea educa
tivă din școală își urma 
nestingherită cursul... 
Ore de dirigenție, a- 
dunări ale organizației 
de tineret, conferințe.

Pornit de acasă dis de dimineață 
spre stația Ucea. unde lucrează, 
după o bucală de drum, acarul Au
gustin Dobre a/unse ia linia fe
rată. Peste citeva minute, potrivit 
programului de circulație, pe aici 
avea să treacă, dinspre 
spre Sibiu, trenul de maria direct 
tu. 2581. Nu se luminase încă bine 
de ziuă. Acarul își încetini pasul 
și se strădui să pătrundă cil mai 
departe cu privirea ne tirul căii, 
spre a se convinge că totul este 
in ordine pe traseu. Nu strică 
niciodată putină grijă suplimen
tară. chiar dacă n-ai intrai încă 
in serviciu.

Un șuierat scurt și trenul a a- 
părut în viteză. Augustin Dobre 
privea cu atenție încordată vagon 
după vagon. Cînd. deodată...

Nu-i veni să-și creadă ochilor. 
Unul dintre vagoane ardea, iar 
următorul, pe cale de a se aprin
de, lăsa în urma lui o dîră neagră 
de turn. Incendiul — care, după 
cum s-a văzut mai tîrziu. izbucni
se pe drum din pricina aprinderii 
tușurilor de osie — primejduia în
tregul transport.

Acarul a fluierat din răsputeri, 
dar trînarul n-a auzit. Trenul a 
trecut.

Augustin Dobre a fugit într-un 
suflet pînă la biroul de mișcare. 
Peste cîteva minute, mărfarul urma 
să treacă, tot fără oprire, prin sta
ția Arpaș. Un telefon — și impie
gatul de acolo, prevenit, a luat 
imediat măsuri pentru oprirea tre
nului. In cîteva secunde, focul a 
fost localizat șl apoi stins. Vagoa
nele cu pricina au fost reținu
te la Arpaș. iar trenul 2581 a por
nit mai departe, spre stația de 
destinație.

Augustin Dobre din stația Ucea 
a primit din partea Direcției re
gionale C.F.R. Brașov o recom
pensă și a fost citat ca exemplu 
pe unitate.

Zamfira LUPȘA

N. MOCANU

Zilele acestea, la uzinele „1 Mai" 
din Ploiești a început fabricarea în 
serie a instalației electrice de foraj 
E-75. Ea este destinată forării sonde
lor de țiței ți gaze pînă la o adîn- 
cime de 2 200 m.

Noul tip de instalație electrică de 
foraj a fost conceput ți proiectat de 
un grup de specialiști din uzina plo- 
ieșteană, în colaborare cu Institutul 
de'cercetări și proiectări energetice 
din București. Ac|ionarea cu curent 
electric continuu îi asigură acesteia o 
bună manipulare, un regim de tura
ție ți putere care contribuie la reali
zarea unor înalți indici tehnico-eco- 
nomici, prin creșterea vitezelor de fo
raj și a siguranței de exploatare.

Instalația are un înalt grad de me
canizare și automatizare a comenzi
lor, fiind dotată cu numeroase dispo
zitive de semnalizare. Noul produs al 
colectivului uzinei „1 Mai" se situea
ză la nivelul tehnicii moderne.

C. CĂPRARU

Cetățenii apreciază pe bunii gospodari 
Ritmicitate, operativitate, calitate

— „Din motive lesne de înțeles, 
I.R.C.R.-ul (întreprinderea raiona
lă de construcții și reparații) stîr- 
nește multor cetățeni întrebarea : 
vine, nu vine ? — ne-a spus mai 
în glumă, mai în serios, tov. IOAN 
GURLEA, responsabilul comitetu
lui de bloc din strada Temișana 
nr. 5, raionul „16 Februarie“. Noi, 
locatarii blocului, avem însă toate 
motivele să fim foarte mulțumiți 
de activitatea I.R.C.R. Am ve
nit aici, la sediu, să mulțumesc 
în numele meu și al vecinilor, e- 
chipei de instalatori conduse de 
tov. Nicolae Marin pentru operati
vitatea și conștiinciozitatea 
care a lucrat la reparația 
ției de încălzire centrală.

Faptul este 
un cetățean a 
„16 Februarie“ 
mulțumească, să-i aducă 
în numai două zile și jumătate, 
vechiul cazan al caloriferului, de-

teriorat, din care curgea apa, a fost 
înlocuit cu un altul.

într-un. dosar cu scoarțele cu
rate, nou de altfel, și păstrat la 
loc de cinste, am descoperit scri
sori de mulțumire din partea ce
tățenilor adresate I.R.C.R. ,,16 Fe
bruarie“ pentru calitatea lucrărilor 
efectuate, pentru operativitate.

giner ȘTEFAN CALD ARE, șeful 
serviciului tehnic al întreprinderii 
de administrație locativă raională. 
Picătură cu picătură. I.R.C.R 
și-a format o experiență proprie, 
care se face simțită în lucrările de 
mai bună calitate, în operativitatea 
de care a început să dea dovadă, 
în reducerea , termenelor de exe
cuție. Totul se datorește, după pă
rerea mea, unei mai bune organi
zări a producției. Echipele lucrea
ză acum „pe flux" tehnologic, șan
tierele sînt mai bine grupate, apro-

Cea mai mare demonstrație 
de pînă acum împotriva răz
boiului dus de Statele Unite în 
Vietnam urmează să aibă loc 
la sfîrșitul acestei săptămînl 
sub forma unui „Marș asupra 
Washingtonului pentru pace 
în Vietnam", la care se pre
vede că vor participa cîteva 
zeci de mii de oameni.

Acesta va ii un punct culmi
nant al unei mișcări d9 opinie 
publică, care, deși nu repre
zintă decît un început, se află 
totuși în vizibilă creștere în ul
timele luni și a ajuns să con
stituie un factor de constantă 
preocupare pentru autorități și 
pentru adepții politicii oficiale 
a S.U.A. în Asia de sud-est. 
Mișcarea pentru încetarea a- 
gresiunii din Vietnam cîștigă 
pături tot mai largi. Știrile cu 
privire la sporirea în ultimele 
săptămîni a pierderilor ame
ricane în Vietnam și, pe de 
altă parte, cele care anunță 
noi trimiteri de trupe care să 
îngroașe corpul expediționar, 
trimis să moară pentru o cau
ză nedreaptă, inumană, au fă
cut să crească și mai mult 
rîndurile mișcării de protest.

Simbăta trecută (20 noiem
brie) a avut loc pe străzile 
orașului Oakland demonstra
ția a pesto 10 000 de persoa
ne, în majoritate studenți pro
venind de la 40 de colegii și 
universități din California. 
Străzile, relatează martori o- 
culari, erau acoperite de o 
pădure de pancarte pe care 
se putea citi : „Vrem să învă
țăm", „încetați intervenția", 
„Opriți bombardamentele", 
„Plecați din Vietnam". De
monstrația de la Oakland a 
făcut parte din pregătirea di
rectă a marșului proiectat pen
tru 27 noiembrie și a fost tot
odată încă o manifestare a 
stării de spirit ce se răspîn- 
dește tot mai mult îndeosebi 
în rîndurile tineretului univer
sitar.

în Statele Unite această 
stare de spirit este un feno
men nou, care, după cum ob
servă mai mulți comentatori 
de presă, nu a existat în 
timpul războiului din Coreea 
șr nici al altor acțiuni agresi
ve duse de atunci de S.U.A. 
Ziarul „New York Herald 

. Tribune" a publicat nu de mult 
două reportaje în care a de
scris mișcarea din rîndurile 
studenților, pe care o de
numește „noua stingă". Recu- 
noscînd că în rîndurile acestei 
mișcări se găsesc de fapt ti
neri cu diferite opinii și con
vingeri politice, ziarul defineș
te astfel poziția lor comunii 
față de războiul din Vietnam : 
„Războiul de partizani din sud 
este o mișcaro băștinașe 
și nu o invazie din afară ; 
Statele Unite ucid fără scrupule 
populația civilă, inclusiv fe
mei și copii ; diferitele guver
ne din sud nu au fost altcevq

Izvorul laudelor

cu 
instala-

reținut :
I.R.C.R.

demn de 
venit la 
din Capitală să-i 

laude.

Există aici |a I.R.C.R. „16 Februa
rie“ lucrători capabili, plini de so
licitudine față de cetățeni. Prin 
fapte ei caută să dezmintă părerea 
pe care și-au format-o foarte mulți 
cetățeni — și nu fără temei — des
pre cum răspunde această între
prindere la solicitările locatarilor.

— Intr-adevăr, în activitatea 
I.R.C.R. „16 Februarie" și-a făcut 
loc, am putea spune, un spir,J nou 
de muncă — ne-a informat tov. in-

TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale a Cambodgiei, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat șefului 
statului Cambodgia, prințul Norodom Sianuk, felicitări cordiale, pre
cum și urări pentru bunăstarea poporului cambodgian.

In răspunsul său, prințul Norodom Sianuk a transmis sincere mul
țumiri pentru felicitările adresate, exprimînd, totodată, călduroase 
urări președintelui Consiliului de Stat și poporului român.
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Cel de-al doilea volum din «CO
MENTARIU LA „DIVINA COME
DIE“» de George Coșbuc a fost pu
blicat recent de Editura pentru 
literatură (text stabilit, traducere 
și studiu introductiv de Alexandru 
Duțu și Titus Pîrvulescu).

. : «

? CQNVÖRÖSPJ «L

(KA

Editura pentru literatura univer
sală a tipărit volumul „CONVOR
BIRI CU GOETHE“ de Johann Pe
ter Eckermann, lucrare fundamen
tală pentru înțelegerea ultimilor 
ani ai vieții și creației marelui 
poet german (în românește de La
zăr Iliescu. Prezentare de Al 
Dima).

• Romane : „Cărțile Horodiței“ 
retului), „Liniștea“ de COSTACHE 
CONSTANTIN ȚOIU (Editura pentru literatură).

o Tot în Editura pentru literatură a apărut romanul „Lanțuri 
(ediția a IV-a), de ION PAS.

• Volume de versuri : „Cartea de vise" de TIBERIU UTAN (Edi
tura pentru literatură), „Viața deocamdată“ de ION ALEXANDRU și, 
în colecția „Ceile mai frumoase poezii“, „Poeți ai Pleiadei“ — traducere 
și note de Romulus Vulpescu ; cuvînt înainte de N. N. Condeescu (Edi
tura tineretului).

• în colecția „Patria noastră“ (Editura tineretului) : „Călător pe 
5 000 de străzi“ de VASILE NICOROVICI.

de V. EM. GALAN (Editura tine- 
ANTON, „Moartea în pădure“ de

• Volume de critică literară : „Literatura romană de azi, 1944— 
1964“ de D. MICU și N. MANOLESCU (Editura tineretului). „Meridiane. 
Pagini despre literatura universală contemporană de A. E. BACONSKY 
(Editura pentru literatură).

Penfru cel care nu ar cu
noaște activitatea de pînă a- 
cum a lui Nicolae Breban, au
tor al unor nuvele și schițe 
apărute doar în paginile pre
sei literare, romanul intitulat 
„Francisca" ar consfitâi un de
but surprinzător, mai ales prin 
calitățile vădite în stăpînirea 
mijloacelor de expresie ale 
genului. Dar pentru cei care 
i-au remarcat deja căutările 
artistice, debutul acesta edi
torial reprezintă o confirmare 
a aptitudinilor ce se lăsau 
întrevăzute, o dovadă a aufo- 
exigenței tînărului prozator 
— nu întotdeauna prezentă 
la apariția unor volume ase
mănătoare.

N. Breban dovedește 
o înclinare deosebită pen
tru proza da analiză, cît 
și pentru dezbaterea unor 
Idei de o largă semnificație 
umană. Chiar dacă tipologia 
conflictelor șl personajelor nu 
este întotdeauna inedită, scri
itorul aduce un punct de ve
dere personal.

Riguros construit, romanul 
înlănțuie, întrerupîndu-le și 
reluîndu-le succesiv, două fi
loane epice a căror acțiune 
se desfășoară în momente și 
medii sociale diferite, avînd, 
aparent, ca singură legătură 
între ele doar prezența acti
vistului de partid Chilian. Este 
însă vorba de fapt de o re
lație mai subtilă, de punerea 
față în față a două destine 
reprezentînd ipostaze ale a- 
celuiași proces de înțelegere 
a realității înconjurătoare, de 
desprindere și de eliberare 
din sfera unor relații și con
cepții înapoiate de viață, ca
racteristice lumii perimate a 
trecutului.

„Romanul" Franciscăi, fînă- 
ra felceriță care își reconsti
tuie în discuțiile cu Chilian 
ultimii ani ai copilăriei și ai 
adolescenței, analizînd cu lu
ciditate îndepărtarea lentă, 
dusă pînă la ruperea deplină, 
de propria familie ce se 
destramă — „o familie ti
pic burgheză", după cum 
o definește chiar ea — 
și apoi de clasa din care fă
cea parte, constituie filonul 
mai amplu al cărții, cel care 
îi asigură consistența. Urmă
rim povestirea acestei fete in
teligente, de o mare sensibi
litate, înzestrată cu un deose
bit spirit de observație și 
descoperim o dată cu ea că 
lumea din jur (acțiunea în
cepe în anii celui de-al doi
lea război mondial), era clă
dită pe conveniențe, pe inte
rese meschine, și subjugată

unei ierarhii sociale ce-i dis
prețuia și-i strivea pe cei aflăți 
pe treptele de jos. Francisca 
își dă seama că și familia ei 
s-a constituit pe baza unei „a- 
faceri matrimoniale" ; ca ur
mare firească, afecțiunea și 
înțelegerea reciprocă lipsesc 
din relațiile dintre părinți, 
precum și dintre ei și copii. 
Echilibrul precar al acestei 
vieți este amenințat de dra
gostea mamei pentru un prie
ten al familiei. Împreună, cei 
doi cumpără o moară, unde 
se retrag ca într-un cuib al 
dragostei. Mănescu, soțul 
greoi, placid, își descoperă 
aproape brusc trăsături răma
se pînă atunci într-o stare la-

tentă : lăcomia și marea ca
pacitate de a specula și în
mulți capitalul. Avînd unele 
drepturi 
determină 
noi mașini 
rea morii 
treprindere 
după eliberare, noua societate 
îl împiedică să-și dezvolte a- 
facerile, Mănescu se prăbu
șește moral și fizic, sfîrșitul 
său dramatic fiind simbolic 
pentru categoria umană 
care o reprezintă.

Martoră la început 
tîmplărilor ce le 
devenind apoi și ea 
dintre eroii propriei 
vestiri, Francisca își 
morează cu o mare 
cizie a sensurilor și nuanțelor 
faptele, reacțiile psihologice, 
căutînd să le explice mai în 
profunzime semnificațiile. Ast
fel, chipurile celor apropiați 
capătă un contur precis — 
mama capabilă și energică, 
surorile șterse, umbre palide 
ale acesteia, tatăl cu caracte
rul său aparent slab, ascun- 
zînd însă energii nebănuite 
etc — eroina delimitîndu-și 
totodată, 'eptat, personalita
tea, propriile concepții și as
pirații ce o fac să se înstrăi
neze de ai săi și să-și caute

de proprietar, el 
aducerea unor 

și transforma- 
într-o mică în- 
prosperă. Cînd,

pe

în-a
relatează, 

unul 
po- 

reme- 
pre-

alf drum în viață. Confesiu
nea ei sinceră și lucidă do- 
bîndeșfe prin intensa trăire 
afectivă un farmec specific, o 
pregnantă autenticitate.

Celălalt filon epic al roma
nului urmărește evolufia psi
hologiei lui Cupșa, țăran de 
prin părțile Maramureșului, 
venit să lucreze ca zilier în
tr-o mare uzină. Punctul de 
pornire al procesului complex 
de transformare a mentalită
ții sale țărănești îl constituie 
hotărîrea lui Chilian de a-l 
face să înțeleagă și să trăiască 
conștient noua realitate so
cialistă, „să priceapă mai bine 
forța clasei sale și a timpului 
său". Concepțiile lui Cupșa, 
temător și interesat doar de 
cîșfig, se modifică treptat, sub 
influența directă a mediului în 
care muncește. Meritul scrii
torului este de a nu fi încer
cat să-i forțeze evoluția, sim- 
plificînd-o sau schemati- 
zînd-o. Finalul ne arafă că 
personajul mai are de parcurs 
încă o efapă pînă la cristali
zarea adevăratei conștiințe 
muncitorești, căci, deși s-a ca
lificat înfr-o meserie, frumoa
să, înțelegînd că este în stare 
să obțină realizări deosebite 
și că și în el sălășluiește o 
mare forță, privește încă lu
crurile numai din unghiul pro
priilor interese.

O prezență cu mult mai in
teresantă ar fi putut fi aceea a 
activistului de partid Chilian, 
căruia prozatorul se pare a-i 
fi destinat doar rolul de liant 
al acțiunilor. Om de o deose
bită robustețe morală, el cîș- 
tigă încrederea tuturor. Toc
mai aceasta explică și relațiile 
dintre el și Cupșa sau încre
derea Franciscăi de a-i măr
turisi cele mai intime gînduri 
și idei.

Preocuparea de a investiga 
sufletul omenesc, îndemî- 
narea construirii și îmbină
rii planurilor epice, cărora le 
corespund și modalități dife
rite de relatare — nararea o- 
biectivă, la persoana a treia, 
alternată cu cea directă a 
confesiunilor Franciscăi — 
converg în realizarea unei lu
crări cu reale însușiri literare. 
Cred că prozatorul ar trebui 
să fie atent ca înclinația sa 
către reconstituirea minuțioa
să a stărilor și reacțiilor psi
hologice să nu-l ducă spre 
descriptivism, spre realizarea 
unor construcții epice mult 
prea complicate, prea stufoa
se. Reușita de față ne face să 
așteptăm cu interes evoluția 
unei promițătoare cariere 
scriitoricești.

Sorin MOVILEANU
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3 - Cum veți lichida rămînerea în unnâ 
(acolo unde există) ?

Ziarul nostru a publicat recent o pagină-anchetă referitoare la 
realizarea planului de investiții pe o serie de șantiere industriale. 
Ancheta consemna, pe lîngă o seamă de realizări, anumite rămineri 
în urmă în execuția lucrărilor și lipsa de răspundere în cheltuirea 
fondurilor de investiții pe unele șantiere. După apariția acestei 
pagini, la redacție ne-au sosit scrisori în care cititori ai ziarului 
relatează din experiența șantierelor lor în grăbirea ritmului lucră
rilor sau critică diferite neajunsuri care au frînat și frînează încă 
eforturile constructorilor pentru terminarea și darea în funcțiune la 
termen a unor obiective. Publicăm mai jos cîteva din aceste 
scrisori.

b n t î r z s e, 
trag ponoasele

colectivul Uzinei 
Iași nu-și poate

«S Sala Palatului : ULISE șl 
COINCIDENȚELE (spectacol 
prezentat de Teatrul Munci
toresc C.F.R.) — 19,30.
® Teatrul de Operă și Balet x 
PELLEAS ȘI MELISANDE — 
— 19,30.

® Teatrul de stat de ope
retă : VĂDUVA VESELA — 
19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : RE
GELE MOARE — 19,30, (sala 
Studio) : MOARTEA UNUI 
ARTIST — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FI
ZICIENII — 20.
© Teatru! „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1) : DRAGĂ 
MINCINOSULE — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : LUNA DEZ
MOȘTENIȚILOR — 19,30, (sala 
Studio) : 3.3.3. — 20.
® Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea" : RĂDĂCINI — 20. 
© Teatrul Mic : JOCUL IELE
LOR -
G Teatrul < 
WOYZECK - 
o Studioul 
artă teatrală 
grafică „I.
PRIVEȘTE 
MINIE — 20 
0 Teatrul satiric-muzical „Z. 
Tănase" (sala Savoy) : n )- 
VISTA DRAGOSTEI — .0,
(sala Victoria) : CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.
a Circul de stat ; PARADĂ 
CIRCULUI (spectacol prezen
tat de Circul Mare din Buda
pesta) — 20.

recuperarea
i S o r în urmă

Combinatul de . îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele nu a fost 
vizat direct de ancheta „Scînteii“. 
Citind-o, am avut totuși sentimen
tul că observațiile critice consem
nate privesc și activitatea noastră, 
deoarece rămîneri în urmă în rea
lizarea planului de investiții există 
și pe șantierul combinatului nos
tru. Potrivit planului, în luna iulie 
1965 trebuia să intre în producție 
fabricile grupului de îngrășăminte. 
Această sarcină n-a fost realizată. 
O cauză principală : livrarea cu 
mari întîrzieri a utilajelor de că
tre o serie de întreprinderi. S-au 
făcut nenumărate intervenții la 
uzinele „Grivița roșie“, „Vulcan“, 
„Progresul“-Brăila, „Unio“-Satu 
Mare. Totuși, ele nu s-au încadrat 
în termenele contractuale de li
vrare. Din totalul de 1 990 de tone 
utilaje, 1 203 tone au sosit oe șan
tier cu mari întîrzieri.

Constructorii și montorii au de
pus mari eforturi pentru a acce
lera ritmul lucrărilor. Cu toate 
acestea, întîrzierea nu a putut fi

La indicația comitetului 'regio
nal de partid, recent s-a analizat 
temeinic mersul lucrărilor la toate 
obiectivele, aflate în construcție. 
Pe șantier au avut loc dezbateri 
amănunțite, la care au participat 
constructori, reprezentanți ai be
neficiarilor și proiectanților, de
legați ai Băncii de Investiții, fac
tori' de răspundere din conducerile 
ministerelor care concură la rea
lizarea acestor obiective, membri 
ai comitetului regional de partid. 
Aceste dezbateri au pus în lumină 
cauzele care frînau activitatea de 
construcții-montaj și au înlesnit 
stabilirea măsurilor ce trebuie 
luate de către constructor, benefi
ciar și proiectant pentru înlătu
rarea deficiențelor. S-au prevăzut 
măsuri pentru soluționarea pro
blemelor de care dgpinde lichida
rea rămînerilor în urmă : buna 
coordonare a lucrărilor de con
strucții, montaj și instalații ; a- 
provizionarea ritmică cu utilaje și 
materiale, cunoașterea sarcinilor 
de producție pînă la cele mai mici 

recuperată decît parțial. Fabricile formații de lucru p 
din grupul de îngrășăminte au in
trat în probe tehnologice cu o în
tîrziere de 3 luni. Am avut greu
tăți și din cauza documentației de 
execuție pe care IPRAN a .pre
dat-o la timp, dar... în bună parte 
incompletă. A fost necesară asis
tența tehnică din partea institutu
lui și în foarte multe cazuri s-au 
emis 
tare 
rilor 
1965 
hote 
milioane lei, ceea ce reprezintă 25 
la sută din totalul valorii de 
construcții-montaj executate în 
primele 9 luni ale anului). Comi
tetul raional de partid și comite
tul de partid al complexului de 
șantiere au atras la timp atenția 
conducerii combinatului asupra 
unor deficiențe și au recomandat 
să se exercite un control riguros 
asupra calității proiectelor. Nu 
putem spune însă că s-a făcut tot 
ce trebuia pentru înlăturarea 
neajunsurilor.

De cîtva timp, 
metalurgice din 
desfășura activitatea în bune con
diții întrucîț zilnic se produc în
treruperi de 2—3 ore în furnizarea 
energiei electrice. Pe timpul cît cu
rentul electric este întrerupt, sin
tern nevoiți să oprim procesul de 
producție în secția de laminare sau 
în cea de finisaj. Este o situație 
care prejudiciază mult activitatea 
noastră economică și financiară. 
Zilnic se pierde o producție de 
50—52 tone laminate. Productivita
tea muncii scade, prețul de cost al 
produselor crește, iar beneficiile 
întreprinderii se micșorează. Eco
nomiștii noștri au făcut un calcul 
din care reiese că pagubele suferi
te de uzină, din cauza întreruperii 
curentului electric, se cifrează lu
nar la cîteva milioane de lei. Mai 
mult, uzina nu-și poate respecta 
integral o serie de obligații din 
contractele economice încheiate cu 
o serie de întreprinderi, ca „Elec- 
troputere“-Craiova, „Unio“-Satu 
Mare și altele, ceea ce poate prici- 
nui dificultăți serioase acestora în 
realizarea planului de producție. 
După cum se vede, lipsurile în a- 
provizionarea cu energie electrică

★

produc un fel de „reacție în lanț“, 
cu efecte negative în activitatea 
unui șir de întreprinderi.

Nu e deloc întîmplător că uzina 
noastră, ca și alte întreprinderi ie
șene, întîmpină greutăți de felul 
celor arătate. Asemenea dificultăți 
puteau fi prevenite dacă Centrala 
electrică de termoficare din Iași ar 
fi intrat cu capacitatea prevăzută 
în funcțiune în trimestrul III al 
acestui an. Prin aceasta s-ar fi a- 
coperit cerințele crescute de ener
gie electrică ale întreprinderilor 
din oraș. Nu cunosc precis de ce 
constructorii și montorii de pe șan
tierul acestei centrale electrice nu 
au realizat planul. Dar îmi dau 
bine seama ce consecințe economi
ce are'nerealizarea planului de in
vestiții într-un sector atît de im
portant cum este cel energetic, de 
care depinde activitatea altor în-, 
treprinderi. Ar trebui ca forurile 
de resort să ia toate măsurile pen
tru grăbirea punerii în funcțiune a 
Centralei electrice de termoficare 
din

® 19,00 Jurnalul televi
ziunii (I) « 19,16 — Pentru
copii șj tineretul școlar : „vă 
dăm legătura cu... biblioteca" 
0 19 40 — Săptămîna. © 20,30 
— Din toată inima (spectacol 
prezentat de formațiile ar
tistice de amatori ale sindi
catelor din regiunile Argeș șl 
Mureș Autonomă Maghiară)

— Transmisiune de la 
a reprizei a III-a a 

de hochei Ceho-

Avanpremieră . © 22,1È7 — ’jur
nalul televiziunii (II), Buleti

nul meteorologic.

o mai judi-- 
timpului de

Constantin M1HNEA 
maistru electrician 
la Uzina metalurgică-lași

★

note de comandă suplimen- 
pentru remedierea nepotrivi- 
din proiect. (în cursul anului 
s-a emis un număr de 768 
de comandă în valoare de 60

cioasă folosire a 
muncă, a utilajelor și materiale
lor ; controlul riguros al calității 
lucrărilor. în prezent se anali
zează decadal îndeplinirea planu
lui de măsuri.

Intensificînd munca politică pe 
șantierele combinatului, organiza-' 
ț.iile de partid au mobilizat larg 
în ultima vreme pe muncitori, in- ' 
gineri și tehnicieni.în scopul gră
birii ritmului lucrărilor de cori- 
strucții-montaj și recuperării în- 
tîrzierilor, pentru ca încă în a- 
cest trimestru combinatul să pro
ducă primele cantități de îngră
șăminte necesare agriculturii 
noastre socialiste.

Florian UDMA
secretar al Comitetului raional 
Turnu Măgurele al P.C.R.

Gheorghe GROSARU 
secretarul comitetului de partid 
pe Complexul de șantiere C.I.C. 
Turnu Măgurele

Informîndu-ne la fața locului, 
am aflat cauzele nerealizării la ter
menul stabilit a acestui obiectiv 
energetic. Iată ce ne-a spus in le
gătură cu aceasta inginerul șef ad
junct al întreprinderii regionale de 
electricitate Iași, PETRE MILLER: 
„Nu ne-au sosit la timp o serie de 
utilaje. Uzina „Vulcan“-București, 
de pildă, ne-a livrat cu o întîrzie- 
re de șase luni echipamentul ne
cesar instalației de epurare chimi
că a apei. La fel au procedat și 
alte întreprinderi cu care am în
cheiat contracté“. Există o seamă 
de deficiențe și în organizarea lu
crărilor și a muncii pe șantier. 
Ing. LAZĂR LUPU, șef de lot al 
I.C.M., și ing. H. WEIDENFELD, 
inspector tehnic șef al sucursalei- 

. regionale Iași a Băncii de Inves
tiții', ne-au relatat și alte cauze : 
„Constructorii și montorii nu res
pectă unele termene privind exe
cutarea lucrărilor. De pildă, con
structorii au depășit cu 10 zile ter
menele de execuție a lucrărilor la 
cota zero în zona instalațiilor au
xiliare, ceea ce a determinat. întîr- 
zierea unor lucrări de montaj. O 
macara n-a fost demontată la timp 
de către montori și, ca urmare, 
constructorii s-au văzut în situația 
să înceapă cu o lună mai tîrziu 
lucrările de închidere a sălii ca-

zânelor. Pe șantiere stăruie nea
junsuri în aprovizionarea la timp 
a locurilor de muncă cu materiale 
de construcții. De asemenea, n-a 
fost asigurat din vreme numărul 
necesar de muncitori sudori, ceea 
ce a dus la întîrzierea lucrărilor 
pentru intrarea în exploatare a 
cazanelor de aburi. Credem că 
nerespectarea graficelor de execu
ție la o serie de lucrări se dato- 
rește și deficiențelor existente în 
dofheriiul proiectării. Proiectele 
s-au întocmit de Către I.S.P.E. cu 
întîrziere și cu multe „scăpări“. 
Diversele schimbări de soluții adu
se pe parcurs proiectului au în
greunat munca constructorilor și 
montorilor, au necesitat cheltuieli 
suplimentare, care au dus la um
flarea costului lucrărilor“.

După cum se vede, este vorba 
de deficiențe serioase în organi
zarea execuției, în asigurarea do
cumentației tehnice, în livrarea 
unor utilaje tehnologice. Aștep
tăm răspuns din partea forurilor 
de resort asupra măsurilor ce se 
impun a fi luate fără întîrziere 
pe acest șantier pentru urgenta
rea lucrărilor și recuperarea, ră- 
mînerii în urmă care, așa cum 
s-a arătat în scrisoare, are mul
tiple implicații economice nega
tive.

desprinde că și pe alte șantiere in-

(Urmare din pag. I)
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platonice, mioapă față de aspectele 
reale ale vieții, o astfel de muncă 
educativă intră, inevitabil, în impas.

Așa se face că faptele, evident 
suspecte, în loc să fie descoperite și 
să primească la vreme riposta meri
tată din partea colectivului, și-au gă
sit cîmp larg de desfășurare. Doi oa
meni din personalul centrului școlar, 
Ion lancu Rusef și Nicolae Sulica, gă
sesc avantajoase propunerile de a 
cumpăra bicicletele de furat. Chilipir I 
Și le achiziționează, fără să le treacă 
o clipă prin minte că la mijloc n-ar 
fi lucru tocmai curat. Mai mult. Bucu
ros de ocazie, pedagogul Alexandru 
Zbricea încalecă pe una din biciclete, 
plimbîndu-se prin oraș cu inima ușoa
ră. Cum explică ei astăzi ? N-am vă
zut, n-am auzit, n-am bănuit...

Dar cine trebuia să audă și să 
vadă ? Nu dumneata, tovarășe peda
gog, căruia îți revine nu numai obli
gația profesională ci și una morală de 
a veghea asupra comportării tinerilor 
ce-ți sînt încredințați ? Ce simplu, ce 
plăcut e să-ncaleci pe șea, fără să-ți 
pui elementara întrebare : de unde 
această bicicletă ? Primul ar fi trebuit 
să te neliniștești, împreună cu toți cei
lalți, pe sub nasul cărora au putut să 
se desfășoare nestingherif, în colecti
vul școlar, faptele antisociale care 
i-au dus pe cei doi tineri în fața tri
bunalului. De ce pînă acolo ?

Dincolo de sfera sa specifică, ca
zul dezvăluie semnificații mai largi. 
Este consecința firească — și nefastă 
— a divorțului dintre vorbe și fapte 
în practica muncii educative. Unii, 
asemeni celor de mai sus, se mulțu
mesc să alinte vorbele, să predice sus 
și tare principii, fără să desfășoare 
cu sudoarea frunții, și mai ales a 
creierului, o activitate concretă, apli

s-a amestecat, 
de „chilipir", 

să ne ameste-

cată, pe măsură. Nu ne îndoim că, 
oricare dintre cei care au trecut miopi 
pe lîngă episodul cu bicicletele, este 
capabil să debiteze cele mai „juste" 
declarații, cele mai intransigente. Dar 
unde le-au fost justețea și intransi
gența în acele momente de cumpănă 
prin care au trecut cei doi tineri ? Să fl 
înțeles atunci răspînfia de viață, să fi 
știut să se apropie de el, să-i fereas
că de greșeală.

Direcțiunea școlii nu 
Nici cei ce-au profitat 
Nici pedagogul. De ce
căm ? și-or fi zis. De ce tocmai noi și 
nu alții ? Și așa, prin scuturare și ri
dicare din umeri, de la unii la alții, 
un „val al tinereții* a scos la su
prafață un dosar penal. Nimeni altul, 
în afara celor caligrafiațl pe foaia 
sentinței, nu se mai simte cu musca 
pe căciulă î

— Vedeți, deci, cîte lucruri se pot 
„citi" înfr-un dosar, cîte fapte pe lîn
gă care, adeseori, se frece cu ușu
rință — spune tovarășul Bredureanu. 
Tntr-un astfel de caz opinia publică 
are un cuvînt esențial, și anume a- 
tunci cînd se ivesc primele semne ale 
unei boli care poate avansa, lată de 
ce ziceam că povestea cu bicicletele 
n-ar fi trebuit să ajungă la tribunal.

— Bine, dar măcar apoi, după cel 
de-al 12-lea ceas, ce concluzii au tras 
tovarășii de la Centrul școlar din 
Codlea î

— Noi, în astfel de împrejurări, ți- 
nînd seama de rolul educativ al pro
cesului, le trimitem celor „în cauză" 
scrisori tovărășești, lată cîteva rînduri 
din cea expediată direcțiunii Codlea : 
„Nu este suficientă numai pregătirea 
profesională a tinerei generații, a- 
ceastă pregătire ttebuie armonizată 
cu o educație morală nouă. Semnalîn- 
du-vă cele de mai sus, vă rugăm ca 
împreună cu corpul didactic, organi 
zația de partid și U.T.C., să analiza)' 
faptele comise...".

— Și răspunsul
— Inexplicabil, 

mit, deși a frecut
O mînă întinsă la timp. Unde și 

de ce lipsește ? Pe urmele altor îm
prejurări de viață, în, viitoare numere 
de ziar.

lor ?
dar nu l-am pri- 
desfulă vreme...

Din scrisorile de mai sus se 
dustriale există rămîneri în urmă "în realizarea planului de inves
tiții pe anul 1965. Intre proiectanți, constructori, montori, furnizori și 
beneficiari nu există întotdeauna o strînsă colaborare. Se constată 
încă anumite întîrzieri în asigurarea proiectelor de execuție, în 
livrarea unor utilaje tehnologice, ceea ce creează constructorilor 
și montorilor greutăți în respectarea graficelor d9 eșalonare a lu
crărilor. Dat fiind că pînă la sfîrșitul anului a rămas puțin timp, este 
imperios necesar ca toți factorii care concură la activitatea de in
vestiții să-și conjuge eforturile în luarea de măsuri hotărîte și ime
diate pentru grăbirea ritmului de lucru pe șantiere, pentru înlătu
rarea deficiențelor existente. Nu trebuie scăpat nici o clipă din ve
dere că îndeplinirea exemplară a planului de investiții pe acest an 
condiționează în mare măsură realizarea planului economic în 
anii următori.

® DE-AȘ IT... HARAP AL ; 
Patria — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, București — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21 (la ambele 
completare La carnaval), Gri
vița (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Mararnu.es) 
- 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21.
® ULTIMA VACANȚA : Re
publica — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, Capitol — 10; 12; 14; '17; 19: 
21, Flamura (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș)— 
9,15;, 11,30; 13,45; 16; 10,15; 20,30. 
0 AVENTURILE LUI PAT ȘI 
PATACHON : Cinemateca — 
10; 12; 14.
o ÎNDRĂZNEȚUL par- 
DAILLan — cinemascop ; Lu
ceafărul — 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, Feroviar8; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30, Excel
sior.,— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Melodia - 8,15; 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
20.30, Modern — 9; 11; 13; 15; 
17' 1Q m * 91 "în
@ ’ DUMINICA LA NEW YORK: 
Victoria — 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Bucegi - 9.30;
11,45; 14; 16,15; 10,30; 20,45,
Miorița — 9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21.
9 bocceluța: Central (com
pletare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în 
regiunea Maramureș) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Ac
rească (completare Sport nr. 
5/1965) — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30.
®^S00 JDE LEGHE PE AMA-,

Vezi,
— 9,30; 11,45; 14; 
21, F . ;  _ 
täte în cantitate
— 9,30; 11,45; 14;
20,45, Tomis (completare Vi
zita conducătorilor de ji.'liX 
și de stat în regiunea Cluj) — 
9; 11,15; 13,30; ",
Volga (completare Vizita con
ducătorilor <’ : 
stat în regiunea

21.
•
18;
18; ................... .
tare A cui e vina ?). 
O PROGRAM 
Pil : Doina — 
e> ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Doina — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Dacia — 9,30 — 14 în conti
nuare; 16,15; 18,30; 20,45, Viten
— 11: 16; 18,15; 20,30 (la toate 
complelare Prima zi)
9 ANIMALELE — CAMPIO
NUL : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
A FEMEIA NECUNOSCUTA î 
Ciulești — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30.
® CĂLĂTORIE IN JURUL 
PAMINTULuI; Cultural (com
pletare Sport nr. 5/1965) —. 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
9 MArilYN — cinemascop : 
tnfrățlrea între popoare (com
pletare Universuri picturale)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
® UN CARTOF, DOI CAR- 
TOIT : Crîngași (completa-a 
Lecție în infinit) — 16; 18,15; 
20,30.
® PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE-, 
PARTE — cinemascop : Uni
rea (completare (Vizita con
ducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — ,6; 
18,15; 20,30.
0 JUDEX : Munca (comple
tare Universuri picturale) — 
10,30; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 DULCEA PASARE A TI
NEREȚII — cinemascop : 
Popular (completare Sport nr. 
5/1965) — 10,30; 16; 18,15; 20,00. 
e CARTOUCHE — cinema
scop : Arta — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop ; Moșilor (comple
tare Ceramica din Oboga) — 
15,30; 18; .20,30.
a CAMERA IN FORMA DE 
„L" : Viitorul — 15,30; 18;
20,30.
O RUNDA 6 : Colentina (com
pletare Suită • - - ■ 
15,30; 17,45; 20.
0 UNCHIUL 
(completare 
5/1965) — 15,30;

Z.OANE : Lumina (completare 
”■ rindunelele se duc) — 

,36; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
Buzești (completare Cali- 

industrialâ) 
16,15; 18,30;

partid

16[_ 18,36; 21, 

de partid șl de 
_ —i Maramureș) 

8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

SAMBA . Union — 15,30;
20,30, Flacăra — 10; 15,30; 
20,30, (la ambele compie-

PENTRU CO- 
10.

MEU : Ratio' 
Pionieria

>Va
nt.

bănățeană) •-

Timpul probabil pentru 27, 
28 și 29 noiembrie. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea 
ninsori locale. Vînt slab pină 
la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 șl 
zero grade, iar maximele în
tre minus 4 și 6 grade. Ceață 
dimineața și seara. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Va 
ninge slab. Vînt potrivit din
sectorul vestic. Temperatura 
aerului în creștere ușoară. 
Ceață dimineața.

■’ 'S’'

In aceste zile, cînd se desfășoară în întreaga tară „Săptămîna 
nomiei", unitățile C.E.C. cunosc o mare afluență de depunători

Foto : Gh. Vințilă

Mararnu.es
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Go prilejul vizitei 
dekgațmi Seimului R.P. Polone
Joi seara, președintele Marii A- 

dunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit o recepție cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației Sei- 

: mului R. P. Polone, condusă de Jan 
Karol Wende, vicemareșal al Sei
mului.

Au participat Iosif Banc, vice-
- președinte al Consiliului de Mi

niștri, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 

. Gheorghe Necula și Ștefan S. Nico
lau, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Constantin Scarlat 
și Dumitru Simulescu, miniștri, 
Gheorghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
artă, știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști. Au fost prezenți 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
,R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

In timpul recepției, Ștefan Voi
tec și Jan Karol Wende au rostit 
toasturi. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

în cursul zilei de joi, parlamen
tarii polonezi au,făcut o vizită la 
Universitatea București. Acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Univer
sității, a informat pe oaspeți des
pre unele probleme privind organi
zarea activității acestei instituții de 
învățămînt superior, precum și 
despre condițiile de viață și în
vățătură create studenților. în 
continuare, oaspeții au vizitat com
plexul studențesc de la Grozăvești. 
La Studioul cinematografic „Ale
xandru Sahia“ oaspeții polonezi au 
luat parte la o gală de filme. Dele
gația a fost însoțită în vizitele sale 
de Anton Moisescu și Ion Cristolo- 
veanu, deputați în Marea Adunare 
Națională, și Jerzy Fiedler, consi
lier al Ambasadei R. P. Polone la 
București. (Agerpres)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.
In r. p. ungară

Joi a plecat la Budapesta, la in
vitația C.C. al P.M.S.U., o delegație 
de activiști ai P.C.R., condusă de 
tov. Gheorghe Călin, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Hunedoara al 
P.C.R., pentru a lua cunoștință de 
experiența organelor și organiza
țiilor de partid ale P.M.S.U.

La aeroportul Băneasa, delegația

a fost condusă de tovarășii D. Iva- 
novici, membru al C.C. al P.C.R., 
Ion Stoian, A. Cervencovici, D. La
zăr și I. Rădulescu, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R., de activiști 
ai C.C. al P.C.R. A fost de față 
Rezsö Rényi, consilier al ambasa
dei R. P. Ungare ia București.

In aceeași zi, delegația a sosit la 
Budapesta. (Agerpres)

v

INFOR
Potrivit unei hotărîri a Consi

liului de Miniștri, Institutul de 
istorie din București al Academiei 
Republicii Socialiste România va 
purta denumirea de „Nicolae 
Iorga“.

★

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, joi după-amiază

M A T I I
în sala Casei de cultură a studen
ților „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Cluj 
a avut loc o conferință închinată 
împlinirii a 550 de ani de la moar
tea lui Jan Hus, reformator ceh și 
luptător pentru pace. Prof. univ. 
Dan Mihail, de la Facultatea de 
istorie a Universității „Babeș-Bo- 
lyai“, a vorbit despre viața și ac
tivitatea lui Jan Hus.

(Agerpres)

Ziarele de joi au consemnat în 
paginile lor o telegramă a agen
ției TASS care informa despre 
un fenomen nou, descoperit în fi
zica nucleară la Dubna de un 
grup de fizicieni români și sovie
tici.

Cercetătorul științific principal 
MARIUS PÂTRAȘCU, care a con
dus experiențele din partea spe
cialiștilor români, a fost solicitat 
de redactorul Agenției române de 
presă, Petru Uilăcan, să răspundă 
la cîteva întrebări.

— Ce ne puteți spune despre 
aportul specialiștilor noștri la 
această realizare științifică ?

Cercetarea reacțiilor în dome
niul mezoatomilor grei, din care fac 
parte și experiențele noastre, con
stituie de mai mulți ani o preocu
pare a Institutului de fizică ato
mică de la București. Pe această 
temă există o veche colaborare în
tre institutul nostru și Institutul 
unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna.

La București au fost efectuate 
numeroase cercetări și studii pre
alabile, realizîndu-se și o parte din 
instalațiile necesare experiențelor 
întreprinse în Uniunea Sovietică. 
Printre aceste instalații menționez 
camera de fisiune cu plutoniu, care 
funcționează pe baza scintilațiilor 
în. gaz ale fragmentelor de fisiune. 
De asemenea, telescopul pentru 
detectarea mezonilor, constînd din 
detectori cu scintilații și de tip Ce
renkov. Tot la București au fost 
pregătite țintele de plutoniu pe 
care s-au făcut experiențele. în. 
plus, noi am mai pregătit aparatu
ra electronică pentru măsurarea 
timpului în domeniul miliardimilor 
de secundă. Toate aceste aparate 
sînt de o înaltă tehnicitate și rea
lizarea lor a necesitat o intensă 
muncă de cercetare și o execuție 
extrem de laborioasă.

La sincrociclotronul Institutului 
de la Dubna au fost efectuate mă
surătorile la un fascicul de.mezoni 
de mare intensitate. Folosirea unor 
instalații complexe existente la 
acest institut a permis studierea 
acestui fenomen deosebit de inte
resant pentru fizica nucleară.

— în ce constă noul feno
men ?

După cum s-a anunțat este vor
ba de punerea în evidență a 
unui fenomen nou în fizica nu

cleară care constă în modificarea 
barierei de fisiune a mezoatomilor 
de plutoniu. Studiile efectuate ani 
de zile atît în România, cît și în 
Uniunea Sovietică, au confirmat în 
ultimă instanță că, prin oprirea unui 
mezon miu cu sarcină negativă în 
vecinătatea nucleului unui atom 
greu, se produc fisiuni într-un 
timp foarte scurt. Durata în care 
are loc această fisiune este mai 
mică chiar decît o miliardime din- 
tr-o secundă. Experiențele efectu
ate cu plutoniu au arătat că acest 
tip de fisiune, produsă în timp 
foarte scurt, se petrece cu o frec
vență foarte mare. întrucît s-a 
stabilit că viața unui mezon miu 
este mai mare decît durata unei 
astfel de fisiuni, în principiu ace
eași particulă ar putea să determi
ne mai multe fisiuni. Aceasta des
chide perspective largi de cerceta
re în fizica proceselor care au loc 
în mezoatomii unor elemente 
transuranice, probleme de interes 
științific evident pentru oamenii 
de știință.

Pentru a cunoaște aprecie
rea academicianului HORIA 
HULUBEI, directorul Institutu
lui de fizică atomică, sub a 
cărui îndrumare s-au desfășu
rat în țara noastră aceste lu
crări științifice, i-am solicitat 
o scurtă declarație.

„Colaborarea între cercetă
torii români și sovietici în do
meniul energiei nucleare a fost 
întotdeauna fructuoasă, a spus 
acad. Horia. Hulubei. In special, 
colaborarea colectivelor cerce
tătorilor științifici principali 
Marius Pătrașcu și Anatoli Ig
natenko a fost rodnică și'dusă 
într-un înalt spirit academic. 
Rezultatele anunțate asupra fi
siunii mezoatomilor de pluto
niu deschid un drum f ertil, teo
retic, experimental și aplicativ. 
Lucrările au cerut o aparatură 
de foarte mare tehniçitate, re
alizată la Inștituțul de fizică 
atomică de la București și la 
Institutul de la Dubna, permi- 
țînd unor cercetători de cali
tatea celor anunțați să între
prindă. lucrări de mare an
vergură. Felicit din suflet am
bele colective pentru rezulta
tele obținute, care fac cinste 
țărilor noastre".

Consfătuirea reprezentanților Forțelor armate unite 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

VARȘOVIA 25 (Agerpres).— în 
capitala Poloniei se desfășoară lu
crările Consfătuirii reprezentanți
lor Forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia privind problemele in
struirii forțelor armate. Din partea 
Forțelor armate ale Republicii So
cialiste România participă o dele
gație condusă de general de arma

tă Floca Arhip, adjunct al mi
nistrului forțelor armate.

După cum anunță agenția P.A.P., 
cu acest prilej, la 24 noiembrie 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a primit pe 
mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, comandantul suprem al 
Forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

R. P. Mongolă

Acum cîțiva ani, Darhanul era 
doar o mică stație de cale ferată 
în valea largă a rîului Ero din 
R. P. Mongolă ; astăzi el este un 
oraș în plină dezvoltare. Clădirile 
complexului său industrial se în
tind pe o lungime de cîțiva kilo
metri. Au intrat în funcțiune sec
țiile uzinei de prefabricate din be
ton armat, un siloz cu o capacitate 
de 32 000 tone de cereale, a fost 
dată în exploatare înainte de ter
men linia de transport de energie 
electrică de înaltă tensiune, precum 
și o cale ferată lungă de 110 km 
care unește Darhanul de exploa
tarea carboniferă Șarîn-gol.

Sînt în toi lucrările de construc
ție și montaj ale termocentralei 
din Darhan, unde va intra curînd 
în funcțiune prima parte a agre
gatelor, cu o putere de 25 000 kW. 
Proba turbinelor și verificarea 
aparatelor au și fost terminate. 
Termocentrala va funcționa pe

baza cărbunelui din Șarîn-gol și 
va furniza energie electrică atît 
exploatării carbonifere de aci, cît 
și întreprinderilor industriale din 
orașul Suhe-Bator.

Darhan va deveni în scurt timp 
al doilea oraș ca mărime din R. P. 
Mongolă. Nu departe de vechiul 
centru muncitoresc de aci, într-o 
vale înconjurată de coline, pentru 
a feri populația de zgomotul și 
fumul întreprinderilor industriale, 
se construiesc intens cartiere noi 
de locuințe. Primele blocuri au 
fost date în folosință. Cu timpul 
se vor ridica aici blocuri de 8 și 
10 etaje, grupate în 16 micro- 
raioane.

în întîmpinarea celei de-a 41-a 
aniversări a R. P. Mongole, pe care 
întregul popor mongol o sărbăto
rește astăzi, oamenii muncii din 
Darhan au obținut noi succese în 
construcția socialistă.

In „C.C.E." la tenis de masă 
C. S. M. Cluj - — 

Cerveno-Zname 5-1

, Sala Dinamo din Capitală a găz- ’ 
duit aseară meciul internațional de 
tenis de masă C.S.M. Cluj—ȚSKA 
Cerveno Zname Sofia, contînd pen
tru turul II al „Cupei campionilor 
europeni“. Formația română a ob
ținut victoria cu scorul de 5—1, ca- 
lificîndu-se pentru sferturile de fi
nală ale competiției. Viitoarea ad
versară este echipa iugoslavă Olim
pia Liubliana.

Rezultate tehnice : Rethi—T. Ve
likov 2—0; Giurgiucă—Gerdgigov 
2—0; Bodea—P. Velikov 0—2; Giur
giucă—T. Velikov 2—0; Rethi—P. 
Velikov 2—0; Bodea—Gerdgi
gov 2—0.

Campionatul 
republican de șah

Turneul final al campionatului 
republican’mascüïftrdé șah’ a con
tinuat ieri cu partidele rundei a 
2-a. Iată rezultatele înregistrate : 
Ciocîltea — Pavlov 1-0, Reicher — 
Bondoc 1-0, Gheorghiu — Neamțu 
1-0, Partoș — Mititelu 1-0. S-au în
cheiat la egalitate partidele : Șu
ta — Voiculescu, Nacht — Geor
gescu, Moisini — Rădulescu, Ghi- 
țescu — Ungureanu, Soos — Szabo 
și Nacu — Botez, iar Drozd și 
Veisman au întrerupt. în clasament 
conduce Ciocîltea cu 2 puncte. As
tăzi, de la orele 16,30, în sala mare 
a Institutului de Petrol, gaze și 
geologie are loc runda a treia.

Consfătuire
* . .... - •. ►v.i '"w.* , .

privind propaganda tehnică
r - , rt

Propaganda' tehnică în sprijinul 
realizării sarcinilor de producție a 
constituit tema unei consfătuiri or
ganizate joi după amiază în Capi
tală de Comitetul orășenesc Bucu
rești al P.C.R.

Referatele prezentate cu acest 
prilej au scos în evidență unele 
acțiuni întreprinse pe această linie 
în uzinele și fabricile bucureștene 
și eficiența lor în producție.

Discuțiile purtate pe marginea 
referatelor au subliniat că propa

ganda tehnică din întreprinderi 
trebuie să aibă ca obiective prin
cipale ridicarea continuă a califi
cării muncitorilor în pas cu teh
nica nouă, cunoașterea- de către 
muncitori, tehnicieni și ingineri a 
utilajelor de înaltă tehnicitate ce 
le au la dispoziție pentru ca aces
tea să dea maximum de randa
ment și generalizarea metodelor 
moderne, de mare eficiență econo
mică, la fiecare loc de muncă.

(Agerpres)

Kim Ir Sen a primit 
pe ambasadorul 
Republicii Socialiste 
România

PHENIAN 25 (Agerpres).— Cu 
prilejul plecării sale definitive din 
R.P.D. Coreeană, Manole Bodnaraș, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Phenian, a fost primit 
de Kim Ir Sen, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene. A avut 
loc o convorbire prietenească, la 
care a participat Pak Sen Cer, mi
nistrul afacerilor externe.

La 24 noiembrie Manole Bodna
raș a plecat spre patrie.

Congresul 
lucrătorilor 
din cinematografia 
sovietica

MOSCOVA 25 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor primului Congres 
al lucrătorilor din cinematografie 
din U.R.S.S., care au început la 23 
noiembrie la Moscova, au luat cu- 
vîntul și cineaști din Cehoslova
cia, Mongolia, Polonia, România și 
Ungaria. V. Calotescu, secretar al 
Asociației cineaștilor din România 
(A.C.I.N.), a scos în evidență, în cu- 
vîntul său, rolul cinematografiei în 
întărirea prieteniei între popoare. 
Referindu-se la legăturile dintre ci
neaștii români și sovietici, el a a- 
rătat că acestea se concretizează 
prin vizite reciproce de delegații, 
inițierea coproducției cinematogra
fice româno-sovietice „Tunelul", 
organizarea unor festivaluri ale fil
mului în țările respective etc.

celor zile

Ziarul englez „THE 
TIMES" publică urmă
toarea corespondență 
din Johannesburg :

„Aici cîșfigă teren păre
rea că seria de arestări 
din cursul ultimei septă- 
mini, prevăzînd o deten
țiune de 180 de zile, în 
baza legii de modificare 
a Codului penal, este le
gată de un proces imi
nent ce va fi intentat lui 
A. Fischer, care a fost a- 
restaf din nou la 11 no
iembrie, după ce a stat 
ascuns timp de 294 de zile.

Tn vîrstă de 56 de ani, 
Fișcher a fost acuzat „de a 
fi membru al partidului 
comunist, de a fi luat par

te la acfiunile acestuia și 
de a fi înlesnit „scopurile 
unei organizații interzise". 
După cum s-a aflat, în a- 
ceeași. peri.oadă au,, mai 
fost operate alte șașp.ares- 
fări prevăzînd de aseme
nea clauza celor4 8Q.de 
zile ; . această clauză îm
puternicește poliția să .re
tină pțnă la șase luni orice 
persoană socotită, a fi un 
„martor potential pentru 
sfat".

Cele șase persoane a- 
restate sînt femei. Sofii a 
două dintre ele se află de 
mai multă vreme în închi
soare, iar de copiii lor — 
cîie doi în fiecare familie 
— nu mai are cine să în
grijească.

Șeful sectorului siguran
ței din Johannesburg, H. J. 
van Den Bergh, a confir
mat mai multe din arestări. 
Dar motivele invocate nu 
sînt dezvăluite. Totuși, data 
ultimelor arestări duce, 
inevitabil, la concluzia că 
cel pufin pentru unii din
tre cei arestafi se pretinde 
că ar fi fost asociafi cu 
Fischer într-un fel sau al
tul. !

La Johannesburg, minis
trul Justiției, Vorster, a re
fuzat să facă vreo referire 
la chestiunea aceasta. Nu 
este momentul potrivit — 
a spus el. Se spune totuși 
că ministrul ar fi afirmat că 
va face o declarație publi
că în legătură cu legea ce
lor 180 de zile. Această 
promisiune a fost cuprinsă 
înfr-o scrisoare adresată 
unicului reprezentant al 
Partidului progresist din

Parlament, Helen Suzman. 
Aceasta și-a atras fulge
rele ministrului, deoarece a 
înmînaf presei o copie a 
scrisorii. Ea adaugă că, 
dacă Vorster nu consideră 
«oportun» să facă o ase
menea declarafie înainte 
de întrunirea Parlamentu
lui, în ianuarie, ea va cere 
din nou o explicație.

Cea'(nai stranie dintre 
toate arestările este cea a 
d-nei. Milindton, în vîrstă 
de 71 de ani. Ea trăia sin
gură (avea pe lîngă ea 
doar o femeie de serviciu 
africană) la o mică fermă 
în localitatea Rusfen- 
burg, de unde a și fost a- 
resfafă. Știrea a provocat 
consternare în micul oră
șel din Transvaal, unde era 
considerată ultima persoa
nă ce ar putea interesa 
polifia”.
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Unii fac economii 
alții le consumă »

(Urmare din pag. I)

ducției la fermele de bovine a dus 
la nerealizarea întocmai a preve
derilor planului de montă și 
fătări. La 88 din cele 450 de vaci 
s-au înregistrat decalări față de 
planul de fătări. Bineînțeles, s-a 
pierdut lapte, s-a întîrziat obți
nerea vițeilor etc. Ar fi bine dacă 
consiliul gospodăriei ar acționa cu 
mai multă hotărîre pentru înlătu
rarea unor asemenea lipsuri.

Să luăm și alt exemplu, tot atît 
de edificator. Gospodăria de stat 
Rădăuți are ferma cea mai mare 
de vaci din cadrul Trustului Su
ceava : 1 008 capete. în primele 10 
luni aici s-au obținut în medie de 
la fiecare vacă furajată, cîte 2 828 
litri lapte, față de 2 561 litri cît era 
prevăzut în plan. Prețul de cost a 
fost însă depășit cu 0,12 lei pe li
tru.

— Cu prețul de cost nu stăm 
prea bine — ne spune inginerul 
MIRCEA IRIMESCU, directorul 
gospodăriei. Cauze : furajele scum
pe. în prima parte a anului, 
bunăoară, am administrat în hra
na vacilor furaje însilozate produ
se anul trecut al căror preț a fost 
destul de ridicat. Pînă la sfîrșitul 
anului vom mai reglementa situa
ția“.

S-ar părea că lucrurile ar fi des
tul- de clare. Dar la o analiză mai 
amănunțită reies adevăratele cau
ze ale situației. Anul trecut s-a in- 
silozat o cantitate mare de furaje, 
la suprafață, între șire de fîn. Con- 
sumîndu-se mai repede finul decît 
silozul, acesta a rămas descoperit 
și aproape 30 la sută s-a stricat. Se 
putea evita această pierdere ?

— „Sigur că da — ne spune 
tov. AURSULEII MIHAI, inginer 
șef al Trustului Gostat Suceava. 
Am și dat indicații în acest sens. 

Trebuia acoperit silozul cu paie. 
Indicația n-a fost respectată".

Că existau posibilități pentru re
ducerea prețului de cost o dove
desc rezultatele mult diferite ale 
secțiilor acelorași unități. în timp 
ce secția Mitoc, în aceeași perioa
dă, a realizat litrul de lapte cu 1,21 
lei, celelalte trei secții au depășit 
prețul de cost cu sume variind în
tre 8 și 18 bani. Diferența de pre
țuri reflectă și modul diferit în 
care se muncește în cele patra 
secții ale gospodăriei. în timp ce 
la Mitoc se dă atenție deosebită 
preparării și gospodăririi furajelor, 
în celelalte secții problema a fost 
mult neglijată. La secțiile Dornești 
și Negostina, în afară de faptul că 
mecanizarea mulsului, transportu
lui furajelor șl gunoiului s-au fă
cut cu mare întîrziere, nu se de
pune suficient interes pentru fo
losirea utilajelor.

O serie de anomalii se semnalea
ză și în ce privește depozitarea fu
rajelor. La G.A.S. Șiret, Rădăuți, 
Fălticeni, de pildă, după recoltatul 
nutrețurilor și îndeosebi al fînului. 
stocarea lor se face la distanțe 
mari de locul de consum. în afară 
de faptul că se efectuează o muncă 
în plus, iarna, cînd furajele sînt 
transportate la fermă, din cauza 
înzăpezirii dramurilor o remorcă 
încărcată cu furaje trebuie trasă, 
uneori, cu cîte două și chiar trei 
tractoare, ceea ce scumpește pre
țul laptelui.

„Cunoaștem aceste deficiențe 
— ne-a relatat inginerul DUMI
TRU VASILIU, directorul Trustu
lui Gostat Suceava. Nu putem pro
ceda altfel din lipsa mijloacelor de 
transport. Trustul Central Gos
tat ar trebui să se preocupe mai 
mult de dotarea, gospodăriilor de 
stat cu mijloacele de transport ne
cesare și utilaje pentru recoltatul 
furajelor“.

Cu prilejul analizelor lunare și 
trimestriale, colectivul de conduce
re al Trustului Gostat Suceava se 
informează asupra felului cum se 
realizează producția și la ce preț 
de cost. Cu acest prilej se dau in
dicații bune, corespunzătoare. Ac
țiunea însă nu trebuie să se o- 
prească aici E necesar să se urmă
rească cu mai multă perseverență 
aplicarea în practică a măsurilor 
stabilite, astfel ca toate unitățile să 
realizeze atît planul producției de 
lapte, cît și al prețului de cost.

Muncă chibzuită, 
locuințe bine

»

întreținute
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vizionarea mai ritmică, controlul 
mai eficient. Pentru noi (cei de la
I.A.L.)  nu mai este de mirare că 
I.R.C.R. și-a realizat planul de pro
ducție pe primele 10 luni ritmic și 
la timp.

Este plăcut să auzi pe beneficiar 
lăudînd pe constructor.

Pentru a afla în ce constă se
cretul progreselor înregistrate aici 
am avut o discuție la I.R.C.R.

— Am înnoit stilul de muncă — 
ne-a spus tov. ing. șef EMIL MI
TULEȚ. înainte se lucra la întîm- 
plare. Obiectivele ce i se repartizau 
unui meșter și echipelor sale erau 
risipite pe întreg teritoriul raionu
lui. De la o zi la alta, maistrul și 
echipele se deplasau la distanțe 
mari. Era o pierdere de timp 
imensă, aprovizionarea șantierelor 
devenea uneori imposibilă, cît des
pre control...

întreprinderea a renunțat la ve
chea organizare, promovînd cu cu
raj metode noi de muncă.

— Acum — ne-a spus tov. MITU- 
LEȚ — întreaga activitate se des
fășoară planificat. încă din a- 
nul trecut am făcut adrese be
neficiarilor pentru a ni se co
munica lucrările ce vor să fie 
executate în anul acesta. Apoi, 
am întocmit planificarea gene
rală și sectorizarea raionului. 
Am căutat să repartizăm un nu
măr cît mai apropiat de lucrări în 
fiecare zonă. Pe baza documenta
ției întocmim planurile operative 
care cuprind adresa și valoarea lu
crării, încheiem contractele și- 
deschidem șantierele. Echipele de 
muncitori sînt repartizate pe zone, 
fiecăreia asigurîndu-i-se „front de 
lucru“ pe întreg anul. Obiectivele 
sînt mai apropiate unul de altul, 
forța de muncă poate fi distribuită 
mai rațional ; mijloacele de trans
port pot fi utilizate la capacitatea 

lor maximă. Șeful de grup verifică 
mai ușor mersul activității.

Importanța grupării locurilor de 
muncă a subliniat-o și maistrul 
VASILE RUȘI.

— Un maistru are sub suprave
ghere șantiere aflate pe cîteva 
străzi alăturate. Pe fiecare îl poa
te controla de două-trei ori pe zi. 
Lucrătorii mă pot sesiza ușor 
dacă au nevoie de materiale pen
tru a doua zi. Atunci, întocmesc 
„pe loc" notă de comandă la 
grup. Cînd e vorba de o „urgen
ță" luăm material de la șantierul 
cel mai apropiat. Cît despre cali
tate, fiecare maistru are acum po
sibilitatea să o verifice chiar pe 
parcursul desfășurării muncii. Me
seriașii, care lucrează de data, asta 
în acord, au tot interesul să nu 
„dea rasol", pentru ca să nu facă 
treaba încă o dată. Fiecare nou 
front de lucru este atacat conform 
graficului. Pentru eventuale ur
gențe se alcătuiesc echipe de șoc 
formate din muncitorii mai puțin 
ocupați în momentul respectiv.

Deci, succesele repurtate în 
acest an de către I.R.C.R. „16 Fe
bruarie“ au la bază buna planifi
care și organizare a muncii. Iată 
deci o cheie a succesului care nu 
are un unicat de yale, ci poate fi 
folosită și în alte raioane.

Documentații, 
aprovizionare 
și încă ceva

— Documentația întocmită de 
beneficiar nu este în toate cazuri
le destul de precisă — ne-a spus 
tov. CONSTANTIN STOENESCU, 
șeful serviciului tehnic. De e- 
xemplu, pe intrarea Ștefan Fur
tună nr. 12 s-a prevăzut re
facerea cu țiglă a acoperișului 
unei clădiri învelite cu... tablă, 
pe strada Sf. Constantin nr. 1, 
I.A.L. a întocmit un deviz de re
parare a instalației de încălzire 
centrală, la o clădire cu... sobe !“.

Tovarășii de la I.R.C.R. au scos 
la iveală și alte greutăți.

— O problemă importantă este 
și cea a aprovizionării — a com
pletat tov. ing. MITULEȚ. De 
multe ori lipsesc o serie de ma
teriale pentru că planificarea lor 
se face tot... „per milion" — adică, 
pe baza consumului din anii pre
cede nți facem comenzi în raport 
cu noua valoare a planului. Dacă 

a crescut planul cu un milion de 
lei luăm și noi de un milion mai 
multă cărămidă, cherestea, var etc.

După o asemenea aprovizionare, 
evident că surprizele nu întîrzie să 
apară. „Golurile“ în activitate de
vin astfel aproape de neînlăturat.

— Necazuri avem mai ales la a- 
provizionarea cu obiecte mari ca : 
boylere, cazane de calorifer, hi- 
drofoare, pompe și altele. în schimb, 
alte materiale ne prisosesc. Lista 
de supranormative cuprinde în 
prezent materiale în valoare de 
219 000 lei.

Este evident că atîta timp cît nu 
se va modifica și sistemul de apro
vizionare, planurile nu vor fi res
pectate întocmai, calitatea lucrări
lor va lăsa uneori de dorit. De ce 
oare propuneri valoroase de îmbu
nătățire a muncii și în acest dome
niu, ca aceea enunțată de tov. in
giner Mituleț, au rămas doar între 
cei patru pereți ai biroului și nu 
au ajuns la urechile organelor 
competente ?

în loc de concluzii 
două propuneri

1. Ing. Emil MITULEȚ :
I.R.C.R.-urile să nu mai pri

mească pe viitor materiale de la 
O.A.D., care datorită profilului său 
nu are posibilitatea să asigure o 
aprovizionare ritmică, ci de la o 
bază proprie. Avînd o bază pro
prie, I.R.C.R.-urile ar primi mate
riale după cerințe, în fot timpul 
anului, iar sursa creării supranor- 
mativelor ar dispare.

2. Ing. Ștefan CĂLDARE
I.R.C.R.-urile au început să-și 

piardă caracterul de întreprinderi 
menite să întrețină fondul de bază 
de locuințe. Cu timpul, pe lîngă 
întreținerea imobilelor, ele se o- 
cupă de o varietate extrem de 
mare de probleme, ajungînd să 
execute pînă și stații de petrol, 
case și hale noi / Or, nu aceasta 
este menirea lor. In asemenea si
tuație, firește, ele nu-și mai înde
plinesc sarcinile cum se cuvine. 
Este necesar ca pe viitor I.R.C.R.- 
urile să nu mai iasă din sfera a- 
fribuțiilor ce le au.

Cele două propuneri merită toa
tă. atenția.
: Experiența bună a I.R.C.R. „16 
Februarie“ dovedește că în acest 
sector se poate lucra și bine și ca 
atare ea merită să fie studiată de 
celelalte întreprinderi similare.

decît marionete ale S.U.A. ; preșe
dintele Vietnamului de nord, Ho Și 
Min, se bucură de o mare populari
tate și S.U.A. au blocat alegerile 
prevăzute (pentru Vietnam) în acor
durile de la Geneva pentru că își 
dădeau seama că Ho Și Min ar fi 
cîștigat”.

Neliniștea crescîndă care dom
nește în S.U.A. în legătură cu răz
boiul din Vietnam se reflectă de 
altfel în ultima vreme în gesturi de 
natură diferită. Amintesc, de pildă, 
gestul profesorului Raymond Gut
hrie de la Colegiul Dartmouth care, 
în semn de protest . împotriva inter
venției S.U.A. în Vietnam, a îna
poiat președintelui Johnson meda
lia „Steaua de argint" primită pen
tru participarea sa la luptele din 
primui război mondial. In felul lor, 
proteste dramatice împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam 
au fost și cele 3 auto-sacrificii 
care s-au succedat din martie și 
pînă acum : al profesoarei Alice 
Herz, din Detroit, care și-a stropit 
hainele cu lichid inflamabil și 
și-a dat foc, și al tinerilor Normand 
Harison și John Laporte care au 
făcut același lucru, primul la Wa
shington pe treptele clădirii Pen
tagonului și -cel de-al doilea la 
New York, în fața clădirii Națiu
nilor Unite.

In sfîrșit, un alt fenomen care se 
înregistrează în ultimele luni este 
contribuția crescîndă pe care li- 
deii al populației de culoare ce 
luptă împotriva discriminării ra
siale o aduc mișcării împotriva 
războiului din Vietnam. Cotitura 

spre unirea luptei pentru drepturi
le civile ale negrilor cu lupta pen
tru pace în Vietnam a venit în 
primul rînd din partea tinerilor 
organizatori și membri ai S.N.I.C.K.- 
ului (Comitetul de coordonare al 
studenților), dar personalități din 
cele mai cunoscute ale mișcării 
antisegregaționiste a negrilor, ca 
reverendul Martin Luther King, 
s-au pronunțat ulterior împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam.

In pregătirea Marșului de la 27 
noiembrie rolul principal îl are 
„Comitetul național pentru o poli
tică nucleară rezonabilă", spriji
nit de numeroase alte organizații. 
In cursul săptămînii, în ziarul 
„New York Times" au apărut două 
apeluri de participare la marș, 
care au stîrnit un puternic răsunet. 
Primul, intitulat „Apel la mobiliza
rea conștiinței americane" este 
semnat de un grup de intelectuali 
printre care scriitorii Arthur Miller 
și Saul Bellow, actorii Tony Ran
dall și Ruble Dee, sculptorul Ale
xander Calder, mai mulți profesori 
universitari și cîțiva lideri ai miș
cării integraționiste. Al doilea a- 
pel, publicat pe o pagină întreagă 
din ziar, anunță formarea unui co
mitet pentru pace al foștilor com
batanți ai armatei americane. 
„Considerăm că războiul dus în 
Vietnam nu este o cauză justă, se 
spune în acest apel. A sprijini po
litica americană actuală în Viet
nam nu înseamnă a da dovadă de 
patriotism. Patriotism înseamnă să 
ceri o politică justă. Jertfele dure
roase și inutile nu servesc decît 
intereselor unor guverne nerepre
zentative din Vietnamul de sud".

Organizatorii marșului de la 27 
noiembrie așteaptă ca aceste che
mări să aibă răsunet în opinia 
publică, iar manifestarea să con
stituie un pas important în lărgi
rea continuă a mișcării care își 
propune să acționeze tot mai in
tens pentru atingerea țelului său 
nobil de a contribui la încetarea 
agresiunii S.U.A. din Vietnam, țel 
corespunzător Interesului poporu
lui american, ca și intereselor tu
turor popoarelor.

8Q.de


INCÄ UN ACT AL DRAMEI CONGOLEZE

LOVITURĂ DE STAT Conferința F. A. O
Cuvîntarea șefului delegatei române

LA LEOPOLDVILLE
• Președintele Kasavubu a fost destituit
• Comandantul armatei, Mobutu, a 
preluat puterea ® Revelațiile cotidia
nului „La Libre Belgique"

în noaptea de miercuri spre joi la 
Leopoldville a avut loc o lovitură de 
stat, înfăptuită de către comandantul 
șef al armatei congoleze, qeneralul 
Joseph Mobutu. Președintele Kasa
vubu a fost destituit, iar lui Evariste 
Kimba. însărcinat cu formarea unui 
nou guvern, i s-a retras mandatul. 
Știrile sosite din capitala congoleză 
menționează că puciul a avut loc în 
urma unei reuniuni a șefilor armatei, 
în cadrul une' conferințe de presă, 
finută ieri Mobutu a anunța* că a 
prelua* pos*ul de oresedinte al tării 
pe u-mătorii cinci an* și a comunicat 
anularea alegerilor prezidențiale și 
parlamentare în ianuarie — februa
rie 1966. El a afirma* că hotărîrea sa 
se datorește faptului că „instituțiile 
guvernamentale au da* un falimen* 
total”.

în legătură cu situația fostului pre
ședinte Kasavubu, autorul loviturii de 
sfat a preciza* că „au fos* lua*e toa
te măsurile necesare pentru a 1 se a- 
sigura securitatea" și că atî* Kasavu
bu cît și fostul oremie' Kimba „sîn* 
liberi”.

Mcbutu l-a însărcinat pe colonelul 
Leonard Mutamba să formeze noul 
guvern, iar colonelul Louis Bobozo. 
comandantul celui de-al oatrulea qruo 
al armatei congoleze din Katanga, a 
fos* numi* în funcția de set al ar
matei.

Evenimentul nu constituie chiar o 
surpriză. In ultimele zile, în presa 
occidentală au circulat insistent zvo
nuri despre o iminentă lovitură de 
slat Ele se bazau pe faptul că auto
ritățile congoleze au anunțai la sfîr
șitul săptămînii trecute că a fost des
coperit un complot urzit de către 
partidul tui Chombe — „Conaco”. care 
urmărea înlăturarea președintelui Ka
savubu. Comunicatul difuzat atunci 
preciza că în acest complot sînl im
plicat* mercenari aduși de Chombe în 
Conqo. Printre ei fiqurau și numele 
a doi militari belqieni. Aceștia au 
fost rechemați de urqentă la Bruxelles. 
Oficialități din capitala belgiană au 
declarat că „nu au nici o cunoștință 
despre complotul amintit”. Dar mi

și de slrinsele 
și Chombe.
l-a destituit pe 
de premier, a 
diverse măsuri

pentru începu-

lui Kasavubu de 
devotai la|à de

ROMA 25. Corespondentul Ager
pres, I. Mărgtneanu, transmite : 
Lucrările celei de-a 13-a Conferin- 

■ țe generale a Organizației Națiuni
lor Unite pentru alimentație și a- 
gricultură (F.A.O.) au continuat joi 
în ședință plenară. Au avut loc 
discuții pe marginea raportului de 
activitate a) Organizației. Ministrul 
agriculturii al Etiopiei a cerut ca 
toate resursele științei și tehnicii 
să fie folosite exclusiv pentru sco
puri pașnice și îndeosebi pentru 
sporirea producției alimentare și a- 
gricole. In cuvîntul său; ministrul 
agriculturii al Republicii Arabe 
Unite s-a referit la necesitatea ca 
F.A.O să aducă o mai mare con
tribuție la dezvoltarea cercetărilor, 
la îmbunătățirea prețurilor produ
selor alimentare pe piața mondială, 
în ședința de dimineață a vorbit, 
de asemenea. Martin Hill, subse
cretar adjunct al Departamentului 
Afacerilor Economice și Sociale 
al O.N U., care s-a referit la viito
rul program de activitate al F.A-O. 
în lumina obiectivelor economice 
și sociale ale O.N.U.

Șeful delegației române la se
siune, Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii, a apreciat în general ca 
pozitiv bilanțul de activitate al 
F.A.O. și a arătat că organizația 
și-a îmbogățit experiența, devenind 
un centru international important 
în domeniul agriculturii și alimen
tației Relevînd că independența 
politică cucerită de țările în curs 
de dezvoltare trebuie să fie întă
rită de o independentă economică.

el a menționat că dezvoltarea co
operării internaționale trebuie să 
ofere fiecărui popor posibilitatea 
de a-și afirma propria personali
tate și de a dispune liber toate 
condițiile necesare pentv pro
gresul său material și sp..itual.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că programul de viitor al 
F.A.O. conține unele inițiative va
loroase ca, de exemplu, elaborarea 
unui plan indicativ mondial’ asu
pra producției, consumului și co
merțului cu produse agricole. Stu
diile și recomandările care vor fi 
furnizate de acest plan vor putea 
fi luate în considerare de către gu
vernele țărilor în elaborarea poli
ticii lor. agrare numai în măsura 
în care aceste recomandări cores
pund intereselor țărilor respective.

Șeful delegației române a vorbit 
apoi despre experiența țării noas
tre în domeniul dezvoltării agricul
turii, subliniind rolul crescînd al 
statului ca organizator al dezvol
tării agriculturii.

în încheiere, vorbitorul s-a refe
rit la necesitatea îmbunătățirii co
merțului internațional cu produse 
agricole, prin stabilirea de prețuri 
echitabile, remunerative, prin eli
minarea restricțiilor la exporturile 
făcute de țările în curs de dezvol
tare.

Situație încordată 
in Panama

CIUDAD DE PANAMA 25 (A- 
gerpres). — în capitala statului 
Panama a început o grevă gene
rală a muncitorilor, 
vendică majorarea salariilor. Gre
va a paralizat activitatea tuturor 
întreprinderilor și instituțiilor. In 
întreg orașul domnește o atmosfe
ră de încordare. în același timp, 
pe străzile capitalei au fost organi
zate demonstrații împotriva cărora 
au fost trimise trupe de jandarmi, 
între jandarmi și muncitori au a- 
vut loc ciocniri, în urma cărora au 
fost efectuate arestări masive. 
Trupele gărzii naționale patrulea
ză pe străzile orașului-

Aceștia re-

A. I. Mikoian
decorat cu

„Lenin"
(Agerpres).— A-

Ordinul
MOSCOVA 25 

nastas Mikoian, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a fost decorat cu Ordi
nul „Lenin“ cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani de la naștere și pentru 
merite deosebite față de partidul 
comunist și statul sovietic. C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. i-au adresat un mesaj de 
felicitare.
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SPRE 0 NOUĂ CRIZĂ
V»

DE GUVERN ?
HAGA 25 (Agerpres). — In cercu

rile politice olandeze se vorbește 
despre posibilitatea izbucnirii unei 
noi crize de guvern, ca urmare a 
divergențelor care se manifestă tot 
mai frecvent între partidele coali
ției guvernamentale. Actualul gu
vern, constituit la sfîrșitul lunii 
aprilie a.c. din catolici, socialiști și 
protestanți, și-a asumat ca sarcină 
principală elaborarea unui nou sta
tut al radiodifuziunii și televiziunii 
olandeze, care să permită emisiu
nile publicitare. Această problemă 
a fost, după cum se știe, una din 
cauzele esențiale ale căderii prece
dentului guvern. Termenul de 1 
octombrie fixat anterior pentru in
trarea în vigoare a noului statut a 
trecut fără ca parlamentul să se fi 
pronunțat în privința acestuia. Un 
alt subiect de controversă îl consti
tuie bugetul prezentat nu de mult 
de ministrul de finanțe, Vondeling. 
Se reproșează ministrului de finan-. 
țe de a fi urmărit echilibrarea bu
getului prin intermediul unor noi 
impozite, care ar putea provoca o 
creștere și mai accentuată a costu
lui vieții și primejdia inflației.

SÇ URTE ȘTIRI
BERLIN. La Berlin, capitala R.D. 

Germane, se desfășoară lucrările 
celei de-a Vil-a Consfătuiri a mi
niștrilor sănătății din țările socia
liste. Ordinea de zi cuprinde pro
bleme privind cooperarea dintre 
țările participante în domeniul 
științelor medicale și al ocrotirii 
sănătății. Delegația română este 
condusă de Pompiliu Sgîndăr, ad
junct al ministrului 
prevederilor sociale.

sănătății și

Jose a avut 
Comitetului

SAN JOSE. La San 
loc plenara a Vl-a a 
Central al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica. A fost 
examinată situația din țară în pe
rioada premergătoare alegerilor 
prezidențiale, prevăzute pentru 
februarie 1966. Plenara a chemat 
pe membrii partidului să întă
rească și să extindă legăturile cu 
masele, să lupte activ pentru 
menținerea drepturilor și libertă
ților democratice.

PEKIN. La 25 noiembrie, Mao 
Tze-dun, președintele C.C. al P.C, 
Chinez, a primit delegațiile de tine- ț 
ret din Japonia, care participă la 
Festivalul prieteniei tineretului 
chino-japonez.

HAVANA. Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Cuban și 
•primul ministru al republicii, a 
rostit o cuvintare la adunarea or
ganizată de Asociația națională a 
micilor proprietari de pămint. Ei 
a arătat că în vederea stimulării 
în continuare a producției de 
cafea vor fi sporite preturile de 
achiziții și remunerarea muncii 
lucrătorilor de pe plantații, vor fi 
furnizate mai multe îngrășăminte 
minerale etc. Traducerea in viată 
a acestor măsuri va permite ca în 
1970 să se obțină o producție de 2 
milioane chintale cafea.

Un protest

■
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HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția de presă 
V.N.A., Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care condam
nă bombardarea de către avioane 
americane a reprezentanței econo
mice și culturale a R. D. Vietnam 
de la Khang Khay (Laos). „Bom
bardarea de către avioane ameri
cane a reprezentanței, în ciuda fap
tului că pe clădire era arborat dra
pelul de stat al R. D. Vietnam, re
prezintă o provocare la adresa aces
tei țări și o gravă violare a norme
lor de drept internațional“, se spune 
în declarație.

★
La 24 noiembrie numeroase gru

puri de reactoare de luptă ameri
cane au pătruns în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd și 
mitraliind centre populate.

nistrul de interne congolez Nendaka 
a spus că „nu este vorba doar de 
doi militari belgieni, ci că în complot 
sînt amesfecah numeroși mercenari, 
militari, oameni de afaceri, bancheri 
de origine belgiană"!

Incercînd să descifreze substratul 
evenimentelor, observatorii politici 

! evocă (esătura de mingi dintre prin
cipalii lideri congolezi. Ei amintesc 
de vechea animozitate dintre Kasa
vubu și Chombe, ca 
relații dintre Mobutu

Kasavubu, după ce 
Chombe din tunctia 
luat in ultimele luni
pentru a îngrădi posibilitățile de miș
care ale acestuia. Chombe, deși scos 
de pe tirmamentul politic, nu s-a 
mul|umit cu noua'-i postură de opo
zant, ci a acfiona* in vederea reîn
toarcerii sale în fruntea guvernului 
și, mai mult, a mizat pe o victorie 
asupra lui Kasavubu în alegerile pre
zidențiale, proiectate 
tul anului viilor.

Totodala, eforturile 
a instaura un guvern
el au eșuai. După formarea primului 
cabinet, 6. Kimba nu a primit inves
tirea din partea parlamentului în care 
majoritatea ioturilor sînt dejmule de 
partidul „Conaco". Răsturnarea gu
vernului Kimba a tost apreciată de 
presă ca „o victorie a lui Chombe" 
(Jeune Afrique).

Comentatorii de presă subliniază 
ca lupta pentru putere dintre liderii 
congolezi este slrins legată de dispu
tele acerbe dintre marile monopoluri, 
care in top cei cinci ani cîp au trecui 
de la proclamarea independentei 
Congo-ului (Leopoldville) nu s-au dat 
înapoi de la nimic pentru a-și men
ține privilegiile și influenta, interve
nind in mod brutal în treburile in
terne ale poporului congolez. In a- 
ceasta privinjă, sînt semnificative re
velațiile tăcute miercuri de ziarul „La 
Libre Belgique", într-un articol vădit 
inspirat de cercurile monopoliste bel
giene, în care acuză Agenfia Centra
lă de Investigaju (C.I.A.) a S.U.A. de 
a fi pus la cale demiterea lui Chombe 
din funcfia de prim-ministru al Con- 
go-ului. Violenta limbajului folosit de 
ziar relevă îngrijorarea trusturilor bel
giene, care contează pe Chombe și 
partidul său „Conaco", țață de acțiu
nile concurenfilor lor americani. Zia
rul afirmă că ambasadorul S.U.A. la 
Leopoldville, Godley, și reprezentan
tul C.I.A. în Congo, Devlin, ar ti lua* 
parte activă la formarea așa-numilu- 
lui „Front democratic congolez", opus 
lui Chombe. Potrivit ziarului, preocu
parea actuală a C.I.A. ar fi să împie
dice cu orice pre) alegerea lui Chom
be în funcția de președinte. „La Libre 
Belgique" reproșează S.U.A. că fac 
o greșeală încercind să-l înlăture pe 
Chombe.

Răsturnarea 
produs după 
rata — după
prin intermediul lui Mobutu, influenta 
lui Chombe, și implicit a sprijinitorilo- 
săi, ar fi din nou în creștere. 
Agenfiile de presă amintesc — 
cu acest prilej — că Mobutu este la 
a doua lovitură de sfat, prima fiind 
cea înfăptuită în septembrie 1960, 
cînd „l-a neutralizat" pe Kasavubu, 
și a provocat îndepărtarea de la gu
vern a înhăcăratului patriot și condu
cător al luptei de eliberare a poporu
lui congolez, Patrice Lumumba.

Din Leopoldville se anunță că pe 
străzi au tos* semnalate grupuri 
de persoane și că auforită)ile 
luat măsuri pentru a preveni 
clanșarea oricăror dezordini".

Evenimentele sînt în plină desfă
șurare. Ele adaugă un nou act la dra
ma pe care de afîfia ani o trăiește 
poporul congolez.

Nicolae POPOV1CI

CONVORBIRI

LONDRA 25 (Agerpres). — Mi- , 
nistru! vest-german al apărării, 
Kai Uwe von Hassel, a avut joi la 
Londra tratative cu colegul său 
britanic, Denis Healey. Cei doi
miniștri au procedat la un schimb 
de vederi, analizînd în special 
cele trei proiecte menite a da
acces Germaniei federale la arma 
nucleară : forțele nucleare multi
laterale, forțele nucleare atlantice 
și „comitetul selectiv“.

in timpul unei ședințe a conferihței F.A.O. (In prim'plan șeful delegației 
române)

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit joi la Krem
lin pe Zulfikar Aii Bhutto, minis
trul de externe al Pakistanului. în 
convorbirea care a avut loc, rela
tează agenția TASS, au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor sovieto-pakis- 
taneze, precum și unele probleme 
internaționale de interes reciproc.

Vasile OROS

10 000 de brutari
U

RIO DE JANEIRO

mari 
au 

„de

tul Kasavubu, care s-a 
aceste dezvăluiri, ar a- 
unii observatori — că,

' ' ■ -

la Washington

cum transmite 
Praga a avut loc 
Consiliului Cen-

COTONOU. Președintele Repu
blicii Dahomey, Sourou Migan 
Apithy, a fost exclus din Partidul 
democratic (partid guvernamental 
și majoritar în această țară — iur.J.

WASHINGTON. Guvernul 
S.U.A. a anunfat că a respins o 
cerere a Ghanei pentru livrarea 
de alimente în sumă de 100 mi
lioane dolari. Se crede că răs
punsul constituie o măsură de 

(Associated Press), 
Ghanei, 

recent

„represalii 
deoarece președintele 
Nkrumah, a calificat
S.U.A. „în rîndul țărilor néocolo
nialiste care caută să exploate
ze, să subjuge și să dezbine con
tinentul african”.
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Dezvăluirile ziarului 
New York Times“n

confirmate

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
In urma dezvăluirilor ziarului 
„New York Times“ cu privire la 
dotarea de către Statele Unite cu 
focoase nucleare a armatelor unor 
țări membre ale N.A.T.O., un our- 
tător de cuvînt al Departamentu
lui apărării al S.U.A., care, potri
vit agenției France Presse, a cerut 
să nu i se dezvăluie numele, a ară
tat că într-adevăr in perioada ani
lor 1963 și 1964 Statele Unite au 
înzestrat armatele a nouă țări 
membre ale N.A.T.O. cu focoase 
nucleare. El a menționat Germa
nia federală. Franța. Anglia, Ita
lia, Belgia, Canada, Olanda. Gre
cia si Turcia. Purtătorul de cuvînt 
a recunoscut că aceste arme sînt 
montate la bordul aparatelor care 
sînt ținute la sol in stare de alar
mă. Aceste arme, a arătat el. au 
rămas permanent sub controlul 
strict al unui sistem de control 
care le fac inutilizabile fără auto
rizația „expresă" a președintelui 
Statelor Unite.

Poziții contrastante 
la Conferința O. S. A
S-a încheiat o primă parte 

a lucrărilor conferinței O.S.A., 
care se ține în clădirea hote
lului Gloria din Rio. Desfășu
rarea ei a prilejuit cristaliza
rea unor poziții contrastante. 
Astfel, în ședința plenară de 
luni, ministrul de externe chi
lian, Gabriel Valdes, aplaudat 
îndelung de asistență Ia sfîr
șitul discursului, a insistat 
mai ales asupra necesității 
urgente de realizare a unor 
reforme sociale și economice 
în America Latină. Făcînd un 
tur de orizont al Americii La
tine de astăzi, el a arătat că 
„este un spațiu subminat de 
mizerie, boli, suferință și nu 
trebuie frustrate speranțele 
milioanelor de nefericiți“. în

O DOVADĂ A NEPOPULARITÀTII

După o întreru
pere de aproape 
două săptămîni. 
parlamentul japo
nez și-a reluat 
miercuri lucrările 
Această pauză a 
fost provocată de 
boicotul deputați- 
lor din opoziție în 
semn de protest 
împotriva ratifică
rii tratatului pri
vind „normaliza
rea" relațiilor ja- 
pono—sud-coree- 
ne. In fotografie : 
un aspect din tim
pul ratificării tra
tatului, care n-a 
putut avea loc de- 
cit sub protecția 
poliției.

G
Éitil 1 L,; Sfi®

legătură cu propunerea S.U.A. 
de modificare a Cartei O.S.A. 
în scopul creării „forței inter- 
americăne“, Republica Chile 
consideră și ea necesară mo-; 
dificarea Cartei, dar în sensul 

. adaptării ei la necesitățile 
reale ale țărilor continentului 
și nu prin știrbirea suverani
tății membrilor O.S.A.

Ideile principale din cuvîn
tarea ministrului chilian au 
fost expuse și de ministrul 
Uruguayan, Vidai Zaglio, și de 
cel costarican, Mario Gomez. 
Ambii și-au manifestat împo
trivirea față de „forța inter- 
americană“ pe care și alți vor
bitori o respinseseră’în ședin
țele anterioare. In ședința de 
marți, ministrul de externe al 
Colümbiei, Joromillo Avubla, 
a condamnat, de asemenea, 
proiectul „forțelor interameri- 
cane“. Din aceasta rezultă, 
după cum constată unii comen
tatori, că mulți parteneri atri
buie organizației interameri- 
cane doar un rol consultativ 
și, implicit, îl neagă pe cel de 
arbitru supranational și om
nipotent, prevăzut cu dreptul 
de a lua decizii obligatorii în 
probleme de competența su
verană a țărildr în cauză. în 
mod deosebit, multe țări 
tino-americane nu pot fi 
acord 
de poliție, care, sub : 
O.S.A., ar putea deveni 
instrument de intervenție 
treburile lor interne, un 
strument de realizare a 
celei doctrine a imixtiunii 
brutale, care și-a găsit expre
sie în faimoasa rezoluție a- 
doptată de Camera Reprezen
tanților din S.U.A. în luna 
septembrie.

Pe de altă parte, o serie de 
delegați — Costa Rica, Guate
mala, Salvador, Chile, Uru
guay — au formulat critici la 
adresa „Alianței pentru pro
gres“. Presa locală reține în 
mod deosebit cuvîntarea rosti
tă în același spirit încă în șe
dința inaugurală a conferinței 
de ministrul de externe al Ar
gentinei, Miguel Angel Zavala 
Ortiz, care a pus un accent 
deosebit pe apărarea principiu
lui independenței și a dreptu
lui la autodeterminare. Vorbind

despre contrastele existente în
tre țările subdezvoltate și cele 
industrializate (în ultima ca
tegorie ’ pe continentul . a- 
merican sînt numai două : 
Statele Unite și Canada 
— n. a.), ca și despre Re
zultatele diferitelor măsuri de 
așa-zisă „ajutorare“ a țărilor 
din prima categorie, Zavala 
Ortiz a declarat : „Popoarele 
se întreabă ce eficiență este 
aceea care nu permite progre
sul tuturor comunităților ? Ce 
eficiență este aceea care face 
ca în America Latină să exis
te indici de mortalitate infan
tilă aproximativ de 300 la 
mie?"

De pe poziții contrastante cu 
cele citate mai sus a vor
bit în ședința de luni secreta
rul Departamentului de Stat 
al S.U.A.; Dean Rusk. El nu a 
lăsat nici un dubiu asupra iri- 

' tenției Statelor Unite de a ob
ține de la partenerii săi din 
Organizația Statelor Ameri
cane un acord cu privire la 
constituirea unei „rezerve mi

litare“ care să fie pusă la dis
poziția O.S.A. Cerînd crearea 
pe „bază voluntară“ a unor 
forțe naționale ce ar putea fi 
„angajate rapid și eficace“ în 
operațiuni colective, Dean 
Rusk a ignorat astfel opoziția 
manifestată față de această 
idee de numeroși reprezen
tanți ai țărilor membre de-a 
lungul dezbaterilor.

Cităm ca semnificativ pen
tru starea de spirit tot mai 
larg răspîndită în țările Ame
ricii Latine un articol al re- 
dactorului-șef al ziarului - „La 
Republica“ din Venezuela, Ra
fael Villiasana, în care acesta 
face o aspră critică Organi
zației Statelor Americane. Co- 
mentînd lucrările conferinței 
O.S.A. de la Rio de Janeiro, 
autorul arată că „O.S.A. este o 
organizație străină intereselor 
popoarelor latino-americane 
deoarece ea este, de fapt, or
ganizatorul acțiunilor agresi
ve ale imperialismului ameri
can“.

BERLIN. în Berlinul occidental 
a fost semnat la 25 noiembrie un 
nou acord între guvernul R. D. 
Germane și senatul Berlinului 
occidental privind eliberarea per
miselor de trecere. în baza aces
tui acord, între 29 noiembrie 1965 
si 2 ianuarie 1966 locuitori din 
Berlinul occidental lși vor putea 
vizita rudele din capitala R.D.G.

ROMA. Miercuri după-amiază au 
declarat grevă un număr de 275 000 
muncitori agricoli din întreaga 
Italie. în unele părți s-au alăturat 
acestei acțiuni și țăranii dijmași. 
Astfel a fost inaugurată „Săptămî- 
na de luptă a muncitorilor agricoli 
italieni pentru drepturile lor".

în greva

CAIRO. Joi au Început la Cairo 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Adunării Nationale a Republicii 
Arabe Unite. Deputății examinea
ză problemele celui de-al doilea 
plan cincinal de dezvoltare eco
nomică a țării în legătură cu noul 
program de „acțiuni pe plan na
țional" care a Început să se în
făptuiască In țară din octombrie 
a.c. La sesiune a rostit o cuvintare 
președintele Gamal Abdel Nasser.
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Cozi interminabile, 
pe sute de metri, în 
fața brutăriilor londo
neze, unde numeroase 
gospodine, funcțio
nari, oameni cu pălă
rii melon pe cap își 
așteaptă rîndul. Spre 
ora prînzului, maga
zinele au lipit pe vi
trinele lor afișe întoc
mite la repezeală : 
„întreg stocul de pîi- 
ne s-a vîndut". Rare
le camioane care adu
ceau ultimele trans
porturi de pîine spre 
vînzare în cîteva car
tiere londoneze erau 
pur și simplu asaltate 
de mulțimea adunată, 
tradiționala disciplină 
britanică a cozilor s-a 
destrămat subit și 
numeroase cazuri 
fost nevoie de 
venția unor 
polițienești 
menținerea 
Pe piață, chiar
mai puțin agreați bis
cuiți, precum și dife
ritele produse de pa
tiserie au fost insufi- 
cienți față de cererile 
consumatorilor.
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Greva brutarilor, ca
re s-a desfășurat timn 
de cîteva zile în alte 
regiuni ale Marii Bri
tanii, s-a extins acum 
spre sud, cuprinzînd 
cea mai mare parte a 
Londrei.

Începînd de joi de 
la ora 6 dimineața, 
muncitorii brutari, răs- 
punzînd la chemarea 
uniunii lor sindicale, 
au părăsit locurile lor 
de muncă, iar în nor
dul Londrei, unde se 
află sediul unor mari 
brutării, au intrat în 
funcțiune puternice 
pichete greviste, care 
vor patrula pe 
treaga durată de 
de ore a acestei 
țiuni revendicative.

Tratativele 
satisfacerea cererilor 
muncitorilor 
începuseră încă mai 
de multă vreme, dar. 
după ultimele discuții 
cu Ministerul Econo
miei Naționale, ele au 
ajuns 
mort, 
presei reiese că 
dicatul brutarilor 
fi total nemulțumit că

principala sa reven
dicare, și anume cea 
privitoare la o majo
rare a salariilor, nu a 
fost satisfăcută. Mun
citorii susțin că 
vendicările 
juste pentru că 
corespund pe de-a-n- 
tregul cu ritmul creș
terii prețurilor pe pia
ță și cu scumpirea 
costului vieții. A. E 
Halliday, secretarul 
general al uniunii sin
dicale a brutarilor, a 
declarat : „Noi ducem 
această luptă cu pa
tronii și cu guvernul, 
iar greva va continua 
pînă cînd vom avea 
prilejul să reexami
năm situația în lumi
na unei evoluții care 
poate avea loc chiar 
astăzi". întreaga acți
une la care, după da
tele preliminare, par 
să participe peste 
10 000, de brutari,, cu- 
princle regiuni ale 
Marii Britanii în care 

într-un punct se află o populație de 
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SOFIA. La 25 noiembrie, după o 
vizită oficială în R.A.U. și Etiopia, 
s-au înapoiat în patrie Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, și persoanele care l-au 
insolit. In drum spre patrie, T. 
Jivkov a făcut o escală la Beirut', 
unde a avut întrevederi cu pre
ședintele Libanului, Charles Helom 
și cu primul ministru Rașid Ka- 
rame.
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pentru

brutari

peste 15 milioane de 
oameni.

Liviu RODESCU

PRAGA. După 
agenția C.T.K., la 
ședința plenară a 
trai al Sindicatelor. A fost discu
tată și aprobată cererea lui Fran
tisek Zupka, de a fi eliberat, din 
motive de sănătate, din funcția de 
președinte al C.C.S. din Ceho
slovacia. Miroslav Paștyrik a fost 
ales președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.


