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Formatorii din turnătorii sînt adesea adevărați 
artiști. De munca lor migăloasă, de înaltă finețe 
și precizie, depinde în mare măsură calitatea 
pieselor turnate. La Uzina de strunguri din Arad, 
ei au reușit, ca urmare a unei activități perseverente, să îmbunătățească
considerabil calitatea semifabricatelor turnate, să asigure încadrarea lor 
riguroasă în limitele dimensionale admise de standarde, să elimine 
defectele interioare de turnare în zonele care urmează să fie prelucrate 
prin așchiere. în fotografie: muncitorul Ștefan Farkaș execută un ultim 

retuș al formei de turnare a unui cărucior pentru strungul SN-400
F'oto : A. Carto] an
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a producției anului 1966 j
Am intrat în ultima lună din 

acest an. în fabrici și uzine se 
desfășoară o muncă rodnică 
pentru îndeplinirea integrală, 
la toți indicatorii, a planului 
anual și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. 
Concomitent cu realizarea sar
cinilor curente, la zi, în între
prinderi se fac intense pregă
tiri pentru asigurarea bunului 
mers al producției anului 1966, 
primul din noul cincinal. Care 
este stadiul acestor pregătiri, 
în ce mod se asigură încă de 
pe acum o bază trainică pro
ducției anului viitor? Iată te
ma convorbirii pe care cores
pondentul nostru pentru re- 

Igiunea Hunedoara, Laurențiu 
Viski, a avut-o cu inginerul 
șef al Uzinei „Victoria" Călan, 
DUMITRU BUCUR.

— Sfîrșitul ultimului an al 
șesenalului se apropie. Vă ru
găm să ne vorbiți despre 
ceea ce este caracteristic in 
munca de pînă acum a colec
tivului, despre îmbunătățirile 
calitative care au interve
nit în activitatea economică 
generală a uzinei.

— îmi permit să fac din capul 
locului o afirmație de ordin mai 
general — și anume : în perioada 
șesenalului, fiecare lună, fiecare 
an a însemnat pentru siderurgiștii 
noștri un serios pas înainte. Față 
de 1959, astăzi ne aflăm pe o 
treaptă incomparabil mai înaltă. 
Concludente sînt și rezultatele din 
acest an. Planul a fost îndeplinit rit
mic. De la începutul anului și pînă 
acum, s-au produs în plus 5 700 
tone de fontă, 3 550 tone de semi- 
cocs, 1 000 tone lingotiere. Pe 10 
luni, planul producției globale a fost 
depășit cu 5,7 la sută, iar cel al pro
ducției marfă cu 6 la sută. La prețul 
de cost s-au realizat economii supli
mentare în valoare de 2 284 000 lei.

Sînt edificatoare și realizările în 
îndeplinirea indicatorilor calitativi. La 
furnale, bunăoară, indicii de utilizare 
au crescut cu peste 65 la sută față 
de 1959, iar consumul de cocs s-a 
redus în așa măsură încît, anul a- 
cesta, întreaga cantitate de fontă dată 
peste plan a fost realizată cu cocs 
economisit. La turnătoria de lin- 
gotiere, ponderea producției de ca
litatea I s-a ridicat în medie la 
83 la sută. Serioase îmbunătățiri 
s-au adus calității pieselor meca
nice și semicocsului.

— După cîte știm, uzinei îi 
revin sarcini sporite în primul 
an al noului cincinal. Ce mă
suri s-au luat pînă în prezent, 
spre a se asigura din timp 
condițiile tehnico-organizato- 
rice pentru ca siderurgiștii u- 
zinei să pornească, încă din 
prima zi a anului viitor, cu 
toate forțele la realizarea sar
cinilor ce decurg din Directive
le Congresului al IX-lea 
partidului ?

— Colectivul uzinei noastre ba
te la poarta primului an al cinci
nalului cu hotărîrea fermă de a 
îndeplini marile sarcini ce îi revin 
pe baza Directivelor Congresului 
al IX-lea al partidului. Comitetul 
de partid și conducerea uzinei a- 
cordă o atenție deosebită pregăti
rii minuțioase a producției anului 
viitor, în toate verigile ei. Din 
propria experiență ne-am convins 
că asigurarea din vreme a con
dițiilor tehnico-organizatorice are 
un rol hotărîtor în realizarea rit
mică a planului.

Pregătirile au început cu mult 
înainte de trimestrul IV. Cu spri
jinul ministerului au fost create 
stocurile de minereuri, cocs și 
calcar, care întrec plafonul nece
sar de 40 zile de lucru. De cîteva 
luni au fost reparate trei caupe- 
re. Acestea vor' fi trecute la lu-

al
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LUNA CADOURILOR"
anului a devenit totodată și tradiționala „lună a 

Numai
Ultima lună a 

cadourilor". Comerțul a făcut pregătiri in toate sectoarele, 
in Capitală aproape 300 de unități vor desface articole pentru Împo
dobit pomul de iarnă. în zeci de magazine s-au organizat expoziții 
cu vînzare a articolelor de galanterie, marochinărie, cosmetice, pro
duse zaharoase, articole de podoabă. Pentru evitarea aglomerației 
s-au pregătit pachete- cadouri și s-au organizat raioane specializate. 
La parterul noilor blocuri de locuințe din cartierele bucureștene Mi
hai Bravu, Serg. Niț-u Vasile, Balta Albă și altele urmează să fie date 
in. funcțiune mai. multe unități comerciale.

(Continuare în pag. a III-a)

„VOM MUNCI CU HĂRNICIE Șl ENTUZIASM 
PENTRU ÎNFLORIREA AGRICULTURII SOCIALISTE“

Ziarul a publicat o 
anchetă în legătură cu 
greutățile întîmpinate 
la internarea în spita
le. S-a arătat, între al
tele, că din cauza for
malităților excesiv de 
complicate, unii cetă
țeni fac apel la „Sal
vare" pentru a fi inter
nați mai ușor. Există 
însă și cazuri deosebit 
de grave, urgente, în 
care orice clipă de în- 
fîrziere a ajutorului 
medical se soldează cu 
urmări grele. Pentru a- 
ceastă categorie de 
bolnavi, intervenția ra
pidă a „Salvării", in
ternarea imediată în 
spital, primele ajutoa
re. o operație la timp 
pot 9 hotărîfoare. în 
bătălia pentru apărarea 
vieții lor, orice secun
dă e prețioasă. „Salva
rea" intervine. între
barea e •• în cît timp, 
cît de repede ajunge 
la locuința celui sufe
rind ?

06 a primit comanda, 
a fost notată adresa, 
cîteva puncte de re
per, manifestările bolii. 
Medicul coordonator 
stabilește urgența, în 
difuzor se aude vocea 
dispecerului, un șofer 
frage în fața intrării, 
asistentul medical se 
urcă în mașină. Totul 
funcționează rapid, im
pecabil, cu precizia u- 
nui mecanism.

„Salvarea" pornește

spre ținta indicată. Bu
levardele sînt par
curse în viteză. Intrăm 
în Floreasca, ne în
dreptăm spre Pipera. 
E ora 12,15. Adresa e 
clară : strada Ion Sto- 
ian, prin strada Școlii. 
Peste cîteva clipe vom 
fi la bolnav acasă. De
odată, mașina oprește. 
O pană ? Nu. Se aude 
vocea șoferului Dima :

— Unde e strada... ?
Un Irecător întrebat 

nu știe. încă o bucată 
de drum. Alt cetățean, 
altă oprire, altă între
bare. O pornisem 
sprinteni, ca zmeii pe 
vînt. înaintam acum 
șchiopătînd, împiedi
cați, din om în om, din 
întrebare în întrebare. 
O oră a durat explora
rea. La 13,20 am găsit 
adresa, omul ; la 13,40 
era internat în spital. 
Și cazul a fost urgent I

Am făcut și alte 
curse. Și ziua și noap
tea. Indiscutabil, în 
multe cazuri, adresele 
au fost identificate ra
pid, bolnavilor li s-au 
administrat primele a- 
jutoare, unii au fost in
ternați imediat. Dar un 
„abdomen acut” l-am 
căutat prin cartierul Ra
hova mai bine de o 
oră — și simțeam se
cundele picurînd apă
sător ca firele de nisip 
în clepsidră. Altă ma
șină s-a întors la bază 
după o oră. Pe filă, în

rubrica diagnostic : „a- 
dresa Intrarea Nada 
Florilor nu se găsește". 
Nu mai era lupta cu 
secundele, era cu ore
le. Imaginea interven
țiilor fulgerătoare avea 
nevoie de retușări. U- 
nele — importante.

— De ce găsiți greu 
adresele ? am întrebat 
pe șoferi.

— N-avem ghiduri, 
spune tov. lonescu. 
E adevărat, cunosc 
bine orașul. Bucu
reștii s-au schimbat 
însă mult. Ziua mai 
e cum e. întreb oa
menii. Dar noaptea ? 
Dar cînd ninge și nu 
vezi la doi pași ?

Se poale însă șofer 
pe „Salvare" fără să ai 
lîngă tine un ghid al 
Capitalei ? în cazuri 
urgente, un ghid e tot 
atît de necesar și pre
țios ca și un tub de 
oxigen. Directorul „Sal
vării" ne spune că au 
fost pe mașini dar că 
s-au pierdut.

Cum. se descurcă 
șoferii în noile car
tiere ?

Șoferul Neacșu : în 
cartierele noi bîj- 
bîim. Trebuie să a- 
jungi, să zicem 'la 
blocul B3. în care

V. SEBASTIAN

(Continuare 
în pag. a III-a)

în preajma înființării 
uniunilor regionale 
ale cooperativelor 
agricole de producție

în întreaga țară au fost constitu
ite comisiile de organizare a confe
rințelor de înființare a uniunilor re
gionale ale cooperativelor agricole 
de producție. Din aceste comisii fac 
parte președinți, brigadieri, șefi de 
echipe, ingineri din cooperativele 
agricole, activiști de partid și de 
stat.

Numeroși participant Ia ședințele 
de constituire au luat cuvînful subli
niind importanța măsurilor adoptate 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
pentru crearea cadrului necesar dez
voltării continue a agriculturii noas
tre socialiste, creșterii nivelului de 
trai material și cultural al țără
nimii, sporirii aportului agricul
turii la avîntul economiei noas
tre naționale. Vorbitorii și-au ex
primat hofărîrea de a munci cu elan 
și energie sporită pentru înfăptuirea 
prevederilor plenarei, convinși fiind 
că în acest fel vor contribui la pro
gresul continuu al agriculturii noas
tre socialiste.

Discutînd unele probleme ale ac
tivității cooperativelor agricole, 
vorbitorii au scos în evidență im
portanța creării uniunilor raionale și 
regionale, a Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție 
în orientarea activității cooperative
lor agricole pentru folosirea cît mai 
eficientă a resurselor de care 
dispun și gospodărirea mai ra
țională a pămîntului și a celorlalte 
mijloace de producție, în îndruma
rea unităților pentru dezvoltarea 
proprietății obștești, organizarea și 
retribuirea muncii, îmbinarea inte
reselor generale ale statului cu cele 
personale ale țăranilor cooperatori.

Participanții au adoptat planurile 
de activitate ale comisiilor regiona
le care au și început munca de or
ganizare a conferințelor de înființa
re a uniunilor regionale ale coope
rativelor agricole.

(Agerpres)

Telegrame și scrisori adresate C.C. al P.C.R.
La Comitetul Central al partidului continuă să sosească telegrame și scrisori prin 

care organe și organizații de partid, oameni ai muncii de la sate, muncitori din G.A.S. și 
S.M.Ț., cooperatori, specialiști din agricultură, activiști de partid și de stat — își manifestă 
deplina aprobare și entuziasmul pentru măsurile stabilite în recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., hotărîrea de a da viață sarcinilor trasate de partid cu privire la înflorirea aqri- 
culturii socialiste.

în scrisoarea adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., de către 
tov. Ion Sturzoiu, președintele 
cooperativei agricole din Miloșești, 
regiunea București, precum și de 
Constantin Jipa, secretarul comite
tului de partid, și ing. Victor Cre- 
menescu se arată :

„în numele membrilor de partid 
și al tuturor cooperatorilor din co
muna Miloșești, raionul Slobozia, 
primiți cele mai calde salutări, 
urări de bine și sănătate. Vizita 
dumneavoastră în cooperativa noa
stră, la 1 iulie 1965, a dat tuturor 
cooperatorilor un puternic imbold 
pentru a munci cu un elan deo
sebit în vederea obținerii unor pro
ducții mai mari la toate culturile. 
Anul acesta, cooperativa noastră 
a realizat producții medii ridicate 
la toate culturile. Am obținut in 
medie cîte 4 902 kg porumb boabe 
la hectar de pe întreaga suprafață 
de 710 hectare. Aceasta ne-a per
mis să acordăm cooperatorilor can
tități corespunzătoare de cereale și 
alte produse, precum și bani la 
ziua-muncă și să vindem statului 
peste prevederile contractuale mai 
mult de 680 tone porumb boabe. 
Punînd la inimă Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. și 
măsurile stabilite la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. ne angajăm 
ca, în viitorii ani, să muncim cu 
hărnicie și entuziasm, să obținem 
producții și mai mari, care să con
tribuie la înflorirea patriei noas
tre, Republica Socialistă România“.

De pe frumoasele meleaguri ale 
Maramureșului, unde se păstrează 
vie amintirea vizitei făcute recent 
de conducătorii de partid și de stat, 
au sosit numeroase scrisori și tele
grame trimise de către organizații 
de partid, brigăzi din cooperativele 
agricole, țărani cooperatori.

„în numele comuniștilor, al tutu
ror membrilor cooperatori din sa
tul Chelința, raionul Cehul Sil- 
vaniei, regiunea Maramureș, adu
narea lărgită a organizației de ba
ză își exprimă deplina adeziune și 
aprobarea unanimă față de preve
derile plenarei C.C. al P.C.R. din

11—12 noiembrie, care reflectă a- 
tenția acordată de partid dez
voltării continue a agriculturii 
noastre socialiste. Sîntem ferm 
convinși că măsurile adoptate de 
recenta Plenară vor contribui la 
ridicarea agriculturii țării noastre 
la nivelul cerințelor, la creșterea 
continuă a producției agricole ve
getale și animale, la ridicarea ni
velului de trai, material și cultural 
al celor ce muncesc. Ne angajăm 
în fața Comitetului Central că vom 
munci cu elan pentru a da viață 
acestor măsuri. în vederea creșterii 
producției de porumb la hectar, 
vom iriga o suprafață de 100 ha. 
Vom planta o suprafață de 20 ha 
cu pomi fructiferi, folosind în con
diții mai bune fondul funciar. 
Grijii pe care ne-o poartă partidul 
nostru drag îi vom răspunde prin 
înzecirea eforturilor în muncă, în 
vederea întăririi continue din 
punct de vedere economic și orga
nizatoric a cooperativei noastre de 
producție“.

Scrisori asemănătoare au fost 
primite și din partea organizației 
de bază din cooperativa agricolă 
Oarța de Sus, raionul Cehul Sil- 
vaniei, a organizației de bază din 
cooperativa agricolă Oarța de Jos, 
de la membrii cooperatori din bri
gada a III-a a cooperativei din 
Ciuta, de la membrii cooperative
lor agricole din Corni, Ortița și 
altele din același raion.

în telegrama trimisă de comite
tul de partid și de consiliul de con
ducere al cooperativei agricole 
Șipote, raionul Hîrlău, se spune :

„Membrii cooperatori din coope
rativa agricolă Șipote au primit cu 
mare bucurie documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și planificării 
agriculturii. Sîntem întrutotul de 
acord cu documentele plenarei și 
ne angajăm să muncim pentru 
dezvoltarea cooperativei noastre 
de producție, pentru mărirea pro
ducției vegetale și animale. Am 
fost și vom fi alături oricînd de 
partidul nostru drag, care ne că
lăuzește pe drumul belșugului și 
al buneistări a celor ce muncesc“.

în telegrama trimisă de membrii 
cooperativei agricole din Belcești, 
același raion, se arată printre alte
le : „Am primit cu nețărmurită bu
curie documentele plenarei. Stu-

Răspunsul vine pe un ton hotărît J
— încercați în altă pațte. Nu vă 

pot da nici un exemplu.
— Cum așa ? E posibil să n-avetL 

nimic de spus în această privință ?
— Dimpotrivă. Și tocmai de a- 

ceea... Nu mai bag mîna în foc pen
tru nimeni.

Dialog purtat la „tratamentul ter- 
mic" al uzinei brașovene „Rulmen
tul". In discuție — un aspect al 
muncii educative: cazuri rezolva
te datorită înrîuririi pe care o exer
cită colectivul. Fenomen curent. Dar 
iată că în locul' „mîinii întinse la 
timp", aflu o mină care nu se mai 
bagă în foc pentru nimeni. în foc ? 
Interlocutorul, cu oboseală în 
glas, explică :

— E unul care a venit la noi cu 
un trecut urît. Din prima zi i-am 
spus : „Aici să-ți bagi mințile în 
cap". Ce să zic ? Lucra bine, își 
vedea de treabă, toată lumea era 
mulțumită. Și a trecut așa destulă 
vreme. într-o zi, îl și recomand u- 
nui redactor de la ziarul regional 
să-l popularizeze. Credeam că s-a 
transformat, da’ naiba știe ce era 
în capul lui... Am aflat chiar în ziua 
aceea că și-a dat iar în petic, prin 
oraș. Fugi după ziarist, să nu-1 
mai pună în articol. Nu mi-am fă
cut obrazul de rușine ?

— Dar în alte cazuri ? Sau așa 
e în toate ?

— Se schimbă oamenii, nu zic 
nu. Poți să garantezi însă pentru 
cutare ? Mîine cine știe ce mai 
face... Nu mă bag.

Doar altfel exprimată („noi nu 
lucrăm cu angajamente, lucrăm cu 
oameni"), această concepție am 
mai întîlnit-o și în cazul „ciudatei 
dispariții", relatată într-un articol 
anterior. în mod obișnuit, cei care 
gîndesc astfel nu neagă virtuțile 
de principiu ale muncii educative. 
Ei pot discuta, și încă foarte in
spirat, mai ales în ședințe, despre 
influența colectivului, despre va
loarea ajutorului acordat cu grijă 
și la vreme. Pînă la fapte... Pînă 
sînt puși să ia o atitudine, să în
treprindă ceva concret, să se aple
ce răbdător asupra omului în cau
ză. Atunci ezită, refuză să-și ia o 
răspundere, dau înapoi : „Am mai 
întîlnit un caz exact ca ăsta. Cît 
mi-am bătut capul 1 Degeaba, că 
tot n-a ieșit nimic bun ; pînă la 
urmă cetățeanul a și plecat de la 
noi. Să-și mai piardă și alții vre
mea cu el".

Alții ? De ce ? Firește, viața na 
trebuie idealizată. In amplul pro
ces de formare a noii conștiințe, 
apar și cazuri „complicate". Vechi 
concepții sau „ale tinereții valuri" 
tulbură grav o existență sau alta, 
venind în contradicție cu legile 
scrise sau nescrise ale colectivită
ții socialiste. Cîfeodată drumul li
nul astfel de om e sinuos, contor
sionat, dramatic. înseamnă oare ca 
cei din jurul lui să nu facă totul 
pentru a-1 scoate din impas ?

— Cel mai simplu mijloc de edu
care a omului socotit „dificil" este 
de a-1 „pasa" altora. Simplu și co
mod. Aveam noi în secție un bă-

Victor VINTU

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare in pag. a III-a)

Primirea de către tovarășul•>

Nicolae Ceaușescu a ambasadorului 
Republicii Populare Mongole

Marți, 30 noiembrie 1965, tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a primit 
în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Populare Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Vizitele ministrului afacerilor externe al Pakistanului
Primire la Consiliul de Stat

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit marți la 
amiază pe Zulfikar Aii Bhutto, 
ministrul afacerilor externe al Pa
kistanului.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă de cordialitate,

au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, precum și M. Shafqat, 
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești, și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe pa
kistanez.

Primire la Consiliul de Miniștri
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți pe Zulfikar Aii 
Bhutto, ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par

ticipat Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului, pre
cum și M. Shafqat, ambasadorul 
Pakistanului la București, și func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe pakistanez.

(Agerpres)
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Au trecut trei, patru săptămîni 
de la adunarea de alegeri. Din 
dezbaterile de atunci, din con
fruntarea de păreri au rezultat 
numeroase propuneri și sugestii, 
au fost criticate diferite deficien
țe. Pe baza lor s-au desprins con
cluzii prețioase privind activita
tea viitoare. în ce măsură se valori
fică învățămintele analizei prilejui
te de adunarea de dare de seamă 
și alegeri ? 
desfășurată 
ea oare la 
exigențelor 
tr-un timp
teau fi rezolvate toate propuneri
le și nici înlăturate în întregime 
deficiențele semnalate. Totuși, ce 
s-a întreprins pînă acum în a- 
ceastă direcție ?

Activitatea cotidiană 
de atunci se situează 
înălțimea sarcinilor și 
actuale ? Desigur, în- 
atît de scurt nu pu-

din secție : intervenția organiza
ției de bază putea fi mai eficientă 
dacă acțiunea 
fost sprijinită 
de măsuri în 
politică de 
operativă a rezultatelor obținute, 
a experienței celor mai buni mun
citori, a metodelor înaintate de 
lucru, astfel încît ele să fie însu
șite de întregul colectiv.

întreprinsă ar fi 
printr-un ansamblu 
ce privește munca 

masă, popularizarea

— într-adevăr, în ultimul timp 
activitatea noastră s-a îmbunătă
țit — remarca tov. Mihai Nicolae, 
președintele comitetului sindica
tului. S-a ținut seama de criticile 
aduse în adunarea de alegeri a 
organizației de partid. Trebuie să 
arăt însă că am dori ca îndru
marea biroului organizației de 
bază să aibă un caracter perma
nent, sistematic, nu „pe campa- 

s-a întîmplat pînă

considerat 
problemă 
actualita- 
prioritate

Eforturile prmdpale 
m direcția principală

Ne aflăm în secția mecanică 
grea de la uzinele „23 August“. 
Acum o lună, colectivul de aici 
era dator cu mai multe comenzi 
din planul producției pentru ex
port. în adunarea generală de 
alegeri, comuniștii au criticat în 
mod îndreptățit biroul organiza
ției de bază pentru că n-a urmă
rit mai îndeaproape această pro
blemă, sesizînd cu întîrziere unele 
deficiente ce puteau fi înlăturate 
din timp, iar altele prevenite. 
Din discuții a reieșit totodată că 
în secție există condițiile necesa
re nu numai pentru a recupera 
rămînerea în urmă, ci și pentru 
îndeplinirea cu mult înainte de 
termenul stabilit a tuturor obli
gațiilor prevăzute în plan. Anali- 
zînd cu spirit de răspundere și 
discernămînt criticile și sugestiile 
făcute în dezbaterile adunării de 
alegeri, noul birou a 
că aceasta este o 
care, prin importanța și 
tea ei, trebuie să aibă 
față de toate celelalte.

— Ne-am gîndit că îndreptîn- 
du-ne eforturile în primul rînd în 
această direcție — remarca tov. 
Ion Nae, secretarul organizației de 
bază — creăm condiții spre a tre
ce apoi la rezolvarea altora, legate 
de încheierea în bune condiții a 
planului anual și de pregătirea

• producției anului viitor.
în prima adunare generală, 

care a avut loc la scurt timp după 
alegerea noului birou, au fost 
analizate măsurile ce se impuneau 
pentru realizarea integrală a 
planului de export cu o lună mai 
devreme. în informarea prezen
tată cu acest prilej de conducerea 
secției s-a arătat că pentru fie
care sarcină de producție în parte 
au fost stabilite termene precise 
de executare. Totul consta în a 
urmări respectarea lor cu stric
tețe. în acest scop s-a stabilit ca 
membrii biroului organizației de 
bază, repartizați pe locuri de 
producție, să controleze sistema
tic îndeplinirea sarcinilor de plan, 
să asigure ca această problemă să 
se afle permanent în centrul în
trecerii socialiste. Pe baza propu
nerilor biroului organizației de 
bază, au fost repartizați la agre
gatele cele mai importante co
muniști cu înaltă calificare pro
fesională, care să constituie, prin 
rezultatele obținute, un factor im
portant de mobilizare a colectivu
lui la îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan.

Din discuțiile purtate cu unii 
membri ai biroului organizației de 
bază a reieșit că, în ultimul timp, 
în secție s-a lucrat cu mai mult 
spor decît în lunile precedente 
dar, oricît de ciudat ar părea, nu 
se cunoștea cu precizie stadiul în
deplinirii măsurilor stabilite. Au 
fost realizate progrese, dar nu se 
știa precis ce mai era de făcut. 
Cum se poate asigura în aceste 
condiții concentrarea forțelor spre 
realizarea integrală a planului ?

în legătură cu aceasta, merită a 
fi reținută o observație care aparți
ne mai multor membri de partid

FImxwI concentram 
forțelor si... i 
dispersării hr

în cadrul adunării 
a organizației de bază 
laminorul de 6 țoii de 
„Republica“, mai mulți comuniști 
au cerut noului birou să pună în 
centrul preocupărilor sale pro
blema calității produselor, care în 
ultima vreme, cînd atenția a fost 
îndreptată aproape exclusiv spre 
sporirea cantității de laminate, a 
fost neglijată. Concluzia care s-a 
desprins din aceste critici este 
firească : prin exemplul lor per
sonal comuniștii să-i mobilizeze 
pe toți ceilalți muncitori, situîn- 
du-se în fruntea luptei pentru 
calitate ; noul birou să orienteze 
întreaga muncă politică spre acest 
obiectiv.

Ca o măsură imediată, s-a sta
bilit ca un colectiv — format din 
membrii biroului și alți comu
niști, șefi de echipă și maiștri — 
să urmărească pe fiecare fază a 
procesului de producție calitatea 
țevilor. După puțin timp, 
loc o adunare generală, în 
căreia au fost repartizate 
membrilor de partid. Ar fi 
așteptat ca prin aceasta 
realizeze o concentrare 
turilor 
aflat în fața organizației de bază. 
Ce s-a întîmplat însă ? în adu
narea generală s-a dat citire unui 
tabel care cuprinde aproape 80 de 
nume în dreptul cărora, de cele 
mai multe ori, sînt înscrise sim
ple obligații profesionale ; numai 
un număr foarte mic de membri 
de partid au primit sarcini politice 
sau organizatorice legate într-un 
fel sau altul de îmbunătățirea ca
lității țevilor — obiectivul esențial 
aflat în fața colectivului secției. 
Nu înseamnă oare aceasta mai 
curînd o dispersare a forțelor, 
decît concentrarea lor în vederea 
realizării unui țel precis ?

Discuțiile la locul de muncă, 
schimburile de experiență, îmbu
nătățirea propagandei tehnice, 
sporirea combativității gazetei de 
perete, ținerea la zi a graficului 
de urmărire a rezultatelor între
cerii sînt tot atîtea „spații albe“ 
care puteau fi avute în vedere — 
la repartizarea sarcinilor de 
partid — pentru a înmulți mij
loacele de susținere a acțiunii 
începute.

refluxul

de 
nr. 
la

alegeri
1 de la
uzinele

a avut 
cadrul 
sarcini 
fost de 
să se 

a efor- 
spre obiectivul principal

Măsuri operative, 
duse pmă ia capăt

în adunarea de alegeri a orga
nizației de bază nr. 1 de la secto
rul turnătorie al uzinelor „Semă
nătoarea“ au fost semnalate 
neajunsuri în ce privește îndru
marea sindicatului și a organiza
ției U.T.C. Ce s-a făcut pentru re
medierea acestei stări de lucruri ?

Biroul organizației de bază a 
sprijinit comitetul sindicatului să 
reorganizeze comisiile de urmărire 
a calității pieselor turnate, care au 
pornit imediat la lucru. Membrii 
biroului, participînd apoi la pre
gătirea alegerilor din grupele 
dicale, le-au ajutat să pună 
discuția colectivului cele 
importante probleme legate 
bunul mers al producției, desfă
șurarea întrecerii socialiste, îm
bunătățirea condițiilor de muncă, 
întărirea disciplinei, aplicarea 
propunerilor făcute în cadrul 
consfătuirilor de producție.

sin-
în 

mai 
de

„Doamna lui leremia"
de N. IORGA

nii“, cum 
acum.

Și în ce _ 
organizației Ù.T.C. s-au făcut pași 
înainte. Totuși, unele deficiențe 
persistă. Membrii biroului organi
zației de bază n-au asistat încă la 
nici un seminar din cadrul forme
lor de învățămînt politic ale U.T.C. 
Se simte nevoia unui ajutor mai 
substanțial — după cum sublinia 
tov. Dumitru Sibianu, secretărul 
comitetului de partid — pentru 
sporirea rolului educativ al adu
nărilor generale ale organizației 
de tineret.

privește îndrumarea

★
în aceste zile organizațiilor de 

partid le revin sarcini de mare 
răspundere, legate de îndeplinirea 
exemplară a tuturor indicatorilor 
de plan și de pregătirile pentru 
asigurarea desfășurării în bune 
condiții a producției în anul vii
tor. Aceasta impune ridicarea ni
velului muncii de partid, creșterea 
eficientei ei practice, înlăturarea 
fără întîrziere a deficientelor 
semnalate în adunările de alegeri. 
Rezultatele vor fi cu atît mai 
bune cu cît toate semnalele criti
ce, propunerile și sugestiile judi
cioase vor fi- urmate de măsuri 
politice și organizatorice duse pînă 
la capăt. Experiența dovedește că 
aceasta contribuie în măsură 
hotărîtoare la creșterea spiritului 
de răspundere al comuniștilor, la 
stimularea inițiativei și participă
rii lor active la întreaga viată a 
organizațiilor de partid.

Dumitru TÎRCOB

J

îndemnul spre feafru (...) 
mi-a venii mai fîrziu numai, 
anume pagini isforice ce- 
rîndu-și și astfel întrupa
rea", spunea Nicolae lorga 
în cartea sa autobiografică 
„O viață de om 
a fost". Sentimentul 
piesa la care asistăm 
izvorît din dorința 
piei reconstituiri a 
epoci frămîntafe din 
ria Moldovei îl avem 
de la primele replici 
deschid spectacolul în ca
dențele unei uverturi tra
gice. O undă de neliniște 
ce nu dă pace, de zbucium 
ce nu poate fi ascuns, de 
presimțiri și de spaimă stră
bate întreaga scenă. E tea
ma omului ce a făptuit o 
nelegiuire, dar și a celor 
bănuiesc că dincolo de 
duri se comite o crimă 
ei nu o pot nici opri 
deocamdată, nici pedepsi. 
Doamna lui leremia, Elisa- 
beta, femeie ambițioasă pî
nă la atrofierea oricărui sen
timent, pentru care oame
nii nu sînt decît unelte, bu
ne de folosit în acțiunile ei 
și bune de aruncat atunci 
cînd nu-i mai pot servi — 
face parte din aceeași fa
milie spirituală cu Doamna 
Clara, eroina piesei „Vlai- 
cu Vodă” a lui Davila și cu 
Chiajna, personajul central 
al cunoscutei nuvele a lui 
Odobescu. Pe toate trei le 
unește această nepotolită 
sete de mărire, de stăpîni- 
re, uneori prin intermediul 
altora, această dorință de 
a-și impune cu orice preț 
și în orice chip voința. în 
pofida celor din jur și mai 
ales în pofida țării, neso
cotită și considerată doar un 
mijloc și un scop al mări
rii proprii. Pentru că la 
lorga această dramă istori
că, ce pornește de la fapta 
scelerată a Doamnei lui le
remia, capătă înțelesuri u- 
mane mult mai largi și mult 
mai adinei. Paharul în care 
Elisabeta a picurat otrava 
ce va curma zilele domnu
lui Simion Movilă — fra
tele soțului său leremia, 
stins din viață cu cîțiva ani 
în urmă — a deschis 
istoria Moldovei o 
de lupte fratricide, 
mări atît de nefaste 
viața acestei țări : 
moartea lui — spune chiar 
Miron Costin, cronicarul — 
precum au rămas den om în 
om în țară poveste, au mu
rit otrăvit de cumnata-sa, de 
doamna leremiei Vodă, tră- 
gînd domniea mai curînd 
la feciorii săi...”. Dar Elisa
beta nu își va putea împlini 
visurile și chiar atunci cînd 
va domni, prin intermediul 
fiului ei nevîrsfnic Constan
tin, nu va afla liniștea do
rită. Mai înfîi, pentru că cei 
care sînt alături de ea și în 
primul rînd fiul ei Constan
tin și apoi cel de-al doilea 
fiu, Alexandru, nu acceptă 
liniștiți soarta, nu rămîn pri
zonierii propriei neștiința, 
nici pioni lipsiți de voință 
meniți să execute fără mur
mur ordinele unei femei or
golioase, ci țintesc cu gîn
dul mereu spre zările ade
vărului, căufînd să desco
pere și să înțeleagă ce ur
mări au pentru țară faptele 
mamei lor.

De aceea, drama lui lorga 
se ridică în fiecare scenă 
și în fiecare nou act la în
țelesuri din ce în ce mai 
înalte. Nu-i aici, în această 
piesă, despovărată de tira
dele romantice, fastuoase și 
sonore, numai drama unei 
femei ambițioase, nu-i aici 
numai istoria măririi și de
căderii unei ființe ce n-a

așa cum 
că 

nu a 
sim- 
unei 
isto- 
încă 
care

ce 
zi

și 
Și.

în 
epocă 

cu ur- 
penfru 

„Iară

avuf alt scop și altă țintă 
în viață decît puterea, ci 
mai presus de toate acestea 
asistăm la tragedia unei țări. 
A unei țări sfîșiată de lupte 
între urmașii celor doi frați, 
pîrjolită de războaie, sără
cită, lăsată de izbeliștea u- 
nor oameni ce nu văd alt
ceva decît gîndul propriu
lui lor bine. Deznodămîn- 
ful piesei spre această idee 
ne duce cu gîndul, și spec
tatorul, după ce cortina s-a 
lăsat ultima oară, cu senti
mentul acesta răscolitor ră- 
mîne. Prin această idee 
piesa „Doamna lui leremia” 
continuă un filon fecund al 
teatrului nostru istoric. Pen
tru că cel ce privește re
trospectiv dramele lui Has- 
deu, Davila sau Delavran- 
cea va vedea că în fieca
re din ele conflictul nu este

pice cu atîta acuitate sufle
tul omenesc, să ne evoce o 
epocă do mare tensiune, de 
sfîșieri lăuntrice. Cei ce au 
mers să vadă „Doamna lui 
leremia", temîndu-se totuși 
că vor afla în actele ei nu
mai o expunere documen
tară asupra unei epoci, cei 
ce au păstrat prejudecăți 
privitoare la teatrul lui lor
ga s-au înfîlnit cu o piesă 
în care viziunea istoricului 
nu a copleșit darurile scri
itorului, marile lui înzestrări 
ce s-au revărsat cu atîta 
îmbelșugate în fiecare 
scenă.

Ideile generoase, această 
omenie populară și înțe
lepciune ce se află la te
melia piesei lui lorga și-au 
aflat tălmăcire într-o expre
sie artistică de mare sobrie
tate. Replica densă, tensiu-

Pe scena Teatrului Național 
din București

generat numai de înfrunta
rea unor temperamente de
osebite, ci de lupta dintre 
cei ce nu văd înaintea o- 
chilor decît propria lor am
biție și cei ce caută cu gîn- 
dul și fapta la durerile și 
grijile țării. Aici aflăm punc
tul de întîlnire dintre ma
rea tradiție a dramaturgiei 
noastre istorice de pînă a- 
tunci și piesa lui lorga. Dar 
așa cum spunea regretatul 
ion 
nul 
„în 
geniul prodigios al domnu
lui Nicolae lorga a izbutit 
să taie cu „Doamna lui le
remia", drum nou și neabă- 
fuf". „Drumul nou” pe care 
l-a indicat această piesă ne 
apare limpede și astăzi, la 
mai bine de patru decenii 
de la reprezentarea ei. Nu 
numai pentru că lorga re
nunță la procedeele de ex
presie ale retoricei romanti
ce, dar în primul rînd prin 
profunzimea cu care acest 
scriitor a știut aici să des

Marin Șadoveanu, în a- 
reprezentării piesei : 

drama noastră istorică

nea creată din cîteva schim
buri de cuvinte, fiorul liric 
ce se îmbină cu tragismul 
ce domină acțiunea, pagini
le de poezie țesute parcă 
de mîna 
popular, 
această 
tre cele 
sii ale 
dramatice. Și, mai ales, 
ceste calități îndreptățesc 
părerea celor ce susțin că 
atunci cînd lorga este mare, 
el se situează la nivelul ce
lor mai mari scriitori ai li
teraturii noastre.

★

Reprezentarea valorilor 
autentice ale dramaturgiei 
naționale constituie, de cît- 
va timp, preocuparea lăuda
bilă a conducerii Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" 
din București. După G. M.- 
Zamfirescu, Victor Eftimiu, 
Al. Davila, pe prima scenă a 
țării una din piesele care 
reprezintă cel mai complet 
talentul pe acest fărîm al

unui vechi meșter 
toate fac din 

piesă una din- 
mai fericite expre- 

literaturii noastre 
a-

lui N. lorga se reîntîlnește 
cu publicul într-un specta
col de aleasă ținută. Direc
torul de scenă (N. Massim) 
a căutat să ferească specta
colul de tentația grandiloc
venței, de 
regiei și al 
terpreți s-a 
în direcția 
rilor sufletești 
profunde ale acestei piese. 
Poate uneori dinamica în
fruntării se pierde și din 
pricina faptului că unii ac
tori nu-și stăpînesc bine ro
lul și atunci replicile nu au 
suficientă coeziune. Desigur 
rolul cel mai generos este 
acela al Doamnei lui lere
mia, cu atîta profunzime in
terpretat de artista emerită 
Dina Cocea. Voința sa, 
principală trăsătură a aces
tei sofii de domn care nu 
vrea să cunoască în calea 
sa nici o piedică, iar atunci 
cînd i se ivesc le înlătură 
cu șiretenie și cel mai a- 
desea cu brutalitate, a fost 
sugerată într-un joc de o 
amplă desfășurare scenică, 
zguduitor în finalul tragic. 
Adînca șl subtila înțelep
ciune a dascălului Cosma au 
fost bine intuite de Emil 
Liptac, iar profilul spiritual 
din care dragostea de țară 
se desprinde ca o dominan
tă a lui Alexandru Vodă 
ne-a apărut cu subtilitate 
schițat de Gh. Cozorici. Pre
zența masivă a lui Toma 
Dimiiriu în rolul Mitropoli
tului trebuie, de asemenea, 
remarcată. In alte roluri N. 
Brancomir, Gh. Popovici- 
Poenaru, Const. Bărbulescu, 
Elena Sereda, Cafița Ispas 
și-au adus contribuția la 
reușita acestui spectacol, ce 
a intuit sensul piesei și 
restituit fidel.

Prin valorile umane și 
fistice ale piesei, prin 
ferpretarea de calitate 
care s-a bucurat (servită 
o scenografie adecvată tex
tului, semnată de A. De
mian), „Doamna 
mia" 
reală 
mînă 
rilor.

retorism. Efortul 
principalilor in- 
îndreptat, deci, 
relevării sensu- 

și sociale

ar- 
in
do 
de

lui lere- 
esfe un spectacol de 
calitate, menit să ră- 
în memoria spectato-

Valeriu RÎPEANU

La școala profesională de mecanici agricoli din Ciorogîrla din apropierea Capi
talei numeroși tineri se pregătesc pentru profesia pe care au indrăgiț-o. Viitorii 
mecanici învață aici să mînuiască și să întrețină tractoarele pe care Ie vor con

duce. în imagine, elevi din anul I în atelierul de lăcătușerie al școlii
Foto : Agerpres
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Mai bine 
mai tîrziu

șantierului 
construcții

Muncitorii 
întreprinderii 
și montaje miniere din Te- 
liuc întîmpină greutăți în 
îndeplinirea planului — 
ne scrie un grup de con
structori. Majoritatea punc
telor de lucru nu sînt apro
vizionate cu materiale și 
scule. Sudorii nu au echi
pament de protecție.

Direcția tutelară din MI
NISTERUL MINELOR ne 
informează că s-au luat mă
suri pentru aprovizionarea 
în mod ritmic a șantierului 
cu materialele și sculele ne
cesare, precum și cu echipa
mente de protecție. S-a 
stabilit o colaborare strîn- 
să între direcția 
de aprovizionare 
cere din minister 
zor. Conducerea
va urmări ca măsurile lua
te să fie duse la îndeplini
re.

generală 
și desfa- 
și furni- 
trustului

Invitație 
la drumeție

Prof. Ion Oproiu, din 
Curtea de Argeș, a adresat 
redacției o scrisoare cu- 
prinzînd cîteva propuneri 
cu privire la îmbunătățirea 
activității turistice pe ver
santul sudic al masivului 
Făgăraș

Analizînd posibilitățile e-

© Teatrul de Stat de Operetă I 
I PRINȚESA CIRCULUI — 19,30

0 Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (sala Comedia) : REGELE MOA
RE — 19,30, (sala Studio) : O FEME
IE CU BANI — 10,30

O Teatrul de Comedie : FIZICIE
NII — 20
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : JOCUL DE-A VACANȚA —
19,30, (sala Studio, str. Al. Sahla, nr. 
•76 A) : CANIOTA — 17
Ö Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂ
PUȘĂ — 19,30, (sala Studio) : 3.3.3. 
— 20
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. : (în 
sala Teatrului Mic) : BILLY MIN- 

iCINOSUL — 19,30
O Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MÎNIE — 20

® Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL ȘI VIN-, 
TUL — 15: 17

ș © Teatrul satiric muzical „C,7 Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTĂ DRA
GOSTEI — 20. (sala Victoria) : CU

; MUZICA... E DE GLUMIT — 20
j o Ansamblul artistic al C.C.S. : 

MEREU MAI SUS — 20
© Circul de stat : PARADA CTRCU- 

j LUI (spectacol prezentat de Circul
Mare din Budapesta) — 20

O 14,00 — FOTBAL : Dinamo Bucu
rești— Internationale Milano. întîl
nire din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal. Transmisiune 
de Ia stadionul „23 August" © 19,00
— Jurnalul televiziunii (I) q 19,15
— Emisiune pentru pionieri și șco-ț 
lari : știți să socotiți 7 ; filmul de 
desene animate „Rățuștele înțelepte" 
o 20,00 — Teatru : JOCUL DE-A VA
CANȚA de Mihail Sebastian. Trans
misiune de la Teatrul „Lucia Sturd
za Bulandra" © Tn pauze : filmul 
documentar Calitate în cantitate in
dustrială șl Poșta televiziunii © 
23,00 — Jurnalul televiziunii (II) ; 
buletinul meteorologic.

:

!

© OLD SăTTERHAND — film ''pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14, 16,30. 19, 21,30
0 DINCOLO DE BARIERĂ : Repu
blica — 9,30; 11,30; 14; 10,30; 18,45; 21,15 
e PAT și PATACHON ; cinemate
ca — 10; 12; 14
© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15, 20,30, Festival — 
9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21, Feroviar 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1Ș; 20,15,
Excelsior — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, Tomis — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, Melodia — 9; 11,15; 
13,30; 15,45, 18; 20,15, Flamura — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30
G DE-AȘ FI... HARAP ALB ; Bucu
rești — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Flo- 
reasca — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30
(la ambele completare La carna
val), Modern (completare Sport nr. 
5/1965) — 10; 12; 14; 10; 18; 20
© SA.ȘA : Capitol (completare Unl-|
versuri picturale) — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI
O BABĂ : Victoria — 9.45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21
O CAMERA IN FORMA DE „L":
Central —9 ; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15

xistente, O.N.T. „CARPAȚI 
ne informează : „Reținem 
propunerile coresponden
tului dv. pentru construirea 
de cabane turistice la 
Grindu, pe Valea Dîmbovi- 
cioarei, la confluența Lea- 
otei cu Zîrna și Brătila și 
la Iezer. Pînă în prezent 
au fost construite trei ca
bane cu caracter definitiv 
la confluența Dobroneagu- 
lui cu Vîlsanul. Ele vor fi 
utilizate pentru turism 
după încheierea lucrărilor 
pe șantierul hidrocentra
lei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“. Se va mai amena
ja o cabană nouă la 
confluența pîrîului Valea 
cu Pești cu Argeșul.

Ministerul Economiei Fo
restiere mai are în proiect 
realizarea unor legături în
tre diversele bazine hidro
grafice din sudul munților 
Făgăraș. în faza finală se 
va putea ajunge cu mijloa
ce auto în valea rîului 
Doamnei, pornind din Va
lea Oltului, fără să mai fie 
nevoie să treacă prin Curtea 
de Argeș sau Pitești (Cor
netul Brădet-Corbi).

Scrisoarea de mai 
semnată de un grup de ce
tățeni a fost trimisă spre 
cercetare MINISTERULUI 
INDUSTRIEI METALUR
GICE. Răspunsul primit ne 
informează că problema 
va fi rezolvată definitiv în
tr-un timp relativ scurt. 
Conducerea fabricii a luat 
măsuri ca, o dată cu pune
rea în funcțiune a celei 
de-a doua linii de despră- 
fuire, prin trecerea trepta
tă la racordarea utilajelor 
conform noului proiect, 
să nu mai fie răspîndit praf 
în atmosferă. S-au format, 
de asemenea, echipe spe
ciale care veghează ca cele 
două linii de desprăfuire 
șamotă să funcționeze în 
bune condiții. S-a montat 
un ciclon rotativ și s-a dat 
în funcțiune separatorul 
pneumatic, care elimină 
sursa principală de praf și 
reduce răspîndirea lui în 
atmosferă.

Pe același calapod

Buna vecinătate
„Praful emanat de Fa

brica de produse refractare 
„Răsăritul" din orașul Bra
șov pricinuiește mari nea
junsuri cetățenilor care lo
cuiesc in imediata vecină
tate".

La redacție au sosit cîte
va scrisori, care semnalau 
calitatea necorespunzătoare 
a unor sortimente de încăl
țăminte bărbătească. Nico
lae Burlan din București 
arăta că a cumpărat o pe
reche de sandale tip „Ro- 
marta" care nu alcătuiau de 
fapt o pereche: una era mai

îngustă decît cealaltă. Vic
tor Munteanu din orașul 
Turda a avut parte de ne
cazuri și mai mari. La cîte
va zile de la cumpărare, ba- 
retele sandalelor „Record“ 
au început să se deslipească.

Am trimis scrisorile MI
NISTERULUI INDUS
TRIEI UȘOARE. Spi
cuim din răspunsul pri
mit.

„Pentru a se elimina în 
viitor defecțiuni similare, 
s-a luat măsura verificării 
cu atenție a întregului parc 
de calapoade de la între
prinderile producătoare. 
Sandalele „Record“ au pre
zentat un viciu ascuns de 
fabricație. Perechea recla
mată a fost reparată și 
înapoiată posesorului. în 
urma sesizării de mai 
sus, întreprinderea a sus
pendat confecționarea aces
tui model după ce a pro
dus o cantitate mică. întru- 
cit s-a constatat că nu re
zistă la purtare, prezentînd 
un viciu ascuns de fabrica
ție, necunoscut 
producției“.

Cumpărătorii 
măsurile luate
îmbunătățirea calității în
călțămintei.

că a fost internat la Spita
lul regional din Galați și la. 
Spitalul nr. 9 din București 
unde i s-au făcut cîteva in
tervenții chirurgicale. El își 
exprima nemulțumirea în 
legătură cu felul cum a 
fost îngrijit la Spitalul nr. 
9.

Am trimis scrisoarea 
MINISTERULUI SĂNĂ
TĂȚII ȘI PREVEDERI
LOR SOCIALE, cu con
vingerea că va cerceta sesi
zarea și va lua măsuri co
respunzătoare pentru înlă
turarea deficiențelor în a- 
cordarea asistentei medica
le la Spitalul nr. 9. Cine 
altcineva avea această o- 
bligație, dacă nu ministe
rul tutelar ? Iată cum a fost 
rezolvată scrisoarea :

„Vă facem 
din dispoziția 
nerale 
soarea 
Sfatul 
Galați 
tul să
petiționarului, cît și dv“.

Este adevărat că sesiza
rea cetățeanului Ion Pîrlog 
se referea și la unele lip
suri de la Spitalul regional 
din Galați, dar despre felul 
în care se desfășoară asis
tența sanitară la Spitalul 
nr. 9, ministerul nu avea 
nici un cuvînt de spus ? 
Cum poate urmări Sfatul 
popular al regiunii Galați 
activitatea unui spital care 
nu se află în subordi- 
nea sa ?

cunoscut că 
Direcției Ge- 
resort scri- 
îndrumată la

de 
a fost 
popular al regiunii 
urmînd ca rezulta- 
fie comunicat direct

la începutul

așteaptă ca 
să ducă ia

Să rezolve sfatul!
Luna trecută, Ion Pîrlog 

din comuna Mircea Vodă, 
raionul Făurei, ne-a scris

o PRIMII ANI : Lumina (comple
tare Calitate în cantitate Industria
lă) — 9,45; 11,45; 13,45, 16; 13,15; 20,30 
0 RUNDA G : Union (completare. 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Cluj) — 15,30; 
18; 20,30, Crîngași (completare
Suită bănățeană — 16; 18,15; 20,30
© PROGRAM PENTRU COPII I 
Doina — 10
© VESELIE LA ACAPULCO : Doi
na (completare Sport nr. 5/1965) —< 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30
© O CĂLĂTORIE EXPERIMENTA
LĂ ÎN MAREA ROȘIE — cinema
scop ; CÎNTECUL YMEI SUMAR — 
VREAU SA ȘTIU TOT NR. 40 ; UN 
CROS NEOBIȘNUIT : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare
® CARTIERUL VESELIEI : Giu-
leștl — 15,30; 18; 20,30, Dacia —
9—13,30 în continuare ; 15,45; 18,15;
20,45
© FEMEIA NECUNOSCUTĂ ; Cul
tural (completare Călătorie în pa
radisul păsărilor) — 10,30; 15; 17,45; 
20,30
© ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30
© ULTIMA VACANȚĂ ; Grivița — 
10; 12; 14; 16; 18.15; 20,15
O LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Bucegl (completare Vezi rîn- 
dunelele se duc) — 10; 12,30; 15;
17,45; 20,30
0 MISTERELE PARISULUI — ci
nemascop : Unirea — 11; 16; 18,15;
20.30
0 BOCCELUȚA : Flacăra (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 10;
15.30 17,45; 20
Q LA ORA 5 DUPA-AMIAZÄ : VI- 
tan — 16; 18,15; 20,30
0 MARILYN — cinemascop : Miori
ța (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Maramureș) — 9,45: 12; 14.15: 16,30; 
10,45; 21). Volga (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat 
în regiunea Cluj) - 9.45; 12; 14,15;
16,30; 18.45; 21
© PÎNĂ LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop : Munca (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Cluj) — 16: 18; 
20
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Popular (completare Anul nașterii 
1805) — 10.30: 16; 18,30; 21. Ferentari 
(completare Pionleria nr. 5/1965) — 
10: 16: 18,15; 20,30 «
O WINNETOU — cinemascop. CO
MOARA DIN LACUL DE ARGINT
— cinemascop ; Arta — 9,15; 12,45: 
16,30; 20 15
© UNCHIUL MEU : Moșilor (com
pletare Pion1 ria nr. 5/1965) — 15,30; 
18, 20,15
© CARTOUCHE — cinemascop : 
Cosmos — 15.45: 18: 20,15
© PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop: Viito'iil (completare
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Cluj) — 10;
18,15; 20,30

Timpul probabil pentru zilele do 
2, 3 și 4 decembrie. în țară : Vreme 
în genera! umedă, cu cer schimbă
tor. Vor cădea precipitații mai întîi 
sub formă de ploaie, apoi lapovlță 
și ninsoare. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul vestic. Temperatura 
staționară la început, apoi în scă
dere începînd din nord-vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 și 5 grade, far maximele între 
2 șt 12 grade. Ceată. în București : 
Vreme în general umedă, cu cer 
schimbător. Vor cădea ploi tempo
rare. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară că
tre sfirșltul intervalului.
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PLECAREA LA BERLIN
Ä UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI
AI P. C. R.

Marți dimineața a plecat la 
Berlin, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., o delegație de activiști 
ai P.C.R. condusă de tovarășul 
Ion Teoreanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C, 
al P.C.R., pentru a lua cunoștință 
de experiența organelor și organi
zațiilor de partid ale P.S.U.G.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Ștefan Matei, 
membru al C.C. al P.C.R., Ion Brad, 
Ilie Diculescu, Ion Savu, Vasile 
V-ad, membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R., de activiști ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE
DE ACTIVIȘTI

9

Al P. C. R. A PLECAT 
IN R. S. CEHOSLOVACĂ

La invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, marți dimineața a 
plecat la Praga o delegație de ac
tiviști ai P.C.R. condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., pen
tru a lua cunoștință de experiența 
organelor și organizațiilor de par
tid ale P.C. din Cehoslovacia.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare pe aeroportul Bă- 
neasa de tovarășii Ene Țurcanu, 
membru al C.C. al P.C.R., Miu Do- 
brescu, Ion Iliescu, Dumitru Lazăr, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
de activiști ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMIREA LA M.A.E. 
A MINISTRULUI DE EXTERNE 

AL PAKISTANULUI
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a primit marți 
dimineața pe Z. A. Bhutto, minis
trul afacerilor externe al Pakis
tanului, și persoanele care îl în
soțesc. La întrevedere au partici
pat Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
M. Shafqat, ambasadorul Pakista
nului la București. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cordială.

în aceeași zi, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a ofe
rit un dejun în cinstea ministru
lui de externe pakistanez, Z. A. 
Bhutto.

în cadrul programului UNESCO 
pe anii 1965—1966 de Ministerul 
Învățămîntului, Ministerul Petro
lului, Institutul de petrol, gaze și 
geologie și Comisia națională ro
mână pentru UNESCO. La acest 
curs, care a funcționat în perioada 
1 aprilie—30 noiembrie, au parti
cipat tineri specialiști din cinci 
țări ale Asiei și Africii, dornici 
să-și completeze cunoștințele cu 
ultimele cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane,

(Agerpres)

Știri 

culturale

Seară culturală japoneză

La seara culturală dedicată Ja
poniei, care a avut loc marți la 
Casa de cultură a I.R.R.C S. din 
București, criticul de artă Petre 
Comarnescu a prezentat expune
rea, însoțită de diapozitive, „Pic
tura japoneză“. La manifestare au 
luat parte Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, oameni de artă și cultură, 
precum și ambasadorul Japoniei la 
București și alți membri ai amba
sadei. Au rulat filmele documen
tare „Arta vie japoneză" și „Gră
dinile Japoniei".

Sosirea în Capitală 
a colectivului 

Operei comice din Berlin

Colectivul Operei comice din 
Berlin a sosit marți la ora prînzu- 
lui în Capitală. Artiștii oaspeți vor 
prezenta, așa cum s-a mai anunțat, 
șapte spectacole la București, în 
sala Teatrului de Operă și Balet, 
cu opera fantastică „Povestirile lui 
Hoffmann“ și cu „Opera cerșetori
lor“.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, artiștii din R. D. Germană au 
fost întîmpinațl de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă și ai Ambasadei R. D. 
Germane la București.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRES
?. C. Illi i'lllll BRITANIE

Britanie.

LONDRA 30 — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
La Londra s-au încheiat lucrările 
celui de-al 29-lea Congres națio- . 
nai al Partidului Comunist din 
Marea

După dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de John Gol
lau, secretar general al P.C. din 
Marea Britanie, și a raportului 
asupra problemelor sociale a fost 
adoptată rezoluția politică a Con
gresului. Rezoluția scoate în evi
dență criza politicii guvernului la
burist, caracterizată prin creșterea 
cheltuielilor militare, sprijinirea 
politicii americane, războaie colo
niale și nerespectarea drepturilor 
oamenilor muncii. Rezoluția chea
mă la unirea forțelor de stînga în 
lupta pentru realizarea unor trans
formări democratice, pentru schim
barea liniei politice a guvernului 
laburist, astfel îneît să fie exclusă 
posibilitatea revenirii la putere a 
conservatorilor.

în continuare, rezoluția formu
lează poziția partidului comunist 
în principalele probleme ale si
tuației' internaționale. Este scoa
să în evidență necesitatea unității 
mișcării comuniste internaționale, 
pe baza principiului marxism-leni- 
nismului și a Declarațiilor consfă
tuirilor din 1957 și 1960.

în domeniul politicii interne se

cere naționalizarea industriei me
talurgice și schimbarea sistemului 
electoral neechitabil. O sarcină a 
partidului este realizarea unității 
cu mișcarea laburistă de stînga.

Congresul a adoptat, de aseme
nea, o rezoluție privind securitatea 
socială și un apel prin care chea
mă poporul englez Ia lupta pentru 
rezolvarea problemelor urgente 
ale țării.

Congresul a ales Comitetul Exe
cutiv, alcătuit din 42 de persoane.

HANOI
Hanoi 
mitetului

B ■

inaugurarea unei mari întreprinderi 
chimice în R. P. Ungară

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
la Tiszaszederkeny (regiunea Bor- 
sod), a fost dată în exploatare la 
29 noiembrie fabrica de îngrășă
minte azotoase a noului combinat 
chimic de pe Tisa — cea mai mare 
construcție chimică a celui de-al 
doilea plan cincinal. Utilajul fabri
cii a fost livrat în mare parte de 
Uniunea Sovietică, iar materia pri
mă necesară producției — gazul 
natural — se primește din Româ

nia. Construcția uzinei a durat a- 
proape patru ani. Ea a fost dată în 
exploatare cu două luni și jumă
tate înainte de termenul prevăzut.

La festivitatea inaugurării fabri
cii a luat parte Jenö Fock, mem

bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Au fost de față 
G. A. Denisov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Ungaria, M. Roșianu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Ungaria.

Delegația oamenilor de silință români

s/"G încheiat vizita

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Cambodgien între Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
și Norodom Kantol, președintele 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al Cambodgien 
a avut loc un schimb de tele
grame.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MARELUI HURAL POPULAR AL 

R. P. MONGOLE
Marți dimineața, delegația Ma

relui Hural Popular al R- P- Mon
gole, condusă de Bazarîn Siren- 
dîb, însoțită de Vasile Mateescu. 
președintele Comisiei permanente 
a M.A.N. pentru agricultură 
și silvicultură, și Mircea Re- 
breanu, membru al Comisiei 
permanente a M.A.N. pentru pro
blemele juridice, a făcut o vizi
tă la Sfatul popular al regiunii 
Argeș. Oaspeții au fost primiți de 
Constantin Sandu, președintele 
sfatului popular regional, Gh 
Năstase, secretar al Comitetului 
regional Argeș al P.C.R., și de alți 
conducători ai organelor locale. 
Oaspeții au vizitat apoi combina
tul pentru industrializarea lemnu
lui și cooperativa agricolă Văleni- 
Podgorie. Seara, oaspeții mongoli 
au asistat la un spectacol folcloric. 
Delegația parlamentară mongolă 
a fost însoțită de Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole 
la București.

ÎNAPOIEREA PREȘEDINTELUI 
C.S.A. DE LA SESIUNEA F.A.O.

Marți după-amiază s-a înapoiat 
în țară, venind de la Roma, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nicolae Giosan, con
ducătorul delegației țării noastre 
la cea de-a XIII-a sesiune a Con
ferinței Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.).

CURS INTERNATIONAL 
POSTUNIVERSITAR 

DE PERFECȚIONARE
S-a încheiat prima serie a 

cursului internațional postuniver
sitar de perfecționare în geologia 
petrolului, organizat la București

‘ -------------------------------
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la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

r—4
3 . 
u oi)

2 o 
£

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 56 358 13 100 000 100 000
1 01 091 05 75 000 75 000
1 14 132 19 50 000 50 000
1 15 935 23 25 000 25 000
1 25 384 16 10 000 10 000
1 07 891 47 5 000
1 11 807 34 5 000

30 377 06 5 000
1 44 222 44 5 000
1 46 338 47 5 000
1 57 905 39 5 000
1 59 827 28 5 000 35 000

termina-
tia seriei

60 090 01 2 000
60 407 45 2 000
60 816 31 2 000 360 000
60 975 04 1 000
60 979 38 1 000 120 000

600 35 45 800
600 88 40 800
600 97 01 800 1 440 000

2 112 TOTAL : 1 2 215 000

dierea și prelucrarea acestor docu
mente în rindul membrilor coope
ratori din unitatea noastră a prile
juit momente emoționante de ata
șament și dragoste față de partidul 
nostru, față de încercata sa condu
cere. Măsurile stabilite de plenară 
reflectă încă o dată grija cu care 
partidul se preocupă de dezvolta
rea agriculturii, de creșterea ne
contenită a nivelului de trai ma
teria] și cultural al țărănimii. 
Strîns uniți în jurul partidului și 
Comitetului său Central, ne anga
jăm să luptăm pentru realizarea 
planului de producție, contribuind 
prin aceasta la traducerea în viață 
a hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.“.

Continuă să sosească telegrame 
și scrisori și de la organizațiile de 
partid și membri cooperatori din 
regiunea Oltenia.

„Comuniștii din comuna Cioro- 
iașu, raionul Băilești, au dezbătut 
cu multă atenție documentele re
centei plenare a C.C. al P.C.R. În
suflețiți de grija pe care o poartă 
partidul nostru pentru dezvoltarea 
agriculturii socialiste și ridicarea 
nivelului de trai material și cul
tural al membrilor cooperatori, co
muniștii din comuna Cioroiașu se 
angajează să traducă în viață pre
vederile cuprinse în documentele 
plenarei, să muncească neobosit 
pentru aplicarea regulilor agrozoo
tehnice, în vederea creșterii pro
ducției vegetale și animale. Vom 
iriga din resurse locale în anul 
1966 suprafața de 50 ha teren pen
tru cultura mare și vom aloca fon
dului de bază sume tot mai mari“.

Dintre numeroasele telegrame 
primite din regiunea Galați o re
dăm pe cea trimisă de către comi
tetul de partid și consiliul de con
ducere al cooperativei agricole din 
Măstăcani în care se spune :

„Cu nespusă satisfacție și pro
fund entuziasm, membrii coopera
tivei noastre au luat cunoștință de 
documentele Plenarei, care reflectă 
încă o dată grija și atenția deose
bită pe care conducerea partidului 
nostru le acordă problemelor le
gate de dezvoltarea agriculturii. 
Vă asigurăm că membrii coope
ratori își vor înzeci eforturile pen
tru creșterea producției agricole, 
pentru dezvoltarea și înflorirea co
operativei noastre".

De Ia A.D.A.S.
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 
30 noiembrie 1965, au ieșit următoa
rele opt combinații de litere :

J.W.X. S.F.W. J.D.L. P.H.L. B.U.I. 
K.D.W. P.Y.W. P.G.I.

Pregătirea 
minuțioasă

7

a producției 
anului 1966
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crul cu gaz metan, ceea ce va asi
gura o temperatură mai ridicată a 
aerului suflat și, deci, reducerea 
consumului specific de cocs.

Dai fiind că în anul viilor produc
ția de fontă va trebui să corespundă 
în mai mare măsură exigentelor cres- 
cînde ale beneficiarilor în ce pri
vește calitatea, noi am luat măsuri 
pentru elaborarea fontelor fosforoase, 
iar ministerul ne-a asigurat can-

tități corespunzătoare de aglome
rat autofondant special. Tot pe a- 
ceastă linie se înscrie și modifi
carea benzii de turnare a fontei 
în calupuri de 20 kg, în loc de 45 
kg cît au în prezent. Concomitent 
cu aceste măsuri ce vor influența 
direct și imediat producția, vreau 
să mai amintesc că au început și 
pregătirile pentru repararea capitală 
ți modernizarea furnalului nr. 2 — 
lucrare importantă, care va per
mite sporirea producției de fontă, 
creșterea indicilor de utilizare și 
reducerea consumului de cocs.

Sînt în curs de aplicare mă
suri importante care vizează 
creșterea în continuare a durabilității 
lingolierelor și perfecționarea tehno
logiei de turnare a pieselor mecanice. 
La cubilouri vor fi adaptate pre- 
încălzitoare de aer, este în curs 
de revizuire tehnologia de elabo
rare a fontei, pentru a se asigura 
la turnare metal lichid cu un înalt 
grad de omogenitate. Laboratorul 
a fost dotat cu aparate noi nece
sare determinărilor chimice și fi- 
zico-mecanice. Un grup de mun
citori, maiștri și ingineri a fost 
trimis la uzinele „23 August“- 
București pentru a se specializa 
în turnarea pieselor mari.

— Ce anume considerați că 
mai trebuie făcut în continua
re pentru pregătirea exempla
ră a producției anului viitor ?

— Există, într-adevăr, o serie 
de probleme care afectează mai 
mult sau mai puțin producția^ a- 
nului viitor și care nu și-au găsit 
încă rezolvarea. în ce privește sec
torul furnale, consiliul tehnico-ști- 
ințific al ministerului a aprobat să 
trecem la turnarea de calupuri de 
fontă în greutate mai mică — lu
cru deosebit de important pentru 
producerea fontei de a doua fuzi
une la uzinele constructoare de 
mașini. Această măsură poate fi 
însă aplicată numai în condițiile 
instalării unei noi benzi de tur
nare. S-a căzut de acord asupra 
acestei probleme. Depinde de mi
nister urgentarea lucrărilor.

Pentru bateriile de carbo-fluidi- 
zare, problemele în suspensie sînt 
mai dificile, dar nu de nerezolvat. 
Suflantele de gaz de la această in
stalație nu mai pot funcționa 
la parametrii optimi din lipsa 
pieselor de schimb. Furnizorul 
inițial, uzina „23 August“-Bucu- 
rești, refuză comanda pe motivul 
că nu produce piese de schimb, ci 
agregate întregi. întrebăm minis
terul : cine ne asigură totuși pie
sele de schimb ?

O altă problemă. S-au făcut în 
sectorul semicocs numeroase expe
rimentări. Concluzia la care am a- 
juns este că, la actuala capacitate, 
prin introducerea gazului metan ți a 
cîforva modificări neesenfiale la a- 
gregate, se poate dubla producția de 
semicocs. Problema este în studiu, 
dar merită să punem întrebarea : 
pînă cînd 9

— Sînt și alte probleme 
pentru soluționarea cărora a- 
veți nevoie de un sprijin ope
rativ din partea ministerului ?

— Desigur. Cifrele de plan pe anul 
viitor prevăd sarcini simțitor spo
rite la turnarea pieselor mecanice. 
Dar a rezolva aceste sarcini cu im
provizații înseamnă a provoca 
greutăți beneficiarilor. Uzina noas
tră nu dispune încă de o modelă- 
rie modernă, cu o capacitate cores
punzătoare. Lucrările pentru un a- 
telier nou, spațios, au început ; 
pînă la terminarea lor mai avem 
însă de așteptat. Noi am luat legă
tura cu diverse modelării din țară. 
Am făcut propuneri pentru co
menzi, dar așteptăm ca ministerul 
să-și spună cuvîntul mai grabnic.

Tot la turnătorie se mai ridică o 
problemă nu mai puțin importan
tă. Ni se recomandă, pe bază de 
repartiție, dată de minister, execu
ția urgentă a unor piese unicate, 
fără să cunoaștem din vreme di
mensiunile, caracteristicile tehnice. 
Ca să respectăm totuși termenele 
de livrare, pregătirile se fac în 
pripă — și de aici pînă la rebuturi 
nu este decît un pas. Tocmai de a- 
ceea, solicităm ca pe viilor să pri
mim comenzile din vreme, pofrivif

normativelor în vigoare, pentru a se 
evita discuțiile cu beneficiarii.

Credem că este jusßficafä ți cerin
ța noastră de a primi un sprijin mai 
substantial ți în introducerea noului 
care apare în tehnica industriei me
talurgice. Cu toate preocupările și 
căutările specialiștilor noștri, nu 
putem să ținem pasul și să promo
văm în producție procedeele și 
tehnologiile noi, fără ajutorul și în
drumarea directă a Institutului de 
cercetări metalurgice. Ne-am pro
pus să introducem o tehnologie 
modernă, perfecționată, pentru for
marea rapidă a cozilor și miezuri
lor, precum și verificarea cu izo
topi radioactivi a incluziunilor ne
metalice din piesele turnate. A- 
ceasta, în scopul de a ridica pe o 
treaptă mai înaltă calitatea pro
ducției. Tocmai de aceea, conside
răm că asemenea probleme ar tre
bui să fie înscrise în planul gene
ral de activitate al I.C.E.M.

Siderurgiștii noștri sînt animați 
de dorința ca pînă la sfîrșitul anului 
să ducă pînă la capăt toate mă
surile preconizate, pentru a inau
gura sub bune auspicii producția 
anului 1966.

30 (Agerpres). — La 
a avut loc ședința Co- 

permanent al Adu
nării Naționale a R. D. Viet
nam. După cum informează agen
ția de presă V.N.A., Comitetul 
permanent al Adunării Naționale 
a apreciat eforturile deosebite ale 
oamenilor muncii și cadrelor, la 
toate nivelurile și din toate ra
murile, care au învins greută
țile create de războiul de dis
trugere dus de aviația ameri- 

I cană, au continuat să sporească 
producția agricolă și industrială, 
să asigure buna desfășurare a co
municațiilor și transporturilor, au 
menținut și extins schimbul de 
bunuri sporind veniturile la bu
getul statului. Datorită folosirii 
posibilităților proprii, precum și 
datorită ajutorului primit din par
tea țărilor frățești, se spune în co
municatul dat publicității, finanțele 
statului nostru au adus o contri
buție activă la îndeplinirea noilor 
sarcini.

Comitetul permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam a adop
tat bugetul de stat pe anul 1966.

MOSCOVA 30. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite: 
în cadrul vizitei pe care o efectu
ează în Uniunea Sovietică, dele
gația oamenilor de știință români, 
condusă de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, a fost primită 
de Vladimir Kirillin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președinte al Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru știință și tehni
că. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

La 30 noiembrie, în încheierea vi
zitei în Uniunea Sovietică a dele-

în U. R, S. S.
gației Academiei Republicii So
cialiste România, condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei, a făcut o vizită la Prezi
diul Academiei de Științe a 
U.R.S.S., unde a fost primită de 
acad. M. V. Keldîș, președintele 
Prezidiului academiei. A avut loc 
o discuție în legătură cu colabora
rea dintre cele două academii. La 
convorbire a luat parte Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S.

în aceeași zi, acad. M. V. Keldîș 
a oferit o masă în cinstea delega
ției.

Seara academicienii români art 
plecat spre patrie.

SUDÀN

KHARTUM 30 (Agerpres). — 
Hotărîrea guvernului sudanez de 
a proceda la interzicerea partidu
lui comunist întîmpină în Sudan 
o opoziție crescîndă. Noi persona
lități politice, reprezentanți ai tu
turor organizațiilor din țară se

■
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parte s-o apuci ? Lipsesc tăblițe in
dicatoare pe străzi. In Drumul Ta
berei, stațiile de troleibuze nici nu 
sînt botezate. Pe indicatoare scrie 
doar: oprire. N-ai nici un reper.

Ce spun registratoarele medicale, 
telefonistele de la 06 ?

— Cum e și firesc, bolnavii sînt 
agitați, nerăbdători. Cînd ne chea
mă, în loc să trimitem imediat ma
șina, îi întrebăm pe îndelete pe 
unde vine strada, ce tramvai trece 
pe acolo, dacă e o școală pe a- 
proape. E bine, desigur, să avem cît 
mai multe puncte de reper — so
licitantul poate fi găsit mai re
pede. Se pierde însă timp mult. 
Dacă am avea ghiduri, ne-ar ajun
ge să ne spună strada și numărul".

Pentru a acorda un ajutor medical 
de urgenfă, calificat și eficient, s-a 
creat o întreagă rejea de stafii de 
salvare. Medici, asistenți medicali, 
șoferi, dispeceri sînt gafa să inter
vină la cel mai mic semnal. Telefoa
nele zbîrnîie continuu, e un du-te- 
vino neîncetat de mașini și oameni. 
Ei bine, toată această complicată des
fășurare de forfe, unde fiecare își are 
locul și misiunea sa, poate fi ținută în 
loc de lipsa unei tăblițe indicatoare 
sau a unui număr. Problema ghidului 
este deci nu numai o chestiune 
informare, de spirit edilitar, dar și 
politică sanitară.

Tov. dr. Crisfea Constantin, 
rectorul „Salvării", ne-a spus că 
primit cîfeva tabele cu noi denumiri 
de străzi. După cîfe ne-am dat sea
ma, aceste tabele sînt prefuife, puse 
la păstrare, dar nu sînt consultate 
totdeauna. împreună cu ghidul vechi, 
de bine de rău, ele ar putea ușura 
orientarea șoferilor pe teren.

Nu e mai puțin adevărat că un 
ghid, pus la punct pe baza unei no
menclaturi și numerotări unitare și 
complete, ar fi de un real ajutor și în 
activitatea „Salvării". Ne-am interesat 
la Sfatul popular al Capitalei.

— în ceea ce privește ghidul, au 
admis interlocutorii noștri, cere
rea „Salvării“ e justificată.

— Cine va scoate mult așteptatul 
ghid ?

— Noi nu. E o problemă comer
cială. E treaba editurii. E vorba 
de hîrtie, cerneală...

Poate să fie problema ghidului 
numai o problemă comercială ?

„Salvarea" lucrează cu secunde și 
minute. Ghidul o va ajuta în com
petiția uneori dramatică cu bolile, în 
aefiunea de salvare a oamenilor.

ATENA 30. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : La Teatrul „Amiral" din Ate
na a avut loc o masă rotundă în 
problema legalizării Partidului Co
munist Grec, organizată de Comi
tetul provizoriu al organizației 
„Pentru libera funcționare și acti
vitate a tuturor partidelor și a 
Partidului Comunist Grec". Au 
participat personalități politice, 
oameni de știință, artiști și repre
zentanți ai oamenilor muncii. Vor
bitorii au subliniat că trebuie adu
să în fața opiniei publice proble
ma necesității legalizării Partidu
lui Comunist Grec. A fost adoptată 
propunerea de a se organiza con
sfătuiri și conferințe cu dezbateri 
și în alte orașe ale țării, la care 
să fie invitate personalități cu di
verse orientări politice. Conferin
ța a ales comitetul organizației

„Pentru libera funcționare și acti
vitate a tuturor partidelor și a 
Partidului Comunist Grec", din 
care fac parte, printre alții : depu
tății Stratis, Iliopoulos, Kitsikis, 
fostul ministru Arghiropoulos, Pi- 
romaglo și Cosindas, președintele 
Uniunii avocaților democrați, Ste- 
phanakis, consilier municipal din 
Atena, Papatheodor și alții.

La Atena a fost dat publicității 
un apel pentru eliberarea tuturor 
deținuților politici. Pe apel și-au 
depus semnătura conducătorii or
ganizațiilor „Uniunea greacă pen
tru drepturile otnului", „Uniunea 
scriitorilor greci", „Uniunea ziariș
tilor democrați", precum și secre
tarul general al baroului avocați
lor din Atena și conducătorii unor 
organizații obștești, scriitori, com
pozitori etc.

ridică în apărarea drepturilor 
partidului comunist.

Amin Bella Al Amin, reprezen
tant al partidului Al Umma în 
consiliul studențesc al Universită
ții din Khartum, a dat publicită
ții o declarație în care menționea
ză că refuză să mai facă parte din 
acest partid care „a încălcat drep
turile democratice“, pronunțîn- 
du-se pentru interzicerea partidu
lui comunist. Doctorul Tihani Al 
Maki, fostul reprezentant al Par
tidului Național Unionist în Con
siliul Suprem al Sudanului, a a- 
nunțat că a hotărît să se retragă 
din partid, deoarece acesta se si
tuează pe o poziție antidemocra
tică. Un grup de 15 studenți su
danezi, membri ai partidului „Fra
ții musulmani“, au anunțat marți 
că părăsesc organizația în semn 
de protest față de poziția acesteia 
în legătură cu interzicerea parti
dului comunist. Studenții, mențio
nează agențiile de presă, se refe
ră îndëosebi la represiunile or
ganizate, la începutul acestei luni, 
de conducerea partidului „Frații 
musulmani" împotriva comuniști
lor din Omdurman.

Neținînd seama de toate aceste 
proteste, Ismail, Al Azhari, preșe
dintele Consiliului Suprem al sta
tului, a cerut luni anularea man
datelor deținute de reprezentanții 
partidului comunist în Adunarea 
Constituantă a țării, închiderea tu
turor sediilor partidului, precum 
și interzicerea ziarelor sale. Nu
meroși participant la demonstra
țiile de protest au fost arestați.

IB
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iat, N. M., venit de la „profesiona
lă". După părerea mea, o să iasă 
din el un bun muncitor. Indisciplina 
îl strica. Avea, în afară, un antu
raj prost. Trebuia muncit serios cu 
el, ar fi meritat. Cum s-a procedat 
însă ? Fiindcă era nevoie de oa
meni într-o altă secție, a fost dat 
printre primii. Lui nu i s-a făcut 
nici un serviciu : aici oamenii ajun
seseră să-l cunoască și ar fi știut 
cum să-l dea pe brazdă. Ca să nu 
mai vorbesc că le oferi altora 
drept bun un om de care tu însuți 
te descotorosești...

Judecata aceasta aparține unei 
vechi cunoștințe de la „Steagul 
roșu". Radu Broască. L-am întîlnit 
în uzină pe cînd mă interesam de 
cazul lui Paul Tofan, protagonistul 
mult comentatei dispariții. I-am ce
rut, și nu întîmplător, părerea.

— Mai mult decît o părere, a 
răspuns el îngîndurat. Ce înseam
nă ajutorul dat la vreme, grija to
vărășească, viața mea o dovedește 
din plin. Mai bine decît ar face-o 
toate vorbele pe care le-aș căuta. 
Dacă atunci m-ar fi respins, m-ar 
fi aruncat — „cu ăsta nu mai a- 
vem ce face" — sînt sigur că aș fi 
sfîrșit-o rău de tot.

Conținutul ca și tonul acestor 
cuvinte sînt de natură să surprin
dă. Chiar și pe mulți dintre cei 
care îl cunosc bine pe Radu Broas
că, cel de azi. în viața cunoscu
tului frezor, purtător a două steluțe 
de fruntaș, stimat de tineri, în via
ța comunistului Broască, căruia nu

o dată f-au fost încredințate sar
cini de răspundere în 
din care face 
atunci ? Zece 
mai mulți...

...întors din 
vut curajul 
„Steagului roșu". încerca să-și gă
sească un loc în altă parte, unde, 
poate, n-ar mai fi răsunat ecoul 
vechilor isprăvi. își dădu seama 
însă că faima „băștilor albastre", 
printre care se numărase, îl urmă
rea Prea erau vii în amintirea oa
menilor actele de huliganism care 
stîrniseră indignarea întregului o- 
raș. Scandaluri, beții, bătăi de po
mină. Se risipiseră care încotro 
„băștile", dar niște foști „priete
noși" (cum îi numește astăzi 
Broască), văzîndu-1 întors, au în
ceput să-l atragă iar. Ziceau că 
sîngele „Brăiliței" — de pe unde 
era Radu — apă nu se face... A- 
tunci l-a întîlnit un tovarăș din co
mitetul de partid al uzinei. „Ce 
faci ? Vino la „Steagul", nu e încă 
tîrziu". Broască nu credea că o să 
fie reprimit. A fost. La „cardane și 
direcții". Toată lumea îl privea 
pieziș, bănuitor, „huliganul ăla". 
Așa-i părea lui, sub povara pro
priei vinovății. Dar erau în jurul 
său oameni, comuniști cu expe
riență, care își puseseră în gînd să 
facă din el un alt om.

Ușor nu le era. în uzină, intere
sul, priceperea, talentul în meserie 
îl purtau pe Broască cu pași re
pezi înainte. Afară însă îl așteptau 
„prietenoșii", iar ei nu se puteau 
împăca cu gîndul să-1 piardă... Cel 
mai bine a înțeles situația Nicolae 
Șerban, secretarul organizației de 
partid, care lucra alături de tînăr. 
Nu și-a precupețit timpul. A făcut 
totul pentru a-i înlocui pe „priete- 
nașii" din viața lui Broască prm 
adevărați prieteni. Unul dintre ei a 
fost chiar el,

— Știu eu, 
umbli să mă 
nu prinde.

colectivul
parte — a existat un 
ani au trecut ; poate

armată, n-a mai a- 
să. intre pe poarta

Șerban.
nea Șerbane, matale 
transformi. La mine

— Dei ce, mă băiatule ?
— De-aia. De bambus.
Și totuși, s-a desprins de foștile 

„băști*. Viața atelierului, preocu
pările obștești au început să-l stă
pânească. S-a întors acasă, lîngă 
soție ; strungăriță de precizie.

— Unde faci-Revelionul ? l-a în7 
trebat Șerban în ultima zi a anu
lui 1957.

A rîs :
— Nicăieri. N-am... mărunțiș, 

valabil ?
— îți iei nevasta și veniți 

mine în familie.
— Beau și fac urît.
— încearcă 1
Au mai trecut doi ani. Fusese 

Ies între timp, fiind și fruntaș 
producție, membru în comitetul 
U.T.M. (Spațiul nu îngăduie urmă
rirea mutațiilor lente dar decisive 
din conștiința tînărului. Transfor
marea s-a săvîrșit printr-o mișcare 
treptată de 180 de grade, al cărei 
motor l-a constituit lupta, adeseori 
nu lipsită de dramatism, a omului 
cu sine însuși). Și iată-1 înmînîn- 
du-i lui Șerban cererea de primire 
în partid. Dar abia într-o altă adu
nare, doi ani mai tîrzlu, comuniș
tii au socotit că Radu Broască me
rită cu adevărat încrederea de a 
fi unul dintre ei.

Acesta este omul care spune : 
„Ce înseamnă ajutorul dat la vre
me, grija tovărășească, viața mea 
o dovedește din plin. Mai bine de
cît ar face-o toate vorbele pe care 
le-aș căuta".

Se spune că, într-un fel sau al
tul, orice problemă de educație 
este o ecuație propusă pentru re
zolvare. Cea de mai sus, numită 
cîndva „cazul Broască", arată, mai 
ales,în Perspectiva timpului scurs, 
că singura cheie de rezolvare a u- 
nor astfel de ecuații, oricît de 
„complicate", este dăruirea, pasiu
nea investită în procesul de pro
funzime și noblețe al transformării 
socialiste a omului.

E

la

a- 
în
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• DISEN- 
ECUADO-

vor fi judecați potri- 
militare.

30. — Trimisul 
Nicolae Ionescu, 
noiembrie, Mir-

(Agerpres).— 
a O.N.U. a a-

întregii puteri de 
Smith constituie o

Palatul Națiunilor, cu 
Fanfani, președintele 

20-a sesiuni a Adunării 
în cadrul convorbirilor,

Generale a 0. N. II.

AMERICANĂ

reprezentanților României
cu președintele Adunării

»Pit
■sîn țara noastră sînt urmărite cu 

atenție și îngrijorare evenimentele 
legate de crearea statului rasist al 
Rhodesiei — act ilegal și samavol
nic care sfidează dreptul legitim la 
libertate al populației africane din 
această țară, aspirațiile de inde
pendență și suveranitate ale celor
lalte popoare ale Africii și ale tu
turor popoarelor.

Vremurilor noastre le sînt carac
teristice avîntul impetuos al miș
cării de eliberare națională, lichi
darea rînduielilor colonialiste. Ca 
rezultat al luptei eroice duse de 
popoarele africane pentru sfărîma- 
rea jugului colonial, pe harta po
litică a Africii au apărut, în pe
rioada de după cel de-al doilea 
război mondial, peste 30 de state 
noi, care au pornit pe calea dez
voltării independente și depun e- 
forturi susținute pentru ștergerea 
vestigiilor trecutului, pentru pro
gres economic, cultural și social.

Colonialismul, nevrînd să pără
sească de bună voie arena istoriei, 
încearcă să frîneze lupta de elibe
rare a popoarelor, să împiedice 
prin diferite mijloace consolidarea 
independenței economice a noilor 
state, să-și mențină sau să-și redo- 
bîndească dominația și privilegiile 
néocolonialiste.

Crearea statului rasist rhodesian 
și uzurparea 
către regimul 
nouă verigă în lanțul acțiunilor 
îndreptate de 
mondiale împotriva forțelor de eli
berare din Africa.

Poporul român și-a manifestat și 
își manifestă activ simpatia și soli
daritatea cu lupta popoarelor pen
tru independență. Proclamarea uni
laterală a „independenței“ Rhode
siei constituie însă un flagrant fals 
istoric ; în acest caz, nu este vorba 
de dobîndirea independenței ci, 
dimpotrivă, de consfințirea unui 
statut de tip colonial, de privarea 
populației africane de dreptul de 
a hotări asupra propriei sale soar- 
te, de statornicirea dominației unei 
minorități de 220 000 de coloni albi 
asupra unei majorități de peste 4 
milioane de africani formînd po
porul Zimbabwe. Relațiile dintre 
cele două comunități se înte
meiază pe rasism — această ru
șine a contemporaneității — în baza 
căruia poporul rhodesian este asu
prit și exploatat în mod barbar, 
lipsit de cele mai elementare drep
turi și libertăți, supus terorii și re
presiunilor.

Poporul român. Republica Socia
listă România ca și numeroase țări 
de pe toate continentele, văd în 
crearea statului rasist al Rhodesiei 
o nouă sursă de încordare în inima 
Africii, o serioasă amenințare la a- 
dresa păcii. Crearea acestui stat ca 
un nou „bastion alb“ în Africa 
aliat al regimului de apartheid din 
Republica Sud-Africană și al colo
nialiștilor portughezi care asupresc 
și reprimă popoarele din Angola 
Mozambic, Guineea portugheză re
prezintă un atac al reacțiunii colo-

nialiste îndreptat împotriva tutu
ror statelor africane independente.

Indignarea și protestul stîmite 
pe plan internațional de procla
marea unilaterală a „independen
ței“ Rhodesiei arată că imensa ma 
joritate a omenirii condamnă
ceastă acțiune ca o violare fla
grantă a dreptului popoarelor la 
independență.

La propunerea țărilor afro-asia- 
tice, Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite și Consi
liul de Securitate au adoptat hotă- 
rîri prin care se cer măsuri ferme 
pentru a se pune capăt acțiunii ile
gale a autorităților rhodesiene. Re
publica Socialistă România aprobă 
și sprijină hotărîrile O.N.U., pre
cum și ale Organizației Unității 
Africane îndreptate în acest scop.

O serioasă răspundere în declan
șarea și agravarea crizei rhodesie
ne revine acelor guverne care, 
prin poziția pe care s-au situat, nu 
puteau decît să stimuleze acțiunile 
ilegale ale regimului Smith. în a- 
ccastă ordine de idei nu poate fi 
ignorat faptul că Anglia, care avea 
responsabilități speciale în proble
ma rhodesiană, a aplicat atît îna
inte cît și după actul de la 11 no
iembrie o politică echivocă, am
biguă, față de rasiștii rhodesieni. 
Atrage, de asemenea, atenția pozi
ția S.U.A., al căror reprezentant la 
O.N.U. a refuzat să voteze acele 
puncte din rezoluția grupului a- 
fro-asiatic care invitau Anglia să 
acționeze ferm pentru a pune ca
păt uzurpării puterii de către ra
siști, să restabilească drepturile po
pulației africane din Rhodesia prin 
orice mijloace, inclusiv cu forța 
armată.

Mișcarea de eliberare națională, 
lupta pentru cucerirea, apărarea 
și consolidarea independenței, 
au avut și au în poporul român, în 
Republica Socialistă România un 
apărător și sprijinitor ferm. Țara 
noastră militează consecvent, ca un 
principiu de bază al politicii sale 
externe, pentru promovarea în via
ța internațională a respectului cu
venit dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, de a-și 
alege liber căile dezvoltării țării 
sale, de a-și rezolva treburile po
trivit voinței și intereselor sale.

Intrucît actul autorităților de la 
Salisbury are un caracter ilegal și 
abuziv, contravine voinței poporu
lui rhodesian, neagă dreptul său 
de a decide asupra propriilor des
tine. încearcă să perpetueze sub 
firma unei independențe fictive 
rînduielile coloniale și generează 
pericole la adresa cauzei păcii și 
libertății, — guvernul Repùblîcii 
Socialiste România condamnă crea
rea și nu recunoaște statùl rasist 
al Rhodesiei.

Poporul român își exprimă con
vingerea că poporul rhodesian, 
care duce de mulți ani o luptă e- 
roică pentru libertate, va reuși să 
zădărnicească planurile rasiștilor, 
să pună capăl rînduielilor colonia
le, să-și cucerească o adevărată in
dependență națională.

NEW YORK 30 
Adunarea Generală 
probat cu 112 voturi, niciunul îm
potrivă și o abținere (Franța) re
zoluția adoptată de Comitetul po
litic referitoare la organizarea unei 
conferințe mondiale asupra dezar
mării cel mai tîrziu pînă la sfîrși- 
tul anului 1967. Rezoluția propune, 
de asemenea, crearea unui comitet 
pregătitor pe o bază largă de re
prezentare pentru a lua măsurile 
necesare bunei desfășurări a a- 
cestei conferințe și preconizează 
organizarea de consultări prelimi
narii în această problemă cu toate 
țările lumii.

După adoptarea rezoluției, se
cretarul general, U Thant, a sub
liniat că „problema dezarmării 
este problema cea mai importantă

a timpului nostru". „Țările lumii, 
a arătat el, au în prezent posibili
tatea să dea viață unei conferințe 
pentru dezarmare care va include 
toate țările și care poate da un 
nou impuls în direcția înfăptuirii 
dezarmării generale și totale pe o 
bază universală“. Arătînd că lu
crările de pregătire a conferinței 
vor fi dificile și delicate, secreta
rul general și-a exprimat speranța 
în îndeplinirea cu succes a rezolu
ției, care poate contribui într-o 
măsură importantă la instaurarea 
păcii în lume.

în încheierea ședinței, reprezen
tantul Austriei a propus ca Viena 
să găzduiască dacă se va cădea de 
acord, lucrările proiectatei confe
rințe mondiale.

Președintele Finlandei 
in favoarea unei zone
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UN RAPORT CARE A STÎRNIT SURPRIZĂ 
LA WASHINGTON

WASHINGTON, S-a deschis „Conferința Casei Albe privind 
colaborarea internațională" Participă 5 000 savanți, profesori universi
tari și oameni politici în presa americană a stirn.it un mare interes 
raportul Comisiei de control, asupra înarmărilor și dezarmării, care 
conține unele idei ce se opun actualei orientări a guvernului ameri
can: el cere ca SU A. să caute mijloace de reducere și nu de sporire 
a acumulărilor de arme nucleare în Europa centrală și în alte regiuni, 
se recomandă încheierea unui pact de neagresiune între N.A.T.O. și 
Organizația Tratatului de la Varșovia.

Pentru ca demonstrează împotriva 
ț -a:g r e s I unu m vie t n a m
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Pe scena 
politică 
SUD-

o COMPLOT MILITAR DEJU
CAT IN BRAZILIA • MASURI 
PENTRU ZDROBIREA UNEI 
REBELIUNI „IMINENTE" LA 
SANTO DOMINGO 
SIUNI ÎN JUNTA 

RIANĂ

RIO DE JANEIRO.
formațiilor ziarelor, extremiștii de 
dreapta întruniți într-un cartieh 
din Rio de Janeiro au fori„y:t 
„Junta de la Humaita“, ce urma 
să preia puterea, să suspende con
gresul și să treacă la represiuni 
violente în întreaga țară. Guver
nul brazilian a anunțat luni a- 
restarea colonelului Francisco Bo- 
aventura Cavalcandi, șeful de stat 
major al diviziei aeropurtate a ar
matei I. într-o scrisoare deschisă, 
publicată în „Jornal do Brasil“, el 
a afirmat că vorbește în numele 
„liniei dure“ a ofițerilor superiori 
care cer anularea alegerilor de 
guvernatori ; colonelul a cerut 
președintelui să împiedice instala
rea guvernatorilor din opoziție. 
După întîlnirea președintelui Bran
co cu principalii săi colaboratori 
militari, ministrul justiției a de
clarat că „în țară domnește liniș
tea“ și că ofițerii care au dovedit! 
nesupunere 
vit legilor

NEW YORK 
special Agerpres, 
transmite : La 30 
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe 
Socialiste România, însoțit de am
basadorul Mihail Hașeganu, re
prezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., a avut o întreve
dere, la 
Amintore 
celei de-a 
Generale.
care au avut loc cu acest prilej, 
au fost abordate probleme privind 
desfășurarea lucrărilor actualei 
sesiuni și ordinea de zi a acesteia.

HELSINKI 30 (Agerpres).—Luînd 
cuvîntul în cadrul adunării aso
ciației de politică externă a tinerei 
generații, președintele Finlandei, 
U. Kekkonen, a tratat probleme 
privind securitatea țărilor nordice. 
El a subliniat că proiectele privind 
organizarea unei alianțe militare a 
țărilor nordice nu au o bază realis
tă. Kekkonen s-a pronunțat din nou 
pentru crearea unei zone denuclea
rizate în această regiune a lumii 
și și-a exprimat speranța că o ast
fel de zonă va constitui un pas 
pe drumul asigurării securității 
internaționale și micșorării peri
colului unui război nuclear. Pre
ședintele Finlandei a declarat că 
țara sa va colabora activ „la toate 
hotărîrile în vederea slăbirii în
cordării internaționale și micșoră
rii pericolului de război“.

1

s „

„Rezistența de masă împotriva recrutării de trupe pentru Vietnam 
poate să devină un vot foarte popular de neîncredere într-o politică 
externă nejustă" — se arată într-o scrisoare publicată de „New 
York Times". Această rezistență ia cele mai diferite forme: iată-1 
pe profesorul Dake Ried, de la Universitatea Harvard, care deși 
amenințat să fie călcat în picioare de polițiști, ține strîns pancarta 

de protest purtată la o manifestație la Washington

SANTO
tele guvernului provizoriu, Hector 
Garcia Godoy, a anunțat că gu
vernul ia măsuri pentru a zdrobi 
un complot „iminent“ ce urmăreș
te răsturnarea de la putere a re
gimului. într-o declarație, el a a- 
rătat că „un grup cunoscut de 
persoane a elaborat un plan care 
prevede acte de terorism, violen
țe, atacuri, asasinate, răpiri și alte 
incidente cu scopul de a crea o 
situație haotică în țară pentru a 
provoca căderea guvernului“. Go
doy a subliniat că rebeliunea re
primată săptămîna trecută în ora
șul Santiago se înscria în planu
rile complotiștilor.

Franța va opune veto?
Parisul a cerut „explicații" 
forurilor N.A.T.O. în legătură 
cu întrunirea miniștrilor apărării

PARIS 30 (Agerpres).— Franța 
a cerut forurilor N.A.T.O. expli
cații asupra semnificației exacte 
a hotărîrilor adoptate de reuniu
nea miniștrilor apărării, care a 
avut loc sîmbătă la Paris, trans
mite agenția U.P.I. Surse diplo
matice, continuă agenția, fac spe
culații în sensul că demersul 
Franței ar putea fi primul pas 
spre ridicarea unor obiecții ofi
ciale sau chiar opunerea unui 
veto hotărîrilor reuniunii.

Demersul francez a fost făcut de 
reprezentantul permanent al Fran
ței la N.A.T.O., Pierre de Leusse.

El s-a interesat dacă comitetul 
cele trei grupuri de lucru alcătuite 
de miniștrii apărării sînt con
siderate organe permanente ale 
N.A.T.O. Totodată, au fost cerute 
precizări asupra funcțiilor acestor 
organe.

După cum se știe, Franța a fost 
absentă de la reuniunea de sîmbă- 
tă la care au participat doar 10 
țări. Hotărîrile reuniunii prevăd, 
în esență, constituirea a trei gru
puri de lucru însărcinate respectiv 
cu dezvoltarea sistemului de co
municații între aliații atlantici, 
schimbul de informații și „planifi
carea“ nucleară.

$î

SAIGON 30 (Agerpres). — în 
cursul zilei de marți, în regiunea 
din apropierea capitalei sud-viet- 
nameze, precum și la frontiera cu 
Cambodgia, au continuat luptele 
violente dintre forțele patriotice 
și cele guvernamentale sprijinite 
de trupele americane. într-o re
latare a corespondentului agenției 
U.P.I-, Michael Malloy, referitoare 
la atacul puternic lansat de două 
companii de patrioți împotriva ta
berei forțelor speciale de la 
Cai Cai, (160 km sud-vest de 
Saigon) — la frontiera cu Cam
bodgia — se arată că timp de cinci 
ore au avut loc lupte înverșunate.

Au continuat operațiunile în sec
torul plantației Michelin — la 70 
km nord de Saigon — unde pa- 
trioții au desfășurat un atac de 
mare amploare. Potrivit unor sur
se neoficiale citate de France 
Presse, pierderile guvernamentale 
se ridică la circa 180 de morți, 320 
răniți și aproape 100 dispăruți. Mai

SUD-VIETNAMEZI

QUITO. Un comunicat oficial a- 
nunță că colonelul de aviație 
Freile Posso, al patrulea membru 
al juntei militare din Ecuador, a 
fost destituit de ceilalți trei și a- 
restat, hotărîre luată în urma „ac
tivității politice“ a colonelului 
Freile. Referindu-se la surse ne
oficiale, agenția United Press In
ternational scrie despre existența 
în cadrul juntei a unei crize. Du
minică, Freile a înlăturat, fără 
consimțământul Ministerului Apă
rării Naționale, un număr de co
mandanți ai forțelor aeriene.

bine de jumătate din consilierii 
americani au fost uciși sau răniți.

ÎNTR-O DECLARAȚIE A M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM 
du-se afirmațiile recente ale 
McNamara — se spune : 
nul R. D. 
energic î 
deosebit 
guvernului 
intensifice 
boiul de 
El cere cu
S.U.A. să pună imediat capăt răz
boiului de agresiune din Vietna
mul de sud, să înceteze raidurile 
aeriene asupra teritoriului R.D. Vi
etnam și să respecte cu strictețe 
drepturile naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez, reafirma
te de guvernul R.D.V. la 8 aprilie 
1965“.

® Un comunicat militar ameri
can a anunțat că Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
a eliberat în regiunea Cantho 24 de 
prizonieri militari ai regimului de 
la Saigon.

o HANOI. La 29 noiembrie nu
meroase grupuri de reactoare de 
luptă americane au bombardat 
centre populate din R. D. Vietnam.

— amintin- 
lui 

Guver- 
. Vietnam „protestează 
împotriva manevrelor 
de primejdioase ale 

i american, menite să 
și să escaladeze răz- 
agresiuae din Vietnam, 
hotărîre ca guvernul
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BONN. — Dezbaterea 
fag asupra declarației

PE MARGINEA

Succese ale forțelor de stingă

1965—

Guvernul Wilson a 
în Camera Comune-

secu- 
auto- 
a în- 
prac-

cez, care se află la Pekin cu pri
lejul expoziției industriale france
ze. Potrivit agenției China Nouă, 
a avut loc o 
nească.

minis- 
Marii

Ciu En
de Stat 

pe

ACCRA. S-a semnat programul 
de schimburi cultural-științifice în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Ghana pe anii 
1966.

T.ONDRA. 
obtinut, (uni, 
lor cu o majoritate de trei voturi 
prelungirea pe o perioadă de încă 
un an a suprataxei la importuri.

MOSCOVA, ta 30 noiembrie au 
început convorbirile între A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și M. Stewart, 
trul afacerilor externe al
Britanii. A avut loc un schimb de

convorbire priete-

ACAPULCO. (Mexic). In cadrul 
Festivalului filmelor premiate la 
alte festivaluri internaționale a 
fost prezentat filmul românesc 
„Pădurea spînzuraților".

PEKIN. La 30 noiembrie, 
lai, premierul Consiliului 
al R. P. Chineze, l-a primit 
Jean Chau vel, reprezentantul mi
nistrului afacerilor externe fran-

«glII
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în cursul zilelor de 
duminică și luni (pînă 
la orele 14) în Italia au 
avut loc alegeri pentru 
reînnoirea mandatelor a 
trei consilii provinciale 
(Vercelli, Pesaro și No
vara), a 165 municipale, 
precum și a 447 comu
nale. în aceste alegeri 
au tost chemați în fața 
urnelor 1 200 000 de ale
gători, ceea ce înseam
nă numai 3,7 la sută din 
întregul corp electoral 
al Italiei. Cu toate aces
tea, „micile alegeri", 
cum au fost numite de
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către observatorii poli
tici din Roma, au fost 
apreciate de comenta
tori ca reprezentînd un 
adevărat „test", — cu a- 
tît mai mult cu cît în 
campania electorală au 
fost abordate nu numai 
problemele administra
ției locale, dar și „mari
le probleme" cu caracter 
politic și social, ce fră- 
mîntă mase de cetățeni 
ai Italiei.

Rezultatele alegerilor 
indică, pe de o parte, un 
succes al forțelor de 
stînga ; iar, pe de altă

parte, masive pierderi 
suferite de grupările de 
dreapta, ai cărei expo
nent sînt monarhiștii și 
neofasciștii.

Ziarul „l’Unită" publi
că pe prima pagină un 
comentariu, reliefînd în 
titlu importantele succe
se ale P.C.I. la Pesaro, 
Vercelli și Novara. Iar 
ziarul „II Messaggero" 
notează că, într-o serie 
de localități, printre care 
Pesaro și Viterbo, este 
dificil să fie constituite 
consilii de centru-stîn
ga datorită afluenței de 
voturi spre Partidul Co
munist și spre Partidul 
Socialist Italian al Uni
tății Proletare.

Este demn de remar
cat că pe totalul celor 
trei provincii, P.C.I. îm
preună cu P.S.I.U.P. 
obținut 35,1 la sută 
voturi, față de 32,4
sută la alegerile prece
dente. Dintre datele mai 
semnificative din cele 
trei provincii reținem ur-

mătoarole : la Vercelli, 
P.C.I. a cucerit cu 4 000 
de voturi mai mult decît 
la trecutele alegeri, pe 
cită vreme democrat- 
creștinii au pierdut 4 500. 
în provincia Pesaro, co
muniștii împreună cu 
P.S.I.U.P. au majoritatea 
absolută de voturi, ceea 
ce înseamnă că viitorul 
consiliu municipal nu va 
fi constituit de majorita
tea de centru-stînga, ca 
pînă acum. în provincia 
Novara, P.C.I. și-a sporit 
numărul de voturi cu 5 
la sută, democrat-crești- 
nii au pierdut 3 la sută, 
iar socialiștii au pierdut 
cinci din mandatele pe 
care le dețineau.

Voturile date partide- . 
lor de stînga sînt cu atît 
mai semnificative cu cît 
au lipsit de la urne mii 
de emigranți aflați fie în 
nordul țării, fie în străi
nătate, care în majorita
te votează cu aceste 
partide.

RIO DE JANEIRO 30 (Ager
pres). — „Declarația economică și 
socială de la Rio de Janeiro“ a- 
doptată în cadrul ultimei ședințe 
de lucru a Conferinței extraordi
nare a Organizației Statelor Ame
ricane, conține o serie de principii 
generale ce urmează să fie incluse 
în Carta modificată a O.S.A.

în ce privește documentul eco
nomic în ansamblu, agenția France 
Presse menționează că acesta 
„constituie, poate, instrumentul 
cel mai bine calculat pentru a 
menține sub influența Statelor U- 
nite țările cele mai recalcitrante“ 
din America de Sud și constituie 
totodată, „un instrument care tin
de să afirme dominația Washing
tonului asupra celor 18 țări sem
natare...“

PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL

Duelul" din Bundestag
agenției France Presse

Bundes-din 
guvernamen

tale, care a început luni — relatează 
agenția France Presse — nu s-a ani
mat decît atunci cînd cancelarul 
Erhard a intervenit pentru a răspunde 
criticilor opoziției socialiste la adresa 
politicii sale economice. între el și 
Fritz Erler, șeful grupului parlamen
tar al P.S.D., s-a desfășurat un ade
vărat duel. Acesla din urmă acuzase 
guvernul că are un program „ostil 
salariaților’. El insistase asupra crizei 
din industria carboniferă, situației fi-

In urma unul acord între au
toritățile R.D.G. și Senatul 
vest-berlines, între 18 decem
brie și 2 ianuarie, locuitorii 
din Berlinu! occidental își vor 
putea vizita rudele din capi
tala R. D. Germane. La biroul 
de pașapoarte din Tempel
hof, (în fotografie) sînt com
pletate formularele necesare 

permisului de trecere

LEOPOLDVILLE, Președintele 
congolez, generalul Mobutu, a ho- 
tarît „să-și exercite din plin pu
terile" noii sale funcții. El a anun
țat că va emite „ordonanțe cu pu
tere de lege", ce vor rămîne in 
vigoare „atîla timp cît nu vor fi 
abrogate printr-un alt act legisla
tiv". Mobutu a hotărit trecerea, sub 
directa supraveghere a președinte
lui republicii, a administrației 
rității nationale. In acest fel, 
rul recentei lovituri de stat 
cepul să concentreze în mod 
tic puterea în mîinile sale.

NEW DELHI. Ambasadorul ro
mân, Aurel Ardeleanu, a înmînat 
președintelui Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, precum 
și dr. Husein Zaheer, directorul 
Institutului de cercetări științifice 
și industriale al Indiei, diploma și 
insigna de membri de onoare ai 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

păreri privind unele probleme ale 
situației internaționale care pre
zintă interes pentru ambele țări, 
precum și probleme ale relațiilor 
sovieto-engleze. în aceeași zi M. 
Stewart a fost primit de A. Miko- 
ian, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. Potrivit 
agenției TASS, în timpul vizitei „a 
avut loc ö convorbire sinceră, pri
vind problemele de interes reci
proc pentru cele două țări".
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nanciare precare a comunelor, scăde
rii puterii de cumpărare a mărcii. 
„Alegătorii sînt înșelaji, a exclamat 
el, anulîndu-li-se retroactiv ceea ce 
li se promisese înainte de alegeri1'.

A urcat apoi la tribună cancelarul 
Erhard care s-a apărat împotriva acu- 
zafiei de a nu-și fi ținut promisiunile. 
El a arătat că, înainte de alegerile 
din septembrie, guvernul său anun
țase că este necesar să se facă „eco
nomii foarte severe”. Întrerupt de 
Erler, el a ripostat, citind legile ge
neratoare de cheltuieli aprobate 
opoziție.

încordarea a crescut cînd Erler 
întrebat pe Erhard căror cheltuieli 
opus în cadrul Consiliului de Miniștri 
sau al grupului său parlamentar. 
„Aceasta nu vă privește", a replicat 
cancelarul. Proteste pe băncile socia
liștilor. Timp de un moment vocea 
șefului guvernului a fost acoperită 
de proteste. Erhard a protestat îm
potriva aprecierii pesimiste a lui Erler 
cu privire la situația generală a eco
nomiei.

Dar 
nirea, 
vedit 
vește 
— în 
derilor în domeniul atomic 
rifatea și opoziția sînt çle acord — 
transmite France Presse.

de

l-a
s-a

oricîf de violentă a fost cioc- 
în domeniul economic, s-a do- 
o dafă în plus că, în ce pri- 
liniile mari ale politicii externe 
special revendicarea „răspun-

— majo-
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