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Cum se realizează planul de investiții

în gospodăriile de sfat
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Convorbire cu tovarășul 
Ion SAVU 

secretar al Comitetului 
orășenesc de partid București
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In. acest an, unităților din trustul G.A.S. București le-au 
fost alocate mari sume pentru construcții zootehnice și alte 
obiective gospodărești (Complexul de îngrășare a porcilor 
de la Ulmeni, cel de îngrășare a taurinelor de la Mahîru etc.). 
Care este stadiul dării lor în folosință, cum se folosesc inves
tițiile prevăzute?

In realizarea diferitelor obiecti- 
ve prevăzute în planul de inves
tiții al trustului G.A.S. București, 

j un rol important revine construc
torilor. Trustul 1 Construcții al 
M.I.C., care efectuează lucrări pe 
șantierul complexului de îngrășa
te a porcilor de la Ulmeni, se a- 
chită conștiincios de sarcinile ce 
îi revin. El a respectat cu riguro
zitate graficele de execuție, a în
deplinit, pînă la 1 noiembrie, pla
nul anual valoric în proporție de 
94 la sută. Cu totul altfel stau lu
crurile pe șantierul de la Mahîru, 
de care răspunde Trustul regional 
de construcții București. Iată 
ce ne relatează tov. GH. HIOTU, 
directorul G.A.S. Giurgiu:

„Din cauză că T.R.C.B. nu a rea
lizat ritmul de lucru prevăzut, ter
menele de dare în funcțiune a di
feritelor obiective ale cpmplexu- 
lui de la Mahîru au fost amina
te mereu. Ultimul termen — 30 
august — n-a fost nici el respec
tat. Cele 24 de grajduri au fost 
recepționate și populate abia între 
1 octombrie și 11 noiembrie. 
Cu mari întîrzieri s-au executat 
lucrările și la filtrul sanitar, de
pozitul de carburanți, castelul de 
apă, rezervorul de apă reziduală, 
pavilionul utilitar etc. O parte din
tre aceste obiective nu sînt gata 
nici acum și, în consecință, n-am 
putut să respectăm ritmic planul 
de populare a grajdurilor“.

întîrzieri privind realizarea pla
nului de investiții se semnalează 
și în alte gospodării de stat din 
cadrul trustului. Unele obiective 
n-au fost nici acum începute iar 
altele sînt executate într-un 
ritm nesatisfăcător. Pînă la 1 no
iembrie planul de construcții-mon- S 
taj al trustului G.A.S. București, H 
care reprezintă partea cea mai “ 
mare a fondurilor de investiții alo- | 
cate în 1965, n-a fost îndeplinit de- | 
cît în proporție de 84 la sută. Una a 
dintre cauze este și aceea că Trus- g 
tul regional de construcții Bucu- g 
rești și-a realizat pînă la 1 noiem- “ 
brie doar 66 la sută din plan. | 

Ce spun constructorii ?
! „Nu negăm faptul că tergiver- “
> sarea predării unor obiective ni se g 

'datorește și nouă — ne spune | 
tov. ION CRISTU, șef de ser- H 
viciu în cadrul T.R.C.B. Avem ra 
însă greutăți în asigurarea forței | 
de muncă pe șantiere și chiar a ■ 
personalului de conducere“. s

Dar cine trebuie să rezolve a- | 
semenea probleme ? Oare pentru “ 
conducătorii T.R.C.B. este atît de ra 
greu de înțeles că multe din greu- | 
tățile pomenite sînt cauzate de sla- “ 
ba organizare a muncii pe șantiere, ra 
ac că tocmai de factori asupra cărora | 
ei pot și trebuie să intervină ! ®

Referindu-se la această pröble- R 
mă tov. ALEXANDRU GEOR- g 
GESCU, dirigintele trustului » 
G.A.S. București pe șantierul Ma- ra 
hîru, ne-a relatat următoarele : |

„La început, lucrările au avan- H 
sat rapid, s-au realizat economii S 
însemnate. Conducerea întreprin- S 
derii de construcții a mutat însă ® 

' șeful de șantier la 
Timp de două luni, 
lui n-a venit nimeni.
Ies, organizarea muncii 
de dorit* Din acest punct de vedere 
situația nu s-a îmbunătățit nici în 
prezent. Actualul șef de șantier, deși 
bun meseriaș, nu a reușit să pună 
la punct treburile organizatorice. 
N-a fost bună nici măsura de a 
subordona șantierul Mahîru con
ducerii șantierului din Giurgiu, 
înainte vreme, cînd nu exista acest 
intermediar și lucrările de la Ma
hîru erau coordonate direct de în
treprinderea de construcții vest a 
T.R.C.B., alta era situația. Mențio
nez că acum aprovizionarea cu ci
ment și alte materiale nu e cores
punzătoare, nu s-au asigurat su
ficiență muncitor'i calificați și neca
lificați“.

Aceste aspecte au fost analizate 
în mai multe rînduri de către re
prezentanții trustului Gostat și ai 
trustului de construcții. Ele au 
fost dezbătute și în ședințele lu
nare de la sfatul popular regional, 
dar o îmbunătățire reală a activi
tății constructorilor nu s-a produs.

Radu ATANASESCU
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Slobozia, 
în locul 
Bineînțe- 

a lăsat

(Continuare în pag. a Il-a)

Uzina de tractoare Brașov. Pe platoul de rodaj al tractoarelor U-650
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® Orientarea spre magistralele principale Oraswl de la pro
puneri la fapte • Nu numai la elaborare, ci și h control ® Aria 
largă și „strimtorile" ei © „Safe-ul

In Statutul P.C.R. se arată : „Comitetele de partid se spri
jină în munca lor pe un larg activ de partid, format din 
membri de partid cu experiență, care muncesc în diferite 
domenii de activitate". Folosirea amplă și multilaterală a 
activului reprezintă un aspect important și semnificativ al 
democratismului propriu

— V-am ruga să ne vorbiți în 
primul rînd despre lărgirea acti
vului de partid, despre îmbunătă
țirea componenței lui.

— Se știe că aria de probleme 
și sarcini pe care trebuie să le re
zolve astăzi organizația noastră 
orășenească de partid este incom
parabil mai vastă decît în trecut. 
E vorba însă nu numai de o lăr
gire pe orizontală, ci și de o apro
fundare pe verticală, de complexita
tea, de nivelul calitativ ai obiecti
velor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului. Experiența a 
arătat că e greu, dacă nu chiar 
imposibil, să îndrumi operativ și 
competent o activitate atît de vas
tă și multilaterală, în sectoare 
atît de felurite, cu sarcini spe
cifice, bizuindu-te exclusiv pe acti
viștii salariați. Numai antrenarea 
unui activ numeros ți puternic per
mite realizarea unui volum atît de 
mare ți complex de muncă. Din ac
tivul organizației orășenești de 
partid București, al comitetelor 
raionale de partid, al comitetelor 
de partid din întreprinderi și in
stituții fac parte mii de comuniști, 
dintre cei mai bine pregătiți pro
fesional, politic și ideologic.

Dar problema principală este nu 
aceea a numărului, ci a competenței. 
Pentru ca activul să poată fi utili
zat cu maximă eficiență este ne
cesar ca din rîndurile Iul să facă 
parte tovarăți de înaltă calificare, 
care se bucură de o recunoscută au
toritate, adevărați ,,maeștri emeriți" în 
profesiunea lor. Totodată, în alcă
tuirea activului se cuvine pornit șl 
de la caracterul precumpănitor 
treburilor pe care le va avea 
rezolvat. E firesc, bunăoară, ca 
raionul Grivița Roșie — raion 
netă predominanță industrială 
peste trei sferturi din rîndurile 
activului comitetului raional să fie 
ingineri, 
maiștri, 
superioară. Prezența în rîndurile 
activului a atîtor cadre competen
te în tehnică și economie a îngă
duit comitetului raional de partid 
efectuarea unor analize temeinice 
a situației în întreprinderile ră
mase în urmă cu planul și luarea 
măsurilor necesare pentru înlătu
rarea neajunsurilor.

E bine să subliniem că, 
deți aparatul de partid al Comitetu
lui orățenesc București, al organelor 
de partid subordonate a fost redus 
numericește în ultimii ani, existența 
unui puternic activ de partid, mereu 
împrospătat, ne-a permis să condu
cem, să îndrumăm, să controlăm cu 
mai multă eficacitate activitatea.

vării sarcinilor de maximă importanță. 
O asemenea folosire eficientă este, 
în general, caracteristică pentru 
organele de partid din Capitală. 
Metoda care și-a dovedit pe de
plin fertilitatea în această direcție 
este formarea de colective alcă
tuite din lucrători ai aparatului 
de partid și tovarăși din rîndurile 
activului, colective care studiază 
într-un anumit sector cîte o pro- 
blemă-cheie. Imporfanf este ca ele 
să-ți concretizeze ajutorul nu numai 
în propunerile ți recomandările de la 
sfîrțitul analizei, ci ți în sprijinul a- 
cordat efectiv, pe teren, organizați
ilor de partid respective.

Putem aminti, în această direc
ție, munca desfășurată în vara a- 
cestui an, sub conducerea unui 
secretar al comitetului orășenesc, 
de un colectiv care a studiat sti
lul de muncă al organizațiilor de 
partid de pe șantierele de con-

strucții. Această analiză s-a soldat 
nu numai cu un plan de- măsuri 
adoptat într-o plenară lărgită a co
mitetului de partid pe D.G.C.M., ci 
și cu un ajutor efectiv, dat pe par
curs.

— Oare pretutindeni toți tova
rășii din activ sînt atrași la re
zolvarea problemelor ?

— In această privință mai exis
tă încă neajunsuri — și pe alocuri 
chiar serioase. O lipsă mai des în- 
tîlnită este aceea că unele comitete 
de partid au tendința de a utiliza 
unii ți aceiați fovarăși din activ la 
diferite acțiuni, neglijîndu-i total pe 
alții. Se mai întîlnesc și situații — 
cum a reieșit recent dintr-o discu
ție cu tovarăși de la Comitetul ra
ional de partid Grivița Roșie — 
cînd unii comuniști, care contează

(Continuare în pag. a III-a)
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tehnicieni, economiști, 
muncitori de calificare

Cum e orientai 
și folosit activui

— Neîndoielnic că existența ac
tivului nu e totul : esențialul e 
cum îl antrenezi și îl folosești...

— Intr-adevăr, problema muncii 
cu activul e întotdeauna o proble
mă de orientare ți perspectivă. A-l 
folosi eficient înseamnă a-l antrena 
pe magistralele principale, ale rezol-

Uzina de țevi Roman. Mshai Burlacu 
și Ion Huțanu, doi fruntași ai sec

ției Laminor 400 mm
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Detalîi arhitectonice la noile blocuri de locuințe din 
cartierul Ploiești-Nord Foto : Gh. Vințilă
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O NOUĂ 
FABRICĂ 
DE CONFECȚII

La Craiova va începe în cu- 
rînd construcția unei fabrici de 
confecții de mare capacitate. 
Construcția acestui obiectiv, 
prevăzut în noul plan cincinal, 
se va întinde pe o suprafață de 
32 000 mp. Corpul principal de 
fabricație — o clădire cu par
ter și șase etaje — va asigura 
desfășurarea fluxului tehnologic 
în cele mai bune condiții. Noua 
unitate industrială va realiza 
confecții din lînă, bumbac, din 
țesături sintetice într-un sorti
ment bogat : costume, paltoa
ne, pardesie, sacouri, taioare, 
rochii, bluze, precum și o gamă 
variată de îmbrăcăminte pen
tru copii. Dotarea cu mașini de 
croit, de cusut, cu prese de căl
cat și alte utilaje de înaltă pro
ductivitate, precum și aplicarea 
unor procedee tehnologice a- 
vansate vor permite obținerea 
unor confecții de calitate supe
rioară și la un preț de cost cît 
mai scăzut. (Agerpres)

însemnări de călătorie 
de Paul Alexandru GEORGESCU

Am decolat de pe aero
portul de la Bruxelles în
tr-o minunată după amia
ză de septembrie și după 
o oră și jumătate, lăsînd 
în urmă Anglia și Irlanda, 
începeam traversarea A- 
tlanticului, la 12 000 de 
metri înălțime. Zburam cu 
aproape 1 000 de kilometri 
pe oră, suspendați între 
două nesfîrșiri : cea 
nătă, întunecată, a 
ceanului sub noi și 
albastră, diafană, a ceru
lui care ne înconjura din 
toate părțile. Timpul pă
rea a 
viteza 
mitea

se fi oprit, căci 
avionului ne per- 
să „mergem" cu 

soarele. Zburam nu nu
mai în amurg, ci o 
dată cu amurgul, prelun- 
gindu-1. Preț de trei cea
suri, am plutit într-un azur 
vîrstat cu tot aurul și sîn- 
gele soarelui care nu mai 
voia să apună, ne-am 
scăldat într-o frumusețe 
cosmică nebănuită, avînd 
ceva din vraja basmelor. 

....Ne apropiem de țărmu
rile nordice ale Americii. 
O stewardesă cu zîmbet 
cinematografic oferă fie
cărui călător o hartă a

BALUL
LUI PESTALOZZI

Se zice că după ce 
au studiat opera re
numitului pedagog el
vețian Johann Hein
rich Pestalozzi (1746— 
1827), 
printre 
complex de 
vederea 
armonioase 
umane din 
vedere 
moral și fizic, directo
rul școlii nr. 17 din 
Ploiești și președinte
le comitetului de pă
rinți au ajuns la con
cluzia că acestei opere 
clasice nu i-ar strica 
unele completări mo
derne. Meditînd în a- 
ceastă direcție, ei au 
hotărît în cele din 
urmă organizarea unui 
ciclu de baluri publice 
cu tombolă. Aceste vo
ioase manifestări țin
tesc un scop pedagogic 
înalt, ele fiind menite 
să contribuie la educa
ția părinților prin 
copii, în sensul că fie
care școlar este dator 
să-și asume un număr 
de bilete și să-și educe 
tatăl, mama și alți 
membri adulți ai fa
miliei ca, la simpla 
arătare a țidulei cu 
ștampila școlii, aceștia 
să scoată imediat din 
buzunare contravaloa-

care prevede, 
altele, un 
: măsuri în 
dezvoltării 
a naturii 
punct de 

intelectual,

me
dicale precum că am- 

un' bii părinți se află în 
atît
cu 

apți 
bal

Canadei, pe care o linie 
roșie marchează ruta a- 
vionului : Terra Nova, 
fluviul Saint-Laurent, Qué
bec, Montréal, Ottawa. E 
însuși drumul urmat de 
descoperitorii țării, sînt 
chiar etapele înfăptuirii 
ei. Dar iată profiiîn-
du-se primul pămînt ca
nadian : Terra Nova.
Ținui aspru, țărmuri stîn- 
coase. Le-au zărit, poa- 

ochii încețo- 
nor- 

lui 
anul 

si

rea indicată. în felul adus certificate 
acesta se speră ca pă
rinții să capete 
reflex condiționat 
de perfect incit 
timpul să devină 
chiar și pentru un 
pe săptămână.

Din punct de vedere 
metodologic, conduce
rea școlii experimen
tează o idee originală 
de distribuire a bilete
lor, o idee simplă, in
genioasă și producti
vă, de un nivel educa
tiv-științific ridicat : 
se face un plan pe 
școală, plan care se 
defalcă pe clase și apoi 
pe elevi. Datorită a- 
cestui sistem ireproșa
bil de repartiție re
vin cîte o sută de bi
lete cam la treizeci 
— patruzeci de elevi, 
ceea ce face ca fiecare 
să poată beneficia de 
cel puțin 2—3. Dacă 
un școlar are numai 
mamă (sau tată), 
deschid două 
lități : fie ca 
tivul părinte 
tre de două 
bal în aceeași 
ră, fie să-și aducă o 
rudă raională. în ca
zuri 
de 
cînd, de pildă, un elev 
din clasa a patra a

se 
posibi- 
respec- 
să in- 
ori la 

sea-

mai serioase 
incompatibilitate,

spital, s-a ținut sea
ma de situație : cele 
trei bilete a cinci lei 
au fost repartizate al
tor cincisprezece co
legi ai numitului, care 
au beneficiat astfel de 
un dublu avantaj : pe 
de o parte au mai dat 
cîte un leu fiecare — 
după 
bilete 
pe de 
mai 
schimb, fiind absolviți 
deci de suplimentul 
de muncă educativă ce 
s-ar fi impus. O carac
teristică remarcabilă a 
sistemului constă în 
faptul că prevede toate 
eventualitățile : 
în 
frați 
doi 
șase 
lete, 
posibilități 
nelimitate de a intra 
și ieși toată noaptea 
din sala de bal.

Pentru reușita 
plină a balurilor 
indicat copiilor, 
la începutul 
școlar, să-și diversifice 
și să-și multiplice 
contribuția la antrena-

ce luaseră toți 
normale — iar 
altă parte n-au 
primit nimic în

dacă 
școală învață trei 

, (se întimplă), cei 
părinți 
pînă la 
ceea ce

•primesc 
nouă bi
le oferă 
aproape

de-
s-a 

încă
anului

rea părinților în viața 
extrașcolară. Bunăoa
ră, li s-a recomandat 
să aducă de acasă ori
ce obiect util și decent, 
care poate figura la 
tombolă. Norocul sau 
hazardill — după cum 
li s-a explicat elevilor 
— poate face ca fața 
de masă, serviciul de 
ceai ori bibelourile să 
se întoarcă. în familie 
în urma tragerii la 
sorți, dacă, bineînțeles, 
donatorii cu sila vor 
lua de bunăvoie cît 
mai multe bilete de 
tragere la sorți. Majo
ritatea școlarilor au, 
de asemenea, de adus 
prăjituri de casă iar în 
cazul cînd, din motive 
bine întemeiate, nu se 
pot conforma, le pot 
înlocui cu dulciuri de 
cofetărie. Fiecare, fără 
excepție, e dator să se 
prezinte în dimineața 
dinaintea reuniunii cu 
o sticlă de 1 kilogram, 
perfect curată, necio
bită și fără nici o eti
chetă, precum și cu un 
pahar gol, perfect cu
rat și fără nici o știr- 
bitură.

te, cu 
șa*i de legende, 
manzii vajnici ai 
Leif Ericson, către 
1000; le-a descoperit
gur, în 1497, John Cabot 
care, asemeni altor navi
gatori și aventurieri cu 
setea de aur în privire, 
căuta trecerea spre Ci- 
pangu (Japonia).

Zburăm mai departe. 
Continentul propriu-zis ne 
întîmpină cu un specta
col impresionant : potopul 
de ape al estuarului Saint- 
Laurent, întins și maies
tuos ca marea. Avionul 
și-a redus înălțimea și pu
tem distinge clar baraje
le și uzinele hidroelectri
ce, ecluzele, pădurile. 
Québec, de trei ori mai 
mare decît Franța și — 
împreună cu Ontario — 
cea mai populată și in
dustrializată 
Canadei. Și 
tinuă...

Sub noi se 
podișul Atlantic, străbătut 
de șerpuirea lui Saint- 
Laurent. Locurile acestea 
sînt un adevărat compen
diu de istorie. Apele flu
viului au văzut canoele 
indienilor irochezi și apoi 
corăbiile franceze, schim
bătoare de vremi. Pe aici 
au trecut Jacques Cartier, 
descoperitorul țării (1543), 
Champlain, care înteme
iază Québecul (1608), și 
Maisonneuve, fondatorul 
Montréalului (1642).

Primul oraș, 
capitala istorică 
rală a Canadei 
se și profilează 
Amestec pitoresc 
ziduri roșii și noi clădiri 
albe, moderne. Verdeață, 
esplanade, parcuri. Ca 
peste tot în Canada, pă
durea pătrunde în orașe, 
aducîndu-le 
Se distinge 
impozantă a 
Frontenac cu ziduri groa
se, turele și acoperișuri 
ascuțite, de aramă ver
zuie. în realitate este un 
hotel de lux, cu 20 de 
etaje, care a împrumutat, 
pentru prestigiu și renta
bilitate, arhitectura me
dievală , „presărată" cu 
puțină Renaștere. Dar nu 
în Québec, cu cei 350 000 
de locuitori, toți francezi, 
și cu 
viens (Mi-amintesc), vom 
găsi sinteza canadiană, 
ci în cel mai mare oraș 
ai țării, Montréal, adevă
rată metropolă cosmopo
lită, la care ajungem peste 
un sfert de oră.

regiune a 
zborul con

mișcă încet

Québec, 
și cultu- 
franceze, 
în zare, 
de vechi

prospețime, 
clar masa 

castelului

deviza Je me sou-

sinteza canadiană,

(Continuare 
în pag. a IH-a)

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Căci mii și mii de oameni, prin mii de părți trăind, 
Partidului viața și visurile-nchină,
Cum clinchete distincte din line strune prind 
Aceeași melodie, fierbinte și deplină.

poef, el 
poezia 

durabile 
din

devine acut șl 
recurgă la mă- 
părinți care

mai 
năzuințe- 
poporului

„Radio-Progres”. 
din magazie două 
materiale cu două
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21,15.

a cărei

sîfnt primite, ce se
au aceste recoman- 

Sîatem la școala ge- 
171.. Doi elevi de vreo

O 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)' 
• 19,15 — Emisiune pentru copii șl 
tineretul școlar : Oaspeții noștri. In- 
tîlnire în Studio cu scriitorul 
Radu Tudoran ® 19,50 — Din viața 
animalelor ® 20,20 — Figuri celebre 
ale ecranului © 22,00 — Pagini din 
opere — Transmisiune de la Sofia 
® 22,30 — Jurnalul televiziunii (II)< 
buletinul meteorologic.

scrisori, 
e gama
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CINEMATOGRAFE

Procesul s-a terminat, sentința 
a fost pronunțată, s-a redactat 
hotărîrea. Tribunalul și-a făcut 
datoria, își poate considera mi
siunea încheiată, dosarul a fost 
închis. Și totuși... După o săp- 
țămînă-două, poți înfîlni cîte un 
judecător studiind sau frunză
rind dosarul, luîndu-și note, cău- 
fînd să-și amintească detalii ale 
dezbaterilor și întocmind apoi 
cu grijă ciorna unei scrisori. Ai 
zice că instanța n-a fost lămu
rită complet, că au mai rămas 
aspecte neclarificate, că mai sînt 
trebuitoare lămuriri. în fapt, este 
vorba efectiv de o continuare a 
procesului, dar în alt cadru și 
cu alți interlocutori. Nu se ana
lizează probe, nu se confruntă 
mărturii, întreprinderea, institu
ția cărora li se adresează scri
soarea nu mai sînt privite ca 
parte civilă și, cu toate că în 
esență e vorba fof de apărarea 
legii, nu se citează articole și 
paragrafe de legi. Scrisoarea 
împărtășește de data asta nu 
întreprinderii ca atare, ci colec
tivului de muncă de unde pro
vine delicventul — acestui co
lectiv socotit ca un puternic fac
tor de educare și influențare — 
o serie de concluzii și observa
ții privind persoana celui care 
pînă nu de mult a figurat ca 
inculpat în proces. Cîfeodafă, 
recomandările dirijează lumina 
reflectorului asupra acelor defi
ciențe care au făcut posibile 
abaterile în activitatea unei în
treprinderi sau instituții. Este, în 
fond, un dialog tovărășesc, fer
til, între instanțele chemate să 
apere și să aplice legea și di
ferite colective de muncă, un 
apel, o invitație la colaborare 
pentru realizarea aceluiași scop 
comun : perfecționarea omului, 
a conduitei lui, educarea cetă
țenilor în spiritul cerințelor puse 
de societate, profilaxia manifes
tărilor antisociale.

mai cînd cazul 
e nevoie să se 
suri severe. Sînt 
știu prea bine dacă copiii 
merg regulat la școală. Lipsiți 
supraveghere, unii rătăcesc 
străzi. Vagabondajul e însă 
focar permanent de infracțiuni. 
Deocamdată nu s-a întîmplaf 
nimic, dar paza bună... Fabrica 
de mase plastice „București" a 
primit trei scrisori despre cîțiva 
copii certați cu școala. Părinții, 
salariați la această întreprin
dere, au fost poftiți la o discuție 
tovărășească la comitetul sin
dical. îndrumările, sfaturile își 
vor croi drum pînă la urmă ; ră- 
mîne de pe acum un bun cîșfi- 
gat faptul că educația copiilor 
este în atenția colectivului din 
fabrică.

Cum se face „priza" 
repede

Se ridicau 
rînduri de 
rînduri de 

bonuri penfru aceeași lucrare. 
Nu știa dreapta ce făcea stîn- 
ga. Tov. vice-președinfe 
CONSTANTIN NÄDRÄGAN : 
„S-a terminat cu acest proce
deu. Reparațiile în termen de 
garanție au fost separate de 
cele de post-garanție. La acest 
capitol, subiectul sustragerilor 
a fost închis".

Am vorbit doar de cîteva scri
sori. Să ne imaginăm însă a- 
ceasfă activitate educativă a tri
bunalelor și procuraturilor pe în
treaga țară, să ne gîndim că fie
care scrisoare declanșează un 
șir de măsuri cu efecte imediate 
sau îndepărtate în timp — că 
oriunde vine ea se închide ven- 
tilul unei deficiențe, se îndreap
tă un om, se remediază o lacună 
— și vom cuprinde mai bine a- 
dînca lor semnificație și impor
tanță.

...„Din dorința de a vă ajuta, 
pe calea prezentei scrisori tovă
rășești v-am adus la cunoștință 
cele de mai sus...'’. Fraza aceas
ta am întîlnit-o în multe scrisori 
de recomandări, ca un leit-motiv 
care dă dimensiunea și timbrul 
specific acestui dialog purtat în 
interesul comun.

• Teatrul de stat de operetă: ROSE
MARIE — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE 
POD — 19,30, (sala Studio) : PATIMA 
DE SUB ULMI — 19,30,
O Teatrul de Comedie : RINOCERII 
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr, 
1) ; OPERA DE TREI PARALE —>
19.30, (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 
76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR !
19.30.
© Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru): OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 19,30, (sala Studio) : 
OPT FEMEI — 20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" :
RĂDĂCINI — 20.
© Teatrul Mic : DACTILOGRAFII j 
CU TOT SOARELE PE MASA — 
19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : 
WOYZECK — 20.
© Studioul Institutului de artă .tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara- 
giale" — ONDINE — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : BĂIATUL ȘI VÎNTUL 
15; 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase» (sala Savoy) : REVISTA DRA, 
GO STEI — 20, (sala Victoria): CU 
MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. t 
PE TREPTE DE LUMINĂ — 20.
0 Circul de stat : PARADA CIRCU
LUI — (spectacol prezentat de Circul 
Mare din Budapesta) — 20.

; ■;
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ma comedie’ ori „Lup
ta cu inerția”, spre anii 
noștri, cum s-ar fi sta
bilit în cuvînt și ima
gine acele viziuni ale 
unui suflet devorat de 
conștiința locului și me
nirii sale în acești ani 
de prefaceri esențiale, 
putem înțelege din dia
lectica poeziei lui Labiș, 
din sentimentul naturii, 
dragostei și morfii, a- 
ceste prezențe obsesi
ve, cadru și substanță a 
trăirii, 
siunile 
putem 
seamă 
ni tații, 
participării 
fale, la lupta comuniș
tilor, din poezia luptei 
cu inerția intimă ori so
cială, care a făcut din 
Labiș glasul puternic al 
conștiinței unei genera
ții, și a mai multora. 
Pentru că, pe măsură ce 
o cunoaștem mai bine, 
sensurile ei se conjugă 
integral cu sensurile 
vieții actuale.

în drumul scurt dar 
decisiv spre poezia de 
idei, Labiș străbate, cu 
întreaga lui copilărie, 
pădurile și munții Mol
dovei, peisaj al tonuri
lor clare, al liniilor pre
cise. Acest peisaj e 
populat de făpturile li
bere și superbe ale 
naturii, de însuși nume
le lui de căprioară a- 
păruf în așteptarea 
primelor iubiri sub ce
tina pădurii de brazi, 
în acest peisaj realita
tea morții avea să-i sfî- 
șie sufletul de copil, 
prin moartea ființei ca
re era însăși numele 
sau, din această lume 
ascultă și înțeleg© în 
toată ființa lui măreția 
și durerea miturilor ro
mânești. Labiș a avut 
ca nimeni altul dreptul, 
pe măsura sufletului 
său, să reconstituie iti
nerarul dantesc, în uni
versul lui infim, șl ci
tești astăzi fragmentele 
rămase cu o durere fără 
margini, gîndindu-te la 
ce straturi ale ființei 
putea duce drumul în
ceput. Dar opera 
Labiș, expresie a 
epoci înnoitoare, 
presionantă prin 
mensiunl și frumusețe, 
are soarta marilor crea
ții, aceea de a fi iden
tificată, pe măsură ce 
timpul ne-o face 
cunoscută, cu 
le intime ale

conturează biografia u- 
nui fimp, este expresia 
unor adînci implicații 
sociale și duce în toa
te direcțiile sale senti
mentul dominant, gestul 
fără echivoc al revolu
ției socialiste. Pe cîf de 
intimă, în căutările si 
zbuciumul ei, pe atîf de 
socială, în toate înțele
surile, poezia lui Labiș 
n-a primit și n-ar fi pri
mit în structura ei ele
mentele obscure, facile, 
epigonice, sfrăine spiri
tului robust ce o expri
ma, străine ideii, cuge
tării profunde 
respirație era.

Ca un mare 
a structurat în 
lui elementele 
ale unei direcții 
poezia românească, de 
la Eminescu la Goga și 
Arghezi, acele elemen
te care corespundeau 
spiritului și căutărilor 
sale, din preajma căro
ra, înfr-un timp uimitor 
de scurt avea să des
chidă marile cicluri ale 
unei poezii filozofice, 
politică în înțelesul cel 
mai uman al cuvîntului. 
Ce ar fi devenit „Infi-

Astăzi, Nicolae Labiș 
ar fi împlinit 30 de ani. 
Aniversarea zilei lui de 
naștere, la mai puțin de 
jumătatea vîrsfei statis
tic obișnuite, ar fi co
incis, fără îndoială, cu 
sărbătorirea unuia din 
cele mai impresionante 
edificii ale poeziei ro
mânești din această ju
mătate de veac, în li
niile căruia am fi putut 
descifra cu emoție fru
musețile depline ale 
gîndirii și sensibilității 
poporului nostru. Teme
liile edificiului Ie-a pus: 
profilul colfuros al zi
durilor în roșu preci
zează conturul conștiin
ței zbuciumate a gene
rației sale, cupole, mo
zaicuri, vitralii reverbe
rează lumina și culorile 
peisajului țării, dar 
Meșterul, înainte de 
coborîrea schelelor, din 
zbor a căzut în pămîn- 
ful românesc, să 
prefacă în izvor.

Labiș avea conștiința 
tulburător de clară a 
menirii lui, a puterii su
fletului său. Poezia lui 
e susținută de o perma
nentă viziune epică,

ce-i dau dimen- 
și relieful. Și 

înțelege mai cu 
din poezia dem- 
a lucidității, a 

intense, fo-

Nicolae LABIȘ

tn-
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Un avw&Ssmen$ 
și primele efecte

Cîf de bogată este experiența 
acumulată de aceste colective 
de-a lungul anilor în acțiunea de 
educare a tineretului se vede 
din rezultatele obținute la între
prinderea de reparații auto 2.

„Pe băieții cu „probleme" 
— zîmbește șeful de brigadă 
ȘTROIE DUMITRU — îi dăm 
în echipele unde sînt mai 
mulți membri de partid și 
meseriași buni ; nu-i luăm cu 
dădăceala, că nu facem nimic. 
Le și spunem fiecăruia : stai 
cu ochii pe vecinul de la banc 
și fă ca el. O să-ți fie greu la 
început, dar te dai pe brazdă. 
Cum a fost, că n-am alt exem
plu la îndemână, cu Mihai I. 
A făcut doi ani închisoare 
pentru huliganism. Nu știa 
meserie, cam nu prea voiau 
să-l primească oamenii la lu
cru. Să încercăm și noi — am 
zis celor din brigadă. E tînăr 
și-i păcat să se piardă. L-au 
luat în primire strungarii. 
Maistru i-a fost chiar secre
tarul U.T.C., Ion Novac. Au 
trecut vreo doi ani. A vrut și 
el, l-am ajutat și noi. Așa se 
face „priza“ repede. Sîntem 
mulțumiți de dînsul. Strungar 
bun, respectuos, s-a schimbat. 
S-a căsătorit, nu mai e certă
rețul de pe vremuri".

Unic și vast, oceanul iși mina pe nisipuri 
Talazuri felurite cu creștetele vii.
Atîtea mii de stele în tot atîtea chipuri 
Dau fermecată viață aceleiași tării.
Atîtea mii de oameni prin mii de părți trăind 
Partidului viața și visurile-nchină,
Cum clinchete distincte din line strune prin 
Aceeași melodie fierbinte și deplină.

In marile uzine de fier, alunecînd 
Printre imense jerbe de flăcări și de stele, 
Peste arate, negre întinderi de pămînt, 
Ori lîngă blinde turme cu ugerele grele 
— Aceleași idealuri văd oamenii nutrind, 
A clasei idealuri sub mii de frunți se-mbină. 
Cum clinchete distincte din line strune prind 
Aceeași melodie fierbinte și deplină.

Zăpadă abundentă... dar Ia Poiana 
Brașov

Cum 
fîmplă 
dări ? 
nerală 
14—15 an! au făcut cîteva pot
logării mărunte. Tribunalul „Gri- 
vifa Roșiei” le-a aplicat măsura 
de sigurapță a libertății supra
vegheate. Educarea și reeduca
rea celor susceptibili de a de
veni infractori e o problemă 
complexă. Judecătorul a trimis 
școlii o scrisoare invitînd-o să 
colaboreze la această activitate. 
„Vă comunicăm acestea pentru 
ca minorii să fie supravegheați 
de conducerea școlii, să se țină 
o strînsă legătură prin dirigin
tele clasei cu familiile inculpa- 
ților, să fie sprijiniți de colecti
vul clasei pentru ca pe viitor să 
fie feriți de a mai comite aba
teri, să devină cetățeni con- 
știenți..."

Un întreg program educativ.
Am întrebat-o pe tovarășa 

directoare adjunctă LUCREȚIA 
BUZAMENT despre primele re
zultate.

— „Elevul I. P. a frecventat 
regulat cursurile de la înce
putul anului școlar. Are acum 
note de promovare. Nu ni s-au 
mai adus la cunoștință alte 
abateri. Am rugat-o pe diri
gintă să țină în mod special 
legătura cu elevul pentru că 
părinții îl supraveghează mai 
puțin. Se poartă bine cu co
legii, e mai respectuos cu ce
tățenii. Facem mereu apel la 
resursele, conștiința și voin
ța lui".

E pe drumul cel bun, va să 
zică. Cum e cu al doilea ?

„Celălalt e mai refractar. 
Nici nu vă puteți imagina cit 
am discutat acest caz. Profe
soara merge mereu pe la el 
acasă. Nu ne ajută familia. 
S-a stat de vorbă cu mama, 
am aflat de unele necazuri 
ale ei, vom face apel la comi
tetul de părinți. Dacă reco
mandările justiției s-au dove
dit utile ? Nici nu se discută".

Tribunalele și procuraturile, 
exercifîndu-și acțiunea lor de 
prevenire, nu trimit scrisori nu-

Alt compartiment 
al educației

Să răsfoim și alte 
Vom vedea cîf de largă 
de preocupări. Cităm :

„...se desprinde faptul că 
materialele răspîndite la di
verse puncte de lucru nu erau 
date în păstrare..." (către în
treprinderea de Construcții Me
talice și Prefabricate).

„...avînd asemenea antece
dente penale, potrivit dispozi
țiilor legale, inculpatului nu i 
se putea încredința o muncă 
de gestionar" — (către I.R.T.A.) 

„Șoferul A. C. a provocat 
degradări unei basculante. 
Motivul : nu i s-a făcut un in
structaj temeinic" (către I.T.B.).

„...din dezbateri a reieșit că 
predarea și preluarea mărfii la 
afumătorie se fac conform 
unui obicei — și nu conform 
instrucțiunilor și cu respecta
rea actelor de predare-primi- 
re" (către Of. peștelui).

în esență, tot despre edu
cație e vorba, despre „educația” 
economică a întreprinderilor. Cu 
două rezultate : semnalîndu-se 
deficiențele, se recomandă căile 
de înlăturare și deci de preve
nire a abaterilor ; se dau îndru
mări utile — și nu totdeauna cu
noscute pentru respectarea lega
lității și organizarea activității 
economice conform prevederilor 
legale. Este, practic, un ajutor 
substanțial dat conducerilor mul
tor întreprinderi.

Efectele unora dintre reco
mandări ? Să le trecem în re
vistă.

La I.R.C.R. muncitori angajați 
fără pregătirea corespunzătoare. 
Inginer șef BARANGA : „An
gajarea se va face de către o 
comisie pe baza verificării cu
noștințelor".

Urieșesc, cît munții semeți pe zări sculptați, 
Partid al celor vrednici, cinstiți, fără de număr. 
Văd cum întreaga țară cu rodnic pas străbați 
Și aripile hainei îți flutură pe umăr.
In pieptul tău puternic mari flăcări se aprind 
Din zeci de mii de inimi strîngîndu-se-n lumină, 
Cum clinchete distincte din line strune prind 
Aceeași melodie, fierbinte și deplină.

Multe din scrisorile
lor populare în ce privește realizarea propunerilor făcute de cetățeni. 
Corespondenți voluntari de la orașe și sate relevă preocuparea sfaturi
lor populare, a deputaților pentru găsirea soluțiilor practice de înfăp
tuire a lucrărilor gospodărești-edilitare propuse, pentru sprijinirea și sti
mularea inițiativei cetățenilor. Nu lipsesc însă nici sesizările despre lu
crări începute și lăsate neterminate, despre indiferența față de propu
neri utile, care pot fi aplicate.

într-o scrisoare amplă, corespon
dentul voluntar CONSTANTIN 
BANCIU face un bilanț al reali
zărilor din orașul Fetești, care au 
avut ca punct de pornire propuneri 
ale cetățenilor în cadrul întîlniri- 
lor cu candidații în alegerile de 
deputați din martie a.c. Comitetul 
executiv al sfatului popular orășe
nesc, deputății s-au străduit să fo
losească toate posibilitățile existen-

te pe plan local, au analizat perio
dic stadiul lucrărilor și au solicitat 
sprijinul cetățenilor. Iată cîteva din 
propunerile înfăptuite pînă acum : 
extinderea rețelei electrice pe stră
zile M. Sadoveanu, Panduri, Teilor 
și altele, a conductelor de apă; îm
prejmuiri cu gard din prefabricate 
la școli, înființarea unor chioșcuri 
de pîine în cartierele Vlașca și Fe- 
tești-Gară, asfaltarea și amenaja
rea mai multor străzi etc.

Un alt corespondent voluntar, 
tov. IOAN SÎIU, ne relatează des-

Pierderea

(Urinare din pag. I)

Neîndeplinirea planului valoric 
și fizic este pricinuită și de anu
mite greutăți pe cere le provoacă be
neficiarul. Iată ce ne spune 
ceastă privință tov. ION 
GHIU, directorul T.R.C.B.

.Pentru obiectivele noi, 
central Gostat 

cu mare 
de lucrări.

am

în a- 
BUR-

trus- 
a defini- 

întîrziere lis- 
în asemenea 
putut să ne 

timp cu toate

99* 
tul 
tivat 
tele 
condiții nu 
aprovizionăm din 
materialele necesare, să ne organi
zăm bine activitatea. Stabilirea cu 
ntîrziere a unor obiective pre-

zintă și alte inconveniente. In
stitutul de studii și proiectări a- 
gricole se apucă tîrziu de lucru, ne 
predă documentația după cîteva 
luni. în această situație, pe unele 
șantiere lucrările încep tîrziu și 
practic ne rămîne la dispoziție pu
țin timp favorabil. Pentru ca mun
ca noastră să se îmbunătățească, do
rim să ni se spună din vreme ce o- 
biective urmează să se facă, să se 
asigure documentația la timp”.

Aceste cerințe îndreptățite ale 
constructorului trebuie satisfăcu
te. Cu atît mai mult cu cît defini
tivarea' cu întîrziere a listelor de 
lucrări provoacă și alte neajun
suri. Uneori, fiind pus în situația 
să lucreze repede, proiectantul 
(I.S.P.A.) nu stabilește cele mai co
respunzătoare soluții. Cît de dău
nătoare sînt asemenea practici re
zultă din cele relatate de tov. GRI- 
GORE CHIȘLEANU, directorul 
trustului G.A.S. București.

„La complexele de taurine au 
fost proiectate grajduri în care 
distribuirea furajelor se face di
rect din remorci, dar ușile pre
văzute și chiar construite au a- 
vut dimensiuni necorespunzătoare 
față de gabaritul mijloacelor de

transport. La complexul de la Ol
tenița, din cauză, că drumurile in
terioare sînt situate sub nivelul 
solului, apa stagnează pe ele a- 
tunci cînd plouă".

In proiectarea diferitelor obiective, 
dar mai ales a complexelor de tip 
industrial penfru creșterea animale
lor, nu trebuie admisă sub nici un 
motiv pripeala, 
fiilor indicate în documentația teh
nică trebuie să stea studii apro
fundate, calcule 
roase. Aceasta nu 
nici prelungirea
în studiile tehnico-economice în
tocmite pentru complexele de tau
rine, bunăoară, precum și în plan 
au fost prevăzute și sumele pentru 
amenajările necesare pregătirii fu
rajelor. Ele n-au fost 
pînă în prezent, adică 
aproximativ doi ani de la 
lucrărilor. De ce această 
Iată explicația primită la trustul 
central G.A.S. : întrucît asemenea 
bucătării se proiectează pentru pri
ma dată în țară, prototipul se ex
perimentează, în prealabil, la în- 
grășătoria de la Nădlac-Banat. Pînă 
la definitivarea lui se fac instalații 
provizorii, care sînt în curs.

Măsura este bună. Ea pornește

La baza sotu-

economice rigu- 
înseamnă însă 

lor nejustificată.

realizate 
nici după 
începerea 
situație ?

,SäÄ

La Muzeul de Artă, în secția de res
taurare a picturilor în ulei
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“1 
de la intenția de a se preveni iro
sirea fondurilor. Dar nu e posibil @ 
ca această lucrare să fie proiecta- g 
tă și executată mai repede, fără 
a se prejudicia calitatea ?

Pentru înlăturarea tuturor défi- g 
ciențelor amintite se cere o exi
gență sporită din partea trustului | 
central Gostat și a proieetanților la | 
indicarea soluțiilor constructive, o co
relare mai judicioasă a planului de 9 
dare în funcțiune a diferitelor obiec- | 
five.

★
Pînă la sfîrșitul anului a rămas 

puțin timp.1 Constructorii au dato
ria să depună eforturi susținute 
pentru terminarea obiectivelor în
cepute, care au termene de pre
dare în 1965 și pentru crearea 
frontului de lucru necesar în 1966. 
In ce privește activitatea de viitor 
este pozitiv faptul că Trustul cen
tral G.A.S. a luat, în această toam
nă, o serie de măsuri menite să 
asigure definitivarea din timp a 
listei obiectivelor ce trebuie reali
zate în 1966, elaborarea în termen 
util a proiectelor. Ele trebuie însă 
urmărite cu perseverență, astfel 
ca trusturile de construcții să poa
tă începe lucrul pe șantiere încă 
din primele luni ale anului.

pre gospodărirea comunei Nucet, 
raionul Tîrgoviște, unde, între al
tele, s-au reparat morile, s-a con
struit un pod, s-a îmbunătățit a- 
provizionarea cu mărfuri a coope
rativei etc. Despre activitatea 
desfășurată de sfaturile populare, 
de deputați, pentru înfăptuirea 
propunerilor făcute de cetățeni, 
ne-au scris și ELENA CUMPÄNA- 
ȘU, din orașul Corabia, AUREL 
MARIAN din Cîmpulung Muscel 
(despre realizările din comuna 
Stoenești), GH. COMAN (despre 
gospodarii comunei Posești, raio
nul Tëleajen), CORNEL HOGMAN 
din Petroșeni, regiunea Hunedoara, 
ANA MUREȘAN din Lipova, 
giunea Banat,, și alții.

S-AU POTICNIT 
LA JUMÂÏÂHA 
DRUMULUI
Ca gospodar al comunei sau ora

șului, sfatul popular trebuie să 
chibzuiască bine cînd începe o lu
crare, să ia toate măsurile pentru 
a o duce pînă la capăt în cel mai 
scurt timp posibil. Ni se semnalea
ză, însă, că în unele locuri nu se 
procedează așa. Rezultatul ? Lu
crări începute la propunerea ce
tățenilor sau inițiate de înseși sfa
turile populare durează prea mult 
timp sau sînt lăsate în părăsire. 
„La Dumeștl, raionul Negrești, a 
început în anul 1964 construcția 
unei școli — ne-a scris ing. A. JU- 
GARU. Dar cu toate că localul 
propriu-zis e gata, copiii nu i-au 
călcat pragul din cauză că nu s-au 
construit unele anexe absolut ne-

cesare unei școli. Dat fiind că lu
crările neexecutate nu comportă 
cine știe ce cheltuieli și că sfatul 
popular n-ar fi ajuns în pană de 
bani dacă ar fi chibzuit mai bine 
materialele și fondurile, trebuie 
trasă concluzia că nu s-a proce
dat gospodărește".

Despre lucrări începute și Deter
minate ne-au scris și alți cores- 

' pondenți și cititori.
„Au trecut cinci ani de cînd, la 

propunerea și cu contribuția bă
nească a cetățenilor, la Crasna, ra
ionul Vișeu, s-a adus un grup elec
trogen pentru electrificarea comu
nei — scrie un grup de cetățeni 

. din această localitate. Dar tot de 

. atita timp, grupul electrogen zace 
ruginit și descompletat, aruncat pe 
un loc viran, iar locuitorii comu
nei folosesc tot lămpile cu petrol. 
Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal, căruia cetățenii 
i-au cerut în nenumărate rînduri 
să-l pună în funcțiune și s-au o- 
ferit să dea ajutor la această trea
bă, n-a întreprins nimic".

Locuitorii comunei Ciupa do
resc de multă vreme să aibă la 
îndemînă un mijloc de transport 
spre Găiești, ne-a scris MARIA 
DIACONU. „Cînd a început con
strucția unui pod peste Neajlov, 
ei se și vedeau ureînd în autobu
zul care urma să fie pus în circu
lație. Podul e gata de mult, traseul 
s-a deschis de două luni, dar auto
buzul nu vine în comună. Din ce 
cauză ? De cîteva luni se tot ami
nă amenajarea drumului la ca
petele podului. Iată cum o lucrare 
de interes obștesc, propusă de ce
tățeni, a fost lăsată baltă de orga
nele care răspund de gospodărirea 
comunei și raionului".

o OLD shatterhand _ film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
e DINCOLO DE
Palatului (seria de bilete 1577 — orele 
19,30), Republica — 9,30; 11,30; 14; 
16,30; 18,45; 21.
o PAT ȘI PATACHON ; Cinemateca
— 10; 12; 14.
o îndrăznețul pardaillan — 
cihenîaăcop : ' Lticeafărul — 9; 11,15; 

£13,30; 15,45; • 18,15; ‘20;30, Festival — ' 
9,45; 12;''T4;15;’16,45; 19; 21, Feroviar 
—, 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 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.
O 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 carnaval), 
Modern (completare Sport nr. 5/1065)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
® SAȘA : Capitol (completare Uni
versuri picturale) — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21.
Ö A FOST ODATĂ UN MOȘ 
BABA : Victoria — 9,45; 12; 
16,30; 18,45; 21.
O CAMERA IN FORMĂ DE 
Central — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
© PRIMII ANI : Lumina (completare 
Calitate în cantitate industrială) — 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© RUNDA G : Union (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 15,30; 18;
20.30, Cosmos (completare Suită bă
nățeană) 16; 18; 20.
® PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
® VESELIE LA ACAPULCO : Doina 
(completare Sport nr. 5/1965) — 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
« O CĂLĂTORIE EXPERIMENTA
LA IN MAREA ROȘIE — cinema
scop ; CÏNTECUL YMEI SUMAR — 
VREAU SA ȘTIU TOT nr. 40; UN 
CROS NEOBIȘNUIT : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare.
® CARTIERUL VESELIEI : Giulești
— 15,30; 18; 20,30, Dacia — 9—13,30 in 
continuare ; 15,45; 18,15; 20,45.
® FEMEIA NECUNOSCUTA : Cul
tural (completare Călătorie în para
disul păsărilor) — 10,30; 15; 17,45;
20.30.
O ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30.
• ULTIMA VACANȚĂ : Grivița -t 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15.
® LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Bucegi (completare Vezi, rîn- 
dunelele se duc) — 10; 12,30; 15;
17,45; 20,30.
© MISTERELE PARISULUI — cine
mascop : Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30. 
© BOCCELUȚA : Flacăra (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 10; 
15,30; 17,45; 20.
© LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ : Vltan
— 16; 18,15; 20,30.
© MARILYN — cinemascop : Miorița 
(completare Vizita conducătorilor, de 
partid și de stat în regiunea 1 ftra- 
mureș) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Volga (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în re
giunea Cluj) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
O PÎNĂ LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop : Munca (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 16; 18; 20.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Popular (completare Anul nașterii : 
1805) : — 10,30; 16; 18,30; 21, Ferentari 
(completare Pionieria nr. 5/1965) — 
10; 16; 18,15; 20,30.
© WINNETOU — cinemascop : 
COMOARA DIN LACUL DE ARGINT
— cinemascop : Arta — 9,15; 12,45; 
16,30; 20,15.
O UNCHIUL MEU : 
pletare Pionieria 
18; 20,15.
© CARTOUCHE 
Crîngași — 10; 16;
© PRIMA ZI
— cinemascop : Munca (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 16; 18,15; 
20,30.
O CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : Co- 
lentina — 15,30; 18; 20,30.

Moșilor (com- 
nr. 5/1965) — 15,30;

— cinemascop : 
18,15; 20,30.

DE LIBERTATE,—

Studierea atentă și înfăptuirea propunerilor judicioase făcute de 
cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a orașului sau a comunei, în 
diferite verigi ale deservirii etc. constituie o principală îndatorire a 
sfaturilor populare, o expresie a legăturii lor cu masele, un mijloc de 
îmbunătățire continuă a activității și stilului lor de muncă. Membri
lor comitetelor executive, tuturor deputaților în sfaturile populare li 
s-a acordat de către cetățeni încrederea de a conduce treburile ob
ștești. Este de la sine înțeles că numai printr-o muncă plină de iniția
tivă și spirit gospodăresc, pusă în slujba intereselor obștești, ei dove
desc că răspund încrederii acordate. Se impune ca sfaturile populare 
să. analizeze temeinic cum se ocupă comitetele executive, fiecare de
putat de realizarea propunerilor făcute de către cetățeni și să ia 
hotărîri practice, stabilind răspunderi și termene de înfăptuire.

și 
va 
în 
va

Tlmpul probabil pentru 3, 4 
5 decembrie. In țară : Vremea 
continua să se răcească, mai ales 
prima parte a intervalului. Cerul 
fi variabil. Vor cădea precipitații
locale, mai ales sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vînt slab pînă la 
potrivit predominînd din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 8 și 2 grade, iar maximele 
între minus 4 și 8 grade. Ceață lo
cală. In București : Vreme în răcire 
treptată. Cer variabil. Vor cădea 
precipitații. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în scădere.
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SEMNAREA PLANULUI DE CO
LABORARE ȘTIINȚIFICĂ ÎNTRE 
ACADEMIA REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA ȘI ACADEMIA 

CHINEZĂ DE ȘTIINȚE
La 1 decembrie a fost semnat, la 

București planul de colaborare 
științifică pe următorii doi ani în
tre Academia Republicii Socialiste 
România și Academia Chineză de 
Științe. Planul prevede dezvoltarea 
în continuare a relațiilor științifice 
prin vizite reciproce pentru docu
mentare, schimb de experiență și 
participare la diferite reuniuni cu 
caracter științific, schimburi de 
cărți, publicații și de alte materiale 
de specialitate. Planul a fost sem
nat de acad. Ștefan Nădășan, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, și de acad. Ien 
Tzi-țî, șeful secției tehnico-științifi- 
ce a Academiei Chineze de Științe, 
printre cei prezenți la semnare se 
aflau acad. Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte, și Dumitru Dumitrescu, se
cretar prim al Academiei, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

PRIMIRE LA MAREA 
ADUNARE NAȚIONALĂ

Miercuri, acad. Șt. S. Nicolau, 
Vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, a primit la Palatul Marii 
Adunări Naționale pe acad. Ien Tzi- 
țî, membru al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, și 
acad. Gu Gun-șiui, membru al A- 
dunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, sosiți în țară 
cu prilejul semnării planului de 
colaborare științifică între Acade
mia Republicii Socialiste România 
și Academia Chineză de Științe. La 
întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat deputatul C. Paraschivescu- 
Bălăceanu și acad. Dumitru Du
mitrescu, secretar-prim al Acade
miei. A fost de față Liu Fan, am
basadorul R. P. Chineze.

PLECAREA MINISTRULUI 
DE EXTERNE 

AL PAKISTANULUI
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala Zulfikar Aii Bhutto, minis- 
rtrul afacerilor externe al Pakista
nului, și persoanele care l-au înso
țit. La plecare, oaspeții au fost sa
lutați de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor, externe, șl E- 
duard Mezinçescu, adjunct al mi
nistrului. H

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE MONGOLE 
Delegația Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole, condusă de Ba- 
zarîn Șirendîb, a făcut miercuri o 
vizită pe șantierul de construcție a 
hidrocentralei electrice „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. (Agerpres)

Activul de partid
un rezervor 
nesecat de energii

(Urmare din pag. I)

ca făcînd parte din activ, nu mai 
lucrează de multă vreme în cu
prinsul raionului. E necesar să com
batem cu mai multă fermitate forma
lismul manifestat în această direcție, 
să dăm un sprijin mai perseverent or
ganelor de partid pentru a avea pre
tutindeni un activ nu „pe hîrfie", ci 
real, un activ intr-adevăr... activ.

Esențialul: eficacitatea
— Statutul P.C.R. pune un ac

cent deosebit pe finalitatea muncii 
cu activul, pe mobilizarea acestuia 
nu numai la elaborarea hotărîrilor 
ci și la organizarea și controlul în
deplinirii lor.

— Controlul înfăptuirii hotărîrilor, 
a sarcinilor de partid, reprezintă, 
după cum arată practica, un domeniu 
în care competența, spiritul de ini
țiativă al activului se pot ma
nifesta în modul cel mai deplin. 
Așa cum subliniază documentele 
Congresului al IX-lea, o metodă 
care și-a demonstrat convingător 
V”‘.oarea și eficiența este utilizarea 
grupelor de control formate din ac
tiviști de partid și specialiști din 
diferite domenii care fac parte din 
activ. în munca noastră grupele 
de control au devenit o metodă 
frecvent folosită, bineînțeles nu
mai în cazurile în care este nece
sară și cu grijă pentru maxima ei 
eficiență. Bunăoară, în urma 
unei ședințe a biroului comitetului 
orășenesc de partid, în care a fost 
analizată activitatea sindicală pe 
linia întrecerii socialiste, s-au sta
bilit un șir de măsuri menite să 
ducă la lichidarea unor aspecte de 
formalism, la îmbogățirea conținu
tului întrecerii. Dacă ne-am fi li
mitat numai la elaborarea acestor 
măsuri, am fi rămas la jumătatea 
drumului. S-au format însă grupe 
de control, cu participarea unui 
T tmăr însemnat de tovarăși din 
activul de partid, grupe care s-au 
deplasat în întreprinderi, dînd un 
sprijin susținut pentru înlăturarea 
neajunsurilor și informînd comite
tul orășenesc despre stadiul tradu
cerii în viață a măsurilor stabilite.

Mai sînt încă destule comitete de 
partid care consideră că activul poate 
fi antrenat exclusiv la pregătirea unor 
materiale, la elaborarea unor hotărâri 
și că rolul său aici se încheie. în 
felul acesta, ele îți strîmtează singure 
aria de acțiune. Mai grav mi se 
pare însă faptul că în unele în
treprinderi și raioane propunerile 
și recomandările făcute de către 
activ rămîn uitate prin dosare. Un 
exemplu elocvent în această pri
vință îl oferă comitetul de partid 
de la uzinele „23 August“. O re
centă analiză efectuată aici de o 
grupă de control a comitetului o- 
rășenesc de partid a constatat că 
se perpetuează unele lipsuri legate

In primul meci pentru

„Cupa campionilor europeni"

Dinamo"Bucyrești a învins 
pe InternazionalerMilano

După recenta victorie asupra repre
zentativei Portugaliei, fotbalul româ
nesc a obținut un nou rezultat va
loros : jucînd ieri pe stadionul „23 
August" din Capitală, Dinamo- 
Bucureșfi a întrecut cu 2—1 cunoscuta 
formație italiană Infernazionale-Mi- 
lano, deținătoarea „Cupei inter
continentale”. Acest meci a fost pri
mul din cele două pe care campioa
nele României și Italiei urmează să le 
susțină în cadrul turului doi al edi
ției 1965—1966 a „Cupei campionilor 
europeni”.

Partida de ieri a prilejuit o dispută 
dîrză, pasionantă. Este îmbucurător 
faptul că, în această întâlnire impor
tantă, dinamoviștii au reușit să se im
pună, imprimînd jocului un ritm 
vioi, derutant, care i-a pus deseori 
în încurcătură pe Sarfi, Picchi, Mala- 
frasi, Bedin, considerați printre cei 
mai autorizați promotori ai „apărării 
beton". Meritele dinamoviștilor sînt 
cu atît mai mari cu cît au avut .de 
recuperat handicapul de un gol pe 
care l-au primit — din vina lor — 
în primele minute ale partidei. (La un 
contraatac al milanezilor, apărarea

bucureștenilor s-a oprit, reclamînd 
ofsaid ; cum însă arbitrul nu fluierase, 
Peiro și-a continuat cursa și, nestin- 
gheriî, a șutat imparabil).

Dinamoviștii și-au regrupat din nou 
forțele și, printr-o fructuoasă colabo
rare între mijlocași și înaintași, au 
întreprins un adevărat asalt la poarta 
lui Sarfi. Egalarea a survenit după 
vreo zece minute, dar, în fot acest 
răstimp, aproape întreaga echipă di- 
namovistă se masase în careul italie
nilor. Ene și Pîrcălab au fost de două 
ori în situații atît de favorabile de 
a marca încît arbitrul, anticipînd 
parcă reușita, se și întorsese cu fața 
spre centru, gata-gata să indice re
luarea jocului de la mijlocul terenu
lui. Minutul 25 a adus egalarea. 
Ghergheli a primit mingea pe ex
trema dreaptă, l-a driblat pe Picchi 
și a urmărit mingea pînă aproape 
de linia de poartă. De acolo a cen
trat cu boltă exact pînă la Frățilă, 
aflat puțin lateral, în careu. O inter
venție cu capul și mingea s-a oprit 
în plasă : 1—1.

La numai trei minute, o greșeală a 
apărării urma să fie fructificată de

Golul lui Frâțliâ. Sării scoate mingea din poartă
Foto : Gh. Vlnțilfl

Domenghini. Șutul lui a nimerit însă 
bara laterală. Meciul își urmează 
cursul la fel de pasionant. Echipa 
noastră realizează mai departe faze 
periculoase, înaintașii derutîndu-și 
adversarii printr-o serie de schimburi 
de locuri. Un singur apărător italian 
nu pare a fi dezorientat de impetuo
zitatea afacanților români ; este Lan- 
dini, purtătorul tricoului cu nr. 3, 
care îl urmărește ca o umbră pe 
Pîrcălab.

Contraatacurile Italienilor sînt și 
ele destul de periculoase, mai ales 
că apărarea dinamovisfă nu se 
descurcă atît de bine, greșind nu
meroase pase, intervenind cu întîr- 
ziere și cu mari ■ eforturi la faze care 
puteau fi oprite destul de simplu. 
Dafcu, în formă bună, rezolvă cu 
curaj o serie de situații critice, plon- 
jînd la picioarele înaintașilor de la 
Internazionale. Din filmul primei 
reprize mai sînt de menționat două 
ratări ale dinamoviștilor Ene și Haidu, 
care, pe rînd, la interval de cîteva 
secunde, și-au pus mîinile în cap ne- 
putînd înțelege nici ei cum de n-au 
putut ajunge mingea ce le-a trecut 
chiar prin fața ochilor.

Golul victoriei dinamoviste l-a în
scris după pauză (în minutul 52) 
Haidu, care, la o minge pierdută de 
Landini, a șutat puternic sub bară. 
Timpul trece, iar dinamoviștii domină 
insistent. Italienii nu se pot împăca 
cu gîndul că pot rata victoria. Ei în
cearcă să forțeze alura, dar, jucînd 
nervos, comit numeroase faulturi. Ar
bitrul elvețian Keller trece cu vede
rea nu puține din aceste infracțiuni, 
fapt care duce la noi iregularități și 
dăunează cursivității jocului. Firește 
însă că toleranța arbitrului față de 
duritățile unora dintre fotbaliștii oas
peți nu poate scuza nicidecum com
portarea reprobabilă a cîtorva spec
tatori, care, spre sfîrșitul meciului, au 
intrat pe terenul de joc.

în partea finală, partida s-a des
fășurat mai mult la mijlocul terenu
lui, dinamoviștii căutînd să mențină 
scorul.

lată și formațiile :
Dinamo-București (antrenori : Traian 

tonescu, Angelo Niculescu): Datcu — 
Popa, Nunweiler III, Nunweiler IV, 
Ivan, Ghergheli, Ștefan, Pîrcălab, 
Frățilă, Ene II, Haidu.

Internazionale (antrenor Helenio 
Herrera) : Sarti — Malatrasi, Picchi, 
Landini, Bedin, Guarnieri, Jair, Gori, 
Peiro, Corso, Domenghini.

Returul meciului va avea loc la 15 
decembrie la Milano. Este de aștep
tat ca, în perioada care a rămas, for
mația bucureșfeană să se pregă
tească în continuare cu seriozitate, 
pentru a putea realiza și în depla
sare un joc valoros.

Conferință în problema
construcțiilor capitale

Recent a avut loc la 
Pekin o conferință pe țară 
în problema construcțiilor 
capitale, care a analizat 
experiența acumulată în 
acest sector în cursul a- 

și a trasat di- 
pentru anul

Ion DUMITRIU

de organizarea producției care au 
fost semnalate încă în 1963, cu pri- • 
lejul unei analize asemănătoare și 
a unei plenare lărgite a comite
tului de partid pe uzină cu activul 
său. Numeroși tovarăși din activ au 
făcut atunci propuneri a căror a- 
plicare ar fi contribuit la îmbu
nătățirea întregii munci în uzină.

„ta campanii* sau siste
matic, cu continuitate?

— V-am ruga să vă referiți și la 
modul cum se asigură caracterul 
de continuitate al muncii cu ac
tivul.

— Folosirea permanentă a activu
lui, atragerea lui sistematică în munca 
economică, politică, educativă presu
pune o viziune de ansamblu asupra 
forțelor din care este alcătuit, o con
cepție metodică asupra repartizării 
lui în cadrul feluritelor acțiuni. A- 
ceasfa decurge din însuși caracterul 
organizat, planificat al întregii munci 
de partid.

Există domenii în care acest ca
racter de continuitate se asigură 
cu perseverență — și roadele sînt 
vizibile. Bunăoară, în domeniul pro
pagandei și muncii politice de masă, 
activul comitetului orășenesc este an
trenat cu regularitate în toate acțiu
nile. Numai anul acesta — în afară 
de sprijinul activ dat în perma
nență învățămîntului de partid și 
politic U.T.C., învățămîntului ideo
logic al cadrelor didactice — el a 
luat parte la analiza muncii desfă
șurate de cluburile sindicatelor, a 
activității artistice de amatori, a 
propagandei tehnice în întreprin
deri. Concluziile acestor analize au 
fost apoi dezbătute în consfătuiri, 
ședințe de birou, plenare ale co
mitetului orășenesc, care s-au sol
dat cu planuri de măsuri concrete. 
S-ar putea aminti și experiența 
bună în această privință a Comi
tetului raional de partid Nicolae 
Bălcescu, care a organizat cu acti
viști nesalariați un centru de do
cumentare pentru munca politică 
de masă. Cu ajutorul activului oră
șenesc s-a studiat eficiența adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază, calitatea instruirii secre
tarilor. Același lucru se poate 
spune și despre folosirea activului 
în anumite probleme economice 
atît la comitetul orășenesc, cît și 
la comitetele raionale.

Dar esențialul este să privești acti
vul nu numai pe sectoare, „pe felii", 
ci și în întregul său, să-l antrenezi în 
ansamblu la munca organului de par
tid, să folosești cu consecvență ex
periența sa. Convocarea cu regula
ritate a activului în adunări de lucru, 
bine pregătite, care să dezbată cele 
mai importante probleme ale muncii 
de partid, principalele hotăriri ale 
partidului și guvernului și să stabi
lească măsuri în vederea traducerii 
lor în viață, face parte organică din 
noțiunea de muncă colectivă, din 
stilul de muncă pe care aceasta îl 
presupune. Asemenea adunări au 
loc însă aproape numai în preaj
ma unor evenimente mai. deose
bite, în pregătirea unor acțiuni 
mai importante. Comitetele raio
nale Grivița Roșie și Nicolae 
Bălcescu, bunăoară, nu și-au con
vocat în anul acesta niciodată 
activul spre a pune în discuție u- 
nele probleme curente sau de per
spectivă ale muncii de partid. 
Ne vom strădui să ajutăm comife-

fele de partid să Înțeleagă că adu- dimpotrivă, copii care sparg fla-
narea activului, ținută la anumite In- coane, garafe, urcioare declarate
fervaie, constituie un mijloc impor- necorespunzătoare, copii care spa-
tanf de fructificare a capacității crea- lă sticlele la cișmeaua din stradă
foare a specialiștilor, a activiștilor de ; :ți pad drastic etichetele cu cite un 
partid și de stat. 'i -zio călău.

La drept vorbind, e șl o chestiu- înfățișarea unui asemenea bal
ne de gospodărire a unul avut pre- merită și ea consemnată fie și su-
flos : energia a mii de comuniști, oa- mar ; 'copiii dansează cuminți vals
meni inimoși și devotați. A valori- și polca p'è furate, mamele și tații
fica din plin această energie >în-.- consumă prăjituri de casă, iar bu

nici obosite, dar a căror privire 
și-a păstrat agerimea, veghează la 
conservarea articolelor de menaj.

seamna a folosi activul nu ca un. 
post de pompieri, chemat numai, 
să vină în ajutor cînd se ivește 
vreo situație complicată, vreo pro
blemă spinoasă, ci a-1 socoti un 
detașament permanent de luptă.

— V-am ruga să vă referiți. în 
continuare la rolul activului de 
partid ca rezervor de cadre.

— E vorba de un adevărat 
„safe“ de cadre, de acumularea și 
creșterea continuă a unui fond 
prețios de oameni. în ultimul an,, 
din rîndurile activului de .par
tid au fost promovați nume
roși secretari de organizații de 
bază, de comitete de partid, 
tovarăși cu munci de răspun
dere în sfaturile . populare, în 
domeniul învățămîntului și cultu
rii. E și firesc : acfivitafea depusă 
în rîndurile activului, îndeplinirea 
sarcinilor încredințate reprezintă o 
verificare obiectivă a calităților poli
tice și profesionale ale comuniștilor.

Nu m-am referit aci mai pe larg 
la munca noastră cu instructorii 
obștești, cu activiștii nesalariați 
care lucrează în diferite comisii la 
comitetele raionale, la comitetul 
orășenesc de partid — problemă 
care ea însăși ar merita o tratare 
deosebită.

Socot că o verigă importantă în 
munca de creștere a cadrelor din 
rîndurile activului este folosirea 
unui cît mai mare număr de in
structori obștești. în scurtă vre-. 
me numărul acestora aproape se 
va dubla la fiecare comitet raional 
de partid. îngrijindu-ne de edu
carea acestora, de inițierea lor în 
problemele complexe ale muncii de 
partid, asigurăm organelor de 
partid cadre competente, cu per
spectivă.

Activul de partid trebuie pri
vit nu ca un element static, ci ca 
o forță dinamică și dinamizatoare, 
capabilă să dea muncii de partid 
un suflu mereu proaspăt. îndru
mat și educat cu perseverență, el 
se dovedește o minunată pepinieră 
de cadre, ün ajutor prețios în mun
ca pentru aplicarea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidului.

Interviu luat de S. Stănel și V. 
Bîrlădeanu.

Această frumoasă experiență de 
ridicare a nivelului pedagogic și 
coregrafic al familiilor elevilor nu 
a rămas un bun exclusiv al școlii 
de 8 ani nr. 17 din Ploiești, ceea ce 
demonstrează că n-ar fi fost ne
cesară popularizarea ei specială. 
Dacă o facem totuși, aici, e numai 
și numai în nădejdea că vom putea 
contribui la stîrpirea ei definitivă.

Pe urmele 
lui Cartier 

(Urmare din pag. I)

Balul
lui Pesîalozzi

(Urmare din pag. O

Cum unii elevi, mai slab pre
gătiți, nu sînt prea atenți la 
aceste ' amănunte, în dimineți
le respective se poate obser
va în preajma instituției de în- 
vățămînt o forfotă deosebită : 
copii care aleargă acasă cu sticle 
ușor atinse la gură sau în partea

Prima impresie care se impune 
călătorului european în Montréal 
și care, sub o formă sau alta, îl va 
întovărăși pretutindeni în Canada 
este aceea de dilatare a spațiu
lui, de multiplicare a dimensiuni
lor. Totul pare a suferi de un prisos 
de mărime — lărgimea străzilor, zia
rele și... prețurile. Desigur, sînt și 
lucruri mici în Canada — satele, 
casele fermierilor — dar și atunci, 
între mic și mic, distanța e enor
mă. Proporțiile au însă și dezavan
tajele lor, destul de grave : pro
blema mîinii de lucru, lipsa de le
gătură și deci inegalitatea dintre 
regiuni, cheltuielile de transport. 
Se ajunge astfel la situația para
doxală în care Canada importă și 
totodată exportă minereu de fier 
în Statele Unite. Explicația e sim
plă : în vest e mai ieftin, să-l cum
pere de la vecin, plătind taxele de 
vamă, decît să-1 aducă din țară, 
din est, plătind transportul terestru 
pentru 6 000 de kilometri.

în cazul Montréalului, supradi
mensionarea canadiană se vădește 
vertical, în arhitectură, cel puțin 
în centru. Exemplul tipic poate fi 
găsit în piața Ville Marie, unde se 
ridică noul gigant construit de 
Banca Canadei. Patru corpuri de 
clădire cu 42 etaje întrec, ca spa
țiu locativ, celebrul Empire Buil
ding din New York.

Sinteza canadiană operează însă 
pretutindeni diferențieri : vioiciu
nea, zîmbetul și bunul gust ine
rente spiritului francez, precum 
și o eficiență organizatorică de 
clară origine britanică dau for
melor americane un conținut și 
o semnificație proprii, originale. 
Uneori sinteza se prezintă prin 
existența și emulația a două 
prese și a două universități — 
una de limbă franceză, alta de lim
bă engleză — iar alteori în forme 
mai ciudate de bilingvism, ca de
numirea străzilor. .Călătorul e, de 
exemplu, invitat să viziteze neapă-
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nului 
rectivele 
1966, ca și pentru în
treaga perioadă a celui 
de-al treilea plan cincinal. 
Conferința a constatat că 
anul acesta investițiile ca
pitale vor depăși cu 20 la 
sută pe cele din anul tre
cut. în 1965 au fost ter
minate și au intrat parțial 
sau total în funcțiune mai 
multe obiective mari și 
mijlocii decît în oricare 
alt an al perioadei care a 
trecut de la eliberare.

Conferința a analizat, 
de asemenea, schimbările 
care s-au produs în sec
torul proiectării de con-

strucții capitale. Aproxi
mativ 70 la sută din pro- 
iectanți au studiat lu
crările la fața locului, 
reușind astfel să reducă la 
jumătate timpul necesar 
proiectării. Ocupîndu-se 
de sarcinile pe anul 1966, 
primul an al celui de-al 
treilea plan cincinal al 
R. P. Chineze, conferința 
a subliniat necesitatea de 
a se intensifica ritmul 
construcțiilor și al adop
tării de noi procedee teh- 
niçe, de a se îmbunătăți 
munca de proiectare. Par- 
ticipanții la conferință au 
insistat asupra faptului 
că trebuie găsite metode 
care să sporească eficien
ța și 
cost

să reducă prețul de 
al construcțiilor.

I. GALĂȚEANU

VARȘOVIA

11RUDNIK“ 1,2 MILIOANE
TONE CIMENT

De curînd, lîngă Czes
tochowa, localitate din 
voievodatul Katowice (R.P. 
Polonă), a avut loc festi
vitatea intrării în funcțiu
ne, cu toată capacitatea 
de producție, a noii 
modernei fabrici de 
ment „Rudnik".

Cu acest prilej, 
prezentanți ai guvernului 
au înmînat decorații și 
medalii unui număr de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri fruntași care au e- 
xecutat lucrările de con
strucție și montare a uti
lajelor cu 5 luni mai de
vreme decît era prevăzut.

După cum relatează

BERLIN

Și 
ci-

re-

presa, agregatele și ma
șinile cu care este dotată 
fabrica au fost furnizate 
de către firma daneză 
„Smidt” și de uzina con
structoare de mașini de 
la Bydgoszcz din Polonia. 
Noua fabrică de ciment 
are o capacitate de pro
ducție anuală de un mi
lion două sute de mii tone 
ciment. Prin intrarea ei în 
funcțiune producția de ci
ment a țării se va ridica 
la 10
nual, adică de 6 ori mai 
mult 
război.

Gh. GHEORGH1TÄ

Noul cod al familiei
Consiliul de Stat al R.D. 

Germane, întrunit zilele 
acestea, a luat în dis
cuție proiectul noului

cod al familiei. Proiectul 
a fost supus timp de peste 
opt luni discuției publice. 
Peste 750 000 de cetățeni

rat artera comercială a orașului : 
Rue Sainte-Catherine Street. Un 
dublu botez, rue și street însemnînd 
același lucru : stradă.

Centru industrial și nod de co
municații — iar acum poartă la 
ocean datorită adîncirii albiei 
lui Saint-Laurent — Montréa- 
lul are însă și alte fețe de
cît cea centrală, iar creșterea 
prezintă inegalități și greutăți e- 
vidente. Nu departe de zgîrle-norii 
funcționali începe Montréalul se
colului trecut : lungi șiruri de clă
diri triste și joase, din cărămidă 
roșie cu scara de fier exterioară 
și ajunge să cobori spre port ca 
să găsești străzi înguste și case 
cu pereții cojiți în care se înghe
suie o mulțime nevoiașă, nebănui
tă de cel care identifică Montréalul 
cu Westmount, cartierul aristocra
ției financiare. Presa abordează 
uneori deschis inegalitățile. Des
chid ziarul Le Devoir din 9 septem
brie și citesc, titlu mare, pe trei co
loane : „în unele ținuturi din Qué
bec, un sfert din salariați șomează 
timp de 6 luni pe an". întorc pa
ginile. Pe a opta stă scris: „Sărăcia 
pune în cauză fundamentele socie
tății din Québec". Se rezumă pe 
patru coloane un simpozion socio
logic ținut Ia Universitatea Laval. 
Situația este nu numai semnalată 
de intelectualii lucizi, dar și com
bătută de o clasă muncitoare tot 
mai numeroasă și mai activă. Din 
6 050 000 de muncitori, 1 500 000 lu
crează în industrie. Revendicările 
ajung la greve ca aceea anunțată 
la instalațiile hidroelectrice. Nu 
o dată organizațiile muncitorești 
izbutesc să-și realizeze, cel puțin 
parțial, obiectivele, ca de pildă 
recenta urcare a salariului mini
mal în Québec.

La greutățile locale se adau
gă cele generale ale economiei ca
nadiene: penetrația capitalului
străin, sporirea datoriilor față de 
străinătate, în special față de S.U.A., 
care au trecut, în zece ani, de la 4,3 
miliarde dolari la 17 miliarde do
lari. Gigantul de mîine —• cum a 
fost denumită Canada din cauza 
uriașelor sale bogății încă neex
ploatate — are, chiar de azi, gri
jile lui. Griji economice, dar și po
litice.

Mă aflam la aeroportul de la 
Montréal pentru a lua avionul spre 
Ottawa, cînd am auzit discursul 
radiotelevizat prin care primul mi
nistru Lester Pearson anunța dizol
varea parlamentului și ținerea de 
alegeri înainte de termenul consti
tuțional. Dar despre gravele pro
bleme dezbătute în timpul campa
niei electorale, cît și despre rezul
tatul scrutinului vom vorbi într-o 
însemnare viitoare, de la Ottawa, 
capitala politică a țării.

■V r ■ W ■ f* * • ■‘•Si ‘

din R.D.G. au participat repartizarea mai judicioa- 
la aceste dezbateri, făcînd să a spațiului locativ, re- 
numeroase propuneri.

Printre prevederile care 
au trezit cel mai mult in
teresul maselor largi sînt 
acelea referitoare la drep
turile egale ale femeii și 
bărbatului, educația co
piilor și tineretului în fa
milie, căsătorii și divorțuri 
etc. în dezbateri au fost 
ridicate și probleme ca :

ducerea impozitelor pen
tru familiile cu un număr, 
mare de copii, îmbunătă
țirea rețelei de prestări 
de servicii pentru ușura
rea muncii casnice etc.

Consiliul de Stat a ho- 
tărît să prezinte Camerei 
Populare a R.D.G. proiec
tul codului.

Ștefan DEJU

Recolte bune A 
in

bombardamentelor dușmane
ț:h - ; .. •• 1

Recoltarea orezului de 
iarnă este aproape înche
iată în R. D. Vietnam. în 
majoritatea provinciilor, 
recolta la hectar este mai 
mare decît anul trecut. In 
ciuda atacurilor aeriene 
efectuate aproape zilnic 
de avioanele americane în 
provinciile Thanh Hoa. 
Nghe An și Ha Tinh și în 
regiunea Vinh Linh s-a 
obținut cea mai bună re
coltă de orez. In provin
cia Thai Binh, cea mai 
mare producătoare de 
orez a republicii, s-au re-

coltat .trei tone de orez la 
hectar (circa o tonă peste 
recolta medie).

Paralel cu campania de 
strîngere a recoltei orezu
lui de iarnă, membrii coo
perativelor agricole gră
besc pregătirile pentru 
culturile de iarnă și pri
măvară. Orezul de vară a 
și fost însămînțat pe 93 la 
sută din suprafața planifi
cată. Totodată au fost 
dublate suprafețele desti
nate pentru cultivarea po
rumbului și cartofilor.

milioane tone a-

decît înainte

Pe șantierele navale „Gheorahi Dimitrov" din Varna 
(R. P. Bulgaria)

Vizita delegației de activiști ai P.C.R. 
în R. D. Germană

BERLIN 1. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite: De
legația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tov. loan Cîrcei, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Banat al 
P.C.R., care Se află în vizită în 
R. D. Germană, la invitația C.C. 
al P.S.U.G., a vizitat în Berlin și 
regiunea Dresda diverse întreprin
deri. în cursul vizitei la Fabrica 
de tuburi electronice din Berlin, 
întreprinderea de motoare electri
ce Sachsenwerk și alte întreprin

deri, delegația a luat cunoștință de 
experiența organelor și organiza
țiilor de partid ale P.S.U.G.

La 1 decembrie, delegația ro
mână a fost primită de dr. Günter 
Mittag, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
Miercuri seara, ambasadorul Ro- j 
mâniei la Berlin, dr. Ștefan Cleja, 
a oferit un cocteil în cinstea de
legației de activiști ai P.C.R. La 
întîlnire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, au partici
pat șefi de secții și alți activiști 
ai C.C. al P.S.U.G.

Plenara C.C. al P.C. din Danemarca
COPENHAGA 1 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor ziarului „Lang 
og Folk“, la Copenhaga a avut loc 
plenara C.C. al Partidului Comunist 
din Danemarca. Plenara a dezbătut 
probleme legate de pregătirea vii
toarelor alegeri comunale și a a- 
doptat, de asemenea, o declarație 
împotriva armelor nucleare. Ger

mania federală nu trebuie să pri
mească arma atomică și guvernul 
danez trebuie să respingă orice mă
sură a N.A.T.O. îndreptată spre în
tărirea Bundeswehrului, se subli
niază în declarație.

Plenara a ales noul Birou Politic 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Danemarca.

Un comunicat 
al Secretariatului 
P. C. Italian
ROMA 1 — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Secretariatul Partidului Co
munist Italian a dat publicității 
un comunicat în legătură cu rezul
tatele ultimelor alegeri administra
tive, în care se spune că „și aceste 
alegeri au confirmat și au conso
lidat poziția electorală a Partidu
lui Comunist Italian“. în comuni
cat se menționează că rezultatele 
electorale demonstrează că actuala, 
formulă guvernamentală nu și-a 
stabilizat aria de influență, iar la 
periferia țării, aceasta este mai res- 
trînsă decît în trecut“. Documentul 
adresează un apel tuturor forțelor 
de stînga la unire și colaborare 
în vederea înfăptuirii unui pro
gram de înnoiri sociale.

Delegația 
de academicieni 
romani la Kiev

KIEV 1 (Agerpres). — Delegația 
de academicieni români, care face 
o vizită în Uniunea Sovietică, s-a 
oprit la Kiev în drum spre patrie, 
în cadrul unei întîlniri cu oamenii 
de știință ucraineni a avut loc un 
schimb de păreri privind planurile 
de cercetări științifice. Președin
tele Academiei de științe a R.S.S. 
Ucrainene, Boris Paton, a făcut 
cunoscute oaspeților români direc
țiile principale ale cercetărilor lor.

Cu acest prilej, Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, a înmînat a- 
cad. Alexandr Paladin insigna și 
diploma de membru de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.



„Marja negoci 
cu Franța

9

este foarte î
PARIS 1 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
La Bruxelles a luat sfîrșit cea de-a 
treia sesiune a Consiliului Ministe
rial al „celor cinci“ care s-a ținut 
în absența Franței. Sesiunea a în
sărcinat pe ministrul italian al tre
zoreriei, Colombo, să facă cunos
cută poziția lor și să continue dia
logul cu Franța, spre a pune capăt 
crizei Pieței comune. Se crede că 
Colombo se va întîlni cu Couve de 
Murville la Roma, în jurul datei 
de 8 dec,, cu care prilej va fi dis
cutată posibilitatea unor „relan
sări“ ale Pieței comune. Întrevede
rea Colombo-Couve de Murville va 
trebui să ducă, potrivit observato
rilor politici, la o reuniune a „ce
lor șase“ în ianuarie, la care Fran
ța și partenerii ei să se străduiască 
să rezolve diferendele lor politice. 
„Toate acestea, însă, — remarcă 
,,L’Aurore“ — se anunță anevoioa
se. în spatele unui optimism de ri
goare partenerii noștri nu-și, as
cund amărăciunea“.

Pînă unde va merge mandatul 
lui Colombo ? Unii observatori sînt 
de părere că există mai multe in
terpretări asupra acestui punct. 
Pentru reprezentantul R.F. Ger
mane, Lahr, mandatul dat de „cei 
cinci“ este „un mandat de expli
cații“, în timp ce pentru Spaak, 
care s-a manifestat în mare mă
sură pentru reluarea dialogului 
este „un mandat de explicații, dar 
și de negocieri“. El a subliniat însă 
că „marja negocierilor cu Franța 
este extrem de îngustă“. La rîndul 
său Mansholt, vicepreședinte al 
Comisiei executive a Pieței comu
ne, a anunțat că va demisiona dacă 
Franța va reuși să imprime depo- 
litizarea Comisiei Pieței comune.

Observatorii politici se întreabă 
dacă șansele de negociere dintre 
Franța și partenerii ei — pentru 
a se pune capăt crizei Pieței co
mune — sînt sau nu sînt mai 
mari după această nouă reuniune 
de la Bruxelles. „Calea ce va tre
bui încă parcursă înainte de a se 
angaja în mod util în negocieri — 

■ scrie în această ordine de idei 
ziarul „Le Monde“ — pare încă 
foarte lungă“.

La Tokio, manifestațiile împotriva tratatului japono-sud-coreean se țin lanț. Marți a 
avut loc o nouă demonstrație Ia care au participat mii de locuitori ai capitalei șt ai 
regiunilor învecinate. Ei s-au pronunțat ferm contra acestui tratat aare constituie o 

amenințare pentru securitatea popoarelor din Extremul Orient

Situație încordată

în Dahomey
1 (Agerpres). — 
Adunării Nationale
Dahomey, Tahirou 
anunțat- miercuri

S-A EVITAT EȘECUL,
DAR CRIZA SE MENȚINE

La închiderea conferin

DENUCLEARIZAREA AFRICII
IN DEZBATEREA 0. N. U

COTONOU
Președintele 

a Republicii 
Cangacou, a 
componența noului guvern provi
zoriu, format din patru persoane. 
Președintele Cangacou deține în 
același timp funcția de prim-mi- 
nistru, ministru al apărării, afa
cerilor externe, de interne 
justiției.

Agențiile de presă relatează 
în Dahomey situația continuă 
rămînă încordată.

Intervenția reprezentantului român

și

că 
să

VIETNAM
® Puternice atacuri ale forțelor patriotice 
® Batalioane saigoneze bombardate de...

aviația americana
SAIGON 1 (Agerpres). — Deta

șamente de patrioți sud-vietna- 
mezi au lansat miercuri un puter
nic atac cu aruncătoare de mine 
în localitatea Tam Ky din provin
cia Kuang Nan. După cum relatea
ză corespondentul agenției Reuter, 
patrioții au intrat pe neașteptate 
în oraș, situat la numai 80 km sud 
de baza americană de la Da Nang, 
și au aruncat grenade asupra co
mandamentului trupelor guverna
mentale sud-vietnameze din aceas
tă provincie.

Acțiuni îndrăznețe - ale patrioți-

lor au fost semnalate miercuri și 
în capitala sud-vietnameză.

★
Agenția France Presse anunță, 

referindu-se la bombardamentele 
efectuate luni de avioanele ameri
cane asupra regiunii plantației 
Michelin de lîngă Saigon, că, în 
urma unei erori a avioanelor de 
vînătoare-bombardiere ale marinei, 
două batalioane guvernamentale 
de cîte 350 de oameni fiecare au 
fost distruse, iar un al treilea a 
suferit pierderi evaluate la 25 de 
morți și 70 de răniți.

NEW YORK 1 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : In deschiderea ședinței 
plenare de miercuri după-amiază 
a Adunării Generale a O.N.U. can
celarul federal al Austriei, Josef 
Klaus, a rostit o cuvîntare.

Exprimîndu-și părerea că „con
flictele dintre națiuni trebuie să fie 
rezolvate numai prin mijloacele 
pașnice indicate de Cartă“, vorbi
torul a arătat că Austria „va fi 
totdeauna pregătită să aplice acest 
principiu“.

în Comitetul Politic al Adunării 
Generale au continuat miercuri di
mineața dezbaterile asupra proble
mei denuclearizării Africii. Repre
zentanții Sudanului, Indiei, Mexi
cului, României, Iugoslaviei, Brazi
liei și ai altor țări au sprijinit pro
iectul de rezoluție prezentat de 27 
de state africane, subliniind în
semnătatea acestei inițiative.

In intervenția sa, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Gheor
ghe Diaconescu, a arătat că „încă 
din 1959, cînd a făcut primele sale 
propuneri privind eliminarea ar
melor nucleare din estul Europei, 
România a fost constant atașată 
ideii creării de zone denuclearizate 
în diferite părți ale lumii“. Sublir 
niind că „eforturile depuse de sta
tele africane pentru a bara dru
mul armelor nucleare pe teritoriul 
lor se bucură de tot sprijinul Ro
mâniei“, vorbitorul a declarat 
că „pentru ca zona denuclearizată 
să fie eficace, noi susținem întru

totul cerințele juste ale statelor a- 
fricane ca ea să cuprindă tot teri
toriul Africii și să includă bazele 
militare străine care înconjoară a- 
cest continent“. „Susținem, a spus 
delegatul român, 6a toate puterile 
nucleare să se oblige să respecte 
această zonă denuclearizată“.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
că „România vede în crearea de 
zone denuclearizate doar o verigă 
în direcția realizării acelui obiec
tiv major, singurul în stare să eli
bereze omenirea de coșmarul unui 
război nuclear, distrugerea totală a 
stocurilor existente de arme nu
cleare și, ca un prim pas în a- 
ceastă direcție, interzicerea folosi
rii acestor arme“.

Reprezentantul S.U.A., care a 
luat cuvîntul, a sprijinit inițiativa, 
formulînd însă unele rezerve.

Substratul campaniei 
anticomuniste 
din Sudan

VASE CHINEZE DE PESCARI 
MITRALIATE DE AVIOANE 

ALE S. Ü. A.
PEKIN 1 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că în zilele de 
18 și 25 noiembrie avioane de 
luptă americane au mitraliat vase 
de pescari chinezi care navigau 
în golful Bac Bo, în apele terito
riale chineze, în regiunea Guansi- 
Cijuan. In cursul atacurilor doi 
pescari chinezi au fost uciși, iar 
șapte au fost răniți. Autoritățile 
chineze au adresat guvernului a- 
merican un protest energic împo
triva acestor atacuri piraterești.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI DE GAULLE
5

PARIS 1 (Agerpres). — Marți 
seara, președintele de Gaulle a ți
nut o cuvîntare adresată corpului 
electoral francez. El a expus ac
țiunile întreprinse de Franța în 
cursul anilor trecuți sub președin
ția sa pe plan intern și internațio
nal. în domeniul intern, el a subli
niat că se va continua . calea înce
pută „pe baza unei economii care 
să le concureze pe toate celelalte“. 
Pe plan extern „se dorește ca Fran
ța, rămînînd aliata aliaților săi și 
prietena prietenilor săi, să nu mai 
practice față de vreunul dintre ei 
o subordonare care să nu fie dem
nă de ea, și care ar putea, în anu
mite cazuri, să o arunce automat 
în conflicte pe care nu le-ar dori“.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
menținerea forțelor nucleare fran
ceze.

Referindu-se la problemele Pie
ței comune, de Gaulle a afirmat că 
ar fi de dorit ca agricultura fran
ceză să intre în., această piață „fără 

I ca ulterior o comisie numită supra- 
i națională și o regulă, a majorității 

să poată contesta totul“. El a aver
tizat că Franța nu dorește să-și a- 
sume riscul de a fi atrasă în ca
drul unei integrări politice, tot pe 
baza unui vot majoritar, „într-o 
acțiune primejdioasă pe care nu ar 
aproba-o“. Ea trebuie „să rămînă 
întotdeauna în măsură să-și salv
gardeze interesele sale esențiale“.

KHARTUM 1 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției de 
presă „Khartum News Service“, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Sudan, Abdel Ha- 
leq Mahgub. a declarat că ac
țiunile dezlănțuite de reacțiunea 
internă împotriva Partidului Co
munist din Sudan au fost pregă
tite cu mult timp înainte de pre
zentarea în Adunarea Consti
tuantă a proiectului de lege pri
vind interzicerea lui. Mahgub a 
subliniat că această acțiune are 
drept scop izolarea partidului co
munist de celelalte organizații de
mocratice și constituie un pre
text pentru înlăturarea 'din rîndul 
armatei a persoanelor - ce nu con
vin cercurilor conducătoare ale 
Partidului Al-Umma și Partidului 
național unionist. El a subliniat, 
de asemenea, rolul forțelor-, reac- 
țiunii externe, arătînd că presa 
americană a declanșat în paginile 
sale o campanie împotriva Parti
dului Comunist din Sudan. I

SCURTE ȘTIRI
BUDAPESTA. La invitația C.C. 

al P.M.S.U. a vizitat Ungaria o de
legație a Partidului Comunist din 
Grecia, condusă de K. Kolianis, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Grecia. Membrii delegației s-au în- 
tîlnit și au avut un schimb de pă
reri cu J. Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și alți reprezen
tanți ai C.C. al P.M.S.U.: în proble
mele situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, precum și în alte 
probleme de interes reciproc.

BONN. Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști a dat publi
cității la Bonn un comunicat in

care subliniază că 34 de judecători 
și procurori vest-germani.au făcut 
parte din tribunalele speciale SS și 
organele juridice ale cehii de-al 
treilea Reich. Aceste acuzații- for
mulate de Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști constituie în 
prezent obiecții 1 anchpței ministe
relor de justiție din 11 state fede
rale.

și posibilitățile continuei extinderi 
ă acestora și au făcut un schimb de 
păreri >în problema securității în 
Europa; precum și în probleme ale 
actualei situații internaționale, pre- 
zëntînd importanță-pentru statele- 
africane.

deosebi asupra locuințelor, spitale
lor, pagodelor și școlilor. în pe
rioada 21—25 noiembrie, forțele 
patriotice au doborît trei avioane 
americane și au avariat alte două.

WASHINGTON. In' săptămîna 
trecută rezervele de aur ale Sta
telor Unite, în valoare de 13 809 
miliarde dolari, au atins cel mai 
scăzut nivel de la 28 septembrie 
1938.

ADDIS ABEBA. La 30 noiembrie, 
la Addis Abeba au început convor
birile oficiale între Edward Ochab, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, și împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I. Părțile au discutat 
probleme privind relațiile reciproce

KHANG KHAY. Agenția V.N.A. 
anunță-că avioane americane și ale 
forțelor de dreapta din Laos au în
treprins la 28 noiembrie noi rai
duri asupra orașului Phongsavan, 
important centru comercial din re
giunea eliberată Xieng Kuang. A- 
vioanele americane au aruncat 
bombe cu napalm și incendiare a- 
supra : localităților pașnice, în-

ȘANHAI. La 1 decembrie a a- 
vut loc la Șanhai festivitatea des
chiderii expoziției industriale ja
poneze,- în .prezența reprezentan
ților comitetului popular al ora
șului Șanhai și a altor persoane 
oficiale. Cu acest prilej, directo
rul expoziției japoneze, Juzo Su
gimoto, a rostit o cuvîntare în 
care a subliniat dorința poporului 
japonez, a unor cercuri indus
triale și de afaceri japoneze tot 
mai largi, ca relațiile de prietenie 
dintre cele - două popoare să se 
dezvolte, ca între cele două țări 
să fie restabilite relațiile diploma
tice și schimburile comerciale să 
fie intensificate.

A doua conferinfă extraordinară 
a Organizafiei Statelor Americane 
de ia Rio de Janeiro și-a încheiat 
lucrările printr-un final în aparentă 
liniștit. In ședința de închidere, 
care a avut loc mărfi, au fost sem
nate două documente. Primul, in
titulat „Declarația de la Rio de Ja
neiro", se referă la viitoarea modi
ficare a Cartei O.S.A., pe care o va 
înfăptui cea de-a treia conferință 
O.S.A., convocată pentru iulie 1966 
la Buenos Aires, Al doilea docu
ment, intitulat „Declarația econo- 
mico-socială de la Rio de Janeiro", 
enumera „obiectivele economice in- 
feramericane’ și este menit să dea 
impresia că conferința a căutat și a 
preconizat unele soluții pentru se
rioasele probleme economico-so- 
ciale ale continentului lafino-ame- 
rican.

Cu toate acestea, luînd cuvîntul 
în ședința de închidere a confe
rinței, ministrul de externe al Bra
ziliei, Vasco Leitao da Cunha, a 
vorbit, printre altele, despre exis
tenta „unei crize foarte profunde" a 
O.S.A. El a spus că pentru a împie
dica un eșec al conferinței, lucră
rile au fost orientate spre „dome
niile unde există înțelegere fără ca 
nimeni să renunje la pozițiile sale 
care într-un trecut apropiat au pro
vocat profunde divergente".

înfr-adevăr, concluzia de bază 
relevată de numeroase ziare latino- 
americane este aceea că dez
baterile reuniunii au relevat și mai 
clar decîf pînă acum existenta 
a două curente de opinie în sînul 
O.S.A.

Primul, patronat de S.U.A. și 
sprijinit activ de Brazilia (în culi
sele conferinței s-a și vorbit despre 
o „axă Washington — Brasilia"), e 
reprezentat de guvernele preocu
pate sau chiar obsedate de așa-nu- 
mită problemă a securității colective 
împotrivă „subversiunii" (adică a 
mișcării ănfiimperialiste) pe conti
nent. Rè(eta recomandată (și apli
cată) de acest curent este aceea a

„măsurilor forte" pe plan infern, în 
afară de sprijinul pe care guver
nele respective sînt dispuse să-l dea 
pentru crearea „forjei armate inter- 
americane", care să servească la ne
voie ca forfa de polifie pentru in
tervenție brutală în treburile unor 
state suverane — așa cum s-a în- 
tîmplat, de pildă, în Republica Do
minicană.

Un al doilea grup manifestă o 
principală preocupare pentru dez
voltarea economică pe calea cola
borării efective, considerînd că pen
tru aceasta este imperios necesară 
promovarea de reforme economico- 
sociale. Ca exemplu în această 
direcfie pot fi citate, în primul rînd, 
intervențiile ministrului de externe 
chilian, Gabriel Valdes, fără să fie 
singurele.

In principiu, toate fările partici
pante, indiferent de grupul căruia 
aparfin, au acceptat ideea unei re- 
formulări a cartei organizației, con
siderînd că ea are destule minusuri. 
Deosebirea constă însă în ceea ce 
privește direcfia modificărilor. O 
serie de |ări în(eleg adaptarea 
îndeosebi sub aspectul dezvoltării 
economice. Ele resping revizuirea 
principiului neintervenției, înscris 
initial în cartă, dar nu o dată în
călcat și deci implicit resping ideea 
creării unei armate supranationale, 
denumită impropriu „forfa interame- 
ricană de pace". Chile, Mexic și 
Uruguay și-au afirmat clar această 
pozifie încă de cînd s-a pus proble
ma convocării conferinței.

Pe parcursul desfășurării ședințe
lor a reieșit că, cu anumite nuanțe 
și oscilări, s-au raliat unei aseme
nea pozifii Columbia, Argentina, 
Peru, Costa Rica, Republica Domi
nicană, în afară de Venezuela, care 
și-a subliniat un șir de dezacorduri 
prin absenta sa de la lucrări. Pana
ma a adoptat o pozifie oarecum 
intermediară, declarînd că ar accep
ta crearea forjei inleramericene cu 
condifia ca ea să fie alcătuită ex
clusiv din militari latino-americani.

V

DE CE N-AR MERGE
Șl O A TREIA ?...

Va interveni o schim
bare a statutului inSu-

■ lei ■ Porto-Rico ? în* 
trebarea a fost pri
lejuită de una din ul
timele declarații ale 
lui Arthur Goldberg, 
reprezentantul perma
nent al S.V.A. la Na
țiunile Unite. Intrigat 
de noua cerere a por- 
toricanilor de a se in
troduce pe ordinea de 
zi a lucrărilor Comi
tetului celor 24 pentru 
decolonizare problema 
acordării unei inde
pendențe reale pa
triei 'lor, Goldberg 
a ținut să arate că 
de fapt Porto-Rico 
nu este o 
S.U.A., ci o 
tonomă".

Afirmația 
rămas fără 
numit ecou. 
sediului misiunii a- 
mericane de la O.N..U., 
mii de portoricani care 
trăiesc în S. U. A. 
au demonstrat in 
sprijinul cererii lor de 
independență. .Iar în 
capitala insulei pre
sa locală a publicat 
citeva informații sem
nificative. Anunțînd 
că Pentagonul se pre
gătește șă construias
că o. nouă bază mili
tară în regiunea de dată ar fi vorba tot de 
coastă Cabo Roja, zia
rul „El Impartial" 
scrie : „O mulțime 
de țărani care 
cuiesc pe litoral 
fost deposedați de pă
mânturile lor“.

colonie a 
„țară au-

n-a 
a-

sa 
un
In fața I

misiunii

Or, nu trebuie să fii 
orea versat în politică 
oentru a înțelege că 
tine construiește ba
ze militare pe un teri
toriu străin, numai la 
„independența" acelui 
teritoriu nu se : gin* 
dește...

Porto-Rico a deve
nir colonie america
nă în 1898. De atunci 
denumirea oficială i 
s-a schimbat de 2 ori: 
în 1917, cînd a fost 
botezat „teritoriu al 
Statelor Unite", și în 
1952, cînd a fost rebote- 
zat „stat liber asociat". 
Schimbarea de firmă 
avea un scop anumit 
— ca nu cumva să se 
creadă că S.U.A. ar a- 
vea colonii. în ce 
privește situația țării, 
ea a rămas aceeași, 

se interzice sta
bilirea oricăror relații 
proprii cu lumea exte
rioară ; singura mone
dă care circulă pe te
ritoriul său este dola
rul american.

Confruntând afirma
ția lui Goldberg că 
Porto*Rico e acum 
„stat autonom" cu cele 
relatate mai sus, par
că s-ar impune con
cluzia că și de astă

lo
an

o schimbare de fațadă. 
Căci, unde au fost 
două denumiri, de ce 
n-ar merge și o a 
treia?:..

R.B.

CAIRO. La invitația mareșalu
lui Abdel Hakim Amer, prim-vi- 
cepreședinte al Republicii Arabe 
Unite, la 1 decembrie a sosit la 
Cairo, Intr-o vizită oficială o de
legație militară sovietică condusă 
de mareșalul Andrei Greciko, 
prim-locțiitor al ministrului apă
rării al U.R.S.S.

BONN. într-un interviu acordat 
marți buletinului de informații al 
partidului social-democrat, amba
sadorul Izraelului la Bonn, Ben 
Nathan, a declarat că a fost hotări- 
tă o întîlnire între premierul izra- 
elian Escbkol și cancelarul Erhard, 
dar data nu a fost stabilită.

ANKARA. După cum anunță a- 
genția France Presse, Atilla Bar- 
tinoglu, director- responsabil al zia-

rului „Gundem", organ al sindica
tului presei, a fost condamnat la 
șapte ani și patru luni închisoare, 
la doi ani și șase luni domiciliu 
forțat la Eskisehir, și la pierderea 
drepturilor sale politice, pentru 
„propagandă comunistă". Bartino- 
glu reprodusese în ziarul său un 
extras din „scrisorile revoluționa
re" de François Emile Babeuf, edi
tate în Turcia în 1964.

ROMA. Primarul orașului Prato, 
comunistul Giorgio Vestri, a fost 
suspendat din funcție pe termen de 
10 zile de către prefectul provin
ciei Florența pentru faptul că a 
participat la o demonstrație pentru 
pace în Vietnam. Hotărîrea prefec
tului a provocat un val de protes
te din partea cetățenilor.

ței O. S. A.
Așadar, adunînd fările care au res
pins categoric forfa interamericană 
cu cele ce au prezentat obiecfii și 
rezerve, numărul total depășește o 
treime din membri; or, pentru even-, 
tuale hotărîri statutul prevede cel 
pufin două treimi din voturi.

în aceste condifii. Statele Unité«’: 
au considerat necesar să facă unele 
concesii, principala dintre ele fiind 
scoaterea problemei „forjei infera- 
mericane" de pe ordinea de zi a 
conferinfei și reportarea ei viitoarei 
conferinje O.S.A. de la Buenos 
Aires.

Tn documentul économico-social 
al conferinfei de la Rio se fac de
clarații de infenfii' cu privire la con
jugarea eforturilor fădlor latino-a- 
mericane în direcfia eliminării trep
tate a subdezvoltării.

Observatorii refin, ca rezultate 
economice importante ale conferin
ței, faptul că S.U.A. s-au angajat să 
apere preful materiilor prime împo
triva fluctuațiilor de pe piafa inter
națională și faptul că programul „A- 
lianfei pentru progres" prevăzut 
initial pentru un termen de 10 ani 
a fost prelungit peste limita anului 
1971. Corespondentul agenfiei 
France Presse arată însă că prin a- 
ceasta „fările sud-americane și-au 
interzis în mod practic orice posi
bilitate de nealiniere... Angaja
mentul la care s-a subscris mărfi tin
de să limiteze, atît pe plan geogra
fic cit și politic, activitatea indivi
duală a fiecăruia dintre parteneri. 
Oricîf ar fi el de teoretic, acest 
angajament constituie poate — scrie 
corespondentul — instrumentul cel 
mai bine calculat pentru a menfine 
sub tutela S.U.A. cele mai recalci
trante dintre fările lafino-americane".

Intr-un comentariu-bilanf asupra 
conferinfei O.S.A., aceeași agenfie 
afirmă că ea „se soldează printr-o 
strîngere a legăturilor interamerica- 
ne într-o alianță dominată prin for
ța lucrurilor de Statele Unite".

Miercuri cu prilejul dez- 
I baterilor din Camera Co- 
I munelor, premierul britanic 

Wilson a declarat că gu
vernul a hotărît să aplice 
Rhodesiei o serie de sanc
țiuni economice suplimen
tare, Anglia încefînd în 
mod virtual să mai cumpere 
produsele Rhodesiei.

Sînt sau nu sînt eficiente 
sancțiunile economice luate 
împotriva rasiștilor rhode- 
sieni după actul lor unilate
ral prin care au sfidat în
treaga opinie publică afri
cană și mondială ? La Lon
dra chestiunea este viu dis
cutată în cercurile politice 
și de presă.

Mulfi economiști spun că 
încetarea cumpărării de tu
tun va fi simfită în Rhode
sia abia prin martie anul 
viitor, iar alte sancțiuni fi
nanciare chiar și mai fîrziu. 
Va avea oare efecte mai 
drastice embargoul asupra 
petrolului prevăzut în re
centa rezolufie a O.N.U. ? 
Marea Britanie a votat în 
favoarea acesteia, iar Ira
nul și-a anunțat hotărîrea 
de a înceta livrările sale. 
Știrea nu a produs impre
sie la Salisbury și aceasta 
pentru că, după cum se 
știe — un embargo este 
eficace numai atunci cînd 
este strict respectat de toată 
lumea ; este deajuns o sin
gură breșă pentru a-l trans
forma în literă moartă. Or, 
rasiștii lui lan Smith se de
clară convinși că în prac
tică vor putea găsi destule 
portife de salvare, mai ales 
știind că în vecinătatea lor 
imediată se află Africa de 
sud și coloniile portugheze 
Mozambic și Angola.

Potrivit acestor calcule, 
operafiile de piraterie pe
trolieră ar fi mult facilitate 
de faptul că Rhodesia are 
nevoie de cantități relativ 
reduse de petrol. Pînă a- 
cum, vasele descărcau pe
trol (principalul furnizor 
era Iranul), în porful Beira 
de pe coasta Mozambicu- 
lui, de unde, printr-o con
ductă de 180 de mile, era 
trimis pe teritoriul Rhode
siei.

Majoritatea acțiunilor con
ductei este definutä de fir
ma Lonrho, cu capital bri
tanic, căreia se crede că i 
s-ar putea cere să opreas
că pomparea 
spre Rhodesia. Va renunța 
însă atît de ușor această 
companie la obișnuitele 
sale cîșfiguri de pe urma 
folosirii conductei ? Dar 
chiar și în acest caz, auto
ritățile portugheze din Mo

petrolului

Corespondenta din Londra

Vasile OROS

zambic ar putea recurge 
ușor la transportul pe calea 
ferată. Ceea ce înseamnă 
că, în ultimă insfanfă, cel 
mai vulnerabil punct al 
embargoului rămîne fot 
portul portughez Beira. Iar 
pentru a-l (ine sub control 
și a constata dacă pe aco
lo pătrunde sau nu petrol 
spre Rhodesia ar fi nece
sară poate chiar instituirea 
unei blocade maritime. Mai 
ales că, în loc să fie căutat 
petrolul pe diferite pie|e 
mondiale, unde șansele de 
achiziționare s-ar restrînge, 
mult mai simplu ar fi să se 
aducă petrol din cealaltă 
colonie portugheză — An
gola.

In ciuda ezitării de a re
cunoaște formal „indepen
denta" Rhodesiei, guvernul 
sud-african al lui Verwoerd 
este considerat ca un pro
tector de nădejde al Iul 
lan Smith. Există și un ar
gument de bază : dacă 
embargoul petrolului ar 
eșua, implicit ar scădea și 
șansele ca o astfel de sanc
țiune economică să fie a- 
plicată cîndva Africii de 
sud. Deocamdată, multe 
semne arată că la Pretor^ 
vor fi depuse eforturi p<_.T-' 
tru a ajuta rubedeniile ra
siste de la Salisbury, în ciu
da faptului că Africa de 
sud trece actualmente prin
tr-o serie de dificultăți e- 
conomice, printre 
flafia și epuizarea 
lor de valută.

Tn ultimele zile
mulfit părerile potrivit că
rora atitudinea Africii de 
sud va depinde în mare 
măsură de gradul de fer
mitate a Marii Britanii, lu
cru valabil de altfel și pen
tru Portugalia. Săptămâna
lul „New Statesman" își 
exprimă convingerea că 
„este pu)in probabil ca 
Africa de sud și Portugalia, 
să mai acorde ajutor (Rh q 
desiei de sud) dacă vor ti 
în mod ferm avertizate că 
în caz contrar sancțiuni si
milare vor fi adoptate și 
împotriva lor". Și, referin
du-se ia calmul cu care 
lan Smith și adepfii săi ra
siști consideră debilele mă
suri economice luate pînă 
acum, același săptămînal 
face următoarea reflecție : 
„Dacă o independentă uni
laterală’ ar fi fost proclama
tă în Aden sau în Guyana, 
cine ar' putea oare nega că 
noi am fi trimis imediat tru
pe acolo

care in- 
rezerve-

s-au în-
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