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Linia electrificată 

Brașov-Predeai 

a fest dată 

sn exploatare
Ieri a fosi dată în exploatare, pe 

porfiunea Brașov—Predeal, prima li
nie electrificată din tara noastră. în 
acest sector greu, în pantă, cu un 
intens trafic, unde linia ferată traver
sează Carpafii, trenurile de mare to
naj trebuiau remorcate de mai mul
te locomotive cu aburi sau Diesel-e- 
lecfrice. Capacitatea locomotivei elec
trice de fracțiune, care va fi folosită 
pentru început doar la trenurile de 
marfă, este egală cu aceea a 5—6 
locomotive cu aburi sau trei locomo
tive Diesel. Tn acest fel se va mări 
simjifor traficul, ca urmare a sporirii 
vitezelor și creșterii tonajului trenu
rilor remorcate.

Lucrările de electrificare continuă. 
Predealul este deocamdată „cap de 
linie". Afribufiile temporare ale 
„capului de linie" vor fi încredințate 
într-un timp scurt orașului Cîmpina, 
urmînd ca ștafeta să fie transmisă 
orașelor Ploiești și București.

(Agerpres)

Vică STOICA
Laureat al Premiului de Stat 

directorul fabricii „Anticorozivul"- 
București
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După publicarea proiectului de Statut al cooperativei agricole de producție

UN DOCUMENT FUNDAMENTAL 
IN VIAȚA SATULUI SOCIALIST

0 prevedere esențială
STATUTUL

necesitatea dezvoltării
COOPERATIVEI

AGRICOLE
DE PRODUCȚIE

32 p. 0,50 lei
Lucrarea a fost tipărită într-un 

tiraj de masă.

Laminorul de tablă groasă 
de la Combinatul siderur
gic din Galați urmează să 
producă în 1966. Construc
ția laminorului e pe slîr- 
șite : în prezent se execută 
ultimele lucrări de montaj 

și finisaj

continue a proprietății

„Răspunsul 
nostru”

obștești
Proiectul noului 

Statut al cooperativei 
agricole rezolvă mul
te probleme care s-au 
ivit în activitatea 
-noastră de la încheie
rea cooperativizării. 
Prevederile Statutu
lui sînt bine gîndite 
și noi, cooperatorii, le 
apreciem mult. Mă 
voi referi numai la 
una din aceste preve
deri, esențială dealt
fel pentru întreaga 
viață a cooperativei, 
și anume la necesita-

tea dezvoltării pro
prietății obștești.

în proiectul de Sta
tut se subliniază 
necesitatea de a aloca 
an de an pentru acu
mulări fonduri care să 
asigure reluarea pe o 
scară mereu mai largă 
a producției. Și expe
riența noastră arată 
că aceasta e o măsu
ră bună.

Noi am alocat an 
de an sume însem
nate la fondul de a- 
cumulare. Dacă în 
1961 am repartizat în 
acest scop 618 000 lei, 
în 1964 suma s-a ri
dicat la 867 000 lei, 
iar în acest 
1 200 000 lei.
îngrijit ca acești bani 
să fie folosiți cit mai 
judicios și numai în 
scopuri 
Fiecărui 
respuns
rințe în dezvoltarea 
producției. în 1962, 
cînd efectivele de a- 
nimale crescuseră 
simțitor, am construit 
mai multe adăpos
turi. Anul acesta am 
construit o magazie 
pentru insectofungi- 
cide și îngrășăminte 
chimice, o bucătărie 
de furaje, iar pentru 
îmbunătățirea măteii 
la porcine am cum
părat peste 200 scroa
fe de rasă. Aceste in
vestiții și-au dovedit 
din plin eficiența.

laan 
Ne-am

productive, 
an i-au co- 
anumite ce-

® Toți indicatorii de plan îndepliniți
® Tehnologii mai eficiente ® Mica me- 

,Jocurile înguste" ® Sînt 
„râu necesar"?

camzare si 
reparațiile un

Construcții 
hoteliere

La Arad, Oradea, Iași, Tr. Seve
rin'd Tulcea este prevăzută constru
ire1 de noi hoteluri. Un nou com
plex 'hotelier va li dat in folosință 
și la Mamaia în luna iunie,, sporin- 
du-se astfel cu încă 1 000 de locuri 
capacitatea de găzduire a stațiunii. 
La Mamaia va Începe și construc
ția altor hoteluri care vor suplimen
ta in 1967—1968 cu incă 4 000 de 
locuri capacitatea de cazare pe lito
ral.

Sîntem într-o perioadă care 
marchează apropierea încheierii 
unui nou an de activitate fruc
tuoasă a colectivului întreprinde
rii noastre. Planul anual la pro
ducția globală a fost îndeplinit 
înainte de termen. Pe unsprezece 
luni toți indicatorii de plan au 
fost depășiți. Valoarea produselor 
fabricate suplimentar se ridică la 
15 200 000 lei. Ca un element 
esențial se desprinde faptul că 
cea mai mare parte din sporul pro
ducției a fost obținută pe seama creș
terii productivității muncii — cu 9,6 
la sută în plus față de sarcina plani
ficată. La prețul de cost s-au rea
lizat pe 10 luni economii supli
mentare în 
2 100 000 lei.

O cifră : în 
globală crește 
la sută față de 1964. Desigur, ju
decind după rezultatele obținute, 
s-ar putea crede că, atunci cînd 
s-au stabilit sarcinile de plan pen
tru fabrica noastră, nu ar fi fost 
analizate minuțios capacitățile de 
producție și nu s-ar fi ținut sea
ma de toate posibilitățile și rezer
vele existente de sporire a pro
ducției. Firește însă că nu așa stau 
lucrurile. Noi am avut în vedere 
caracterul dinamic al capacităților de 
producție. Pe parcursul realizării 
planului au fost aduse o serie de 
îmbunătățiri proceselor tehno
logice și perfecționări în organiza-

valoare de peste

acest an producția 
cu aproximativ 33

producției și a muncii, care au
Și

rea 
sporit randamentul mașinilor 
instalațiilor, făcînd ca productivi
tatea muncii să crească în ritm 
rapid.

Ca să realizăm o asemenea creș
tere a volumului producției, 
lectivul nostru a acționat în 
multe direcții, a folosit căi și 
tode variate. Propria noastră ex
periență a confirmat însă că a- 
tenția trebuie îndreptată cu pre
cădere spre acele căi și metode 
care asigură într-un termen scurt 
o înaltă eficiență economică. To
tul este să nu consideri niciodată 
realizările obținute la un moment dat 
drept o limită care nu mai poate 
fi depășită, să cunoști cît mai bine 
posibilitățile existente și să găsești 
mijloacele prin care ele să fie folo
site eficient la timpul oportun.

în primele luni ale acestui an, 
la noi în fabrică treburile mer
geau bine, 
sistematic. Puteam oare 
mulțumim cu realizările pe care 
le obțineam cîtă vreme marile 
șantiere ne solicitau să executăm 
noi comenzi, de care depinde in
trarea în funcțiune a unor obiec
tive ? Ne-am dat seama că 
există o rezervă principală de spo
rire a capacităților de producție : 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație, introducerea de noi tehnologii. 
In secțiile fabricii au început

co
rnai 
me

planul se îndeplinea 
să ne

să fie studiate procesele teh
nologice, să se caute soluții pen
tru îmbunătățirea lor. La produse 
buretoase, de exemplu, aveam co
menzi care depășeau capacita
tea de producție, fiind chiar mai 
mari decît sarcina de plan. In

(Continuare în pag. a III-a)

Dumitru TOPOLOIU
președintele 
cooperativei agricole 
Scărișoreanu, 
regiunea Dobrogea

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Vasile Gurgui, bărbat 
copt, între două vîrste, 
trece fără treabă prin 
fața întreprinderii 
construcții-montaje 
D.G.C.M.U.C.R.
rești (adică Direcția 
nerală de construcții- 
montaje pentru uzine chi
mice și rafinării). Vede 
un afiș „Căutăm dul
gheri", intră înăuntru și 
se oprește în fața șefului 
serviciului de organizare 
a muncii, Gheorghe Do
bre, efectuînd cuviincios 
un salut și o ofertă de 
angajare.

într-un laborator al Institutului de neurologie al Academiei Foto : M. Audreescu

pri- 
sea- 

cu 
E-

Gheorghe Dobre îl 
vește adînc și-și dă 
ma că are de-a face 
un eminent dulgher, 
xistă asemenea persoane
care te ghicesc dintr-o 
privire : te scrutează cî- 
teva clipe și descoperă 
fără greș dacă ești elec
trician, biciclist sau 
lecționar de 
mesteacăn.

Expertiza 
dînd aici un 
zitiv, Vasile Gurgui e an
gajat instantaneu. El se 
interesează dacă ar fi loc 
și pentru oamenii din e- 
chipă, cei 11 oameni ca
lificați care-l urmează 
oriunde la prima che
mare. Pe aceștia șeful 
serviciului nu-i poate e- 
xamina deocamdată în 
albul ochilor pentru că 
team-ul dulgheresc e răs- 
pîndit prin oraș, dar îl 
mai scrutează o dată a- 
dînc pe șeful

■ vede în privirile 
ale acestuia că are 
face cu o echipă de 
rang și-i angajează 
diat pe toți în bloc.

★

Maistrul dulgher 
cu căciula în mînă 
maistrul organizării mun
cii completează referatul 
de angajare trecînd în el 
datele din buletin : nu
mele, prenumele, anul 
nașterii, adresa, apelati
vul mic al părinților.

Vasile Gurgui semnea
ză că a luat cunoștință de 
propriile sale date din bu
letin, iar Gheorghe Do
bre, tamponînd binișor cu 
sugativa înflorită iscăli
tură, îl felicită călduros

co-
frunze de

oculistică 
rezultat po-

echipei, 
sincere 

de-a 
prim 
ime-

șade

Dacă în calendar 
n-ar fi scris negru pe 
alb că ne aflăm în 
plin decembrie, te-ai 
fi crezut într-una din 
acele zile de primă
vară cînd te aștepți 
din clipă în clipă să 
vezi frunzele scăpînd 
din strînsoarea mu
gurelul. Imaginea pri
măvăratecă se dato
ra nu numai genero
zității soarelui ci și 
animației de pe o- 
goare. In raionul 
Găești tractoarele 
răsturnau ultimele 
brazde. Grupuri de 
țărani lucrau la des
fundat, pregătind pa
tul noilor 
ții de viță. La coo
perativa din 
zia, președintele, Pe
tre Cojocaru, și ingi
nerul agronom, Nicu- 
lae Bogatu, pierduți 
în imensitatea celor 
patru mii de hec
tare, ne-au expli
cat că pregătesc un 
sistem de irigații pen
tru vreo sută de hec
tare și au venit la 
fața locului să mai 
vadă o dată traseul 
noului canal, lucrare 
ce va începe zilele 
acestea. Apariția pro
iectului noului Sta
tut al cooperativelor 
agricole a fost întîm- 
pinat de familiile u- 
nite ale țărănimii în ducere. Faptul că nu- 
plină activitate."-------

Membrii cooperati
vei din Slobozia, vor
bind despre noul Sta
tut, s-au referit, în 
primul rînd, la rolul 
său de călăuză, fie
care paragraf fiind 
un adevărat îndrep
tar în viața 
socialist.

Țăranii din 
zia sînt primii 
ionul Găești care au 
terminat, și nu în 
condiții ușoare, o- 
goarele de toamnă ; 
pînă în prezent ei
!S3i æsaïsa Kassa erzszsa

planta-

Slobo-

satului

Slobo- 
pe ra-

au transportat și îm
prăștiat pe cîmp 1000 
de tone de gunoi de 
grajd, 245 de îngră
șăminte chimice și 
1 200 de tone spumă 
de var pentru corec
tarea acidității solu
lui. Rezultatele, com
parate cu ale altor 
unități asemănătoa
re, poate că nu sînt 
printre cele mai spec
taculoase, totuși, fap
tul că recoltele s-au 
dublat față de anii 
trecuți înseamnă mult. 
Dar și puțin în ace
lași timp față de 
ceea ce se poate 
realiza în viitor.

— în această pri
vință noul Statut ne 
va fi de foarte mare 
folos, ne declară pre
ședintele cooperati
vei agricole, tov. PE
TRE COJOCARU. Nu 
există aspect din via
ța cooperativei noas
tre care să nu fie le
gat de una sau alta 
dintre prevederi. Fie
care prevedere ne 
arată cum să ne or
ganizăm mai bine, să 
muncim mai bine 
pentru ca și rezulta
tele să fie mai bune. 
Aș dori să 
asupra 
31, în 
bește
tea consiliilor de con-

stărui 
articolului 

care se vor- 
de activita-

mărul membrilor se 
va mări pînă la 21, 
va deschide perspec
tive noi muncii de 
conducere, va crea o 
bază mai largă de
mocrației cooperatis
te și ne va da totoda
tă putința să cuprin
dem mai adine toate 
sectoarele de activi
tate.

Gheorghe VLAD

(Conținu are 
în pag. a III-a)

de Valentin SILVESTRU

pe cel mai proaspăt an
gajat al întreprinderii. 
Ar vrea să-l mai pri
vească o dată scrutător, 
dar nu-i mai vede decît 
spatele, căci noul salariat 
a și pornit-o spre 
ciul financiar, ducînd 
mînă o hîrtie care 
prinde douăsprezece < 
tine dulgherești.

servi- 
; în 

cu- 
des-

la 
a- 
de 
nu

■Ar

Stelian Popescu, de 
serviciul financiar al 
celeiași întreprinderi 
construcții-montaje,
obișnuiește să scruteze 
oamenii, nu-l mai inte
resează de mult fiziono
miile ; obligațiile sale 
l-au cocoșat definitiv a- 
supra hîrtiilor. Cînd în 
raza privirii sate intră 
un referat, el execută un 
studiu rapid asupră-i, 
pune o ștampilă, sem
nează și-l împinge spre 
casierie, fiindu-i complet 
indiferent dacă e vorba 
de dulgheri sau tărăboan- 
țe cu fasole țucără, de un 
om sau de doisprezece, de 
anul curent sau de paș- 
tele cailor.

Ca atare, posesorul re
feratului poate ridica de 
la casierie douăsprezece 
foi de drum pe căile fe
rate, distanța 150 kilome
tri. Ar fi trebuit scris pe 
ele că e vorba tocmai de 
distanța București — 
Turnu Măgurele, 
unde urmează a 
dulgherii, dar pe 
nu-l privește, nu-i 
cine, unde și 
duce, treaba altora, 
răspund, casieria e 
perită, așa că Vasile Gur
gui primește cele două-

locul 
lucra 

casier 
pasă 

de ce: se 
ăia 

aco-

sprezece documente în 
alb și pleacă numaidecît 
cu ele spre Gara de Nord, 
cu căciula pe-o ureche, 
fluierînd cîntecul dulghe
rilor și 
calcule 
ordinul < 
simple.

i făcînd mental 
matematice de 

operației de trei

*
iau pe o foaie
25 de lei, pe 

în- 
ope-

— Dacă 
de drum 
douăsprezece foi cît 
casez ? — așa sună 
rația pe care o face în 
gind recentul salariat cu 
deplasare al întreprin
derii de construcții-mon
taje. Răspunsul a venit 
mai tîrziu : între trei și 
douăsprezece luni — căci 
foile de drum ale unei 
întreprinderi, vîndute la 
liber unor particulari, au 
acest har miraculos că 
transformă valorile bă
nești în luni de închi
soare.

Așadar, Vasile Gurgui 
a distribuit foile de drum 
unor cumpărători ocazio
nali din Gara de Nord, 
care și le-au completat 
pentru cele mai fantezis
te direcții, pornind alan
dala în vilegiatură pe 
unde se nimerea (una a 
fost găsită la Brașov, alta 
la Zoița, una la Roșiorii 
de Vede etc.), iar el și-a 
luat bilet de Piatra 
Neamț, unde s-a și an
gajat a doua zi, cu forme 
în regulă, pe baza de gra
nit a buletinului, la o 
întreprindere de prin păr
țile locului.

noua campanie 
a stufului ® Cele 36 
de coloane • Alo, 
„Sanitarul" !

Decembrie. E anotimpul „sece
rișului de iarnă”. Delta își dă
ruiește bogăția sa de preț — - 
stuful. ....

Navigam pe canalul Sulina. 
Dinspre maluri se aude zgomot 
de motoare, iar pe lînga șalupa 
noastră trec ceamurile grele, 
încărcate cu stuful din noua re
coltă. Anul acesta, spre Combi
natul de celuloză se vor trimite 
350 000 tone de stuf. Locul far- 
panelor — un fel de seceri, fo
losite în primele campanii de 
recoltare — l-au luat de mult, 
agregate puternice, de mare 
productivitate. Cele 36 de co
loane mecanizate, care lucrează 
acum în Deltă, au la îndemînă 
310 recoltoare mecanice, 377 
tractoare pentru transport, sute 
de remorci. Cu ajutorul unor 
prese speciale, balotarea stufu
lui se face acum mecanizat. Pen
tru încărcarea snopilor în cea- 
muri se folosesc benzi rulante Și’ 
macarale de mare capacitate, 
în actuala campanie Delfa este 
mai greu de supus. Iarna a în
ceput în condiții meteorologice 
deosebite. Puhoaiele de apă 
s-au retras tîrziu, iar înghețul se 
lasă așteptat. Cînd pămîntul e 
înghețat, mașinile merg ca pe 
asfalt și taie ușor. Dar mecani
zatorii, obișnuiți cu greutățile, 
știu să se adapteze oricăror con
diții.

Dunărea este însă capricioasă, 
împiedică accesul spre comorile 
ei, inundă mari suprafețe. Spe
cialiștii au pornit s-o amena
jeze încă de cîfiva ani. în zo
nele stuficole există acum a- 
proape 1 000 km canale de acces 
și 300 ha platforme de depo
zitare, iar incintele îndiguite au 
fost dotate cu instalații de pom
pare și ecluze. La lacubova va 
fi dată în curînd în folosință cea 
mai mare ecluză din Deltă. Prin 
construirea ei se va crea posi
bilitatea ca prin brațul Chilia să 
treacă ceamurile grele, cu încăr
cături de 200 de tone.

Mila 17. în bacul dormitor al 
coloanei a treia Șoniea, meca
nizatorii sînt într-o scurtă ședin
ță. Șeful coloanei, Mihai Lu- 
pașcu, le arată că în ultimele zile 
planul n-a fost realizat. S-au pur
tat discuții, s-au propus măsuri. 
A fost luată hotărîrea ca toate 
mașinile să recolteze pe aceeași 
tarla și nu dispersate, mecaniza
torii cu pregătire mai bună să-l 
ajute pe cei mai tineri, iar pen
tru reducerea timpilor morji în 
funcționarea tractoarelor, sediul 
coloanei să fie mutat mai aproa
pe de locul recoltării. Cu toate 
că în acest sezon condițiile de 
lucru sînt, deocamdată, mai difi
cile decît în alți ani, de la în
ceputul campaniei s-au recoltat 
peste 70 000 tone de stuf.

„...Alo, „Sănătatea" ! Alo, 
„Sanitarul" I Vorbesc de la Mila 
23. Veniți urgent. Un caz grav".

Comenzi marinărești scurte, 
zgomot de motoare și „Sanita
rul” se îndreaptă spre inima 

B Deltei. E miez de noapte și o 
ninsoare deasă îngreunează na
vigația. Dar viața unui om se află 
în primejdie. Zece ore mai tîr
ziu, sojia unui pescar de la Mila 
23, adusă la spitalul din Tulcea și 
operată imediat de apendicită, 
era în afara oricărui pericol. 
Răsfoind jurnalele de bord ale 
echipajelor celor două policli
nici plutitoare întîlneșfi multe pil
de de abnegație în slujba apă
rării vieții și sănătății locuitori
lor și lucrătorilor Deltei.

...St. Gheorghe, Crișan, Mila 
23, Caraorman — localități pes
cărești pierdute cîndva în stu
fărișul bălților. Astăzi, multe din 
ele sînt electrificate și radiofi- 
cate, viața s-a schimbat. Locui
torii îți vorbesc despre filme, 
despre cărji, despre o seamă 
de preocupări gospodărești. 
Delfa care, odinioară, în acest 
anotimp intra într-un fel de hi
bernare, cunoaște astfel o inten
să activitate.

Vasile MIHAI
coresp. „Scînteii“

(Continuare 
în pag. a III-a)

Recensămîntul 
animalelor

Printr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri s-a dispus efectuarea 
recensămîntului animalelor do
mestice. înregistrările încep pe în
treg teritoriul țării în ziua de 3 ia
nuarie 1966 și durează cel mult 8 
zile. Recensămîntul animalelor se 
efectuează în toate comunele și 
orașele din țară. Organizarea și 
executarea lucrărilor de înregis
trare revin comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale, 
raionale, comunale și orășenești, 
care vor constitui comisii de recen- 
sămînt, precum și conducerilor u- 
nităților socialiste.

Rezultatele recensămîntului ani
malelor vor constitui o bază de do
cumentare cu privire la stabilirea 
de noi măsuri în vederea creșterii 
în continuare a șeptelului.

(Agerpres)'
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CONSULTAȚIA
utilitatea și eficiența ei
in studiu

Anul acesta, cînd însușirea documentelor Congresului în cercurile și cursurile de partid 
se bazează, în primul rînd, pe studiul individual, după care au loc seminarii, dezbateri, impor
tanța consultațiilor, a răspunsurilor la întrebări crește mult.

La întrebarea redacției noastre: cum sînt organizate consultațiile, ce se face și ce ar mai 
trebui făcut pentru ca ele să-și sporească valoarea, utilitatea, eficiența, ne-au răspuns pro
pagandiști, lectori, consultanți, membri ai birourilor sau comitetelor de partid din fabrici și uzine.

Propagandistul 
cerințele reale

să cunoască că și-au îndeplinit îndato
rirea, în privința consulta
țiilor, dacă la sfîrșitul fie
cărui seminar dau cîteva 
explicații 
problemele

cu privire la 
ce vor fi tra-

tate în convorbirea ur
mătoare. Asemenea expli
cații sînt, firește, folosi
toare, dar ele în nici un 
caz nu pot înlocui consul
tațiile.

MINIERĂ
.. Hotărîrea privitoare la majora
rea salariilor muncitorilor și ale 
personalului de conducere, tehnic, 
ingineresc, economic și adminis
trativ din unitățile miniere sub
ordonate Ministerului Minelor și 
altor organe centrale se aplică cu 
începere de la 1 octombrie a.c.

Creșterea salariilor tarifare ale 
muncitorilor este diferențiată pe 
categoriile din rețelele tarifare în 
așa fel încît să se asigure o justă 
corelare a salariilor cu gradul de com
plexitate a muncii, cu specificul a- 
cesfeia și cu răspunderea în proce
sul de producție. O dată cu majora
rea salariilor se aplică și indicatoa
rele tarifare de calificare îmbună
tățite, care corespund actualului 
stadiu de dezvoltare a tehnicii 
miniere, perfecționării organizării 
producției, cerințelor de îmbună
tățire a calității și asigurării ni
velului necesar de calificare. Pen
tru muncitorii care execută lucrări 
ce nu necesită o calificare sînt pre
văzute salarii tarifare separate. Ele 
sînt diferențiate, în funcție de na
tura și greutatea muncii, pe trei 
trepte pentru munca în subteran 
și pe patru trepte pentru munca la 
suprafață. Prin aplicarea majorării 
salariilor în unitățile miniere, 
muncitorii din categoria a 6-a sub
teran beneficiază de o creștere a- 
nuală a salariului tarifar de 2 448 
lei la minele din Valea Jiului, 
Banat și Baia Sprie, și de 1 836 lei 
la restul minelor. La aceasta se 
adaugă creșterea corespunzătoare 
provenind din 
calculează pe 
rifar : spor de 
de noapte etc.

Majorarea limitelor de salari
zare a personalului de conducere 
este, de asemenea, diferențiată pe 
funcții, ținîndu-se seama de com
plexitatea lucrărilor, de răspun
derea în procesul de producție și 
de condițiile de muncă. în acest 
sens a fost accentuată diferenție
rea între salariile tarifare ale 
personalului tehnic-ingineresc din 
sectoarele de producție subterane 
și cele ale tehnicienilor și ingine
rilor care lucrează în aparatul 
funcțional. Sînt prevăzute creșteri 
mai mari pentru cadrele tehnico- 
inginerești cu muncă în subteran 
față de. cele cu funcții corespun
zătoare din aparatul întreprinde
rilor și exploatărilor miniere. 
Pentru personalul tehnic-ingine
resc din unitățile de preparare, 
salarizat anterior pe baza unor 
nivele ale altor ramuri indus
triale, au fost create nivele pro
prii industriei miniere- Concomi
tent, a fost asigurată o creștere 
mai mare a salariilor tarifare ale 
personalului tehnic-ingineresc din 
unele unități de preparare cu ni
vel tehnic ridicat.

în vederea unei diferențieri 
mai juste a salariilor tarifare ale 
personalului de conducere din 
unitățile miniere, corespunzător 
complexității activității pe care o 
desfășoară și răspunderii acestuia 
în organizarea activității de pro
ducție, odată cu majorarea sala
riilor se aplică criterii îmbunătă
țite de gradare și limite noi de 
clasificare pe grade a întreprin
derilor, exploatărilor și secțiilor 
(sectoarelor) miniere.

adaosurile care se 
baza salariului ta- 
acord, premii, spor

Recent, pe baza unor hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri, au 
fost majorate salariile tarifare 
ale lucrătorilor din ramurile in
dustriei miniere și energiei elec
trice. Este vorba de aplicarea,în 
continuare, potrivit eșalonării 
stabilite, a Hotărîrii Comitetului 
Central al partidului și a Con
siliului de Miniștri din iunie 
1964 cu privire la majorarea sa
lariilor la toate categoriile de 
salariați, reducerea unor cote 
ale impozitului pe salarii și creș
terea plafoanelor de salarii în 
funcție de care se acordă aloca
ția de stat pentru copii.

Iată ce ne-au relatat în legă
tură cu prevederile recentelor 
hotărîri forurile de resort din 
ministerele respective.

ENERGIEI ELECTRICE
Hotărîrea privitoare la majora

rea salariilor muncitorilor și per
sonalului de conducere, tehnic, in
gineresc, economic și administrativ 
din ramura energiei electrice și 
termice se aplică începînd cu data 
de 1 septembrie a.c. Noua majo
rare se adaugă la șirul de măsuri 
luate în decursul anilor pentru 
sporirea salariilor muncitorilor si 
ale celorlalte categorii de oameni 
ai muncii.

Concomitent cu creșterea fondu
lui de salarii aferent personalului 
din această ramură, se prevede 
îmbunătățirea sistemului de sala
rizare și a criteriilor de gradare a 
secțiilor și întreprinderilor în con
cordanță cu nivelul actual de dez
voltare a instalațiilor energetice, 
cu gradul de complexitate și de 
automatizare al acestora. Urmă- 
rindu-se o diferențiere mai accen
tuată a salariilor tarifare, rețeaua 
nouă de salarizare prevede 6 ca
tegorii de calificare în loc de 4 
funcții cîte erau înainte, ținîn- 
du-se seama în mai mare măsură de 
pregătirea tehnico-profesională a

munciforilor și de genul activității de 
producție pe care o prestează ; scopul 
este de a stimula și mai puternic pre
ocuparea pentru mai buna organizare 
a muncii, ridicarea calificării șl întă
rirea răspunderii cadrelor la locurile 
lor de muncă. Datorită creșterii 
ponderii instalațiilor complexe în 
sistemul energetic național, s-a 
creat încă un nivel de salarizare, 
care se va aplica personalului cali
ficat din marile centrale electrice 
(Luduș, Craiova, Paroșeni etc.) în
zestrate cu agregate complexe a- 
vînd parametri foarte înalți și de 
puteri mari.

O dată cu majorarea salariilor 
tarifare, se aplică și noile indica
toare tarifare de calificare a mun
citorilor. Aceste indicatoare au un 
conținut îmbunătățit, corespunză
tor nivelului tehnic actual al in
stalațiilor energetice, profilului 
profesional și nivelului de califi
care a muncitorilor. Pentru mun
citorii necalificați sînt prevăzute 
salarii diferențiate, în funcție 
greutatea muncii prestate și 
importanta instalațiilor unde 
crează.

Pentru maiștri s-a întocmit 
normativ nou, mai strîns legat de 
necesitățile actuale și de specificul 
instalațiilor. S-au înființat posturi 
de maiștri și la activitățile de pro
tecție, automatizări, măsură și apa- 
rataj termotehnic, deși numărul 
de muncitori este relativ redus.

în vederea unei diferențieri mai 
juste a salariilor tarifare ale per
sonalului de conducere, au fost a- 
plicate criterii de gradare îmbu
nătățite a întreprinderilor și' sec
țiilor. Noile criterii țin seama 
de parametrii comuni tuturor ra
murilor industriale. Se asigură astfel 
o corelare mai bună a salariilor 
funcțiilor de conducere din unită
țile respective cu corespondentul 
lor din alte ramuri ale economiei 
naționale. Maiștrii, tehnicienii și 
inginerii din centralele mari vor 
beneficia de o creștere procentua
lă a salariilor mai mare decît me
dia pe ramură.

De prevederile hotărîrii benefi
ciază întregul personal retribuit, 
potrivit rețelelor specifice ramurii 
energiei electrice și termice, indi
ferent dacă lucrează în întreprin
derile din cadrul Ministerului E- 
nergiei electrice sau în unități su
bordonate altor ministere ori sfa
turilor populare.

de 
de 
lu-
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„După părerea 
ne-a declarat 
BOICU, directorul 
netului raional de partid- 
Cîmpina — o consultație, 
ca să aibă valoare, trebuie 
în primul rînd să răspundă 
cerințelor reale ale cursan
ților. Aceasta presupune, fi
rește, ca propagandistul să 
cunoască aceste cerințe, să 
știe ce probleme sînt insu
ficient înfelese de ei.

Ce a făcut 
raional pentru 
cunoașterea 
cursanților ? 
indicat ] 
să stea 
cursantii 
minării, 
în studiul 
răspundă la diferitele în
trebări puse de ei, iar în 
cazurile cînd nu pot da 
răspuns imediat, să se 
pregătească și să le răs
pundă ulterior. La fabri
ca de sticlă și la fabrica 
de postav Azuga, la fa
brica de șamotă, unii pro
pagandiști, observînd că 
mai mulți cursanți pu
neau întrebări referitoare 
la aceleași probleme — 
de pildă de ce industria
lizarea este o necesitate 
obiectivă pentru țările 
care au moștenit de la 
capitalism o industrie in
suficient dezvoltată, de ce 
producția de energie e- 
lectrică trebuie să crească 
într-un ritm mai rapid 
decît. producția celorlalte 
ramuri ale economiei — 
au dat răspunsurile 
în cadrul cercurilor 
pective, înainte de 
perea seminarului.

Un mijloc de a cunoaș
te cerințele cursanților, 
problemele insuficient în
țelese îl constituie și con
trolul activiștilor în cer
curile de 
parea lor 
Cu acest 
constatat, 
multe locuri 
slab, superficial, 
tanța 
a industrializării 
liste. De aceea, biroul co
mitetului raional a indi
cat să se pregătească o 
consultație pe această 
temă, care să fie ex
pusă de lectori bine pre
gătiți în întreprinderi, 
instituții. Ne-am propus 
să generalizăm metoda 
consulfafiilor colective pen
tru toate problemele care 
prezintă o mai mare im
portantă și un larg interes”.

Ancheta noastră a ară
tat însă că sînt destule 
comitete de partid care 
subapreciază importanța 
consultațiilor, nu le folo
sesc ca un mijloc deosebit 
de eficient de clarificare a 
problemelor. Comitetul de 
partid de la fabrica de 
ciment Medgidia, de pildă, 
timp de aproape două luni

mea — 
tov. I.

cabi-

cabinetul 
a asigura 
cerințelor 

Noi am 
propagandiștilor 
de vorbă cu 
înainte de se- 
să-i îndrume 

l individual, să

de la deschiderea învăță- 
mîntului de partid nu a 
organizat nici o consul
tație.

„Am participa cu mult 
interes la asemenea acti
vități — ne-au spus mun
citorii ION PÎSLARU și 
GH. ROGOJINĂ de la fa
brica de ciment — și re
gretăm că n-am avut pînă 
acum posibilitatea să o 
facem. Știm doar, din ex
periența anilor trecuți, de 
cît ajutor ne sînt în stu
diu consultațiile, răspun
surile la întrebări“.

Sînt și propagandiști 
care manifestă indife
rență față de felul în care 
cursanții studiază și înțe
leg problemele. Tov. NI
COLAE NICOLAE, pro
pagandist . la uzina Hi
dromecanica din Brașov, 
ne-a declarat că nu a 
dat nici o consultație 
cursanților, pentru că a- 
ceștia... nu i-au adresat 
întrebări. Dar oare se- 
minariile pe " care le-a 
condus nu i-au oferit 
posibilitatea să desprin
dă unele probleme ce 
s-ar fi cuvenit mai amplu 
lămurite ? Mai mult decît 
atît, era de datoria lui 
să stea de vorbă indivi- 

din 
ceea 
afle 
mai

chiar 
res- 

înce-

studiu, partici- 
la seminarii. • 

prilej, noi am 
de pildă, că în 

se analiza 
impor- 

economică-socială 
socia-

dual cu tovarășii 
grupa ce-o conduce, 
ce i-ar fi permis să 
ce probleme sînt 
puțin înțelese.

în replică la acest fel 
de a lucra, care nu este 
chiar singular, redăm pă
rerea tov. ION IONEL, 
cursant la uzinele „1 
Mai“-Ploiești;

„Consider că pentru
a se organiza consultații 
nu 
să
Departe de mine intenția 
de a tăgădui prin aceasta 
necesitatea ca propagan
distul să pornească de la 
cerințele cursanților, de 
Ia problemele ce-i inte
resează. Acest lucru mi 
se pare, dimpotrivă, esen
țial. De multe ori însă, 
abia cînd sîntem puși în 
situația să expunem o pro
blemă, cînd ni se pun 
întrebări, apare clar în ce 
măsură ne-am însușit cele 
studiate. Propagandistul 
cunoaște puterea de asi
milare a fiecărui cursant ; 
el este cel mai în măsură 
să provoace întrebări din 
partea acestora la care, fi
rește, trebuie să răspundă. 
Asemenea consultații indi
viduale, născufe din con
tactul direct cu oamenii și 
nu din dorința de a în
scrie încă „o acțiune” în 
nu știu ce grafic, tabel, ra
port au, după părerea mea, 
cea mai mare eficacitate”.

în unele locuri (între
prinderile „Tehnofrig“, 
„Unirea“, „Porțelanul“ din 
Cluj) am întîlnit propa
gandiști care consideră

frebuie întotdeauna 
se aștepte întrebări.

A nu repeta bibliografia, ci 
a aduce un plus de informare 
și de argumentare

„După stabilirea te
mei, hotărîtor pentru va
loarea consultațiilor este 
conținutul lor de idei, 
ne-a sjbus tov. CORNEL 
GORÄNESCU, propagan
dist la Tribunalul},, regio
nal Ploiești. Consultația 
nu se identifică însă cu 
lecția, ea nu trebuie să e- 
puizeze întreaga proble
matică a temei, ci.;șă tra
teze profund un ,număr 
restrîns de idei, y.

Firește, trebuie,"să ți
nem seama de nivelul de 
pregătire a curșanților. 
Sînt cazuri cînd este ne
cesar să începem prin 
explicarea conțjputului 
unor noțiuni fundamen
tale. Răspunzînd,,'de pil
dă, unor tovarăși din for
me de masă ale r,învăță- 
mîntului, care întțebau de 
ce e necesară dezvoltarea 
cu prioritate a industriei 
grele, am considerat că 
e bine ca mai întîi să ex
plic ce se înțelege prin 
industrie grea, grupa A, 
grupa B, reproducție lăr
gită și numai după aceea 
am trecut Ia expunerea 
propriu-zisă a temei.

Important mi se pare, 
de asemenea, să nu ne 
mărginim la a repeta ace
leași idei, aceleași argu
mente pe care cursantii le 
găsesc în bibliografie. Le 
pufem trezi interesul mai 
ales dacă le oferim un plus 
de informare și de 
mentare. De obicei,

argu-
cînd

pregătesc o consultație, 
studiez toate izvoarele 
ce-mi stau la îndemînă 
— documente de partid, 
diferite studii, reviste, 
ziare. Folosind unele ex
trase din scrierile unor 
ideologi și politicieni 
burghezi din trecut, am 
putut ilustra mult mai 
bine esența reacționară a 
politicii burgheziei de 
menținere a țării noastre 
în rolul de hinterland a- 
grar al puterilor imperia
liste. Pentru a demonstra 
consecvența politicii par
tidului nostru de indus
trializare socialistă, m-am 
referit la documentele 
Conferinței Naționale a 
P.C.R. din octombrie 1945, 
ale Congreselor ulterioare 
ale partidului“.

★
„Nimeni nu poate să fie 

deopotrivă de cunoscător 
în toate domeniile atît de 
variate cărora le aparțin 
întrebările puse de 
cursanți — ne-a spus 
tov. ALEXANDRU LA
ZĂR. membru al Comi
tetului de partid de la 
Uzina „1 Mai“-Ploiești. 
De aceea, noi ne-am gîndit 
să atragem la darea răs
punsurilor mai mulți lectori, 
specialiști în diferite do
menii care să se ocupe 
fiecare de problemele spe
cialității sale. Ne gîndim să 
extindem această practică și 
în afara cadrului învățămîn- 
tului de partid”.

Planificare sau
Punctul de consultație 

ce funcționează în Rafină
ria Brazi a acumulat o 
bogată experiență. Iată ce 
ne-a declarat tov. TEO
DOR DOINA, responsabi
lul punctului :

„Colectivul punctului 
— ne-a spus el — nu
mără 20 de tovarăși cu 
bună pregătire politico- 
ideologică și culturală. Ei 
participă la seminarii, 
sînt permanent preocupați 
să -cunoască greutățile 
întîmpinate în studiu de 
cursanți, dau consulta
ții. Programul consul
tațiilor, tematica acesto
ra ca și numele lectorilor 
ce le expun sînt larg 
popularizate în uzină“.

Există comitete de 
partid care dau mai pu
țină atenție organizării și 
bunei funcționări a punc
telor, iar unii activiști de 
partid care răspund de 
activitatea acestora nici

formalism ?

tov. 
res- 
care 
to-

n film consacrat crea
ției unor înzestrați pic
tori din generația tî- 
reprezintă un me
ad cultural. Reflec- 
cu mijloace perso-

nără 
ritoriu 
tarea 
nale a unei realități bogate, 
afirmarea unor stiluri diverse 
în arta noastră contempora
nă, definirea tot mai elocven
tă a unor personalități în
dreptățesc o analiză temeini
că, multilaterală, căreia cine
matografia face foarte bine 
că i se dedică și ea. Deoarece 
nădăjduim că filmul Ninei Be- 
har, „Universuri picturale", 
este doar un început și că 
alfi regizori îi vor urma pilda.

Nu a fost, firește, o sarcină 
ușoară să fie aleși, din nu
mărul mare al artiștilor, 
aceia a căror pictură e ca
pabilă să contureze imaginea 
acestei „unifăfi în varietate”, 
care formează o trăsătură ca
racteristică a creafiei 
rei generații, 
putea suscita, 
ială, obiecții 
diferite
re.

fine-
Selecția ar 
fără îndo- 

formulafe din 
puncte de vede- 

S-ar putea reproșa, de 
pildă, că lacob Lazăr aduce 
cu sine mărturia unui stil 
mult diferit de acela al lui 
Pacea, Gheorghiu, Șetran, 
Sălișfeanu, că, într-un fel, a- 
ceasta știrbește unitatea pe 
care au urmărif-o realizatorii 
filmului. Ne vin în minte și 
alte nume care s-au afirmat, 
în ultimii ani, în peisajul ar
tistic contemporan și ale că
ror tablouri ar fi putuf fi în-

ss?;

fățișate : Bifan, Almășanu, Ni- 
codim, Gh. lacob, Piliuță... 
Dar, evident, orice antologie 
beneficiază de un spațiu li
mitat și nimeni nu poate pre
tinde transformarea ei înfr-o 
prezentare atotcuprinzătoare 
a unui fenomen.

Meritul regizoarei este a-

nă, de structură a pasfei, de 
vibrație colorisfică.

Poate că, în ceea ce pri
vește arta celor cinci tineri, 
afirmațiile ar fi fost mai con
vingătoare dacă erau mai 
larg exemplificate prin ima
gini. înrudirea picturii lui Ion 
Gheorghiu cu aceea a ano-

demnuri spre dobîndirea u- 
nei exprimări colorisfice pli
ne de vervă le urmează cu 
stăruință. Mă refer aci la pic
tura lui lacob Lazăr, atît de 
apropiată de lecția lui Ciu- 
curencu și, prin aceasta, de 
o întreagă tradiție de colo- 
rișfi din pictura românească.

Un film despre
tineri artiști

cela de a fi încercat să des
copere universul lăuntric al 
fiecărei creații în parte, schi- 
fînd inteligente disocieri. 
Pornind de la o comparație 
convingătoare, aceea între 
două tablouri celebre ale lui 
Pallady și Petrașcu, 
zoarea 
bilitate 
filmări 
Segal),

regi- 
a subliniat cu sensi- 
(sprijinită de bunele 
ale operatorului D. 
deosebirile de lumi-

nimilor zugravi pe sticlă, le
găturile profunde, organice, 
între tablourile lui Pacea și 
cromatica scoarțelor populare 
ar fi putut fi demonstrate 
(pentru că, incontestabil, a- 
semenea apropieri există), 
fără ostentație, cu ajutorul u- 
nor interesante paralele ci
nematografice. După cum nu 
consider că este sub presti
giul unui pictor de a i se 
numi maestrul ale cărui în-

Definifi, da cele mai multe 
ori, exact în detaliu, pictorii 
sînt, totuși, prezentafi înfru- 
cîfva unilateral, 
rerea mea. 
înfăfișate pe 
fragmente de 
ca spectatorul 
face o 
Lumea 
tistului, 
lifafea

după pă- 
Uneori sînt 

ecran numai 
tablouri, fără 

să-și poată
imagine a întregului, 
de sensibilitate a ar- 
relațiile sale cu rea- 

nu apar întotdeauna

pregnant ; lor li se substituie 
adesea considerații de ordin 
tehnic. Din acest punct de 
vedere, mi se pare, de pildă, 
că, urmărind prea 
ideea unor opoziții 
creațiile tinerilor artiști, 
tura lui Șetran, cu o 
tură plastică atît de puterni
că, cu o gravitate tehnică, 
esté prea tăios separată de 
aceea a lui Sălișfeanu, accen- 
fuîndu-se mai ales tendințele 
spre un anume fantastic, e- 
xistenfe (deși nu în sensul 
universului de fantasme, de 
care vorbește filmul), dar 
care nu constituie singura ei 
caracteristică.

Cred că o caracterizare mai 
stringentă a artei tinerilor în 
general (finînd seama că fil
mul este o primă încercare 
de prezentare a acestei arte), 
a izvoarelor și a modului 
specific în care ea a fost le
gată de realitatea noastră, ar 
fi fost foarte binevenită. Pen
tru că o caracterizare atît 
de fugară, așa cum este a- 
ceea din finalul filmului, mi 
se pare ambiguă și discuta
bilă.

în liniile sale generale însă, 
filmul rămîne o operă entu
ziastă, înscriind într-un uni
vers de frumuseți al picturii 
noastre operele unor tineri 
talenfați, care tratează cu 
fervoare aspecte diverse ale 
generoasei realități. Un în
ceput bun, pe care l-am dori 
urmat de alte opere cinema
tografice similare.

Dan GRiGORESCU

stăruitor 
între 
pic- 

struc-

nu cunosc situația reală. 
Bunăoară, tov. Gavrilă 
Colceru, activist al Co
mitetului orășenesc de 
partid Brașov, ne-a reco
mandat, ca un punct de 
consultații cu activitate 
bogată, pe cel de la uzina 
Hidromecanica. Foarte 
încîntat de această activi
tate se arată a fi și 
Aurel Georgescu, 
ponsabilul punctului, 
informează că aci
tul se desfășoară „plani
ficat“. Iată însă cum ara
tă această „planificare“ 
la o examinare atentă.

Birourile organizațiilor 
de bază trimit, atunci 
cînd sînt solicitate, cîte 
8—10 oameni la punctul 
de consultații. Cine sînt 
oamenii și dacă vor sau 
nu să-și lămurească ceva 
— aceasta interesează mai 
puțin.

Este un exemplu de 
formalism în munca de 
propagandă. Și dacă a- 
cest punct ne-a fost re
comandat ca bun la comi
tetul orășenesc de partid, 
oare aceasta să fie în- 
tr-adevăr cea mai valo
roasă experiență din 
Brașov?

Ancheta noastră 
arată că organizații
le de partid trebuie 
să-și îndrepte atenția 
într-o măsură tot mai 
mare spre buna or
ganizare a consulta
țiilor, cale deosebit de 
eficientă în ridicarea 
nivelului teoretic și 
practic al propagan
dei de partid.

Anchetă realizată de Ada 
GREGORIAN, Constantin 
GÄUCÄ, Nicolae MO
CANII, M. VASILE

0 Sala Palatului : VOIEVODUL, ȚI» 
GANILOR (spectacol prezentat de 
Teatrul Muzical din Galați) — 19,30. 
o Teatrul de Operă și Balet : PO
VESTIRILE LUI HOFFMANN (spec
tacol prezentat de Opera comică din 
Berlin) — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DOAMNA LUI IE- 
RF.MIA — 19,30, (sala Studio) : O 
FEMEIE CU BĂNI — 19,30.
® 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* À) : TACHE. iÀNKE ȘI CADIR — 
19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR 
— 19,30, (sala Studio) : 3.3.3. — 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea" 1 
RĂDĂCINI — 20.
© Teatrul Mic : JOCUL IELELOR —> 
19,30.
© Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : RĂDĂCINI — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : DOCTORUL AU- 
MADOARE — 15; 17, (sala din str. 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 9; 
AMNARUL — 17.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20 (sala Victoria) : VE
SELIE LA 174 20.
© Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

TELEVIZIUNE
© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)
S 19,15 — Emisiune pentru cei mici: 
Instantaneu cu Alexandra Halic : 
„DE-AȘ FI PROFESOR" ; filmul : 
Wilhelm Tell — PĂLĂRIA ÎMPĂ
RATULUI © 20,00 — Săptămîna © 
21,00 — Avanpremieră © 21,15 —
Treizeci de minute cu artista eme
rită IRINA RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU 
0 21,45 — De la o melodie la alta o 
22,20 ’ — Jurnalul televiziunii (II), 
Buletinul meteorologic.

' 11kl
\ /■': ci-'.

CilMEM ATC•GRAFE
© OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
O ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Re
publica — 8; 10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, București — 9,15; 11,30;
13 45; 1630; 18,45; 21, Feroviar — 3; 
1015; 12 30; 14,'15; 17;' 19,15; 21,30, Me
lodia — 9,15;’ 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Modern — 10; 12; 14,15; 16,30; 
18'45; 21.
©'CLOCHEMERLE : Cinemateca —
10; 12; 14.
o FATA LUI BUBE : Luceafărul —i 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© EXPRESUL PARIS—MÜNCHEN t 
Festival (completare Tot mai sus) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Bucegi — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Arta — 9,45; 12; 14,15; 
16*30; 18,45; 21, Munca — 10,30; 13,30. 
©DE-AȘ FI...’ HARAP ALB: Lumi
na — 9; 11; 13; 15; 17;- 19; 21,15, To
mis — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Mio
rița — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la 
toate completarea La carnaval), Ex
celsior (completare Vezi, rîndunelele 
se duc) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Flamura (completare Sport nr. 5/1965)
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
© IN COMPANIA LUI ' MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință și 
tehnică nr. 2/1965) — 9.30; 11,45; 14; 
16,30: 18,45; 21.
© DINCOLO DE BARIERĂ : Victo
ria (completare Ceramica din Obo- 
ga) — 10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30, Gri- 
vița (completare Știință și tehnică 
nr. 1/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30.
©ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Central — 9,30; 11,45;
14; 16,15: 18,30; 20,45, Popular — lo’3O; 
16; 18,15; 20 30.
© FEMEIA NECUNOSCUTA : Union
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
© program ’PENTRU COPII : Doi
na — 10.
© BOCCELUȚA : Doina (completa
re Vezi, rîndunelele se duc) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, înfrățirea între 
popoare (completare Sport nr. 
5/1965) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, Lira (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în re
giunea Maramureș) — 10,30; 15,30; 18;
20.30.
© SOMALIA, REPUBLICA LA E- 
CUATOR — PĂPUȘARII — CEI 
MAI PUTERNICI DIN EUROPA — 
I. R. CERE DECOLARE : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
0 DUMINICA LA NEW YORK : 
Giulești — 15,30; 18; 20,30.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Dacia (completare Calitate în canti
tate industrială) — 9,30—14 în conti
nuare ; 16,15; 18,30; ' 20,45, Moșilor
(completare Vin către voi) — 11;
15,30; 18; 20,30 Pacea (completare
Pionieria nr. 5/1965) — 16; 18; 20.
© A FOST ODATĂ UN MOȘ Ș O 
BABA : Buzești — 9 45; 12; 11 15;
16,30; 18,45; 21.
© AGENTUL DE LEGĂTURĂ : Cos
mos (completare Măsurile timpului)
— 16; 18; 20.
© CARTIERUL VESELIEI : Unirea
— 16; 18,15; 20,30, Volga — 10; 12 30;
15.30. 18; 20,30.
© dulcea’ pasăre a tinereții
— cinemascop : Munca — 15 30; 18;
20.30.
©ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Viitorul (completa
re Prima zi) — 16; 18,15; 20,30.
© CĂPITANUL ZERO : Colentina 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Cluj) — 
15,30; 17,45; 20
©’ULTIMA VACANȚĂ; Floreasca 
(completare Gcstapovlstul Schmidt)
— 10,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Rahova 
(completare Să păstrăm curate apele 
țării) _ 16; 18,15; 20,30.
O JUDEX : Progresul (completare
Soclul) — 15 30; 18; 20 15.
O FURTUNA DEASUPRA ASIEI : 
Drumul Sării (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de Vtat 
în regiunea Cluj) — 15,30; 17,45; 20.

ÇUM E VREMEA
*n tar^ : V,ramea a fost umedă șl s-a răcit. Cerul a fost 

variabil, mai mult acoperit în jumătatea de sud a tării. Au 
căzut ploi locale în Banat șl Oltenia șl cu totul Izolat în rest. 
In regiunea de munte s-au semnalat ninsori locale. Izolat s-a 
produs ceață. s o

taS^’v’ probab‘‘ ,pentnj ziIeIe de 11, 12 ,i 13 decembrie. In 
țară . Vreme relativ umedă, cu cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații locale, mal ales sub formă de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Minimele vor 
2 sîT™ r6 « ‘V118 H 5 grade’ iar maximele între minus 
2 șl 8 grade. Ceață locală. In București : Vreme relativ umedă 
cu cer temporar noros. Se vor semnala ploi slabe de scurtă 
durată. Temperatura aerului ușor variabilă.
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Cronica zilei

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL S.U.A. ÎN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

La 9 decembrie a sosit în Ca
pitală Richard H. Davis, noul am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite ale Ame- 
ricii _ în Republica Socialistă 
România. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, ambasadorul Richard H. 
Davis a fost întîmpinat de Dioni- 
sie Ionescu, ambasador, directorul 
Protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe.

★
între 3—7 decembrie, Ber

thold Beitz, împuternicitul ge
neral al firmei Fr. Krupp din R.F. 
Germană, a făcut o vizită în Ro
mânia, participînd la o vînătoare, 
ca invitat al președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 

\ Maurer. (Agerpres)
J ' -------------------------------

Centenarul Sibelius
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii, joi seara a 
avut loc în studioul de concerte ai 
Radioteleviziunii o festivitate con
sacrată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea compozitorului finlan
dez Sibelius. Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii, dirijată de 
Emanoil Elenescu, a susținut un 
concert din lucrările compozitoru
lui. Au luat parte reprezentanți ai 
unor instituții centrale de artă și 
cultură, un numeros public. Au 
participat ambasadorul Finlandei la 
București, Martti Johannes Salo- 
mies, și membri ai ambasadei.

(Agerpres) Ploiești, cartierul Nord Foto : Gh. Vințilă
uar

ȘTIRI

SPORTIVE
Astăzi, pe patinoarul artificial 

„23 August“ din Capitală, începe 
turneul de baraj pentru ocuparea 
unui loc în seria B a campiona
tului mondial de hochei pe ghea
ță. După cum se știe, la acest 
turneu participă reprezentativele 
Franței, Italiei și României.

în meciul inaugural de astăzi, 
cu începere de la ora 19, se întîl- 
nesc reprezentativele României și 
Franței.

★
Joi s-au disputat partidele din 

runda a 15-a a campionatului re
publican masculin de șah. Iată 
rezultatele înregistrate : Veis- 
man—Szabo 1—0 ; Rădulescu— 
Ungureanu 0—1 ; Ghitescu—Bon
doc 1—0 ; Ciocîltea—Șuta 1—0. 
S-au încheiat remiză partidele : 
Moisini — Gheorghiu ; Droszd — 
Neamtu ; Nacht—Mititelu ; Pav
lov—Partoș ; Soos—Nacu ; Voicu- 
lescu—Reicher și Georgescu— 
Botez. în clasament conduce 
Gheorghiu cu 13 puncte urmat 
de Ciocîltea cu 10,5 puncte.

★
Programul meciurilor turului 

trei (optimile de finală), din ca
drul „Cupei orașelor tîrguri“ la 
fotbal, care inițial fusese stabilit 
pe criteriul zonelor geografice, a 
fost totuși alcătuit joi la Zürich 
de către U.E.F.A. prin tragere la 
■sorti. Astfel, echipa Steagul Roșu 
Brașov va juca în compania în
vingătoarei celui de-al treilea 
meci dintre echipele F. C. Espa- 
nol Barcelona—Sporting Lisa
bona. (Agerpres)

8
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libertăților democratice
• Adunarea Constituanta a adoptat o lege 
care interzice partidul comunist • Proteste 
energice în parlament

KHARTUM 9 (Agerpres). — 
După dezbateri care au durat de 
dimineață pînă seara tîrziu, Adu
narea Constituantă a Sudanului a 
adoptat miercuri amendamentul 
la constituție, care permite ex
cluderea din acest for a deputați- 
lor comuniști. Luînd cuvîntul 
după primul ministru Mahgoub, 
Gamaluddin Abbas, adjunctul se- I 
cretarului partidului U.M.M.A., 
care face parte din coaliția gu
vernamentală, a spus că toată a- 
ceastă campanie are un caracter 
reacționar și că „amendamentul 
la constituție nu face decît să 
submineze încrederea în democra
ție, constituie o lovitură împotri
va libertăților din Sudan“. Depu
tatul comunist Omar Mustafa a 
declarat că guvernul și-a încălcat 
propria sa promisiune de a men
ține libertățile democratice după

venirea la putere și a pășit pe ca
lea instaurării dictaturii. Aduna
rea Constituantă și-a continuat 
joi dezbaterile asupra proiectului 
de lege guvernamental, care in
terzice formal Partidul Comunist 
din Sudan. După cea de-a treia 
citire a proiectului, Adunarea a 
aprobat această măsură, anunță a- 
genția MEN.

al P. M. S. U.
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 

8 decembrie, la Budapesta a avut 
loc o plenară lărgită a C.C. al 
P.M.S.U., în cadrul căreia a fost 
dezbătut raportul prezentat de 
Mikloș Ajtai, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
referitor la directivele planului 
economic pe 1966.

După dezbateri, plenara a a- 
probat în unanimitate cifrele 
principale ale planului pe 1966 și 
a cerut Consiliului de Miniștri ca 
în proxima sa ședință să ia o hotă- 
rîre corespunzătoare.

Capacitățile 
de producție 
și dinamica 
utilizării lor

(Urmare din pag. I)

urma studiilor făcute, am consta
tat că tehnologia de fabricație 
poate fi radical îmbunătățită. Un 
colectiv din fabrică a realizat un 
nou tip de matrite cu autoîncăl- 
zire pentru vulcanizarea produse
lor buretoase. S-a elaborat un 
nou procedeu tehnologic, pentru 
care s-a primit brevet de invenție. 
Fără a se recurge la investifii, ci fo
losind fonduri de mică mecanizare, 
capacitatea de producție a crescut pe 
aceeași suprafață cu 51 la sută, iar 
productivitatea muncii a sporit cu 
22 la sută, concomitent cu îmbună
tățirea calității acestui produs de 
bază al întreprinderii.

S-a dovedit în practica fabricii 
noastre că una din principalele 
pîrghii pentru sporirea capacități
lor de producție o constituie 
menținerea unui echilibru riguros 
între diferitele faze ți operații ale 
procesului tehnologic. Unii condu
cători de întreprinderi, atunci 
cînd se stabilesc sarcinile de plan, 
solicită importante fonduri de in
vestiții pentru înlăturarea „locu
rilor înguste“. Dar unde oare, 
dacă nu în acest domeniu, pot 
fi folosite mai eficient creditele 
de mică mecanizare ? Natural, în
tocmirea documentației, calculul 
economic, executarea lucrărilor de 
mică mecanizare dau destulă bă
taie de cap. Merită însă să te 
zbați pentru că se obține o înaltă 
eficientă. Concludent în acest sens 
este un singur exemplu din multe 
altele. Adezivii pe care 'îi produ
cem ne-au fost ceruti anul acesta 
de către beneficiari în cantităti din 
ce în ce mai mari. Dar capacita
tea noastră de producție era la 
un moment dat limitată de anu
mite „locuri înguste“. Cu ajutorul 
creditelor bancare s-au mecanizat 
diferite operații și, pe această 
bază, capacitatea de producție la 
adezivi a crescut de la 600 là 1 800 
r’.e tone.

Cred că nu greșesc dacă spun 
_'ă reparațiile capitale și curente 
ale utilajelor și instalațiilor sînt 
considerate în unele întreprinderi 
ca un „rău necesar“ și, ca atare, nu Ii 
se acordă atenția cuvenită. Se scapă 
însă din vedere influența pozitivă a 
reparațiilor asupra indicilor ex
tensivi și intensivi de folosire a 
mașinilor și instalațiilor. Noi am 
văzut în aceasta o sursă impor
tantă de folosire mai bună a ca
pacităților de producție și, tocmai 
de aceea, ne-am propus să redu
cem la minimum posibil timpul 
planificat pentru reparații, bineîn
țeles fără a dăuna calității lor. 
S-a pus un accent deosebit pe în
treținerea in bune condiții a mașini
lor și instalațiilor, pe executarea re
parațiilor la un înalt nivel calitativ 
și înfr-un termen mai scurt decît cel 
planificat. Mai mult chiar, ținînd 
seama, de specificul producției 

--»'■noastre, am căutat și am găsit so
luții pentru a executa o serie de 
reparații curente „din mers“, fără 
a opri din funcțiune unele insta
lații. Calculele arată că în timpul 
cîștigat prin reducerea duratei 
reparațiilor la mașini și agregate, 
s-a putut realiza o. producție su
plimentară în valoare de peste 
2 300 000 de lei. Se înțelege că 
fiecare reparație a fost organiza
tă și pregătită minuțios : s-au 
procurat din timp piesele de 
schimb și dispozitivele necesare, 
au fost organizate judicios echi
pele, s-au stabilit grafice orare de 
executare a reparațiilor.

Este de remarcat un alt factor 
principal care a contribuit la mă
rirea într-un ritm rapid a pro
ducției. Numeroase produse au în
ceput să fie realizate în serie,

: •>. aii 
pentru a se reduce importul! de 
materiale și utilaje anticorozive. 
S-a trecut la fabricarea în série a 
ventilelor din fontă cauciucată cu 
diafragmă de diametre mari, 'pen
tru instalații care lucrează în 
medii acide din sectorul chiriHc și 
energetic. Au fost fabricate,1 pen
tru prima dată în cantități ' in- 
dioitriale, noi chituri cu rezisten
ță și caracteristici superioare,' a- 
dezivi speciali pentru lipirea7' ele
mentelor la tubulatura din P.V.C., 
materiale peliculogene rezistente 
la acțiunea produselor petrolifere, 
materiale de impregnare a plase
lor pentru pescuitul oceanic șir al
tele. Tot în cursul acestui an, a 
fost introdus în fabricație buta- 
romul — un nou material pen
tru protecția elementelor de con
strucții industriale și a utilajelor 
mari.

Nu ne-am referit decît la cîteva 
direcții principale în care a ac
ționat colectivul fabricii noastre 
pentru folosirea mai bună a ca
pacităților. de, producție. Ceea ce 
aș vrea să subliniez este fap
tul că, în procesul activității 
pentru îndeplinirea planului pe 
acest an, s-a întărit convingerea 
întregului colectiv că prinir-o muncă 
perseverentă, de căutări creatoare, 
de studiere aprofundată a situației 
concrete din fiecare secție, pot fi mo
bilizate neîncetat mari și inepuizabile 
rezerve de capacifăfi de producție. 
Firește, oricît" de valoroase ar fi 
rezultatele obținute pînă acum în 
acest domeniu, nu ne putem opri 
la ele. Cu atît mai mult cu cît 
în 1966, colectivului nostru îi 
revin sarcini cantitativ și calita
tiv sporite fată de acest an, pe 
care le vom realiza în general cu 
actualele capacități de producție. 
Experiența acumulată în folosirea 
cu indici superiori a capacităților 
de . producție o vom dezvolta în 
continuare, ceea ce ne îndreptă
țește să afirmăm că sarcinile de 
plan stabilite pentru primul an al 
cincinalului sînt pe deplin reali
zabile.

me de cauciuc. Așa o să-i găsiți 
mai ușor cînd s-o întîmpla să le 
pierdeți urma !

Și a rămas să se mai gîndească..*

0 prevedere
esențială»

(Urmare din pag. D

Cațaveica
(Urmare din pag. I)

întreprinderii de construcții- 
montaje București i-au trebuit 
multe luni ca să observe ca cei doi
sprezece cavaleri ai rindelei n-au 
ajuns la Turnu Măgurele. Alte 
luni i-au fost necesare ca să-l dea 
în judecată pe Vasile Gurgui. în 
schimb, n-a avut nevoie decît de 
cincisprezece minute ca să afle 
că persoana nu locuiește la adre
sa din buletin ci, deocamdată, pro
vizoriu la un penitenciar unde a 
fost transportată cu foaie de drum 
în regulă, în urma unui mic furt; 
că nu e de meserie dulgher ; că nu 
există douăsprezece persoane în 
subordinea lui Vasile Gurgui, ci 
douăsprezece condamnări în cazie
rul său personal : unsprezece pînă 
la angajare și a douăsprezecea 
după.

★

O poveste veche dintr-o carte de 
citire de demult spune că o femeie 
s-a rugat de bărbatul ei s-o lase 
la tirg să vîndă ea făina. S-a dus 
cu carul în piață, a găsit cumpă
rător, dar omul n-avea banii la 
dinsul.

„îți iau acum făina — i-a zis — 
și cînd vii săptămâna viitoare mă 
găsești tot aici cu banii“. „Bine — 
s-a învoit femeia — dar cum o să 
te recunosc „Lesne — i-a răs
puns clientul — îmi dai și cața
veica dumitale (căci nevasta purta 
o frumoasă scurteică tivită cu bla
nă de vulpe), eu o s-o țin în mină 
și dumneata o să mă vezi numai- 
decît". I-a dat deci femeia și fă
ina, și cațaveica și s-a întors bucu
roasă acasă să-i povestească lui 
bărbatu-său isprava.

— Nu înțeleg legătura, mi-a 
răspuns posac pățitul (nu o sin
gură dată) șef al serviciului de 
organizare a muncii.

— Iată legătura : data viitoare 
cînd mai angajați dulgheri la ve
dere, să le dați nu numai foi de 
drum, ci și scule, salopete și ciz

Unul din obiectivele spre care 
ne-am îndreptat atenția a fost 
dezvoltarea ramurilor de producție 
pentru care avem cele mai bune con
diții. Este un lucru care face cu pu
tință investirea cu rezultate superi
oare a fondurilor. Fiind situată în- 
tr-o zonă cu terenuri bune, coope
rativa a extins cultura griului și 
porumbului, care au ocupat în a- 
cest an 2 600 ha. Am obținut, în 
medie la hectar, 3 000 kg grîu și 
3 800 kg porumb. Am dezvoltat fer
mele de vaci și porci, care ne aduc 
venituri mari. Anul acesta, venitu
rile realizate se ridică la 10 mili
oane lei. Averea obștească a cres
cut mereu, ajungînd în prezent la 
peste 10 milioane lei, cu aproape 
3 500 000 lei mai mult decît în 1963. 
Precum se vede, am obținut rezul
tate bune. Dar trebuie să arăt că 
au fost și cazuri cînd nu ne-am 
orientat în modul cel mai just în 
folosirea fondurilor bănești. Cu cî- 
țiva ani în urmă am construit două 
saivane în valoare de 180 000 lei, 
care acum stau nefolosite deoarece, 
din cauza condițiilor neprielnice, 
am redus numărul de oi. Nu întot
deauna cheltuielile de producție 
sînt urmate de o creștere corespun
zătoare a recoltelor. Există dife
rențe mari de la o brigadă la alta. 
Dintr-un calcul sumar rezultă că a- 
nul acesta, dacă toate brigăzile ar 
fi obținut recolte la nivelul brigăzi
lor fruntașe, cooperativa noastră 
putea obține în plus circa 20 vagoa
ne de cereale, ceea ce înseamnă un 
venit de aproape 250 000 lei. Pen
tru viitor vom urmări cu mai mare 
atenție aplicarea tuturor măsurilor 
care să ducă la sporirea corespun
zătoare a producției.

Toate acestea vor avea drept re
zultat creșterea continuă a veni
turilor cooperativei noastre, întă
rirea ei.

„Răspunsul 
nostru“

(Urmare din pag. I)

nilor cooperatiste, așa cum a in
dicat Congresul al IX-lea al parti
dului.

Iată ce ne-a declarat inginerul 
agronom NICULAE BOGATU :

— E foarte bine că se prevede 
ridicarea nivelului profesional și 
cultural al țăranilor cooperatori. 
Este pentru prima oară în via
ța țărănimii noastre cînd pro
fesiunea aceasta este ridicată 
pe aceeași treaptă cu celelalte 
meserii. Și în opera de îmbo
gățire a cunoștințelor, datoria 
noastră, a specialiștilor, e foarte 
mare, întrucît e vorba de cei prin 
care învățătura agronomică capătă 
viață. Pe mine ca inginer mă bucu
ră și articolul 18, unde se arată câ 
brigăzilor să li se dea în primire 
pămîntul pe 3—4 ani. Asta va face 
să crească simțul răspunderii față 
de felul cum se îngrijesc și se lu
crează ogoarele, cu atît mai mult 
cu cît și retribuției suplimenta
re i se acordă un rol impor
tant. Pînă aci brigada avea o anu
mită suprafață pe timp de un an. 
Membrii brigăzii, știind că în anul 
următor se mută în altă parte, după 
recoltatul griului nu se mai inte
resau cum se fac arăturile, cum se 
aplică îngrășămintele etc.

— Are dreptate tovarășul ingi
ner, intervine ION BĂNICĂ, șeful 
brigăzii a 5-a de cîmp. Cam așa 
procedam. Aplicarea prevederilor 
noului Statut va asigura ca fiecare 
brigadă, știind că va îngriji ace
eași suprafață pe o perioadă mai 
îndelungată, să acorde o mai mare 
atenție calității lucrărilor. Va fi 
în cîștig nu numai cooperativa, ci 
și fiecare dintre noi.

— Eu aș vrea să vorbesc des
pre omenia acestui Statut, de 
faptul că nu uită de cei bolnavi, 
bătrîni, incapabili de muncă. Li 
se stabilesc precis drepturile, fe
lul în care să fie ajutați, ne-a de
clarat cooperatorul GHEORGHE 
RIZEA.

— Și nu ne uită nici pe noi, tine
rii, adaugă MIHAI GEABUNEA. 
Cînd ne vine vremea de însurătoa
re cooperativa ne asigură, dacă 
n-avem, contra cost, loc pentru 
casă.

— Statutul merită toată recunoș
tința noastră, a țăranilor și sin
gurul răspuns demn pe care tre
buie să-l dăm va fi munca noas
tră însuflețită și tot mai spornică, 
conchide tov. Cojocaru.

Cîteva impresii a ținut să ne co
munice și inginerul agronom ȘTE
FAN BREAZU, președintele coope
rativei din Leordeni :

— Vă spun sincer că pe noi apli
carea prevederilor noului Statut ne 
va ajuta să înlăturăm unele greu
tăți pe care le-am avut pînă acum. 
Cînd s-a aflat ce preț se pune pe 
retribuirea suplimentară, cei care 
nu prea veneau la muncă sau lu
crau de mîntuială, au și început să 
se intereseze mai mult de treburile 
cooperativei. Atribuirea, în funcție 
de participarea la lucru, a loturi
lor personale, va constitui, de ase
menea, un stimulent în muncă pen
tru toți cooperatorii.
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PEKINUL ÎN HAINE
DE LUCRU

Consfătuire 
științifică 

internațională
MOSCOVA 9 (Agerpres). — în

tre 1 și 6 decembrie, la Moscova a 
avut loc o consfătuire a reprezen
tanților academiilor de științe din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și U- 
niunea Sovietică.

La consfătuire, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în spiritul priete
niei și deplinei înțelegeri recipro
ce, au fost analizate rezultatele 
colaborării între academiile din 
țările socialiste participante în pe
rioada care a trecut de la consfă
tuirea precedentă a reprezentanți
lor acestor academii (Sofia—1964).

Au fost trasate perspectivele 
continuei dezvoltări a colaborării 
dintre aceste academii.

R.S.F. Iugoslavia

NOI TIPURI
DE NAVE

La șantierele navale „3 Mai” din 
Rijeka a fost lansată la apă cea 
mai mare navă construită în Iu
goslavia. Destinată transportului 
de cereale, nava are un deplasa
ment de 36 000 de tone.

Iugoslavia dispune în prezent de 
șantiere navale modern utilate care 
produc o gamă largă de nave : 
cargouri, petroliere, nave frigorifi
ce, remorchere, docuri plutitoare și 
diverse nave de călători — de la 
cele mici, pentru navigația de 
coastă și pînă la cele cu o capa
citate de 35 000 de tone. Se mai 
construiesc vase de pescuit, iah
turi, bărci cu pînze, ambarcațiuni 
speciale, precum și vase pentru 
transporturile fluviale. De curînd, 
șantierul naval Begei din Zre- 
nianin a lansat la apă o nouă 
navă destinată transportului flu
vial. Utilată cu instalații moderne, 
ea are un echipaj de numai 10 
persoane. Lungimea ei este de 35 
metri, iar capacitatea de încărcare 
de aproximativ 4 000 tone. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, șantierul va li
vra transportului fluvial iugoslav 
încă o navă de același tip.

Freamătul începe 
din primele ore ale 
dimineții. Arterele 
largi ale orașului se 
însuflețesc subit, cir
culația vehiculelor, 
bicicliștilor, pietonilor 
devine tot mai inten
să. Mii și mii de oa
meni se revarsă cu 
vioiciune spre uzine 
și șantiere, întreprin
deri și instituții unde, 
aplecați asupra strun
gului sau a micro
scopului, mînuind 
mașini-unelte sau a- 
parate de precizie, 
muncind cu brațul și 
cu mintea, contribuie 
la progresul conti
nuu al patriei lor.

Hărnicia și iscusin
ța — însușiri caracte
ristice oamenilor 
muncii chinezi — își 
fac simțită prezența 
și pe străzi. Maca
rale turn, înălțîn- 
du-și brațele spre 
înălțimi, schele, mul
te schele, constituie 
un decor obișnuit al 
Pekinului de azi. Ală- 
.tufi dé clădirile ve
chi, a căror istorie se 
pierde adesea în ne
gura veacurilor, se 
ridică noile edificii 
ale fabricilor și uzi
nelor, ale blocurilor 
de locuințe și ale in
stituțiilor social-cul- 
turale. Cartierul Wai 
dziao ta lou, înălțat 
în ultimii ani, se ex
tinde. Sînt într-un sta
diu avansat și lucră
rile din cartierul San 
li tung. Se constru
iește mereu.

Străzile străjuite de 
arbori te poartă spre 
suburbii. Și aici pro
cesul de înnoire e vi
zibil. Pe lîngă vechile 
fabrici care au fost 
complet reutilate, au 
apărut altele noi. 
Sînt unități ale in
dustriei grele, ca și 
ale celei ușoare. Ele 
realizează în prezent 
tot mai multe produ
se atît pentru satis
facerea nevoilor in
terne, cît și pentru 
export.

Înainte de elibera
re, la Pekin existau 
doar cîteva întreprin
deri mici, slab utila
te, și unele ateliere 
meșteșugărești, iar 
cele cîteva mine a- 
flate la periferie erau 
controlate de mono
poluri străine. Uzina

electrică nu izbutea 
să satisfacă nevoile 
orașului, care rămî- 
nea deseori în beznă.

în anii puterii 
populare au fost 
create și s-au dezvol
tat ramuri industria
le noi și importante 
— ca cea metalurgi
că, constructoare de 
mașini etc. în pre
zent, la Pekin se 
realizează o gamă 
largă de produse : 
mașini-unelte de înal
tă precizie și utilaje 
pentru industria me
talurgică, minieră, e- 
lectrotehnică, petro
lieră.

Fabricile de apara- 
taj electric, în strînsă 
colaborare cu insti
tutele de cercetări și 
cu școlile politehni
ce, au produs peste 
100 de utilaje noi 
pentru automatizarea 
unor procese de pro
ducfie în industrie. 
A apărut o largă va
rietate de aparate — 
care funcționează pe 
baza tranzistorilor de 
înaltă capacitate — 
folosite la centrale 
electrice, mine, sta
ții de cale ferată 
etc. Au fost realizate 
de asemenea diferite 
dispozitive și utilaje 
pentru controlul auto
mat în construcția 
de mașini, precum și 
aliaje superioare și 
materiale chimice. în 
întreprinderile pentru 
repararea utilajului 
agricol din Pekin, ca 
și din diferite provin
cii, s-au construit noi 
tipuri de mașini și 
mecanisme de con
trol.

Zilnic se anunță noi 
realizări ale munci
torilor, tehnicienilor, 
inginerilor din capi
tala Chinei populare. 
De curînd a intrat în 
funcțiune aci una din 
cele mai mari insta
lații frigorifice din 
China, cu o capaci
tate de 10 000 de 
tone. Acoperind o su
prafață de 18 000 mp, 
ea ocupă șase etaje, 
fiind deservită de 
ascensoare puternice 
pentru transportul a- 
limentelor.

De cîțiva ani au 
luat ființă unități ale 
industriei de mase 
plastice. Experiența

acumulată, moderni
zarea utilajelor au 
permis să se treacă 
la o gamă variată de 
produse. In prezent, 
cele treisprezece uni
tăți existente la Pe
kin realizează 170 de 
sortimente, prelucrînd 
anual 10 000 de tone 
de materie primă. Re
cent, tehnicienii din 
acest domeniu au 
obținut un material 
din masă plastică re
zistent la temperaturi 
care variază între mi
nus 180 de grade și 
plus 250 grade Cel
sius. Noul material 
poate fi folosit în in
dustria aeronautică, 
a aparatelor de radio, 
pentru protecție în 
laboratoarele de e- 
nergie atomică și în 
alte domenii.

Fabrica textilă nr. 
2, situată în sub
urbia Ciao ian ciu, 
este una din cele trei 
noi fabrici ale indus
triei textile construite 
la Pekin cam în ace
lași timp. A fost dată 
în exploatare în 1955 
și a continuat să se 
dezvolte an de an. In 
prezent, numărul 
muncitorilor ei este 
de 5 400. Fabrica pro
duce zilnic 170 000 
metri țesături și 
42 000 kg de fire de 
bumbac. întreprinde
re tînără — muncitori 
tineri ; vîrsta lor me
die este de 27 de ani. 
Numele celor trei țe
sătoare fruntașe — 
Cen Su-tzi, Iun Si- 
cin, Uen Tin-heiao —> 
sînt cunoscute în în
treaga întreprindere. 
Experiența celor „trei 
surori" — cum sînt 
denumite aci — este 
larg răspîndită prin
tre muncitoare. Cînd 
au venit în fabrică 
n-aveau calificare. 
Aici au învățat me
seria.

-Pekinul în haine de 
lucru. Contactul cu 
realitățile sale de zi 
cu zi, cu cetățenii săi 
destoinici și neobosiți 
îți sugerează imagi
nea întregului popor 
chinez, care munceș
te cu abnegație pen
tru dezvoltarea conti
nuă a patriei sale pe 
calea socialismului.'

I. GÄLÄTEANUîncă o chestiune care îmi 
merge la inimă este prevederea 
cu comisia de judecată. Tare 
mult se simțea nevoia. Nu că 
am avea cazuri numeroase de pă- 
gubire a avutului obștesc, dar cînd 
și cînd se mai întîmplă. Pînă 
acum, în multe situații ne vedeam 
cu mîinile legate. S-a mai în- 
tîmplat ca unii dintre cooperatori 
să participe la muncă puțin 
sau chiar deloc ; în schimb căpă
tau din partea cooperativei, ca lot 
ajutător, 30 de ari. Prin aplicarea 
prevederilor noului Statut și acest 
neajuns va fi înlăturat : au drept 
la lot personal doar ■ aceia care 
muncesc efectiv. Așa e just.

încă o problemă de mare im
portanță prevăzută în Statut este 
întrajutorarea cooperativelor. Sînt 
acțiuni pe care o singură coo
perativă nu le poate duce sin
gură la capăt. în schimb, e cu 
totul altceva dacă ne unim puterile 
cu vecinii noștri. De exemplu, noi 
cu cei din comunele Ștefan cel 
Mare, Fierbinți și Șelaru am putea 
să organizăm un sistem de irigații 
folosind apa rîului Dîmbovnic, cu 
care să udăm vreo mie de hecta
re. Am putea cultiva tot în comun 
o suprafață de 100 de ha cu ardei 
grași și gogoșari. Organizarea a- 
cestor acțiuni comune va fi desi
gur ușurată prin înființarea uniu-

PE SCEN
SI PE ECRANE
Deși ne aflăm în plină iarnă, la 

Atena soarele continuă să încingă 
trotuarele, iar plajele golfului Sa
lonic mai primesc încă oaspeți. 
Apropierea Anului Nou înscrie și 
numeroase manifestări în agenda 
culturală a capitalei. Stagiunea 
teatrală este în plină desfășurare, 
prezentîndu-se în premieră nume
roase piese ale unor autori greci și 
străini. La Teatrul de operă, pre
miera cu „Tosca" l-a avut în dis
tribuție și pe baritonul român Da
vid Ôhanesian, iar în momentul

de față au loc ultimele repetiții cu 
opera lui Ceaikovski „Evgheni O- 
neghin", la care își va da con
cursul baritonul român Dan 
Iordăchescu.

De o mare popularitate se bu
cură festivalurile dramatice ale A- 
tenei și Epidaurului. Organele com
petente acordă o deosebită atenție 
ridicării calității acestor festiva
luri. Recent, s-a organizat o con
ferință a mesei rotunde, la care au 
participat 30 de cronicari muzicali, 
de teatru și dans ai presei atenie

ne. Cu această ocazie s-a subliniat 
necesitatea relevării elementului 
artistic specific grec și, îndeosebi, 
a promovării tragediei antice, în 
vederea menținerii caracterului 
național al acestor mari manifes
tări culturale.

Cinematografia greacă a prezen
tat, în acest sfîrșit de an, una din 
cele mai recente producții ale sale 
—, filmul „Blocada“. Am asistat la 
turnarea unei scene zguduitoare a 
acestui film. în suburbia Kokinia 
a portului Pireu, în același loc 
unde la 17 august 1944 au fost ma
sacrați de naziști sute de munci
tori, episodul a fost reconstituit. 
Mulți dintre figuranți, care-l trăi
seră acum 22 de ani, plîngeau, a- 
mintindu-și de tovarășii secerați 
de gloanțele naziștilor.

în vederea stimulării artei cine
matografice, guvernul grec a ho
tărî! organizarea unui concurs a- 
nual, ai cărui cîștigători — actori, 
regizori, compozitori, scenariști 
etc. — vor fi recompensați prin 
premii și distincții.

C. ALEXANDROAIE

Sărbătorirea 
lui Dolores Ibarruri

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 70 de ani de 
la nașterea lui Dolores Ibarruri, 
președintele P.C. din Spania, la 
8 decembrie emigranții politici 
din Spania care locuiesc în 
U.R.S.S. și reprezentanți ai opiniei 
publice din Moscova au organizat 
o adunare festivă în Sala Coloa
nelor. Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, a ros
tit cu acest prilej o cuvîntare. 
S-a dat apoi citire mesajului a- 
dresat lui Ibarruri de militanți 
din conducerea P.C. din Spania. 
Boris Ponomariov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a dat citire salu
tului adresat lui Dolores Ibarruri 
de Comitetul Central al P.C.U.S. 
Printr-un decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., lui 
Dolores Ibarruri i-a fost conferit 
Ordinul „Lenin“.



I

încheierea sesiunii

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
VIETNAM

Nikolai Podgorriii ales președinte
al Prezidiului
Sovietului Suprem al U. R. S. S

MOSCOVA 9 (Agerpres). — în 
cadrul sesiunii Sovietului Suprem, 
Anastas Mikoian a cerut să fie eli- 

• berat din funcția de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
.U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a prezentat sesiunii spre examina
re propunerea privind eliberarea 
lui A. I. Mikoian din funcția de 
președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., urmînd ca 
el să-și continue activitatea ca 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem. Primul secretar al C.C. 
al P.C.U.S. a arătat că A. I. Miko
ian, în vîrstă de 70 de ani, „a 
străbătut o cale lungă în partid“, 
îndeplinind importante funcții în 
guvern și în conducerea partidu
lui. „Noi purtăm tot respectul față 
de această minunată cale de mun-

★

Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., este în vîrstă de 63 de ani. 
Născut în regiunea 
craina), devine . 
la vîrstă de 15 
ani muncitor, a- 
poi se consacră 
activității în 
Comsomol și stu- 
diiloȚ la Institu
tul tehnologic al 
industriei 
mentare 
Kiev. In 
1930 este 
în

că a tovarășului nostru, eminent 
activist al partidului comunist și 
al statului sovietic“.

în numele C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev a propus ca Nikolai 
Podgornîi să fie ales președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. „Partidul nostru și po
porul sovietic îl cunosc bine pe 
tovarășul Podgornîi ca pe un emi
nent activist de partid și de stat 
din țara noastră“ — a spus pri
mul secretar al C.C. al P.C.U.S. El 
a scos apoi în’ evidență munca ac
tivă a lui N. Podgornîi ca membru 
al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., ca membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Nikolai Podgornîi a fost 
ales în unanimitate președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Poltava (U-

® Senatorul 
dificilă

• Pierderi 
trupelor 
lingă 

Fulbright: 
și de

grele ale
saigoneze

Da Nang 
„0 situație 
nedorit"

PROTESTUL ENERGIC AL AFRICII
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SAIGON 9 (Agerpres). — în 
noaptea de miercuri spre joi, 
la 25 kilometri sud de baza de la 
Da Nang, într-o regiune cu oreza
rii inundate, s-a produs o puterni
că ciocnire între unități guverna
mentale și forțe ale partizanilor. 
O unitate aflată în fruntea unui 
batalion guvernamental a fost 
prinsă prin surprindere sub focul 
pozițiilor partizanilor sud-vietna- 
mezi. „Trupele guvernamentale au 
suferit pierderi calificate drept 
grele“, scrie agenția „France 
Presse“.

situație „dificilă și de nedorit“ în 
Vietnam, ca urmare a faptului că 
ele au sprijinit toate guvernele 
nepopulare de la Saigon.

Pentru a înăbuși protestele împo
triva războiului din Vietnam, auto
ritățile din S.U.A, au luat măsura 
ca studenții participanți la de
monstrații să fie incluși în grupul 
celor care trebuie să fie imediat 
încorporați.

Luînd cuvîntul la Wellington, 
Noua Zeelandă, senatorul William 
Fulbright a arătat că Statele 
Unite se găsesc în prezent într-o

HANOI 9 (Agerpres). — C.C. al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud a hotărît în
cetarea temporară a operațiunilor 
militare cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă.

Fa locne meridia
nele continentului 
african, actul sfi
dător al rasiștilor 
de la Salisbury a 
provocat un puter
nic val de indig
nare. De la Alger 
la Nairobi, de la 
Accra la Cairo, 
popoarele Africii 
cer cu hotărîre a- 
doptaroa unor mă
suri eficace împo
triva guvernului 
Iul Ian Smith și 
respectarea drep
tului poporului 
Zimbabwe de a-și 
hotărî singur 
soarta. în. fotogra
fie : o demonstra
ție desfășurată la 
Nairobi, capitala 
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IHANOI 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., pre
ședintele Ho Și Min a acordat un 
interviu ziaristului englez Felix 
Greene, stabilit de cîțiva ani în 
Statele Unite. Răspunzînd unei în
trebări referitoare la propunerile 
președintelui Johnson în pro
blema Vietnamului, președintele 
Ho Și Min a declarat : „în esență, 
așa-zisa ofertă de „tratative ne
condiționate“ înseamnă că po
porul vietnamez să accepte con
dițiile S.U.A. Aceste condiții sînt : 
imperialismul american se va 
crampona în Vietnamul de sud, va 
continua politica de agresiune și 
va refuza să recunoască Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud ca unic reprezentant 
autentic al poporului din Vietna
mul de sud. Aceste condiții nu vor 
fi niciodată acceptate de poporul 
vietnamez, iar opinia publică mon
dială nu le poate tolera.

Poporul vietnamez dorește cu 
ardoare pacea, pentru a-și construi 
țara, dar pentru ca să existe o 
adevărată pace, trebuie realizată o 
adevărată independență. Problema 
este foarte limpede : imperialis
mul american este agresorul. El 
trebuie să pună capăt atacurilor 
aeriene asupra Nordului, să înce
teze agresiunea sa în Sud, să-și re
tragă trupele din Vietnamul de 
sud și să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur treburile, așa 
cum prevăd acordurile de la Ge
neva. Pacea va fi atunci imediat 
restabilită. Pe scurt, guvernul a- 
merican trebuie să declare și să 
dovedească prin fapte concrete că 
acceptă poziția în patru puncte a 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, care este în întregime 
conformă principalelor prevederi 
politice și militare ale acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam. Această poziție consti
tuie unica bază pentru o reglemen
tare justă a problemei vietna
meze“.

„Vietnamul este unul, poporul 
vietnamez este unul. Ca fii și fiice 
ale aceleiași patrii — a spus Ho 
Și Min — poporul nostru din Nord 
are datoria să dea din toată 
ma ajutor luptei patriotice 
care o duce poporul din Sud 
potriva agresiunii americane, 
astfel, poporul nostru din Sud 
datoria să lupte cu toate forțele 
sale pentru a contribui la apăra
rea părții de nord a patriei sale“.

Subliniind că poporul vietna
mez este hotărît să continue lupta 
pînă la victoria finală, că nimic 
nu este mai prețios decît indepen
dența și libertatea, președintele a 
spus : „Nu vom șovăi în fața di
ficultăților și a pierderilor trecă
toare. Sîntem hotărîți să nu cedăm 
în fața agresiunii americane“.

Președintele R. D. Vietnam a de
clarat că războiul dus de guvernul 
S.U.A. „nu numai că încalcă în 
mod grosolan drepturile funda
mentale ale poporului vietnamez, 
ci contravine aspirațiilor și inte
reselor poporului american... pă
tează bunul renume al Statelor U- 
nite, țara lui Washington și a lui 
Lincoln“. „în ce privește poporul 
american, noi nu dorim decît să 
întărim relațiile de prietenie cu 
acesta“. Referindu-se în încheiere

la lupta forțelor înaintate ale po
porului american în sprijinul po
porului vietnamez, președintele Ho 
Și Min a spus : „Doresc să trans
mit sincere mulțumiri poporului a- 
merican, care luptă hotărît pentru 
încetarea războiului de agresiune 
dus de guvernul S.U.A. în Viet
nam“.
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regional al partidului in principala 
regiune industrială a Ucrainei — 
Harkov. In anii următori este ales 
al doilea secretar și apoi prim-se

cretar al C.C. al 
Partidului Co
munist din U- 
craina.

In anul 1958, 
N. Podgornîi este 
ales membru su
pleant al Prezi
diului, peste doi 
ani membru al 
Prezidiului, iar 
din anul 1963, 
secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Ni
kolai Podgornîi 
a fost ales în 
mai multe rîn- 
duri deputat în 
Sovietele Supre
me ale U.R.S.S. 
și Ucrainei. El a 
fost membru al 
Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S. 
Pentru merite deosebite față de 

partid și de statul sovietic, i s-a 
decernat în anul 1963 titlul de 
Erou al Muncii Socialiste.

★

i

ali- 
din 

anul 
primit 

rîndurile
P.C.U.S.

Pînă în anul 
1946 a îndeplinit 
funcții de răs
pundere în in
dustria alimen
tară, în forurile 
de conducere re
publicane și u- 
nionale. Intre a- 
nii 1946 — 1950,
N. Podgornîi a reprezentat Consi
liul de Miniștri al Ucrainei pe lin
gă guvernul U.R.S.S., iar apoi a 
trecut în activitatea de partid, fi
ind prim-secretar al Comitetului

★

ß
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DREPTURILOR OMULUI
Formarea

La 9 decembrie, după trei zile 
de dezbateri, au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Deputății au aprobat le
gile cu privire la planul de stat de 
dezvoltare a economiei 
și la bugetul de stat 
pe anul 1966.

în cadrul lucrărilor
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a răspuns la in
terpelările unor deputați.

naționale
al U.R.S.S.

sesiunii A.

CAMPANIA
ELECTORALĂ
DIN FRANȚA
Apelul lui Lecanuet

(Agerpres). — Jean Le-PARIS 9
canuet, candidatul catolic al cen
trului la primul tur al alegerilor 
prezidențiale din Franța, a lansat 
joi dimineața alegătorilor care au 
votat pentru el apelul la crearea 
unui nou partid „care să poarte nu
mele de „centrul democrat“. Potri
vit declarației sale, noul partid va 
fi deschis tuturor acelora care 
doresc să construiască „o Franță 
modernă“ „într-o Europă unită“. 
Lecanuet a declarat că la 19 decem
brie la al doilea tur de scrutin al 
alegerilor prezidențiale „fiecare va 
trebui să hotărască personal în 
funcție de aceste obiective vitale“.

Sovietul Suprem a adoptat o 
hotărîre prin care este aprobată 
politica externă a guvernului so
vietic. De asemenea, a fost adop
tată o declarație în legătură cu 
intervenția armată a S.U.A. 
Vietnam. Sovietul Suprem 
U.R.S.S. „condamnă 
intervenția armată 
de sud și agresiunea împotriva
R. D. Vietnam“. Răspunderea pen
tru aceste acțiuni „revine în în
tregime S.U.A.“, se spune în de
clarație. Agresiunea imperialiștilor
S. U.A. în Vietnam „constituie o 
încălcare a normelor dreptului in
ternațional“. Ea „creează o pri
mejdie pentru pacea generală, 
provoacă agravarea încordării in
ternaționale“.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. de
clară că poporul sovietic acordă și 
va acorda poporului vietnamez a- 
jutor multilateral. Deputății au 
aprobat în unanimitate politica și 
acțiunile practice 
sovietic față 
Suprem al 
parlamentele 
tribuie la
S.U.A. în Vietnam.

în legătură cu faptul că Prezi
diul C.C. al P.C.U.S. a considerat 
că este util ca Aleksandr Șelepin 
să-și concentreze activitatea în 
Comitetul Central al partidului, 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. l-a 
eliberat din funcția de vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

în 
al 

cu hotărîre 
în Vietnamul

ale guvernului 
de Vietnam. Sovietul 
U.R.S.S. a chemat 
și guvernele să con- 
încetarea agresiunii

Se împlinesc astăzi 17 
ani de cînd Adunarea Ge
nerală a Organizației Na
țiunilor Unite a adoptat 
„Declarația universală a 
drepturilor omului". Pentru 
a marca acest act, în 1950 
Adunarea Generală a invitat 
statele membre și organiza
țiile interesate să sărbăto
rească în fiecare an data 
de 10 decembrie ca „Zi a 
drepturilor omului".

Elaborată la trei ani du
pă înfrîngerea fascismului, 
„Declarația universală a 
drepturilor omului" a iz
vorî! din repulsia popoare
lor față de ororile războiu
lui, din voința lor de a 
menține pacea. Reflecfînd 
cerințele forțelor progre
siste din lume, preambulul 
și cele 30 de articole ale 
Declarației proclamă ega
litatea tuturor oamenilor, 
fără discriminare, dreptul la 
viață, inviolabilitatea per
soanei, drepturile civile, 
politice și social-economi- 
ce, dreptul la muncă cu sa
lariu egal pentru muncă e- 
gală, dreptul de organiza
re în sindicate, la odihnă 
și învățătură etc.

Deși Declarația constituie 
un important succes al tor
telor democratice, nu pot fi 
trecute cu vederea limitele 
sale initiale, decurgînd din 
lipsa unor prevederi care 
să afirme dreptul popoare
lor la autodeterminare, e- 
galifafea în drepturi a po
poarelor mari și ' mici, 
stipulate în Carta O.N.U. în 
anii ce au frecuf de la a- 
doptarea Declarației s-au 
elaborat unele măsuri noi, 
menite să promoveze în 
continuare respectarea drep
turilor omului. Pe această 
linie se înscrie Declarația 
cu privire la lichidarea tu
turor formelor de discrimi
nare rasială, adoptată de 
Adunarea Generală în 1963. 
După cum se știe, în urmă 
cu cîfeva zile Adunarea 
Generală a O.N.U. a adop
tat de asemenea — în una
nimitate — Declarația cu 
privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între 
popoare, al cărei proiect a 
fost inifiat de tara noastră.

într-o serie de fări, for
țele reacționare continuă să 
încalce brutal drepturile

-O- 
fundamentale ale omului. 
Prin declararea unilaterală a 
„independenței", 
la Salisbury, în 
de a perpetua 
minorității albe, 
poporul african 
de dreptul său legitim de a 
fi liber și stăpîn pe soarta 
sa. Acest act antiuman se 
adaugă la altele mai vechi, 
în Republica Sud-Africană 
n-au încetat cruzimile apar
theidului, iar împotriva po
poarelor dornice de liberta
te din coloniile portugheze 
situate pe teritoriul Africii 
se comit zi de zi atrocități. 
O desconsiderare flagrantă 
a ideilor Declarației o con
stituie încercările marione
telor de la Saigon, sprijini
te de S.U.A., de a frînge 
voinfa de luptă a poporului 
sud-viefnamez pentru liber
tate și independentă ; de 
asemenea, amestecul brutal 
în treburile interne ale Re
publicii Dominicane.

De-a lungul anilor care 
au trecut de la elaborarea 
Declarației un număr fot 
mai mare de oameni și-au 
dat seama că simpla procla
mare a drepturilor omului 
nu este suficientă și că pen-

unui nou partid
rasiștii de 
încercarea 
dominafia 

au frustrat 
Zimbabwe

fru înfăptuirea lor este ne
cesară o luptă intensă și 
coniinuă. în această luptă, 
ei sînt însuflețiți de exem
plul statelor socialiste, unde 
problema respectării drep
turilor omului a fost defini
tiv rezolvată.

Constituția Republicii So
cialiste România, adoptată 
în vara acestui an de Ma
rea Adunare Națională, nu
mită pe drept cuvînt Carta 
marilor drepturi și libertăți, 
proclamă și garantează 
drepturile tuturor cetățeni
lor patriei noastre. Aceste 
drepturi, mult mai largi de- 
cît cele proclamate în De
clarația O.N.U., au un con
ținut real, realizarea lor de
plină și efectivă fiind garan
tată de însăși orînduirea 
noastră socială și de stat.

Exprimîndu-și adeziunea 
față de principiile nobile 
înscrise în „Declarația uni
versală a drepturilor omu
lui", forțele progresiste de 
pretutindeni, popoarele lu
mii se pronunță pentru res
pectarea lor riguroasă de 
către toate țările.

politic in Grecia

Radu BOGDAN

ATENA 9 (Agerpres). — Depu
tății disidenți ai Uniunii de centru 
au hotărît în cadrul unei ședințe 
plenare înființarea partidului 
„Centrul liberal democratic“. Din 
partid fac parte toți membrii 
grupului parlamentar 
mental 
poulos ; 
vizoriu 
manent 
greșul partidului sau de 
parlamentar în viitorul apropiat, 
în cadrul unei noi ședințe a mem
brilor partidului s-a hotărît, de a- 
semenea, ca noul partid să fie con
dus de un comitet compus din șase 
persoane plus președintele Stepha
nopoulos.

Fostul ministru al apărării în 
guvernul Papandreu, Garoufalias, 
a refuzat să facă parte din noul 
partid, anunțînd că va rămîne „in
dependent“.

guverna- 
(44). Premierul Stephano- 
a fost ales președinte pro- 
al partidului, liderul per- 

; unmînd a fi ales de Con- 
grupul

Discuțiile din Piața comună

Nici o soluție în criza
„scaunului gol“
ROMA 9 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Roma o întrevedere 
între ministrul de externe al Fran
ței, Maurice Couve de Murville, și 
ministrul italian al trezoreriei, 
Emilio Colombo, președintele în 
exercițiu al Consiliului Ministerial 
al C.E.E. Discuțiile purtate cu a- 
cest prilej n-au adus nimic nou în 
încercarea de sèoatere din criză a 
Pieței comune.

După cum se știe, Colombo a 
fost împuternicit de cei cinci 
parteneri ai Franței la ultimul

Consiliu Ministerial de la Bruxel
les să aducă la cunoștință repre
zentantului guvernului francez po
ziția adoptată de ei în legătură cu 
absența îndelungată a Franței de 
la lucrările organismelor comuni
tare. Pentru ieșirea din impas, „cei 
cinci“ au adresat la 30 noiembrie 
o nouă invitație Franței de a-s 
reocupa locul rămas gol la mas< 
tratativelor de la Bruxelles. Deci 
Colombo avea misiunea să nego
cieze cu ministrul francez convo
carea unui Consiliu Ministerial al 
„celor șase“. în declarația făcută 
presei la sfîrșitul întrevederii de 
o oră cu Couve de Murville, mi
nistrul italian a relevat că „nici 
o hotărîre n-a fost adoptată privi
tor la o eventuală conferință a 
„celor șase" și în concluzie nu s-a 
realizat nici un progres în direcția 
soluționării crizei Pieței comune“. 
La rîndul său, Couve de Murville 
a declarat ziariștilor că „în perioa
da dintre cele două tururi de scru
tin ale alegerilor prezidențiale 
franceze
adopte poziții și să se exprime 
puncte de vedere cu caracter. defD 
nitiv“. „Se impune deci necesita- r 
tea, a declarat în continuare 
Couve de Murville, de a se aștepta 
momentul în care guvernul fran
cez va aprecia că este oportun 
să fie reluate discuțiile cu parte
nerii Franței“.

In Canada au sosit 150 de militari vest-germanl pentru a participa Ia 
exerciții comune cu soldații canadieni. Oaspeții au avut însă de la bun 
început o surpriză neplăcută : pe aeroportul Winnipeg ei au iost întîm- 

pinaji de manifestanți care protestau împotriva acestei vizite

A DECLANȘAT
finanțe al S.U.A., 
a declarat ca în 
de dezvoltare și 
țări industrializate

mice vietnameze, care se află la 
Moscova.

TOKIO. Populația Japoniei con
tinuă să protesteze împotriva așa- 
zisei normalizări a relațiilor ja- 
pono-sud-coreene. Miercuri seara 
a avut loc Ia Tokio o nouă de
monstrație la care au participat 
peste 13 000 de persoane, care ce
reau anularea tratatului dintre 
Japonia și Coreea de sud.

KUWEIT

1} LEGEA DEFĂIMĂRII

0 CRIZA POLITICA
KUWEIT 9 (Agerpres). — Abia 

instalat, proaspătul emir al Ku
weitului, șeicul Sabah El Salem El 
Sabah, se află în fața unei crize 
politice. După ce primul ministru 
Jaber El Ahmed El Jaber a pre
zentat declarația-program, șapte 
deputați și-au prezentat demisia. 
Ei au acuzat guvernul că a „trecut 
sub tăcere“ legea numită „a defăi
mării“, neluînd nici o măsură pen- 

; tru abolirea ei. Această lege pre- 
1 vede dreptul de cenzură asupra tu

turor publicațiilor.
»

BUDAPESTA. La 9 decembrie, la 
Budapesta au început lucrările 
celui de-al V-lea Congres al Fe
derației internaționale a rezisten- 
ților (F.I.R.) la care participă re
prezentanți din peste 20 de țări 
europene. La congres participă o 
delegație a Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România și a Comitetu
lui organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, condusă 
de Gheorghe Vasilichi, președin
tele Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști, membru al Consiliului 
General al F.I.R.

tării apiculturii pe plan mondial. 
Reprezentanții F.A.O. au apreciat 
pozitiv inițiativa delegației Re
publicii Socialiste România de a 
se lua în discuție planul de cola
borare între F.A.O. și Apimondia 
pentru sprijinirea țărilor în curs 
de dezvoltare.

12 mineri salvați se află la spital 
în stare gravă. Cercetările con
tinuă.

MOSCOVA. La 9 decembrie, A. 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
la Kremlin pe Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului 
din Vietnam, 
Consiliului de 
Vietnam, șeful

Ministrul de 
Henry Fowler, 
țările în curs 
chiar în unele 
se manifestă o puternică opozi
ție față de pătrunderile de capi
tal particular din străinătate. 
Analizînd activitatea corpora
țiilor americane care operează 
în alte fări, el a recunoscut că 
în perioada 1950—1964, în timp 
ce investițiile lor de capitaluri 
s-au ridicat la suma de 20,4 mi
liarde dolari, profiturile realizate 
care s-au înapoiat în S.U.A. au 
fost de 37,3 miliarde dolari.

;

a- BUDAPESTA. Agenția M. T. I. 
transmite că la 8 decembrie, la 
o mină de cărbuni din Tatabanya, 
s-a produs o explozie de grizu in
tr-o porțiune părăsită a minei, 
unde se făceau lucrări de montaj. 
Cauzele exploziei nu au fost încă 
stabilite. Au fost salvați 12 mi
neri și au fost scoase la suprafață 
cadavrele altor trei. Doi dintre cei

WASHINGTON. Secretarul de 
stat Dean Rusk va sosi la 16 de
cembrie la Madrid, unde va avea 
o serie de întrevederi cu genera
lul Franco. Observatorii politici 
apreciază că în cursul acestor în
trevederi va fi abordată printre 
altele problema bazelor militare 
americane ■ aflate pe teritoriul 
spaniol.

nu este posibil să se

celor ce muncesc 
vicepreședinte al 
Miniștri al R. D. 
delegației econo-

RANGOON. Expresul Rangoon- 
Mandalay s-a ciocnit joi cu un tren 
de marfă la 265 km nord de Ran
goon. Accidentul s-a soldat cu 
moartea a 67 de persoane și ră
nirea a peste 100.

ROMA. .în palatul F.A.O. a 
vut loc o intiinire între membrii 
conducerii Federației internațio
nale a asociațiilor de apicultură 
(Apimondia), al cărei președinte 
este profesorul român V. Harnaj, 
și reprezentanți ai F.A.O. în 
cursul discuțiilor s-a remarcat cu 
viu interes acțiunea întreprinsă 
de Apimondia în vederea dezvol-

„întrebări fără răspuns"

Revista „Paris Match" a publicat astăzi extrase din 
cartea lui Silvan Fox „întrebări despre moartea lui 
Kennedy care au rămas fără răspuns". Autorul cărții, care 
a lucrat la Ministerul Justiției al S.U.A., aduce dovezi că 
uciderea lui Kennedy este rezultatul unui complot. Pentru 
ce au dispărut documentele referitoare la interogatoriul la 
care a fost supus Oswald ? Pentru ce o parte din declarațiile 
lui Jaqueline Kennedy, soția fostului președinte, au fost în
lăturate de cenzură ? Acestea și alte întrebări au rămas pînă 
acum fără răspuns.

BUENOS AIRES. Entuzias
mul excesiv al celor 80 000 
de spectatori ce au asistat 
miercuri seara la meciul din 
campionatul Argentinei dintre 
eternele rivale, River Plate și 
Roca Juniors, a avut consecin
țe tragice : un mort și 15 ră
niți din cauza busculadelor 
din tribunele supraaglome
rate. Poliția a instalat în fața 
tribunelor aruncătoare de gre
nade cu gaze lacrimogene, dar 
intervenția echipelor de ordi
ne a evitat doar ca incidentele 
să ia proporții și mai drama
tice.

*
la întîlnirea celor 
ziarul „L’Aurore“ 

„divergențele dintre 
săi rămîn

Referindu-se 
doi miniștri, 
scrie că 
Franța și partenerii
foarte importante“. Și ziarele ita
liene afirmă în unanimitate că în
trevederea nu a adus rezultate po
zitive.
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