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CALITATEA PRODUSELOR CU PLANUL IZVOR
•t,

Marii Adnatice

// ESTE

Am trecut recent prin cîteva xa- 
. ioane din regiunea București pen- 

^tru a-1 vedea pe funcționarul delà 
îefat la lucru. L-am întîlnit cînd 
aplecat peste solemnele registre 
ale stării civile, cînd descurcînd 
o situație oarecare privind găsi
rea unui act sau stînd de vorbă cu 
vreun cetățean despre cine știe ce 
problemă gospodărească. în rîndu- 
rile ce urmează ne-am propus să 
înfățișăm cititorilor unele consta
tări și păreri exprimate în legătură 
cu activitatea funcționarului de la 

] sfatul popular comunal.
★

Cînd președintele sau secretarul 
sfatului popular comunal se duc 
prin sate cu diferite treburi se în- 
tîmplă adesea să fie opriți de di
feriți cetățeni care pun întrebări, 
fac propuneri în legătură cu rezol
varea unor probleme. Alteori Ii se 
cer lămuriri în privința modului în 
care vor fi soluționate unele cereri 
trimise sfatului popular. De la caz 
la caz, ei dau răspunsuri pe loc 
sau cer păsuiri spre a se interesa 
mai îndeaproape de problema res
pectivă.

La prima vedere lucrurile par a 
se desfășura normal. Dar, în unele 
cazuri, aceste răspunsuri date în 
drum nu satisfac, sau cel puțin nu 
lămuresc pe deplin pe cei în cau
ză. Și apoi sînt cerințe care nu pot 
fi rezolvate pe loc. Se întîmplă 
însă ca ele să nu fie notate nică
ieri și se uită. De obicei cetățea
nul respectiv mai amintește o 
dată, de două ori de cererea Iui, 
apoi văzînd 
răspuns, se

' superioare. 
I Se pune o

POPULAR
COMUNAL

PE 1965

că nu primește un 
adresează organelor

întrebare : n-ar fl mai 
firesc ca cetățenii să meargă la 
sfat 
dru 
sau 
five 
nai
devăr, să se organizeze zilnic au
diențe la sfaturile populare comu
nale, ca problemele discutate să 
fie notate cu grijă într-un registru 
și să se urmărească îndeaproape 
rezolvarea lor. Și aceste indicații 
au prins realmente viață în unele 
comune din regiune. La Sfatul popu
lar din comuna Vitănești, raionul 
Alexandria, de pildă, audiențele se 
țin zilnic între orele 4—7 seara. Ce
tățenii găsesc totdeauna pe preșe
dinte sau pe secretar. Problemele 
semnalate sînt urmărite pînă la re
zolvarea lor definitivă.

— Noi ne străduim — ne-a spus 
PAUL NEDELEA, președintele Sfa
tului popular din Vitănești — ca o 
mare parte din cererile oamenilor 
din comună să fie rezolvate pe plan 
local. De aceea, s-au redus cu 
mult sesizările ce se adresau 
forurilor superioare. Aceeași grijă 
față de sesizările oamenilor, făcute 
în audiențe sau pe alte căi, există 
și la sfaturile populare din comu
nele Smîrdioasa, raionul Zimnicea, 
Gorneni, raionul Drăgănești-Vlaș
ca etc.

Sînt însă și comune unde cerin
țele oamenilor continuă a fi discu- 
£:te în principal „pe șosea’, „din 

ers’, iar rezolvarea lor se tără
gănează.

pentru a discuta, într-un ca- 
mai potrivit, cu președintele 
secretarul ? Comitetele execu- 
ale sfaturilor populare regio- 
și raionale au indicat, într-a-

★

Unui cetățean din comuna Crovu, 
raionul Drăgănești-Vlașca, i-a năs
cut nevasta o iată. S-a dus să o 
declare la sfat, cum se obișnuiește, 
dar la întoarcere _ era... băiat. Pe 

în loc de 
rubrica 
era tre
se face

certificatul de nrfștere, 
Ioana, scria Ion, iar la 
„sexul’ în loc de 'femeiesc 
cut, firește, bărbătesc. Așa 
că micuța Ioana, o dată cu venirea

EXIGENȚĂ PERMANENTA
NU DUPĂ ÎMPREJURĂRI

ÎNDEPLINIT
Ion LĂNCRÂNJAN VIATA

Minerii
maramureșeni

® Mărfuri de peste 600 000 lei refuzate Fabricii 
de confecții din lași ® O reacție ciudată a conducerii 
întreprinderii © Canafasul buclucaș. Nu-i vorba 
doar de nod în papură ® „Stop" rabatului la calitate

Plenara, C.C. al P.C.R. din 
8—10 decembrie a.c. a subliniat 
că unul dintre obiectivele de 
prim-ordin ale planului pe anul 
viitor îl constituie îmbunătățirea 
calității produselor. Noțiunea 
de calitate are un caracter di
namic și, de aceea, nici un co
lectiv de întreprindere nu se 
poate mulțumi cu nivelul cali
tativ al produselor la care s-a 
ajuns la un moment dat. A se 
rezuma la realizările dobîndite, 
a slăbi exigența față de calita
tea produselor înseamnă, de 
fapt, a dăuna prestigiului „măr
cii’ fabricii, așa cum se des
prinde din situația care s-a 
creat anul acesta la Fabrica de 
confecții din Iași.

într-o scrisoare trimisă redac
ției, tov. A. Constantinescu, in
spector general adjunct la Inspec
ția comercială de stat centrală, 
ne-a semnalat că, în ultimele luni, 
Fabricii de confecții din Iași i-au 
fost refuzate de organele comer
ciale mai multe loturi de confec
ții cu defecte vizibile de calita
te. „In decursul a nouă luni din 
acest an — se arată în scrisoare 
— valoarea mărfurilor necores
punzătoare calitativ refuzate aces
tei fabrici se ridică la sume însem
nate". Ne-am deplasat la Iași.

La Direcția orășenească Iași a 
Băncii Naționale, tov. Marian Go- 
dorogea, inspector șef adjunct, 
ne-a pus la dispoziție actele refe
ritoare la mărfurile returnate fa
bricii din cauza defectelor de fi
nisaj. Din ele reiese că va
loarea mărfurilor refuzate se ridi
că la 606 000 lei. Ni s-a explicat că 
cele înregistrate sînt doar refuzuri 
finale, că o parte dintre mărfurile 
necorespunzătoare ajung totuși în 
rețeaua comercială pe căi ocolite. 
Iată un fapt concludent, dintre 
multe altele. Anul acesta, deși 
fabricii i-au fost înapoiate în cî
teva rînduri de către I.C.R.T.I.-Iași 
loturi de pantaloni, la bancă nu 
s-a înregistrat nici un refuz.

Fabrica are însă și beneficiari 
exigenți, care nu admit nici un 
rabat la calitate. Iată un caz. în 
lunile iulie și august, organele de 
recepție ale întreprinderii comer-

țului cu ridicata textile-încălță- 
minte din Pitești au respins la re
cepție cîteva loturi de produse. 
Oricine s-ar fi așteptat ca tovarășii 
din conducerea întreprinderii să fie 
receptivi la aceste sesizări, să ana
lizeze cauzele refuzurilor și să se 
ocupe mai perseverent de ridica
rea calității produselor. Dar nu au 
procedat astfel. S-au vopsit cu tuș 
butonierele pentru a se ascunde 
unele defecte. Din nou confecțiile 
au fost înapoiate fabricii.

Pretențiile, chipurile, exagerate,

ale întreprinderii din Pitești au 
supărat foc conducerea Fabricii de 
confecții din Iași. Cu adresa nr. 
12 093 din 27 septembrie 1965, ea 
comunica la Pitești următoarele : 
„Din analiza modului cum s-a exe
cutat contractul pe trimestrul III 
1965 față de dv., rezultă că 
mărfurile livrate ați refuzat 
cursul trimestrului III a.c. : 
perechi pantaloni de stofă și doc, 
reprezentând o valoare de lei 
337 361,40... Pentru evitarea pe vi
itor a acestor refuzuri s-a cerut 
anularea cantităților ce au rămas 
nelivrate pînă la această dată. Pre
cizăm că am cerut și anularea 
produselor repartizate pe trimes
trul IV 1965 și trimestrul I 1966

din 
: în 
2 660

Const. JALBA

BAIA MARE (coresp. „Scînteii’). 
Sîmbătă, o dată cu ultimele vago- 
nete trimise la suprafață de schim
bul I, minerii de la exploatările mi
niere Săsar, Herja și Nistru au 
raportat îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul 1965. Bilanțul fă
cut cu acest prilej este semnifi
cativ : de la începutul anului și 
pînă acum minerii de la Săsar au 
extras peste plan 19 000 tone mi
nereu ; calitatea acestuia s-a îm
bunătățit, în această perioadă, 
cu peste 7 la sută, ceea ce a fă
cut posibilă evitarea prelucrării 
a 22 000 tone de steril și obține
rea — pe seama reducerii pre
țului de cost — a unei economii 
de 2,5 milioane lei. Minerii de la 
mina Nistru au realizat peste plan 
22 000 tone minereu, iar cei de la 
Herja au livrat instalațiilor de 
preparare aproape 10 000 tone 
minereu. Rezultate însemnate au 
obținut minerii maramureșeni și 
la îmbunătățirea calității mine
reurilor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală. Șeful de brigadă Vasile Buhai face o ultimă verificare unul 
nou lot de contactoare Foto : Agerprei

TELEGRAME

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
> J

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
în numele popoarelor Iugoslaviei și în numele meu personal, adresez 

poporului frate român și dumneavoastră, mulțumiri sincere pentru feli
citările călduroase trimise cu ocazia sărbătorii naționale.

împărtășesc convingerea dv. că colaborarea prietenească dintre cele 
două țări ale noastre se va dezvolta necontenit spre binele păcii și 
socialismului.

Adresez cele mai bune urări pentru continua dezvoltare, fericire și 
prosperitate a României și pentru sănătatea și fericirea dv. personală.

(Continuare în pag. a III-a)

: Cuvînfările televizate ale 
: generalului He Gaulle 

Mitterrand

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale domnului MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHOTT
Cu ocazia celei de-a V-a aniversări a proclamării independenței 

Republicii Islamice Mauritania, rog pe Excelența Voastră să primească 
sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări 'de sănătate și feri
cire personală, de pace și prosperitate pentru poporul mauritanian.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

șî François

Să înceteze 
prigoana 
anticomunista 
din Sudan !

Excelenței Sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Am fost plăcut impresionat de mesajul pe care mi l-ați adresat cu 
ocazia sărbătorii naționale a Republicii Islamice Mauritania.

Exprimîndu-vă mulțumirile mele cele mai sincere, sînt fericit să vă 
adresez dumneavoastră, precum și poporului român, urările mele cele 
mai sincere de fericire și prosperitate.

Cu înaltă considerațiune,
MORTAR OULD DADDAH

Intr-un timp nu 
prea îndepărtat, dus 
pentru totdeauna, via
ța oamenilor dintre 
care am ieșit se pe
trecea după legi stră
vechi. Calendarul era 
al anotimpurilor, al 
marilor cicluri ale na
turii. Semănatul urma 
culesului și culesul 
semănatului. Nașterea 
urma morții și moar
tea nașterii. Și-ncus- 
cririle și-ndrăgostirile 
se făceau la fel, cu 
stingeri neașteptate, 
de ierni oare intrau 
în pămînt, ori cu ră
bufniri de primăveri 
ieșite deodată în lu
mină. Ai mei spuneau 
că toate merg așa de 
cînd e lumea. Și mie 
tot așa mi se părea : 
că trăiesc și umblu 
printr-o lume care era 
așa cum era de cînd 
e lumea lume. Și-mi 
pria, mă bucuram de 
primăveri și de veri. 
Și aș fi vrut uneori să 
opresc vremea în loc, 
cînd ploua cu soare 
ori cînd se luminau 
grădinile de flori. Ve
deam însă și lucruri 
care mă cutremurau. 
Mugurii cădeau cîte- 
odată de pe crengi, 
înainte de a se des
face în foi fragede și 
moi ; îi dobora cîte 
un ger neașteptat și 
crud. Și crengile ră- 
mîneau goale și ne
gre. Și dacă înmugu
reau din nou, înmu
gureau rar și strîmb, 
tîrziu șl-n zadar. Și-n 
sat tot cam așa ■ era, 
cu înmuguririle. Dorul 
era dor și dragostea 
era dragoste, dar 
dacă o fată ridica 
ochii prea sus, era 
fulgerată de obiceiu
rile oare se statornici
seră între oameni. Se 
ducea, pierea, ori se 
vestejea înainte de 
vreme. Și n-o plîngea 
nimeni, fiindcă oame
nii începuseră să spu
nă că așa-i făcută 
lumea și că viața tot 
așa-i orînduită: strîmb, 
prost, anapoda. Mai 
multe nu spuneau și 
nici nu gîndeau — oa
menii. Și era tot
pentru ei, dacă îi trăz- 
nea de sus, din 
ori dacă îi pocnea șl-i 
biciuia cu biciul ne
dreptăților unul de-al 
lor. Primarul era 
mic zeu, un tiran 
drepturi absolute.

jandarmul era tot așa, 
dacă nu și mai rău. 
Iar oamenii erau alt
fel : temători și neli
niștiți, necăjiți și mî- 
nioși, gata să deie cu 
barda în lună. Și 
chiar dădeau, cîte- 
odată. Și se mai du
cea cîte unul la tem
niță, fără să știe de 
ce. Și-n sate se mai 
pustia cîte-o casă, ră- 
mînînd în seama li
liecilor și a ciuvicilor. 
Și faptele mari, de 
mare omenie, țineau 
mai mult de legendă 
și păreau de nerepe
tat. Păreau și erau, 
dar nu muriseră. Eco
urile lor nu se stinse
seră, fiindcă 
cînd se sting 
stîrnite de 
mari săvîrșite 
de un popor,
sfarmă cărămizile din 
care e zidit 
acelui popor, 
ge 
pe 
nu 
că 
început, 
unui drum care avea 
să ni se deschidă mai 
tîrziu în față, deve
nind al prezentului și 
al viitorului nostru.

Copilăria s-a dus 
apoi și-n locul ei pă- 
mîntul a rămas gol și 
pustiu. Era numai o 
părere însă, fiindcă 
pămîntul era bun și 
era în așteptare și el, 
tînjea după o lucră
tură mai bună. Și oa
menii așteptau ceva 
și -tînjeau după ceva. 
Și nu știau nici ei 
după ce și de ce. Dar 
simțeau și-și dădeau 
seama că se poate 
trăi și altfel de cum

atunci 
ecourile 
laptele 

în lume 
cînd se

Și 
veci, 
era 
noi

piere
Și ' 

așa, 
eram 

la

trecutul 
se stin
și el, 

cu noi 
, fiind- 

la 
capătul

trăiseră, mai bine, 
mai omenește. Ideile 
noi ale noii noastre 
vieți începuseră să 
încolțească ici și colo. 
Apoi, de la încolțiri 
s-a ajuns la înfrățiri 
și la rodiri. Au fost și 
crispări și 
neliniști și 
deri, fiindcă 
elementar al 
tot ce e bun 
să se 
greu,

îndoieli, 
neîncre- 

e un dat 
vieții ca 
și frumos 

realizeze mai 
cu frămîntărl 

mai multe. Și’ cu ai 
noștri tot așa a fost, 
pînă ce s-au limpezit, 
pînă ce au ajuns în 
culmea înțelegerilor 
de azi. Pe urmă a în
ceput să fie altfel. 
Și-n locul averilor, 
atotputernice și înro
bitoare, a fost pusă, 
printr-un efort desfă
șurat în timp, munca 
noastră cea de toate 
zilele. Și cinstea și 
demnitatea, străve
chea și structurala o- 
menie românească. Și 
dacă s-a realizat o 
legătură cu trecutul, 
cu tot ce a fost mai 
bun și mai sănătos în 
acest trecut, ea s-a 
realizat prin restabili
rea acestei demnități, 
prin întoarcerea ome
niei — datorită mun
cii duse de partidul 
comuniștilor — Ia lo
cul ei de baștină, de 
unde pornise cîndva, 
risipindu-se în solul 
întregii țări, contopin- 
du-se cu sufletul unul 
popor harnic și bun, 
sensibil și voios, iubi
tor de înălțimi și de 
lumini.

cer,

și un nou sis- 
prezentare — 

jucărie ce re- 
personajele și

(Continuare 
în pag. a II-a)

una

„Sàptàmîna discului
între 13 și 18 de

cembrie, casa de 
discuri „Electrecord’ 
și Ministerul Comerțu
lui Interior organizea
ză o „Săptămînă a dis
cului’ în cadrul căreia 
vor avea loc manifes
tări de popularizare și 
difuzare, atît în Capi
tală cît și în țară.

în cadrul „Săptămî- 
nii discului" vor fi lan
sate în principalele 
magazine de speciali
tate ultimele discuri a- 
părufe, printre altele 
lucrările „Till Eulen-

spiegel’ de Richard 
Strauss și „Variațiile de 
Brahms, pe o temă de 
Haydn” în versiunea 
lui George Georges
cu, „Magnificat” și 
Cantata B.W.V. 142 de 
Bach — în interpreta
rea Orchestrei simfoni
ce din München con
dusă de Kurt Redel, un 
disc memorial
Cristoforeanu. Vor mai 
fi puse în 
discuri cuprinzînd pie
sa de teatru „Apus de 
soare” de Delavrancea 
(în rolul principal G.

Florica

vînzare

Calboreanu), basmul 
scenarizat „Scufița ro
șie’, prin care se inau
gurează 
tem de 
mapele 
produc 
decorurile în relief — 
și o bogată colecție de 
muzică ușoară din care 
semnalăm un recital de 
jazz susținut de pianis
tul Jancsi Körössy. Tot 
în cadrul „Săpfămînii" 
va avea loc un concert 
al orchestrei de muzică 
ușoară „Electrecord”

condusă de Alexandru 
Imre.

Celor care se iniția
ză în arta muzicală, 
„Electrecordul’ le va 
oferi două noi discuri 
în care sînt explicate, 
pe baza unor bogate 
exemplificări, noțiunile 
de melodie, ritm, tem
po, polifonie, timbru 
etc.

La magazinul „Muzi
ca" se vor organiza a- 
udiții speciale, iar la al
te magazine diferiți in
terpret se vor înfîlni 
cu publicul.

Instantaneu duminical din Gara de Nord : se 
întorc excursioniștii de la munte

Ga
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Știam că Moș Gerilă e o veche 
invenție, o frumoasă invenție a 
generozității omenești ; mai știam 
că, spre deosebire de sobă, calori
ferul nu arre horn, și totuși, la cea 
dintîi chemare, Moș Gerilă 
înfățișat, coborînd probabil 
firul fumului de țigară.

— Ce e un cadou, Moș Gerilă ?
— E un obiect, uneori un lucru 

de nimica, pe care-l descoperi cu 
ochii dar îl alegi cu sufletul. A 
oferi un dar e un gest și un semn 
de afecțiune.

Cel mai simplu și mai util 
lucru poate deveni un cadou da- 
că-i adaugi un dram de sentiment, 
o nuanță de gingășie, dacă știi cum 
să-l prezinți, cum să-l oferi. Iar 
această transfigurare a obiec
telor trebuie să înceapă chiar 
de acolo de unde le alegi. Dacă 
vrei să faci un dar, nu intra în 
magazinele în care marfa stă în

SCRUMIERA
Șl GAROAFA

vitrine și pe tejghele, 
caută acele locuri

maldăre, în 
Dimpotrivă, 
unde oameni cu fantezie și bun 
gust au reușit să transforme obiec
tele cele mai obișnuite într-o a- 
trăgătoare expoziție de cadouri.

Am pornit la întâmplare prin 
oraș.

Zăpada s-a topit, soarele surîde 
primăvăratic și totuși a nins, pri
viți, în vitrinele magazinelor. Ste
luțe, tăiate nu în gheață ci în 
lemn, stau suspendate între costu
me și mătăsuri, fire de beteală și 
globuri de sticlă sclipesc argintii 
atrăgind privirile spre panouri 
caligrafiate : „Luna cadourilor".

Mii și mii de obiecte, de la tele
vizor la patinele nichelate, te îm
bie spre vitrine. începe dilema 
alegerii. Și te îndrepți poate către 
acel magazin specializat 
Magheru pe a 
Cadouri. Firma 
locul vitrinelor 
geamuri mate, 
renovare. Și pleci mai departe. La 
magazinul universal „Victoria" se 
pavează platforma din fața vitri
nelor, în altă parte te întîmpină 
binecunoscuta inscripție.: „Inven
tar".

Să trecem însă peste aceste acci
dente și să căutăm cadourile. Le

din Bel. 
cărui firmă scrie 
a rămas, dar în 

te așteaptă niște 
vopsite cenușiu :

vom găsi, întrucît există un bogat 
și divers sortiment de mărfuri, dar 
destul de rar ele sînt etalate și pre
zentate ca niște veritabile cadouri. 
Ambalajul a rămas, de obicei, a- 
ceeași foaie de mucava imprimată 
monocrom și inexpresiv, mototolită 
de mîinile grăbite ale vînzătoarei. 
Au apărut, în schimb, pungile de 
polietilenă cu obiecte sau cărți a- 
lese nu după preferința sau fan
tezia cumpărătorului, ci de subti
litatea comercială a vînzătorului.

Poate că într-o „Lună a cadouri
lor" toți vînzătorii ar trebui să aibă 
impresia că oferă daruri fiecărui 
cumpărător, cu toată solicitudinea 
impusă de un asemenea gest. Pen
tru că între marfă și cadou există 
o deosebire. Ca între o scrumieră 
și o garoafă.

Tocmai de aceea n-ar strica să 
fie ascultate mai des și mai atent 
părerile lui Moș Gerilă, părerile 
milioanelor de moși Gerilă care 
caută și aleg acum darurile acestui 
sfirșit de an.

Paul DIACONESCU
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13 Decembrie 1918
Se împlinesc astăzi 47 de ani de 

la eroicele lupte muncitorești care 
au avut loc în Capitală la 13 de
cembrie 1918. Moment important 
în șirul marilor lupte revoluționa
re ce s-au desfășurat în țara noas
tră după primul război mondial, 
evenimentele de la 13 decembrie 
1918 au rămas în amintirea po
porului român ca o impresionan
tă mărturie a abnegației și spiri
tului de jertfă al clasei muncitoa
re, ca un zdrobitor act de acuzare 
împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc, care în încercarea de a 
înăbuși lupta muncitorilor pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai, pentru libertăți demo
cratice și progres social, a organi
zat odiosul masacru din Piața Tea
trului Național.

★
La sfîrșitul anului 1918, situația 

economică a României era deo
sebit de grea. Consecințele nefaste 
ale scăderii producției, distrugeri
lor și pierderilor provocate de 
război au fost accentuate de po
litica claselor dominante, care 
căutau să arunce asupra oameni
lor muncii greutățile provocate de 
război. Adîncirea mizeriei mase
lor a determinat creșterea urei și 
revoltei lor împotriva claselor ex
ploatatoare Pe fondul acestor con
tradicții, a găsit un puternic ecou 
exemplul proletariatului rus care, 
înfăptuind Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, răsturnase pu
terea capitaliștilor și moșierilor.

Desăvîrșirea procesului de for- 
■țnare a statului național român a 
creat condiții mai favorabile pen
tru progresul societății românești, 
a lărgit cadrul luptelor de clasă, 
a unit pe plan național lupta pro
letariatului și aliaților săi, favo- 
rizînd desfășurarea marilor bătă
lii revoluționare.

După înfrîngerea în război a 
Puterilor Centrale și retragerea 
trupelor germane de ocupație din 
România, muncitorii și populația 
nevoiașă și-au înmulțit acțiunile 
revendicative. Capitala țării era 
centrul care dădea semnalul mari
lor acțiuni proletare. Trecînd pes
te legea care interzicea organiza
rea salariaților statului, ceferiștii 
din București au decis reînființa- 
rèa deschisă a sindicatului. Dele
gația muncitorilor ceferiști care a 
prezentat corpurilor legiuitoare 
memoriul cuprinzînd revendicări
le lor a fost însoțită de peste 6 000 
de muncitori, care au lăsat lu
crul în acest scop și au de
monstrat în fața Ministerului Lu
crărilor Publice.

La rîndul lor, lucrătorii dintr-o 
serie de întreprinderi din Bucu
rești s-au adunat în primele zile 
ale lunii decembrie în mari mi
tinguri, la care au hotărît reînfiin
țarea sindicatelor. Revendicarea 
lor principală era scurtarea zilei 
de muncă și obținerea unui sa
lariu care să asigure minimul de 
existență.

Grevele muncitorilor erau în
soțite de puternice manifestații 
pentru libertăți democratice. Ca 
răspuns la interzicerea adunărilor 
muncitorești și a ziarului „Socia
lismul“, hotărîtă de guvern la 6 
decembrie 1918, muncitorimea din 
București a organizat o puternică 
mișcare de protest la care au 
participat și oameni ai muncii a- 
parținînd altor categorii sociale. 
La 9 decembrie muncitorii unor 
mari întreprinderi din Capitală 
declară grevă politică. Sub pre
siunea luptelor maselor muncitoa
re, autoritățile se văd nevoite să 
admită reapariția ziarului „Socia
lismul“ și să promită libertatea 
întrunirilor.

Starea de spirit a muncitorilor, 
clocotul adînc de nemulțumire și 
revoltă a maselor se reflectă în 
rapoartele din acele zile ale autori

\

Florea DRAGNE 
doctor în istorie

Și după ce 
a ieșit pe 
poarta uzinei

Direcția regională 
J.F.R. București ne-a 
semnalat că a primit 
de la uzinele „23 Au
gust“ 3 locomotive 
Diesel de manevră de 
120 C.P. Motoarele 
lor s-au defectat în 
cadrul termenului de 
garanție. Adresîndu- 
se uzinei producătoa
re, abia după 2 luni a 
consimțit să le repa
re, iar lucrările efec
tuate s-au dovedit de 
slabă calitate. Oare 
conducerea uzinei se 
socotește scutită de 
obligații după ce li
vrează produsele ?

Direcția generală 
de resort din Minis
terul Industriei Con
strucțiilor de Mașini 
ne informează că cele 
sesizate corespund a- 
devărului. Pentru a 
nu se mai repe
ta în viitor astfel 
de situații s-a atras 
atenția conducerii u- 
zinei „23 August“ să 
ia imediat măsuri de 
întărire a controlului 
de calitate și a asis
tenței tehnice.

Pentru viitorii 
oaspeți

Reîntors din con
cediul de odihnă pe
trecut la Predeal, un 

corespondent volun
tar din Capitală a ți
nut să facă cunoscut 
redacției cîteva im
presii. „Mulțumiri și 
felicitări personalului 
de la cantină, care 
ne-a oferit meniuri 
consistente și gustoa
se. Dar în ce privește 
cazarea, lucrurile nu 
stau prea bine : mo
bilierul este învechit, 
pereții sînt cam de 
mult timp zugrăviți. 
Celelalte dependințe 
nu asigură confortul 
necesar“.

Am trimis scrisoa
rea Sfatului popular 
al regiunii Brașov. în 
răspunsul primit se 
arată că s-au luat 
măsuri de amenajare 
a vilelor de la Pre
deal. Pînă în prezent 
au fost efectuate re
parații la băile care 
deservesc oaspeții ve- 
niți la odihnă. La vila 
„Piscul“, unde a fost 
cazat autorul sesiză
rii, s-au refăcut ins
talațiile de încălzire, 
zugrăvelile etc. Mo
bilierul unor vile este 
în curs de schimbare.

Deficiențe 
în prezentarea 
de filme

Sfatul popular al 
raionului Vaslui gă
sește îndreptățită se
sizarea unui grup de 
cetățeni din satul Do-

tăților : Tn cursul zilei de 10 decem
brie 1918 „lucrătorii lemnari în 
înțelegere cu Comitetul Central al 
Uniunii Sindicatelor au manifes
tat pe stradă și în mod revoluțio
nar au strigat : Jos regele, să se 
ducă unde s-au dus toți ceilalți 
monarhi ; trăiască revoluția uni
versală și bolșevismul ; trăiască 
socialismul ; jos boierii și burghe
zia“.

în fața valului crescînd al lupte
lor muncitorești, guvernul a hotărît 
să treacă la represiuni armate.

La începutul lunii decembrie, 
tipografii de la „Sfetea“ și „Mi
nerva“ intraseră in grevă. Pentru 
ziua de 13 decembrie, lucrătorii de 
la toate atelierele tipografice din 
Capitală, în urma propunerii sin
dicatului lor, au hotărît greva ge
nerală.

în ziua de 13 decembrie, ca ur
mare a hotărîrii comisiei locale a 
sindicatelor, muncitorii fabricilor 
și uzinelor din București au lă
sat lucrul și încolonați s-au în
dreptat spre sediul sindicatelor din 
strada Sfîntul Ionică Străzile Ca
pitalei răsunau de lozincile scan
date de mii de piepturi : . Vrem 
pîine“, „Jos starea de asediu“. 
„Jos cenzura“. „Trăiască revoluția 
rusă“

în momentul cînd au ajuns în 
Piața Teatrului Național, coloa
nele de muncitori au fost întîmpi- 
nate cu foc de arme automate des
chis de către ofițerii și soldații 
postați din timp pe strada Cîmpi- 
neanu și în curțile din împreju
rimi. în Piața Teatrului Na
țional au rămas peste o sută de 
trupuri muncitorești, străpunse de 
gloanțele criminale. Cu furie săl
batică, muncitorii, femeile, tinerii 
erau împinși cu baionetele și căl
eați în picioare. Peste cinci sute 
de muncitori au fost arestați.

Masacru] din Piața Teatrului 
Național, arestarea și schingiuirea 
fruntașilor clasei muncitoare, 
printre care I. C. Frimu, nu au 
avut efectul scontat de burghezie, 
împotriva masacrului au avut loc 
demonstrații de protest. Munci
torii tipografi din București au 
continuat greva și după 13 de
cembrie, reușind să impună ziua 
de muncă de 8 ore și mări
rea salariilor. La numai cîteva 
zile, au intrat în grevă muncitorii 
Atelierelor C.F.R. și ai altor în
treprinderi din Capitală și din 
țară. în vederea luptelor viitoare 
clasa muncitoare a trecut la o 
organizare mai temeinică. într-un 
timp scurt, în toate orașele mai 
importante au fost create organi
zații locale ale partidului socialist; 
în majoritatea întreprinderilor 
muncitorii s-au constituit în sin
dicate organizată'pe temelia prin
cipiilor luptei de clasă.

Grevele șl demonstrațiile mun
citorești au culminat cu greva ge
nerală din octombrie 1920.

In focul marilor lupte revoluțio
nare din acei ani s-a plămădit 
Partidul Comunist Român, parti
dul revoluționar, marxist-leninist. 
al clasei muncitoare a cărui cons
tituire a însemnat o cotitură isto
rică în dezvoltarea mișcării mun
citorești din România, în viața po
porului român.

Partidul, ca șl întregul nostru 
popor cinstesc glorioasele tradiții 
ale clasei muncitoare. Amintirea 
luptelor desfășurate în trecut pen
tru libertate și o viață mai bună, 
pentru socialism, exemplul abne
gației și devotamentului față de 
cauza eliberării celor ce muncesc 
de care au dat dovadă cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare și ai 
poporului însuflețesc masele mun
citoare în munca lor pentru desă
vîrșirea construcției socialiste.
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broslovești cu privi
re la unele deficien
țe în prezentarea fil
melor. în satul Do- 
broslovești n-au ru
lat filme o bună bu
cată de vreme, de
oarece s-a defectat 
motorul aparatului 
de proiecție. Comite
tul executiv a luat 
măsuri să înființeze 
o unitate cinemato
grafică în comuna de 
centru — Telejna — 
care să deservească 
și satul Dobroslo- 
vești.

Cu viteza 
melcului

Profesorul Nicolae 
Ștefănescu, din comu
na Bărbătești, ne-a 
informat că a încăr
cat la magazia stației 
de cale ferată din 
Tg. Jiu o garnitură 
de mobilă, cu desti
nația — gara Bărbă
tești. Văzînd că mo
bila nu mai ajunge 
acasă, nici după o 
săptămînă, s-a adre
sat redacției.

Sesizat, Ministerul 
Transporturilor ne 
răspunde că mobila 
a fost descărcată în 
stația Bărbătești, du
pă 10 zile de la data 
expedierii fără obi- 
ecțiuni din partea 
destinatarului.

Dacă parcurgerea a 
34 km în 10 zile este 
socotită ca o perfor

8 REGIUNI

140 DE

SPECTACOLE
BAIA MARE (coresp. „Scîn- 

teii"). — Cu cele două spec
tacole prezentate ieri la Cav- 
nic și Ulmeni, Ansamblul fol
cloric de cîntece și dansuri al 
regiunii Maramureș și-a în
cheiat turneul prin țară. în 
aproape trei luni de drume
ție, artiștii maramureșeni au 
prezentat pe scenele din peste 
120 de localități din regiunile 
Crișana, Banat, Hunedoara, 
Oltenia, Brașov, Cluj, Sucea
va... și Maramureș, 140 de re
prezentații cu spectacolul mu
zical.-coregrafic „Maramureș 
— mîndră floare" Spectaco
lele s-au bucurat de succes, 
fiind urmărite de peste 60 000 
de spectatori.

Decembrie — pe faleza din 
Constanța. Din forfola de astă 
vară n-a mai rămas decît cîte 

un vizitator solitar

mantă obișnuită pe 
linia amintită, nici 
noi n-avem „obiec- 
țiuni".

Conservarea 
monumentelor 
istorice

în răspunsul primit 
de la Sfatul popular 
al regiunii Iași se a- 
rată că unele din
tre propunerile co
respondentului vo
luntar Ion Mitican, 
privind turismul și 
conservarea monu
mentelor de artă, sînt 
în curs de înfăptuire, 
în momentul de față 
se construiește un ho
tel turistic pe Dealul 
Repedea, loc pito
resc din vecinăta
tea orașului ; hanul 
„Trei sarmale“, a că
rui tradiție este le
gată și de numele lui 
Barbu Lăutaru, va fi 
restaurat. Este în 
curs de redactare o 
amplă monografie a 
orașului Iași.

Un răspuns 
neadevărat

Locatarii unor 
blocuri din comuna 
Sebiș, raionul Gura- 
honț, au semnalat că 
constructorii au exe
cutat unele lucrări de 
proastă calitate, tere
nul din jur a rămas

denivelat, iar con
ductele n-au fost în
gropate la adîncimea 
necesară.

Confirmînd, în răs
punsul trimis redac
ției, că sesizarea este 
întemeiată, Comitetul 
executiv al Sfatului 
popular raional Gu- 
rahonț ne-a informat 
și asupra măsuri
lor luate pentru 
executarea lucrărilor. 
Redacția a informat, 
la rîndul său, pe lo
catari. Iată însă că la 
sfîrșitul lui noiem
brie primim o nouă 
scrisoare : „Nu s-a 
făcut nimic din ce 
v-a scris sfatul popu
lar raional — ne a- 
nunță locatarii. Răs
punsul dat redacției 
nu poate fi calificat 
altfel decît minci
nos". După cum se 
vede, s-au luat mă
suri doar pe hîrtia 
trimisă ziarului. Sfa
tul popular raional 
este dator nu numai 
în ce privește execu
tarea lucrărilor, ci și 
cu explicații pentru 
răspunsul dat redac
ției.

Vor apărea 
în librării

Mai mulți cititori 
ne informează că în 
librării nu se găsesc 
dicționare.

Centrala editurilor 
și difuzării cărții ne 
informează :

„In afara edițiilor 
apărute în anii ante
riori, în anul 1965 au 
apărut, în tiraje de 
masă : Mic dicționar 
francez-român și ro- 
mân-francez, Mic dic
ționar englez-român 
și român-englez, Dic
ționar romăn-englez, 
Îndreptar ortografic, 
ortoepic și de punc
tuație, Dicționar en
ciclopedic român voi. 
1—II (reeditare) și 
vol. III. Pînă la sfîr
șitul acestui, an mai 
urmează să apară : 
Dicționarul limbii ro
mâne moderne (con
tinuare de tiraj 40 000 
exemplare), Dicționar 
englez-român.

Pentru anul 1966 
sînt prevăzute în 
proiectele de planuri 
editoriale următoare
le dicționare : Dicfio- 
nar german-român, 
Dicționar ceh-român, 
Dicționar de neolo
gisme, Dicționar 
enciclopedic român 
vol. IV, Dicționar 
frazeologic român- 
englez, Dicționar fra
zeologic rus-român, 
Dicționar de buzunar 
român-englez și en
glez-român — ediția 
a Il-a, Mic dicționar 
român-german și ger
man-român, Mic dic
ționar român-rus și 
rus-român".

ARTA LUI

Pe marginea turneului Operei Comice din Berlin
La întrebarea pe care epoca 

noastră o ridicase teatrului liric — 
tributar diverselor formule de 
„spectacol divertisment’ și de „o- 
peră culinară”, cum îi spunea 
Brecht, ceea ce punea sub semnul 
întrebării însuși dreptul la existen
tă a acestei arte, sortită să rămînă 
în marginea cerințelor noi ale tea
trului contemporan — regizorul 
prof. dr. Walter Felsenstein a răs
puns prin originalele montări 
de la Opera Comică din Berlin (in
stituție înființată în 1947). Spec
tacolul său de tensiune, de idei, de 
conflicte puternice instaurează, în 
locul unor facile și amăgitoare re
prezentări scenico-muzicale, ima
ginea veridică și nuanțată a exis
tenței umane.

Metoda „teatrului muzical' pre
conizată în lucrări teoretice și în 
practica sa scenică de peste trei 
decenii, edifică o nouă estetică a 
artei operei, încadrată vastei miș
cări de universalizare a teatrului. 
In concepția lui Felsenstein, con
diția esențială pentru ca „evenimen
tul teatral" să fie realizat, este ca 
muzica șl cîntecul să devină expre
sia convingătoare, veritabilă și in
dispensabilă a omului, izvorîtă ne
mijlocit din necesitățile acțiunii 
dramatice conținute de partitură. 
„Să faci dintr-o acțiune dramatică, 
grație muzicii și cîntecului, o reali
tate teatrală autentică și fără re
zervă' spune el, și aceasta este 
cheia- regizorală a marilor specta
cole de la Komische Oper: „Travia- 
ta' și „Othello' (Verdi), „Carmen* 
(Bizet), „Flautul fermecat" (Mozart), 
„Povestirile lui Hoffmann' (Offen
bach), „Vulpea isteață" (Janacek), 
„Visul unei nopți de vară" (Bri
tten) etc.

In centrul metodei „teatrului mu
zical" stă așadar interpretul co
median și muzician, ființă creatoa
re — și nu „figurină scenică pose
soare de corzi vocale" — ce va in
terpreta muzica nu ca un „dat" pre
supus, ci ca o nevoie organică, e- 
moțională, profund Izvorîtă, ca și 
cuvîntul în teatrul vorbit, din si
tuațiile și raporturile acțiunii. Rea
lizarea unității perfecte între mu
zică și teatru, expresivitate și teh
nică, nu mai este datorată „geniu
lui* sau hazardului, ci formațiunii 
multilaterale a interpretului actor 
și muzician care, în operele cu text 
și cîntece, va acționa — sub direc
ta îndrumare regizorală și dirijora
lă — în așa fel îneît trecerea de la 
proză la muzică și invers, să fie o 
necesitate absolută, cîntecul apă- 
rînd atunci cînd cuvîntul vorbit nu 
poate exprima întreaga tensiune e- 
moțională a momentului. Această 
importantă metodă de teatralizare 
a spectacolului muzical — ce face, 
în ultimii ani, obiectul a numeroase 
discuții și întîlniri internaționale — 
a fost pe larg dezbătută și în „Co
locviul de interpretare contempo
rană a Operei’, ținut la Leipzig în
tre 6—12 noiembrie a.c., cu 300 
participant! din 32 de țări.

Prof. Walter Felsenstein, acest a- 
nimator în sensul cel mai modern 
al cuvîntului, concepe spectacolul 
de operă ca un spectacol total, în 
care colaborarea tuturor artelor, 
realizată cît mai perfect cu putin

Izvor îi este 
yjața 

(Urmare din pag. I)

Acum, la șaisprezece ani de la 
începeYea muncii de transformare 
socialistă a agriculturii și la nu
mai trei ani de la încheierea a- 
cestui proces de însemnătate isto
rică, satele noastre sînt altfel, s-au 
schimbat și se schimbă mereu, o 
dată cu oamenii care trăiesc a 
doua viață, în cadrul larg și din 
ce în ce mai cuprinzător al orîn- 
duirii socialiste. Teama și nesigu
ranța, neliniștile și șovăielile oa
menilor — care izvorau tot din 
trecut — s-au dus și s-au risipit, 
au intrat în pămînt, cum intrau 
iernile de altădată. Multe lucruri 
au rămas în urmă, dintre cele 
vechi și rele. Și-o să rămînă și mai 
multe, fiindcă vremea noastră e 
vremea schimbărilor, a unor pri

Cadru din noul 
film artistic româ
nesc „Amintiri din 
copilărie" a cărui 
premieră are loc 
astăzi la cinema
tograful „Republi
ca" din Capitală. 
Adaptarea și re
gia aparțin Elisa- 

betei Bostan 

ță, este pusă în slujba ideilor con
ținute în partitura originală. Efor
tul colectiv de a interpreta litera în 
spiritul partiturii, pe a cărei lec
tură aprofundată regizorul și di
rijorul eșafodează pilonii spectaco
lului, este fundamentat de un 
auster spirit științific, arta In
terpretării regizorale permițînd cele 
mai surprinzătoare îndrăzneli sce
nice, cîtă vreme ele nu contrazic 
spiritul partiturii, ideile creatoru
lui ei.

Astfel concepînd noțiunea de fi
delitate față de autor, prof. Felsen
stein este un dușman declarat al 
spectacolului-pretext regizoral. In 
realizările de la Komische Oper, 
spiritul contemporan nu înseamnă 
forțată actualizare, ci înlătura
rea din spectacol a rutinei sau 
a punctelor de vedere care au fost 
tributare unor înscenări sau inter
pretări din trecut, contrazicînd in
tențiile profunde ale textului și mu
zicii originale și viciind, prin a- 
ceasta, propria noastră imagine 
despre acele opere. De aici senza
ția de „nou", de „special", de „alt
ceva" pe care o resimți la specta
cole familiare ca „Traviata", „O- 
thello' etc. Munca științifică de re
considerare a partiturii și libre
tului original („Carmen"), sau de 
recreare poetică, dramaturgică și 
muzicală în spiritul vremii și al 
compozitorului, și totodată conform 
viziunii estetice a epocii noastre 
(„Povestirile lui Hoffmann"), urma
te de realizarea lor cu maximă e- 
xigență artistică, situează acest 
„teatru muzical' — din punctul de 
vedere al preocupărilor sale ino
vatoare — pe aceeași treaptă va
lorică cu cele mai bune realizări 
ale teatrului dramatic contemporan.

Cele două spectacole prezentate 
săptămînă aceasta la Teatrul de 
Operă și Balet din Capitală de 
Komische Oper, chiar dacă nu aco
peră întreaga arie de preocupări 
ale instituției berlineze, au oferit 
publicului și creatorilor noștri in
teresante prilejuri de meditație. 
Printr-o muncă titanică asupra tu
turor amănuntelor vizuale, de at
mosferă și vis (decorator Rolf Hein
rich) s-a obținut, odată cu puterni
cele creații actoricești (John Moul- 
son. Sylvia Geszty, Rudolf Asmus) 
și minuțiozitatea ritmică a ansam- 
blelor (dirijor Karl Fritz Voigt- 
mann), ceea ce cerea motto-ul 
„Povestirilor lui Hoffmann": „Phan
tastisch und trotzdem wahr" — 
fantastic și totuși adevărat. Ne va 
stărui, de asemenea, multă vreme în 
amintire montarea „Operei cerșe
torilor", ritmul de linii și culori în 
maniera lui Hogarth, recomentînd 
ironic și rafinat amuzanta satiră a 
societății veacului XVIfl și paro
diind (cu măsura contemporană a 
regizorului Horst Bennet, a dirijo
rului Robert Hanel, a scenografilor 
Zimmermann, Muller și Eva Sickert) 
stereotipele formule convenționale. 
Textul subtil și colorat în tălmă
cirea liberă a dramaturgilor tea
trului, Dr Horst Seeger și Martin 
Vogler, merită o deosebită subli
niere, ca și creațiile scenice ale ac
torilor Uwe Kreyssig, Gudrun Wi
chert, Iarmila Ksirova.

George TEODORESCU

meniri continui și din ce în ce mai 
largi și mai profunde. Chiar acum, 
în aceste zile de început de iarnă, 
oamenii satelor stau și discută, 
vorbesc și se sfătuiesc, răsfoiesc 
ziarele mirosind încă a cerneală 
tipografică și scrutează cu toată 
gravitatea căile de dezvoltare a 
agriculturii, își descifrează viitorul, 
firesc, parcă ar fi făcut lucrul a- 
cesta demult. Ei știu că viitorul 
le aparține, ca și prezentul. Și că 
măsurile și hotărîrile luate de con
ducerea de partid și de stat sînt 
izvorîte din viață și vin în întîm- 
pinarea vieții, s-o ridice pe noi 
culmi.

Proiectul de Statut al cooperati
velor agricole de producție izvo
răște din viață și-i menit, ca și alte 
legiuiri și hotărîri noi, să se întoar
că în viață, să o dinamizeze și să 
o îmbogățească însutit, înmiit, în 
raport cu posibilitățile de astăzi și 
de mîine ale agriculturii. De aceea, 
mi se pare deosebit de elocvent 
faptul că în statut se acordă un 
rol determinant adunării generale 
în cîrmuirea cooperativei de pro
ducție. E și acesta un semn de

(!) Teatrul de Comedie ! TROÏ- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : OPERA DE 
TREI PARALE — 19,30, (sala Stu
dio, str Al. Sahia nr. 76 A) : 
FII CUMINTE, CRISTOFOR t — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
O Teatrul Mid : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
• Studioul Institutului de artă
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale* : Spectacolul în limba 
germană : VORBEȘTE-MI CA
PLOAIA ; PROPRIETATE CON
DAMNATA ; DOAMNA CU CĂ
ȚELUL ; MANTAUA — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy) : VISUL 
REVISTEI (spectacol prezentat 
de Teatrul de stat din Deva) — 
20. '

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii
(I) • 19,15 — Emisiune pentru
tineretul școlar : Doine șl balade
• 20,00 — întrebări Ia care s-a 
răspuns... întrebări la care nu s-a 
răspuns încă © 20,45 — Trei ta
blouri pe săptămînă • 21,00 — 
Filmul „ZIDUL ÎNALT“ © 22,15 
— Jurnalul televiziunii (II), 
Sport, Buletinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
o OLD shatterhaNd - film 
pentru ecran panoramic : Patria, 
© ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ - cinemascop : 
Republica. București, Feroviar, 
Excelsior. Tomis.
• FATA LUI BUBE s Luceafărul, 
Flamura
• CLOCHEMERLE - Cinemateca
— 10- 12; 14
« IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER (completare Știință și 
tehnică nr 2/1965). Floreasca 
(completare De la pescari adu
nate)
0 EXPRESUL PARIS-MÜNCHEN: 
Festival (completare Tot mi I 
sus), Grlvița. Modern
© CINEVA ACOLO SUS MA 
IUBEȘTE . Victoria (completare 
Sport nr. 5/1965).
0 NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) ; Cen
tral (completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea).
• DEiAȘ FI... HARAP ALB I 
Lumina. Glulești (completare La 
carnaval), Bucegi (completare 
YR cere decolare). Melodia (com
pletare Poveste cu cartonașe). 
Lira (completare Plonieria nr. 
6/1965).
• CARTIERUL VESELIEI: Union.
• PROGRAM PENTRU COPII S 
Doina -■ 10
o 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Doina (completare Sport nr. 
6/1965), Cosmos (completare Orașe 
vechi bulgărești).
• DIAVOLII - SURORILE 
PRESS - NAICA - PIONIERIA 
nr. 6/1965 - DE LA PESCARI 
ADUNATE — PLANTE ACVA
TICE : Timpuri Noi.
0 BOCCELUȚA : Cultural (com
pletare Vezi, rîndunelele se duc), 
a DINCOLO DE BARIERA : în
frățirea între popoare, Arta (la 
ambele completare Cel mai pu
ternici din Europa).
O DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Dacia.
• DUMINICA LA NEW YORK I 
Buzești. Viitorul.
• WINNETOU — cinemascop : 
Crîngașf (completare Poveste des
pre ceasuri).
• ULTIMA VACANȚA : Unirea 
(completare Universuri pictu
ralei.
• A FOST ODATA UN MOȘ ȘI 
O BABA : Flacăra, Miorița.
e VESELIE LA ACAPULCO : 
Vitan (completare Vizita condu
cătorilor de partid șl de stat in 
regiunea Cluj)
© UN SURÎS IN PLINA VARA : 
Munca (completare Ceramica din 
Oboga).
© MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop : Popular.
© FEMEIA NECUNOSCUTA: Mo
șilor. Drumul Sării
e UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Colentina (completare La cel mal 
înalt nivel)
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop Volga (comple
tare YR cere decolare), Pacea.
© CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii Rahova
O CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop :
Progresul
© RUNDA 6 : Ferentari (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat in regiunea Ma
ramureș)
O FURTUNA DEASUPRA ASIEI: 
Cotroceni (completare Anul naște
rii : 1805).

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 decembrie. In țară: 
Vreme relativ rece. Vor cădea 
ninsori locale. Minimele vor fi 
cuprinse intre minus 5 și 5 gra
de, tar maximele între minus 2 
șl 8 grade. Ceață dimineața. Tn 
București : Vreme relativ rece, 
cu cer mai mult noros. Precipi
tații slabe. Temperatura aerului 
ușor variabilă. Ceață dimineața.

consolidare și de pătrundere în 
mase, între oameni, a democrației 
socialiste, de contopire a voinței 
și a clarviziunii unui partid cum 
n-a avut niciodată țara la condu
cere cu voința și dorințele unui 
întreg popor. Nu e singurul semn,./ 
ce-i drept, dar e unul dintre cele 
care vor da roade. întrucît țăranul i 
romăn — vorbesc de țăranul de 
ieri, dar mă gîndesc și la țăranul 
de azi, în conștiința căruia mîndria 
străveche s-a împletit armonios cu 
ideea comunistă, de schimbare a 
vieții și a lumii — a avut un simț 
acut al dreptății și al cinstei. Oa
menii s-au deprins, mai demult, să 
răspundă dreptății cu dreptate, 
încrederii cu încredere Și-au făcut 
acest lucru chiar și atunct cînd le 
venea greu Și o vor face și acum 
— o și fac de fapt discutînd pro
iectul de statut - cu atît mai mult 
cu cît le vine mai ușor, le este la 
îndemînă, fiindcă proiectul acestei 
noi legi se referă la viața lor și 
preconizează o participare largă 
la îmbunătățirea muncii și traiului 
celor ce lucrează și stăpînesc pă- 
mîntul.
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LUCRĂRILE ÎNTÎLNIRII
ZIARIȘTILOR DIN ȚĂRILE BALCANICE

INTOARCEREA
DIN R. S. CEHOSLOVACĂ 

A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R.

Șl ALE ZONEI MĂRII ADRIATICE HOCHEI
■ ---------:-------------—

In cea de-a doua zi a lucrărilor 
intîlnirii ziariștilor din țările bal
canice și ale zonei Mării Adriatice 
au continuat discuțiile asupra unor 
modalități de promovare a coope
rării profesionale a gazetarilor din 
această regiune geografică.

Luînd cuvîntul, Andreas Kan- 
nauros, vicepreședinte al Asociației 
ziariștilor din Cipru, a arătat prin- 
'tre altele că organizația sa este de 
acord cu țelurile acestei reuniuni, 
așa cum au fost prezentate de or
ganizatori. „însuși faptul că ne-a 
fost dată posibilitatea de a ne în-

dezvoltării relațiilor bilaterale cu 
ziariștii din țările acestei zone, vor
bitorul a spus : „Considerăm că 
elementul fundamental al colabo
rării noastre rezidă în hotărîrea de 
a scrie mai mult unii despre cei
lalți“.

Reprezentantul delegației iugo
slave a formulat apoi o serie de 
propuneri în vederea unei mai 
strînse colaborări în viitor între 
ziariștii din această parte a lumii. 
Nu există o sarcină mai nobilă 
pentru un ziarist, a spus în înche
iere vorbitorul, decît să fie, în li-

In timpul lucrărilor

tîlni în aceste zile în jurul aceleiași 
mese constituie, fără îndoială, un 
succes. Acest contact contribuie la 
cunoașterea reciprocă între popoa
rele noastre, la stabilirea de relații 
între organizațiile profesionale, la 
cunoașterea problemelor care pre
ocupă pe ziariști în fiecare din ță
rile noastre. Provenim din țări di
ferite, din organizații și de la zia
re diferite, dar sintern cu toții zia
riști, trăim cu toții în aceeași zonă 
geografică și în fața noastră stau 
multe probleme profesionale co
mune“. Vorbitorul a arătat că e- 
xistă destul teren pentru colabo
rare spre binele tuturor și, în ge
neral, al țărilor noastre. „Avem 
datoria să găsim acest teren, pre
cum și modalitățile practice cele 
mai bune pentru valorificarea lui“. 
El a făcut apoi din partea orga
nizației sale cîteva sugestii menite 
să contribuie la realizarea scopuri
lor întîlnirii, la lărgirea colaboră
rii ziariștilor din această parte a 
lumii.

în cuvîntul său, Miodrag Avra- 
movici, secretar general al Fede
rației ziariștilor din Iugoslavia, a 
spus printre altele : „Apreciem 
mult hotărîrea tuturor organizații
lor de ziariști invitate la această 
întîlnire de a-și trimite reprezen
tanții la acest prim schimb regio
nal de păreri de acest fel în aceas
tă parte a lumii. Avem convin
gerea că exprimăm părerea tutu
ror participanților la această î'ntîl- 
nire atunci cînd afirmăm că co
laborarea gazetarilor constituie o 
contribuție la consolidarea păcii 
în regiunea noastră și, deci, în 
Europa și în întreaga lume“.

După ce a prezentat unele as
pecte ale activității Federației zia
riștilor din Iugoslavia în vederea

întîlnirii ziariștilor
Foto : M. Andreescu 

mita posibilităților sale, purtătorul 
de cuvînt al forțelor sociale care 
doresc pacea, colaborarea pașnică, 
rezolvarea pe cale pașnică a tu
turor problemelor litigioase pe 
baza egalității în drepturi, a nea
mestecului și a celei mai mari în
țelegeri posibile.

într-o scurtă intervenție, Husrev 
Suleyman, din partea ziarului 
„Halkin Sesi“ din Cipru, și-a ex
primat satisfacția față de unele su
gestii formulate în cursul discu
țiilor.

Sepp Fischer, secretar general al 
Organizației Internaționale a Zia
riștilor, a transmis salutul acestei 
organizații, care urează întîlnirii 
succes deplin.

O.I.Z. susține — se spune în sa
lut — eforturile ziariștilor care 
tind la apropierea reciprocă prin 
discuții, fie sub forma bilaterală, 
fie pe scară regională și interna
țională. Amintind că ziariștii parti
cipă activ la formarea opiniei pu
blice, că ei pot influența opinia pu
blică, salutul subliniază : „Această 
trăsătură particulară a profesiunii 
noastre impune fiecărui ziarist o 
înaltă răspundere. Există posibili
tăți de apropiere reciprocă pe care 
trebuie să le exploatăm din plin 
prin discuții comune. Sîntem con
vinși că întîlnirea ziariștilor din 
țările balcanice și din regiunea 
Adriaticii își propune asemenea 
scopuri și iată de ce urăm tuturor 
participantilor un sùcces deplin în 
dezbaterile lor“.

La începutul cuvîntării sale, 
Gheorghi Bokov, președintele 
Uniunii ziariștilor din Bulgaria, 
redactor șef al ziarului „Rabotni- 
cesko Delo“, a spus : „împreju
rarea că noi ne aflăm aici stă

mărturie schimbărilor favorabile 
care s-au petrecut în această par
te a lumii, dovedește încălzirea 
climatului politic dintre țările 
noastre, independent de regimul 
lor social“.

Amintind că în decursul anilor, 
în ciuda deosebirilor existente, 
popoarele din această parte a lu
mii au trăit alături, au colaborat, 
vorbitorul a spus : „Acest lucru a 
avut loc în multe domenii ale eco
nomiei, culturii și activității so
ciale ; așa a fost și în domeniul 
presei și informării“.

Vorbitorul a scos în evidență 
apoi legăturile vechi existente în
tre presa bulgară și cea din țările 
participante la întîlnirea actuală. 
Printre altele, el a amintit faptul 
că multe ziare ale luptătorilor 
bulgari pentru libertate și progres 
au fost editate la București, 
Brăila, Giurgiu.

„Noi — a spus el — trebuie să 
dezvoltăm bunele tradiții, să cău
tăm în mod deschis și conștiincios 
ceea ce este pozitiv, ceea ce este 
constructiv. După părerea noastră, 
sîntem datori să folosim întreaga 
forță a presei, radioului și televi
ziunii pentru a îmbunătăți at
mosfera, pentru a apropia po
poarele noastre“.

în continuarea lucrărilor, secre
tarul general al Uniunii ziariștilor 
din țara noastră, Nestor Aurelian, 
a dat citire mesajului Comitetului 
internațional pentru colaborarea 
ziariștilor adresat întîlnirii.

„De fiecare dată cînd are loc o 
întîlnire, un colocviu sau o confe
rință — se spune în mesaj — în 
cadrul cărora ziariștii discută, 
probleme privind profesiunea 
noastră și își împărtășesc din ex
periența lor, cum este cazul și a- 
cum, se întărește colaborarea în 
sînul marii noastre familii. Vă a- 
dresăm, în numele Secretariatului 
Comitetului internațional pentru 
colaborarea ziariștilor, cele mai 
bune urări pentru o muncă rod
nică, și afectuoase salutări“.

Mesajul este semnat de J. A. 
Mesple (Brazilia) și Dante Cruic- 
chi (Italia).

Directorul general al Agenției 
Române de Presă „Agerpres“, An
drei Vela, s-a referit la unele mo
dalități de conlucrare între agen
țiile de presă și radioteleviziunea 
din țările acestei zone geografice, 
în vederea unei mai bune infor
mări reciproce, care să corespundă 
cerințelor crescînde ale presei. Vor
bitorul a arătat că întîlnirea a 
prilejuit un contact preliminar și 
în această direcție. „Credem că 
orice contact care duce la dezvol
tarea colaborării este un bun nu 
numai al instituțiilor respective, ci 
al întregii prese. Presa și, prin in
termediul ei, publicul cititor vor 
fi beneficiarii oricărui pas făcut în 
spiritul propunerilor pe care am 
avut onoarea să le susțin și care, 
sperăm, vor găsi un ecou favorabil 
în rîndurile colegilor noștri“.

Lucrările întîlnirii continuă.
★

Participanții la întîlnirea ziariș
tilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice au vizitat 
duminică orașul București — mo
numente arhitectonice, noi cartiere 
ale orașului.

După-amiază, oaspeții au asistat 
la o gală de filme documentare 
românești.

Seara, Uniunea ziariștilor din 
România a oferit la restaurantul 
Athenée Palace o recepție în cin
stea ziariștilor participanți la în
tîlnire.

(Agerpres)

Duminică s-a înapoiat în patrie 
delegația de activiști ai P.C.R. 
condusă de tov. Gheorghe Pană, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, a făcut un 
schimb de experiență cu organele 
și organizațiile de partid ale P.C. 
din Cehoslovacia.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ene Țurca- 
nu, membru al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, Ion Iliescu, Vasile Vlad, 
membri 
P.C.R., 
P.C.R.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Echipa României
s-a calificat pentru „mondiale“

ȘTIRI
DIN CAPITALĂ
Șl DIN ȚARĂ

supleanți ai C.C. al 
de activiști ai C.C. al

PLECAREA ADJUNCTULUI 
MINISTRULUI CULTURII 

DIN R. D. GERMANĂ

Duminică după-amiază a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, Kurt Bork, adjunct al mi
nistrului culturii din R. D. Ger
mană, care, la invitația Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
a făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, la ple
care, oaspetele a fost salutat de 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și de reprezen
tanți ai Ambasadei R. D. Germane 
la București.

(Agerpres)

Dinamo a găzduit ieri o 
întîlnire de baschet România- 

în primul meci, selecfio-

Sala 
dublă 
Ungaria, 
nata feminină de tineret a Ungariei 
și-a luat revanșa asupra echipei de 
tineret a tării noastre, cîștigînd cu 
72—63 (41—32). Cel de-al doilea 
meci a opus echipa de seniori a 
României, care se pregătește pen
tru Balcaniada de la Tirana, forma
ției de tineret a Ungariei. Baschet- 
balișfii români au învins cu 83—54 
(39—36).
Meciul de volei Rapid—Tractorul, 

unul din derbiurile campionatului 
masculin, a adus rapidiștilor o vic
torie mai ușoară decît se așteptau 
atît ei cît și amatorii de volei care 
au umplut ieri pină la refuz mica 
sală giuleșleană (gazdă nepotrivită 
lotuși pentru întreceri de asemenea 
anvergură). Că derbiul n-a cores
puns anticipărilor o dovedește nu 
numai scorul final (3—0 pentru Ra
pid), ci mai ales evoluția celor două 
echipe fruntașe Jocul a oferit unele 
momente de bun spectacol, gratie 
în special campionilor, ale căror 
acțiuni ofensive au avut o mai 
mare varietate : dar nu-i mai puțin 
adevărat că replica palidă a oaspe
ților — cu trăgătorii in ..zi slabă" 
— le-a facilitat misiunea

Iată și alte rezultate din etapa de 
ieri : masculin : Steaua București— 
Știința Cluj 3—0 ; Farul—Dinamo
București 0—3 ,• Știinta Timișoara— 
Știința Galati 1—3| Minerul Baia 
Mare—Constructorul Brăila 3—2 ; 
ieminin : Știinta Cluj—Rapid Bucu
rești 2—3; C.S M 
Iași 3—1 ; Știinta 
București 3—2 ,-
București 3—0

In campionatul
șah, după 18 runde conduce Florin 
Gheorghiu cu 15 puncte, urmat de 
Ciocîlfea (13 p), Partoș (12 p). Ieri, 
liderul clasamentului a făcut re
miză cu Soos, Ciocîlfea l-a învins 
pe Georgescu, iar Partoș pe Nacu.

A treia partidă a meciului de ba
raj pentru campionatul feminin din
tre Nicolau și Polihroniade s-a în
trerupt.

Oaspeți despre turneul de la București
însă că echipa italiană, I 
cîteva individualități 

opus o demnă 
ță. Cit privește echipa 
pretențiile noastre erau 
deoarece am prezentat o 
de tranziție spre țelul pe 
urmărim — acela de a avea la J.O. 
1968 de la Grenoble o echipă nouă, 
tînără și puternică".

Punctul de vedere italian ne-a 
fost exprimat de trimisul special 
al ziarului „Gazzetta dello Sport“- 
Milano, dl. LUIGI GRASSI : „Ro
mânia a aliniat o echipă unitară, 
bine sudată și într-o excelentă con
diție fizică, care i-a permis să 
mențină un ritm rapid de joc, in
diferent de schimbul care se afla 
pe gheață intr-un moment sau altul 
al partidelor. La noi, din di
ferite motive, antrenamentele pe 
gheață încep mult mai tîrziu decît 
la dv. și fără o pregătire asiduă și 
de lungă durată. în comun posibi
litățile de progres ale unei selec
ționate naționale sînt limitate".

Și în sfîrșit, părerea unui „ne
utru“, cunoscutul arbitru interna
țional GENNAIO OLIVIERI (Elve
ția) care, împreună cu colegul său 
Max Braun, a condus toate jocuri
le turneului de baraj : „Permite- 
ți-mi în primul rînd să relev două 
lucruri care m-au impresionat de
osebit de plăcut — organizarea ex
celentă din toate punctele de ve
dere a acestui turneu și obiectivi
tatea ca și competența publicului 
dv. iubitor de hochei. Echipa Ro
mâniei și-a cîștigat pe merit locul 
în grupa B a campionatului mon
dial și îi prevăd o 
fructuoasă, pentru că este o 
mație viguroasă, rapidă, bine ori
entată tactic".

Aprecierile oaspeților noștri 
desigur îmbucurătoare. Să sperăm 
că, luînd ca bază de plecare succe
sul înregistrat în turneul 
jucătorii români își vor 
pregătirea în lunile ce

Aseară, o dată cu meciul Ro
mânia—Italia (scor 6—2 pentru ho- 
cheiștii români), s-a încheiat pe 
patinoarul „23 August“ din Capi
tală turneul internațional care 
avea să desemneze — dintre echi
pele României, Italiei și Franței — 
pe cea de-a opta participantă la 
grupa B a campionatului mondial. 
După trei zile de dispute, turneul 
a luat sfîrșit cu succesul hocheiș- 
tilor români, care au totalizat 4 
puncte, clasîndu-se înaintea echi
pelor Italiei (2 puncte) și Franței 
(zero puncte). Sîmbătă searâ, Italia 
a întrecut Franța cu 10—2.

Adăugînd rezultatele din acest 
turneu de baraj la cele două vic
torii obținute în noiembrie asupra 
selecționatei Ungariei (de drept 
calificată pentru „mondiale“) _ se 
poate aprecia că echipa României 
nu și-a pierdut calitățile și valoa
rea necesare pentru a concura cu 
șanse la unul din locurile frunta
șe ale grupei B.

Am dorit să confruntăm părerea 
noastră cu aceea a unora dintre 
reprezentanții hocheiului din țări
le care ne-au fost concurente în 
acest baraj. Astfel, dl. MARCEL 
BONNET, directorul național al 
sporturilor pe gheață din Franța, 
conducătorul delegației acestei țări, 
ne-a spus : „Echipa României, care 
s-a prezentat mai omogenă în toa
te compartimentele, a cîștigat pe 
deplin merit. Trebuie să remarc

i-a

bazată pe 
valoroase, 

rezisten-
Franței, 
minime, 
formație 
care îl

Primul gol al hocheiștilor români în meciul de aseară, cu Italia

evoluție
for-

sînt

Sibiu—Penicilina 
Craiova—C P. 

Dinamo—Metalul

republican de

de baraj, 
desăvîrși 
urmează.

I. D.

•• ..... t

fJBOTeAW
IERI Știința Cluj a
AZI Dinam® Bucure«

pîecat la Madrid

RUGBI. — Titlul de campioană pe 1965 a revenit echipei Dinamo București 
(în fotografie). Ieri, în meciurile de baraj pentru categoria A, Vulturii Ti
mișoara și Știința Cluj au terminat nedecis (0—0), iar Precizia Săcele a 

învins pe Știința Timișoara cu 9—3

Ieri a părăsit Bu- 
cureștiul, îndreptîn- 
du-se spre Madrid, 
via Paris, echipa 
Știința Cluj. Fotbaliș
tii clujeni vor întîlni 
miercuri, în meci re
tur pentru „Cupa cu
pelor’. echipa Atleti
co Madrid. Printre ju
cătorii care au tăcut 
deplasarea se află 
dr. Georgescu, Neșu, 
Grăjdeanu, Ivansuc, 
Al. Vasile etc.

★

In cursul dimineții 
de astăzi urmează să 
plece la Milano echi
pa de fotbal Dinamo 
București care, în ca
drul „Cupei campio
nilor europeni’, va 
întîlni miercuri, în

nocturnă, pe stadio
nul milanez „San 
Siro", formația Inter- 
nazionale Milano. Me
ciul de miercuri — 
revanșa celui de la 1 
decembrie, cînd cele 
două echipe s-au în- 
tîlnit pe stadionul „23 
August" din București 
— este așteptat cu 
justificat interes. Am
bele formații au făcut 
intense pregătiri. E- 
chipa milaneză, în
vinsă la București, va 
dispune de această 
dată de întregul lot, 
fiind mai mult ca si
gur că binecunoscuții 
Mazzola, Fachetti, 
Burnigh, Suarez vor 
reintra în echipă. Ieri, 
la Milano, în meciul 
de campionat cu Fio

rentina, formația lui 
Herrera a terminat la 
egalitate (0—0).

Pregătirile dinamo- 
viștilor bucureșteni 
au continuat în tot 
cursul săptămînii tre
cute, cînd de altfel au 
susținut și meciul res
tant cu Știința Cluj. 
Fundașul Popa, refă
cut după accidentul 
suferit la meciul a- 
mintit, și-a reluat și el 
antrenamentele Sîm
bătă seara, dinamo- 
viștii au făcut un an
trenament de acomo
dare la luminile sta
dionului Republicii. 
Antrenorii dinamoviș- 
tilor Intenționează să 
alinieze la Milano 
garnitura care a jucat 
și la București.

Exigență 
permanentă, nu 
după împrejurări

(Urmare din pag. I) 

și redistribuirea lor celor 17 
I.C.R.T.I.-uri din țară care solicită 
în permanență produse extraplan 
și sînt satisfăcuți de calitatea lor. 
De la data prezentei s-a încetat 
orice livrare către dv.“.

Se înțelege că un asemenea 
ton de ultimatum nu-și are deloc 
justificare în relațiile dintre două 
întreprinderi socialiste. Se știe 
doar foarte bine că există o 
disciplină contractuală, obliga
ții care trebuie respectate în
tocmai și nu pot fi_ încălcate 
după bunul plac. Poate că conduce
rea fabricii a raționat astfel : dacă 
nu vă convin produsele noastre, le 
trimitem altora mai puțin preten
țioși !

Normal ar fi fost ca în între
prindere să se manifeste o exi
gență continuă — și nu după îm
prejurări — față de calitatea pro
duselor, să se concentreze e- 
forturile pentru a se înlătura în 
scurt timp neajunsurile semnalate. 
Cu atît mai mult se impunea să se 
procedeze așa, cu cît acesta nu era 
singurul caz. Și alte baze de des
facere au refuzat produse ale fa
bricii ieșene. La I.C.R.T.I. Boto
șani au fost găsite bune 1076 
perechi de pantaloni, din care 
776 au fost recondiționați la 
Fabrica de confecții din Botoșani, 
iar 300, cu defecte mai mari, 
au făcut calea întoarsă în fabrică. 
De la I.C.R.T.I. București, din 790 

de perechi, furnizorului i s-au îna
poiat 152 de perechi care n-au 
putut fi recondiționate de delega
tul întreprinderii

Am căutat totuși să aflăm de 
ce pe poarta fabricii ies produse 
necorespunzătoare ? Iată ce ne-a 
spus tovarășul Ștefan Molnar, di
rectorul fabricii : „Beneficiarii 
noștri au pretenții îndreptățite. Noi 
însă uneori n-am fost la înălțime. 
Compartimentul controlului teh
nic de calitate nu și-a făcut tot
deauna datoria Una din cele mai 
frecvente cauze ale refuzurilor era 
culoarea necorespunzătoare a ca- 
nafasului Industria noastră nu 
livrează acest produs decît de cu
loare albă. La butoniere iese prin 
cusătură și contrastează cu restul. 
Deși se încarcă prețul de cost, a- 
cum îl vopsim în nuanța necesa
ră producției"

Desigur, Fabrica de confecții din 
Iași are cereri îndreptățite față 
de furnizorii săi, dar încerca
rea de a arunca slaba ca
litate în special pe seama u- 
nei materii prime nu are sorți 
de a convinge. Motivele re
fuzurilor se referă nu numai 
la canafasul buclucaș, ci și la o se
rie de operațiuni care se efectuea
ză în fabrică.

„Multă vreme serviciul de con
trol tehnic de calitate nu a dispus 
de suficiente cadre calificate, 
competente — ne-a spus ing. Mir
cea Dionisie, șeful serviciului 
C.T.C. După completarea număru
lui de controlori interfazici la fie
care brigadă, unii dintre ei nu au 
fost îndeajuns de exigenți în mun
că. Controlorul se bizuia pe mais
tru, iar acesta pe controlor. Și ast
fel defectele aveau „cale liberă" 
în procesul de fabricație".

Rezultă deci că una din cauzele 
refuzurilor de mărfuri rezidă în 
slaba exigență cu care s-a exer
citat controlul tehnic de calitate. 
Dacă s-ar fi efectuat un control 
de calitate riguros, s-ar fi desco
perit mai de mult și alte cauze ale 
calității necorespunzătoare. Fără 
îndoială nu e ușor să produci măr

furi la nivelul cerințelor exprima
te de beneficiari și e mai ușor să 
găsești scuze, afirmînd că în indus
tria confecțiilor oricînd se poate 
găsi „nod în papură“. Dar contro
lul exigent la recepție din partea 
beneficiarilor nu reprezintă un 
scop în sine, nu se face de dragul 
de a crea greutăți fabricii produ
cătoare. Beneficiarii cumpără în 
numele a zeci și sute de mii de 
cumpărători.

O întrebare devine firească : re- 
cepționerul din partea I.C.R.T.I.-u- 
rilor beneficiare reprezintă într-a- 
devăr interesele cumpărătorilor? 
Tov. Petru Balmez are un fel apar
te de a înțelege cum să-și exercite 
împuternicirile de recepționer : 
„In problema calității nu ne cer
tăm. Dacă găsesc trei-patru pro
duse cu defecte într-un lot — și 
fenomenul se repetă la încă unul, 
ar trebui să le refuz, dar eu co
laborez cu producătorul. Am ac și 
ață...“ Poate că pe unii tovarăși 
din fabrică îi emoționează acest 
„suflet înțelegător“, acest om in
dulgent. Dar rabatul pe care el 
îl face nu este de natură să con
tribuie la ridicarea prestigiului 
„mărcii“ fabricii, la întărirea con
trolului tehnic de calitate în în
treprindere.

★

Neajunsurile semnalate în do
meniul calității produselor au a- 
vut urmări negative asupra acti
vității economico-financiare a în
treprinderii. Numai dobînzile 
penalizatoare plătite de între
prindere la împrumuturile res
tante însumează, pe 9 luni din a- 
cest an, 158 000 lei. Se înțelege că 
toate aceste cheltuieli inutile au 
dus la diminuarea economiilor la 
prețul de cost.

Cu sprijinul direcției generale 
din ministerul de resort și al Co
mitetului orășenesc Iași al P.C.R. 
au fost luate în ultimul timp o se
rie de măsuri menite să îndrepte 
lucrurile pe un făgaș bun. Există 
convingerea că organizația de 
partid, conducerea întreprinderii 

au înțeles necesitatea de a se îm
bunătăți continuu calitatea pro
duselor, de a se înlătura neîntâr
ziat cauzele care au generat ne
ajunsurile amintite, dezvoltînd la 
întregul colectiv mîndria pentru 
„marca" acestei tinere și moderne 
fabrici ieșene, ambiția nobilă ca 
tot ceea ce produce să fie fără 
nici un cusur.

0 zi ia sfatul 
popular comunal

/
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ei pe lume, a adus părinților și un 
proces. Procesul necesar rectifică
rii greșelii făcute, într-o clipă de 
neatenție, de funcționara Liliana 
Marin de la sfatul popular al co
munei respective. Au început aler
găturile pe la tribunal, găsirea de 
martori și, în sfîrșit, sentința civilă 
nr. 1036 care certifică un lucru cît 
se poate de evident : că Ion e, de 
fapt, Ioana.

Un alt funcționar distrat, în co
muna Bulbucata, din același raion, _ 
a izbutit fenomenul invers : mama ’ 
unui copil, pe numele de familie 
Anghel, a fost pur și simplu bote
zată Șerban.

Birul poveștilor de acest fel, din 
păcate reale, poate fi continuat. 
Pentru ziua de 2 decembrie a.c., de 
exemplu, la tribunalul raional s-au 
aflat pe rol nu mai puțin de 19 pro
cese pentru rectificări de acte, toa
te din comuna Crovu, recordmana 
erorilor pe raion. Mai sînt și alte 
comune, bine cunoscute la tribunal 
pentru „recolta” bogată de greșeli.

— Aproape zilnic — ne spunea 
tovarășul DUMITRU APOSTOIU, 
președintele tribunalului raional — 

avem asemenea procese. Numărul 
mare al acestora ne creează și nouă 
greutăți. Și cînd te gîndești că totul 
ar putea fi evitat prin mai multă 
atenție și răspundere din partea 
funcționarului comunal

Interesantă și observația tova
rășului NICOLAE ANGHEL, secre
tarul Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Bucu
rești : „în aceste procese sînt acluși 
o mulțime de oameni, în afară de 
unul, singur : autorul greșelii. Aces
ta stă liniștit, în timp, ce alții se 
căznesc să îndrepte ce a greșit el. 
Cred că ar trebui să se studieze o 
nouă reglementare a acestei pro
bleme care să angajeze fără echi
voc răspunderea celor vinovați“.

•tr

Ce reprezintă secretarul sfatului 
popular comunal pentru cetățenii 
din localitate ? El este, în primul 
rînd. așa cum spunea cineva în 
glumă, cel cu viii și morții, adică 
cu starea civilă Dacă ai însă ne
voie de o adeverință, tot la el te 
duci Pentru diferite probleme de 
ADAS, C.E.C., pompieri, tot lui tre
buie să i fe adresezi. în fond, care 
sint atribuțiile lui? O scurtă înși
ruire este mai mult decît edifica
toare : pregătirea sesiunilor comi
tetului executiv (care se țin lunar), 
paza contra incendiilor, activitatea 
comisiei de împăciuire, registrul a- 
gricol, activitatea notarială, starea 
civilă, eliberarea de acte, autori
zații de construcție, autoritatea tu
telară etc etc. Toate acestea sînt 
sarcini ce decurg din diferite acte 
normative. Dar nu trebuie să uităm 
că și sfaturile populare raional și 
regional, ministerele trimit instruc
țiuni, circulare, îndrumări, cer in
formări, referate, dări de seamă 
ș.a.m.d. Cui sînt adresate ? în ma
joritatea cazurilor, secretarului.

— El se pricepe mai bine, se 
spune de obicei.

în sfîrșit, secretarul este nelipsit 
din toate comitetele și comisiile din 
comună.

Să fie clar. Nu ne alăturăm ace-

se plîng din 
sarcini. Nu pu- 
tăcere tendința

lor secretari care 
cauza prea multor 
tem trece însă sub 
evidentă a unor foruri centrale și 
locale de a arunca pe umerii secre
tarilor mai mult decît pot să ducă^ 
Fără îndoială, treburile gospodări
rii unei comune, ale deservirii ce
tățenilor nu așteaptă. Ele trebuie 
făcute. Și încă bine. Dar tocmai 
calitatea muncii este cea care su
feră în cazul supraîncărcării anu
mitor funcționari.

Ne-am interesat dacă există po 
șibilități de simplificare a tinerii 
evidenței, de redistribuire a unor 
sarcini ce, în prezent, cad în sea
ma secretarului de sfat comunal.

— Cred că aplicarea largă a 
muncii colective — 

tov. Nicolae Anghel — 
ocupe un loc mai im- 
rezolvarea diferitelor

principiului 
ne-a spus 
ar putea să 
portant în 
sarcini ce revin sfatului popular 
comunal ForuriM centrale se adre
sează prea adesea, in mod special 
secretarului, uitînd că în fiecare 
comună există un comitet executiv 
format din mai mulți membri, care 
și-ar putea da. contribuția la rezol
varea diferitelor probleme.

*

Majoritatea sfaturilor populare 3 
comunale din regiunea București ■ 
au dobîndir o experiență pozitivă ra 
în rezolvarea diferitelor probleme | 
de interes obștesc cît și a cererilor « 
adresate de cetățeni. Acest lucru a R 
reieșit din discuțiile pe care le-am | 
avut cu locuitori din diferite co- " 
mune Totodată, așa cum s-a văzul a 
în rîndurile de mai sus, în activi- | 
tatea sfaturilor populare comunale S 
din regiunea București se mai fo- p 
losesc metode greoaie, învechite. | 
de ținere a evidenței și de întoc- “ 
mire a actelor. Se simte nevoia a 
simplificării unor operațiuni, a mo- | 
dernizării, în general, a raporturi- ” 
lor dintre cetățean și organele pu- ra 
terii locale.

Rodica SERBAN n
Florea CEAUȘESCU 13

DE PESTE HOTARE
BOX : ROMÄNIA-IRLANDA

8—2. Selecționata României a 
susținut sîmbătă la Dublin o 
întîlnire amicală cu reprezen
tativa Irlandei Ca și în meciul 
anterior, de la Glasgow, unde 
învinseseră cu 7—3 echipa 
Scoției, pugiliștit români s-au 
comportat remarcabil, obți- 
nînd victoria cu 8—2. Stanei 
(pană) și Monea (semigrea) 
au cîstiqat înainte de limită 
meciurile cu Terrel și respec
tiv Needham Celelalte puncte 
ale echipei noastre au fost 
realizate de Gîju (cocoș). An- 
toniu (semiușoară). Dinu (u- 
șoară), Pițu (semimijlocie), Ol- 
teanu (mijlocie) și Mariuțan 
(grea)

BASCHET. In meci retur pen
tru „Cupa canwionilor euro
peni" la baschet [feminini, for
mația Radniki Belgrad a între
cut cu 104—53 echipa A.T.V. 
Düsseldorf învingătoare și în 
primul joc, sportivele iugosla
ve s-au calificat pentru turul 
doi. r

Concursul din 12 decembrie

Dinamo Zagreb-Hajduk Split x 
Steaua roșie. Vojvodina 2
Olimpia Partizan f
Sarajevo-Ri|eka x
Internazionale-Fiorentina x
Roma-Torino ț
Catania-Lazlo x
Foggia-Spai 1
Atalanta-Sampdoria 1
Brescia-Lanerossi I
Juventus-Cagliari x
Napoli-Varese x
Bologna-Milan <
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polițienești
la Madrid

Remanierea

studen- 
Spania. 
agenția 
Madrid

HELSINKI. Guvernul finlandez a 
hotărîț să amine pentru toamnă 
alegerile parlamentare, care urmau 
să aibă loc în luna iulie a anului 
viitor.

PARIS 12 (Agerpres). — Politia 
franchistă încearcă să stăvilească 
valul crescînd al mișcării 
țești antifranchiste din 
După cum transmite 
France Presse, politia din 
a folosit forța pentru a împrăștia 
cîteva sute de studenți participant 
la un miting. Polițiștii au pătruns 
în clădirea Facultății de economie 
politică, maltratînd numeroși stu-

PARIS 12 (Agerpres). — Sîm
bătă seara generalul de Gaulle a 
vorbit la televiziunea franceză în 
cadrul campaniei electorale pentru 
cel de-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor prezidențiale.

Referindu-se la politica
Independență promovată de gu
vernul său, de Gaulle a ținut să 
precizeze din nou că Franța nu 
va accepta să fie subordonată 
nici unei puteri străine. El a ară
tat că, rămînînd prietena și aliata 
Americii, Franța „simte că are cu 
Uniunea Sovietică numeroase afi- 

j nități firești și importante interese 
comune“, „stabilește cu China re
lații care se multiplică“ și „strîn- 
ge în toate domeniile relațiile sale 
cu țările răsăritene".

Vorbind apoi despre unificarea 
economică a „celor șase", el a ară
tat că Franța acționează în direc- 

1 ția realizării acestui scop „ținînd 
J cont însă că într-o zi mai multi 
' .vecini i se vor putea alătura“.
' Abordînd problema păcii în 
' lume, președintele a declarat că 
' „Franța refuză să fie, dacă s-ar 

ivi cazul, sub pretextul integrării 
europene sau integrării atlantice, 

; antrenată într-un război pe care 
' nu l-ar fi voit“. Acum, a arătat 

el, „se produc și continuă să se 
; producă arme a căror putere de 

distrugere este incomensurabilă. 
Pentru a evita rasei omenești ne
norociri de neînchipuit, condiția 
sine qua non este ca aceste arme 
să nu intre în acțiune“. Mențio- 
nînd că „războiul atomic riscă să 
fie deznodămîntul unui angrenaj, 
sau — cum se spune — al unei 
escaladări“, de Gaulle a subliniat 
că este de interes vital să fie con
damnate și lichidate conflictele 
armate.

KENYA A CERUT CONVOCAREA

f NAIROBI 12 (Agerpres). — 
! Președintele Kenyei. Jomo Ke
s' nyatta, a anunțat că guvernul său 
I a adresat secretarului general al 
! O.N.U., U Thant, o telegramă în 

care cere convocarea Consiliului

Congresul Federației 
internaționale 
a rezistenților

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
La Budapesta se desfășoară cel 
de-al cincilea Congres al Federa
ției internaționale a rezistenților 
(F.I.R.), la care participă peste 50 
organizații din 23 de țări.

în cuvîntul său, șeful delegației 
române, tovarășul Gheorghe Va- 
silichi, a subliniat participarea 
luptătorilor antifasciști din țara 
noastră la construirea vieții noi, 
la lupta pentru zădărnicirea pla
nurilor celor care urzesc un 
război. El a arătat sprijinul 
care poporul român îl acordă 
porului vietnamez care luptă 
potriva agresiunii americane.

Să înceteze prigoana
anticomunistă din Sudan !

t

I

Campania anticomunistă dez
lănțuită de cercurile reacționare 
din Sudan a atins un punct culmi
nant în cursul săptămînii trecute. 
La 10 decembrie, Consiliul Suprem 
al Sudanului a aprobat proiectul 
de lege, adoptat cu o zi înainte de 
Adunarea Constituantă, prin care 
partidul comunist este scos în a- 
fara legii. Această măsură sama
volnică constituie o grea lovitură 
dată libertăților democratice, lup
tei duse de poporul sudanez pen
tru unitate națională și progres 
social.

Drept pretext pentru dezlănțuirea 
atacurilor împotriva P.C. din Su
dan a fost invocată pretinsa afir
mație că un student ar fi avut o 
ieșire calomnioasă la adresa isla
mismului, pretext care de altfel 
s-a spulberat neîntîrziat întrucît 
s-a dovedit că persoana respecti
vă nici nu făcea parte din partidul 
comunist. Cu toate acestea, pri
goana anticomunistă a fost extin
să, au fost operate arestări în 
rîndul membrilor partidului. La 
15 noiembrie, reprezentanții parti
delor de dreapta din Sudan 
(U.M.M.A. și național-unionist) au 
trecut prin Adunarea Constituantă 
o moțiune prevăzînd interzicerea 
partidului comunist.

Represiunile anticomuniste nu 
pot fi privite izolat de ansamblul 
evoluției politice din Sudan. După 
cum se știe, în octombrie 1964, o- 
dată cu înlăturarea dictaturii mi
litare, în această țară s-a conturat

Cuvântările televizate ale generalului

Tot sîmbătă, s-a adresat alegă
torilor prin intermediul televiziu
nii și candidatul forțelor de stin
gă, François Mitterrand. El a ținut 
să mulțumească alegătorilor care 
prin voturile acordate la primul 
tur de scrutin i-au permis „nu 
numai să fie candidatul stîngli, dar 
și candidatul tuturor republicani
lor“.

Mitterrand a expus apoi princi
palele sale teze din campania e- 
lectorală, printre care „orientarea 
Franței spre reînnoirea sa în ex
pansiunea economică și justiție 
socială, apărarea libertăților indi
viduale și colective, și promova
rea unei politici de pace“. în le
gătură cu aceasta, el a precizat 
că, dacă va fi ales președinte, el 
va trimite imediat o delegație 
franceză la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva.

Referindu-se la problemele eu
ropene, el a afirmat că se pro
nunță în favoarea unei „Europe 
politice potrivit procesului angajat 
în domeniile economic și tehnic“. 
„Este necesar ca această Europă 
să fie factorul decisiv al coexisten
tei pașnice și ca ea să fie deschisă 
oricărui stat nou care ar hotărî să 
se supună obligațiilor comune“, a 
declarat Mitterrand.

El a afirmat apoi că dacă va fi 
ales președinte, prima sa acțiune 
va fi să dizolve Adunarea Națio
nală. Un al doilea act va fi nu
mirea unui guvern interimar care 
va avea, printre altele, misiunea să 
întreprindă un anumit număr de 
inițiative diplomatice (în special 
reluarea negocierilor asupra Pie
ței comune agricole) și să vegheze 
la legalitatea alegerilor generale 
care vor trebui să aibă loc pînă 
în luna mai, anul viitor.

de Securitate pentru a discuta si
tuația din Rhodesia de sud. Ex- 
primîndu-și îngrijorarea fată de 
acțiunile samavolnice ale guver
nului rasist sud-rhodesian, guver
nul Kenyei cere Consiliului de 
Securitate să adopte sancțiuni se
vere împotriva guvernului lui Ian 
Smith, sancțiuni care să fie apli
cate în mod obligatoriu de toate 
statele membre ale O.N.U.

LONDRA 12 (Agerpres). — „Gu
vernul britanic nu se va pronunța 
asupra oportunității unei confe
rințe extraordinare a Com- 
monwealthului pentru a discuta 
criza rhodesiană decît după în
trevederile pe care primul minis
tru al Nigeriei, A. T. Balewa, le 
va avea marți cu premierul bri
tanic Harold Wilson“, relatează 
agenția France Presse, citînd surse 
autorizate din capitala Angliei. 
Vizita surpriză a primului minis
tru nigerian așteptată luni la Lon
dra, scrie France Presse, are drept 
scop să convingă guvernul brita
nic să se asocieze la o inițiativă 
destinată să dea satisfacție țărilor 
africane care, după cum se știe, au 
anunfat că vor rupe relațiile lor 
diplomatice cu Londra, începînd de 
miercuri, dacă pînă la această dată 
guvernul britanic nu va soluționa 
criza rhodesiană.

un proces de dezvoltare pe o cale 
mai democratică, în cadrul căruia 
partidul comunist aducea o însem
nată contribuție. Au fost adopta
te anumite măsuri cu caracter 
constructiv pe tărîm social, ca și în 
orientarea politicii externe. O ase
menea evoluție nu putea fi pe pla
cul nici al cercurilor imperialiste 
și nici al reacțiunii interne care 
prin interzicerea partidului comu
nist urmăresc să dea o nouă lovi
tură eforturilor îndreptate spre 
consolidarea independenței națio
nale, spre progres social.

Măsura reacțiunii din Sudan a 
trezit o adîncă îngrijorare în 
masele largi ale poporului suda
nez, care își ridică puternic gla
sul de protest, considerînd-o ca o 
măsură ilegală, samavolnică și 
profund dăunătoare intereselor 
sale. La Khartum și în alte orașe 
ale țării au avut loc în ultima vre
me mari manifestații populare în 
cursul cărora s-a cerut încetarea 
prigoanei antidemocratice. Recenta 
demonstrație din capitala țării, la 
care au participat aproximativ 
70 000 de persoane, a fost apreciată 
de agențiile de presă ca una din 
cele mai mari din ultimii ani. Pre
siunea populară a fost atît de mare 
încît și unii deputați ai partidelor 
de dreapta n-au considerat posibil 
să se dea curs propunerii de ilega-
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In numeroase țări ale Africii continuă manifestațiile 
de protest împotriva acțiunilor samavolnice ale rasiș
tilor de la Salisbury. La Dar-Es-Salaam, capitala Tan
zaniei, 8 000 de demonstranți au cerut ca Anglia să ia 

măsuri energice pentru înlăturarea lui Ian Smith

Forțele patriotice sud-vietnameze au pricinuit 
în ultima vreme grele pierderi trupelor saigo- 
neze șl intervenționiștilor americani. Aîacind 
prin surprindere, folosind cu pricepere condi
țiile naturale, ele reușesc adeseori să prindă 
sub un foc nimicitor unități întregi. Fotografia 
de mal sus înfățișează momentul trecerii unei 
ape de către un grup de patrioți sud-vietnamezi

La Stockholm a avut Ioc ceremonia înmînării 
Premiului Nobel pe anul 1965. Fotografia alătu
rată redă un aspect din timpul acestei festivi
tăți. De la dreapta la stingă : Mihail Șolohov 
(U.R.S.S.), J. Monod, A. Lwolf, F. Jacob (Franța), 
R. Feynman, J. Schwinger, R. Woodward (S.U.A.)

Recent a fost realizată pentru prima oară trans
misia unui program de televiziune în culori de 
Ia Moscova la Paris. Aceasta a avut loc prin 
intermediul satelitului artificial sovietic de legă
tură „Molnaia-i" șl prin folosirea sistemului de 
televiziune în culori „Secam-3". In fotografie : La 

Moscova în timpul transmisiei de probă

lizare. în timpul dezbaterilor din 
Adunarea Constituantă, deputați 
din partea partidului național-uni
onist au votat împotriva acestei 
măsuri preconizate de cercurile re
acționare. Deputatul Musa-Al-Mu- 
barak a declarat că prevederile 
legii prin care se interzice parti
dul comunist pot fi folosite „împo
triva tuturor celor care cred în de
mocrație“.

în ce privește partidul comu
nist, el și-a exprimat cu demnita
te hotărîrea de a respinge toate 
atacurile reacțiunii, de a continua 
lupta în apărarea 
Secretarul general 
Mahgub a declarat 
C.C. al P. C. din 

democrației, 
al partidului 

presei că 
Sudan „con

sideră această hotărîre ilegală, 
întrucît ea se bazează pe o modi
ficare abuzivă a constituției. 
Partidul Comunist din Sudan, a 
spus Mahgub, își va continua ac
tivitatea și lupta pentru apărarea 
constituției“.

Protestînd energic împotriva a- 
cestei măsuri a reacțiunii interne 
și internaționale, opinia publică de 
pretutindeni cere încetarea pri
goanei anticomuniste, respecta
rea intereselor fundamentale ale 
poporului 
sale de 
pace.

sudanez, a aspirațiilor 
progres, democrație și

Nicolae N. LUPU

guvernului irakian
BAGDAD 12 (Agerpres). — Ak- 

ram Algaf, ministru al agriculturii 
în Irak, și-a prezentat sîmbătă sea
ra demisia. Este al treilea minis
tru care se disociază astfel de po
litica guvernului irakian, mențio
nează agenția France Presse. îna
intea lui au mai demisionat gene
ralul Rachid Mosleh, ministru al 
comunicațiilor, și generalul Ismail 
Mustafa, ministru pentru munici
palități. Cele trei demisii au dus la 
o remaniere ministerială. Sîmbătă 
noaptea, radio Bagdad a difuzat un 
decret, anunțînd numirea a cinci 
noi miniștri.

MONTEVIDEO 12 (Agerpres).— 
Frămîntările sociale prin care 
trece în prezent Uruguayul conti
nuă să constituie principala pre
ocupare a autorităților. în timp ce 
un număr de 534 de persoane, în
tre care 85 de conducători sin
dicali, au fost arestați, ca urmare 
a aplicării „măsurilor de secu
ritate“ instituite de guvern după 
recentele mișcări greviste, Consi
liul național de guvernămînt con
tinuă să discute în ședințe succe
sive situația creată și căile de 
prevenire a unei adevărate răs
coale pe scară națională.

Valea fluviului Mekong era denu- . de pe .piață, dosite de negustori. îm
potriva corupției, a inflației și a 
haosului economic, regimul mario
netă nu poate să întreprindă nici 
un fel de măsuri.

Iată ce a declarat unui corespon
dent al ziarului „New York Times“ 
soția unui funcționar din Saigon : 
„Lipsurile și greutățile au năvălit 
asupra noastră ca un tren ieșit pe 
neașteptate cu vuiet mare dintr-un 
tunel. Nu-mi pot permite nici să 
cumpăr puțin lapte pentru copilul 
meu de trei luni".

Este limpede că atîta timp cît vor 
continua acțiunile împotriva forțe
lor patriotice și a populației, situația 
economică din Vietnamul de sud nu 
poate evolua decît pe linia adîncirii 
continue a crizei.

mită cîndva „grînarul“ Asiei de 
sud-est. Numai recolta de orez a- 
jungea la peste 5 milioane de tone 
anual. Anul acesta însă orezul, a 
dispărut de pe piață, iar autorită
țile saigoneze au fost nevoite să im
porte aproape 250 000 de tone. Si
tuația economică a regiunilor din 
Vietnamul de sud, controlate încă 
de intervenționiștii americani și ma
rionetele lor, se înrăutățește pe zi 
ce trece. Aproape toate fabricile 
textile au fost închise. Crește șoma
jul. Numărul mare de soldați ame
ricani aduși în țară a grăbit pro
cesul de inflație. In ultimele 6 luni, 
cantitatea de bani aflată în circu
lație a crescut cu 40 la sută. Specula 
este în floare. Afaceriști dubioși, ca 
și funcționari necinstiți, realizează 
peste noapte averi de milioane. Din 
iulie, prețurile la orez și cărbune 
au crescut 
scumpit cu 
trei ori. La 
bili prețuri

de trei ori, carnea s-a 
70 la sută, chiriile de 
încercarea de a se sta- 
limită mărfurile dispar

în ciuda anunțului dat sîmbătă 
seara de șeful poliției uruguayene, 
colonelul Ventura Rodriguez, po
trivit căruia în țară domnește 
calmul, agenția France Presse re
latează că între timp au fost co
mise atentate împotriva a patru 
cluburi politice favorabile guver
nului. Acțiunile greviste au para
lizat activitatea în aproape toate 
ministerele, afectînd totodată șco
lile de stat, căile ferate, aeropor
turile, întreprinderile de electrici
tate, băncile și unitățile indus
triale.

denți. Au fost arestate 20 de per
soane.

în semn de protest fată de a- 
ceste acțiuni represive, circa 200 
de studenti au declarat o grevă a 
foamei de 24 de ore.

Demonstrația studenților Uni
versității din Madrid a fost orga
nizată în semn de protest împo
triva arestărilor operate de politia 
din Madrid în rîndurile studenți
lor cu cîteva zile înainte.

H
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CAPETOWN 12 (Agerpres). — 
Autoritățile rasiste din Republica 
Sud-Africană au desfășurat, în 
ultimele săptămîni, vaste opera
țiuni represive care, prin amploa
rea lor, .echivalează cu adevărate 
acțiuni militare. La ele participă 
mii de polițiști și subunități „de 
elită“ ale rezerviștilor, sprijinite de 
mașini blindate. în timpul acestor 
operațiuni, poliția a arestat mii de 
persoane care sînt trimise 
numitele „rezervații“.

încercînd să justifice 
nile poliției, ministrul de 
a afirmat în una din ședințele par
lamentului că, începînd din 1960, 
ar fi fost „sustrase“ peste 15 000 de 
arme de diferite tipuri și că poli
ția ar încerca, în timpul actualelor 
operațiuni, să descopere armele 
respective.

în așa-

acțiu- 
interne

I

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

BERLIN. Ambasadorul Republi
cii Socialiste România Ia Berlin, 
Ștefan Cleja, a oferit un cocteil în 
cinstea delegației de activiști al 
P.C.R., condusă de Ion Teoreanu, 
membru supleant al C.C al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care 
a făcut o vizită în R. D. Germană. 
La 11 decembrie delegația a fost 
primită la C.C. al P.S.U.G.'de Wer
ner Jarowinsky, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C, 
al P.S.U.G. La 12 decembrie, dele
gația a părăsit Berlinul, pletjîr 1 
spre patrie.

VARȘOVIA. Comisia principală 
pentru cercetarea crimelor săvîr- 
șite de hitleriști în Polonia desfă
șoară în prezent cercetări supli
mentare în legătură cu activitatea 
criminală a lui Ludwig Han, fost 
șef al Serviciului de „Securitate*1 
din Varșovia. După cum anunță a- 
gentia P.A.P., criminalul hitlerist 
șe găsește în prezent la Hamburg. 
Atît Han cît și naziștii din subor- 
dinea lui au săvîrșit crime mons
truoase împotriva poporului polo
nez și a locuitorilor din ghetoul 
Varșoviei.

SOFIA, Cu ocazia vizitei îii 
R. P. Bulgaria a delegației C.C. al 
U.T.C. condusă de Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.C., ambasa
dorul României la Sofia, loan Bel- 
dean, 'a oferit sîmbătă un cocteil,
la care au participat Gheorghi A- • 
tanasov, prim-secretar al C.C. 
Uniunii Tineretului Comunist D„- 
mitrovist, și alți activiști ai C.C. âl 
U.T.C.D., funcționari superiori ai 
M.A.E. și ai unor instituții cen
trale.

LONDRA. In noaptea de 11 
spre 12 decembrie a încetat din 
viață, la Conliston (Anglia), în 
vîrstă de 84 de ani ing. dr. 
George Constantinescu, cunos
cut inventator, creatorul unei 
noi ramuri a științei și tehnicii 
— sönicitatea.
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NEW YORK. Președintele Pakis
tanului, Ayub Khan, a sosit dumi
nică la New York după vizita e- 
fectuâtă la Londra, unde a avut 
convorbiri cu autoritățile britanice 
în probleme privind politica exter
nă a tării sale. El va conferi la 
Washington cu oficialități ale 
S.U.A., printre care cu președin
tele Johnson și va avea, de aseme
nea, o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

NEW YORK. Lansarea navei 
„Gemini 6", prevăzută pentru 
duminică 12 decembrie, a fost 
anulată, aminîndu-se astfel, 
pentru a doua oară, tentativa 
de întîlnire în spațiul cosmic a 
două nave americane avînd la 
bord cosmonauți. După cum a 
anunțat la cîteva minute după 
nereușită purtătorul de cuvînt 
al Administrației nationale pen
tru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), anu
larea s-a datorat unei defecțiuni 
la sistemul de aprindere a mo
toarelor rachetei purtătoare de 
tipul „Titan 2".

Un nou partid în Brazilia

I

BRASILIA. Opoziția braziliană a 
anunțat sîmbătă crearea unei noi 
organizații politice : Mișcarea de
mocratică braziliană. 131 de depu- 
tati și 20 de senatori au semnat 
actul de constituire al noului par
tid. Cei mai multi dintre ei, men
ționează agenția France Presse, au 
fost membri ai Partidului Muncii 
și ai Partidului social-democrat, 
ambele dizolvate, o dată cu alte 11’ 
organizații, de către președintele : 
Castello Branco la 27 octombrie 
1965. Programul noului partid, pre
cizează agenția citată, preconizea
ză printre obiectivele sale apăra
rea bogățiilor petroliere și a tu
turor bogățiilor minerale și ener
getice ale țării, precum și reform” 
agrară.

BRUXELLES. Zece laureați ai 
Premiului Nobel au fondat sîmbă
tă în Belgia o asociație internațio
nală intitulată „PrieLenii Univer
sității Păcii" al cărei scop este asi
gurarea mijloacelor materiale pen
tru Universitatea Păcii. Această U- 
niversitate a fost fondată, după 
cum se știe, în 1960 în localitatea 
Tihange-lez-Huy (Belgia) de către 
Dominigue Pire, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace pe anul 
1958, avînd ca obiective formarea 
de militanți în domeniul luptei 
pentru pace.


