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FABRICA „DACIA" DIN CAPITALĂ, 
în fotografie : una dintre fruntașele 
întreprinderii, textillsta Florlca 

Muscalu
Foto : Gh. Vlnțilă

și abuzuri pentru

PLANULUI TEHNICO-ORGANIZATORIC
AL ÎNTREPRINDERII

A devenit o practică 
a întreprinderilor noastre 
să-și întocmească în fie
care an planuri de măsuri 
tehnico-organizatorice me
nite să asigure valorifi
carea la nivel superior a 
resurselor întreprinderii — 
mijloace materiale, finan
ciare și forță de muncă — 
perfecționarea tehnicii și 
organizării producției în 
vederea îndeplinirii sarci
nilor planificate la toți in
dicatorii. Viața a dovedit 
eficiența acestor planuri 
M.T.O. Dar în același 
timp, în unele întreprin
deri se manifestă forma
lism în elaborarea măsu
rilor tehnico-organizatori
ce și în calculul eficien
ței lor, ceea ce împiedică 
fructificarea înțelepciunii 
colectivului și mobiliza
rea eforturilor lui spre 
realizarea obiectivelor e- 
sențiale ale planului de 
stat.

Experiența arată cu pri
sosință că acolo unde în
tocmirea planului de mă
suri tehnico-organizatori
ce se face în mod temei
nic, acordîndu-se o aten
ție deosebită calității mă
surilor, eficacității acesto
ra și îndeplinirii lor la ter
mene cît mai judicioase, 
rezultatele obținute în rea
lizarea indicatorilor de 
plan sînt dintre cele mai 
bune. Așa au procedat 
conducerile Combinatului 
siderurgic Hunedoara, 
Combinatului chimic Bor- 
zești, Filaturii românești 
de bumbac din Capitală, 
Fabricii de rulmenți Bîr- 
lad, ca să dăm numai 
cîteva exemple.

Cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan și a 
angajamentelor în în
trecerea socialistă pe 
1966, în aceste unități 
industriale s-au format 
grupe de specialiști la 
nivelul atelierelor, sec
țiilor și pe ansamblul 
întreprinderii, 

alcătuite din cei mai buni 
ingineri economiști, tehni
cieni și muncitori,

care au analizat în 
profunzime rezervele 
interne și căile de mo
bilizare a lor, stabi
lind măsurile cores
punzătoare.

Asemenea măsuri bine 
gîndite, realiste, la elabo
rarea cărora se poate 
spune că a participat în
tregul colectiv, reprezintă 
înțelepciunea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile aminti
te ; ele au fost orientate 
spre sarcinile esențiale 
trasate de Directivele 
Congresului al IX-lea al 
partidului și tocmai în a- 
ceasta constă marea lor 
valoare, caracterul lor 
mobilizator.

Sînt însă și conduceri 
de întreprinderi care con
sideră întocmirea planului 
M.T.O. ca o simplă forma
litate, preconizînd măsuri 
cu caracter general, de-

clarativ, insuficient
Uzate din punct de vede
re tehnic, economic și fi
nanciar. Cazuri concrete : 
întreprinderea de mașini 
și utilaje Medgidia, uzina 
„Timpuri noi" din Capita- 

Pare paradoxal, dar 
în unele din aceste 
planuri de măsuri sînt 
trecute obligațiile cu
rente de serviciu, 
de exemplu : maiștriica

și ajutorii de maiștri vor 
asigura întreținerea co
respunzătoare a utilaje
lor ; sau : se va prelucra 
cu muncitorii... necesitatea 
respectării tehnologiei de 
fabricație. Nu de puține 
ori, se prevăd zeci și sute 
de măsuri nesistematiza-

te, grupate la întîmplare, 
cele eficiente pierzîndu-se 
în amalgamul lucrurilor 
mărunte.

în asemenea cazuri, ca 
și în aitele asemănătoare, 
se nasc următoarele în
trebări :

în stabilirea măsurilor 
s-au bizuit conducerile 
acestor întreprinderi 
pe o analiză aprofun
dată a posibilităților 
și cerințelor fiecărei 
secții și atelier ? Au 
fost consultați munci
torii, tehnicienii și in
ginerii, li s-a cerut pă
rerea, au fost cunoscu
te propunerile lor și s-a 
ținut seama de ele ? 

Nicidecum 1 Conducerile 
acestor întreprinderi nu 
au precizat din timp te- 
maticile de orientare a 
colectivelor din fiecare

(Continuare 
în pag. a III-a)

Opinia publică din Republica 
Socialistă România a aflat cu pro
fundă indignare că, în urma ho- 
tărîrii guvernului Statelor Unite 
ale Americii, aviația americană a 
reluat atacurile împotriva R. D. 
Vietnam, bombardînd centre popu
late, orașe și sate, obiective econo
mice, provocînd distrugeri mate
riale și victime omenești. Sfidînd 
cererile insistente ale opiniei pu
blice mondiale de a pune capăt a- 
gresiunii în Vietnam, Statele Uni
te ale Americii săvîrșesc astfel un 
nou atentat împotriva Republicii 
Democrate Vietnam —■ stat su
veran și independent, agravează 
situația din Asia de sud-est și își 
asumă o grea răspundere în fața 
popoarelor din întreaga lume.

Reluarea atacurilor aeriene asu
pra teritoriului R. D. Vietnam do
vedește că așa-zisa „ofensivă de 
pace“ inițiată la Washington nu a 
urmărit decît să inducă în eroare 
opinia publică, constituind un pa
ravan îndărătul căruia S.U.A. au 
sporit efectivele trupelor lor și mij
loacele de ducere a războiului în 
Vietnam, au mărit alocațiile finan
ciare pentru intervenția lor mili
tară, au pregătit intensificarea a- 
gresiunii împotriva poporului viet
namez.

Pe bună dreptate, reînceperea 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam a stîrnit un val de pro
teste în rîndurile popoarelor, care 
văd în intervenția militară din 
Vietnam o expresie a politicii a- 
gresive a cercurilor imperialiste 
ce se opun pretutindeni în lume 
năzuințelor de libertate și pro
gres ale popoarelor, încercînd să 
impună cu forța armelor rînduieli 
ultrareacționare.

împreună cu celelalte țări socia
liste, cu toate popoarele iubitoare 
de pace și libertate, poporul și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia condamnă din nou agresiunea 
Statelor Unite împotriva poporului

vietnamez și exprimă un protest 
energic față de reluarea bombar
damentelor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam — acte de război fățișe 
care constituie o încălcare flagran
tă a normelor elementare ale drep
tului internațional, un nou pas spre 
înăsprirea atmosferei internaționa
le, un pericol pentru pacea lumii.

Ministerul Afacerilor Externa 
reafirmă poziția cunoscută a țării 
noastre de a sprijini pe deplin 
punctul de vedere al R. D. Viet
nam cu privire la soluționarea pro
blemei vietnameze, exprimat și în 
recenta scrisoare a președintelui 
Ho Și Min, precum și programul 
Frontului Național de Eliberare — 
unicul reprezentant legitim al po
porului din Vietnamul de sud.

Guvernul român este de părere 
că examinarea pe plan internațio
nal a actelor de război în Vietnam 
ține de competența Conferinței 
la Geneva din 1954 cu privire 
Indochina, iar nu de Consiliul 
Securitate al O.N.U.

Poporul român cere cu tărie
se pună capăt bombardamentelor 
aeriene și tuturor încălcărilor su
veranității și securității R. D. Viet
nam, să fie retrase trupele inter- 
venționiste din Vietnam, să se a- 
plice acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam, să se 
respecte dreptul sacru și impres
criptibil al poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta, fără vre
un amestec din afară, în confor
mitate cu aspirațiile șl interesele 
sale.

Exprimîndu-și nestrămutata lor 
încredere în victoria luptei poporu
lui vietnamez pentru independența, 
suveranitatea, integritatea terito
rială și reunificarea patriei sale, 
guvernul și poporul român îșl rea
firmă deplina solidaritate și între
gul sprijin frățesc față de această 
luptă eroică, față de cauza dreaptă 
a poporului vietnamez.

Corespondențe 
din Paris și Alger
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Respect

După cum se știe, regimul socia
list a creat o legislație a muncii 
inspirată din interesele generale 
ale societății, din grija față de cei 
ce muncesc. Respectarea ei rigu
roasă este caracteristică pentru 
majoritatea covîrșitoare a între
prinderilor. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, conducerile 
tehnico-administrative, sindicatele 
militează consecvent, cu exigență, 
pentru aplicarea legilor, ceea ce

GERMINA ȚII
Mihai NEGULESCU

E zăpada deasă pes
te pămînturi. Arborii 
au dispărut în promo- 
roacă. Ai zice că și So
meșul odihnește sub o 
platoșă fumurie. O iar
nă obișnuită, pe valea 
încăpătoare și rodnică, 
fine într-o pauză lun
gă freamătul germina
țiilor. Minusculi urși 
veDzi, firele de grîu hi
bernează sub blănile 
albe ale omătului. Po
rumbul așteaptă în pă- 
fule Intîlnirea cu braz
dele. In silozuri și be
ciuri, ochii somnolenți 
ai cartofului visează și 
ei începutul primăve
rii. Un fel de hiatus s-a 
petrecut în viafa vege
tală.

Dar,înainte de a sosi, 
adusă de soare, primă
vara izvorăște treptat 
în minfile oamenilor.

Anul agricol nu e cî- 
tuși de puțin în întîr- 
ziere. Celebrarea se
mănatului începe de 
pe acum, în plină lună 
a lui februarie, cînd a? 
griculforii Ardusatului 
fixează destinele fiecă
rui bob de sămînfă, ale 
fiecărui cof d" pămînt. 
Niciodată pămînful nu 
li s-a supus de la sine. 
Niciodată n-au așteptat 
cu brafele încrucișate 
trecerea peste sat a 
unui mirific corn al a- 
bundenfei,

Pămînful ar fl bun, 
spun oamenii, dar frăbă

lucrat, îngrijit, cum ai 
îngriji un copil.

Coastele podzolice 
dinspre Chieptu' Țiga
nului se află fot anul 
sub spălaturile ploilor. 
Ceea ce dă cerul cu 
ploaia, pămînturile din
spre vale mai cer încă 
o dată, pe dinlăuntru, 
de la Someș. între șu
voaie și secetă pe de o 
parte și între pămîntu
rile mustind de seve 
tot timpul anului, omul 
acestor locuri, ajutîn- 
du-se cu unelte, amen-

îngrășă- 
operă de 
sentiment

damente și 
minte, face 
știință și de 
totodată.

Așa îi cunoști pe ar- 
dusăfeni : în lupta cu 
ogoarele 
tinse, dar rodnice, 
luptă cu 
și, nu o dată, în luptă 
cu ei înșiși.

Unul mărturisea că 
n-ar schimba meseria 
lucrării pămîntului pen
tru nici o răsplată din 
lume. Poate nu este 
atît dragostea ances
trală pentru ogor, cît 
mai ales un sentiment 
al responsabilității, și 
poate chiar și o anumi-

nu prea în- 
în 

microclimatul

fă înclinație intimă că
tre poezia naturii, a 
germinărilor și a împli
nirilor.

Se află, între coope
ratorii din Ardusat, unul 
nici prea înalt de stat, 
nici prea lat în spete, 
nici din cale afară de 
„înfipt". Andrei Simion, 
căci așa îl cheamă, 
mi-a vorbit despre toa
te aceste cicluri și fap
te ale naturii înconjură
toare. Cu cifrele, cu 
planurile de măsuri, cu 
observafiile sale agro
tehnice s-a dovedit nu 
numai un bun organi
zator, ci, înfr-un fel, 
poet. Din simpla rela- 
iare el se însufle|ea 
dintr-o dată. Și atunci 
kilogramele, hectarele, 
ploile, aluviunile deve
neau din obișnuite de
talii tehnice, un fel de 
metafore emofionante, 
prin care țăranul ascul
ta și transmitea și ce
lorlalți adevărate voci 
ale pămîntului some- 
șean.

Vocile acestea te 
previn și te sfăfuie 
dacă le știi asculta — 
l-am auzit pe un altul. 
Ele îs și în cărfi, dar 
mai cu seamă expe
riența te deprinde a 
le desluși. Cînd prin
de lutul crustă, parcă

(Continuare 
în pag. a III-a)

se reflectă în bunul mers al 
vității economice și în crearea u- 
nui climat sănătos, în care se des
fășoară munca oamenilor. Din pă
cate se întîlnesc și cazuri cînd 
prevederile legii, clare și precise, 
sînt ocolite și chiar — mult mai 
grav ! — interpretate în mod de
naturat. Uneori în locul prevederi
lor legale, hotărăsc deciziile unor 
conducători de întreprinderi și in
stituții sau funcționari din apara
tul administrativ.

Conform legislației muncii, acti
vitatea întreprinderilor trebuie să 
fie organizată astfel încît progra
mul de lucru să fie respectat cu 
strictețe, iar timpul dedicat odih
nei să nu fie irosit. Codul muncii 
și alte normative legale stabilesc 
că se pot efectua de fiecare anga
jat un număr limitat de ore supli
mentare, anual, plătite, numai în 
cazuri excepționale și numai cu a- 
probarea ministerului și avizul or
ganului sindical corespunzător. Or, 
din mai multe locuri ni se semna
lează abuzuri în această privință. 
Pentru directorul întreprinderii 
„Unitatea" din Sighetul Marmației, 
excepția a devenit regulă. Mai 
mult, cu de la sine putere, el con
voacă pe muncitori la lucru supli
mentar, mai ales în perioadele de 
asalt. Și legea ? O stabilește el: 
„Cui îi convine".

— E o atitudine inadmisibilă, iar 
din punct de vedere legal e un 
abuz — ne spune tov. ing. CONST. 
BOIANGIU, șeful sectorului de 
protecție a muncii de la C.C.S. Lu
crul în orele suplimentare are nu 
numai efecte economice dăună
toare (uzura prematură a mașini
lor, producție de calitate slabă 
etc.), dar produce și obosirea oa
menilor, ceea ce are ca urmare ac
cidente în muncă, îmbolnăviri pro
fesionale, nemaivorbind de faptul 
că ei sînt lipsiți, în mod nejustifi
cat, de un drept al lor, stabilit de 
lege. Unii conducători de între
prinderi, atunci cînd întîmpină di
ferite lipsuri (dintre care unele se 
perpetuează de-a lungul anilor), în 
loc să le elimine printr-o organi
zare științifică a producției, recurg 
la soluția cea mai comodă: chea
mă pe oameni la ore suplimentare. 
Iată ce generează abuzul, în ase
menea situații.

— Cum se explică totuși că ase
menea fenomene, deși se cunosc, 
continuă să se manifeste ?

— Practica aceasta dăinuie, ne 
spune tov. Boiangiu, fiindcă foruri
le tutelare, ministerele, sfaturile 
populare nu-i trag la răspundere 
pe respectivii conducători de uni-

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a II-a)

C.C. al P.C.R.
a delegației P.C. din Grecia

In ziua de 3 februarie 1966, 
legația Partidului Comunist Român 
s-a întîlnit cu delegația Partidu
lui Comunist din Grecia, care se 
află într-o vizită în Republica So
cialistă România.

Din. delegația română au făcut 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Din delegația greacă au făcut

parte tovarășii Kostas Koliannis, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia, Panos Dimitriu, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Grecia, Stefanatos Ghe- 
rasimos, membru al C.C. al P.C. 
din Grecia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra ac
tivității celor două partide, precum 
și un schimb de păreri privind si
tuația actuală din mișcarea comu
nistă internațională, în spiritul în
tăririi unității și coeziunii acesteia. 
Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

H„LUNA 9“ A
ASELENIZAT L8N

(Comunicatul 
Agenției TASS)

Legătura radio 
cu stația este 
stabilă

alături de
artiștii români ?“

de/g/VewYork
Spectacolul din 2 februarie <al 

Ansamblului „Ciocîrlia" la New 
York City Center a fost așteptat 
cu interes. Era primul din seria 
de spectacole ce vor fi prezen
tate pe această scenă din cen
trul New York-ului. Ropote de 
aplauze au însoțit întreaga des
fășurare a spectacolului.

Directoarea baletului Operei 
Metropolitan, Alicia Marcova, a 
venit pe scenă și plină de en
tuziasm ne-a declarat : „Este un 
spectacol îneînfăfor, de-a drep
tul uimitor".

Tncepînd de la orele 18,00 
toate cele nouă canale ale ma
rilor agenții americane de te
leviziune au transmis fragmen
te din spectacol. Ele și-au în
ceput emisiunea astfel : „Salutăm 
cu respect și admirație pe solii 
arfei populare românești".

Fotoreporterii de la marile a- 
genfii și cotidiene americane ca 
„Associated Press’, „New York 
Daily News", „New York Times’, 
„New York Herald Tribune" și 
„New York Post" au făcut risi
pă de peliculă în tot cursul 
spectacolului. In „New York 
Herald Tribune’, cronica semna
tă de Walter Terry a apărut cu 
titlul : „Vitalitatea dansatorilor 
români molipsește publicul audi
tor’. „Acesta este într-adevăr cel 
mai entuziast și mai captivant 
ansamblu de folclor — scrie cro
nicarul — și doar în ultimul timp 
au venit la noi numeroase an
sambluri*.

DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII SOCIALISTE
CEHOSLOVACE LA BUCUREȘTI

H. LUPESCUromânești
(Continuare !n pag. a III-a)

cii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Cestmir Cisar, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. (In 
pag. a III-a, cuvîntările rostite).

Joi, 8 februarie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi-

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITAREH Criteriile în cultura 
cinematografică

H Cel mai de seama 
precursor al școlii 
matematice

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VI KTOROV ICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Moscova
Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România și al poporului român, vă transmitem dumneavoastră și prin 
dumneavoastră întregului popor sovietic cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a XVIII-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste.

Constatăm cu satisfacție că prietenia și colaborarea frățească din
tre țările noastre se dezvoltă pe baza principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, slujind intereselor și năzuințelor po
poarelor noastre, întăririi coeziunii și unității sistemului mondial so
cialist, cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările remarca
bile obținute de poporul sovietic, sub conducerea Partidului Comunist 
ăl Uniunii Sovietice, în înflorirea continuă a patriei sale și îi urează 
noi și mari succese în făurirea bazei tehnico-materiale a comunismului, 
în lupta pentru asigurarea păcii

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GIIEORGIIE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU■* J
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București
Dragi tovarăși I
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic vă felicităm cordial pe 
dv. și poporul frate român cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România.

Acest tratat, bazat pe mărețele principii ale marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor sovietic și român, servește scopurilor nobile ale întăririi 
continue a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre țările 
noastre, cauzei unității și coeziunii tuturor statelor socialiste.

Cu ocazia acestei date însemnate vă dorim, dragi tovarăși, noi suc
cese în construirea socialismului, în lupta pentru întărirea unității co
munității socialiste, pentru menținerea și consolidarea păcii în întreaga 
lume.

L. BREJNEV
Prim-secretar al C.C. 

al P.C.U.S.

N. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.
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Creangă- : UN VIS

9 VIZITA — cinemascop : Patria — 
9,45; 12i 14,15» 16,30; 19; 21,15, Bucu
rești — 9,15) 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Grlvita — 10; 12; 14; 16,15; 18,30;

dar și
spec

ies de la spectacol. Uneori 
un film mediocru

„Ion
15,30.
evreiesc de stat : ClNTĂ-

Delavrancea* :
ANAPODA — 20. 
JOCUL IELELOR —

cu
care 

sau 
spectacol cine- 
a-

în fiecare an apar pe ecranele țării 
noastre circa 170 de filme noi, în 
afara celor documentare, științifice, 
desene animate etc. Ele sînt văzute 
anual de aproape 200 000 000 de 
spectatori I Cifrele ilustrează marea 
rază de acțiune a filmului, forța imen
să pe care o reprezintă în educația 
celor mai largi mase de spectatori. Se 
vorbește foarte mult despre relația ci
nematograf — public spectator, des
pre necesitatea orientării publicului, 
despre cerințele lui, se dau exemple 
de filme valoroase care nu au succes 
de public și de filme slabe care au ; 
se aduc însă în discuție și exemple 
convingătoare de filme bune care au 
repurtat un răsunător triumf sau fil
me proaste înfîmpinafe cu o justă și 
unanimă răceală. Inconsecvență a pu
blicului sau altceva ?

Cred că mai înainte de toate tre
buie să înțelegem exact această no
țiune de „public cinematografic". 
Spectatorii filmelor, afîf de nume
roși, sînt foarte diferențiați în func
ție de nenumărAți factori. Dacă ar fi 
să cităm numpf vîrsta, nivelul cunoș
tințelor despre viață și artă, prefe
rințele artistice, gusturile și în gene
ral educația estetică nu ar fi de a- 
juns. Cit alte cuvinte avem de-a face 
cu 
o complexitate de gusturi, 
ferințe, interese, 
ordin psihologic 
determină afluența 
ța față de un 
matografic. Toate 
cesfea la noi, din pă
cate, se studiază foar
te puțin și din aceas
tă pricină apar apre
cieri globale pripite, 
superficiale șl 
jignitoare la 
publicului în

uneori 
adresa 

publicului în general. 
Pe de altă parte, în 
aprecierea dacă un film 
sau altul a avut succes 
trebuie să conteze nu 
numai numărul de bi
lete vîndute, 
opinia cu care 
faforii 
afluența mare la 
sau slab se poate ușor explica prin 
lipsa îndelungată a genului respectiv 
de pe ecrane sau prin curiozita
tea pe care o deșteaptă un element 
oarecare al filmului.

Din foaie acestea se desprinde mai 
întîi necesitatea alcătuirii unui reper
toriu cinematografic variat și echili
brat. Din cele 3 000 de fil
me care se produc anual în lume 
se pot alege, pentru fiecare gen, 
acele creații care cuprind idei no
bile, înaintate, corespunzînd în a- 
celași timp exigențelor artistice. Se 
pune, deci, problema îmbunătățirii 
selecției și a programării filmelor, pe 
baza unui studiu temeinic.

Pe de altă parte însă, este nece
sară o muncă intensă și permanentă 
pentru răspîndirea cunoștințelor ci
nematografice. Această muncă de 
orientare a publicului trebuie făcută 
cu multă atenție, uzînd de argumente 
solide, bine gîndife șl judecind fie
care film în funcție de toate consi
derentele izvorîte din genul, stilul, 
forma în care e prezentat mesajul 
său șl nu în mai mică măsură de 
complexitatea relației film-spectator. 
Un mare rol revine aici criticii de 
specialitate — din presă ca și do la 
radio și televiziune. Ea trebuie să gă
sească mijloace publicistice convingă
toare și o formă de exprimare clară, 
capabilă să-l determine pe cititor la 
reflexie, uneori la modificarea sau 
completarea opiniei lui.

în această lumină cred că avem 
dreptul să privim cu oarecare nemul
țumire felul în care își fac datoria u- 
nii dintre criticii de film. După păre
rea mea, o serie de filme cuprinzînd 
idei valoroase au fost ihsuficient sus
ținute de critică. Cronicile și alte ma
teriale apărute au conlribuif puțin la 
lansarea lor, la orientarea spectatori
lor în privința conținutului, a mesa
jului lor, precum și a contradicțiilor 
ori a limitelor ideologice ale auto
rilor lor. Filme ca „Tovarășii", „Dul
cea pasăre a tinereții”, „Colina", „A 
fost odată un moș și o babă", „Cu 
toții acasă", „Fata lui Bube", „Un
chiul meu*, „Cu mîinile pe oraș", 
„Omul cu ricșa", și altele, cu excep
țiile de rigoare, au avut în general 
cronici puține, scurte și insuficient 
de convingătoare. Pe mărginea aces
tor filme se puteau scrie articole de 
analiză, se puteau face comparații cu 
alte filme din . țara producătoare sau 
din genul respectiv, se puteau su
gera analogii și emite păreri intere
sante care ar fi sporit interesul pu
blicului pentru ele. Asemenea puncte 
de vedere, bazate pe o demonstrație 
de înaltă competență profesională, 
dar accesibilă, ar fi prilejuit ample 
comentarii în rîndurile spectatorilo; 
și ar fi dus la lărgirea culturii lor 
cinematografice.

Se mai întîmplă chiar ca unii cri
tici să confunde părerea lor intimă, 
gustul lor personal — atribute nor
male ale fiecărui cetățean — cu a- 
precierea de valoare asupra unui 
film potrivit criteriilor cunoscute ale 
criticii științifice, și în concluzie să 
emită păreri mai mult decît discu
tabile. Am fost, împreună cu alji co
legi, foarte neplăcut impresionat, de 
pildă, de suficiența arogantă, de 
țirbitrariul „argumentelor’ cu care a 
fost recenzat filmul italian „Fata lui

Bube’ în revista „Cinema*. Semna
tarul cronicii (Emil Nicolau) ignorea
ză ideile frumoase ale filmului, va
loarea sa artistică, realele calități 
ale regiei și interpreților, formulîn- 
du-și categoric părerile sale negati
ve, lupfîndu-se vag și inutil cu... 
„neo-sentimentalismul* și declarîn- 
du-se în final, printre rînduri, 
reprezentantul „marilor exigențe" 
în raport cu „lipsa de exigență" a 
marelui public care, pe bună drepta
te, a făcut acestui film o primire deo
sebit de călduroasă. La fel, Ana Maria 
Narii în cronica din „Contemporanul" 
la „Dulcea pasăre a tinereții" găsește 
filmul slab, neconvingător, fără însă 
a-l discuta ca operă de sine stătă
toare, ci doar în comparație cu pie
sele lui Tennessee Williams. în a- 
ceeași revistă, George Litiera . con
testă vehement orice calități filmului 
„Vizita", făcîndu-l praf din goana 
condeiului, sentențios, în loc să ajute 
publicul să se clarifice asupra acestei 
opere cinematografice care, deși ine
gală, nu mi s-a părut deloc lipsită de 
mesaj și de valoare artistică. Aseme
nea cronici stîrnesc confuzie. Specta
torul are nevoie să fie ajutat să 
plaseze filmul în contextul crea- 

auforului, țării, curentului, ge
nului din care face par
te, să-și explice sensu
rile profunde, tendin
țele sale, intențiile etc. 
Numai așa publicul va 
putea să cunoască și să 
înțeleagă ce este esen
țial în orientările actu
ale, în principalele 
școli sau curente care 
se afirma în arta cine
matografică. Este drept 
că despre anumite 
școli sau curente cum 
ar fi „noul val", des
pre autori mai puțin

sau uneori încă necunoscuți la noi 
cum ar fi Alain Resnais, J. L. Godard 
ș. a., despre vedetele care nu au apă
rut pe ecranele noastre se scrie mult, 
cu pasiune și oarecare entuziasm exa
gerat. Dar în special la anumiți critici 
tineri, se constată o Indiferență față 
de conținutul, poziția ideologică a 
autorilor respectivi, față de Ideile 
filmelor în cauză. Aceste mate
riale creează publicului Impresia falsă 
că filmele acestea se bucură de apre
cierea unanimă, fără rezerve aproape, 
a opiniei cinematografice mondiale, 
că ele reprezintă în exclusivitate 
ceea ce este nou, modern etc. Rar 
se vorbește, despre ideologia unui 
regizor de reală valoare artistică, 
cum ar fi, de pildă, Alain Resnais, 
care declară singur : „Eu nu am nici 
un mesaj" I Și chiar dacă aceste de
clarații ar putea fi Interpretate ca o 
cochetărie cu presa, unele din fil
mele sale („Anul trecut la Marien- 
bad") le ilustrează din plin.

Nu vreau aici să neg importanța 
filmelor experimentale, a acelor fil
me care se adresează unui auditoriu 
restrîns, pentru care în sfrăinătate 
(poate n-ar fi rău să se aplice ideea 
și la noi) există cinematografe spe
ciale. Dar personal consider accesibi
litatea, inteligibilitafea în înțelesul 
înnobilat al cuvîntului, condiția de 
bază a veritabilei arte în general și 
a cinematografiei în special. Dacă 
ne-am gîndi numai la acel titan al 
artei filmului care e Charlie Chaplin 
și ar -fi suficient. Filmele lui vorbesc 
tuturora, la niveluri diferite de pregă
tire, de înțelegere a sensurilor, dar 
grăitor pentru toți. Cred că acele pe
licule create premeditat pentru „aleși” 
sau pentru snobi, pelicule ce cultivă 
un limbaj cinematografic voit alambi
cat, voit încifraf, voit ilogic, ascund 
adeseori lipsa de idei ori de talent. 
Cunoscutul regizor suedez Ing
mar Bergman, nici atunci cînd și-a 
pus problema unor experimen
tări, nu a pierdut din vedere 
calea spre adresantul principal 
și unic, 
spunea : 
plică în

regizor 
nici atunci

unor 
pierdut 
adresantul 

publicul spectator.
„Orice experiment 
mod necesar un mare 

căci el îndepărtează de public, 
îndepărtarea de public poate duce la 
sterilitate, la izolare sau la „turnul de 
fildeș". Respectul pentru public a 
caracterizat de altfel pe toți marii re
gizori. George Cukor spunea : „Nu 
trebuie să-ți subestimezi niciodată pu
blicul. El are totdeauna dreptate, pînă 
la urmă. Trebuie să interpretezi reac
țiile lui cu calm și în mod corect. 
Trebuie să cunoști cauza și efectul. 
Dacă spectatorii au rîs la actul al pa
trulea aceasta nu înseamnă că re
plica a fost proastă. înseamnă pur și 
simplu că ceea ce a precedat replica 
nu a fost bun... că pregătirea pentru 
replică a fost greșit făcută”. Am dat 
aceste citate pentru că la noi unii cri
tici în loc să studieze reacțiile publi
cului, pentru a putea determina unele 
lipsuri ale operei sau pentru a expli
ca, acolo unde e cazul, spectatorilor, 
ce trebuie să observe pentru a reac
ționa just, se mulțumesc să declare că 
publicul nu se poate ridica 
înțelegerea „marilor subtilități" 
dorind în consecință să-l 
duce" contestă tot ce nu e Anto
nioni, Bergman sau Resnais, fără efor
tul de care vorbeam mai înainte de

El 
im- 

risc, 
Or

la
Și

„e-

a explica de pe pozițiile esteticii 
marxiste valoarea, limitele ți contra
dicțiile acestora.

în sfîrșit, o solidă cultură cinemato
grafică nu se poate crea fără publi
carea unor studii serioase, a unor 
cărți de cinematografie, a monogra
fiilor, fără o activitate editorială am
plă, așa cum se face în țara noastră 
pentru alte arte; intensificarea acti
vității cinecluburilor, studierea posi
bilității de introducere a unor cursuri 
de cinematografie în școli, extinde
rea programelor de cinematecă, și în 
alte orașe, ca și — pe alt plan — 
îmbunătățirea calitativă a publicității 
(afișe, fotografii ele.), diferențiată în 
funcție de valoarea filmelor, sînt, de 
asemenea, cerințe importante ale for
mării culturii cinematografice, ala 
orientării marelui public și ridicării la 
un nivel mai înalt a legăturii dintre 
film și spectator.

I
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® Teatrul de operă șt balet : DON 
CARLOS — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
8 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DOAMNA LUI IERE- 
MIA — 19,30, (sala Studio) : TEZAU
RUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
© Teatrul de Comedie; INSULA — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu MăgureaiiU nr. 1): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str. AI. Sahia nr. 76 
A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU —
19.30.
© Teatrul „C. I. Nottara" : HIPNO
ZA — 16, COLOMBE — 20.
0 Teatrul „Bărbii 
IDOLUL și ION 
® Teatrul 
19,30.
© Teatrul 
VESEL — 
G Teatrul 
REȚUL TRISTEȚII SALE — 20.
® Teatral „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODI
LUL — 10; 17, (sala din str. Acade
miei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA 
- 17.
© Teatral satiric-muzical „C Tănase" 
(sala Savoy): PROFESORUL DE FRAN
CEZĂ — 20,
© Ansamblul artistic al C.C.S. : AN
SAMBLUL DE STAT DE C1NTECE ȘI 
DANSURI POPULARE AL R. P. AL
BANIA — 17, MEREU MAI SUS — 20. 
o Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

20,45, Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Republica — 9,30» 13; 
16,45; 20,15, Feroviar — 9,30; 13;
16,30; 20,15, Excelsior — 10,45; 15,15; 
19, Floreasda ‘— 9,30; 13i 16,30; 20.
® ȘAH LA REGE : Luceafărul — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Victoria — 10; 
12| 14; 16; 18,15; 20,30 (la ambele com
pletare Adam șl Eva tn Flat).
9 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 10; 12; 14.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Capitol (completare Arme ale cunoaș
terii) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
9 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ : Fes
tival (completare Gara) — 9,45; 12: 
14; 16,15; 18,45; 21.
O FEMEIA ÎN HALAT : Central (com
pletare O vînătoare neobișnuită) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15- 18,30, 20,45,
Cotroceni (completare A început cu o 
lupă) - 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 JUDEX : Lumina — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30.
0 ONORABILUL STANISLAS, AGENT 
SECRET : Union (completare Prima zl)
— 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 PROGRAM PENTRU COPII :
— 10,
® SAȘA : Doina (completare 
nr. 6/1965) — 11,30; 13,45; 16;
20,30, Giulești (completare Cronică la 
un miracol) — 16; 18,15; 20,30.
9 ERMITAJUL — NOMAZII (cinema
scop) — CUCERIREA TIMPULUI — 
AVENTURĂ ROMANTICĂ : Timpuri 
Noi — 10—2! în continuare.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNU
LE SORGE î — cinemascop : înfrățirea 
între popoare — 10; 15,30; 18; 20,30. 
O MARILYN : Dacia (completare Re- 
dațl-ne viața) — 9,30—14 în continua
re; 16,15; 18,30; 20,45.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Buzești
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Arta — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Flamura 
(completare Ajutor, mă Înec) — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
S AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Cos
mos (completare Cocoșelul de hîrtie)
— 16; 18; 20.
0 TREI SURORI — cinemascop : Bu- 
cegi — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30,
Viitorul — 15,30; 18; 20,30.

9 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO: 
Gloria — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. 
O TATĂL SOLDATULUI : Unirea 
(completare Elementele pe care le zi
dim în casele noastre) — 16; 18,15;
20.30.
9 OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30. Melodia — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30,
9 ULTIMUL MILIARDAR : Flacăra 
(completare Porțile de Fler) — 10 ;
15,30; 17,45; 20, Miorița (completare 
Sport nr. 6/1965) — 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
9 CAMERA IN FORMA DE „L" i VI- 
tan — 16; 18,15; 20,30.
9 CAMERA AI.BĂ : Munca (comple
tare Raliul Dunării) — 16; 18-, 20.
9 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Popular 
(completare Pupăza din Tei) — 10,30; 
16,15; 19,30.
9 MUNCILE LUI HERCULE : Aurora 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© COLINA : Moșilor — 15,30; 18;
20.30.
9 VIAȚĂ DIFICILA : Grtngași — 
15,30; 18; 20,30.
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SÂN
TĂ CRUZ — cinemascop : Colentina 
(completare Cumpărătura) — 14» 16; 
18; 20.
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Volga 
(completare Cronică la un miracol) —

10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Dru
mul Sării (completare De la pescari 
adunate) — 16; 18; 20.
© BOCCELUȚA : Rahova (completare 
Gara) — 16, 18,15; 20,30.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Progresul — 14,30; 16,30» 
18,30; 20,30,
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Lira (completare Plante acvatice) — 
15,30; 18; 20,30.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop i Ferentari (completare Redațl-ne 
viața) — 16; 18,15; 20,30.
0 FATA LUI BUBE : Pacea — 15,15; 
18; 20,15.

T/E l E V IZ1U N E
© 19,00 — Telejurnalul de seară 0
19.15 — Emisiune pentru tineretul șco
lar : „încercări literare" i Calul Fury: 
Fury a fost furat. 0 20,00 — Săptă- 
mlna O 21,00 — Avanpremieră ©
21.15 — Aspecte de la campionatul
european de patinaj artistic. Trans
misiune de la Bratislava © 22,10 —
Intîlnlre cu eroii iul Mozart 0 22,40 
— Teieglob O 23,10 — Telejurnalul de 
noapte, Buletinul meteorologic.

Aniversarea internaționala 
a lui David Emmanuel

Acad. Nicolae TEODORESCU 
decanul Facultății de matematică 
mecanică a Universității București
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Aspect din librăria amenajată in noul complex comercial deschis in cartierul „Aeroport" din orașul Petro
șani. în acest complex se mai află magazine pentru textile, încălțăminte, produse alimentare etc.

Foto i A. Cartojan

muncii
(Urmare din pag. I)

tați, dimpotrivă îi tole
rează, ba mai mult chiar, 
dau curs unor cereri care 
nu sînt în concordanță cu 
legea. Un exemplu: Fa
brica de confecții și trico
taje „București" a cerut 
ministerului de resort, pe 
trimestrul I — 1966, să i 
se aprobe 100 000 de ore 
suplimentare. La o anali
ză efectuată la fața locu
lui de organele sindicale 
s-a dovedit că nu era ne
voie decît de 5 000 de ore. 
Iată și o altă „portiță" 
care face loc, din păcate, 
cu prea multă ușurință, 
abaterilor de la aplicarea 
legii. Este în interesul în
treprinderilor și al foruri
lor tutelare de a aplica 
legea cu strictețe, aceas
ta fiind premisa unei bune 
îndepliniri a 
economice și 
mat propice 
menilor.

Observația
tul întemeiată. Neaplica- 
rea unor prevederi legale 
este expresia Unor menta
lități învechite, străine 
concepțiilor noastre, a U- 
nui stil defectuos de mun
că.

Din dorința de a-și as
cunde lipsurile, unii oa
meni cu munci de răs
pundere în întreprinderi 
recurg la măsuri nelegale. 
Mergînd pe „firul" unor 
astfel de practici, am dat 
la întreprinderea „Recla
ma comercială" din Bucu
rești de încălcări flagran
te ale normelor noastre 
de conduită, ale prevede
rilor legii. Trei muncitori, 
care într-o ședință sindi
cală îl criticaseră pe ingi- 
nerul-șef, au fost chemați 
la administrație și, în pre
zența jurisconsultului, li 
s-a pus în vedere „să cea
ră", prin demisie, desfa
cerea contractului de 
muncă. Unuia dintre ei, 
lui Hes, strungar bun, i 
s-a găsit și un motiv: 
„Te-ai îmbătat lima tre
cută". Conform legii ase
menea abatere trebuia în-

sarcinilor 
a unui 
muncii

cli- 
oa-

este cu to-

credințată, la timpul cu
venit, consiliului de jude
cată. Curiozitatea e că 
toate acestea s-au petre
cut sub privirea oblădui- 
toare a jurisconsultului, 
cel care ar fi trebuit să 
apere legalitatea. Cum se 
explică o asemenea atitu
dine ?

— Juriștii din întreprin
dere ar trebui să-și exer
cite cu mai mult simț de 
răspundere obligațiile lor 
profesionale — ni s-a 
spus la Consiliul sindical 
al orașului București. Din 
păcate, însă, unii din ei 
dau curs, cu ușurință, 
unor indicații nelegale 
ale unor cadre de condu
cere din unități, căutînd a 
le da o „acoperire juri
dică".

Pe drept cuvînt, cei pe 
care i-am solicitat în 
cursul anchetei de față au 
arătat că cei care trebuie 
să fie pildă de respectare 
a legislației muncii tre
buie să tie conducătorii 
întreprinderilor. Pătrunși 
ei înșiși de necesitatea de 
a respecta legile, ei tre
buie să imprime acest 
respect pentru legi colec
tivului pe care îl coordo
nează. Conducătorii de u- 
nități trebuie să-i instru
iască pe colaboratorii 
(contabilul-șef, corpul 
controlori, serviciul 
organizare a muncii, 
fii de secții etc.), în ceea 
ce privește respectarea le
gilor, să le controleze cu 
exigență activitatea, să-i 
tragă la răspundere de 
cîte ori sînt sesizați de 
vreo încălcare a legii, sau 
de interpretări formale, 
birocratice, superficiale.

Ni s-a atras atenția, în 
cursul anchetei, mai ales 
asupra superficialității și 
neglijenței, care constitu
ie o sursă frecventă de 
încălcare sau de denatu
rare a prevederilor legale. 
Iată niște cazuri, semna
late la Șantierul 503 con
strucții din Bacău. Aici, 
un număr de 139 de sala
riați au fost aduși la co
misia de litigii ca să plă
tească a doua oară ratele

lor 
de 
de 

șe-

datorate pentru cumpă
rarea unor obiecte de uz 
casnic. Iată cum s-au pe
trecut faptele: funcțio
narul căruia i s-a încre
dințat gestiunea ratelor 
a băgat banii în propriul 
buzunar. în loc ca delapi
datorul să sufere conse
cințele sau cei care din 
neglijență nu i-au contro
lat activitatea, s-a inten
tat acțiunea în mod cu to
tul iresponsabil împotri
va Salariaților. Tot la a- 
cest șantier, în urma e- 
fectuării unui control fi
nanciar care a constatat 
plata nejustificată a unor 
sume, conducerea unității, 
în loc să le perceapă de 
la cei vinovați, a chemat 
în fața comisiei de litigii 
salariați pentru sUme de
rizorii (1—2 lei).

Alteori se întîmplă să 
se acționeze în virtutea 
unei atitudini formale cu 
scopul de a se obține „Un 
act justificativ". Se ajun
ge la situația bizară de la 
întreprinderea de panifi
cație Herăstrău, Unde 
însuși delegatul să ceară, 
în fața comisiei de litigii, 
anularea unei imputații, 
în mod evident nejUstă.

— în asemenea cazuri, 
atitudinea de formalism, 
care stă la baza unor în
călcări a legislației, este 
evidentă — ne spune toV 
MIHAI MOLDOVEANU. 
șeful sectorului de legis
lația muncii de la C.C.S 
Conform Codului muncii, 
unitatea este obligată să 
facă dovada temeiniciei și 
legalității, prin probe con
cludente, în cazul cînd a- 
duce un salariat în fața 
comisiei de litigii. Adesea 
însă, în loc de asemenea 
probe, se prezintă o hârtii 
nesemnificativă. Cauza se 
amână de la un termen lo 
altul (timp în care anga- 
jaților li se rețin din sa 
lariu sumele imputate) Sau 
este respinsă. Oamenii își 
pierd timpul, sînt purtați 
pe drumuri, pe baza unei 
simple hîrtii. în situația 
chiar cînd salariatul obți
ne cîștig de cauză el în
tâmpină iarăși dificultăți 
pînă i se restituie suma

imputată nejust de către 
unitate. în acest caz, e- 
ficacitatea educativă a a- 
cestui organ de jurisdicție 
a muncii, comisia de litigii 
— este redusă. Ar trebui 
ca pe baza atribuțiilor ce le 
revin in virtutea statutu
lui lor, sindicatele să ve
gheze și să intervină cu 
mai multă exigență pen
tru respectarea prevederi
lor legislației muncii.

Cum asigurăm ca legile 
elaborate de stat în do
meniul muncii să fie res
pectate întocmai, ca ele să 
constituie premise trai
nice, eficiente ale activi
tății întreprinderilor și 
instituțiilor ?

Sintetizăm, în concluzie, 
sugestiile tovarășilor din 
cele mai diferite domenii, 
pe care i-am consultat. Ar 
trebui să fie atrași în mai 
mare măsură juriștii — 
(judecători, procurori, ju- 
risconsulți) cărora le re
vine obligația cetățeneas
că și morală (conform 
noului statut al asociației 
juriștilor) de a sprijini ac
tivitatea organelor de in
fluențare obștească și de 
jurisdicție a muncii — de 
a-și aduce aportul la ac
țiunile de explicare și a- 
plicare a legilor.

Remediul cel mai potri
vit împotrivă acțiunilor 
ilegale este eliminarea 
cauzelor care le-au gene
rat (lipsuri în organizarea 
producției, stil de muncă 
defectuos, formalism). Or
ganizarea științifică a pro
ducției, un stil de muncă 
just, bazat pe stimularea 
muncii colective, exigență, 
controlul operativ, spo
rirea simțului de răs
pundere, creează premi
sele care asigură res
pectarea legalității. în 
același timp conducătorul 
întreprinderii trebuie să 
știe să. Utilizeze Comisiile 
de litigii, consiliile de ju
decată — organe de juris
dicție ce funcționează sub 
controlul și 
Sindicatelor 
crearea unei 
pinii publice 
potriva celor care calcă 
alături de lege.

Se împlinește azi un sfert de 
veac de la moartea marelui ma
tematician român, David Emma
nuel. Includerea sa printre cele 36 
de personalități a căror aniversa
re în anul 1966 este recomandată 
de U.N.E.S.C.O. constituie o înaltă 
dovadă a prestigiului universal de 
care s-a bucurat acest precursor 
al școlii matematice românești. 
Astăzi, cînd știința CUfioăștă la 
noi în țară o înflorire impre
sionantă, devenind o activitate so
cială de prim plan, este o datorie 
să evocăm figurile pionierilor care 
au desțelenit ogorul Cercetării spre 
a-l face primitor și iecund pentru 
urmașii lor.

Unul dintre făuritorii școlii noas
tre matematice a fost David Emma
nuel, care, împreună Cu Spiru Ha- 
ret au cinstea de a ii fost primii 
doctori în matematici din țara 
noastră. De condiție socială mo
destă, iiu al unui tîmplar cu încă 
alți șase copii, el s-a născut în 
1854. Urmează cursurile unui liceu 
din București, dînd meditații pentru 
a se putea întreține și a-și conti
nua studiile. împins de aceeași no
bilă perseverență, pleacă în 1873, 
după trecerea bacalaureatului, să-și 
încerce forțele și aptitudinile de 
cercetător la Paris. Acolo se întreți
ne singur în toi timpul celor șase 
ani de studii, prin mijloacele mize
re pe care 1 le oieră meditațiile o- 
bositoare și care îi răpesc o bună 
parte din puteri și din timpul de 
studiu. Reușește să-și ia licența, 
atît în matematici, cît și în iizică, 
iar în 1879 își susține teza de doc
tor în matematici la Sorbona. Se 
spune că maestrul său, stră
lucitul matematician francez Briot, 
i-a propus să rămînă în Fran
ța pentru a face acolo ca
rieră științifică. Reiuzul acestei 
propuneri ă iost pentru învățămîn- 
tul nostru matematic superior un 
cîștig deosebit de prețios, iiindcă 
David Emmanuel i-a închinat aces
tuia talentul, competența și întrea
ga sa capacitate de muncă de-a 
lungul unei cariere profesorale de 
o jumătate de veac.

Unul din meritele sale cele mai 
de seamă, care iac din David Em
manuel un deschizător de dru
muri, este acela de a ii ridicat sub
stanțial nivelul întregului învăță- 
mînt universitar de matematici. 
Și-a început cariera didactică în 
1879 la Facultatea de științe din 
București, predînd ca suplinitoi 
cursurile de algebră superioară și 
geometrie analitică. în 1882 devine, 
prin concurs, profesor de teoria 
funcțiilor, disciplină pe care a pre
dat-o timp de 47 ani. Concomitent, 
el predă studenților trei cursuri di
ferite : algebră, analiză și teoria 
funcțiilor — la un nivel necunos
cut pînă atunci. De-a lungul anilor, 
David Emmanuel și-a perfecționat 
neîncetat cursurile, dînd dovadă 
de calități desăvîrșite de profesor 
care „trăiește învățătura predată", 
așa cum adevărații artiști își tră
iesc arta.

Prin claritatea și rigoarea de
monstrației însuilețite și umanizate 
de verva, căldura și pasiunea pen
tru știință ce se revărsau în lecțiile 
sale, el a trezit chemarea spre 
cercetare în cei mai buni dintre 
studenții săi. Rînd pe rînd Gh. Ți- 
țeica, A. Davidoglu, Al. Myller, S. 
Sanielevici, Traian Lalescu, V. Vâl-

covici, S. Stoilov au fost elevii săi. 
Ei au continuat și dezvoltat școala 
matematică românească, fructifi- 
cînd învățătura înaltă pe care au 
primit-o în anii uceniciei lor de la 
acest mare, inimos și luminat în
vățător.

După două zeci de ani de muncă 
neîntreruptă, dezinteresată, dusă 
cu rîvnă și devotament, cu pasiune 
și dăruire, David Emmanuel are 
deosebita satisfacție de a vedea 
roadele strădaniilor sale în succe
sele strălucitoare ale acestor elevi 
care își cucereau, ca și el, un nume 
de vază în lumea științifică inter
națională. Matematica românească 
începe astfel să fie stimată pe plan 
internațional, privită cu interes și 
admirație.

Publicarea în 1924 și 1925 a Tra
tatului lui David Emmanuel „Teoria 
funcțiilor", în două volume, a con
stituit un eveniment de seamă în 
literatura de specialitate — și este 
regretabil că el nu a iost tradus 
într-una din limbile de circulație 
internațională pentru a fi pus în 
valoare pe un plan mal amplu. în 
special volumul al doilea Consa
crat teoriei funcțiilor eliptice, poate 
sta cu cinste alături de cele mai 
importante realizări în acest do
meniu.

Vechea „Școală de poduri și șo
sele", devenită mai tîrziu Școala 
politehnică din București, a beneii- 
ciat și ea încă din 1881 de talen
tul și priceperea acestui mare 
profesor. Inginerii care au fost ele
vii săi îi poartă o caldă recunoș
tință pentru modul în care a știut 
să trezească în ei interesul pentru 
o solidă pregătire matematică, a- 
daptată specificului profesiunii lor.

Evocarea figurii lui David Emma
nuel ar fi vitregită de o /lumină 
statornică dacă n-ar fi com
pletată cu latura el umană. 
Rareori un profesor a putut fi iubit 
cu atîta constanță, așteptat cu atî- 
ta simpatie să intre în sală. Sever, 
dar drept, conștiincios, de o deli
catețe sufletească aleasă, el dăru
ia tineretului, odată cu lecțiile sale, 
încrederea absolut necesară celui 
pornit pe căile aspre ale cercetării. 
De o modestie curată, d fugit 
de onoruri și demnități, trăind prin 
și pentru catedra de care nu s-a 
despărțit decît atunci cînd a trebuit 
să o facă pentru totdeauna. în 
1929, la vîrsta de 75 de ani, se re
trage cu discreție în mijlocul căr
ților sale din care nu lipseau volu
me de filozofie și literatură bele
tristică, fericit cînd foștii săi elevi 
veneau să-l viziteze chemați, nu de 
o obligație politicoasă, ci de sen
timente de caldă și respectuoasă 
afecțiune. Se stinge în 1941, la 87 
de ani, dăruind biroul și biblioteca 
sa, cam tot ce poseda ca bunuri 
materiale, Facultății de matematici 
din București.

în reacțiile acelei „chimii" subti- 
■ le și viguroase care a dat naștere 

școlii noastre matematice, dezvol- 
fînd-o puternic în primul ei stert de 
veac de existență David Emma
nuel a jucat rolul esențial de reac
tiv și catalizator.

Prin această operă, pe care de
votamentul, talentul, abnegația și 
patriotismul său au făcUt-o nepie
ritoare, el și-a cîștigat cu o deose 
bită cinste meritul de a fi conside
rat drept cel mai de seamă precur
sor al școlii matematice românești.

îndrumarea 
pentru 

puternice ti
de masă îm-

Timpul probabil pentru 5, 6 și 7 februarie. în țară : Vremea se menjiiu 
schimbătoare, cu cerul temporar noios. Vor cădea precipitații, mai ales în sud
istul și sudul țării. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, iar maximele între mirius 6 
și 4 grade. Local, mai ridicate. Ceată și izolat polei. In București : Vremea se 
menține schimbătoare, cu cer temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura în creștere ușoară. Ceată.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare

in cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace a spus: „Sînt 
fericit să îndeplinesc misiunea de 
ambasador al Cehoslovaciei în 
țara prietenă, România, de al că
rei popor ne leagă adînci și tradi
ționale relații politice,- economice 
și culturale".

Ambasadorul a remarcat că re
zultatele obținute de poporul ro
mân în îndeplinirea sarcinilor im
portante trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român întăresc Republica 
Socialistă România Și prin aceasta 
cauza socialismului și a păcii în 
Europa și în întreaga lume.

în continuare, ambasadorul 
Cestmir Cisar' a arătat că dorința 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, a guvernului și a întregului 
popor cehoslovac este de a dez
volta multilateral relațiile recipro
ce dintre cele două țări și de a în
tări legăturile de prietenie dintre 
popoarele noastre.

în numele președintelui Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, al A- 
dunării Naționale, al guvernului și 
al popoarelor Cehoslovaciei socia
liste, ambasadorul a transmis cal
de salutări frățești președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
nări Naționale, guvernului și 
tregului popor român.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru aprecierile și 
bunele urări adresate poporului 
român și a rugat pe ambasadorul 
cehoslovac să transmită președin-

Marii Adu- 
în-

telui Republicii Socialiste Ceho
slovace și popoarelor Cehoslova
ciei cele mai bune urări și succes 
deplin în activitatea lor rodnică 
pentru continua dezvoltare și în
florire a R.S. Cehoslovace prie
tene.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a arătat că Repu
blica Socialistă România va con
tinua să dezvolte legăturile de 
prietenie și colaborare cu R.S. Ce
hoslovacă pe baza principiilor 
marxism-leninismului și ale inter
naționalismului socialist, spre bi- 
nele popoarelor noastre, al întări
rii unității țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și socialismului în 
lume.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat ambasa
dorului cehoslovac succes în înde
plinirea înaltei sale misiuni în țara 
noastră, asigurîndu-1 că se va 
bucura de tot sprijinul și ajutorul 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Cestmir Cisar.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace a fost însoțit de 
membrii ambasadei. (Agerpres)

.Șl CUM AR TREBUI SA FIE

FORMALISMUL IN ALCĂTUIREA
V I

PLANULUI TEHNICO - ORGANIZATORIC
AL ÎNTREPRINDERII

(Urmare din pag. I)

sector de activitate spre proble
mele specifice muncii lor, nu au 
dat atenția cuvenită alegerii mă
surilor tehnico-organizatorice, lip- 
sindu-se singure de importante a- 
vantaje economice.

Și nu se poate spune că uzina 
„Timpuri noi" nu avea nevoie de 
aplicarea unor măsuri privind în
deplinirea ritmică a planului de 
producție. Aici, în primele două 
decade din luna ianuarie s-a rea
lizat numai 11 la sută din plan. De 
ani de zile stăruie aceeași nerit- 
micitate cronică cu consecințele ei 
nefavorabile asupra folosirii utila
jelor și timpului de lucru, calității 
producției, proporției de realizare 
a producției marfă vîndută și în
casată, a beneficiilor planificate. 
Iată de ce consider că

esențialul în stabilirea unui 
judicios plan M.T.O. îl consti
tuie nu cantitatea de măsuri, 
ci studierea și selecționarea 
lor atentă, pentru a fi aplica
te numai cele care asigură 
realizarea unei cîf mai înalte 
eficiențe economice.

Propunerile de măsuri tehnico-or
ganizatorice ce urmează a fi cu
prinse în plan se cer analizate nu 
numai sub aspectul posibilităților 
de înfăptuire, ci și al eficienței lor, 
adică al modului în care acestea 
participă la îmbunătățirea indica
torilor cantitativi și calitativi ai 
planului.

Aceste calcule dau perspecti
va, întăresc convingerea a- 
supra mărimii efectelor econo
mice și au puterea de a cana
liza eforturile colectivelor spre 
măsurile valoroase,

nu spre lucruri mărunte. Ce se în- 
tîmplă cînd calculele se fac la 
mare viteză, din birou, prin apre
cieri aproximative ? Asemenea cal
cule nerealiste, nesemnificative 
s-au întocmit anul trecut la Uzina 
mecanică de mașini și utilaj mi
nier din Baia Mare. Ca urmare, a- 
numite măsuri nu au dat roadele 
scontate în practică. Era firesc ca 
în acest an să se elaboreze cal
cule exacte și, pe această bază, 
cele mai eficiente propuneri ale 
colectivului, referitoare la îmbună
tățirea calității pieselor turnate, a- 
sigurarea decalajului rațional în
tre secții, utilizarea la întreaga ca
pacitate a mașinilor să fi fost in
cluse în planul M.T.O. Deși condu
cerea tehnico-administrativă a cu
noscut prea bine implicațiile nefa
vorabile ale unei astfel de apre
cieri incorecte a eficienței propune
rilor colectivului uzinei, totuși, nici 
în acest an ea nu a aprofundat 
studiile tehnice și economice, fapt 
care să-i permită șă măsoare cît 
mai precis efectele măsurilor pre
conizate.

Cum se concretizează acest cal
cul superficial al eficienței măsuri
lor tehnico-organizatorice ? Pe de 
o parte în subevaluări, iar pe de 
altă parte în supraevaluări. Sub
stratul unor astfel de calcule este 
lesne de înțeles.

Supraevaluarea efectelor eco
nomice ale unor măsuri, de 
pildă cele referitoare la mica 
mecanizare, vizează ușurarea 
acordării creditelor bancare 

dar, în același timp, duce la con
centrarea eforturilor pe piste false, 
în final neobținîndu-se rezultatele 
scontate.

Dar subevaluarea eficienței 
măsurilor tehnico-organizatori
ce ? Ea are drept consecință 
neglijarea unor importante re-

® Ieri seară, pe scena Teatrului de stat din 
Constanța a fost prezentat în premieră specta
colul de estradă „Ploaia de musafiri" de I. Avian 
și Fred Firea. Regia artistică este semnată de 
Constantin Dinischiotu.

DEMONSTRAȚII PRACTICE UTILE

• Pînă în prezent, la spectacolele cinemato
grafice organizate în cadrul Festivalului filmu
lui la sate, în regiunea Iași, în prima și a doua 
etapă, au luat parte 550 000 de spectatori, cu 
peste 50 la sută mai mult față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

LA ANIVERSAREA TRATATULUI 
ROMÂNO-SOVIETIC

• Pentru cunoașterea de către cumpărători a 
modului de utilizare a produselor electrocasnice 
de folosință îndelungată, la magazinul „Tehno- 
metal" din Calea Victoriei nr. 39 se organizează 
săptămânal demonstrații practice după următo
rul program : marți orele 16,30—19,00 pentru 
mașini de spălat rufe; miercuri, orele 16,30— 
19,00, pentru mașini de cusut; vineri, orele 
16,30—19,00, pentru aspiratoare de praf.

• La Școala de șoferi amatori și motocicliști 
din str. Batiștei nr. 6 din Capitală au început 
înscrierile pentru un nou curs auto, gradul I 
(motocicliști).' înscrierile se fac la secretariatul 
școlii în zilele de luni, miercuri și vineri, orele 
8—10. Tel. 12 04 10.

• Sub îndrumarea Comisiei centrale pentru 
recensămîntul populației și locuințelor s-au edi
tat formularele de bază pentru recenzarea popu
lației, buletinul clădirii și buletinul locuinței, 
într-un tiraj total de peste 24 milioane de exem
plare. O parte a și fost expediată comisiilor lo
cale.

EXCURSII PESTE HOTARE

• O.N.T. Carpați organizează în luna viitoare
mai multe excursii peste hotare cu trenul :
pentru 9 zile în R. P. Polonă, pe traseul Crako- 
via-Varșovia ; pentru 10 zile, în R. S. Ceho
slovacă, pe ruta Budapesta-Praga-Brno-Brati- 
slava ; în U.R.S.S. pentru 7 zile la Cernăuți- 
Lvov și 8 zile la Chișinău-Odesa ; pentru 4 zile 
în R. P. Ungară, cu vizitarea 
pesta. înscrieri și informații 
agenția O.N.T. „Carpați" din 
la agențiile O.N.T. din țară.

orașului Buda- 
suplimentare la 

Bd. Republicii și

LOTO

Tragerea excepțională pentru autoturisme 
din 3 februarie 1966

I ® în prezent, la noul „Hotel turistic1’ din Pia
tra Neamț, cu 264 de paturi, se fac ultimele lu
crări în vederea dării lui în folosință. Aici vor 
mai funcționa un restaurant, o cofetărie, o bra
serie, im magazin pentru desfacerea produselor 
de artizanat.

zerve interne de îmbunătățire R
a activității întreprinderii.

Măsurile tehnico-organizatorice 
să fie fundamentate, pe calcule rea- B 
liste, științifice, care să pornească S 
de la aprecierea obiectivă a efec- “ 
telor economice, îneît să mobili- n 
zeze colectivele în aplicarea lor S 
neîntîrziată în practică. 8

Aș vrea să mă opresc mai mult 
asupra estimării exacte a eficien
ței unor măsuri care privesc 

îmbunătățirea calității produ
selor — care constituie unul 
din obiectivele de prim ordin 
ale planului de stat.

Ce se desprinde din practica unor 
unități economice ? In dreptul mă
surilor de ridicare a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, ori 
sînt trecute asemenea efecte : se 
vor reduce reclamațiile, se vor res
pecta normele de calitate — evi
dent, aprecieri care numai la îm
bunătățirea calității nu se referă — 
ori nu se menționează nimic. Cau
za principală a existenței acestor 
efecte puerile, care nu spun mare 
lucru, constă în faptul că, pentru 
o serie de produse, nu s-du contu
rat clar criteriile de determinare a 
calității. încă un motiv în plus 
pentru ca

ministerele, organele economi
ce șl cadrele tehnice să urgen
teze stabilirea științifică, pen
tru Ilecare ramură șl întrejprln- 
dere, a celor mai raționale cri- life — fără a se aștepta dările de 

seamă contabile și statistice. Nu 
același lucru se poate spune des
pre conducerile unor unități din 
cadrul Direcției regionale a econo
miei forestiere Banat care, după 
ce s-a întocmit planul M.T.O., nu 
se mai interesează de realizarea 
lui și apoi se plîng că nu au avut 
condiții pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție.

Acum, cînd unitățile economice

Cu prilejul turneului întreprins 
în țara noastră de către Ansam
blul de stat de cîntece și dansuri 
din Republica Populară Albania, 
Ion Moraru, vicepreședinte' al' Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a oferit joi după-amiază Un 
cocteil la restaurantul Athenee 
Palace. Au participat personalități 
ale vieții culturale, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, membri ai unor ansam
bluri artistice din Capitală.

Au luat parte, de asemenea, Răpi 
Gjermeni, ambasadorul R. P. Al

Aici, conducerile tehnlco-admlnis- 
trative controlează periodic cum 
șefii de secții, maiștrii sau șefii de 
brigăzi îndeplinesc măsurile stabi-

Faza I. Extragerea I : 22 49 25 ; a II-a : 20 
54 44 ; a III-a 46 60 2 ; a IV-a : 15 22 77 ; a 
V-a : 50 42 20.

Faza a II-a. Extragerea a Vl-a ■ 76 55 6 ; 
a Vil-a 83 19 79 ; a VIII-a : 26 21 14 ; a IX-a : 
71 3 48.

Faza a III-a. Extragerea a X-a : 24 54 48 ; 
a Xl-a 53 82 48.

Faza a IV-a. Extragerea a XH-a : 19 22 79. 
Fond de premiu provizoriu : 4 695 750 lei.

Se împlinesc astăzi 18 ani de 
cînd istoria relațiilor frățești dintre 
popoarele român și sovietic a Con
semnat un important eveniment — 
încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare șl asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovie
tică.

Sentimentele de prietenie ale 
poporului nostru față de prima 
țară a socialismului victorios și-au 
găsit o ilustrare încă în anii grei 
ai ilegalității, cînd clasa munci
toare, oamenii muncii din România 
în frunte cu comuniștii, sfidînd 
prigoana vechilor regimuri, și-au 
manifestat simpatia și solidari
tatea activă cu patria Revolu
ției din Octombrie. Sîngele văr
sat în comun în lupta pentru 
eliberarea completă a țării noas
tre, pentru înfrîngerea fascis
mului, a cimentat relațiile de prie
tenie dintre popoarele român și 
sovietic'. După instaurarea puterii 
populare în România, între țările 
noastre s-au statornicit trainice le
gături de solidaritate, alianță și co
laborare multilaterală. Tratatul în
cheiat la 4 februarie 1948 a consti
tuit o temelie puternică pentru lăr
girea și adîncirea continuă a rela
țiilor frățești dintre cele două țări.

Relațiile multilaterale dintre Re
publica Socialistă România și Uni
unea Sovietică, bazate pe princi
piile marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, ale e- 
galității în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, avanta
jului reciproc și întrajutorării to
vărășești au cunoscut și cunosc o 
continuă dezvoltare. Vizita făcu
tă în Uniunea Sovietică, în luna 
septembrie 1965, de către delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a prilejuit o nouă afir
mare a legăturilor prietenești din
tre cele două partide, dintre țările 
și popoarele noastre.

în anii care au trecut de la sem
narea tratatului, o largă dezvolta
re a cunoscut colaborarea econo
mică româno-sovietică. în perioada 
1961—1965, schimbul reciproc de 
mărfuri a înregistrat o creștere de 
peste 65 la sută în comparație cu 
perioada precedentă de 5 ani. Dez
voltarea și diversificarea econo
miei țărilor noastre a creat noi 
condiții pentru intensificarea 
schimburilor economice reciproce.

T E L E G

în acest sens, Acordul comercial 
de lungă durată pe perioada 1966— 
1970, semnat în decembrie trecut, 
prevede o sporire de aproximativ 
1,3 ori a volumului livrărilor reci
proce de mărfuri, față de acela din 
acordul pe anii 1961—1965. în baza 
noului acord, România va livra 
Uniunii Sovietice instalații de fo
raj și alte Instalații pentru indus
tria petrolieră, utilaje electrotehni
ce, vase, remorci, cisterne și bascu
lante, produse petroliere, laminate 
și țevi de oțel, cauciuc sintetic, mo
bilă, confecții, tricotaje și alte 
mărfuri. Uniunea Sovietică va livra 
României mașini-unelte, utilaj de 
ridicat, transportat și pentru con
strucții, utilaj electrotehnic, utilaj 
de telecomunicații, autoturisme, 
cocs, cărbune cocsificabil, minereu 
de fier, fero-aliaje, metale neferoa
se și laminate, bumbac și alte 
mărfuri.

în același timp, s-au dezvoltat 
și legăturile tehnico-științifice, 
care joacă un rol însemnat în ri
dicarea producției celor două țări 
la un nivel tehnic tot mai înalt. 
La rîndul lor, schimburile cultu
rale contribuie la cunoașterea reci
procă a valorilor și creațiilor spi
rituale, la întărirea prieteniei 
româno-sovietice.

Dedicîndu-și eforturile creatoare 
vastei opere constructive ce se des
fășoară în țările lor, popoarele ro
mân și sovietic sînt profund inte
resate în consolidarea păcii în 
lume. împreună,cu celelalte state 
socialiste, țările noastre sprijină 
mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor asuprite, militează 
pentru zădărnicirea acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului, pentru 
preîntîmpinarea unui nou război 
mondial, pentru dezvoltarea cola
borării între popoare.

Dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietice slujește intereselor am
belor popoare, intereselor întăririi 
unității țărilor socialiste, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Poporul nostru se bucură de 
succesele obținute de poporul so
vietic sub conducerea P.C.U.S.

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a Tratatului româno-so- 
vietic, poporul nostru transmite po
poarelor U.R.S.S. un frățesc salut 
și urarea de a obține noi. și mari 
victorii în construcția comunistă 
și în lupta pentru apărarea păcii.

RAME

banta la București, și membri ai 
ambasadei.

★

Printre numeroasele manifestări 
care au loc în țara noastră în ca
drul „Anului Dante" (mai 1965— 
mai 1966), se numără și expoziția 
„Dante Alighieri" deschisă joi la 
amiază la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, în prezen
ța a numeroși oameni de artă și 
cultură.

La vernisaj au fost prezenți Edu
ard Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Octav

Livezeânu, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Au fost de 
față membri ai corpului diploma
tic.

Cu acest prilej a vorbit prof, 
univ. Al. Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul-Comitetului de Stat 
tură și Artă'.

Niccolo Moscato,
Italiei la București, 
pentru multiplele manifestări în
chinate în România marelui poet 
italian.

ambasadorul
a mulțumit

(Agerpres)

Cu ocazia celei de-a XVIII-a a- 
niversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, a adresat o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste, A. A. Gromîko, prin care-i 
transmite felicitări și își exprimă 
convingerea că relațiile de priete
nie trainică și colaborare frățeas
că statornicite între statele noas
tre se vor dezvolta continuu, spre

binele ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii în lumea 
întreagă.

★

Cu același prilej, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, a adresat o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, în care îi transmite 
felicitări cordiale și își exprimă 
convingerea că relațiile de priete
nie frățească și colaborare multi
laterală dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu spre binele 
popoarelor noastre, în interesul 
păcii și socialismului. (Agerpres)

terii de apreciere a calității 
pe produse sau grupe de pro
duse, pe sUbansamble, repere 
șl operații.

Dar în cazul unor întreprinderi 
ca „Textila’-Pitești, IPROFIL „Re- 
publica'-Sibiu, „Proletarul"-Bacău, 
calcularea inexactă a eficienței 
măsurilor care privesc îmbunătă
țirea calității nu se datorește nu
mai lipsei anumitor criterii de de
terminare, Ci insuficientei preocu
pări pentru perfecționarea însuși
rilor calitative ale produselor, cum 
sînt : durabilitate, rezistență în uti
lizare, poziții coloristice, grad de 
finisare. Așa se explică de Ce în
treprinderile amintite nu pun preț 
pe măsurile de cieștere a nivelu
lui calitativ al produselor, de ce 
au avut refuzuri de mărfuri din 
partea beneficiarilor. în ultimă in
stanță și această determinare 
„după ureche" a eficienței măsuri
lor reflectă același formalism în 
întocmirea planurilor M.T.O.

Oricît de judicioase și eficace ar 
fi măsurile tehnico-organizatorice, 
ele nu vor da roadele așteptate 
dacă nu se va urmări temeinic rea
lizarea lor. Aceasta este, de altfel, 
o îndatorire a conducerilor de în- 
treprinderi. de

a asigura aplicarea propuneri
lor muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, de a le finaliza 
ia timp și în cele mai bune 
condiții.

Totodată, îndeplinirea măsurilor 
este o dovadă de respect față de 
înțelepciunea colectivă și are a- 
vantajul incontestabil de a stimula 
permanent gîndirea tehnică și eco
nomică imprimînd planului M.T.O. 
acel caracter dinamic propriu. Ex
periența unor unități industriale ca 
„Republica" din București, „In
dependența"-Sibiu, arată Clar că 

cele mai mari efecte se obțin 
atunci cînd la baza aplicării 
planurilor M.T.O. stau graiice, 
cînd măsurile eficiente, deose
bite, se aplică cit mai repede, 
în prima parte a anului și nu 
se amînă de la un trimestru 
la altul.

au pășit în a doua lună a acestui 
an, cînd colectivele lor sînt anga
jate în lupta pentru realizarea pla
nului șl a angajamentelor în între
cerea socialistă pe 1966, în privin
ța îmbunătățirii calității produse
lor, creșterii producției șl producti
vității muncii, realizării de econo
mii și beneficii peste plan, este ne
cesar ca în fiecare întreprindere 
să se asigure aplicarea celor mai 
eficiente măsuri pentru a se orga
niza mai bine producția și munca 
și, pe această bază, să se ridice 
nivelul activității economice pe o 
nouă treaptă.

fejele „microclimatului1'. Vasile Dor
ea, Gheorghe Rață și ca ei alifia și 
alifia au învățat nu numai să asculte 
vocea pămîntului, dar să-și impună 
propriul lor glas, propria voință. A- 
ceasfă voință colectivă a Ardusatului 
face ca recoltele să-și înceapă ger
minația încă sub platoșele sure ale 
lui februarie.

„Cine poate 
să nu vibreze alături

ECONOMIA U.R.S.S.
ÎN ANUL 1965

GERMIN de artiștii români ?“»

(Urmare din pag. I)
I

(Urmare din pag. I)

geme înfundat și te cheamă să-l 
slobozești din sfrînsoate. Cînd îl 
spală ploile, îți cere sucul îngrășă
mintelor, să se întremeze. Pe deal — 
îți cere livadă. în luncă — legume. 
Șl cîle, cîte încă fiu îți mal cere pă- 
mîntul în tot timpul anului.

Peste aceste clamări ale ogoarelor 
deluroase ori de pe malul Someșului 
se aud însă limpede altfel de glasuri. 
Ale ardusătenilor care, fie aduc răs
punsuri pămînfului, fie își fac planuri 
șl își chibzuiesc de pe acuțn încolo 
rosturile.

Experiența cooperaiistă i-a con
vins pe toți că vîna temeinică a bel
șugului se află numai în agricultura 
diferențiată și intensivă. Un generos 
plan de fertilizare a solului a fost 
opera nu numai a consiliului de con
ducere ; el răspundea unei opinii 
generale. După cîflva ani de folosire 
a amendamentelor și a îngrășămin
telor, convinși deplin de eficiența 
lor, pare firesc acum câ ardusătenii 
să considere „insuficiente” cantitățile 
ce le folosesc, cu toate că acestea 
cresc în fiecare an.

Paralel „dialogului” cu pămînfurile 
arabile, ei angajează disputa cu pă
șunile (pe care le îngrașă), cu tere
nurile erodafe (unde plantează li
vezi Intensive), precum șt cu celelalte

sectoare ce pot aduce venituri. La 
ultima adunare generală, de pildă, 
a fost îmbrățișată cu mult entuziasm 
ideea construirii unei sere de mari 
proporții, investiție care, după calcu
lele unora dintre vorbitori, ale lui 
Sarea Ion de pildă, sau ale lui Du
mitru Varga, sau ale lui Ion Rusu, 
„în cel mult tri ani s-ar amortiza 
cu tătul”. Dar agricultura intensivă 
înseamnă în primul rînd o bună or
ganizare a vieții interne a coopera
tivei, aflarea acelui „tonus" stimula
tor, capabil a face ca dialogul cu 
pămînfurile să nu se desfășoare ri
gid, ci avînd în vedere sporul de 
bunăstare și mulțumire Intimă pe care 
cată a-l afla prin aceasta întregul sat. 
Despre resursele Iul „mai bine I” ar 
fi multe de spus. Deviza aceasta pre
zidează inițiative, investiții, munca 
de fiecare zi. La capătul fiecărui an 
e o bucurie să poți spune că, de pe 
același pămînt, ai scos cu atît mai 
mult porumb, cu atît mai mulți cartofi, 
cu atît mai mulf firi sau floarea-soa- 
relui...

Sporul acesta ajunge în casa fa. 
Satul întreg simfe cum în el a pă
truns mai multă bogăție. Satul simfe 
că producțiile mai mari decîf cele 
anterioare se datoresc oamenilor care 
au muncit mai bine, care au șfiuf să 
țină mai îndeaproape frîiele pămîn- 
turilor, în marea cavalcadă prin vîr-

După ce analizează cu minuțiozi
tate afîf dansurile cîf și piesele de
orchestră, elogiind virtuozitatea, vi- S 
talitatea, poezia și ritmul spectacolu- | 
lui, găsind în fiecare număr trăsătu
rile captivante ale folclorului nostru, 
cronicarul continuă: „Coregrafia aces
tor dansuri este de prima mînă, fiind
că elementele dansului sînt stilizate 
în mod strălucit, fără a se pierde din 
simplitatea și autenticitatea spiritului 
popular. Orchestra folclorică, care îm- | 
parte programul cu baletul, nu este 
mai puțin impresionantă și plină de 
culoare. Toți violoniștii par adevăraji I 
virtuoși. Solistul de la taragot este I 
un vrăjitor, cel de la fluier un ex
pert la fel de remarcabil. Dialogul I 
la țambale este superb, iar despre 
naist fot ce se poate spune este că 
nu are nevoie nici de un pian Stein- I 
Way șl nici de o vioară Stradivarius 
pentru a crea o muzică cu adevărat 
magică... Costumele sînt cu adevărat ' 
fascinante. Cine poate oare s" 
vibreze alături de artiștii români?".

în „New York Times”, sub semnă-

levărat B 
să nu a

... , „MM »=.....  g
fura lui Clive Bernes, după o amplă H 
analiză de specialitate a dansurilor “ 
pe care le apreciază ca fiind extrem 0 
de variate și interesante, cronicarul n 
se ocupă în mod special de originea 
dansului românesc și zăbovește mult R 
cu elogii asupra Călușului, dansului H 
fetelor din Căpîlna, a nunții de pe ® 
Someș. b

MOSCOVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
După Comunicatul Direcției cen
trale de statistică cu privire la în
deplinirea planului de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1965 dat publici
tății la Moscova, în acest an pro
ducția a crescut, în toate ramu
rile producției materiale, cu aproa
pe 7 la sută. Producția întregii in
dustrii a sporit cu 8,6 la sută, a a- 
griculturii cu 1 la sută. Venitul 
național a crescut cu 6 la sută.

în comunicat se arată, de ase
menea, că în ultimii șapte ani pro
ducția industrială a U.R.S.S. a 
crescut cu 84 la sută, față de 80 
la sută cît s-a prevăzut în plan.

Printre realizările obținute în 
Uniunea Sovietică în anu! trecut 
se numără producerea a 507 mili
arde kWh energie electrică, creș
terea extracției de țiței la 243 mi
lioane tone, a producției de oțel la 
91 milioane tone. Producția de în
grășăminte minerale a crescut cu 
22 la sută.

Potrivit datelor preliminare, 
producția agricolă a fost în anul 
1965 ceva mai mare față de nive
lul cel mai înalt al producției a- 
gricole sovietice, atins în anul pre
cedent. Producția de carne a cres
cut cu 16 la sută, iar cea de unt — 
cu 24 la sută. Venitul global al 
colhozurilor a crescut în decursul 
anului cu 16 la sută. Ca urmare 
a secetei din regiunile răsăritene, 
s-a redus. recolta globală de ce
reale, ea cifrîndu-se la 120,5 mili
oane tone. Ca rezultat al măsuri
lor adoptate, se arată în comu
nicat, necesarul țării în produse 
de panificație se asigură integral.

In cursul anului trecut, agricul
tura sovietică a primit 240 000 trac
toare, peste 77 000 autocamioane și 
tot atîtea combine cerealiere.

Salariul mediu lunar în bani al 
muncitorilor și funcționarilor a 
crescut de la 90 la 95 ruble. Dacă 
adăugăm la aceasta plățile și în
lesnirile obținute din fonduri so

ciale, salariul mediu a crescut de 
la 121 la 128 ruble lunar. La fi
nele anului, aproximativ 8 milioa
ne de colhoznici primeau pensie. 
Totodată, au fost reduse prețurile 
de stat cu amănuntul la un" nu
măr de bunuri de larg consum, în 
urma cărora populația a realizat 
într-un an o economie de 1,2 mi
liarde ruble.

în CUrșul anului trecut, economia 
națională a U.R.S.S. a ptirriit 1 mi
lion de specialiști, inclusiv 400 000 
cu studii superioare. în țâră învață 
71 milioane de oameni.

în Uniunea Sovietică, în 1965, 
s-au construit case de locuit cu o 
suprafață totală de circa 78 mi
lioane metri pătrați, cu aproape 3 
milioane metri pătrați mai mult 
decît în anul 1964. în afară de a- 
ceasta, în colhozuri s-au construit 
peste 350 000 case de locuit.

La data de 1 ianuarie 1966, popu
lația U R.S.S. era de aproximativ 
232 milioane locuitori.

DUSSELDORF 3 (Agerpres). — 
Biroul Politic.al C.C. al Partidului 
Comunist din Germania a dat o 
declarație în care protestează îm
potriva urmăririi comuniștilor și a 
altor forțe progresiste din Indone
zia. în declarație se spune : „Parti
dul Comunist din Germania cere 
încetarea imediată a uciderilor în 
masă. El se declară solidar cu co
muniștii indonezieni care de.de
cenii întregi luptă în primele rîn- 
duri pentru independență națio
nală și pace, pentru fericirea po
porului lor".



te pe toate
ES In numeroase orașe din Italia 
*" se desfășoară mitinguri și de
monstrații de protest împotriva re
luării bombardamentelor america
ne asupra R.D. Vietnam. Muncito
rii de la fabricile de sticlă din ora
șul Livorno au adresat guvernului 
italian apelul de a-și aduce aportul 
la restabilirea păcii în Vietnam. 
Demonstrații de protest împotriva 
bombardamentelor americane în 
Vietnam au avut loc și în Florența.

PEKI N PR AGA

„Să înceteze
agresiunea"

Guvernul S. U. A

Vizita delegației guvernamentale
romane in Anglia

Mișcarea pentru unitate și co- 
ordonare sindicală din Argen

tina a dat publicității o declarație 
în care condamnă acțiunile agresi
ve ale Statelor Unite împotriva Re
publicii Democrate Vietnam. „Prin 
reluarea bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, se sub
liniază în declarație, imperialismul 
american și-a demonstrat intenții
le sale agresive, care nu pot 
mascate de așa-zisa ofensivă 
pace a Washingtonului".

fi 
de

RS Un grup de 25 de parlamentari 
““ englezi, dintre care 23 laburiști 
și doi liberali, a înmînat joi Am
basadei S.U.A. la Londra o scri
soare de protest împotriva reluării 
bombardamentelor americane în 
Vietnam.

Asociația indiană de solidari- 
tate cu țările Asiei și Africii a 

dat publicității o declarație în 
care se subliniază că „reluarea 
bombardamentelor americane asu
pra teritoriului R. D. Vietnam re
prezintă o încercare evidentă de 
extindere a'acțiunilor militare, care 
ar putea duce la un conflict nu
clear".

Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze a dat 
publicității o declarație în legătu
ră cu reluarea de către S.U.A. a 
bombardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam și discutarea 
în Consiliul de Securitate a. pro
blemei vietnameze. „Guvernul și 
poporul chinez — se spune în de
clarație — sprijină pe deplin pozi
ția justă a guvernului R. D. Viet
nam și condamnă cu indignare 
noile crime comise de imperialis
mul american împotriva poporului 
vietnamez". „Pentru ca problema 
vietnameză să fie reglementată, 
Statele Unite trebuie să se con
formeze cu adevărat acordurilor 
de la Geneva, să accepte cele pa
tru puncte ale guvernului R. D. 
Vietnam și declarația în cinci 
puncte a ~ 
de eliberare din Vietnamul de 
sud, să înceteze agresiunea împo
triva Vietnamului, să-și retragă 
toate forțele armate și' cele ale 
sateliților lor din Vietnamul de 
sud și să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur problemele". 
In declarație se reafirmă că dis
cutarea problemei Vietnamului în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
este în întregime ilegală. „Poporul 
chinez — se spune în încheierea 
declarației — va sta cu fermitate 
alături de poporul frate vietnamez 
în lupta comună pentru înfrînge- 
rea totală a agresorilor ameri
cani".

Frontului național

5J 
poartă întreaga 
răspundere

Agenția C.T.K. anunță că în șe
dința sa din 2 februarie, guvernul 
R. S. Cehoslovace a ascultat rapor
tul ministrului afacerilor externe 
și a exprimat un protest hotărît 
împotriva reluării bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam de că
tre forțele armate ale S.U.A.

Guvernul cehoslovac a apreciat 
reluarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam ca o acțiune de în
călcare grosolană a acordurilor de 
la Geneva din 1954, cu privire la 
Indochina, precum și a normelor 
fundamentale ale dreptului inter
național și ale umanității. „Prin a- 
ceastă acțiune, guvernul S.U.A. 
și-a asumat întreaga răspundere 
pentru agravarea continuă a situa
ției internaționale". Guvernul Re
publicii Socialiste Cehoslovace a 
reafirmat hotărîrea sa de a acor
da și de acum înainte Republicii 
Democrate Vietnam un ajutor mul
tilateral în lupta sa împotriva 
agresorului.

u

Declarația F.N.E

LONDRA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te: Joi după-amiază, Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducăto
rul delegației guvernamentale ro
mâne, a avut o întrevedere cu 
Douglas Jay, ministrul comerțului 
al Marii Britanii. La convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej 
la Ministerul Comerțului au mai 
luat parte din partea română: 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra ; din partea bri
tanică : Roy Mason, ministru de

stat, Leslie Charles Glass, amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

In seara aceleiași zile, guvernul 
britanic a oferit o recepție în cin
stea delegației guvernamentale ro
mâne la Banqueting House, în 
White Hall. Oaspeții au fost pri
miți de Douglas Jay, ministrul co
merțului al Marii Britanii.

Au luat parte membri ai gu
vernului britanic, înalți funcțio
nari și alte persoane oficiale, 
membri ai Parlamentului britanic, 
academicieni, reprezentanți ai Ca
merei de Comerț din Londra, con
ducători ai unor mari firme indus
triale și comerciale, oameni 
știință și cultură, ziariști.

de

Ceylon. Vedere a portului Colombo

ATENA

ÎN PARLAMENT Și
ATENA 3. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Proiectul de lege fiscală con
stituie în prezent problema asupra 
căreia și-au concentrat atenția toa
te forțele politice și economice ale 
Greciei. Presa de toate orientările 
publică pe primele pagini ample 
comentarii și știri, atît despre dez
baterile agitate, pline de controver
se din forul legislativ, cît și despre 
acțiunile de protest ale opiniei pu
blice, care au îmbrăcat forme din
tre cele mai diverse.

In parlament s-au format două 
tabere. Prima (deputății E.R.E., 
Partidul progresist și cei guverna
mentali) susține necesitatea adop
tării în principiu a liniei guvernu-

ÎN AFARA IUI o • •

lui de rezolvare a crizei ivite în 
balanța deficitară a investițiilor 
prin sporirea impozitelor. A doua 
tabără (deputății partidelor Uniu
nea de centru și E.D.A.) se opune 
categoric oricărei măsuri economi
ce care ar duce la creșterea cos
tului vieții și la scăderea puterii de 
cumpărare a populației.

Totodată, în țară, în ultimele 
două săptămîni a izbucnit și 
s-a generalizat o puternică mișca
re grevistă. Una după alta, aproa
pe toate ramurile economiei națio
nale au fost paralizate. Principalele 
revendicări sînt retragerea proiec
telor fiscale din discuția parlamen
tului și sporirea salariilor.

ROMA DIFICULTĂȚILE
IN SOLUTIONAREA CRIZEI

GUVERNAMENTALE SE MENȚIN

I

Miercuri seara a avut Ioc în piața centrală din Viena o mare de
monstrație de protest împotriva reluării de către S.U.A. a bombarda
mentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam. Participanțil la demonstrație 
purtau lozinci pe care se putea citi: „Americani, plecați din Vietnam";

..Vietnamul — vietnamezilor"

HANOI 3 (Agerpres). — Frontul 
național de eliberare din Vietna
mul de sud a dat publicității o de
clarație în legătură cu cererea gu
vernului Statelor Unite privind 
examinarea situației din Vietnam 
în Consiliul de Securitate al O.N.U., 
anunță agenția Eliberarea. Consi
liul de Securitate, subliniază de
clarația, nu are dreptul să adopte 
hotărîri în probleme care privesc 
poporul sud-vietnamez, și toate 
rezoluțiile sale în problema viet
nameză vor fi considerate de 
F.N.E. nule și neavenite.

Declarația relevă, de asemenea, 
că singura cale justă pentru resta
bilirea păcii în Vietnamul de sud 
este retragerea tuturor trupelor 
americane și ale sateliților lor din 
Vietnamul de sud, lichidarea tutu
ror bazelor militare ale S.U.A., 
astfel încît poporul vietnamez 
să-și poată rezolva singur proble
mele sale interne.

★
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit din nou miercuri în 
legătură cu cererea americană de 
înscriere pe ordinea de zi a pro
blemei situației din Vietnam. Cu 
9 voturi pentru, două contra (R. P. 
Bulgaria, U.R.S.S.) și 4 abțineri 
(Franța, Mali, Nigeria 
adică cu un număr de 
nim necesar aprobării 
de procedură) S.U.A. 
atragă Consiliul de Securitate 
discutarea „situației din Vietnam".

In Comitetul celor 18 pentru dezarmare

MtSăJUl PREȘEDINTELUI
1

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S

și Uganda), 
voturi mi- 

chestiunilor 
a reușit să 

la

ROMA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
întîlnirile avute de primul minis
tru desemnat, Moro, cu reprezen
tanții socialiști, social-democrați și 
republicani au confirmat o dată 
mai mult cît de acute sînt contra
dicțiile dintre partenerii la viitoa
rea coaliție guvernamentală, de cen- 
tru-stînga. în timp ce democrat- 
creștinii vor să imprime acestor 
contacte un caracter general, evi- 
tînd astfel discutarea problemelor 
urgente, socialiștii se situează pe 
poziții contrare. In cadrul consul
tărilor de miercuri, Moro a insistat 
numai asupra structurii viitorului 
cabinet și, întrucît nu s-a ajuns la

un acord mulțumitor, el a stabilit 
contacte separate cu conducătorii 
partidelor respective, precum și cu 
alte personalități politice.

în comentariile lor, ziarele oglin
desc impasul în care se află solu
ționarea crizei. „II Messagero" ara
tă că nu există încă nici un acord 
între partide pentru formarea gu
vernului și că în întîlnirile de pînă 
acum Moro a încercat să depășeas
că marile contraste care separă pe 
democrat-creștini de socialiști și so
cial-democrați în problemele pri
vind structura noului guvern. 
„L’Unita" subliniază că există se
rioase dificultăți pentru soluționa
rea crizei.

Spania PLECAREA DIM HELSINKI 
A DELEGAȚIEI P.C.R.

HELSINKI 3 (Agerpres). — Joi 
a plecat din Helsinki delegația 
Partidului Comunist Român con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările celui de-al 
14-lea Congres al P.C. din Finlan
da. Pe aeroport, delegația P.C.R. 
a fost condusă de Martti Malm- 
berg, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.C. din Fin
landa, Hertta Kuusinen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Finlanda, O. Pojkolainen, șeful 
secției relațiilor externe, precum 
și de alți activiști ai C.C. al P.C. 
din Finlanda.

Continuă căutărilesemul plan al lucrărilor acestuia 
află astăzi sarcina înfăptuirii unui 
complex de măsuri legate de dezar
marea nucleară. Guvernul sovietic 
stăruie asupra necesității de a se 
încheia neîntîrziat un tratat cu 
privire la nediseminarea armei nu
cleare.

Guvernul sovietic propune să fie 
examinată problema lichidării ba
zelor militare și evacuarea trupe
lor de pe teritorii străine, și a 
realizării neîntîrziate a programu
lui referitor la dezarmarea nuclea
ră. Una din sarcini trebuie să fie, 
apune mesajul, micșorarea bugete
lor militare ale statelor, care, îm
preună cu 
contribuie 
lor dintre

Au luat . . .
Angliei, Canadei, Poloniei și Nige
riei, care au sublimat necesitatea 
de a se studia cu atenție toate pro
punerile primite de Comitet.

GENEVA 3. Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : In 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, șeful delega
ției sovietice, Semion Țarapkin, a 
dat citire mesajului adresat parti- 
cipanților la conferință de către 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, Alexei Kosî- 
ghin.

In legătură cu agresiunea S.U.A. 
din Vietnam, mesajul arată că ea 
este o agresiune împotriva tuturor 
țărilor și popoarelor care își apără 
libertatea, independența, dreptul 
suveran de a făuri viața potrivit 
propriei dorințe, fără vreun ames
tec dinafară. Ideile păcii și dezar
mării sînt incompatibile cu poli
tica intervenției armate în trebu
rile altor țări și popoare.

Arătînd că datorită puterilor din 
blocul N.A.T.O., Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare nu a reu
șit să obțină rezultate apreciabile, 
în mesaj se spune că Uniunea So
vietică . propune Comitetului un 
program concret de măsuri. Pe pri-

proiectilelor nucleare

alte măsuri similare, să 
la normalizarea relații- 
țări.

apoi cuvîntul delegații

MADRID 3 (Agerpres). — Joi 
s-au încheiat operațiunile de „cu
legere" a rămășițelor celor două 
avioane americane, care s-au cioc
nit la 17 ianuarie, în apropiere de 
Cuevas de Almanzora. Activitatea 
flotilei staționate în larg, în drep
tul coastelor Palomares și Villari- 
cos, a fost redusă, așteptîndu-se 
sosirea celor două submarine ame
ricane „Alvin" și „Aluminaut", 
care, începînd de săptămîna vii
toare, vor continua cercetările pen
tru recuperarea proiectilelor nu
cleare, aflate la o adîncime de 
300—400 metri pe fundul mării. 
Ambasadorul Statelor Unite la Ma
drid, Biddle, a sosit la Palomares 
pentru a se interesa de lucrările de 
recuperare din zona Almeria.

DELHI. în localitatea Hussainiwalla 
de la frontiera dintre Pakistanul de 

vest și statul indian Punjab a avut loc un 
nou schimb de prizonieri luați în timpul 
conflictului armat dintre cele două țări, 
în conformitate cu prevederile acorduri
lor încheiate recent, India a predat Pa
kistanului 550 de prizonieri, iar 
tătile pakistaneze — 583.

SALISBURY. Parlamentul rhode- 
sian a adoptaf joi seara mofiu- 

nea prezentată de guvernul lui Smilh 
privind prelungirea stării excepționa
le în fără pe o nouă perioadă de 
trei 
cu 
tra.

autori-
A. <•<
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încă șl mai mult cauza 
păcii".

Puternica 
fie sindicală 
într-un text

Reacfia sfîrnită în 
Franfa, ca și în înlrea- 
ga lume, de reluarea 
bombardamentelor a- 
mericane asupra teri
toriului R. D. vietnam 
se amplifică pe zi ce 
trece ; are loc, așa cum 
se exprimă presa fran
ceză, o adevărată „es
caladă” a protestului 
public.

Mai multe partide 
și organizafii de masă 
și-au exprimat indig
narea fafă de agresi
unea S.U.A. Guvernul 
francez care s-a întru
nit miercuri și-a expus 
la rîndul său punctul 
de vedere asupra ho- 
fărîrii Casei Albe,
comunicatul oficial dat 
publicității se declară 
că „guvernul francez 
nu poate decît să re
grete și să dezaprobe 
reluarea bombarda
mentelor. Restabilirea 
păcii în Vietnam — se 
sublinia în comunicat 
— implică efectiv și 
înainte de toate, con
form acordurilor de la 
Geneva, renunfarea la 
orice infervenjie exter
nă. Reluarea bombar
damentelor, în afară 
de faptul că agravează 
soarta populafiei viet
nameze, compromite

organiza- 
C.G.T., 

înmînaf 
ameri-ieri ambasadei 

cane, stigmatiza deci
zia președintelui John
son calificînd-o ca o 
nouă și gravă etapă a 
„escaladării" războiu
lui. Biroul C.G.T. cere

D
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generalului de Gaulle 
să examineze urgent 
modalitatea de acfiu- 
ne a Franfei, atît ca 
mare putere, cît și în 
calitate de semnatară 
a acordurilor de la 
Geneva, pentru a de
termina Statele Unite

luni. Hotărîrea a fost
34 de voturi pentru și

aprobata
13 con-

să pună capăt acțiuni
lor lor agresive. „A- 
cest nou act agresiv 
împotriva eroicului 
popor vietnamez — 
se arată într-o decla
rație a Biroului Politic 
al P.C. Francez — 
creează o situație ex
trem de gravă com- 
portînd riscul unei ex
tinderi a războiului". 
Mișcarea pentru pace 
din Franța a protestat, 
de asemenea, cu e- 
nergie împotriva aces
tei hotărîri deliberate 
a Washingtonului 
natură să amplifice 
cordarea în Asia 
sud-est, să creeze
primejdii pentru pacea 
lumii. „Pretutindeni, se 
spune în declarația Bi
roului National, să ră
sune la adresa guver
nului S.U.A. acest 
strigăt hotărît : „O-
prifi bombardamente
le I". Numeroase de
legații și-au 
inten)ia de 
la ambasada 
nă din Paris
mofiuni și petifii 
care se cere încetarea 
imediată a bombarda
mentelor, retragerea 
trupelor americane, re
cunoașterea dreptului 
sacru al poporului viet
namez de a-și rezolva 
singur propriile sale 
treburi.

tĂKSEK

de 
în
de 
noi

anunfat 
a înmîna 
america- 
rezolufii, 

în

Al. GHEORGHIU

Reluarea bombarda-, 
menfelor americane îm
potriva R. D. Vietnam a 
provocat un val de 
proteste în rîndul po
poarelor africane. „Ne 
exprimăm profunda in
dignare în legătură cu 
reluarea bombardamen
telor de către cercu
rile imperialiste ameri
cane împotriva R. D. 
Vietnam, țară indepen
dentă și suverană..." — 
se arată înfr-un mesaj 
de solidaritate cu po
porul vietnamez semnat 
de Pascoal Mocumbi, 
reprezentant perma
nent la Alger al Fron
tului național de eli
berare din Mozambic. 
„Prin acest act de 
război, administrația 
Johnson nu numai că a 
violat drepturile fun
damentale ale poporu
lui vietnamez, dar și 
normele cele mai ele
mentare ale dreptului 
internațional", a decla
rat Luis D'Almeida, re
prezentantul mișcării 
populare de eliberare 
din Angola.

„Trimit trupe în Viet
nam, bombardează și 
devastează Vietnamul 
și, în același timp, Sta
tele Unite pretind că ar

apăra pacea, lafă o 
pură absurditate", no
tează publicația gha- 
neză „Spark".

Mesaje adresate gu
vernului și poporului 
R. D. Vietnam, poporu
lui sud-vietnamez și 
Frontului național de 
eliberare din Vietnamul 
de sud din partea a 
numeroase organizații 
politice reafirmă depli
na solidaritate a po
poarelor Africii cu lup
ta dreaptă a poporului

vietnamez împotriva a- 
gresiunii americane.

Numeroase ziare din 
capitala R.A.U. publică 
materiale în 
cere încetarea 
tă a raidurilor
asupra Vietnamului de 
nord. Presa 
relatează că 
R.A.U. cere 
rea acestor
vederea restabilirii pă
cii în Vietnam și’ apli
carea acordurilor de la 
Geneva din 1954";

care se 
imedia- 
aeriene

din Cairo 
„guvernul 
suspenda- 
raiduri în

„Uganda a primit cu 
neliniște vestea reînce
perii atacurilor ameri
cane", a declarat minis
trul de externe al aces
tei fări, Sam Odaka. 
„Actul S.U.A. este con
damnabil și spulberă 
orice speranfă în legă- 
*ură cu dorinja lor de a 
încheia pace în Viet
nam" — a spus el.

„Așa-numifa «ofen
sivă de pace» or
chestrată de Washing
ton s-a dovedit a fi în 
cele din urmă o mane
vră de pregătire a a- 
gresiunii. Jocul „trucat" 
al imperialismului a fost 
dezvăluit. Washingto
nul dorea înfr-un fel 
sau altul să-și impună 
pozijia sa, iar în caz de 
eșec să-și „justifice" 
noua agresiune pregă
tită din timp. Așadar 
nu a fost vorba de o 
«ofensivă de pace» ci 
de noi eforturi de 
război" — conchide 
ziarul algerian „Moud- 
jahid".

„Guvernul algerian
— se arată între altele 
în declarafia Ministeru
lui Afacerilor Externe
— consideră că bom
bardamentele nu vor 
putea soluționa pro
blema vietnameză. Re
zolvarea ei trebuie cău
tată în acordurile de la 
Geneva din 1954".

C. BENGA
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PNOM PENH. Artileria 
nă a Cambodgiei a doborîf 

ianuarie un avion american 
„S-130-Hercule”, care a

antiaeria- 
la 

da 
pă-

-.5

Mișcarea grevistă a minerilor belgieni a cunoscut în ultimul timp un 
puternic avînt. Mașini blindate în fața minei din Winterslag cuprinsă 

de grevă

30 
tipul 
truns în spațiul aerian al Cambod
giei, relatează agenția Khmer Press.

MOSCOVA. La 3 februarie în- 
™ tre Moscova și Paris a fost 
inaugurată iinia aeriană destinată 
în special transporturilor de mărfuri, 
anunță agenția TASS. Primul zbor 
a fost efectuat de avionul „An-12", 
la bordul căruia se afla o încărcă
tură de 14 tone.

„Luna-9“ a aseienizat lin
LEGĂTURA RADIO CU STAȚIA ESTE STABILĂ

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agenția TASS anun
ță că la 3 februarie, ora 21,45’30”, ora Moscovei, 
stația automată „Luna-9“, lansată la 31 ianuarie, 
a aseienizat lin în regiunea Oceanului Furtunilor, 
la vest de craterele Reiner și Mari, de pe suprafața 
Lunii.

Legătura radio cu stația, care se află pe supra
fața Lunii, este stabilă. Emisiunea se efectuează pe 
frecvența de 183,538 megaherți. ■ Aparatajul de 
bord al stației funcționează normal. Următoarea 
legătură radio cu stația va fi efectuată la 4 fe
bruarie între ora 
vei.

0,00 și 0,15 minute, ora Mosco-

Prin aselenizarea unei stații automa- 
le, Uniunea Sovietică a realizat de fapt 
pentru prima oară în istorie legătura 
cu un alt corp ceresc. Puntea radiofo
nică Pămînt—Lună funcționează. Acesta 
este unui din rezultatele ultimei expe
riențe cosmice.

A fost trecută cu succes o etapă ne
cesară, foarte dificilă, în cucerirea rute
lor interplanetare de Ia mari depărtări 
și în pregătirea aselenizării omului pe 
Lună.

Realizarea sistemului de aselenizare 
lină este Importantă nu numai pentru

★ ★
aselenizarea pe Lună. Se 
ne că această problemă 
<le rezolvat în ceea ce 
decît, să spunem, în ceea ce privește 
Marte, cel puțin dintr-un punct de ve
dere : parașutele nu pot fi folosite din 
cauza inexistenței atmosferei lunare. De 
altfel și atmosfera lui Marte este con
siderabil mai puțin densă decît atmosfe
ra Pămîntului. Aselenizarea lină are o 
mare importanță și pentru cercetarea în 
continuare a Lunii.

Se apreciază că „Luna-9“, cu care

*

poate presupu- 
este mai greu 
privește Luna,

există legătură stabilă prin 
permite dezvăluirea unor 
Lunii, care preocupă atît de mult pe 
oamenii de știință. S-au acumulat multe 
probleme la care este greu sau chiar 
cu neputință de primit răspuns fără o 
legătură directă cu satelitul ceresc.

Fără îndoială că stațiile automate 
care vor aseleniza lin pe Lună, stații 
prevăzute cu aparate, vor permite să se 
răspundă la numeroase întrebări, îna
inte ca pe suprafața Lunii să apară pri
mele urme ale pașilor omului.

radio, va 
taine ale
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