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• întreprinderile apartinînd 
Ministerului Economiei Fores
tiere au încheiat planul pro
ducției globale pe cele zece 
luni ale anului cu o depășire 
de 244 milioane lei. Producția 
obținută de ele în această 
perioadă întrece cu 500 mili
oane pe cea realizată în în
treg anul 1963. în același 
timp, muncitorii din exploată
rile forestiere și întreprinde
rile de industrializare a lem
nului au realizat peste preve
derile de plan, printre altele, 
aproape 300 000 mc bușteni de 
rășinoase, 98 000 mc cherestea, 
mai mult de o jumătate de 
milion mp furnire, mobilă în 
valoare de 36 500 000 lei, peste 
15 000 vagoane lemn de foc.

Cifrele de mai sus reflectă 
succesele obținute de munci
torii din' această ramură în

CU PLANUL
• BACĂU (de la corespondentul nostru). Numeroase 

întreprinderi industriale din regiunea Bacău și-au în
deplinit sarcinile de plan pe primele 10 luni ale anu
lui înainte de termen. Pe întreaga regiune indicatorii pro
ducției globale și marfă au fost realizați în proporție de 
109 la sută și respectiv 100,2 la sută. In fruntea întrecerii 

pentru îndeplinirea angaja- 
mentelor anuale se numără în- 

k. R I ®9P treprinderile din industria ex-^9 9 9 tractivă. Fabrica de hîrtie și
9 9 celuloză din Bacău, Fabrica de

ciment din Bicaz, Unitățile de 
exploatare și industrializare a 
lemnului. Combinatul de în-
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buna gospodărire a fondului 
forestier și în valorificarea 
superioară a lemnului, mare 
bogăție naturală a țării.

Valorificarea superioară a 
lemnului, rezultat direct al pre
lucrării lui în modernele uni
tăți construite și puse în func
țiune în ultimii ani, a dus la 
sporirea în prezent cu 180 lei

a valorii produselor obținute 
dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă în comparație cu a- 
nul 1960. Aceasta a permis ca 
în zece luni din acest an la un 
consum de masă lemnoasă cu 
3 milioane mc mai mic decît 
cel din întreg anul 1960 să se 
obțină o producție a cărei va
loare este cu 3 miliarde lei 
mai mare. (Agerpres).

grășăminte cu azot Piatra Neamț și altele. Colectivele aces
tor unități au realizat în cele 10 luni însemnate cantități 
de țiței peste prevederile planului, aproape 4 000 tone țevi 
din oțel, 1164 tone îngrășăminte chimice, 13 805 tone ciment, 
12 813 m.c. cherestea, 1 367 tone zahăr, 3 175 tone celuloză etc.

In prezent în toate întreprinderile industriale din regiune 
se muncește cu însuflețire pentru îndeplinirea planului anual 
la toți indicatorii, pregătindu-se totodată cele mai bune con
diții pentru traducerea în viață a planului pe 1966 — primul 
an al cincinalului.

• SPORT
— Gata pentru star
tul sezonului de iar
nă ?

• Poșta redacției

• Despre toate cîte ceva
• „Matematica“ lecturii 
© Ne scriu corespon

denții voluntari

în pag. 4 :

• Scrutinul canadian
• între Washington și 

Paris

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Pregătiri 
pentru 
majorat

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

Peste 500 de tineri muncitori și 
elevi, studenți din orașul Pitești, 
își vor sărbători anul acesta ma
joratul. Pentru pregătirea a- 
cestei tradiționale sărbători, 
comitetul orășenesc al U. T. C. 
a început organizarea a nu
meroase acțiuni cultural-edu
cative : simpozioane, întîlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, conferințe, învățarea de cin- 
tece și poezii etc. In cadrul aces
tor manifestări, la Casa tineretului 
a avut loc o întîlnire a 250 de 
tineri din școlile medii cu tovară
șul procuror Ion Pencu de la 
Procuratura regională Argeș care 
a vorbit despre îndatoririle si 
drepturile cetățenilor majori, iz- 
vorîte din Constituția Republicii 
Socialiste România. A urmat apoi 
un frumos program artistic înche
iat cu jocuri distractive și dans.
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Cuptor 
electric 
de otel ■I

La Uzina de utilaj greu „Pro
gresul“ din Brăila a fost termina
tă construcția unui nou cuptor 
electric de oțel cu capacitate de 
5 tone pe șarjă. El este echipat 
cu aparatură electrică de cel mai 
nou tip și dispune de o tehno
logie modernă. Operațiile de în
cărcare și descărcare și reglarea 
tensiunilor se execută automat de 
la un pupitru de comandă. La 
probele efectuate, agregatul a co
respuns parametrilor proiectați.

(Agerpres)

Nemiraculoasa 
putere a apei

NU DUCEȚI
ÌN '66 Șl

ZESTREA

REA

Grup de tineri, pe șantierul 
Termocentralei București- 

sud
Foto: I. CUCU

Exploatate nerațional in 
condițiile agriculturii parcela
re, dealurile Filiașului au coa
mele erodate; stratul arabil 
care le-a acoperit cîndva a fost 
spălat an de an de apele re
pezi de primăvară. Seceta „a- 
dună“ în acesta zonă climatică 
a țării un mare număr de zile 
uscate, imprimînd dealurilor și 
văilor aspectul auster al unor 
vegetații rudimentare. în a- 
semenea locuri agricultura 
realizează limitele cele mai de 
jos ale producției. Iată de ce 
țăranii cooperatori din această 
parte a Olteniei au pornit iii’ 
ultimul timp o mare acțiune 
de transformare, prin irigații, 
a acestor terenuri aride, în so
luri fertile.

„Acum, raionul nostru a- 
duce cu un uriaș șantier, unde 
și-au dat întîlnire cutezanța 
și entuziasmul țăranilor coo
peratori de a dispune, în fie
care an, sigur, de recolta a 
cîtorva mii de hectare — spu
nea tovarășul Mihail Dinu, 
președintele consiliului agri
col raional. Peste 12 000 țărani 
cooperatori — îndeosebi tineri 
— au pornit în căutarea surse
lor de apă necesare irigării

• în raionul Filiași aproape 1 000 de izvoare vor 
iriga porumbul, griul și plantele furajere.

• în prima etapă, 5100 hectare irigate cu apă din pînza 
freatică, izvoare și pîraie. în perspectivă 10 000.

• Primele rezultate: între 4 500 și 6 000 kg po-
rumb boabe la hectar
Filiași.

porumbului șl griului, a plan? 
telor tehnice și furajere, iar 
după descoperirea, firelor de 
apă au început să fidice baraje 1 
de zeci de metri înălțime, să 
amenajeze lacuri de acumulare, 
canale magistrale și secun
dare. S-a început prin studii 
amănunțite în fiecare coopera
tivă agricolă asupra rezervelor 
de apă: pîraie, izvoare de 
coastă, pînza freatică. Pentru 
a merge pe un drum cert, în- 
trucît irigațiile impun amena
jări de durată, s-au forat pes
te 100 de puncte, s-au făcut 
precizări asupra cantității de 
apă ce se poate asigura.

la Argetoaia, Brănești și

N-am renunțat nici atunci 
cînd în jurul'unui izvor afn" 
constatat că sș pot iriga numai 
două —trei hectare. Dar se știe 
că de la puțin se ajunge la 
mult 1 S-a stabilit că în 38 din 
cele 43 cooperative agricole din 
raionul nostru se pot iriga în
tre 20 și 300 hectare, însumîn- 
du-se, pe raion, 5 100 hectare. 
Din această suprafață, aproape 
800 hectare au fost irigate în
cepînd cu 1965, alte 2 000 vor

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)
In recreație

Foto. : ION GEORGESCU

începînd cu aprilie, anul vi
itor, cele două secții ale Fa
bricii de obiecte sanitare din 
porțelan — București sînt pla
nificate să lucreze la capacita
tea proiectată. Cum este și fi
resc, în asemenea cazuri, pla
nul pentru anul 1966 prevede 
o creștere importantă la a- 
proape toți indicatorii și în 
primul rînd Ia productivitatea 
muncii care urmează să fie cu 
11,1 la sută mai mare decît 
anul acesta. Realizarea rit
mică a planului pe anul viitor 
încă din primele zile ale lunii 
ianuarie, presupune stabilirea 
încă de pe acum a unor mă
suri tehnice și de organizare a 
producției.

Ce s-a făcut în această di
recție ? Iată ce ne-a relatat to
varășul ing. Domițian Ionescu, 
directorul fabricii:

„în primul rînd am luat 
unele măsuri care să asigure 
creșterea productivității mun
cii la nivelul sarcinii de plan. 
Am început cu perfecționarea

profesională a cadrelor. încă 
din trimestrul III am organi
zat un curs de specializare 
pentru turnătorii de la obiecte 
sanitare, ale căror cunoștințe 
vor fi completate în perioada 
următoare prin instruire prac
tică. Cuptorarii au fost pînă 
acum Ia două schimburi de 
experiență Ia Uzinele cera
mice Ploiești unde au învățat 
cum să elimine rebutul la în
cărcarea și descărcarea cup
toarelor. Acest lucru arc o 
deosebită însemnătate pentru 
noi, fiindcă în prezent cifra de 
rebut la aceste faze depășește 
pe cea admisă cu .aproape 
două procente. în anul viitor, 
reducerea rebutului numai la 
uscare cu unu la sută sub li
mita admisă va însemna o 
producție suplimentară de 100 
tone de piese și de aceea am 
planificat pentru decembrie

Ing. ARTUR IO AN

(Continuare in pag. a Il-a)

Fabricile de zahăr din în
treaga țară au produs pînă a- 
cum aproape jumătate din 
cantitatea de . zahăr planifica
tă a se realiza în această cam
panie. O bună organizare a 
producției și a preluării mate
riei prime a permis muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor de la Fabrica din Bucecea 
să obțină peste plan, de la în
ceputul campaniei și pînă a- 
cum, peste 1 300 tone de za
hăr. Colectivele de la fabrici
le din Giurgiu și Sascut au 
produs și ele în aceeași pe
rioadă cantități care întrec pe 
cele planificate cu peste 800 
și respectiv 700 tone de zahăr. 
Cantități sporite de zahăr pes
te prevederi realizează zilnic 
fabricile din Roman, Bod, Tg. 
Mureș, Oltenia. S-au creat 
astfel condiții ca aceste în
treprinderi să-și realizeze pla
nul de producție înainte de 
termen.

Din informațiile Ministeru
lui Industriei Alimentare re
zultă că muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din acest sector 
au folosit din plin condițiile 
create, pentru ca și în acest 
an campania de prelucrare a 
sfeclei să se încheie la ter
menul prevăzut și cu cele mai 
bune rezultate economice.

(Agerpres)

Încă o experiență interesantă... (in laboratorul de iizică al Institutului agronomic 
din Timișoara)

Foto'i EMU COJOGAIIU

O nouă stație meteorologică 
automată

In apropiere de 
Ploiești, Institutul 
meteorologic pune în 
funcțiune luna aceas
ta o nouă stație me
teorologică automată.
La orele stabilite 
pentru recepționarea 
informațiilor meteo
rologice, ea ca trans
mite — prin simplă 
solicitare telefonică 
— diferite date nece
sare. Aceasta va fi 
cea de-a doua stație 
meteorologică auto
mată realizată în

cursuț anului, alături 
de cea din comuna 
Fundata, regiunea 
Brașov, care funcțio
nează prin radio, de 
asemenea, fără per
sonal. Alte patru sta
ții meteorologice au
tomate de construcție 
românească se află 
pe muntele Cozia, 
Pietrosul Rodnei, Pa- 
rîng și Țuțuiatu.

Specialiștii români 
în construcția apara
turii meteorologice 
automate au realizat,

recent, și prototipul 
unui pluviometru te
lefonic. Experimen
tat cu bune rezultate, 
el va fi fabricat în 
cîteva zeci de exem
plare, ce vor fi insta
late în diferite loca
lități din regiunea 
Iași. Acestea vor fi 
folosite la măsurarea 
și transmiterea date
lor despre precipita
țiile atmosferice că
zute.

(Agerpres)TELEGRAME
Cu prilejul zilei naționale a Etiopiei, președintele ■Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat 
împăratului Haile Selassie I, felicitări, precum și urări de bună
stare și pace poporului etiopian.

In răspunsul său, împăratul Etiopiei a mulțumit pentru mesajul 
adresat, transmițînd, totodată, călduroase urări președintelui Con
siliului de Stat și poporului român.

„VĂ PLACE VIITOAREA MESERIE ?

A
m pus întrebările 
de mai sus celor 
33 de elevi din 
clasa 102, a- 
nul I, de la Gru
pul școlar profe
sional „Steagulro- 
șu“-Brașov, clasă în care se pre

gătesc viitorii muncitori tur
nători. Mulți dintre ei ne-au 
răspuns că îndrăgesc meseria 
pentru care se pregătesc, 
ne-au povestit ce i-a îndem
nat să și-o aleagă. Au fost în
să și alte răspunsuri. Iată-le :

MATIȘ ION : „Pe mine nu 
m-a atras nimic spre această 
meserie și mă aflu în clasa 
102 întîmplător pentru că m-a

repartizat școala. Vreau să 
devin electrician deoarece e 
o meserie mai ușoară. La tur
nătorie e mult praf“.

DOBRE MIHAI: „Nu iu
besc meseria Ia care sînt și 
dacă nu mă atrage nimic spre 
ea cred că n-o să reușesc să 
mi-o însușesc așa cum tre
buie, să devin un muncitor 
bine calificat“.

ȘANDRU SORIN: „Aceas
tă profesie nu prea îmi pla
ce, dar pentru a avea și eu o 
calificare, o meserie la bază, 
am rămas totuși aici“.

VĂTĂȘELU I. ALEXAN
DRU : „Mie nu-mi place de
loc această meserie. De cînd

eram în școala generală m-am 
inițiat în diverse lucrări de e- 
lectricitate. Am învățat să fac 
mici reparații, diferite instala
ții etc. Rog insistent să fiu 
mutat la meseria pe care o 
îndrăgesc, cea de electrician“.

în total, 8 elevi din 33 au de
clarat fără ocolișuri că meseria 
de muncitor turnător nu le pla
ce, și poate că lucrurile s-ar 
fi putut opri aici. Cîteva fap
te noi au intervenit însă în 
cursul anchetei noastre. Cîțiva 
elevi ne-au răspuns că la . în
ceput nici ei n-au îndrăgit a- 
ceastă meserie. Pe parcurs, 
însă, sfătuiți de prieteni, ori 
după o discuție cu un mun-

citor mai vîrstnic, au aflat 
mai multe lucruri despre vii
toarea lor profesie și și-au 
schimbat gîndurile ; acum au 
îndrăgit meseria. Și alte fap
te ne-au dus la convinge
rea că la Grupul școlar 
„Steagul roșu“ sînt mulți 
elevi de anul I care nu 
cunosc prea multe despre me
seria lor. Unul dintre ei ne-a 
declarat, de pildă, că „în tur
nătorie sînt multe gaze și 
praf“, un altul (Păiușan Ște
fan) a mărturisit că nu prea 
știe multe lucruri pentru că 
„ni s-a vorbit în mare de me
seria noastră", iar un altul

(Stănuț Aurel) știe numai „că-i 
bănoasă“.

în luna august, în,timpul;e- 
xamenului de admitere în 
școală, a fost organizată o ex
poziție care prezenta piese e- 
xecutate de elevii mai mari. 
Se obișnuiește, de asemenea, 
ca elevii din anii II și III care 
au aceeași meserie să discute 
cu cei din anul I. Ni s-a vor
bit apoi despre o vizită orga
nizată în uzină. La prima ve
dere, s-ar părea deci că atît 
conducerea școlii profesionale 
cît și comitetul U.T.C. au ma
nifestat inițiativă în această 
direcție. Dar, lucrurile apar în 
cu totul altă lumină cînd ana

lizăm cum s-au organizat une
le din acțiunile menționate.

Să ne referim, de pildă, la 
vizita în uzină. Direcțiunea 
școlii a organizat o astfel de 
vizită și organizația U.T.C. 
și-a adus, dacă se poate spu
ne așa, contribuția mobilizîn- 
du-i pe elevi. Viitorii munci- 
tori-turnători au trecut, ca și 
ceilalți elevi de anul I, prin 
toate secțiile, au fost și la sec
toarele de turnătorie. Dar a- 
ceasta a fost mai mult o vizi
tă de turiști, nu a unor tineri 
care vor lucra peste 3 ani în 
acele secții. Nu s-a purtat nici 
o discuție mai temeinică cu 
vreun muncitor, maistru sau

inginer, acolo, la locul de 
muncă, n-a pus nimeni nici 
o întrebare și nu s-a dat de 
nicăieri nici o explicație aces
tor tineri. Pentru ei, primul 
contact cu producția, cu viito
rul lor loc de muncă putea 
avea o influență hotărîtoare.

în astfel de condiții s-a 
desfășurat deci una din ac
țiunile importante care ar fi 
putut să-i apropie pe tineri de 
meserie, să-i facă să afle din 
tainele viitoarei lor profesii.

Are comitetul U.T.C. inten
ția să organizeze pe viitor ac
țiuni care să vină în ajutorul 
elevilor ?

O privire în planul său de

activitate lasă și aici loc pen
tru unele observații. Am vă
zut, spre exemplu, trecute în 
acest plan multe lucruri care 
se referă la respectarea dis
ciplinei, la folosirea integrală 
a orelor afectate meditațiilor, 
la prezența la instruirea prac
tică în atelierul-școală și la 
lecțiile teoretice.

Sînt, desigur, acțiuni bine
venite, probleme spre care 
este necesar să fie orientată 
activitatea organizației U.T.C. 
dintr-o școală profesională. 
Preocupările organizației

I. BODEA
(Continuare in pag. a IlI-a)

CE ȘTIȚI DESPRE EA?"
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POȘTA
REDACȚIEI

ROMANSCHI NICOLAE — 
Bacău.

Dreptul de alocație de stat 
pentru copii intră în vigoare 
după 90 de zile calendaristice 
de la încadrarea unui anga
jat cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată.

Dv. după ce ați terminat 
școala tehnică v-ați angajat 
la întreprinderea cu un alt 
specific decît acela la care 
ați lucrat înainte de a pleca 
la școală. în acest caz sînteți 
socotit nou angajat.

în consecință, alocația de 
stat pentru copii vi ■ se va 
acorda după 90 de zile de la 
angajare.

BOREICĂ GHEORGHE — 
Bacău.

Conducerea unității la care 
lucrează un angajat este o- 
bligată.să-i pună la dispoziție 
potrivit articolului 95 din Co
dul Muncii echipament de 
protecție, dacă acesta efec
tuează munci ce pot avea ur
mări dăunătoare asupra să
nătății. Echipamentul de pro
tecția muncii se suportă de 
unitatea respectivă, fiind tre
cut în inventar și folosit de 
angajat numai pe timpul lu
crului.

Echipamentul de uzură se 
acordă angajaților ce îndepli

Gata pentru startul 
sezonului de iarnă?

Raidui nostru în nordul Moldo
vei a început cu o vizită la sediul 
Consiliului raional U.C.F.S, Vatra 
bornei, unde am discutat pe tema 
jregătirilor pentru sezonul sportiv 
ie iarnă, într-un decor adecvat : 
rrin fața ferestrelor se cerneau fulgi 
mari de zăpadă, întîii vestitori ai 
iernii. Așadar, prima întrebare adre
sată interlocutorului nostru, tovară
șul PAVEL ȘPAC, vicepreședintele 
consiliului raional U.C.F.S. a fost 
„influențată" direct de... „starea 
vremii".

— Cînd începe, în acest raion 
noul sezon sportiv ?

— De fapt, a și început. Vremea 
rece a impus trecerea la activitatea 
de sală. Ceea ce nu înseamnă, că 
în unele zile, pe terenurile de sport 
nu pot fi întîlniți zeci de tineri și 
tinere, care se mai pregătesc în aer 
liber. Sînt fotbaliștii, atleții și chiar 
schiorii, hocheiștii și patinatorii. 
Este vorba, desigur, de antrenamente 
privind condiția fizică. Paralel un 
mare număr de tineri au contribuit 
direct la amenajarea pîrtiilor de schi 
de pe Dealul Negru.

— Ce fac în aceste zile sportivii 
de performantă ? Ne relerim la 
schiorii, hocheiștii și patinatorii care 
vor reprezenta raionul in viitoarele 
competiții regionale și republicane.

— Secțiile de performanță, în care 
activează cei mai talentați sportivi 
ai noștri funcționează în cadrul A- 
sociației sportive Olimpia. Profeso
rul Grigoraș Mihai, care pregătește 
schiorii specializați în probele al
pine, a format un lot omogen. în 
care figurează elemente talentate ca 
eleva Malanca Silvestru, campioană 
regională, Enachievici Brăduț etc. 
Pali Rodica, o entuziastă antrenoare 
a Școlii sportive de elevi, îi pregă
tește pe sportivii care vor participa 
la probele de fond, în rîndul cărora 
Gabriela Bighiu, Nicolae Bufa, Tra- 
ian Ciotu .se anunță capabili de re
zultate promițătoare. Menționez că 
raionului nostru îi revine sarcina de 
a da aproape pe toți Schiorii care 
reprezintă regiunea Suceava în dife
rite competiții. Tocmai de aceea, 
schiorii lucrează intens. Sînt dor
nici să obțină, în această iarnă, vic
torii de prestigiu.

(Urmare din pag. I)

încă un schimb de experiență. 
Cursuri de ridicare a califi
cării au fost organizate și pen
tru alte meserii — glazura- 
toare, presatori, sortatori — 
iar pentru controlorii de cali
tate am prevăzut instructaje 
săptămînale și, periodic, veri- * 
ficarea cunoștințelor.

O creștere importantă a pro
ductivității muncii se va ob
ține și prin reducerea cu 5 Ia 
sută a rebutului la uscare și la 
pregătirea formelor de ipsos 
—: ca urmare a îmbunătățirii 
tehnologiei — prin revizuirea 
instalației mecanice și asigu
rarea stocurilor de materii 
prime pentru iarnă. La secția 
de placaje ceramice — care, 
în general, funcționează mai 
bine decît cea de obiecte sa
nitare — analiza minuțioasă 
a capacității de producție a 
permis să se constate că pla
nul de producție pe anul vii
tor poate fi depășit cu 3 la 
sută, menținînd aceiași număr 
de muncitori.

S-ar părea că lucrurile stau 
bine pînă în prezent. Se re
marcă îndeosebi grija pe care 
conducerea unității o acordă 
sectoarelor de bază ale pro
ducției în vederea pregătirilor 
pentru 1966. Se ridică totuși 
numeroase semne de întrebare 
cu privire la realizarea indica
torului productivității muncii. 
De ce ? In realitate, sarcina de 
creștere a productivității mun
cii va fi cu peste 14 procente 
mai mare decît realizările din 
acest an. Iată și explicația a- 
cestui plus... nedorit. Producti
vitatea muncii pe trei tri
mestre a fost îndeplinită doar 
în proporție de 96,7 la sută și, 
după modul în care se desfă
șoară acum procesul de pro
ducție, acest nivel nu va putea 
fi depășit pînă la sfîrșitul a- 
nului. 

nesc munci care prin natura 
lor măresc gradul de uzură 
al îmbrăcăminții. Cel îndrep
tățit a primi astfel de echi
pament suportă 50 la sută din 
valoarea lui.

Lazăr Olimpia str. Avîntu- 
lui 8, Focșani.

Chiar dacă lucrați ca asis
tentă medicală puteți urma 
cursurile oricărei facultăți la 
secția fără frecvență. Facul
tățile de științe naturale din 
cadrul institutelor pedagogice 
au asemenea secții ca și facul
tatea de științe juridice ale 
cărei cursuri doriți să le ur
mați.

Donose Dumitru — Tru- 
șești,, raionul Botoșani.

La școlile tehnice de maiș
tri mecanici agricoli sînt tri
miși cei mai buni mecaniza
tori, absolvenți ai școlilor 
profesionale cu o vechime de 
cel puțin 3 ani în meserie, 
care s-au dovedit buni or
ganizatori ai producției și 
care primesc recomandarea 
unității la care lucrează. A- 
cum, credem că înțelegeți de 
ce nu pot fi primiți direct la 
școlile tehnice de maiștri, 
absolvenții școlilor generale 
de opt ani.

PE SCURT

—- Dar despre hocheiști și patina
tori ce ne puteli relata ? '*

— Hocheiștii, peste 35 de tineri și 
copii, se pregătesc sub îndrumarea 
instructorului voluntar' 1 Veniamin 
Guga. Ei vor participa în campiona
tul regional și vor avea prilejul să 
se afirme. Secție de patinaj nu exis
tă în raionul nostru, deși sînt con
diții pentru creșterea unor elemente 
care să ne reprezinte în diferite în
treceri. Consiliile asociațiilor spor
tive nu au acordat atenția cuvenită 
acestei discipline sportive, mult în
drăgită !a Vatra Dornei, iar noi nu 
am luat , pînă acum măsurile ce se 
impuneau.

— Consemnăm autocritica dv. Pen
tru viitorul cel mai apropiat, ce in
tenționali să întreprindeți 1

___________________ ______> ■ ■

Raidul nostru 
în raionul

Vatra Dornei

— Ati trecut desigur prin parc...
— Dai Am observat unele lucrări 

de amenajare pe stadion.
— Se fac lucrări de drenaj, «e 

marchează și se construiește manti
nela. Peste puțină vreme totul va. fi 
gata pentru amenajarea patinoaru
lui. Vom aștepta doar înghețul. Apoi 
vom organiza cîteva concursuri de 
patinaj cu prilejul cărora vom se
lecționa pe cei mai talentați parti- 
cipanți. în legătură cu aceste con
cursuri așteptăm un ajutor mai con
cret din partea organizațiilor U.T.C. 
E vorba de mobilizarea tinerilor la 
aceste concursuri. Cei' selecționați 
vor constitui nucleul unei noi secții 
de performanță care va fi înființată 
chiar în -iarna acestui an. S-au și 
cumpărat 50 de perechi de ghete, 50

de perechi de patine și alte mate
riale în valoare de aproape 20 000 
lei.

— Este un început promijăjor. 
Sperăm să putem consemna, în cu- 
rînd, primele succese...

Am vizitat apoi cîteva asociații 
din raion, pentru a constata ,,la fața 
locului", cum decurg pregătirile pen
tru noul sezon sportiv. La asociația 
sportivă „Lactoza", de exemplu, ma
terialul sportiv de> iarnă a fost revi
zuit și pregătit. La „Bradul" și „Vo
ința" s-au făcut de asemenea pre
gătiri. Aici ni s-a sesizat însă lipsa 
materialelor sportive de sezon. Fe
derația de specialitate (care în urmă 
cu cîțiva ani a organizat aici com
petiții <le amploare — o inițiativă ce 
se impune reluată și în acest an) a 
întârziat repartizarea acestora (de
oarece I.C.R.M. ar putea dovedi mai 
multă preocupare îh această ptdr- 
blemă). Sînt necesare, mai ales Cit 
mai multe schiuri pentru copii. în 
comuna Dorna Cândreni, membrii 
consiliului asociației sportive au luat 
inițiativa confecționării de schiuri 
pe plan local. Este o măsură, care 
va contribui la dezvoltarea acestui 
sport. Am aflat că astfel de iniția
tive s-au. luat și în cadrul asociațiilor 
sportive din comunele Cîrlibaba, 
Șarul Dornei, Dorna-Arin și altele.

Mai sînt însă și asociații unde ful
gii de nea nu „prevestesc" nimic 
pentru iubitorii sporturilor de iarnă. 
Așa stau lucrurile la asociațiile 
sportive „Spartac"-Vatra Dornei și 
„Granitul"-Dornișoara.

Sezonul sportiv de iarnă bate la 
ușă. E datoria Consiliului raional 
U.C.F.S. Vatra Dornei și a consilii
lor celor peste 40 de asociații spor
tive să asigure astfel de măsuri în- 
GÎt la numeroasele competiții ce se 
vor organiza (dintre care cităm : 
campionatul raional de schi, „Cupa 
speranțelor", „Cupa școlarului" 
sau „Cupa Domelor" etc.) numărul 
participanților și organizarea perfec
tă să dovedească pregătirile temeini
ce făcute în aceste zile.

AUREL CRIȘAN Foto: AGERPRES

De ce nu s-a realizat pînă 
acum sarcina de creștere a 
productivității . muncii ? Iată 
răspunsurile primite ;

CONDUCEREA FABRICII : 
„Cu cîteva luni în urmă, Di
recția generală de aprovizio
nare și desfacere (D.G.A.D.) 
din minister a contractat 
în numele întreprinderii o 
cantitate importantă de pie
se, care, datorită timpului 
de execuție scurt, a fost 
lansată în producție fără 
o pregătire tehnologică cores
punzătoare. Acest fapt a dus 
la un procent ridicat de rebu
turi, beneficiarilor le-a fost 
livrată o cantitate sporită de 
piese de calitate inferioară, 
ceea ce, firește, a diminuat va
loarea globală a producției.

D.G.A.D. — TOVARĂȘUL 
DIRECTOR GENERAL PA
VEL DREXLER : „Direcția 
noastră generală dă repartiții 
pentru fiecare unitate de pro
dus stabilită în plan. Dar nu 
D.G.A.D.-ul contractează, ci 
întreprinderea, care se pune 
de acord cu beneficiarul în 
toate amănuntele. Dacă fa
brica știe că nu poate executa 
un produs în condițiile cerute, 
n-are decît să.nu-1 contrac
teze. Or, conducerea fabricii, 
tentată probabil de avantajul 
financiar oferit de comanda în 
discuție, a acceptat-o fără să 
fi fost sigură că procesul teh
nologic va putea fi însușit în 
scurt timp de muncitori“.

ȘEFUL SECTORULUI ECO
NOMIC AL DIRECȚIEI GE
NERALE A INDUSTRIEI 
MATERIALELOR PENTRU 
INSTALAȚII — ALEXAN
DRU IEȘAN : „Tocmai acum 
am redactat o adresă către fa
brică, prin care facem cunos
cut conducerii că în primele 9 
luni, numărul muncitorilor a- 
uxiliari a crescut cu 95 — pes
te prevederile planului. A- 
ceasta este o cauză principală

Peisaj de iarnă în.plină toamnă. La Lacul Roșu a căzut prima zăpadă
Foto : N. SCARLET

a nerealizării sarcinii de creș
tere a productivității muncii 
și este legată, desigur, de exe
cuția pieselor care au produs 
atîtea necazuri colectivului 
de aici. Conducerea a ac
ceptat comanda, s-a anga
jat să pună la punct pro
cesul tehnologic în două- 
trei luni, dar nu a reu
șit. Ca să acopere prin pro
ducție numărul mare de rebu
turi, a trebuit să mărească nu
mărul turnărilor. Iar pentru 
asta le-au trebuit muncitori în 
pitiș și au angajat oameni... 
nepregătiți“.

Am mai adăuga la acestea 
și faptul că, deși fabrica este 
utilată cu instalațiile cele mai

NU DUCEȚI IN ’66
SI ZESTREA REA
j

noi, cunoscute în acest dome
niu, nu s-a rezolvat încă pro
blema încărcări) și descărcării 
mecanice a materiei prime. 
Este adevărat că întreprin
derea dispune de o instalație 
proiectată de Institutul de 
proiectări pentru construcții și 
materiale de construcții, dar 
această instalație stă de 3 ani 
„pe butuci“ pentru că nu a 
dat rezultate. Și nu înțelegem 
de ce chiar conducerea secto
rului economic al Direcției ge
nerale tutelare acceptă aceas
tă situație spunînd că „a fost 
un prototip și nu toate pro
totipurile trebuie să dea rezul
tate“, cînd de atunci numărul 
oamenilor folosiți la aceste o- 
perații întrece de 4—5 ori pe 
cel necesar. Nu puteau fi con

® Astăzi, în șase 
orașe , din tară se 
desfășoară meciuri
le etapei a 11-a a 
campionatului cate
goriei A la totbal. 
In Capitală, pe sta
dionul Republicii, 
este programat un 
interesant cuplaj. De 
la ora 13, Steaua 
București întllnește 
pe Știinfa Craiova, 
după care se dispută 
partida D i n a m o 
București și C.S.M.S. 
Iași.

Dintre jocurile 
programate în pro
vincie se desprinde 
partida de la Oradea 
unde. iormatia locală 
Crișul primește re
plica liderului cla
samentului, Rapid 
București, precum și 
cea de la Timișoara 
dintre știința și Pe
tro lui Ploiești.

In celelalte me
ciuri ale etapei se 
întîlnesc formațiile : 
Știința Cluj — Stea
gul Roșu Brașov, 
U.T. Arad — Dina- 
mo Pitești, Siderur- 
gistul Galafi — Fa
rul Constanta.

în cadrul emisiunii 
„Fotbal minut cu 
minut", stațiile noas
tre de radio vor 
transmite aspecte 
din: desfășurarea tu
turor m e c i u ri 1 o r. 
Transmisia se face 
pe programul I în
tre orele 14 și 16,45.

® Vineri încep în 
sala Floreasca din 
Capitală campionate
le internaționale de 
gimnastică ale țării 
noastre. . La actuala 
ediție și-au confir
mat participa-

De calitatea arăturii depinde in bună măsură recolta viitoare. Pontatorul Gheorghiu Stelian și tractoristul Constantin Ștefan, 
de la brigada I tractoare, care lucrează pe ogoarele cooperativei agricole de producție Dumești, urmăresc îndeaproape 

realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate

tinuate eforturile pentru per
fecționarea prototipului ?

Aceasta este explicația „cau
zei principale“ a nerealizării 

'sarcinii de creștere a produc
tivității muncii — cum au nu
mit-o tovarășii din conduce
rea fabricii. Cercetînd însă în 
amănunțime situația din fa
brică ies la iveală și unele ne
ajunsuri datorită nerespectă- 
rii procesului tehnologic, a 
absențelor și învoirilor, a în
treținerii necorespunzătoare a 
utilajelor. Maiștrii și chiar in
ginerii, conducerea fabricii ca 
și comitetul U.T.C. privesc cu 
oarecare îngăduință multe a- 
bateri, care, în final, duc la 
scăderea productivității mun

cii.. Acestei „îngăduințe“ i se 
dau, diferite explicații: că 
mulți muncitori sînt de la țară 
și încă nu s-au obișnuit să lu
creze într-o fabrică modernă, 
că n-ar fi vorba de absențe 
nemotivate ci de concedii me
dicale etc. Faptele contrazic 
aceste afirmații. Iată cîteva 
exemple. Tînărul turnător 
Manda Săbăreanu es'te din 
Ciorogîrla. S-a calificat o dată 
cu toți muncitorii și lucrează 
foarte bine. A obținut chiar și 
insigna de fruntaș în întrece
rea socialistă pe anul 1964. 
Dar el are impresia că acest 
titlu îi dă dreptul să poată lu
cra acum cum vrea. Vine la 
serviciu cînd îi convine — fie 
dimineața, fie după-amiaza, 
iar la 23 octombrie a plecat 

rea sportivi din Ce
hoslovacia, Franța, 
R.D.' Germană, Pț>- 
lonia, Ungaria și Ro
mânia. Se mai aș
teaptă confirmarea 
participării gimnaȘ- 
tilor din Iugoslaviei.

® Aseară la Frei
burg în cel de al doi
lea meci al prelimi
nariilor campionatu
lui mondial feminin 
de handbal (grupa 
B), echipa României 
a întîlnit formația 
Ungariei. Handbalis
tele maghiare au re
purtat victoria cu 
scorul de 9—6 (7—5).

• Sala Floreasca 
din Capitală va găz
dui sîmbătă cu în
cepere de la ora 19 
returul meciului Di
namo — Fenerbah
ce Istanbul din ca
dru! primului tur al 
„Cupei campionilor 
europeni“ la baschet.

din fabrică fără aprobarea 
maistrului și s-a întors cu un 
certificat medical. La: fel s-a 
întîmplat și cu Ion Cherciu. 
La fabrică a sosit cu un certi
ficat medical eliberat din co
muna sa, Dragomirești, cu o 
scutire de... 17 zile. De fapt a- 
cest „bolnav“ își făcea con
valescența ocupîndu-se de 
altceva : își repara casa. Tova
rășa inginer Adriana Dinescu 
— secretara biroului organiza
ției U.T.C. din secția obiecte sa
nitare — ne spunea că nicio
dată asemenea cazuri nu au 
fost puse în discuția colecti
vului : „pe moment nu ne-am 
gîndit la așa ceva“ — s-a scu
zat tovarășa Dinescu.

Că organizația U.T.C., comi
tetul U.T.C. nu s-au ocupat 
suficient de educația tinerilor 
din fabrică, că nu au analizat 
abaterile de la disciplină și 
cauzele unor rebuturi, reiese 
chiar din darea de seamă pre
zentată la adunarea de ale
geri a comitetului U.T.C. din 
26 octombrie. Aici nu se spune 
o vorbă despre faptul că ti
nerii nu stăpînesc procesul 
tehnologic, că nu au participat 
la cursurile de ridicare a ca
lificării din primăvară, că ab
sentează tocmai cînd este mai 
mare nevoie de ei. Nu se vor
bește nimic despre avarierea 
de către tineri a unor utilaje. 
(Numai la secția de placaj-ce- 
ramic s-a produs blocarea 
unui cuptor și înfundarea unui

Cinematografe
• Sosirea la București a unei delegații a C.C.S 

din R. P. Ungară
Marți dimineață a sosit la 

București o delegație a Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Republica Socialistă Ro
mânia, ne va vizita țara.

Delegația este condusă de tova
rășul Brutyo Janos — președinte
le Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Ungară. Din de
legație fac parte Gereb Ilona, se
cretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, Geza Jandelc, șef de 
secție la Consiliul Central al Sin
dicatelor, Nemeth Lajos, secretai 
al Consiliului Sindicatelor din ju
dețul Csongrad, Lazar Janos, șei 
adjunct de secție la Consiliul 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară.

La sosirea în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășul Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica Socia
listă România, Ion Cotoț și Larisa

• Sesiune tehnico-ști- 
ințifică

La Constanța au început marți 
lucrările unei sesiuni tehnico- 
științifice organizată de Consiliul 
național al inginerilor și tehni
cienilor în colaborare cu Comite
tul de stat al apelor. Tema aces
tei sesiuni — „Epurarea apelor 
reziduale în unele industrii din 
Republica Socialistă România“. în 
condițiile dezvoltării impetuoase 
a industriei țării, această primă 
manifestare tehnico-științifică de 
amploare în domeniul epurării a- 
pelor reziduale vine să răspundă 
sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului pri
vind protecția apelor. în vederea 
utilizării lor complexe.

• Președintele Camerei de 
Comerț a României, Victor 
Ionescu, a plecat marți dimi
neața spre Londra, unde va 
face o vizită la invitația Ca
merei de Comerț a Angliei.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți vi
cepreședinți ai Camerei de 
Comerț, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și ai Ministerului Comerțului 
Exterior.

o Delegația culturală con
dusă de Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului, de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
care a făcut o vizită în R. P. 
Chineză în cadrul acordului 
de colaborare culturală dintre 
cele două țări, s-a înapoiat 
marți la amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost saluta
tă de Virgil Florea, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, de 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și 
de Liu Fan, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, și mem
bri ai ambasadei.

elevator — din care cauză uti
lajele nu au funețoinat ore, 
zile întregi). Comitetul U.T.C. 
încearcă să justifice de ce ti
nerii nu au frecventat regulat 
cursurile de ridicare a califi
cării. O mare parte dintre ei 
sînt navetiști și sînt legați de 
mijloacele de transport — ne 
spune secretarul comitetului 
U.T.C., Stan Sprinceană. Dar 
iată că acum singura formă 
de pregătire este tot cursul. 
Ținînd seama de Complexita
tea utilajelor și instalațiilor, 
instructajele practice, demon
strațiile tehnologiei, executa
rea — pe brigăzi — a unor 
produse sub directa suprave
ghere a inginerilor și maiș
trilor ar avea eficacitate mult 
mai mare. Altă cauză a neîn- 
deplinirii productivității mun
cii, este numărul în continuă 
creștere al absențelor nemoti
vate și al învoirilor.

Iată ce arată un calcul. 
Luni, 1 noiembrie, au lipsit 
mulți muncitori. Din această 
cauză linia de producție nr. 6 
nu a funcționat. Salariile mun
citorilor de la această linie în 
ziua respectivă însumează cî
teva sute de Iei. Dar s-a pier
dut producție în valoare de 
zeci de mii. Se știe că vechiul 
comitet nu s-a ocupat sufi
cient de educarea tinerilor. 
Mulți dintre uteciștii care au 
luat cuvîntul pe marginea 
dării de seamă — printre care 
Ion Comănescu, Stelian Duma, 
Stelian Constantin, Gheorghe 
Țane —- au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătăți
rea activității tinerilor în pro
cesul de producție. Comitetul 
U.T.C., birourile organizațiilor 
de secție trebuie să gă
sească acum căile prin care să 
aplice în viață hotărîrile adu- 

MunteanU, secretari ai C.C.S., ac
tiviști ai sindicatelor.

A fost de față Vince Jozsef — 
ambasadorul R. P. Ungare în Re
publica Socialistă România.

☆
în aceeași zi, delegația sindi

catelor din R- P- Ungară a fost 
primită la Consiliul Central al 
Sindicatelor de către tovarășul 
Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor, Ion Cotoț și Larisa Mun- 
teanu, secretari ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, activiști 
ai C.C.S. Cu acest prilej, oaspeții 
au fost informați despre activita
tea depusă de sindicatele din 
țara noastră în mobilizarea oame
nilor muncii pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Seara, oaspeții au participat la 
un spectacol prezentat de Ansam
blul artistic al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

0 Vizita delegației Par
lamentului englez

• Marți dimineață, la Cluj, 
membrii delegației Parlamen
tului englez, condusă de Ian 
Mikardo, membru al Comite
tului Național Executiv al 
Partidului Laburist, s-au în
tîlnit la Universitatea „Babeș- 
Bolyai“ cu cadre didactice ale 
universității și ale celorlalte 
institute superioare de învăță- 
mînt șl cercetare din loca
litate.

• Continuîndu-și vizita în 
țara noastră, delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă, condusă de E. A. Vasiu- 
kova, vicepreședintă a Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă, doctor în științe medicale 
și director al Institutului de 
endocrinologie din Moscova, a 
poposit marți în regiunea Ol
tenia.

• în cadrul marilor aniver
sări recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, marți după-a- 
miază a avut loc în Capitală, 
sub auspiciile Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, 
Uniunii Scriitorilor și Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, o manifes
tare consacrată aniversării a 200 
de ani de la nașterea scriitorului 
vietnamez Nguyen Du.

• Continuînd turneul prin 
țară, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare a prezen
tat, marți seara, primul specta
col pe scena Teatrului de stat 
din Sibiu.

în această localitate, oaspeții 
au vizitat instituții culturale și 
de artă, cartiere noi de locuințe.

(Agerpres)

nării generale : să creeze o 
atmosferă de combativitate 
față de cei care încalcă disci
plina de producție, să inițieze 
vizite la cei care absentează — 
să vadă cu ce se ocupă ei în 
acest timp — să organizeze 
discuții în grupele U.T.C. în 
care să se arate cît se pierde 
în producție datorită întârzie
rilor și nefolosirii timpului de 
lucru, să ceară șefilor de sec
ție și tehnologilor ca după fie
care defecțiune să analizeze 
împreună cu muncitorii cau
zele și să le explice cum pot 
fi prevenite avariile, să pro
pună conducerii ca fiecărui 
mecanic sau electrician să i se 
dea în grijă un anume grup 
de utilaje și să-i stimuleze pe 
cei care întrețin cel mai bine 
mașinile. Sînt doar cîteva e- 
xemple de acțiuni care — 
după cum a reieșit din discu
țiile avute cu tinerii — nu au 
fost folosite pînă acum în Fa
brica de obiecte sanitare din 
porțelan. Nu încape îndoială 
că pot fi găsite și altele. La 
efortul pe care trebuie să-1 
facă organizația U.T.C. de aici 
trebuie să se adauge cu mai 
multă consecvență și ajutorul 
din partea Comitetului raio
nal 16 Februarie al U.T.C.

Se așteaptă însă ca și din 
partea Direcției generale tu
telare sprijinul să fie mai con
cret. Nu este suficientă numai 
afirmația că „procesul tehno
logic le-a cam scăpat din 
mină“. Participarea unor spe
cialiști din minister la organi
zarea și punerea la punct a 
procesului tehnologic ar crea 
premize pentru o activitate 
corespunzătoare sarcinilor pe 
care fabrica le are de îndepli
nit în anul viitor.

FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ (film pentru 
ecran panoramic)

rulează la Patria, orele 10» 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
(cinemascop)

rulează la Republica, orei» 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45 i
16.45; 19; 21,15, București, 
orele 9,15, 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45 21, Ițxcelsior, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30, Modern, orele 10,15; 
12,30; 15,30; 17,45; 20, Grivi- 
ța, orele 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30.

FURTUNA DEASUPRA ASIEI 
rulează la Luceafărul, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Union, orele 14,30; 
16,30; 18,45; 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Capitol, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,
Feroviar, orele 9; 11,15 ;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, în 
completare „Pionieria nr. 5- 
1965".

CĂPITANUL ZERO (în com
pletare „Soclul“)

rulează la Festival, orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Central, orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Moșilor, orele 11; 15,30; 18;
20.30.

HANKA
rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, pro
gram pentru copii, duminică, 
ora 10.

FUGI PÎRÎIAȘULE ; INTER
MEDIARUL CU ARIPI; 
ANUL NAȘTERII 1805 ; PO
VESTEA CEASULUI; UNI
VERSURI PICTURALE; 
VREAU SĂ ȘTIU TOT, nr. 39 

rulează la Timpuri Noi, orele 
10—21 în continuare.

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează Ia Dacia, orele 9,45 ; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

Cadru din comedia „Călătorie 
în jurul lumii“, care va rula 

pe ecrane
CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE (cinema
scop)

rulează la Giulești; orele 
10,30; 15; 17,45; 20,30 (dumi
nica, orele 11,30), Melodia, 
orele 9,15; 12,15; 17,45; 20,30, 
Victoria, orele 10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ (în 
completare „Compozitorul A- 
ram Haciaturian“)

rulează la Munca, orele 14;
16; 18,15; 20,30, înfrățirea în- 
tre popoare, orele 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30.

LANȚUL
rulează la Cultural, orele
10,30; 15,30; 18; 20,30.

UNCHIUL MEU
rulează la Buzești, orele 9 ;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15 ;
20,30, Arta, orele 8,45; 11 ;
13,15; 15,30; 18; 20,30.

A TRECUT O FEMEIE (ci
nemascop — în completare 
„Elevul de servici“)

rulează la Cringași, orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE (în completare „Ști
ați că...“)

rulează la Viitorul, orele 11;
15,30 18; 20,30.

MARILYN (cinemascop — în 
completare „Calitatea în can
titate industrială“)

rulează la Bucegi, orele 10 ; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30. Lira, 
orele 15; 17; 19; 21.

CARAMBOL (în completare 
„Calitate în cantitate indus
trială“)

rulează la Cosmos, orele 16; 
18; 20.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI
rulează la Unirea, orele 15,45; 
18,15; 20,45, Progresul, orele 
15,30; 18, 20,15.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Tomis, orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Pacea, orele 16; 18,15; 20,30.

CEAPAEV (în completare „Pi
onieria nr. 5 /1965“)

rulează la Flacăra, orele 
14,30; 16.30; 18,30; 20,30.

JUDEX
rulează Ia Vitan. orele 11 ; 
15; 17; 19; 20,45, Miorița, o- 
rele 9,30; 11,45; 14; 16,15 ;
18,45; 21, Volga, orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 în 
completare „Călătorie în pa- 

. radisul păsărilor".
VESELIE LA ACAPULCO 
(în completare „Artiști ama
tori“)

rulează la Colentina, orele 
10; 15,30; 17,45; 20.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Floreasca, orele 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, Fla
mura, orele 9,15; 11,30; 13,45« 
16; 18,15; 20,30.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop)
rulează la Rahova, orele 14;
16,15; 18,30- 20,45.

Televiziune
MIERCURI 10 NOIEMBRIE

La ora 13,00 întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Steaua— 
Știința Craiova. La ora 15,00 în
tîlnirea de fotbal dintre echipele 
L e v s c h i — Benfica-Lisabona, 
Transmisie de la Sofia,

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 „Știți să socotiți ?“ — emi
siune pentru pionieri și școlari. 
19,30 Seară de teatru: Patima 
de sub ulmi de Eugen O’Neill. 
Traducere de Petru Comarnescu. 
Transmisie din sala Studio a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“. în pauze : șah. Poșta te
leviziunii. 22,05 Jurnalul televi
ziunii (II). Buletin meteorologic.



DESPRE TOATE CUE CEVA

C
ele 17 file ale dării de 
seamă prezentată în ca
drul conferinței U.T.C. a 
Facultății de construcții 
civile din București au 
cuprins multe proble
me S-a vorbit des
pre activitatea profe- 
sionalăi despre rezulta

tele bune (s-a amintit cu mîndrie în
dreptățită faptul că în cataloagele anu
lui yniversităr trecut s-ău consemnat, 
din totalul promovaților, 80 la sută note 
între 7 și 10). S-au amintit și unele 
forme dă activitate care au contribuit 
la dezvoltarea 'interesului studenților 
fată de învățătură. Există în această 
dare de seamă multe observații critice 
și autocritice și chiar încercări de a 
analiza cauzele unor lipsuri.

La discuții s-au înscris doar șapte 
studenți. In cuvîntul lor, aceștia, cu 
cîteva excepții, s-au referit la aspecte 
de mică importantă pentru munca or
ganizației U.T.C., s-au pierdut în amă
nunte neesentiale (au vorbit despre ac
țiuni amînate „pentru că nu se poate 
face afișaj“ motivîndu-se că „în clădi
rea nouă nu se pot bate cuie" ; n-a 
apărut la vreme coltul presei; de re
uniuni — se spunea — s-a ocupat re
sortul de agitație, ■ în loc să se ocupe 
comisia culturală a asociației studenți
lor etc. sau au amintit niște principii 
generale, juste, dar fără adresă precisă.

Se naște firesc întrebarea : de ce s-a 
desfășurat astfel conferința 7 Pentru că, 
în darea de seamă toate problemele — 
mari sau mici, importante sau mai pu
țin importante — au avut o aliniere a- 
proape perfectă, o pondere aproape a- 
semănătoare. Din filele dării de seamă 
nu s-au detașat acele probleme care 
trebuiau să retină în mod deosebit a- 
tentia conferinței, să-i îndemne pe ute- 
ciști să facă o analiză multilaterală, 
profundă, exigentă a activității lor. Or, 
este ușor de înțeles că, punînd pe ace
lași plan, sau aproape pe același plan, 
faptul că în facultate numărul celor 
care repetă anul este încă mare si că 
panoul fruntașilor nu. a apărut cu re
gularitate și n-a avut un număr sufi
cient de fotografii, analiza nu putea a- 
vea profunzimea cerută, nu putea sti
mula o dezbatere amplă, combativă.

Existau asemenea aspecte care tre
buiau să rețină în mod deosebit atenția 
conferinței de alegeri 7 Fără îndoială, 
da.

Există o experiență pozitivă. Crește
rea nivelului calitativ al pregătirii ma
jorității studenților, bunăoară, reflectă 
faptul că a existat preocuparea pentru 
a cultiva la studenți răspunderea fată 
de învățătură. Trebuia să se arate ex
plicit care a fost contribuția specifică 
a organizației U.T.C. la obținerea aces
tor rezultate. Sigur, de pe parcursul dă
rii de seamă pot fi adunate cîteva ex
periențe bune : adunările generale care 
au discutat despre răspunderile studen
ților. preocuparea pentru formarea unei 
opinii combative în unele colective 
studențești. Dar și relatarea experien
ței bune trebuia făcută selectiv ; pen
tru a putea fi reținută și generalizată 
experiența bună a unor organizații 
U.T.C. de ani trebuia explicată clar și 
precizat ce poate fi preluat în viitoarea

ÎNSEMNĂRI DE LA CONFE
RINȚA DE DARE DE SEAMĂ 
Șl ALEGERI A ORGANIZA
ȚIEI U. T. C. DE LA FACUL
TATEA DE CONSTRUCȚII

CIVILE - BUCUREȘTI

etapă de muncă. Așa, răspîndite pe 
multe file, enunțate doar, multe lucruri 
bune n-au putut fi reținute.

Sînt apoi unele aspecte negative asu
pra. cărora darea de seamă trebuia să 
insiste în mod deosebit.

Există o situație slabă la învățătură 
în unele grupe și ani de studiu ; nu
mărul repetenților continuă să fie mare 
(la anii II și V, bunăoară ) sînt prea 
mulți studenți care se apropie de ingi
nerie . adunînd numeroase note de 5 și 
6, trecînd examenele după repetate în
cercări. Asemenea situație trebuia să 
stea în centrul dezbaterii conferinței ; 
trebuia, să fie adîncită analiza cauzelor 
cate au fost amintite, să se cerceteze 
în amănunt pentru a depista și alte 
cauze care fac ca un număr mare de

studenți să nu obțină rezultate bune la 
învățătură. Abordînd astfel problemele 
— cu maturitate și răspundere — con
ferința putea trage concluziile cele mai 
bune. De asemenea, au fost sesizate fe
nomene de nerespectare a disciplinei 
universitare, (întîrzieri, absențe, nepre- 
darea la timp a proiectelor etc.) fapte 
care, din păcate, se repetă și în acest 
an universitar aducînd prejudicii pres
tigiului colectivului de studenți al, fa
cultății, care se caracterizează, în an
samblu, prin seriozitate în muncă și în 
comportare. (La aceste fapte abia spre 
sfîrșitul conferinței s-au făcut referiri 
concrete).

Se poate spune că în darea de seamă 
s-a vorbit și despre aceste lucruri — 
subliniem și noi că s-a vorbit și despre 
aceste aspecte, și adăugăm că trebuia 
să se vorbească în mod deosebit des.pre 
ele. Nu avem în vedere numărul de 
file, volumul de critici, ci, în primul 
rînd, profunzimea cu care trebuiau ana
lizate cauzele care generează rezulta
tele slabe în unele colective studențești, 
indisciplina. Avem în vedere soluțiile 
care trebuiau supuse discuției conferin
ței.

Lucrurile nu s-au petrecut așa. Da
rea de seamă s-a limitat la acel „strict 
obișnuit“, la prezentarea unui material 
care n-a scăpat nimic. Iată de ce con
ferinței i-a lipsit adîncimea analizei, 
ascuțimea dezbaterilor. Iată de ce s-a 
creat acea atmosferă călduță, lipsită de 
combativitate, care a generat discuții 
puțin numeroase și puțin consistente, 
în care s-a spus cîte ceva, dar foarte 
puțin față de ceea ce ar fi trebuit spus.

Acum, încă din primele zile ale acti
vității sale, comitetul U.T.C. nou ales 
trebuie să aibă în vedere că ceea ce n-a 
realizat pe deplin conferința — analiza 
amplă a celor mai importante aspecte 
din activitatea organizației U.T.C. — 
trebuie^ să fie în centrul activității sale. 
Comitetul U.T.C. are datoria să studie
ze îndeaproape activitatea fiecărei or
ganizații de an, a fiecărei grupe, să 
tragă concluziile necesare, să comple
teze planul de măsuri pentru viitoarea 
etapă de muncă. Stabilind direcțiile 
principale în care va acționa, organiza
ția U.T.C. a facultății, alături de cadre
le didactice, sub îndrumarea organiza
ției de partid, va reuși să contribuie, 
prin forme specifice, la dezvoltarea 
răspunderii studenților față de învăță
tură.

LUCREȚIA LUSTIG

Macarale (Șantierul Combinatului chimic-Turnu Măgurele) 
Foto: N. STELORIAN

ÎNSEMNĂRI

„Matematica“
lecturii

Mihai Stoian

Ne scriu 
corespon denții

voluntari

Am cunoscut un student în 
matematici care mi-a declarat 
rnîndru, din prima clipă:

— La mine totul se traduce 
în cifre1

Eu venisem în facultate ca 
să fac un reportaj despre ceea 
ce citește tineretul.

— Iată ce socoteală mi-am 
făcut eu, a continuat interlo-. 
cutorul meu. Cit trăiește un 
om ? Să zicem 70 de ani. Cîte 
cărți citește omul pe săptă- 
mînă ? Să zicem două cărți. O 
lună are patru săptămîni, deci 
omul citește în medie opt cărți. 
Un an are douăsprezece luni, 
deci 96 de cărți citite într-un 
an. In aproximativ șaizeci de 
ani de lectură citești 5 760 de 
cărți. Este extrem de puțin 
față de tot tezaurul de cultură 
mondial.

■— Un om care-a citit, într-o 
viață, aproximativ 6 000 de 
cărți se poate numi un om 
cult ?

— Și da, și nu. Vedeți dum
neavoastră, cînd științele s-au 
specializat atît de mult, orice 
minut pierdut e o pagubă ire
parabilă. Vreau să spun că 
sînt obligat să consum totul 
pentru profesiunea mea vii
toare. Lectura mi-ar lua prea 
mult din timp, și cu efecte, 
după cum am demonstrat ma
tematic, minime.

— Bine, dar în afară de ci
frele dumitale, există și lu
cruri pe care nu le rezolvi 
prin ecuații.

Studentul meu a zîmbit larg, 
sigur de el.

— Vă referiți desigur la 
sentimente, la ceea ce scapă 
investigației precise. Dar de 
unde știți dumneavoastră că 
nu vom ajunge să analizăm 
sentimentul cu ajutorul ma
tematicii, aplicînd matematica.

-— Îmi îngădui să-ți atrag 
atenția că ești cam exclusi
vist. Omul de știință, modern, 
nu are mai puține obligații de 
ordin cultural-artistic. Desi
gur, poate că nici tipul renas
centist nu este cel mai actual, 
dar nici „savantul" pe care-l 
prezici dumneata închis în 
coaja, lui de formule. Jocul, 
proporția — ca să folosesc un 
termen mai familiar dumitale 
— dintre elementele științei 
și culturii dau adevăratul cer
tificat de personalitate. Aplică 
matematică oriunde crezi că 
este necesar și folositor, fără 
să uiți însă că, după propria 
dumitale teorie, pierzi — neci
tind — în fiecare săptămînă 
două cărți, două lumi cu mul
tiple fațete, experiențe, senti
mente.

Liceul „Tudor Vladimirescu"

din Tg. Jiu la 75 de ani

Zimbetul și salutul ui le adresează loan Țuipete. El a absolvit de curînd școala profesională 
și iată-l acum ca.sudor la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Lucrările sale sint de bună calitate, ceea ce i-a adus titlul de

evidențiat in Întrecerea socialistă
Foto : F. ȚAGA

NEMIR ACULO AS A 
PUTERE A APEI

(Urmare din pag. I) 

fi irigate în cursul anului vii
tor, iar restul după 1967“.

Am străbătut în lung și în 
lat drumurile raionului pentru 
a face cunoștință cu cei care 
duc marea bătălie pentru bi
zuirea secetei. Mai întîi popas 
la Argetoăia, unde se irigă în 
prezent cea mai mare supra
față din întreg raionul. Cum 
a fost rezolvată aici problema 
apei în condițiile în care pă- 
mînturlle cooperativei agricole 
se află plasate... pe șapte dea
luri, iar prin apropiere nu 
curge nici un pîrîiaș, oricît de 
mic, cu debit permanent ?

Răspunsul ni-l dă tovarășul 
inginer Ilie Iancu : Ideea a 
venit de la un tînăr, pe nume 
Ton Dinică. Intr-o adunare ge
nerală mai mulți oameni susți
neau că ar fi bine ca tovarășii 
din consiliul de conducere să 
se preocupe de aprovizionarea 
comunei cu legume și zarzava
turi care nu se produc prin 
partea locului, din lipsă de 
apă. i,Cum lipsă de apă? a 
sărit atunci Ion Dinică. Păi pe 
valea Berbeși — Iordachești e 
un izvor în mijlocul cîmpului, 
de ce nu-l amenajăm ? Cu apa 
lui cred că, pe puțin, se pot 
uda opt-zece pogoane de gră
dină pe vară", Mie, ca inginer, 
mi-a trezit interes replica tî- 
nărului și a doua zi l-am ru
gat să m& conducă la izvorul 
acela. Mi-am dat imediat sea
ma că e o sursă de apă impor
tantă și am căutat să-i aflu 
istoricul. De la un bătrîn al 
satului ain aflat că prin ’28 
’29, niște sondori au venit în 
căutarea țițeiului, dar după ce 
au început să foreze au fost 
nevotți să se retragă pentru că 
apa a țîșnit cu atîta putere, in
cit inundase toată valea. O ju
mătate de an au muncit săte
nii să... astupe orificiul sondei. 

Așadar, prin partea locului, 
mi-am zis eu. apa freatică 
poate fi scoasă la suprafață 
prin fîntîni arteziene, fără nici 
o cheltuială. Am mers la con
siliul agricol raional, la comi
tetul raional de partid. Peste 
tot am fost încurajați în mate
rializarea intențiilor noastre de 
a folosi apa din adîncimi. 
Uteciștii, discutînd într-o a- 
dunare generală despre acțiu
nea de captare a apei fre
atice, s-au arătat plini de în
suflețire și s-au angajat să 
aducă întreaga lor contribuție. 
Așa că în primăvara lui 1964 
am forat pe valea respectivă 
în 12 puncte. Și acum tot atî- 
tea arteziene funcționează din 
plin asigurînd circa 8 000 mc 
apă în 24 ore, ceea ce în
seamnă irigarea a 900 de hec
tare. Am pornit apoi amena
jările, la care tineri ca Ion 
Văduva, Ana Cenușe, Elena 
Ionică, Nicolae Modea, Ion Di
nică au muncit cu multă tra
gere de inimă ; am ridicat trei 
baraje în spatele cărora se a- 
cumuțează pînă la 50 000 mc 
apă. 1965 a fost primul an 
cînd am irigat. Am irigat 108 
hectare de porumb ; producția 
medie realizată a fost de 
4 482 kg boabe la hectar, cam 
de trei ori mai mult decît pe 
restul suprafeței. Acum lu
crăm la ridicarea a încă două 
baraje din ciment. Ne pregă
tim ca anul viitor să irigăm 
încă 200 de hectare. O bună 
parte din această suprafață e 
situată pe pante, dar cu spri
jinul cercetătorilor de la Sta
țiunea experimentală agricolă 
Caracal, al specialiștilor de la 
catedra de îmbunătățiri fun
ciare a Institutului agronomic 
din Craiova vom efectua lu
crările impuse de condițiile i- 
rigării unor astfel de terenuri“.

Pornim mai departe. Trecem 

pe lingă șantierele deschise de 
țăranii cooperatori din Tur- 
ceni, pe pîrîul Jieț, pe lingă 
balta Ruptura din Ceplea, pe 
lingă balta Murgești, pe lingă 
stăvilarul de pe pîrîul morii 
de la Plopșer. Optsprezece ba
raje ridicate prin munca oa
menilor vor schimba cu totul 
peisajul agricol prin partea lo
cului. Văile și dealurile vor 
rodi ca niciodată pînă acum; 
se vor realiza producții de 
5 000 — 6 000 kg porumb boabe 
la hectar, așa cum s-a obținut 
anul acesta la cooperativa a- 
gricolă din Brănești, la cea din 
Filiași. Ni se pare edificator 
calculul făcut de tehnicianul 
Dumitru Bogdan — secretarul 
organizației U.T.C. din Ionești: 
„Cinci hectare de porumb iri
gat asigură o producție cît 15, 
în situația de neirigare, cu in
vestiții minime ce se amorti
zează total numai cu jumătate 
din producția unui singur an“. 
Iată deci ce îmbărbătează mai 
mult decît orice în raionul Fi
liași pe țăranii cooperatori: 
năzuința către o agricultură 
intensivă. Aceasta este și una 
din sarcinile pusă în fața agri
culturii de către cel de-al 
IX-tea Congres al partidului. 
Ceea ce se face acum în ra
ionul Filiași e numai un înce
put. Studiile întreprinse au 
scos în evidență faptul că se 
pot asigura din surse locale, 
(adică exceptând cursul Jiului, 
al Gilortului și al Motrului) 
peste 5 000 000 metri cubi apă 
anual, atît cît să se irige, în 
cantități moderate, 5 400—5 500 
de hectare. Dar sigur, rezerve 
mai sînt. Intr-un viitor nu 
prea îndepărtat, circa 10 000 de 
hectare din raionul Filiași vor 
fi irigate. Vor fi irigate nu 
numai suprafețele cultivate cu 
porumb, gr.îu și plante tehni
ce, dar și livezile și viile plan
tate pe terasele dealurilor.

• Lumină
in satul
nostru

Nu demult în casele țărani
lor cooperatori și pe toate 
străzile satului nostru au apă
rut becurile electrice. Complet 
electrificat satul Ruda din re
giunea Hunedoara și-a schim
bat înfățișarea. Țăranii coope
ratori au ajutat cu mult inte
res la executarea lucrărilor de 
electrificare.

ION BODEA 
elev

• „Mai vaniti
Această exclamație plină 

de căldură și sinceritate a 
putut fi auzită într-una din 
serile trecute, cînd ansam
blul artistic „Ciprian Po- 
rumbescu“ din Suceava și-a 
luat rămas bun de la locui
torii comunei Feldru, raio
nul Năsăud unde au po-
posit cîteva ore din lungul 
turneu prin regiunile Cluj 
și Maramureș. Artiștii mol
doveni au prezentat aici în 
fața a peste 600 de țărani 
muncitori frumosul spec
tacol muzical-coregrafic 
„Cîntec din Suceava nouă" 
aplaudat deseori la scenă 
deschisă.

La clinica de chirurgie a In
stitutulut de

din București
Foto: TRIFU

(Urmare din pag. ZI)

U.T.C. în această privință tre
buie să țintească, însă, în pri
mul rînd, întărirea disciplinei 
în rîndul elevilor pentru ca 
timpul afectat meditațiilor, 
spre pildă, să fie folosit inte
gral pentru însușirea temeini
că a noțiunilor predate la 
cursuri.

Munca de educație comunis
tă a organizației U.T.C. tre
buie să-și propună drept o- 
biectiv de a-i face pe elevii a- 
nului I să privească cu toată 
răspunderea sarcina principa
lă pe care ei o au în școală — 
aceea de a învăța și de a-și 
însuși bine meseria pentru ca
re se pregătesc. E necesar în 
acest sens ca organizația 
U.T.C. să-i ajute, mai întîi, pe 
elevi să înțeleagă pentru ce 
învață, ce importanță are me
seria lor, cît de necesar este 
ca ei să folosească rațional 
timpul. Elevii de anul I tre
buie ajutați, prin multiple căi, 
să afle cît mai multe despre 
meseria lor. Ajutîndu-i să cu
noască astfel de lucruri, să-și 
înțeleagă pe deplin menirea 
pentru care se află în școala 
profesională, se înțelege, că

• Pentru ojelăriile patriei
Din cele 700 tone fier vechi, 

cît și-au luat angajamentul să 
colecteze în acest an, tinerii de 
la Uzina mecanică Galați, au 
trimis pînă acum oțelăriilor pa
triei aproape 600 tone. Cele mai 
mari cantități le-au colectat ti
nerii din secțiile forjă și turnă
torie.. Ca o răsplată a merite
lor deosebite, organizația U.T.C. 
a fost distinsă cu Diploma de 
onoare a Comitetului regional 
Galați al U.T.C.

GEORGE FORMAN 
tehnician

pe la noi"
Și. pe această cale, sti

mați artiști suceveni, vă in
vităm cît mai des pe scena 
căminului nostru cultural. 
Și nu numai pe dumnea
voastră

TRAIAN POP 
profesor

„Vă place viitoarea meserie ? 
Ce știji despre ea?“

elevii își vor intensifica în
zecit eforturile la învățătură.

Să ne referim și la o altă la
tură a activității comitetului 
U.T.C. (Săndulescu Iancu-Bu- 
naciu, secretar) și anume la 
stilul său de muncă. In planul 
de activitate pe acest trimes
tru este, de pildă, specificat : 
„Vom iniția consfătuiri pe di
ferite teme cu muncitorii 
fruntași, Ia nivel de speciali
tate, consfătuiri în care li se 
va vorbi elevilor din anul I 
despre frumusețea meseriei a- 
lese“. După citirea acestei fra
ze ne-am pus, firesc, întreba
rea : cum poate fi îndeplinit 
un asemenea important obiec
tiv 7 Ar fi trebuit să se ara-

• Zece prieteni, 
zece profesii, 
o echipă

Deținători ai premiului 
II și ai medaliei de argint 
pe țară la ultima bienală 
„I.L. Caragiale", actorii a- 
matori ce alcătuiesc echipa 
de teatru a Comitetului sin
dicatului din Consiliul Su
perior al Agriculturii, se 
pregătesc intens pentru ac
tuala ediție a bienalei.

Cucerind locul întîi la fa- 
.za,. raională cei zece inter? 
preți, vor prezenta în fața 
juriului și publicului, in 
cadrul fazei pe Capitală, o 
piesă din dramaturgia ori
ginală „Judecata“ de Teo
dor Boșca.

Printre interpreți se a- 
flă „veteranul“ formației, 
mecanicul Vasile Vasinciuc 
— laureat pe țară, funcțio
narele Ana Mentzel, Mari
ana Neghină, economistul 
D. Stancu, arhitectul I. Ul- 
meanu și alții.

Echipa celor zece mun
cește zi de zi pentru a ree
dita succesul obținut în alte 
concursuri.

MIRCEA DATCU 
student

te concret cînd și unde se vor 
organiza aceste consfătuiri, la 
care meserii anume e nevoie 

• să se organizeze mai întîi 
ș.a.m.d. Precizarea unor astfel 
de „amănunte“ ar fi putut a- 
juta comitetul U.T.C. să con
troleze cum se îndeplinește 
una din sarcinile importante 
pe care și le-a propus, dacă 
merg bine sau nu lucrurile, ce 
măsuri sînt necesare pentru a 
asigura îndeplinirea sarcinii 
stabilite.

Organizația U.T.C. de la 
Școala profesională a Grupu
lui școlar „Steagul roșu“ are 
o experiență proprie în ce pri
vește organizarea unor acțiuni 
interesante pe linia cultivării

Iată-ne pe meleagurile Gorjului 
în orașul unde măiastră „coloa
nă tără sfirșit" a lui Brăncuși se 
Înaltă spre cer. Participăm — răs
punzând la o veche invitație — 
la manifestațiile prilejuite de ani
versarea a 75 de ani de activitate 
a Liceului „Tudor Vladimiresu’ din 
Tg. Jiu.

Prima oră de curs din această 
diminea/ă a Început intr-un fel ine
dit : buchete de flori au inundat 
— ca un omagiu — catedrele de 
unde generalii întregi de profesori 
au pregătit de-a lungul a trei sfer
turi de veac peste 4 000 de ab
solvenți. Apoi cursurile s-au des
fășurat ca de obicei pînă după a- 
miază, cînd a avut loc adunarea 
festivă.

De altfel, sărbătoarea liceului 
a început încă de foi, după 
amiaza, odată cu sesiunea de co
municări a elevilor din cercurile 
pe materii. Vineri a urmat o sesi
une metodicb-știintifică a cadrelor 
didactice, privind cele mai bune 
metode de predare a unor disci
pline.

Slmbătă a avut loc adunarea 
festivă. Este imposibil să cuprinzi 
in cîteva cuvinte istoria unei școli, 
de peste 75 de ani. La 15 septem
brie 1890, cînd a luat ființă „Gim
naziul real din Gorj“, a treia uni
tate școlară de acest fel din 
Oltenia, 70 de elevi și cîti- 
va profesori aveau la dispo
ziție 9 bănci, o tablă, 8 cărți 
și 3 hărți. Un document din 
arhiva muzeului local purtind data 
de 16 octombrie 1890 ne-a atras 
atentia. Directorul școlii se adresa 
prefecturii județene Gorj cu 
rugămintea de a ajuta 7 elevi din 
clasa 1 — „ai căror părinți nu 
sînt în pozitiunea de a putea în- 
timpina toate chelluellle pentru 
cărțile de școală". Erau singurii co

dragostei pentru mesbrie în 
rîndul elevilor din anul I. Ni 
s-a relatat, de pildă, despre 
organizarea periodică în tre
cut a unor „zile ale ucenicu
lui“.

Maiștri, elevi din anii II 
și III și chiar membri ai co
mitetului U.T.C. și-au amintit 
cum se desfășura în trecut o 
asemenea zi pentru cei din 
clasele de viitori muncitori 
turnători.

— Șeful de sector — ni s-a 
spus — a vorbit pe larg elevi
lor despre istoricul acestei 
meserii, despre înzestrarea 
tehnică, de un înalt nivel, a 
sectoarelor noastre de turnă
torie. Interesant a fost că, atît 

pii din „pătura de /os" care reu
șiseră să pătrundă în gimnaziu. 
Vorbindu-le elevilor despre condi
țiile de învățătură pentru „copiii 
veniti de la tară", prof. univ. 
Ilie C. Purcaru, vechi absol
vent al liceului, cita din nu
mărul festiv ăl unei reviste 
școlare locale. editata acum 
25 de ani, la aniversarea a cinci 
decenii de existentă a școlii . „Iar 
vouă, fii de gorjenl, plecați de-a- 
casă acum 50 de ani în zeghe și 
opinci, lipsit! de multe ori de bu
cata de pline care să vă amăgeas
că foamea, dar setoși după apa vie 
a cărții, — prinos de laudă. Iscu
sita voastră zăbavă deasupra 
cărții si mai des — căci aceasta 
lipsea — deasupra caietului cu 
notife la bobul de lumină al opa
ițului, fie prilej de meditate si 
rodnică pildă pentru tinerii școlari 
de azi. A munci înseamnă a birui".

Liceul de astăzi din orașul de pe 
Jiu. nu suportă desigur, , comparație 
cu cel de acum 20~25 de ani. Con
semnăm numai două cifre : biblio
teca școlii numără în prezent pes
te 15 000 de volume ; elevii au pri
mit în mod gratuit ta începutul 
acestui an școlar 10 000 de manu
ale. Asemenea exemple ar putea 
continua. In totalitatea lor, ele vor
besc despre condițiile minunate 
create azi tuturor copiilor tării 
prin grija părintească a partidului.

M. DUMITRESCU
------- -----•-----

Balerini romani 
la Paris

tn aceste zile, se desfășoară 
la Paris, pe scena Teatrului 
„Champs Elysăes“, al Ul-lea 
Festival internațional al dan
sului. Printre cele cinci mari 
ansambluri de balet ale lumii, 
care au jost invitate să evolu
eze pe această scenă — baletul 
Operei din Hamburg, cel al 
Teatrului „Kirov" din Lenin
grad“. baletul australian, bale
tul secolului XX din Belgia. — 
a fost invitat și colectivul de 
balet al Teatrului de Operă 
și Balei din București.

Artiștii români, care au ple
cat spre Paris marți dimineața 
cu avionul, vor prezenta actul 
11 din baletul „Giselle" de 
Adam ..Concertino" de Dinu 
Lipatti. „Ciocanul tără stă- 
pin" de Boulez și „Seherezada" 
de Rimskl Korsakov.

La pupitrul orchestrei vor a- 
pare dirijorii Mihai Bredlcea- 
nu șl Cornel Trăilescu.

(Ager preș)

în expunerile ținute, cît și a- 
poi, în discuții, s-au arătat e- 
tapele parcurse în mecaniza
rea operațiilor de lucru în 
turnătorie. Băieții noștri, care 
nu văzuseră în viața lor o 
turnătorie, și care aveau chiar 
o imagine deformată despre a- 
ceastă meserie, au avut apoi 
prilejul să viziteze sectoarele 
respective. Mulți dintre ei au 
rămas mirați de gradul înalt 
de mecanizare la care se află 
cele mai multe operații de 
muncă. Au fost atunci invitați 
să vorbească elevilor munci
tori fruntași, maiștri, care au 
terminat și ei școala profesio
nală în aceeași specialitate, 
au venit șefii sectoarelor de 
turnătorie din uzină. Discuții
le au fost interesante, ele con- 
tinuînd pe urmă cu prilejul 
vizitelor regulate, făcute în 
uzină.

Situația existentă cere mai 
mult ca oricînd aplicarea și 
dezvoltarea acestei experiențe. 
Ceea ce trebuie să facă în 
mod deosebit membrii comi
tetului U.T.C. este o tratare 
foarte concretă a acestor pro
bleme, nu la modul general, 
așa cum se procedează acum.



»
iAct de protest 

și de mare 
tragism

ALT TINĂR AMERICAN 
ȘI-A DAT FOC ÎN FAȚA 

SEDIULUI O.N.U.
Numeroși reprezentanți ai ță

rilor membre ale O.N.U., partici- 
panți la actuala sesiune, precum 
și un mare număr de locuitori ai 
orașului Neu> York, au fost ieri 
martorii unui act de mare tra
gism. In semn de protest împo
triva politicii agresive a S.U.A., 
tinărul american Roger Laporte 
și-a dat foc în piața din fața se
diului O.N.V., după ce-și îmbi
base îmbrăcămintea cu petrol.

In urma intervenției persona
lului de pază a O.N.V., viața tî- 
nărului american a fost salvată. 
In prezent el se află internat în 
spital.

Amintim că la 2 noiembrie, un 
alt tînăr american, Normau Mor- 
rison s-a sinucis în același mod 
în fața clădirii Ministerului de 
Război al S.U.A., protestînd ast
fel împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

La Famagusta Dezbaterile de la O.N.U.

.
■

% fi

Situația se menține încordată Marți dimineața au continuat în Adunarea Generală dezbate
rile pe marginea problemei „Restabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze Ia O.N.U.“.

T

Lupte crincene 
la 50 km.

Potrivit informațiilor transmise de agențiile de presă în orașul Fa
magusta din Cipru continuă să se mențină o situație încordată ca 
urmare a schimburilor de focuri intervenite săptămînă trecută înire 
ciprioții greci și turci. Corespondentul din Nicosia al agenției France 
Presse relatează că în diferite puncte ale orașului au fost ridicate 
noi baricade. O situație asemănătoare a fost înregistrată în cursul zi
lei de marți și în orașul Paphos. Pentru a doua oară, de la începutul 
acestei săptămîni comandantul forțelor O.N.U. din Cipru, generalul 
Thimaya, a vizitat Famagusta încercînd să determine cele două părți 
să pună capăt conflictului. In cursul vizitei sale, generalul Thimaya 
a fost însoțit de ministrul de interne cipriot, Georghadjis.

Situația care s-a creat în orașul Famagusta a constituit și obiectul 
discuțiilor pe care reprezentantul personal al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, Carlos Bernardes, le-a avut la 9 noiembrie cu am
basadorii Greciei și Angliei în Cipru.

Din Ankara, agenția France Presse relatează citînd ziarul „Yeni 
Gazete“ că unitățile flotei maritime militare a Turciei și-au extins ac
tivitatea de patrulare între Iskendernn ~ 
ziarul subliniază că 
ofițerilor celei de-a

Cipru și Mersin. Totodată, 
au fost anulate toate permisiile ofițerilor și sub- 
39-a divizii a flotei turce.

In marea majoritate a interven
țiilor care au fost rostite pînă a- 
cum, a fost subliniată necesitatea 
rezolvării urgente a acestei pro
bleme. „Deosebirile în sistemele 
social-politice — a declarat repre
zentantul Cambodgiei— nu pot 
constitui un pretext pentru a îm
piedeca restabilirea drepturilor 
R.P. Chineze in O.N.V. Drepturile 
legitime ale acestei țări trebuie să 
fie restabilite neîntârziat, iar aceia 
care doresc întărirea Națiunilor 
Unite să acționeze în această 
direcție". Reprezentantul Uniu- 

subliniat

de Saigon

sud-vietnamezi. In 
patru zile, scria 
agenției, trupele 
suferit pierderile

Sovietice

R. P. D. COREEANĂ. — vedere panoramică din Phenian

0 nouă sesiune

lu Westminster

„Cele mai violente lupte 
de la sosirea trupelor ame
ricane în Vietnamul de sud 
s-au desfășurat luni, in 
zona „D". la 50 km nord 
de Saigon" scria la 9 no
iembrie într-un amplu co
mentariu corespondenți, .a- 
genției France Presse.

In patru rinduri, unitățile bri
găzii americane de parașutiști 
173 au fost încercuite de forțele 
patriotice. Este pentru prima dată 
cînd trupele americane, care, sin
gure niciodată n-au încercat să 
pătrundă în zona „D“, au intrat 
într-un contact așa de violent 
cu unitățile de partizani.

Pozițiile celor două părți erau 
atît de apropiate îneît practic a- 
viația și artileria americană nu 
au putut interveni. Ulterior, cei 
care au trecut la ofensivă au fost 
tot patrioții 
cursul ultimelor 
corespondentul 
americane au 
cele mai grele.

I

• LA Conservatorul de muzică din Berlinul occi
dental a avut loc duminică un concert dat de or
chestra simfonică „Berlin“ sub bagheta dirijorului 
român Teodor Costin. Și-au dat concursul soprana 
Eva-Maria Grossmann și tenorul român Ion Dacian.

Concertul s-a bucurat de un succes deosebit.

• AGENȚIA V.N.A. anunță că, la invitația Uniu
nii Tineretului Muncitor din Vietnam, la Hanoi a 
sosit o delegație a Federatiei Mondiale a Tinere
tului Democrat, în 
ședințele F.M.T.D.

frunte cu Rodolfo Macini, pre-

capitala dominicană continuă să 
ca urmare a noii intervenții a

• SITUAȚIA din 
rămînă încordată 
trupelor interamericane și a amenințărilor elemen
telor . de dreapta la adresa persoanelor civile și, 
îndeosebi, împotriva celor care au simpatizat cu 
mișcarea constituționalistă. între guvernul provi
zoriu și elementele militare de dreapta conflictul sa 
menține, aceste elemente pretinzînd că în perioada 
care a urmat după instalarea guvernului provizoriu 
dominican, forțele constitutionaliste și-ar fi. întărit 
influența în aparatul de stat si în rîndul organiza
țiilor de masă.

Jose Mayobre (Venezuela), reprezentant personal 
al secretarului general al O.N.U., U Thant, a sosit 
la New York pentru a prezenta lui U Thant un ra
port asupra situației din Republica Dominicană. El 
a declarat că la Santo Domingo a fost restabilit în 
general calmul.

Vizita premierului italian

in R. S. F. Iugoslavia
• PREȘEDINTELE R.S.F. Iugoslavia, iosip Broz 

Tito, a primit marți pe Aldo Moro, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, care se află într-o 
vizită oficială in iugoslavia. Cei doi oameni de stat 
au examinat perspectivele relațiilor dintre cele două 
țări vecine.

La Belgrad au continuat convorbirile oficiale din
tre Petar Stambolici și Aldo Moro. Potrivit agenției 
Taniug în cadrul convorbirilor s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire Ia problemele 
tuației internaționale.

actuale ale si-

Kennedy, care 
fost primit Ia

• SENATORUL american Edward 
se află într-o vizită în Japonia, a 
9 noiembrie de către premierul Eisaku Sato, cu care 
a avut o întrevedere în cursul căreia „s-au discu
tat probleme ale situației Internaționale actuale". 
Șeful guvernului japonez ar fi făcut cunoscut sena
torului american că Japonia „este gata să-și expună 
public poziția sa în problemele nucleare ale con
temporaneității" .

Senatul francez a respins

bugetul M. A.E.
• SENATUL francez a respins cu 144 de voturi 

contra, 84 de voturi pentru, 25 de abțineri, bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe al Franței.

In urma votului din Senat — potrivit prevederilor 
constituției — bugetul Ministerului Afacerilor Exter
ne va fi înapoiat în Adunarea Națională, care îl va 
lua din nou în dezbateri.

președinte al S.U.A., Dwight Eisen- 
internat de urgență în spitalul din

• FOSTUL 
hower, a fost
Fort Gordon. Medicii care l-au consultat au anun
țat că, după toate aparențele, Eisenhower a suferit 
un nou atac cardiac, al patrulea în ultimii zece ani.

• ÎN PRIMELE nouă luni ale acestui an, deficitul 
comercial al Spaniei a atins cifra de 94 649 milioane 
pesetas față de 59 779 milioane cit s-a înregistrat 
în aceeași perioadă a anului trecut. In această pe
rioadă exporturile spaniole au scăzut, de asemenea, 
cu 1 917 milioane pesetas față de anul trecut. 
Perspectivele sporirii exportului sînt slabe, ca ur
mare a recentei hotărîri a Pieței comune, care în
grădește importurile de portocale din terte țări, ceea 
ce afectează în mare măsură exporturile spaniole.

In obișnuitul cadru tradițional, marți 
a avut Ioc la Londra solemnitatea des
chiderii noii 
britanic.

sesiuni a Parlamentului

în ședința comună a Camerei 
Comunelor și Camerei Lorzilor, 
care a urmat procesiunii și ritua
lurilor cu personaje costumate 
ca acum cîteva sute de ani, re
gina Elisabeta a dat citire me
sajului tronului. Redactat de gu
vern, acest mesaj prezintă, de 
fapt, programul legislativ al Ca
binetului britanic pentru viitoa
rea sesiune parlamentară. Refe- 
rindu-se la criza rhodesiană, 
mesajul afirmă că guvernul bri
tanic va continua să depună 
eforturi în vederea găsirii „prin 
tratative a unei soluții pașnice și 
onorabile pe o bază acceptabilă 
populației Rhodesiei în întregul 
ei“, fără a preciza, însă, prin ce 
mijloace intenționează să reac
ționeze față de un act unilate
ral din partea guvernului rasist 
al lui Smith. In mesaj nu s-a 
făcut nici o referire specială la 
propunerile britanice privitoare 
la o forță nucleară atlantică, 
menționîndu-se doar intenția gu
vernului de a milita pentru „o 
organizare în general satisfăcă
toare a resurselor nucleare ale 
aliaților atlantici“.

Pe planul politicii interne, me
sajul a reluat unele din promi
siunile electorale făcute alegăto
rilor în toamna anului trecut. 
Ceea ce a surprins, însă, audito-

riul din Palatul Westminster, cît 
și opinia publică britanică, 
fost absența oricărei referiri la 
proiectul de naționalizare a in
dustriei siderurgice, element 
esențial al programului partidu
lui laburist. Se crede că această 
absență este menită să atragă 
cele nouă voturi liberale de 
partea șubredei majorități guver
namentale. „Acesta este prețul, 
scrie marți seara ziarul „Evening 
Standard“, pe care Cabinetul. îl 
plătește pentru consimțămîntul 
liberalilor de a-i sprijini pe la-

a

alteburiști în decursul unei 
grele iemi politice“.

Unele puncte ale programului 
guvernamental sînt destinate în 
mod vădit unor scopuri electo
rale. Sînt făcute, în această or
dine de idei, promisiuni cu pri
vire la oprirea creșterii în spi
rală a costului locuințelor, ușura
rea poverii impozitelor cu carac
ter local, dezvoltarea învățămân
tului secundar. Se prevede 
adoptarea unor măsuri pentru in
tegrarea școlilor particulare sis
temului învățămîntului de stat 
și supunerea spre aprobare par
lamentului a unei legislații cu 
privire la instituirea unui control 
asupra sprijinului financiar acor
dat de societățile capitaliste par
tidelor politice.

intervenția sa că această proble
mă este dezbătută de 15 ani în 
cadrul O.N.V. „Dacă ea nu va fi 
rezolvată, a declarat el, principiul 
universalității va fi violat în con
tinuare“.

Singurii care s-au opus pînă în 
prezent rezolvării acestei proble
me au fost reprezentantul S.U.A. 
și ceankai.șistul. Delegații care au 
luat cuvîntul în ședința de marți 
dimineață au arătat printre altele, 
că „Organizația Națiunilor Unite 
nu poate să-și îndeplinească rolul 
care îi revine în menținerea păcii 
și securității internaționale atîta 
timp cit nu va fi cu adevărat uni
versală (reprezentantul Algeriei), 
au subliniat că „este de necon
ceput ca în timp ce noi state sînt 
admise în fiecare an, un stat 
membru fondator al Națiunilor 
Unite și membru permanent al 
Consiliului de Securitate să fie 
împiedicat să-și ocupe locul ce i 
se cuvine de drept (reprezentan
tul Cehoslovaciei), au atras aten
ția asupra faptului că „probleme
le Asiei și ale dezarmării nu pot 
fi soluționate fără participarea 
R. P. Chineze“ (reprezentantul 
Somaliei).

★

In ce privește lucrările comite
telor, trebuie menționată adopta
rea unei rezoluții — în Comitetul 
social — umanitar și cultural — 
în legătură cu problema „Locuin
țelor, construcțiilor și planificării“ 
în care se recomandă statelor 
membre să acorde o atenție deo
sebită acestei probleme, să creeze 
organisme centrale care să se o- 
cupe de construcția de locuințe.

DATA ALEGERILOR

DIN AUSTRIA
Comitetul de lucru gru- 

pind pe reprezentanții ce
lor două mari partide din 
Austria — socialist și popu
list — după o nouă reuni
une, considerată de agenția 
France Presse drept „șe
dință maraton", a luat ho- 
tărîrea ca alegerile legisla
tive să aibă loc la 6 martie 
1966. Acest lucru este ne
cesar, ca urmare a recentei 
demisii a guvernului de 
coaliție format din 
două mari partide.

cele

avut 
cele

Ia 22 octombrie, cind a 
destrămarea coaliției, 
partide au ținut mai multe

De
Ioc 
două
Întruniri, fără a se putea pune de 
acord asupra datei ținerii acestor 
alegeri. Datorită acestor eșecuri 
repetate, agravate de faptul că 
loștii parteneri ai coaliției guver
namentale nu au reușit să se În
țeleagă asupra votării unui buget 
provizoriu, în rlndul opiniei publi
ce austriece au continuat să creas
că nemulțumirile iață de starea de 
lucruri creată.

Agenția France Presse, citind 
surse bine informate, arată că 
Franz Jonas, președintele republi
cii, ar ii făcut cunoscut actualului 
guvern, care este menținut pentru 
rezolvarea problemelor curente, 
că ar putea desemna un alt guvern 
provizoriu sau chiar un cabinet de 
tehnicieni.

Acordul de ultimă oră este o 
soluție de compromis, căci popu- 
liștii propuseseră inițial organiza
rea de alegeri la siirșitul lunii 
martie, în timp ce socialiștii pre
ferau luna februarie.

n
JAPONIA. — La Tokio, ca' și in alte orașe ale tării, au continuat demonstrațiile Împotriva 

ratificării tratatului japono—sud-coreean

Runda Kennedy Scrutinul
„Un automobil
fără benzină" canadian

„Umbra eșecului pla
nează asupra rundei 
Kennedy“. își intitulează 
ziarul „LA TRIBUNE DE 
GENEVE“ un articol pri
vind negocierile din ca
drul GÂTT pe marginea 
propuselor reduceri tari
fare intre țările membre 
ale acestui organism. 
Potrivit ziarului, săptă- 
mîna trecută reprezen
tantul special adjunct al 
președintelui S.U.A. pen
tru negocierile comercia
le, Michael Blumenthal, 
a lansat la Paris un a- 
vertisment solemn în 
care a ținut să sublinie
ze că „exaltarea și op
timismul începutului au 
făcut loc in parte unui 
scepticism neliniștitor“. 
„Atingem un punct cri
tic, a declarat Blumen
thal, fără posibilitatea 
de a reveni... Dacă vom 
intra în vară fără ele
mentele constitutive ale 
unui acord, putem con- 

pierdut 
fi per- 
bariera

sidera că am 
valul care ne-ar 
mis să depășim 
cu bine“.

Timp de peste
— amintește ziarul citat

12 luni

— s-a desfășurat cearta 
disparilăților. Toamna 
trecută, totuși, se pare, 
că negocierile au dema
rat în mod real. Lista 
produselor industriale fi
ind depusă s-a putut, în 
sfîrșit, realiza cea mai 
ambițioasă reducere va
mală realizată vreodată 
în istorie. Dar, criza 
Pieței comune a repus 
totul în discuție. înce- 
pînd din luna iunie a- 
nul acesta, runda Ken- 
■nedy face să ie gîndești 
la un automobil care 
și-a epuizat benzina. 
Atîta timp cît drumul 
este în pantă, ea va con
tinua să ruleze. După 
aceea..,“.

Părerea observatorilor
— remarcă ,,LA TRI
BUNE DE GENEVE“ — 
este că succesul eventu
al al negocierilor run
dei Kennedy depinde, 
înainte de toate, de ma
niera în care cei ,,șase“ 
vor soluționa dificultăți
le lor. ,,Fiecare dintre 
părțile aflate în diver
gențe par însă să consi
dere în prezent că 
timpul lucrează pentru 
ei".

Potrivit constituției ca
nadiene, Camera Comu
nelor, aleasă în aprilie 
1963, trebuia să rămînă 
in funcție pînă în 1968, 
adică cinci ani; potrivit 
tradiției, ea urma să-și 
păstreze mandatul pînă 
in 1967, adică A ani ; 
primul ministru Lester 
Pearson a preferat însă 
înnoirea «I în 1965.

Conflictul chiliano
argentinian

După incidentele grave, care s-au produs sîmbătă • • ~ . ... piovjncja
Argentina și 
continuă să

în regiunea „Laguna del Desierto“ < 
Santa Crilz, de ia frontiera dintre 
Chile, relațiile între cele două state 
rămînă încordate.

Din capitala Republicii Chile 
se anunță că trupe chiliene au 
fost trimise urgent la granița cu 
Argentina și 
a fost pusă 
La Santiago 
multe orașe 
loc numeroase demonstrații anti- 
argentiniene. Patru mii de stu- 
denți au organizat un marș pe 
străzile capitalei.

Președintele republicii Chile, 
Eduardo Frei, a convocat luni pe 
toți șefii partidelor politice pen
tru a discuta noua situație creată 
la granița cu Argentina. Cu acest 
prilej au fost convocați și foști 
miniștri de externe. Presa chiliana 
a publicat și continuă să publi
ce materiale sub titluri alarmante 
despre incidentele din „Laguna 
del Desierto“.

Răspunsul dat de guvernul ar
gentinian la nota de protest chi
liana constituie, după aprecierea 
agenției France Presse, „6 primă 
speranță de reglementare pașni
că“ a conflictului. Guvernul de 
la Buenos Aires s-a declarat 
dispus să restituie corpul ofițe
rului chilian împușcat în timpul 
incidentelor, să-i elibereze pe cei 
trei prizonieri și să ordone retra
gerea patrulelor de jandarmi de 
la zona de frontieră, în așa fel

că întreaga armată 
în stare de alarmă, 
de Chile, și în mai 
principale, au avut

R. P. POLONĂ. — Noua clădire a Institutului • de • pescuit maritim

de demarcare aîneît comisiile 
frontierei să aibă posibilitatea să 
facă o anchetă la fața locului. 
Cu toate acestea, comunicatul 
dat publicității la Buenos Aires 
în legătură cu aceste incidente 
arată că el „a avut loc pe teri
toriul argentinian“. Exprimîndu-și 
regretul pentru cele întîmplate, 
comunicatul precizează că Argen
tina are „un drept indiscutabil“ 
asupra regiunii în care s-au pro
dus incidentele. In regiunea men
ționată continuă să se afle trupe 
de carabinieri chilieni care ocupă 
două puncte situate, după cum 
arată France Presse, pe teritoriul 
argentinian.

Conflictul dintre Chile și Ar
gentina privitor la regiunea ,,La
guna. del Desierto“ a izbucnit cu 
zeci de ani în urmă. La cererea 
celor două guverne, Marea Bri
tani e a oferit încă în 1896 servi
ciile sale de mediator în vederea 
reglementării pașnice a neînțele
gerilor. In prezent, guvernul bri
tanic, care își continuă mandatul 
său de mediator, urmează, potri
vit agenției Reuter, să trimită 
în următoarele cîteva săptămîni 
un grup de experți pentru a 
mijloci tratativele în vederea re
glementării definitive a acestui 
conflict.

„Viitorul relațiilor 
franco-americane și 
al alianței atlantice 
rămîne, firește, una 
din preocupările 
majore ale Washing
tonului. Nimeni hu 
îndrăznește să crea
dă că toate dificul
tățile vor dispare ca 
prin minune“. Cu
vintele aparțin unui 
corespondent fran
cez Ia Washington 
care trecea în revis
tă reacțiile oficiale 
americane în legă
tură cu anunțarea 
candidaturii gene
ralului de Gaulle în 
alegerile preziden
țiale care vor avea 
Ioc în Franța luna 
viitoare.

ceste cuvinte își 
A u tîlcul lor, mai

ou seamă prin pris
ma evoluției destul 
de recente a rela
țiilor dintre cele 
două țări. Este vor
ba în mod special 
despre răbufnirea 

contradicțiilor franco-americane 
ca rezultat a ceea ce observato
rii politici francezi au caracteri
zat drept „un amestec american 
inadmisibil“ 
franceze.

Cu puțin 
rie de ziare 
atacuri împotriva politicii interne 
și externe a Franței. Aceste 
atacuri au apărut simultan în

în afacerile interne

timp în urmă, o se- 
americane au lansat
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ceste alegeri, 
anticipare de peste 
erau menite, 
primului ministru, să ducă la for
marea „unui guvern cu adevărat 
reprezentativ“ care să dispună nu 
numai de o majoritate absolută 
în parlament, ci să se bucure și 
de „sprijinul tuturor grupărilor 

populației și tuturor provinciilor țării" (După 
cum se știe, Partidul liberal al primului minis
tru Pearson are cei mai mulți adepți în provin
ciile „de coastă“, printre care și provincia 
Quebec, cu populație de origine franceză, în 
timp ce partidul conservator, al cărui lider 
este fostul premier J. Diefenbaker, se sprijină 
mai ales pe provinciile „de preerie“).

Erau, prin urmare, de rezolvat două pro
bleme de importanță deosebită în viața poli
tică a Canadei: constituirea unui guvern ma
joritar, care, potrivit declarațiilor Iui E. Pear
son, „să poată înfrunta marile probleme care 
se pun astăzi in Canada“ și soluționarea disen
siunilor care se manifestă în ultimul timp in 
relațiile dintre comunitățile naționale engleză 
și franceză.

In vechea legislatură, din cele 265 locuri din 
Camera Comunelor, Partidul liberal deținea 
127 (adică 48,3 la sută) iar Partidul conserva
tor 92 locuri (adică 35 la sută). Restul manda
telor erau deținute de Partidul creditul social 
(22), Partidul nou democrat (18) și alte grupări. 
Pentru a realiza primul obiectiv al alegerilor 
de la 8 noiembrie, unul dintre cele două partide 
principale trebuia să obțină cel puțin 133 man
date. Ghidîndu-se după ultimele sondaje, libe
ralii sperau să obțină între 140 și 150 de locuri.

Rezultatele scrutinului canadian atestă că 
tentativa liberalilor n-a reușit. Cu un plus de 
numai două mandate, partidul lui Pearson dis
pune doar de 48,6 la sută din voturile Camerei 
Comunelor. In aceste condiții ideea cu privire 
la constituirea unui guvern majoritar continuă 
să rămînă irealizabilă. Conservatorii au reali
zat, e drept, un progres mai mare decît libera
lii (au cîștigat 7 mandate față de 2 ale adver
sarilor lor) dar și la acest nivel, obținînd doar 
37,3 la sută din mandate, ei continuă să ră
mînă cu mult departe de cea ce se numește 
cîștigarea alegerilor.

Alegerile de la 8 noiembrie n-au schimbat 
deci configurația politică din Canada. în linii 
generale s-a menținut situația precedentă si se 
consideră că și guvernarea viitoare va fi în
credințată liberalilor. De altfel, într-un interviu 
televizat Lester Pearson a declarat că „guver
nul se va menține Ia putere întrucît Partidul 
liberal este cel mai numeros în noul parla
ment". Deci liberalii se vor mulțumi și de aici 
înainte cu un guvern minoritar. Potrivit ziaru
lui „Le Monde“, o personalitate de la Univer
sitatea Laval din Quebec ar fi declarat în aju
nul alegerilor : „Dacă la 8 noiembrie vor cîștiga 
conservatorii, aceasta ar însemna o tragedie 
pentru Canada; dacă vor cîștiga liberalii, va 
fi o mare tristețe Autorul acestei butade 
n-a prevăzut însă și reacția Canadei în cazul 
mențineri statu-quoului. în orice caz, crearea 
stabilității dorită de L. Pearson a fost amînată.

A organizate cu o 
doi ani., 

în concepția

ION D. GOIA

cîteva cotidiene de largă circu
lație și au survenit la scurt timp 
după o ședință de informare or
ganizată de Departamentul de 
Stat pentru redactorii de ziare 
și radioteleviziune. Presa france
ză a apreciat că atacurile presei 
americane fac parte dintr-o cam
panie politică îndreptată împo
triva Franței. Opinia publică din 
Franța a fost nemulțumită și a

si Paris
reacționat împotriva tonului și 
conținutului articolelor apărute 
în presa americană.

Iată însă că la o săptămînă de 
la evenimentele amintite presa 
americană a reluat dialogul în 
această problemă delicată. Un 
editorial din NEW YORK 
TIMES contesta justificarea pre
sei franceze de a protesta împo
triva unor articole apărute în 
presa americană. Deși editoria
lul la care mă refer afirma că în

ultimii ani ar avea loc cvasiper- 
manent ședințe de informare ale 
Departamentului de Stat cu re
dactorii presei și televiziunii, 
există totuși o frază care consti
tuie un argument mai mult de
cît consistent în legătură cu exis
tența unei campanii americane 
împotriva politicii franceze. Iată, 
de pildă, ce scrie NEW YORK 
TIMES : „Firește, francezii pot 
pretinde că politica generalului 
de Gaulle este în mare parte gre
șit înțeleasă și uneori greșit pre
zentată în America“. Și mai de
parte : „Cîteodată, oficialități ale 
Statelor Unite s-au făcut vino
vate de prea multă simplificare 
și poate deformare în comenta
riile lor asupra tacticii și obiecti
velor franceze“.

Bineînțeles, fraza nu trebuie 
considerată ca ceva abstract. In 
presa franceză au apărut referiri 
Ia declarațiile făcute la Paris de 
noul ambasador american la 
N.A.T.O., Cleveland, care a sus
ținut, după cum scrie LE 
MONDE, „teze contrarii tuturor 
pozițiilor definite la 9 septem
brie de către generalul de 
Gaulle“.

Neîndoielnic, momentul elec
toral francez ridică probleme de 
mare perspectivă pentru relațiile 
franco-americane. La Washing
ton sînt așteptate precizări în 
legătură cu esența noilor propu
neri franceze privind reorganiza
rea N.A.T.O. despre care se 
afirmă că sînt elaborate sau că 
ar fi gata elaborate la Paris.
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