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Combinatul ■ de îngrășăminte chimice din-Tg. Mureș. Coloanele de absorbție ale fabricii de acid azotic 
și turnurile de răcire Foto : A. Cartoțan.
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De la Direcția de statistică a regiunii Mara
mureș aflăm că pînă ieri, 15 întreprinderi și 
unități economice din regiune și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pe acest an la pro
ducția globală și producția marfă.

Printre unitățile care au anunțat aceasta se 
află întreprinderile forestiere Vișeu și Borșa. 
Ele și-au realizat sarcinile anuale de plan cu 
33 și respectiv 45 de zile mai devreme. Anul 
acesta, în exploatări a fost extinsă mecani
zarea complexă a lucrărilor cu un mare vo- 
l’rm de muncă, s-a generalizat metoda de ex- 
; Ratare în trunchiuri și catarge și organiza- 
; lucrului în brigăzi complexe cu plata în 
acord global. Ca urmare, indicii de utilizare 
a masei lemnoase au sporit în medie cu circa 
2 la sută. Față de planul la zi, cele două între
prinderi au realizat peste plan 1 500 m.c. buș
teni de diverse specii, aproape 1 000 m.c. che
restea de rășinoase, 2 200 m.c. lemn de mină.

I. VLANGA
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Lucrările de con
struire a unui schiliff 
la Vîrful cu Dor se a- 
propie de. sfîrșit. Pe 
versantele Furnica și 
Vîrful cu Dor, în ciu
da viscolului și zăpe
zii din ultima vreme, 
constructorii au termi
nat turnarea befoane- 
lor pentru pilonii de 
susținere, precum și 
pentru stațiile de în
tindere. De asemenea, 
s-au montat toți stîlpii 
metalici și s-a terminat 
construcția pasarelei 
de pe versantul Furni
ca. Muncitorii de la 
întreprinderea de e-

lecfricifafe Cîmpina au 
terminat și ei instala
țiile de forță, care vor 
furniza energia electri
că necesară. în pre
zent, se lucrează la 
montarea agățătoarelor 
pentru schiori 
grupurilor de 
re. Echipa de 
condusă de 
Nicolae
care a lucrat și la te
lefericul de la Cota 
1 400, s-a angajat să 
pună în funcțiune schi- 
lifful încă pînă la în
ceputul vacanței 
iarnă.

C. CÄPRARU

și a 
acționa- 
monfori 
maistrul 

Dumitrescu,

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, poșta din ultimele zile a adus noi telegrame și 
scrisori în care organele și organizațiile de partid, 
membrii cooperativelor agricole, lucrătorii din gospo
dăriile de stat și S.M.T. își exprimă adeziunea lor față 
de documentele plenarei din noiembrie și angajamen
tul de a munci pentru înfăptuirea . măsurilor stabilite. 
Iată cîteva dintre acestea.

tura noastră după încheie
rea cooperativizării. Măsu
rile adoptate de plenară co
respund întru totul cerințe
lor vieții, necesităților con
crete ale dezvoltării agri
culturii ; ele vor aduce o 
importantă contribuție la 
întărirea cooperativelor a- 
gricole, la ridicarea bu
năstării țărănimii coope
ratiste și la înflorirea conti
nuă a patriei noastre. 
Continuînd acțiunile deja 
începute, ne vom con
centra eforturile în direc
ția extinderii suprafețelor 
irigate cu posibilități 
cale, astfel încît pînă 
1970 să se amenajeze o 
prafață de circa 50 000 
din care 12 000 ha în anul 
viitor. Vom sprijini uniu
nile cooperatiste ca, încă 
de la începutul activității 
lor, să-și poată îndeplini 
cu succes sarcinile de mare 
răspundere ce le sînt în
credințate. Vom mobiliza 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii din G.A.S., S.M.T. 
în vederea folosirii cu ma
ximum de randament, ’.'/a 
tehnicii moderne în scopul 
creșterii producțibi'Ț ' ' '• 

Din altă parte a țării, de 
pe meleagurile. Crișanei,. o 
telegramă din cooperativa 
agricolă Socodor arată 
deplina adeziune față de 
documentele plenarei. Ex- 
primîndu-se angajamentul 
cooperatorilor de a munci 
cu forțe sporite pentru în
făptuirea măsurilor stabili
te de plenară, în telegramă 
se înfățișează 
obiective 
urmează 
tuite în 
tinderea 
a suprafeței irigate pe 100 
ha, executarea unui canal 
care va permite evacuarea 
apei de pe o suprafață de

Membrii cooperativei a- 
gricole Bivolari, raionul 
Iași, au primit cu mult en
tuziasm raportul și rezolu
ția plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie, conștienți 
că înfăptuirea lor va ridi
ca agricultura noastră so
cialistă pe o treaptă supe
rioară. Sîntem hotărîți să 
nu precupețim nici un efort 
pentru a îndeplini cu simț 
de răspundere sarcinile 
privind dezvoltarea coope
rativei noastre. în acest 
an, noi am obținut rezul
tate bune
2 660 kg de grîu la hectar, 
2 500 kg de porumb boabe 
la hectar, depășind planul 
de producție la toate cultu
rile, ceea ce ne-a permis să 
livrăm, pe bază de contract, 
la fondul centralizat al sta
tului, mari cantități de pro
duse. Veniturile realizate 
ne-au permis să ridicăm 
valoarea averii obștești la 
peste 10 milioane de lei. 
Sîntem convinși că, prin 
munca entuziastă a harni- 
çilOT.noștri cooperatori, sar
cinile mari care sînt trasa
te de partid în domeniul a- 
’gfî'culturii vor fi îndeplinite 
și depășite“.

în telegrama Comitetului 
regional de partid Oltenia 
se arată, printre altele : „La 
fel ca în întreaga țară și 
în regiunea noastră docu
mentele plenarei au avut 
un larg ecou, fiind primite 
cu nemărginită bucurie și 
cu un viu interes de către 
toți oamenii muncii de la 
sate. Acest fapt scoate și 
mai mult în evidență rea
lismul și caracterul creator 
profund științific al măsu
rilor stabilite, întemeiate 
pe cunoașterea temeinică a 
vieții, pe studierea multila
terală a condițiilor noi 
care au apărut în agricul-

400 ha, construirea de so
lare pentru cultura roșiilor 
pe o suprafață de 5 ha, 
creșterea efectivelor de oi 
la 10 000. Pe baza valorifi
cării unor cantități sporite 
de produse, valoarea zilei- 
muncă va crește, ceea ce va 
duce la ridicarea bunăstă
rii membrilor cooperatori. 
,.Ne exprimăm recunoștința 
fierbinte față de grija pe 
care partidul ne-o poartă 
zi de zi — se arată în în
cheierea telegramei. Vă u- 
răm dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, și întregu
lui Comitet Central multă 
sănătate și putere de mun
că pentru a ne conduce 
spre noi succese“.

în telegrama Comitetului 
raional de partid Rupea, 
regiunea Brașov, se arată 
că oamenii muncii români, 
maghiari și germani din 
cuprinsul raionului au pri
mit cu bucurie documentele 
plenarei, fiind conștienți 
că înfăptuirea măsurilor 
propuse va contribui la 
ridicarea agriculturii noas
tre pe o treaptă superioară. 
„Comitetul raional de par
tid, se arată în telegramă, 
asigură conducerea parti
dului că nu va precupeți 
nici un efort pentru aplica
rea . în viață a măsurilor 
elaborate de plenara C.C. 
al P.C.R. privind ridicarea 

inuă a producției ve- 
'■ > an- 

în-
getale și animale. Ne 

' gajăm să mobilizăm
treaga masă de muncitori 
din G.A.S. și Ș.$LT., țărani 
cooperatori, câdrele de in
gineri și tehnicieni pentru 
a da viață mărețelor sar
cini trasate de partid“.

(Continuare în pag. a III-a)
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M. CORCACI

și biscuiți, o alta 
pîine. Se află 

stadiu avan-

tone făină în 
de ore, o fabri-

Pasaj superior 
de nivel

în orașul Bacău, 
la intrarea dinspre 
Adjud a fost cons
truit și dat în circula
ție, cu zece luni 
înainte de termenul 
fixat, un pasaj supe
rior de. nivel peste 
calea ferată. El dega- 
je 'ză două 
pe. ie calea 
pe cele mai 
tante artere 
culație ale 
lui, unde timpul de 
staționare a autove-

hiculelor era foarte 
mare. S-a calculat 
că întîrzierile provo
cate de închiderea 
rampelor duceau la 
pierderi anuale de 
circa 3,5 milioane lei. 

O dată cu noul o- 
biectiv a fost dată în 
circulație și o arteră 
de legătură între cele 
două drumuri na 
ționale care trei 
prin orașul Bacău.

Gh. BALTĂ
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Noi construcții 
industriale

în șesenalul care 
sa încheie industria 
orașului și regiunii 
Iași s-a dezvoltat 
pe seama unor noi 
întreprinderi și sec
ții. în oraș s-a con
turat o nouă zonă 
industrială care cu
prinde Uzina meta
lurgică, Fabrica de 
ulei „Unirea", între
prinderea de pre
lucrare a maselor 
plastice, Fabrica de 
tricotaje „Moldo
va", centrala elec
trică de termoficam, 
o fabrică de mobilă 
și alte unități. în 
prezent aici se mai 
construiește un mare 
combinat alimentar 
format dintr-o moară

cu o capacitate de 
220 ........................
24
că de paste făinoa
se 
de 
într-un
sat construirea unei 
noi filaturi pentru 
fabrica „Țesătura", 
care va produce a- 
nual 4 000 
pieptănate 
bac. Noile 
deri vor 
funcțiune 
șitul 
Alte 
dustriale 
truiesc în diferite o- 
rașe ale regiunii 
Iași.

tone fire 
de bum- 
întreprin- 
intra în 
spre sfîr- 

anului viitor, 
obiective in

se cons-

Pentru milioane

Gospodarii orașului 
și întreținerea locuințelor
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simțit de loc bine. Or- 
de lector de căiți, cu 
decenală, s-a simțit

SUOMI
Gheorghe DOLGU

Fiica Balticii

(Continuare in pag. a IV-a)

TELEGRAME

însemnări

DE CĂLĂTORIE

de ziariști români, 
Ministerul Afacerilor 

Finlandei, cu realită- 
fări din nordul con-

înconjurat aproape de ape, 
Helsinki — „Fiica Balticii" — 
ar căpăta o poziție insulară 
dacă pe locul cel mai îngust

rsrbemtPare desigur paradoxal ca un 
scriitor . — și mai cu seamă un 
poet —/să scrie despre cartea 
științifică. Și nu numai să scrie, -ci 
să o și,- dorească cu sete, cu un 
fel de încăpățînare, cu tenacitatea 
analfabetului ■ care vrea cu orice 
chip să învețe a- scrie și a citi. 
Asta ca o reacție stîrnită de un

Promoția lui 1945 
în amfiteatru

Din nou 
bișnuitele 
zent“, din 
tru... Profesorul C. I. Teodorescu, 
același care le-a îndrumat primii 
pași în profesia aleasă, își începe 
prelegerea cu cîteva cuvinte de 
duh. „Exact ca în prima noastră 
zi de studenție“ — spune ingine
ra Margareta Boteanu.

— Am avut o studenție grea, 
intervine inginerul Chirilă 
rescu. Era război... Ceea 
voi uita niciodată este 
tem prima promoție de 
nomi de după 23 August 1944. De 
la absolvire au trecut două dece
nii. Ne-am întîlnit să vedem ce-am 
făcut în acest răstimp.

Festivitatea revederii lor în 
amfiteatrul Institutului agrono
mic „Nicolae Bălcescu“ din Capi
tală s-a transformat repede în
tr-un adevărat colocviu despre 
muncă. Colegii deapănă amintiri, 
schimbă impresii despre greutăți
le învinse și mai ales despre rea
lizările ultimilor am. Toți au luat 
parte activă la procesul transfor
mării socialiste a agriculturii. In 
gospodării de stat și cooperative 
de producție, îh institutele de 
cercetări și de învățământ supe
rior, ei și-au adus și își aduc con
tribuția din plin la prefacerile 
din viața satului nostru de astăzi.

„In viață, spune inginerul 
Gheorghe Carpen, am pornit de 
la ideea că în urma omului tre
buie să rămînă ceva ; să ai me
reu certitudinea că pe unde ai 
trecut ai lăsat o parte din sufle
tul și puterea ta de muncă“. 
Tînărul Constantin Murgășan a 
găsit îh 1949 la G.A.S. Sadova', 
raionul Corabia-Olt, un imens te
ren nisipos pe care nu se produ
cea nimic. Anul trecut, pe cele 
1 500 hectare s-au strîns producții 
de 8 pînă la 15 mii kg struguri la 
hectar. Inginerul Victor Braga fă
cea chiar observația că ceea ce 
este bun astăzi, mâine devine în
vechit. Așa i s-a întîmplat în 
1960, cînd, la Săhăteni, obținuseră 
în medie 3 060 kg grîu la hectar ; 
era record pe regiune, ca acum 
cifra să fie cu mult depășită de 
numeroase alte unități socialiste. 
Este o continuă căutare și în a- 
celași timp multă dăruire. Pentru 
a da viață documentelor Congre
sului al IX-lea al P.C.R. și ale re
centei plenare a C.C. al P.C.R. ca
drele de specialiști știu că trebuie 
să depună eforturi constante 
pentru a-și însuși noi cunoștințe, 
tehnica avansată. „Adică— cităm

catalogul, din nou o- 
răspunsuri — „pre- 

nou emoții în amfitea-

Grigo- 
ce nu 

că sîn- 
agro-

din . cuvîntul adresat colegilor de 
generație de către conf. univ. Du
mitru Petre — șe cere să fim dim 

, nou studenți, să , ne însușim ceea 
ce este nou și să-l realizăm în 
viață".

...66 de ingineri agronomi au 
părăsit în 1945 băncile institutu
lui. Invingînd dificultățile anilor 
grei de după război, ei au crescut 
apoi, o dată cil agricultura socialis
tă. I-am văzut ieri umblind pe co
ridoarele institutului ; cercetaiL la
boratoarele, stăteau de vorbă cu 
foștii profesori, împărtășeau din 
experiența lor tinerei generații 
din rîndul căreia numai anul tre
cut au plecat spre ogoare peste 400 
de specialiști.

După 20 de ani, pentru ■ cîteva 
ore, agronomii. au fost' și studenți, 
și profesori.

Valentin HOSSU

sentimețit de inferioritate — aș 
■ zice.

Deunăzi, eram în tramvaiul care 
merge' spre Politehnică. Nu prin- 
sesem un loc ; stăteam în picioa
re, ținindu-mă cu o mînă de lațul 
de spînzurătoare ce atîrna de bara 
de sus. Jos, sub ochii mei, un tî- 
năr, desigur un student, avea pe 
genunchi, deschisă, o carte din 
care citea. Mi-am aruncat și eu 
ochii de sus : o înșiruire de for
mule, de cifre, de litere izolate sau 
împerecheate, de plusuri și minu
suri și, printre ele, linii despărți
toare orizontale, pe etaje, sau ver
ticale, cu frînturi în unghiuri ascu
țite. Nu înțelegeam nimic. Mi se 
părea — fiindcă îmi căutam pen
tru salvarea prestigiului meu ofen
sat o explicație — că este ca un 
muzicant care descifrează o par
titură și că deci, hotărît lucru, 
semnele acelea au un limbaj, o 
valoare de expresie, de concreti
zare a unor valori reale care-mi 
scapă.

Nu m-am 
goliul meu 
longevitate 
foarte mototolit. Așadar — mi-am 
zis — sînt valori care-mi scapă, 
sînt aspecte ale științei de care nu 
am nici o idee.

M-am dat jos din tramvai, am 
mai fost la amiază pe la bibliote
ca universității după un volum de 
poezie și complexul de inferiori
tate și-a alcătuit singur un leac 
fals. Poate că și-a apropiat și fi
lozofia socratiană : „știu că nu știu 
nimic” —.ceea ce nu'se pare, așa

(Continuare în pag. a III-a)

E greu să-fi imaginezi acest 
peisaj nordic dacă nu l-ai vă
zut ! Chiar dacă știi că Finlan
da este o țară a lacurilor și pă
durilor. Privindu-I din avion, ești 
tentat să crezi că asiști la o 
luptă dramatică între uscat și 
ape : pămînt și mare, lacuri și 
pămînt. între Suedia și Finlan
da zărești o puzderie de insu
le, unele minuscule și de forme 
ciudate. în regiunea orașului 
Turku sînt peste 5 000 : cu mult 
timp în urmă probabil că era 
adevărată vorba, care circulă și 
astăzi, că de fiecare locuitor re
vine o insulă. în orice caz, nu
meroși sînt cei care au aici bărci 
și trebuie să fie mare dragostea 
de ape de îndată ce se spune 
că : „dacă ai o barcă nu ești 
prea bogat, dar dacă n-ai nici 
una ești foarte sărac".

în interiorul țării, lacurile, ze
cile de mii de lacuri (sînt peste 
55 000) și pădurile imprimă a- 
cestui teren lipsit de munți un 
straniu dinamism. Neobișnuită 
pentru ochiul nostru de meridio
nali este omniprezența bradului 
și pinului în această țară de șes. 
Cu 71 la sută din suprafață aco
perită de arbori, Finlanda este 
țara „cea mai împădurită" din 
lume. în cursul deplasărilor mai 
lungi cu automobilul, îți dai sea
ma însă și de slaba densitate a 
populației. La o suprafață care 
depășește pe cea a României cu 
100 000 kmp, Finlanda are mai 
puțin de 5 milioane de locuitori.

Clima în această (ară sub- 
arcfică te obligă să-ți reamin
tești de minunile caloriferului 
oceanic — Golf-slream-ul. Cînd 
în urmă cu vreo șase săptă- 
mîni aterizam la Helsinki nu 
m-a prea mirat, că temperatura 
nu era cu mult mai scăzută de- 
cît la noi. Dar evident că am 
rămas foarte surprins cînd la 
Rovaniemi, pe Cercul Polar, 
n-am întîlnit la sfîrșit de oc
tombrie nici urmă de frig sau 
de zăpadă.

Prin aceste impresii „de atmo
sferă" a făcut cunoștință delega
ția noastră 
invitată de 
Externe ai 
tile acestei 
tinentului nostru.

Biblioteca Academiei — 
secția microiilme. Se lu
crează la reproducerea 
pe film a unor documen
ta »vechi in scopul con

servării acestora.

Cu ocazia încetării din viață a fostului emir șl Kuweitului, Șeic 
Abdullah al-Salem al-Sabah, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu Stoica,' a transmis o telegramă de con
doleanțe noului șef al statului kuweitian, Șeicul Sabah al-Salem 
al-Sabah.

în răspunsul său, Sabah. al-Salem. al-Sabah a . mulțumit pentru 
condoleanțele adresate.
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Blocuri de locuințe In Foto : Ol(fi Florontln

PENTRU MILIOANE 
DE SPECTATORI

Acum doi ani au fost 
nouă milioane. Anul 
frecuf — aproape un
sprezece. 11 000 000 de 
participant! la manifes
tările prilejuite de Fes
tivalul filmului pentru 
sate. Azi începe o nouă 
édifié a acestui festival 
intrat în fradifie, și de
sigur că pînă la înche
ierea lui (20 februarie 
1966), filmele ce vor fi 
prezentate pe ecranele 
celor aproape 6 000 de 
cinematografe sătești 
precum și diferitele ma
nifestări culfural-edu-

- cafive' -organizate pe 
marginea lor vor atrage, 
din nou, milioane ș> 
milioane de spectatori.

Cifrele 
oricine,

sînt, pentru 
impresionante.

GOSPODARII ORAȘULUI!
și Întreținerea locuințelor!

<J> <> H mânești
g (multipli

1 
I 
I
I
I 
I 9Ti gafe1 

mică

c.Focșapî și con,-. ■,,, 
privește lucrurile g 

fiind rațională : ■ 

..... ... 1
I 
I

; locuințe B 
pôt iücra S Izx zxy “

ți în găsirea unor B 
popular regional I 

ännrrlp lin cnriiîn ®I
APOSTOL g

„Scînteii“ B

S Focșani nu este un oraș prea 
mare, dar fondul de locuințe 
este și aici în continuă creștere. 
In apropierea gării au apărut de 
curînd blocuri moderne de lo
cuințe cu peste 350 de aparta
mente. Alte blocuri sînt în con
strucție.

Pentru, întreținerea clădirilor 
mai noi, administrate de sfatul 
popular, s-au alocat anul aces
ta-aproape trei milioane lei. Lu
crările de reparații curente sau 
capitale se execută pe baza unui 
plan întocmit la începutul anu
lui.

Dar alcătuirea unor planuri și 
grafice de execuție judicioase nu 
constituie decît primul pas. Al 
doilea — și cel mai importâtit —’ 
se face numai atunci cînd lucra
rea prevăzută este executetă o- 
perativ, în timpul optim.

Pe calea cea mal simpla
Din discuțiile avute cu tov. 

GEORGE DINULESCU, vicepreșe- 
; dinte al sfatului popular orășenesc, 
și tehnicianul MIRCEA TEACĂ, 
de la I.G.O., aflăm că planul se în
tocmește și realizarea lui se eșa
lonează pe baza unei analize a- 
tente, la care iau parte tehnicieni 
ai sfatului popular, ai I.G.O. și un 
mare număr de locatari. Pen
tru lucrările de reparații cu
rente au fost eliminate de cu
rînd formalitățile inutile de în
tocmire a documentației. Acum, 
pe baza constatărilor făcute la 
fața locului de către tehnicienii 
întreprinderii, începe operativ e- 
xecuția. Pentru reparațiile capitale, 
documentația tehnică se execută la 
serviciul tehnic al I.G.O. în numai 
două-trel zile. Au fost luate și alte 
măsuri. S-a încercat, de pildă, cu 
bune rezultate, gruparea lucrări
lor pe străzi și cartiere, alcătuirea 
unor echipe mixte de meseriași.

Totuși, așa cum a reieșit dintr-o 
discuție mai largă organizată la

Al cui 
e porumbul 
aruncat 
in drum ?

In stația C.F.R. „Jiul“, din 
apropierea uzinei „Electropu- 
tere“-Craiova, se află o bază 
de recepționare și depozitare a 
cerealelor. Cu mult timp în 
urmă aici au început să so
sească trenuri cu porumb știu- 
leți, cu destinația G.A.S. Ro
manești, care a închiriat pen
tru un timp pătule de la bază. 
In cîteva rînduri am zăbovit 
în fața stației ca să văd cum 
decurge operația de descărca
re din vagoane și de depozita
re. Ce-am observat ? Pătulele 
sînt la circa 200 m distanță de 
linia ferată. Din vagoane, po
rumbul este răsturnat lîngă 
linie, așa cum Se descarcă ba
lastul ; și aici stă mult timp 
fără ca să fie transportat. Au
tocamioanele trec peste știu- 
leți, îi îngroapă în pămînt. In 
acest timp a nins și a plouat 
peste grămezile de știuleți și 
boabe care parcă cresc mereu. 
De la mare distanță se simte 
un miros puternic de spirt și 
mucegai. Semn că porumbul 
s-a încins și stricat. Pagubele 
sînt, pe zi ce trece, tot mai 
mari. Te indignează nepăsa
rea conducerii G.A.S. Roma
nești față de transportul și 
depozitarea porumbului.

Forurile de resort ar trebui 
să cerceteze cum s-a ajuns la 
această situație și să ia mă
suri pentru tragerea la răs
pundere a vinovaților. Nu se 
poate admite ca din cauza ne
glijenței și a proastei organi
zări să se risipească chiar și 
cantități mici din acest pro
dus atît de valoros.

Ing. N. CHIURTU 
coresp. voluntar

sfatul popular orășenesc, aproape 
20 de lucrări începute cu mai 
mult de o lună în urmă nu 
au fost încă recepționate. Ter
menele de execuție prevăzute 
în grafice sînt depășite. Tovarășii 
de la sfatul popular și de la I.G.O. 
ne-au dat unele explicații. Iață ce 
ne-a spus tov. EUGENIA GRĂDIȘ- 
TEANU, inginer șef la ’ I.G.O. : 
„In fața operativității pe care am 
dori-o se pun tot felul de bariere 
neprevăzute. Unele ne aparțin 
nouă, altele foxului..tutelar. — sfa
tului popular.regional“.. . :

Despre ce este--vorba Uneori,' 
tehnicienii I.G.O.--— foarte puțini .
la număr — merg' 'pe tçreii pentru sari,, altul, 
a constata necesitatea unor repa
rații curente .șisâd, șc.urț; fimp în
cep hicrărilĂgCuac^st prițej ies la 
iveală și alțe .figfepțiuni, ' ațle câr'ôŸ' 
remedieri necesită cheltuieli mari, 
o documentație .^amănunțită, apro-f 
bări.de la sfaturile populare oră
șenesc și regional. Asemenea ca
zuri sînt,' firește, rare, dar ar pu
tea fi evitate cu desăvîrșire dacă 
întreprinderea ar avea posibilita
tea să angajeze mai. mulți tehni
cieni cu o pregătire. corespunză
toare, care să cercetéze cu atenție 
starea clădirilor și să propună re
medierile cuvenite.

Și la capitolul „aprobări“, unele 
amănunte. Propunerile de repara
ții capitale pe 1965, trimise la Sfa
tul popular regional Galați în de
cembrie 
pentru 
căci nu 
dificare
Fondurile alocate pentru reparații 
sînt de 2—3 ori pe an modificate:

fie reduse, fie majorate. Incertitudi
nea aceasta permanentă e dăunătoa
re. Oare nu s-ar putea lucra mai sim
plu, mai operativ, mai sigur șl la 
sfatul popular regional I

In ce privește repartițiile de 
materiale sînt, de asemenea, greu
tăți, sectorul de gospodărire 
fondului locativ fiind un fel 
cenușăreasă.

La ordinea zilei : 
calitatea

a 
de

la 
fel

anul trecut, au așteptat 
o simplă semnătură — 
li s-a adus nici o mo- 
— pînă la 15 martie.

Aproape toți participanții 
discuție s-au referit, într-un 
□an,, anul, la' calitatea repara
țiilor. In sprijinul .afirmației că 
lucrurile evoluează spre bine, s-a 
arătat că andr?ac^șta nu s-a chel
tuit nici un ’bafP'Vëntru remedieri. 
Recepția se ïàce1. imediat după e- 
xecuția lucrărilor. Procesul verbal 
este semnat de reprezentanți . ai 
sfatului popular, ai întreprinderii 
de gospodărire orășenească, dar și 
de locatari. Și, mai ales aceștia 
din urmă, sînt foarte exigenți. 
Numeroase echipe de meseriași — 
zugravi, teracotiști, tîmplari — 
care lucrează de mulți ani în acest 
sector, sînt cunoscute în tot orașul 
și solicitate în mod special de lo
catari. Promptitudinea și conștiin
ciozitatea cu care lucrează fac să 
crească propriul lor prestigiu, ca Și 
acela al întreprinderii.

Totuși, din discuție a reieșit un 
lucru destul de curios : unele re
parații executate în 1963 și chiar 
în 1964, au trebuit refăcute anul 
acesta. Tehnicianul NICOLAE 
STUPU, șeful sectorului construc-

ții-montaj de la I.G.O., ne-a dat 
unele explicații : „Durabilitatea 
scăzută a unor lucrări nu se dato- 
rește proastei execuții, ci stării 
tehnice necorespunzătoare în care 
se află multe imobile foarte 
vechi. Ca să fie menținute, ca 
să se asigure locatarilor confortul 
dorit, ar fi necesare reparații ca
pitale. Dar asemenea reparații, 
spre deosebire de cele curente, se 
aprobă cu multă zgîrcenie de sfa
tul popular regional. In virtutea 
acestei practici, în loc să se previ
nă cauzele stricăciunilor, se cheltu
iesc an de an sume importante pen
tru reparații curente, care nu schimbă 
aproape deloc lucrurile".

Soluția pe oare o preconizează 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc 
ducerea I.G.O. j 
în perspectivă, 
dacă în cadrul fondurilor alocate 
pentru întreținerea clădirilor, re
parațiile capitale ar reprezenta o 
pondere mai mare, în 2—3 ani ar 
fi reparate toate clădirile care ne
cesită astfel de reparații și S-ar 
evita cheltuirea unor sume im
portante cu lucrări nedurabile, 
superficiale.

Gospodarii fondului de locuințe 
din Focșani dovedesc că j 
și bine. După cum se vede însă, ei 
întîmpină greutăți în găsirea unor 
soluții’. Sfatul i _ 
are datoria să le acorde un sprijin 
mai substanțial și, cunoscînd ex
periența acumulată aici, s-o facă 
cunoscută și altora.

Radu
coresp.

Ele exprimă noi reall- 
făfi ale viefii satului co- 
operafivizat, interesul 
oamenilor fafă de arta 
cinematografică, dorin
ța lor de a-și îmbogăfi 
cunoștințele de cultură 
generală și de specia
litate și, în același 
timp, reflectă condițiile 
create pentru satisface
rea acestor noi cerinje 
spirituale.

Dar oricîf de impre
sionante ar fi cifrele, 
succesul festivalului nu 
poate fi măsurat exclu
siv după creșterea nu
mărului de 
„Competiția* 
mai multi 
trebuie să 
primul rînd, o competi
ție pentru calitatea ma
nifestărilor, pentru folo
sirea deplină a bazei 

I materiale, pentru pu
nerea în valoare a fil
melor artistice și docu
mentare, a maferiaielor 
de publicitate. Expe
riența edițiilor anterioa
re a determinat îmbu
nătățirea organizării 
Festivalului din iarna a- 
cestui an : pentru a se 
evita prezentarea unor 
filme artistice învechite, 
au fost selecționate 30 
dé lung-mefraje noi, ro

și străine, care 
Implicate în peste 

2 000 de copii) sînt me
nite să răspundă celor 
mai diferite cerinfe. 
Vor rula, printre altele, 
filme din producția na
țională ca „Pădurea 
spînzuratilor*, „De-aș 
fi... Harap Alb’, „Amin
tiri din copilărie", „Nea
mul Șoimăreștilor", „Car
tierul veseliei”, „Runda 
6” etc. Li se adaugă un 
mare număr de scurt- 
metraje, între care pon
derea principală o au 
filmele agrozootehnice 
cu o tematică variată, 
cum ar fi : „Culturi iri
gate”, „Combaterea chi- 

i a buruienilor”, 
„Pomicultura Intensivă”, 

.p.Eșalținarea producfiéi 
de legume”, „Crește
rea batalilor pentru 
carne’ ș.a., filme care 
sfîrnesc în cel mai înalt 
grad interesul spectato
rilor de la sate.

Pornind de la acest 
interes, S-a prevăzut, de 
pildă, prezentarea unor 
grupaje de filme agro
zootehnice pe diferite 
teme, însojite de ex
puneri vii, competente, 
capabile să stimuleze 
participarea spectatori
lor la discuții în jurul 
celor văzute, la des
prinderea unor învăfă- 
mlnte practice ; pe ba
za indicațiilor Consiliu-

spectatori, 
pentru cit 
spectatori 
fie, în

lui Superior al Agricul
turii au fost, de aseme
nea, întocmite cicluri 
tematice corespunză
toare programelor de 
învătămînt ale cercu
rilor agrozootehnice. 
Comitetele de cultură și 
artă, consiliile agricole, 
secțiile de învățămînt, 
organele de difuzare 
au datoria să asigure, 
într-o strînsă colabora
re, popularizarea și 
prezentarea largă a a- 
cestor filme, în funcție 
de specificul lor — fi
nind seama de contri
buția pe care Festivalul 
este menit s-o aducă la 
dezbaterea problemelor 
actuale ale agriculturii 
în lumina sarcinilor tra
sate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R.

Spiritul de inițiativă 
al forurilor locale s-a 
vădit, în anii frecuțl, în 
găsirea unor forme a- 
fractive de prezentare a 
filmelor, în organizarea 
de manifestări culturale 
interesahte care au pre
cedat sau au înche
iat spectacolele cine
matografice. Filmele ar
tistice, și îndeosebi 
documentarele consa
crate realizărilor din 
patria noastră oferă pri
lejul unor simpozioa
ne, concursuri „Cine 
știe, cîșfigă* și altor 
acțiuni sortite să se 
bucure de o vie partici
pare. Anul acesta se 
vor organiza în cadrul 
Festivalului și „Zilele 
filmului pentru tineret”.

Fără îndoială că buna 
desfășurare a Festivalu-

lui, îmbinarea vizionă
rilor cu reușite mani
festări cultural-educati
ve, respectarea strictă 
a programelor presu
pun îndrumarea și 
controlul operativ exer
citate de organele lo
cale de partid, de co
mitetele executive ale 
sfaturilor populare, a- 
cordarea unui sprijin e- 
ficienf întreprinderilor 
cinematografice regiona
le. Esfe de dorit ca 
là actuala édifié să nu 
se mai repete deficien
tele constatate iarna 
trecută, cînd în unele 
regiuni (Ploiești, Banat, 
de pildă) nu s-a asi
gurat cu suficientă gri
jă prezentarea scurt-me- 
trajelor, inclusiv docu
mentarele agricole (în 
difuzarea lor să se fină 
seama cu sfricfefe de 
specificul raionului, al 
cooperativei agricole 
respective), cînd în u- 
nele comune sălile de 
cinematograf au primii 
alte destinafii sau au 
fost aproape nefolosibile 
din pricina neasigurării 
la timp a condifiilor de 
vizionare corespunză
toare (repararea apara
telor, amenajarea sălii, 
încălzire etc). O atenfie 
deosebită se cere acor
dată și calităfii propriu- 
zise a spectacolului ci
nematografic — de la 
munca operatorului pro- 
iecfionist și întrefinerea 
aparatelor pînă la am- 
bianfa plăcută, primi
toare a sălii.

WiraaBHMl IIIHMIII MMIHLI

In ancheta cu titlul de 
mai sus, apărută în „Scîn
teia“ nr. 6693, erau semna
late unele greutăți întîm- 
pinate în utilizarea mate
rialului didactic, defecțiu
nile cu care acesta e une
ori livrat, precum și 
grija insuficientă față de 
varietatea materialului 
necesar profesorilor pen
tru a-și demonstra lecția. 
„Observațiile critice care 
se desprind din articolul 
referitor la materialul di
dactic sînt juste“ — se 
spune în scrisoarea ce 
ne-a fost adresată de con
ducerea întreprinderii de 
material didactic din 
București. Răspunsul 
menționează și o serie de 
măsuri concrete luate în 
urma apariției articolului. 
In ceea ce privește mij
loacele audio-vizuale de 
prezentare a lecțiilor, ni 
se comunică că la școa
la medie nr. 3 „Ion Necul- 
ce‘<‘ din București se ex
perimentează o instalație 
modernă, urmînd ca după 
analiza rezultatelor obți
nute și alte școli să poată 
fi dotate cu asemenea in
stalații.

La același articol, Di
recția pedagogică a învă- 
țămîntului de cultură ge
nerală din Ministerul In- 
vățămîntului ne comuni
că printre altele : „Am 
reținut sugestia ca pe vii
tor să se lărgească sorti
mentele de aparate nece
sare la capitolul „Căldu
ra", prin realizarea unor 
modele de motoare cu 
reacție de diferite tipuri. 
Se va cere, de asemenea,

■ întreprinderilor producă
toare să-și îmbunătățeas
că și să-și simplifice, în 
mod continuu, schemele 
de funcționare a diferite
lor aparate realizate, iar 
Casei de discuri „Electre- 
cord" să urgenteze confec
ționarea unor noi discuri 
necesare la predarea lim
bilor străine în școala de 
cultură generală".

După ce se menționează 
că difuzarea producțiilor

cinematografice prin Ar
hiva națională de filme 
s-a dovedit greoaie, în 
scrisoare se arată că s-au 
creat filmoteci pe lîngă 
secțiile de învățămînt ale 
orașului București și 
regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară, că este în curs 
de înființare o filmotecă 
pentru regiunea Crișana. 
Pe parcurs se Vor în
ființa filmoteci pe lîngă 
toate secțiile de învăță- 
mînt regionale, fondul de 
filme urmînd să fie des
centralizat. „Pe parcurs“, 
ni se pare un termen 
foarte vag, mai ales dato
rită faptului că despre a- 
ceste intenții am mai fost 
informați și cii multe luni 
în urmă. Deci, cînd se vor 
organiza filmoteci în toa
te regiunile ?

După care an?
W’:

In articolul cu titlul de 
mai sus apărut în „Scîn
teia“ nr. 6773 se relevau u- 
nele rămîneri în urmă la 
amenajarea și darea în 
folosință la termen a con
strucțiilor universitare. Se 
critica faptul că la facul
tățile de matematică-me- 
canică și fizică ale Univer
sității bucureștene deschi
derea anului de învăță- 
mînt a găsit un adevă
rat șantier în care echipe 
de specialiști lucrau pe 
îndelete la refacerea și 
modernizarea instalațiilor 
de încălzire și electrice.

Redacția a primit din 
partea Universității din 
București un amplu răs
puns în care se analizea
ză problema pusă în dis
cuție în articolul amintit.

Printre altele, în 
se recunoaște că 
rea asupra situației lu
crărilor de la facul
tățile de matematică- 
mecanică și fizică este 
justă“. Răspunsul a- 
rată că, pentru adoptarea 
unor măsuri operative în 
vederea asigurării condi
țiilor desfășurării proce
sului instructiv-educativ 
în celé două facultăți, a 
avut 10c o ședință la care 
au participat toți factorii 
de răspundere interesați, 
în urma discuțiilor purta
te, întreprinderea de ins
talații, montaje și izolații 
și-a asumat obligația să 
dea în folosință instalația 
de încălzire pînă la 23 oc
tombrie a.c., iar întreprin
derea de construcții-mon-

răspuns 
„relata-

taj nr. 2 să termine lucră
rile de reparații interioare 
și exterioare pînă la 15 
noiembrie a.c.

Dar iată că a sosit și 
luna decembrie și — așa 
cum se poate vedea chiar 
șl din Imaginea parțială 
din fotografia alăturată 
— culoarele, sălile de se- 
minarii și laboratoarele 
facultății de fizică poartă 
și acum amprenta atmo
sferei de șantier. Totodată, 
se constată serioase defi
ciențe de calitate la ame
najările executate pînă a- 
cum. Nici pînă în prezent 
nu s-a pus la punct insta
lația electrică de la fa
cultatea matematică-me- 
canică. Rezultă că lu
crările stabilite n-au 
fost realizate la termen 
deoarece s-a neglijat or
ganizarea unui control 
imediat, sistematic și per
severent din partea foru
rilor de învățămînt și a 
organelor locale de partid 
și de stgt asupra felului 
cum își îndeplinesc an
gajamentele întreprinde
rile de construcții amin
tite. Se poate „uita“ 
oare că măsurile sînt a- 
doptate pentru a fi înde
plinite ? Credem că este 
necesar ca organele de 
resort din Ministerul în- 
vățămîntului și ale Sfatu
lui popular al Capitalei să 
ia măsuri mai ferme pen
tru accelerarea ritmului 
lucrărilor și să vegheze la 
asigurarea nivelului cali
tativ corespunzător.

Referitor la rămînerile 
în urmă ale constructori
lor de pe șantierul Com
plexului studențesc din 
Timișoara, semnalate în 
cuprinsul aceluiași articol, 
ne-a răspuns Triistul re
gional de construcții Ba
nat care né informează că 
pe șantier s-a îmbunătățit 
activitatea, iar lucrările 
avansează într-un ritm 
mal accelerat

D. COSTIN

De la Direcția planuri, 
programe și manuale șco
lare din cadrul Ministe
rului învățământului am 
primit răspuns la acest ar
ticol apărut în ziarul nos
tru din 9 octombrie. Apre
ciind că problemele abor
date ■ răspund cerințelor 
ridicării calității învăță- 
mîntului și modernizării 
acestuia, în scrisoare se 
arată, printre altele, că au 
fost constituite colective 
formate din cadre didacti
ce cu experiență din în- 
vâțămîntul mediu și supe
rior în vederea studierii 
conținutului principalelor 
obiecte de cultură gene
rală (programe, manuale). 
De asemenea au fost an
trenate colective largi de 
profesori universitari și 
din licee pentru îmbună
tățirea și corelarea pro
gramelor școlii de 12 ani 
cu studiul universitar.

Aceeași direcție ne răs
punde și la articolul „O 
Importantă disciplină di
dactică al cărei profil tre
buie elucidat" publicat în 
„Scînteia“ nr. 6776 : In 
„Gazeta învățământului“ 
(nr. din 17 și 29 oct. a.c.) 
s-a publicat noua pro
gramă de educație cetățe
nească care va fi supusă 
dezbaterii cadrelor didac
tice din întreaga țară spre 
a fi definitivată pentru 
anul școlar viitor. Pro
grama este însoțită și de 
unele îndrumări metodi
ce pentru profesori.

In răspuns se arată, de 
asemenea, că un colectiv 
de autori studiază progra
ma și cărțile școlare exis
tente pentru elaborarea 
unui nou manual care să 
țină seama de specificul 
materiei și de particulari
tățile de vîrstă ale elevi
lor.

• Teatrul de stat de Operetă :
MAMZELLE NITOUCHE — 10,30,
TlRGUL DE FETE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale'
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ - 
10, INȘIR-TE MARGARITE — 15,30, 
DOMNIȘOARA NASTASIA — 20,
(sala Studio) : TEZAURUL Lui JUS
TINIAN — 10, SPECTACOL VA“
SILE ALECSANDRI — 15,30, MOAR-, 
TEA UNUI ARTIST — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS Șl 
CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu MăgUreanu nr. 
1): OPERA DE TREI PARALE — 10, 
COMEDIA ERORILOR — 15, DRAGĂ 
MINCINOSULE — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. sahla nr. 76 A) : INTRIGĂ 
ȘI IUBIRE — 10, TACHE, IANKE _ȘI 
CADIR — 15, CANIOTA — 19,’'
• Teatrul „C. I. Nottara" (sal. Ma-
gheru) : SONET PENTRU O ?Ai
PUȘA - 10, LUNA DEZMOȘTENIȚI
LOR — 15,30, ANTIGONA ȘI ME- 
DEEA — 19,30, (sala Studio) : 3.3.3. - 
16, OPT FEMEI — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
« Teatrul Mic : SPECTACOL JA
QUES PREVERT — 11, VULPILE — 
19,30.

e Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
giale* : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MINIE — 20.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din str. 
Academiei) : BAIATUl ȘI VINTUL 
— 11.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ - 11; 20, (Sala Victo
ria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT 
— 20.
<t Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 17; 20.
O Circul de stat : AȘCHIUȚA ȘI 
A.B C.-UL CIRCULUI — 9, PARADA 
CIRCULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 16; 
20.

• 8,50 — Gimnastica de înviorare ,a 
domiciliu o 9,00 — Rețeta gospod1’’ el 
S 9,30 — Emisiune pentru copii\ș> 
tineretul școlar : Telejurnalul pio
nierilor ; Așchluță și A.B.C.-ul cir
cului (Transmisiune de la Circul dé 
stat) o 11,00 — Emisiune pentru saté 
e 17,00 - DUMINICA SPORTIVA. 
Campionatul mondial de gimnastică 
artistică (transmisiune de la Praga). 
Programul muzical va fi susținut dé 
o formație instrumentală condusă 
de Valențlu Grlgorescu. Soliști : Lu
minița Dobrescu și Marius Iorga 9 
19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
O 19,30 — Dialog la distanță. Parti
cipă regiunile DOBROGEA șl 
GALAȚI. In încheiere : Jurnalul 
televiziunii (II), TelesPort.

CINEMATOGRAFE
• OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• DINCOLO DE BARIERĂ : Repu
blica — 9,30; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21.
• PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : Cinemateca — 9,30; 10,45.
• ÎNDRĂZNEȚUL paRdaillan -*
cinemascop ; Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Festival —
9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21, Feroviar 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Excel
sior — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
Tomis — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,15, Melodia — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, Flamura — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30.
© DE-AȘ FI... HARAP ALB : Bucu
rești — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Flo- 
réasca — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30
(la ambele completare La carnaval), 
Modern (completare Sport nr. 
5/1965) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
« SAȘA : Capitol (completare Uni
versuri picturale) — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21.
• A FOST ODATA ÜN MOȘ ȘI O
BABA : Victoria — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
• CAMERA IN FORMA DE „L" 1 
Central - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• PRIMII ANI : Lumina (comple
tare Calitate în cantitate Industrială)
— 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• RUNDA 6 : Union (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Cluj) — 15,30; 18; 
20,30, Cosmos (completare Suită bă
nățeană) — 11; 16; 18; 20.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10; 11,15; 12.30.
• VESELIE LA ACAPULCO : Doina 
(Completare Sport nr. 5/1965) — 13,45: 
16; 18,15; 20,30.
• O CĂLĂTORIE EXPERIMENTALA 
In MAREA ROȘIE — cinemascop ; 
CINTECUL YMEI SUMAR — VREAU 
SA ȘTIU TOT nr. 40; UN CROS 
NEOBIȘNUIT : Timpuri Noi — 10; 
11,45; 13,45; 15,30; 17,30; .19,15; 21,15.
• CARTIERUL VESELIEI : Giulești
— 12; 15,30; 18; 20,30, Dacia — 9—.'3,30 
în continuare ; 15,45; 18,15; 20,4 <-
• FURTUNĂ DEASUPRA A> iSl ; 
înfrățirea între popoare (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Cluj) — 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
O ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30.
• LALEAUA NEAGRĂ - cinema
scop ; Bucegl (completare Vezi rîn^ 
dunelele se duc) — 10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30,
• MISTERELE PARISULUI — cine
mascop : Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30. 
O BOCCELUȚA : Flacăra (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 10; 
15,30; 17,45; 20.
© MÂrilyn — cinemascop : Miorița 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Mara
mureș) - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Volga (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în re
giunea Cluj) _ 9,45; 12; 14,15; 18,30; 
18,45; 21. /
• WINNETOU — cinemascop, CO
MOARA DIN LACUL DE ARGINT —• 
cinemascop : Arta — 9,15; 12,45; 16.30: 
20,15.
© UNCHIUL MEU ; Moșilor (com
pletare Pionieria hr. 5/1965) — 15,30: 
18; 20,15

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 decembrie. In țară : Vre
me umedă și în răcire ușoară. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații în cea mal 
mare parte a țării. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura minimă va fi cuprinsă în
tre minus 6 șl plus 4 grade, iar ma
xima între minus 3 șl plus 7 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme 
umedă, cu cerul mal mult acoperit. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie șl lapovlță. Vînt slab pînă la 
potrivit din vest. Temperatura în 
general staț'onară.

b%25c4%2583ri.de
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Recepție la ambasada R. P. Mongole
1 !

Ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, a 
oferit sîmbătă la amiază o recepție 
în cinstea delegației Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole con
dusă de acad. Bazarîn Șirendîb, 
care face o vizită în țara noastră.

Au participat Emil Bodnaraș, 
Ștefan Voitec, Ianoș Fazekaș, 
acad. Ilie Murgulescu, vicepre-

*

ședințe al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai Consiliu
lui de Stat, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai gu
vernului, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputați, 
oameni de știință și cultură, gene
rali, ziariști.

★

Delegația de deputați ai Mare
lui Hural Popular al R. P. Mongo
le, condusă de acad. Bazarîn Și
rendîb, a vizitat sîmbătă diminea- . 
ță Institutul de inframicrobiologie 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, unde a fost primită de 
acad. Șt. S. Nicolau, directorul 
institutului. în după-amiaza ace
leiași zile, deputății mongoli au 
avut o convorbire prietenească cu 
președinții comisiilor permanente

ale Marii Adunări Naționale și cu 
deputați. Ei au fost salutați de to
varășul Gheorghe Necula, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale. Convorbirea sjă desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

Totodată a fost vizitată Fabri
ca de confecții ?i tricotaje Bucu
rești, unde oaspeții mongoli au fost 
întîmpinați de tovarășul Ion Po
pescu, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare. (Agerpres)

Fabrica de mașlni-unelte și agregate București

în drum spre patrie, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Stanko Todorov, 
care a participat la lucrările celei 
de-a XX-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. de la Mos
cova, a făcut un popas în Capitală. 
La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de tovarășii Ilie

Verdeț, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pelé, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne și de alte persoane oficiale. 
La convorbirea prietenească ce a 
avut loc cu acest prilej a asistat 
Ivan Mangov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Bulgaria 
la București. (Agerprës)

PROBLEME
ECONOMICE In 11905

Acest număr al revistei se 
deschide cu editorialul : Agri
cultura României pe calea mo
dernizării și progresului conti
nuu. în continuare sînt publi
cate articolele : Industria side
rurgică în perioada 1966—1970, 
de ION MARINESCU ; Unele co
relații ale procesului producției 
materiale, de F. DUMITRU ; 
Progresul tehnic și schimbările 
în structura producției indus
triale, de C... OLAH ; Scurtarea 
ddtatei de execuție în construc
ții _de locuințe, de M. VEIN- 
TRAUB ; Rezerve de îmbunătă-

țire a activității în transporturi, 
de I. GRIGA ; Probleme ale sis
tematizării teritoriului agricol, 
de I. BOLD ; Contribuția lui Vir
gil Madgearu la cunoașterea dez
voltării economiei românești în
tre cele două războaie mondiale, 
de AL. PUIU ; Despre tematica 
monetară în gîndirea economică 
burgheză actuală, de B. COMI- 
SIONERU.

Revista, mai cuprinde rubricile 
„Consultații“, „Schimb de pă
reri“, „însemnări“, „Critică și 
bibliografie“..

Telegrame
și scrisori 
adresate
C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

în numele comuniștilor, al celor
lalți oameni ai muncii din raion, 
plenara Comitetului raional de 
partid Negrești, regiunea Iași, își 
exprimă deplina adeziune la com
plexul de măsuri aprobat de ple
nara C.C., care reflectă grija deo
sebită pentru îmbunătățirea con
ducerii și planificării agriculturii. 
„Sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din agri
cultura raionului au obținut în 
anul 1965 rezultate mai bune la 
producția de cereale ; s-au reali
zat, peste plan, peste 18 000 tone 
de grîu, porumb și alte produse. 
Cooperativele agricole și gospodă
riile de stat vor fi ajutate să-și 
îmbunătățească activitatea eco
nomică și financiară, să ridice ca
litatea lucrărilor executate în 
scopul creșterii continue a produc
ției agricole vegetale și animale“.

Atrage atenția și telegrama adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român de către 
conferința organizației raionale 
U.T.C. Cehu-Silvaniei. „Raportăm 
conducerii partidului că, în peri
oada care s-a scurs de la Confe
rința raională din anul 1963, tine
retul din raionul nostru, îndrumat 
și ajutat de organizațiile de partid, 
a muncit cu tot elanul său tirte- 
resc pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de partid. 
Organizațiile U.T.C. au adus un 
aport deosebit la mobilizarea ti
neretului în înfăptuirea sarcinilor 
economice și social-culturale. Re
zultate bune au obținut tinerii din 
agricultura raionului, contribuind 
la întărirea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole și 
la creșterea producției agricole 
vegetale și animale. Tot mai mufti 
tineri lucrează în sectoarele hotă- 
rîtoare ale producției agricole. 
Este o mare fericire pentru tine
retul nostru că trăiește și mun
cește într-o patrie socialistă în
floritoare. că este condus de un 
asemenea partid, încercat și călit 
în luptă, iubit și urmat cu încre
dere de toți oamenii muncii — 
cum este Partidul Comunist. Ro- 
mîn. Nu vom precupeți nici un 
efort pentru traducerea în viață a 
măsurilor stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al P C.R. și de 
plenara din noiembrie a. c.“.

Lucruri interesante conține scri
soarea cooperatorilor din comu
na Bușcani, raionul Tîrgoviște. 
„în ultimii 3 ani, cooperativa 
și-a format un puternic sec
tor zootehnic, care cuprinde 1 635 
de animale, de la care s-au obți
nut, an de an, venituri tot mai în

semnate, răsfrîngîndu-se pozitiv 
în creșterea valorii zilei-muncă și 
în mărirea fondului de acumulare 
care, în medie, a fost de peste 18 
la sută. S-a mărit suprafața cu 
pomi și vii. Numai anul acesta 
s-au plantat 35 ha cu pomi și 10 
ha cu vie. întruniți în adunarea 
generală a comuniștilor, pentru 
dezbaterea documentelor Plenarei, 
ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru aplicarea în 
viață a mărețelor sarcini reieșite 
din aceste documente. Anul viitor, 
vom extinde suprafața irigată cu 
50 ha, iar pe 200 ha se vor execu
ta lucrări de desecare pentru a 
reda agriculturii noi terenuri“.

Documentele plenarei au stîrnit 
un puternic ecou și în rîndul lu
crătorilor din gospodăriile de stat 
și S.M.T. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din G.A.S. Culciul Mare, 
raionul Satu Mare, asigură con
ducerea partidului că vor duce la 
îndeplinire sarcinile ce le revin 
pentru sporirea producției și re
ducerea prețului de cost al pro
duselor, iar cei de la S.M.T. Fru
mușica, raionul Hîrlău, raportînd 
realizările bune în îndeplinirea 
planului de producție pe acest an, 
se angajează să facă, în 1966, lu
crări de mai bună calitate pentru a 
contribui la sporirea recoltelor. în 
numeroase alte asemenea telegra
me și scrisori, comuniștii, toți oa
menii muncii de la sate, asigură 
conducerea partidului că vor munci 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
continuă a agriculturii noastre so
cialiste.

Mistere 
de nepătruns ?

(Urmare din pag. I)

cum se pretinde, un maximum de 
cultură. Eu doar constatasem cu 
modestie, și nu de pe culmi filozo
fice, că nu știu nimic.

E adevărat, știința a luat o pro
digioasă dezvoltare, nu numai a- 
dîncindu-se fiecare ramură a ei și 
lărgindu-și enorm cîmpul de cu
noștințe, dar s-a diversificat și 
specializat enorm — din fiecare 
disciplină, odinioară unică, bifur- 
cîndu-se și multiplicîndu-se mereu 
tot alte științe de sine stătătoare ; 
de cele mai multe ori, mult mai im
portante decît știința-marrfă din 
care s-au desprins. Așa că — am 
tras concluzia — este cu neputință 
pentru un om să cuprindă azi tot 
imensul cîmp al cunoștințelor uma
ne acumulate de secole și că deci 
nu înseamnă incultură dacă nu le 
știi pe toate.

Și totuși — mă întorc și zic — 
nu este chiar așa. Există o suma 
de cunoștințe — să zicem elemen
tare — dar esențiale pentru a pu
tea afla și deține prin ele esenția
lul fondului fiecărui domeniu. Nu 
se poate ca o sumă de domenii 
științifice să-ți rămînă complet 
străine. E ca și cum te-ai închide

în- 
a 

bra-

f CORESPONDENTĂ DIN SOFIA

UN IMPORTANT OBIECTIV
AL INDUSTRIEI CHIMICE

în sud-estul orașului zare : la toate obiecti- 
Vrața, aproape de mo
numentul ridicat pe lo
cul unde a fost ucis în grafic, multe 
poetul revoluționar
Hristo Botev, se con
struiește un mare 
combinat chimic. De 
pe șosea se vede 
treaga panoramă 
șantierului — cu 
iele macaralelor care 
ridică panouri prefa
bricate, Cu excavatoa
rele deschizînd în pă- 
mîntul pietrificat șan
țuri pentru conducte, 
cu panglicile de otel 
ale căii ferate întretă
iate de fîșiile drumuri
lor bătătorite sub ro
țile camioanelor. Și 
pretutindeni — oameni ; 
le vezi miinile încleșta
te cu hărnicie pe ma
netele macaralelor, pe 
Ciocan, sau ferăstrău, 
potrivind cofraje, mane- 
vrîhd instrumente care 
încovoaie fierul armă
turilor, strîngînd în șu
ruburi sau sudînd bare 
metalice pe scheletul 
construcțiilor.

> . f '

O dată cu meciurile de azi se 
încheie și prima parte a campio
natului categoriei A de fotbal. 
Derbiul etapei poate fi considerat 
meciul de la Iași, dintre echipa 
locală C.S.M.S. și formația RA
PID, lidera clasamentului, 
rent de rezultat, rapidiștii 
puțin pînă la primăvară 
mai pot pierde primul loc. 
că echipa rapidistă
puncte avans față de principala 
sa urmăritoare, Petrolul Ploiești.

Iată și celelalte partide de du
minică : ȘTIINȚA TIMIȘOARA— 
STEAUA; PETROLUL PLOIEȘTI— 
ȘTIINȚA CRAIOVA ; SIDERURGIS- 
TUL GALAȚI— DINAMO PITEȘTI; 
FARUL CONSTANȚA—CRIȘUL O- 
RADEA ; STEAGUL ROȘU—U.T.Ä.

Meciul DINAMO BUCUREȘTI—

Indife-
— cel
— nu
Se știe 

are patru

ȘTIINȚA CLUJ se dispută miercuri 
8 decembrie pe stadionul Republi
cii, pentru ambele echipe el con
stituind ultima verificare înaintea 
partidelor retur ce urmează să le 
susțină la 15 decembrie—Dinamo 
București, la Milano, cu Interna- 
zionale (pentru „Cupa campioni
lor europeni') și Știința Cluj, la 
Madrid, cu Atletico (pentru „Cu
pa Cupelor").

Redacția sportivă a Radiodifu
ziunii ne-a comunicat că azi pe 
programul I va transmite, alterna
tiv, aspecte de la toate partidele.

Transmisiunea începe în jurul 
orei 13,30.

Campionatul 
balcanic feminin

Totul a pornit 
de ia o icînteie

1

* în cîteva rînduri

ajungă la

cu conținut 
miu minus,

am 
că a- 

însem-

de ne-

singur într-un univers restrîns, în
tr-o lume săracă.

în veacul nostru, cel al energiei 
atomice, s-a constatat că există 
o lume pînă mai ieri necunoscută, 
dar reală, absolut reală, ca orice 
lealitate pipăibilă, și care deține 
forțe nebănuite în stare să trans
forme toată viața noastră. E posi
bil să închidem ochii asupra ei, 
să o considerăm în sinea noastră 
încă la fel ca pe-un mister sau un 
miracol, și să lăsăm totul pe sea
ma unor specialiști, de parcă ei 
ar fi o altă speță de oameni ?

Iată, de pildă, că acum cîteva 
zile aflu că un grup de fizicieni 
români și sovietici, care lucrează 
la Institutul de cercetări nucleare 
de la Dubna, au descoperit pe 
cale experimentală un fenomen 
nou în fizica nucleară.

Pînă aici, perfect inteligibil. Dar, 
curios, am vrut să aflu mai depar
te ce anume fenomen nou au des
coperit, și am continuat lectura 
informației. „Ei au constatat că, 
sub acțiunea unor particule denu
mite mezoni miu minus, se modi
fică simțitor mecanismul de fisiune 
a nucleelor grele".

Și ce-au făcut să 
asta ?

„Au bombardat ținta 
de plutoniu, cu mezoni
obținuți la sincrociclötronul iriâta- 
lat în laboratorul pentru probleme 
nucleare al institutului".

Informația este cît se poate de 
clar exprimată. Probabil că a sim
plificat la extrem fenomenul pen
tru a fi înțeles. Și, totuși, nu 
priceput nimic. Decît doar 
ceastă descoperire este un 
nat eveniment științific.

Nu e nimeni altul vinovat
înțelegerea mea decît eu, care nu fi 
dețin cuprinsul nici uneia din no- | 
țiunile științifice despre care e H 
vorba în această informație. Dar R 
ar ■ fi interesant de știut, la o an- H 
chetă absolut sinceră, lipsită de “ 
amor-propriu inutil, cîți intelectuali B 
au înțeles măcar procesul desco- | 
peririi, dacă nu și caracterul ei “ 
nou, ca și importanța ei capitală. B

Dar să fie sinceri 1
Concluzia, desigur, nu poate fi “ 

aceea că asemenea informări Q 
nu-și au utilitatea lor. Ele sînt fo- | 
lositoare, de-ar fi numai să tie- “ 
zească meditațiile active de în- 0 
demn de mai sus. Nu înseamnă u 
ca azi, de pildă, să ne apucăm * 
de fizică, iar mîine, cu prilejul B 
unei alte mari descoperiri, chimice, S 
să ne apucăm de chimie și așa 
mai departe, de medicină, de bio- | 
logie etc. înseamnă să ne însușim ÏÏ 
cunoștințele de bază din toate do- B 
meniile care preocupă mintea o- R 
menească, pentru a înțelege ner- | 
vul fenomenelor, „causa causa- “ 
rum". 0

Iar în acest scop poate ar tre- | 
bui editate un fel de mici enciclo
pedii pe specialități, pe înțelesul fi 
tuturor, care să ne dea elementele | 
esențiale și nouă, muritorilor de 
rînd... Să nu mai avem impresia 0 
neplăcută de a ne învîrti într-un | 
microcosmos din care imaginația ” 
nu ne poate salva, căci realizările B 
de azi ale științei întrec orice ima- | 
ginație.

Să nu rămînem cu impresia că 0 
sîntem înconjurați doar de mistere, | 
de cumplite mistere care, în fapt, 
sînt curate realități din universul | 
comun, obișnuit, al altor semeni, g

în sala Dinamo din Capitală à luat 
sfîrșit ieri campionatul republican de 

’ lupte greco-romane. Titlul de cam
pioană a revenit echipei Dinamo Bucu
rești. Au urmat în clasament Steaua 
și Steagul roșu Brașov.

Sîmbătă, în ziua a doua a cam
pionatului balcanic feminin de 
baschet, care së desfășoară în Sala 
Constructorul din Galați, s-au dis
putat două întîlniri. în primul 
joc, echipa Bulgariei a învins cu 
scorul de 56—50 (30—30) echipa 
secundă a României. A urmat apoi 
jocul dintre echipele României și 
Iugoslaviei. La capătul uhëi parti
de spectaculoase, baschetbalistele 
românce au repurtat Victoria cu 
scorul de 74—50 (40—25). Râcoviță 
(21 puncte) și Dumitrescu (18 punc
te) au fost cele mai bune jucătoa
re ale formației române. De la 
iugoslave s-.au remarcat, îndeo
sebi, Kălemg^31 puncte) și Rado- 
vanovici (11, puncte).

Astăzi, în ultima zi a competi
ției figurează meciurile :• România- 
Bulgaria și România (B)-Iugo- 
slavia.

In Capitală s-a disputat ieri meciul 
internațional feminin de popice dintre 
reprezentativele României și Iugosla
viei. Oaspetele au terminat învingă
toare cu scorul de 2 383—2 358 puncte.

Aseară în bazinul acoperit de la 
Floféascà a avut loc a doua întîîniré 
internațională de polo pe apă dintre 
echipele Progresul București și Chemie 
Halle (R.D.G.). lL'jT. ” ------ --
au terminat învihgătorl 
5—1.

Jucătorii buctireșteni 
cu scorul dé

în turneul final al 
republican masculin de 
fost zi de odihnă, 
astăzi 
cu desfășurarea 
de-a 11 rundă 
torul ! C 
man—Neamtu ; 
CiOcîitea—Reicher i 
tez ; Szabo—Suta i
toș ; Nacht—Bondoc ; 
Moisini—Soos 
Reamintim :

Campionatului 
șah, sîmbătă a 

Competiția se reia 
dlipă-ăPiiază dé là öra 16,30 

partidelor din cea 
Propramûl este urmă- 

GéofgeSëü—Gheorghiu : Véis- 
: Rădutescil—Mititelei :

Ungureanu—Bö- 
Voiculescu- Par- 

Dfözd—NàéÜ I 
și Pavlov—Ghttescn. 

îh fruntea clasamentului 
se află Florin Gheorghiu cu 9,5 puncte 
din 10 posibile.

(Agerpres)

Cupa campionilor
europeni

Ieri, în orașul Zadar în meci re
tur pentru „Cupa campionilor eu
ropeni“ la baschet (masculin) 
echipa iugoslavă Zadar a învins 
cu scorul dé 70—56 (37—28) pe Di
namo București. Cel mâi buh ju
cător al gazdelor a fost Djrdja, 
care a marcat 25 de puncte. Albu 
a fost cel mai eficace jucător al 
oaspeților, mardind 20 de puncte. 
Cum în primul meci echipa buou- 
reștcană a repurtat victoria töt 
la o diferență de 14 puncte, urmea
ză să aibă loc ăl treilea joc. Acest 
joc decisiv vâ âvea loc astăzi di
mineață, conform regulamentului, 
la Zadar.

într-o dogoritoare zi 
din vara anului 1963. 
la Ciren, localitate de 
lîngă Vrata, a erupt o 
sondă. în timp ce sapa 
de foraj pătrundea în 
stratul îmbibat cu gaz 
metan, o singură scîn- 
teie a generat o uriașă 
limbă de foc ce putea 
fi văzută de la zeci de 
kilOfnetri. Zi și noapte, 
săptămîni in șir, zăcă- 
mîntiil a fost marcat de 
torta aprinsă ce vestea 
existenta Unei noi bo
gății ‘în "această regiu
ne a tării. Cu timpul, 
în localitate s-au înăl
țat numeroase sonde. 
Primele cantități de gaz 
metan de la Ciren, 
transportate printr-o 
conductă, au fost valo
rificate de 
ciment din 
Combinatul 
structie de 
ta, primul de acest fel 
din Bulgaria, proiectat 
și înzestrat cu utilaje 
belgiene și franceze, 
este menit să asigure 
o valorificare superioa
ră a gazului metan de 
aici.

fabrica de 
apropiere, 
în con 

lîngă Vra-

In fața machetei 
și pe teren

Tîriărul inginer șef 
al construcției, Taget 
Oved, nă-a oferit în 
fata machetei 0 călător 
fie imaginară pe șan
tier. Prezènt încă de la 
începutul construcției, 
el cunoaște fiecare dirt 
obiectivele ei. O preéi-

(Agerpres)

Știri
culturale

Tînărul pianist austriac Peter 
Lang, oaspete al Bucureștiului, a 
interpretat sîmbătă seara, în com
pania orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George Enes- 
cu“ dirijată de Mircea Cfistescu, 
Concertul pentru pian și orchestră 
în mi bemol major de Mozart ; 
concertul, dat în sala Ateneului, a 
mai cuprins Suita a Il-a pentru 
flaut și orchestră de Bach, solist 

Simfonia a 
Beethoven.

Politkovski 
al mai mul- 

a

Nicolae Maxim, și 
Il-a în re major de

★

Violonistul Igor 
din U.R.S.S., laureat
tor concursuri internaționale, 
fost sîmbătă seara solistul concer
tului simfonic extraordinar dat 
de Filarmonica de stat „Banatul“ 
în sala „Modern“ din Timișoara. 
Sub bagheta dirijorului Nicolae 
Boboc, artist emerit, artistul oas
pete a interpretat Concertul nr. 3 
pentru violină și orchestră în sol 
major de Mozârt. Programul a 
mai cuprins Simfonia a 8-a de 
Schubert, „Coloana fără sfîrșit“ dé 
Tiberiu Olah și „Finlandia“ de 
J. Sibelius. Concertul s-a bucurat 
de un frumos succes.

★

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat din Cluj a susținut sîmbătă 
seara în sala mare a Casei Uni
versitarilor din localitate un con
cert simfonic extraordinar dirijat 
de Djura Jaksic din R.S.F. Iugo
slavia. Solistul concertului a fost 
pianistul român Gheorghe Halmoș, 
artist emerit. Programul a cuprins 
Simfonia a Il-a de Schumann. 
Concertul pentru pian și orchestră 
în mi minor de Chopin și „Simfo
nia da requiem“ de Britten.

(Agerpres)

Dezvoltarea economiei
nationale în 1966

R. P. BULGARIA
SOFIA 4 (Agerpres). — în zilele 

de 3 și 4 decembrie la Sofia a avut 
loc o ședință comună a C.C. al 
P.C. Bulgar și a Consiliului de Mi
niștri al ft. P. Bulgaria la care au 
fost discutate,'Proiectul planului de 

adezvoltare

4. 
în

economiei naționale

vele lucrările sînt în
cepute. se desfășoară 

fiind 
realizate chiar înainte 
de termen. In anumite 
perioade de vîrf, pe 
șantier s-au turnat zil
nic cite 600 metri Cubi 
beton, s-au montat 30 
metri cubi de prefabri
cate și s-au excavat 
4 000 metri cubi pă- 
mînt. La betoane și să
pături s-a lucrat în trei 
schimburi. Acum, la 
început de iarnă, aces
te operații se execută 
în două schimburi.

Am vizitat șantierul. 
Avînd o Suprafață de 
aproape 80 de hectare, 
ei a fost pînă mai ieri 
cea mai puțin roditoa
re tarla a unei gospo
dării de stat. La secția 
pentru granularea amo
niacului, brigăzile 
fierari-betoniști ale 
Gheorghi Marinov 
GheOrghi Ghebelev 
brigada de cofragiști 
a lui Hristofor Șupov 
lucrau de zor 
superioară a 
din cele trei 
masive, înalte 
metri, cu un 
de 15 metrL 
cofrajul glisant, 
strüctorii 
zilnic, 
patru metri. La secția 
de sinteză a amoniacu
lui a început montarea 
utilajelor. Se fac pre
gătiri pentru desfășu 
rărea lucrărilor și 
secția de curățat 
prelucrat gazele, 
tutindeni, spunea 
nicianul Péter 
ski, se urgentează lu
crările, toate obiecti
vele trebuie să aibă aco
periș în timp de iarnă. 
Zidarii și montorii vor 
putea lucra nestinghe- 
rlti în interior.

înaintează totodată 
lucrările pe traseul ce
lor 15 km. de conductă, 
prin care gazul metan 
de la Cirên Va ajunge 
la combinat, precum și 
operațiile de âmena;a- 
re a lacului de acumu
lare și a conductei de 
aducțiune a apei 
rîul Iskăr. Toate 
tea s-au realizat 
tr-un Singur an.

de 
lui 
și 
Și

la partea 
ultimului 

turnuri 
de 36 de 
diametru 
Folosind 

con- 
au înaintat 

în medie, cu

la 
Și 

Pre- 
teh- 

Ganov-

din 
ăces- 

în-

O fotografie 
și alte cîteva ■ ■ ■

Pe aleea din fața pa
vilionului administrativ 
Sînt expuse fotografii 
ale muncitorilor frun
tași. Privindu-le, fac cu
noștință cu cîțiva din
tre cei peste 3 000 de 
constructori ai combi
natului. Printre aceștia 
e și Vlado Stoianov, e- 
rou al muncii socialiste, 
conducătorul unei bri-

pe anul 1966 și proiectul bugetului 
de stat pe anul 1966.

C.C. al P.C. Bulgar și Consiliul 
de Miniștri au aprobat indicatorii 
de bază ai celor două proiecte de 
plan și au hotărît să le supună 
spre discutare și aprobare Adu
nării Populare à R. P. Bulgaria.

R. S. CEHOSLOVACĂ

(Agétpres). — La 3 
cadrul ùrièi ședințe

PRAGA 
decembrie, 
comune a Comitetului pentru plan 
și buget și Comitetului pentru con
strucții capitale și construcții ale 
Adunării Naționale a fost examinat 
proiectul planului de stat de dez
voltare a economiei nationale ceho
slovace pe 1966.

După cum transmite agenția Cë- 
teka, în rapoartele prezentate și în 
cadrul discuțiilor la ședință ă-a 
constatat ca producția socială a în-

I

ceput din nou să crească și că s-au 
atenuat lipsurile în ceea ce privește 
aprovizionarea economiei naționale 
cti combustibil, energie electrică și 
produse metalurgice.

în continuare au fost menționate 
succesele obținute în indlistria pre
lucrătoare. producția animalieră și 
în transporturi. S-a îmbunătățit, 
dé asemenea, parțial ăproviziona- 
heă cu produse industriale defici
tare.

Congresul scriitorilor polonezi
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Lă 

Cracovia a început cel de-äl XV- 
iea Congres al scriitorilor polonezi.

în numele Comitetului Central al 
P.M.U.P și al guvernului congresul 
a fost salutat de Lucjan Motyka 
ministrul culturii și artelor. El a 
subliniat importanța socială a- lite
raturii în Polonia, care decurge nu 
numai din conținutul ei artistic Și

ideologic, ci și din forța ei de in
fluențare mult sporită. Motyka a 
arătat că statul asigură literaturii 
condiții bune de dezvoltare și că 
fondurile materiale alocate au cres
cut., El a subliniat rolul important 
al literaturii în construirea socia
lismului, în întărirea moralei noii 
societăți, în crearea relațiilor so
cialiste noi între oarheni.

De 
Să 
fe-

gâzi de cofragiști. 
mic copil a învățat 

' HiîrtuiâSCă tëSla Șl 
răstrăul. Acum 16 ani, 
pe cînd lucra la un si
loz în orașul Ruse, i 
s-a încredințat o briga
dă de cofragiști. A fost 
mutat apoi de pe un 
șantier pe altul, iar 
munca lui s-a bucurat 
de înalte aprecieri. în 
peregrinările sale și-a 
luat și familia : soția și 
doi copii. Băiatul este 
student în penultimul 
an la Institutul de con
strucții din Sofia. în 
1964 a făcut practica pe 
șantierul de la Medet, 
în brigada tatălui său.

L-am vizitat în apar
tamentul său din orașul 
Vrata. Vlado Stoianov 
scoate dintr-o valiză cî
teva albume cu foto
grafii de pe șantierele 
unde a lucrat. La Vra
ta a venit nu numai cu 
soția și fiica, elevă în 
ultimul an la școala 
medie, ci și cu întrea
ga sa „familie de briga
dieri cofragiști" în nu
măr de 80. L-au urmat 
încă doi frați cu fami
liile lor I unul e mun
citor, celălalt — profe 
sor de matematici la 
școala de calificare de 
pe șantier. Un al 
lea frate lucrează 
Kremikovțî, Cu 
și-au legat viața
șantiere și —• cum re 
marcă interlocutorul 
meu — cunosc cu anti
cipație viitoarea hartă 
industrială a Bulgariei.

*
Potrivit prevederilor, 

combinatul de la Vrata 
urmează să înceapă 
producția în ultimul tri
mestru al anului viitor 
și să funcționeze cu în 
treaga capacitate în 
vara lui 1967.

Précizînd locul aces
tui nou obiectiv indus
trial în cadrul econo
miei nationale, ingine
rul Alexi Kuzmanov. 
director al Direcției gé
nérale a industriei chi
mice de bază și prelu 
crătoare, spunea că aici 
se va produce atîta 
Substanță activă azo 
toasă cit produc împre
ună combinatele chimi
ce din Stara Zagora și 
Dimitrovgrad.

Pentru mînuirea uti
lajelor și instalațiilor 
moderne cu care va fi 
dotat combinatul a și 
început pregătirea ce
lor aproape 2 500 ca
dre necesare. Viitorilor 
chimiști le vor fi crea
te condiții dintre cele 
mat propice pentru a-și 
aduce o contribuție cît 
măi substanțială 14 
dezvoltarea industriei 
chimice bulgare.

trei- 
la 

toț'i 
de

Constantin LINTE

»

ÎNCETAREA DIN VIATĂ 
A TOVARĂȘULUI ERICH APEL >

BERLIN 4 (Agerpres). — După 
oum transmite A.D.N., Comitetul 
Central al Partidului Socialist U- 
nit din Germania, Camera Popu- • 
Iară, Consiliul de Stat, Consiliul de 
Miniștri al R. D, Germane și Con
siliul Național al Frontului Națio
nal al Germaniei democrate a- 
nunță că la 3 decembrie 1965 a în
cetat din viață la Berlin Erich A- 
pel, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., vice- 

. președinte al Consiliului de Miniș
tri și președintele Comisiei de Stat 
a Planificării. Funeraliile lui Erich 
Apel vor avea loc la 6 decembrie.

U. R. S. S.

în industriile
de prelucrare a cărnii 
Și

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Di
recția Centrală de Statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a făcut cunoscut că lucră
torii din industriile de prelucrare 
a cărnii și laptelui din U.R.S.S. au 
îndeplinit înainte de termen pre
vederile planului pe anul în curs 
la produsele de bază din resursele 
de materii prime ale statului. Com
parativ cu anul trecut, producția 
de carne sporește anul acesta cu 
29 la sută, cea de grăsimi anima
liere cu 28 la sută, iar cea a 
produselor din lapte integral — cu 
12 la sută.
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ABEBA 4 (Agerpres). — 
Abeba continuă lucrări-
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Țările africane

OJ.U. ■N PROBLEMA
Prezentarea scrisorilor de acreditare 

de către ambasadorul României 
in Uruguay

NEW YORK 4. •— Trimisul spe
cial' Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în ședința de vineri 
după-amiază, Adunarea Generală a 
O.N.U. a dezbătut unele rezoluții 
privind problemele dezarmării, care 
au fost aprobate anterior de Co
mitetul politic. A fost adoptat un 
proiect de rezoluție, propus de de
legația Ciprului, care ia act de ra
portul Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare și recomandă' continua
rea eforturilor în vederea realiză
rii unor progrese pe calea încheierii 
unui acord în problema dezarmării. 
S-au înregistrat 102 voturi pentru, 
printre care și al Republicii Socia
liste România.

Apoi, adunarea a trecut la vota
rea rezoluției adoptate de Comite
tul politic privind extinderea în
cetării experiențelor, nucleare la 
mediul subteran. Rezoluția a fost 
adoptată cu 92 de voturi pentru, 
printre care și al reprezentantului 
Republicii Socialiste România. Re
zoluția privind denuclearizarea A- 
fricii a fost adoptată cu 105. voturi 
pentru, nici unul contra și două 
abțineri.

De asemenea, Adunarea Gene
rală a aprobat fără obiecții reco
mandarea Comitetului politic ca 
problema convocării unei conferin
țe în vederea semnării unei con
venții privind interzicerea folosirii 
armelor nucleare și -termonucleare 
să fie transferată Comitetului celor 
18 pentru dezarmare și să fie pre
zentată spre examinarea Adunării 
Generale în sesiunea din 1966.

După adoptarea acestor documen- 
primi drept de survol pe aeropor- | te, a luat cuvîntul secretarul gene

ral al O.N.U., U Thant, care și-a 
B exprimat speranța că documentele 

adoptate vor duce la noi pași îna- 
» inte în problema dezarmării.
S în continuare, Adunarea Gene

rală a reluat examinarea punctului 
| de pe ordinea de zi privind modul 
I în care este îndeplinită Declara-, 

•ția cu privire la acordarea inde- 
! peridenței țărilor și -popoarelor co
li loniale. Au luat cuvîntul' reprezen-

au hotărît

ADDIS
La Addis
le sesiunii extraordinare a Consi
liului ministerial al Organizației 
Unității Africane consacrate exa
minării situației create în Africa, 
în urma proclamării unilaterale a 
„independenței“ Rhodesiei. Partici- 

: panții la reuniune examinează căi
le și măsurile preconizate de ță
rile africane și de Comitetul mi
litar (al celor cinci) al O.U.A. îm
potriva rasiștilor de la Salisbury, 

într-o declarație făcută după șe- 
j dința de vineri, Diallo Telli, secre- 
i tarul general al O.U.A., a anunțat
■ că cele 36 de țări participante la
■ sesiune au adoptat o rezoluție cu- 

prinzînd hotărîrea de a suspenda
' imediat toate relațiile economice. 
; inclusiv acordurile comerciale și 
' financiare cu Rhodesia, de a blo- 
I ca toate conturile rhodesiene în 
; băncile africane. De asemenea, co- 
1 municațiile prin radio, telefon și 

telex cu Rhodesia vor fi sistate, 
transporturile suspendate, iar avi
oanele sud-rhodesiene nu vor

turile africane. Documentele de 
călătorie, eliberate de actualul gu
vern de la Salisbury, vor fi con
siderate nule, iar facilitățile pen
tru Rhodesia — anulate. Partici- 

: panții la sesiune au lansat un a- 
' pel către toate țările prietene să 
' sprijine măsurile preconizate.

Miniștrii africani au ținut sîm- 
bătă dimineață o ședință con- 

: sacrată examinării măsurilor mili- 
I tare care ar urma să fie luate .îm^ 

1 potriva Rhodesiei dacă Marea Bri- 
tanie nu va acționa în mod hotărît 

, pentru eliminarea regimului rasist, 
din această țară.

Vicepreședintele Tanzaniei, Ka- 
wawa, a declarat că actuala confe
rință „trebuie să demonstreze că 
Africa are curajul și dorește să 
lupte pentru principiile pe care 
deseori le-a promovat în cadrul 
diferitelor foruri internaționale. 
Demnitatea, prestigiul și liberta
tea în Africa depind în mare mă
sură de felul în care noi vom re
zolva problema rhodesiană“.

Conducătorul delegației ghaneze, 
Kojo Botsio, a arătat că țările a- 
fricane trebuie să-și coordoneze 
acțiunile pentru a lichida regimul 
lui Smith. Sancțiunile economice 
împotriva Rhodesiei sînt insufi
ciente, a adăugat el, întrucît au
toritățile de la Salisbury obțin tot 
ceea ce au nevoie prin interme
diul Republicii Sud-Africane 
Portugaliei.

tanții Pakistanului, Ungariei 
Congoului (Brazzaville). Ei au sub
liniat că persistența colonialismului 
constituie un pericol pentru pace și 
au cerut să fie întreprinse măsuri 
energice pentru aducerea la înde
plinire a acestei declarații.

Comitetul politic al Adunării 
Generale a început examinarea 
punctului de pe ordinea de zi 
„Inadmisibilitatea intervenției în 
afacerile interne ale statelor și apă
rarea . independenței și suveranită
ții lor“. Delegația Uniunii Sovie
tice, din inițiativa-căreia a fost în
scris acest punct pe agenda sesiu
nii, a prezentat un proiect de de
clarație.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul reprezentanții Uniunii So
vietice, Perului, Columbiei, Afga
nistanului, Nepalului, Arabiei Sau- 
dite și S.U.A.

In Comitetul politic special au 
continuat dezbaterile asupra poli
ticii de apartheid a guvernului Re
publicii Sud-Africane.

în Comitetul de tutelă s-a dis
cutat situația din Oman. Au luat 
cuvîntul delegații Cehoslovaciei, 
Iordaniei, Albaniei, României și ai 
altor țări.

Reprezentantul țării noastre, Mi
hai Magheru, a arătat că situația 
creată în Oman „se datorește mă
surilor întreprinse de puterile co
loniale de a-și apăra interesele 
strategice și economice“. „Delega
ția română, inspirată de înaltele 
principii ale Cartei și regulile, u- 
nanim recunoscute, ale relațiilor 
internaționale, a spus în încheiere 
Mihai Magheru, consideră că po
porul arab din Oman are dreptul 
de a-și hotărî singur propria sa 
soartă și de a-și exprima în mod 
liber voința privind forma politică 
de conducere. O.N.U. trebuie să 
ceară Marii Britanii să-și retragă 
forțele cu ajutorul cărora își exer
cită dominația și să. dea astfel po
porului arab posibilitatea de a-și 
construi viata conform aspirațiilor 
sale“

Pans. Ultimele pregătiri pentru alegerile prezi
dențiale. Pe acest uriaș panou electronic va pu

tea fi urmărită evoluția scrutinului

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). 
Guvernatorul statului Guanabara, 
Carlos Lacerda, care urmează să 
fie înlocuit duminică de reprezen
tantul opoziției, Negrao de Lima, 
a luat pentru prima oară cuvîntul 
după alegerile de la 3 octombrie, 
proferînd amenințări la adresa ac
tualului guvern. Ieșirea din anoni
mat a guvernatorului din Guana-

REPUBLICA DOMINICANA

Scadența 
alegerilor - 
1 iunie 1966

SANTO DOMINGO 4 (Ager- g 
pres). — Guvernul provizoriu al 
Republicii Dominicane a fixat ziua 
de 1 iunie 1966 ca dată a alege
rilor generale pentru alegerea pre
ședintelui și vicepreședintelui, a 
deputaților, senatorilor și membri
lor consiliilor municipale.

„Guvernul dominican va trebui 
să intervină pentru a interzice mi
litarilor și poliției acțiunile de inti
midare și terorizare a adepților 
Partidului revoluționar dominican, 
a declarat fostul președinte al Re
publicii Dominicane, Juan Bosch, 
și președinte al acestui partid. Mi
litarii și poliția, a adăugat Bosch, 
fac presiuni asupra unor membri 
ai Partidului revoluționar domini- H 
can în scopul de a-i determina să “ 
nu participe la alegeri. în aceste b 
condiții, nu se pot organiza în W 
mod liber alegerile“. »

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 
La 2 decembrie 1965, Dumitru Fara, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România un Republica Orientală a 
Uruguayului, a prezentat scrisorile 
sale de acreditare președintelui 
Consiliului Național de Guvern al 
Republicii Uruguay, dr. Washing
ton Beltran.

Din partea uruguayană au fost 
de față la prezentarea scrisorilor 
de acreditare ministrul afacerilor 
externe, Luis Vidai Zaglio, secreta
rul Consiliului Național de Gu
vern, Modesto Burgos Morales, și 
funcționari superiori din cadrul 
Consiliului Național de Guvern

și Ministerului Afacerilor Externe^ 
Au fost de față și membri ai am
basadei Republicii Socialiste Ro
mânia din Montevideo.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
Național de Guvern al Republicii 
Orientale a Uruguayului a avut o 
convorbire cordială cu ambasado
rul român.

în aceeași zi, ambasadorul Du
mitru Fara, însoțit de membrii . 
ambasadei Republicii Socialiste 
România din Montevideo, a depus 
o coroană de flori la monumentul 
eroului național Uruguayan Jose 
Artigas.

da participă cu circa 6 la sută la pro
ducție și cu 10—15 la sută la comer
țul mondial de celuloză și hîrlie.

In prezența cu aceste mărfuri 
pe piejele mondiale, Finlanda are 
problemele ei. Intre altele, dată fiind 
fărîmițarea proprietății funciare, in
clusiv a proprietății asupra pădurilor, 
industria forestieră trebuie să contrac
teze cu zeci de mii de proprietari 
privafi, dezavantaj pe care nu-l au, 
de pildă, concurenjii canadieni. Pe 
de altă parte, intenția Pieței comune 
de a menjine produsele industriei 
lemnului pe lista de excepții în ca
drul rundei Kennedy poate crea pe 
viitor noi dificultăți. In acest context 
nu este de mirare că se caută căi de 
diversificare a producției și exportu
rilor. Finlandezii realizează cea mai 
albă celuloză din lume, lucru pe care 
ni l-au explicat cu mîndrie gazdele 
noastre la societatea Rauma-Repola. 
în general, în industrie se acordă o 
afenfie specială calității. îmi amm- 
fesc că la o fabrică de hîrfie, urmă
rind întregul proces pe toata filiera 
— de la buștean la celuloză și la su
lurile gafa pregătite pentru export 
spre toate continentele — am citit 
pe un afiș în sala-depozit a pro
ducției finite următoarele cuvinte : 
„Nu uita: controlul următor îl va 
face clientul". L

al peninsulei pe care se află s-ar 
săpa un canal lung de 800 de metri. 
Aci capitala a fost mutată de la 
Turku în urmă cu vreo 150 de ani. 
Dar orașul are o vechime de peste 
400 de ani.

De curînd Helsinki și-a rotunjit la 
o jumătate de milion numărul locui
torilor. Circulafia automobilistică, vi
trinele, firmele și reclamele luminoa
se îi dau aspectul unui oraș modern. 
Cu adevărat modern el este însă în 
special prin orășelele-satelit în care 
își găsește dezvoltarea. Am vizitat 
Tapiola, orășelul-grădină, care se 
construiește după planurile de ansam
blu ale arhitectului Ervi, dar cu 
participarea unui număr de al|i arhi- 
tecfi. Centrul comercial utilizează, 
bineînțeles, armonia îmbinării volu
melor pe verticală și pe orizontală, 
în ceea ce privește clădirile de lo
cuit, ele sînt foarte variate ca stil și 
sînt dispersate în grupuri mici în 
natură, astfel ca numărul de locuitori 
să nu depășească pe km p un anumit 
plafon. Nu știu cum ar fi mai corect 
de spus : natura este integrată în an
samblul acestei aglomerări urbane 
sau construcțiile sînt implantate în 
natură ?

bara este considerată de observa
tori ca o expresie a nemulțumirii 
sale pentru faptul că. toate efortu
rile depuse pentru a împiedica 
instalarea lui Negrao de Lima nu 
au dat rezultat. Ziarul „Correio 
da Manha“ arată că Lacerda este 
supus în prezent și unei anchete 
din partea tribunalului statului 
Guanabara, fiind acuzat de fraude 
în gestionarea fondurilor aflate la 
dispoziția sa. El este capul unei 
conspirații îndreptate împotriva 
președintelui Castello Branco, în- 
trucît acesta nu a sprijinit pe can
didatul său în alegerile de guver
natori ce au avut loc în luna oc
tombrie.

De 2a buștean
la celuloza cea mai albă

Ținînd seama de ponderea popu- 
lafiei ocupate în agricultură și silvi
cultură (circa 30 la sula) și de pon
derea ramurilor primare în produsul 
infern net (circa 20 la sută), precum 
și de faptul că venitul anual pe lo
cuitor se situează aproximativ la ni
velul celui din Anglia, Danemarca și 
Norvegia, unii economiști consideră 
că Finlanda este „o fără pe trei slei
turi industrializată" și care nu se o- 
prește aci. în orice caz, între 
1920 și 1960, volumul producfiei 
industriale 
7 ori, iar 
aproximativ 
explicafiile 
constituie, probabil, accentul pus 
exploatarea lemnului și cererea 
care se bucură de multă vreme lem
nul, celuloza și hîrtia pe piața mon
dială. în exportul finlandez lemnul, 
celuloza și hîrtia ocupă un loc consi
derabil (în 1962 — 72 la sută). Finlan-
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Turcia consumă a- 
tone petrol. în anul 

noilor prospecțiuni

de poli- 
a R.F.G.

NEW YORK. Linus Pau
ling a anunțat în cadrul 
unei conferințe de presă 
că a adresat președintelui 
Johnson o scrisoare în 
care îi cere să înceteze 
războiul din Vietnam. Tot
odată, Pauling a declarat 
corespondenților că re
cent a primit răspuns la o 

adresată pre- 
Republicil

Vietnam, Ho Și

ANKARA.
nu al 4 500 000 
1964, în urma 
și à exploatării sondelor din re
giunea Sürt din sud-estul Turciei, 
au fost extrase de către compania 
petrolieră turcă, în care statul de
ține 92 la sută din acțiuni, 800 000 
tone petrol.

scrisoare 
ședintelui 
mocrate
Min, și că acest răspuns
este „foarte încurajator". 
El a adăugat că cele pa

se 
în 

din-

navei
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ACCRA. — Guvernul 
Ghanei a hotărît să 
cunoască noul guvern 
Congo (Leopoldville).

SCURTE

LUNA-8“ LA 213000 KM DE PĂMlNT
MOSCOVA La 4 decembrie, în jurul, orei 18 

(ora Moscovei), stația cosmică sovietică „Luna-8“, 
lansată vineri în direcția Lunii, se afla la o dis
tanță de 213 000 km de Pămînt. Pină la această 
dată s-a realizat de patru ori legătura cu stația. 
Au fost obținute informații telemetrice și s-a 
calculat traiectoria zborului stației. Toate siste
mele de la bordul stației funcționează normal.

PRAGA. Agenția C.T.K. 
anunță că, în numele gu
vernului R. S. Cehoslova
ce, Vaclav David, minis
trul afacerilor externe, a 
invitat pe Andrei Gromî- 
ko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., să 
facă o vizită oficială în 
Cehoslovacia în cursul a- 
cestei luni.

tru puncfe, menjionafe de 
președintele Ho Și Min, 
constituie baza de înce
pere a negocierilor.

GENEVA. între 1 și 3 
decembrie, a avut loc la 
sediul Palatului Națiuni
lor cea de-a 24-a sesiune 
a Comitetului pentru e- 
nergie electrică al Comi
siei Economice Europene 
a O.N.U. Cu 
participantii 
președinte al 
pe delegatul italian Dino 
Tonini, iar ca vicepre
ședinte pe șeful delega
ției române, Adrian 
Georgescu, adjunct al 
ministrului energiei elec
trice.

MOSCOVA. Agenția
nuntă că, la 4 decembrie, Leonid 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. A. Suslov și I. V. 
Andropov, secretari ai C.C. al 
P.C.U.S., au primit pe Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Poli
tic, secrelar al C.C. al P.M.U.P., 
și au avut cu el o convorbire.

SAIGON. Ieri
dimineață s-a
produs o puter
nică explozie la 
o clădire în care 
se aflau încartî- 
ruiți soldați și o- 
fițeri 
situată chiar 
centrul

americani, 
în 

orașu
lui. întreaga fațada a clădirii și 
mai multe etaje au fost complet 
distruse. Citind cifre preliminare, 
agenția U.P.Ï. anunță că au fosi u- 
cise 10 persoane și rănite 129.

Lansarea
. CAPE KENNEDY 4 

(Agerpres). — Sîmbă- 
tă, la ora 19,30 Gmt, 
la Cape Kennedy a 
fost lansată nava cos
mică „Gemini-7“ a- 
vînd la bord pe cos- 
monauții Frank Bor
man și James Lovell. 
Administrația națio
nală pentru proble
mele aeronauticii și 
cercetarea spațiului

Relații bune cu 4oa£e 
țările

cosmic a anunțat că 
lansarea s-a desfășu
rat în condiții norma
le și nava s-a plasat 
pe o orbită foarte a- 
propiată de cea sta
bilită prin calcul. 
Nava cosmică „Ge- 
mini-7“ va rămîne în 
spațiul cosmic 14 sau 
15 zile, 
decurge

principale ale expe
rienței constă în stu
dierea efectului asu
pra organismului u- 
man al unui zbor pre
lungit în spațiu. Tot
odată, programul 
prevede o încercare 
de întîlnire cu nava 
cosmică „Gemini-6“, 
ce va fi lansată pes
te cîteva zile.

Un tablou în linii concise, dar de 
mare claritate, asupra coordonatelor 
principale ..ale politicii- externe - fin
landeze ne-a oferit ministrul aface
rilor externe, dl. Ahii Karjalainen, care 
a avut o convorbire cu grupul nostru 
de ziariști. Domnia sa a subliniat că 
scopul politicii externe finlandeze 
este menținerea independentei țârii 
și apărarea păcii și și-a exprimat con
vingerea că nu numai statele mari, 
ci și cele mici pot aduce o contribu
ție la menjinerea păcii. Subliniind im
portanta pe care o au pentru politica 
externă finlandeză bunele relații cu 
U.R.S.S. și cu fările nordice, minis
trul finlandez a arătat că Finlanda 
consideră necesar să dezvolte re- 
lafii bune atît cu țările capitaliste, cît 
și cu țările socialiste.

Referindu-se la relajiile fino-ro- 
mâne, ministrul finlandez a arătat că 
în fara sa „s-au urmărit cu simpatie 
marile evo!u(ii care au avut loc în 
România. Relațiile dintre țările noas
tre sînt bune. Există încă posibilități 
de dezvoltare a relațiilor economice". 
Această idee ne-au subliniaf-o și oa
menii de afaceri cu care ne-am întîl- 
nit, de pildă conducători ai marii 
societăți „Valmet", precum și dl. 
Honkaranfa, directorul Departamentu
lui comercial din Ministerul Afaceri
lor Externe. Există în România, ne-a 
spus interlocutorul nostru, unele pro
iecte care ne interesează mult.

Am umblat în Finlanda destul de 
mult și am cunoscut numeroși oameni 
de afaceri, ziariști și dacă în zece 
zile nu poți trage din observații per
sonale toate concluziile asupra as
pectelor unei țări și însușirilor unui 
popor, mă rezum totuși, fără teamă 
de a greși, la părerea că finlandezul 
este harnic, ingenios și are o fire 
deschisă și prielenoasă.

In urma semnării acordului dintre guvernul H. D. Germane și sena
tul Berlinului occidental, în cursul lunii decembrie numeroși vest- 
berlinezl își vor putea vizita rudele din capitala R.D.G. în fotografie: 

Se eliberează permisele de trecere

lllglllg

KUNMIN. Agenția China Nouă 
anunță că în ultimele trei luni 141 
de soldați și ofițeri aparținînd ră
mășițelor forțelor ciankaișiste, 
care s-au refugiat dincolo de 
frontiera provinciei Iunnan, s-au 
predat garnizoanei de frontieră 
a Armatei Populare Chineze- de 
Eliberare.

ATENA, Potrivit presei grecești, 
în partea de nord a tării urmează 
să fie construite în anii următori 
26 de întreprinderi și: să se extin
dă capacitatea altor 40. Pentru rea
lizarea acestor planuri au și fost 
alocate 300 milioane drahme.

In ultima vreme, presa 
vest-germană semnalează, o 
serie de simptome negative 
în economia R.F.G., care au 
determinat pe unii specia
liști să tragă un semnal de 
alarmă.

„Anul acesta nivelul pre
turilor a crescut în R.F.G. 
mai mult decit In oricare 
altul din ultimii 15 ani — 
scrie, de pildă, ziarul 
„FRANKFURTER ALLGE
MEINE". Chiar numai ,a- 
cest lucru este destul .de 
alarmant. Lui i se adaugă 
insă alte indicii, pină în 
prezent necunoscute in 
tara noastră, care confir
mă că ne aflăm pe o cale 
periculoasă. Este vorba de 
balanța noastră comercia
lă, care, de trei luni, în
registrează un sold pasiv, 
ca și despre conturile 
noastre de plăti externe, 
deficitare de un an
ce.

străinătate. Prin exceden
tele noastre mari in do
meniul comerțului și al 
plăților externe, care în 
bună parte au fost conse
cința unor și mai mari 
creșteri de preturi în 
străinătate, în circuitul e- 
conomiei germane .au in
trat mereu monede străi
ne. Acest lucru a im
pulsionat cererea și a favo
rizat creșterea preturilor.

capacitatea 
de concurentă in 
täte".

Cei ce răspund 
tica financiară
consideră că echilibrarea 
conturilor de plăti exter
ne va depinde in bună 
parte de evoluția comer
țului exterior. Cum 
prezintă însă situația 
acest sector, reiese
tr-un articol publicat de

In ultimii ani 
existai cel puțin o 
pentru reducerea 
tă a puterii de cumpărare 
a monedei noastre. S-a
spus că fără voia noastră 
importăm inflația din

Deși de multă vreme nu 
mai intră monedele altor 
state, ci dimpotrivă, banii 
se scurg de la noi, anul 
acesta creșterea preturilor 
este mai mare decit îna
inte.

Ca urmare a acestei con
juncturi, rezervele noas
tre valutare se vor 
reduce din ce în ce mai 
mult. Costul vieții, care a 
sporit anul acesta cu cir
ca 4 la sută, va crește și 
mai mult, iar o dată cu a- 
ceasta se va înrăutăți ra-

săptămînalul vest-german 
„DEUTSCHE
TUNG" : „Un 
barometru al 
economice — balanța co
merțului exterior a Repu
blicii Federale — amenin
ță, de cîtva timp, să 
boare pină la 
Excedentele 
ani de-a rîndul 
format într-un 
numai în lu»a 
importurile au depășit ex
porturile cu suma de 251 
milioane' mărci. Din apri-

lie pină in septembrie, 
balanța comerțului exte
rior a înregistrat un defi
cit de 480 milioane mărci, 
in timp ce în aceeași pe
rioadă a anului trecut a 
existat un sold activ de 
peste .2,6 miliarde mărci.

Astăzi, multi experti pre- 
. supun că anul 1965 se va în
cheia cu un deficit conside
rabil al balanței comerciale. 
Totodată, aceștia subli
niază că deficitul din pe
rioada aprilie—septembrie 
ar fi putut , fi evitat dacă 
guvernul federal n-ar fi 
importat, în lunile aminti
te, din 
pâment 
de 1,8 
Potrivit
dispun expertii, 
rile de această 
s-au dublat în cursul unui 
an".

în ce privește balanța 
de plăti a R.F.G., ziarul 
„DIE WELT’ arată: „Po
trivit părerii băncii de e- 
misie, anul acesta balan
ța de plăti se va încheia, 
după cît se pare, cu un 
deficit de circa 7 miliarde 
mărci vest-germane".

străinătate echi- 
militar în valoare 

miliarde mărci, 
dalelor de care 

importu- 
natură

co- 
«variabil». 
semnalate 
s-au trans- 
deficit, iar 
septembrie

Acest grafic, reprodus din săp
tămînalul vest-german „DEUTSCHE 
VOLKSZEITUNG", este intitulat „De 
la excedent la deficit" și în
fățișează, în miliarde de mărci, ba
lanța comerțului exterior al R.F. Ger
mane pe anii 1984 și 1985. Cifrele 
însemnate cu plus reprezintă exce
dentul comerțului exterior, iar cele 
cu minus (în trimestrele II și Iii ale 
anului 1965), deficitul.
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