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CU PLANUL PE 1» iNDEPLiiiT
O direcție principală ■

■

creșterea productivității muncii
întreprinderea de 

poduri metalice și pre
fabricate din beton Pi
tești se numără printre 
unitățile industriale ar- 
geșene care și-au în
deplinit planul anual 
înainte de termen. Co
respondentul nostru 
pentru regiunea Ar
geș, GHEORGHE CÎRS- 
TEA, a adresat direc
torului întreprinderii, 
ing. NICOLAE GHEOR
GHE, cîteva întrebări 
privind experiența a- 
cestui colectiv.

— In ce direcții au 
fost concentrate efor- 
’urile în acest an ?

— O direcție prin
cipală spre care au fost 
orientate eforturile co
lectivului a fost creș
terea productivității 
muncii. Noi am văzut 
în aceasta „cheia“ rea
lizării cu succes a pla
nului. Multe din măsu
rile tehnico-organiza- 
torice luate au vizat 
valorificarea mai in
tensă a rezervelor in
terne existente în acest 
domeniu, îndeosebi prin 
mai buna organizare a 
producției și a muncii 
și prin promovarea pro
gresului tehnic. în sec
ția mecanică, unde se 
realizează construcțiile 
metalice, muncitorii au 
fost organizați atît in 
brigăzi complexe, cit 
și în brigăzi speciali
zate. Aceasta a per
mis folosirea mai bună 
a timpului de lucru, 
scurtarea cu mult a ci
clului de fabricație. 
Munca brigăzilor a de
venit șl mai spornică 
prin asigurarea șabloa
nelor metalice și 
S.D.V.-urilor, o dată cu 
lansarea comenzilor în 
producție. Tot aici s-a 
introdus pe scară largă 
un nou procedeu teh
nologic — sudura auto
mată sub strat de flux 
— la asamblarea po
durilor de cale ferată 
și a celor rulante. în 
alte secții s-au meca
nizat diferite operații, 
s-au reamplasat mai 
judicios utilajele în 
fluxul tehnologic. Pe 
ansamblul întreprin
derii productivitatea 
muncii a sporit cu 3,9 
Ia sută în plus față de 
sarcina planificată.

— Care este situația 
realizării celorlalți in
dicatori de plan ?

Pe 11 luni, planul 
la producția globală 
a fost depășit cu 
6 540 000 lei, iar la 
producția marfă — cu 
aproape 4 500 000 lei. 
în 10 luni, econo
miile suplimentare la 
prețul de cost sînt cu 
ap oape un milion lei 
m mari față de an- 
g< ament. Practic, co- 
1—Jvul întreprinderii 
și-a realizat și depășit 
toate angajamentele

luate pe întregul an.
La obținerea acestor 
rezultate și-au adus 
contribuția toți munci
torii, inginerii și teh
nicienii noștri.

— Ce ne puteți spu
ne despre pregătirea 
producției pentru anul 
viitor ?

— Ca și în anii pre
cedent, noi am început 
mai de mult pregăti
rile. Pînă acum au și 
fost lansate în fabri

cație o serie de pro
duse prevăzute în pla
nul pe primul an al 
cincinalului. Prin mă
surile luate din timp 
am reușit să atingem 
capacitatea de produc
ție pentru anul 1966 
încă din trimestrul IV 
al acestui an. în felul 
acesta, s-au creat con
diții ca să realizăm 
ritmic producția încă 
din primele zile ale 
lunii ianuarie.

20 de întreprinderi
BACÄU (coresp. 

„Scînteii“). Pînă acum, 
20 de colective de 
întreprinderi industria
le și unități economice 
din regiunea Bacău 
au anunțat îndeplini
rea înainte de termen 
a sarcinilor de plan 
pe anul 1965. Printre 
acestea se numără : 
întreprinderea meta
lurgică din Piatra 
Neamț, fabrica de mo
bilă curbată din Co- 
mănești, fabrica de 
spirt din Bacău, În

treprinderea de pre
fabricate din Roman, 
Direcția regională a 
economiei forestiere 
și altele. Colectivul 
întreprinderii de pre
fabricate din Roman a 
înscris pe graficul în
trecerii rezultate sem
nificative : 5 600 000 lei 
depășire la producția 
globală din acest an 
și peste 500 000 lei e- 
conomli la prețul de 
cost. în 11 luni, mun
citorii de aici au tri

mis șantierelor de 
construcții, peste plan, 
panouri mari pentru 
270 de apartamente, 
6 400 metri pătrați fîșii 
cu goluri și alte mate
riale prefabricate din 
beton. Muncitorii fo
restieri au realizat 
peste plan zeci de mii 
de metri cubi de buș
teni, cherestea și bi
nale, importante eco
nomii la prețul de cost 
și un beneficiu supli
mentar de 8 milioane 
lei.

întreprinderea! de poduri metalice șl prefabricate din beton-Pitești. Prind contur subansamblele unul pod rulant
Foto : M. Cioe
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ACTIVITATEA
Satele noastre au primit cu sa

tisfacție șl viu interes proiectul de 
statut al cooperativelor agricole 
de producție. Este vorba doar de 
legea de bază a cooperativelor, 
care reglementează problemele 
fundamentale ale întregii vieți in
terne a acestor unități, de un do
cument legat prin mii de fire de 
viața noastră obștească și perso
nală, de bunul mers al activității 
de zi cu zi.

Am convingerea că toți cei care 
lucrează pe ogoare sînt de acord 
cu mine dacă afirm că prevederile 
cuprinse în noul statut constituie 
o pîrghie de cea mal mare în
semnătate pentru întărirea conti
nuă a unităților noastre. Aceasta 
întrucît ele stabilesc cadrul orga
nizatoric necesar pentru dezvolta
rea proprietății cooperatiste, creș
terea producției, împletirea strînsă 
a intereselor țărănimii cu intere
sele întregii societăți. Importanța 
practică a prevederilor statutului 
este cu atît mai mare cu cit ele nu 
reprezintă efortul de creație al 
unui grup restrîns de oameni, ci sin-

COOPERATIVELOR AGRICOLE
Nicolae Hudifeanu

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole 

de producție din Comana, 
raionul Negru Vodă

tetizează experiența acumulată de 
agricultura noastră cooperatistă, 
încă din 1949, de la înființarea pri
melor unități.

In cele ce urmează am să mă 
refer la cîteva din prevederile a- 
cestui act fundamental pentru sa
tul cooperatist.

Cooperativa agricolă de pro
ducție este o organizație econo
mică socialistă bazată pe proprie
tatea obștească. Prin însăși esența 
ei, ea trebuie să aibă la bază mun
ca colectivă, respectarea cu stric
tețe a principiului democrației coo
peratiste. Precizările făcute în acest 
sens de către noul statut sînt de 
cea mai mare importanță. Datorită 
sarcinilor obștești pe care le am,

cunosc cîteva cooperative agrico
le, între care și cea din Darabani, 
unde, uneori s-a „uitat“ că „adu
narea generală este organul su
prem de conducere al cooperati
vei agricole, singura în măsură să 
hotărască asupra întregii activități 
economice, financiare și organiza
torice a acesteia". Adunările nu 
se țineau cu regularitate, nu e- 
rau bine pregătite, nu puneau 
în discuție problemele-cheie. 
Președinții respectivi începuseră 
să conducă singuri. Nu este bine. 
Cei 11 ani de cînd am fost ales 
președinte al cooperativei agrico
le din Comana îmi dau drep
tul să afirm că oricît de capa
bil ar fi un conducător de uni
tate, oricît de multă experiență 
ar avea, nu poate să rezolve de 
unul singur, cu competență, nume
roasele probleme organizatorice, 
economice și financiare ale coo
perativei. De aceea găsesc ca 
foarte important pentru munca

ORIZONTURI NOI
PENTRU
STIINTA ROMÂNEASCĂ

Grija deosebită manifesta
tă tde partid și guvern față 
d<e’dezvoltarea cercetării ști
ințifice în România, țară cu 
bogate tradiții științifice, își 
găsește expresia în lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
8—10 decembrie a.c. Noi, oa
menii de știință, prețuim din 
inimă continua preocupare a 
conducerii de partid și de 
sfat pentru creșterea efi
cienței cercetării științifice, 
folosirea cît mai judicioasă a 
bazei materiale, formarea și 
pregătirea cadrelor de cer
cetători, apropierea oamenilor 
de știință de activitatea ma
rilor centre de producție ale 
țării.

Se poate spune că astăzi 
toate ramurile economiei na
ționale beneficiază de rezul
tatele cercetărilor științifice.

Acad.
Nicolae Sălăgeanu

Bunăoară, biologia — dome
niul specialității mele — își 
aduce contribuția la dezvol
tarea agriculturii, zootehniei, 
silviculturii, pisciculturii, me- 
dicinei etc. Dar, firește, inten
sificarea activității de cerce
tare va determina creșterea 
rolului științei în asigurarea 
progresului de ansamblu al 
societății noastre socialiste.

în anii cincinalului, știin
țele biologice sînt chemate 
să dezvolte cercetarea funda
mentală și, totodată, să re
zolve teme cu aplicabilitate 
în activitatea practică cerute 
de nevoile vitale ale econo

miei și culturii țării, în a- 
cest scop multe sectoare ale 
cercetării biologice vor fi 
modernizate prin lărgirea stu
diilor efectuate cu ajutorul 
izotopilor radioactivi, se vor 
dezvolta fot mai mult expe
riențele în sere și case de 
vegetație. Specialiștii noștri 
vor participa și la unele cer
cetări privind fauna și flora 
Carpaților, pentru o mai bună 
cunoaștere a bogățiilor natu
rale ale țării. în anul urmă
tor vom definitiva studiul zo
nei unde se va construi hi
drocentrala Porțile de Fier, 
în același timp, specialiștii 
institutului nostru vor extinde 
și îmbunătăți colaborarea cu

(Continuare 
în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

leii s-a deschis în sala Dalles din Capitală expoziția
de pictură și sculptură a osașulul București

Noile diguri 
ale portului Constanța 

Intr-un an
1400 metri în mare

S-a împlinit un an de cînd au 
început lucrările de extindere a 
portului Constanța. Cele două di
guri care vor delimita noul ba
zin portuar — de trei ori mai mare 
decît cel actual — au fost reali
zate pe o lungime de aproape 
1 400 metri, ceea ce reprezintă un 
sfert din lungimea lor totală. La 
aceste lucrări au fost folosite 
pînă acum aproape 650 000 tone 
de piatră și un mare număr de 
blocuri de prefabricate din beton 
(ca cele din fotografie). Pentru 
aprovizionarea cu piatră a fost 
extinsă și modernizată cariera O- 
vidiu. S-au construit o șosea pe 
o lungime de 30 km care leagă 
cariera de port și un important 
nod rutier la sud de orașul Con
stanța. In prezent se lucrează la 
amenajarea unui poligon de pre
fabricate și se apropie de sfîrșit 
lucrările la baza tehnică de în
treținere și reparații a autovehi- 
colelor ce deservesc lucrările por
tuare. In cadrul lucrărilor de 
modernizare a portului, s-au dat 
în exploatare două magazii și se 
execută finisajele la noul antre
pozit pentru depozitarea a 30 000 
tone de mărfuri generale și la o 
platformă pentru depozitarea 
cherestelei și a altor produse des
tinate exportului.

V. MIHAI

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR ÎNTÎLNIRII
ZIARIȘTILOR DIN ȚĂRILE BALCANICE 
Șl ALE ZONEI MĂRII ADRIATICE

La București, în sala de marmu
ră a Casei „Scînteii“, au început 
sîmbătă după-amiază lucrările în- 
tîlnirii ziariștilor din țările balca
nice și ale zonei Mării Adriatice.

La întîlnire — consacrată reali
zării unui schimb de opinii și ex
periență în scopul dezvoltării coo
perării profesionale a ziariștilor 
din această parte a lumii — parti
cipă reprezentanți ai asociațiilor 
și organelor.jde presă, gazetari de 
prestigiu din : ALBANIA — A jet 
Simixhiu, secretar general al Uni
unii Ziariștilor, Javer Malo din 
partea ziarului „Zeri i Popullit“, 
Mynever Shuteriqi, din partea U- 
niunii Ziariștilor ; BULGARIA — 
Gheorghi Bokov, președintele U- 
niunii Ziariștilor, redactor șef 
al ziarului „Rabotnicesko Delo“, 
Ilia Kiulovski, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor, redactor șef 
al ziarului „Otecestven Front“, 
Nedelcio Ganciovski, directo
rul Radioteleviziunii bulgare, 
Țonu Țonev, publicist, Dimitr 
Kalev, redactor șef al ziaru
lui „Trud", Elia Ignatov, secretar 
general al Uniunii Ziariștilor, I- 
vaila Vulkova, redactor șef ad
junct al ziarului „Zemedelski Zna- 
me“, Velislav Hadjiatanasov, pu
blicist, Tveato Zveatkov, redactor 
șef al ziarului „Dunavska Pravda“; 
CIPRU — Vias Markides, directo
rul general al Societății de radio, 
Husrev Suleyman din partea zia
rului „Halkin Sesi“, Aratan Ekrem 
Ural din partea ziarului „Bozkurt“, 
Gavriel Angelos din partea ziarului 
„Agon“, Andreas Kannauros, vice
președinte al Asociației ziariștilor ; 
GRECIA — Grigoris Gerassimos, 
membru în Consiliul de conducere 
al Uniunii redactorilor presei ate
niene, Constantin Calllgas, redac
tor politic al ziarului „To Vima“, 
Phedon Valsamakis, redactor poli
tic al ziarului „Anendotos“, Iraclis 
Tzathas din partea ziarului „Av- 
ghi“, Alexander Filippopulos, re
dactor șef al ziarului „Messim- 
vrini“, Ekaterini Scordialos de la 
revista „Pantheon“, Marc Marceau 
Pobanz, editor al revistei „Europe 
Sud-Est“ ; ITALIA — Vincenzo Bet- 
tiza, reprezentînd direcția ziarului 
„Corriere della Serra“, Tadeo Con- 
ca, reprezentînd direcția ziarului 
„l’Unita“, Renzo Farinelli, repre
zentînd direcția ziarului „Avanti“, 
Paolo Pardo, reprezentînd direcția 
ziarului „Paese Sera“; IUGOSLA
VIA — Bojidar Novak, președintele 
Federației ziariștilor, directorul zia
rului „Vjesnik“, Jașa Almuli, șef de 
redacție la agenția Tanjug, Miodrag 
Avramovici, secretar general al Fe
derației ziariștilor, Branislav Da- 
dici, președintele Uniunii Ziariști
lor din Serbia, redactor șef la ra
dio Belgrad, Alexandar Javornik de 
la ziarul „Delo“, Iosif Iankulovski, 
redactor șef la radio Skoplje, Slo
bodan Glumac, redactor șef al zia
rului „Vecernje Novosti“, Vojislav 
Dukici, de la ziarul „Politika“, De
jan Lukici de la ziarul „Oslobod- 
jenje“; TURCIA — Ilhami Soysal, 
vicepreședinte al Asociației ziariș
tilor din Ankara, Cavit Yamaci, 
redactor șef al ziarului „Adalet“, 
Dervișoglu Ruhi, vicedirector al 
Agenției de presă Anatolia, Mua
mmer Yașar Bostanei de la radio 
Ankara, Cenap Cetinel Yalcin de 
la ziarul „Ulus“, Abali Aii de la 
ziarul „Cumhuriyet“, Mete Akyol 
și Kohen Sami de la ziarul „Mi- 
lliet“; ROMÂNIA — Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor, 
George Ivașcu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor, Andrei Vela, di
rector general al Agenției Române 
de Presă „Agerpres“, George Iones- 
cu, vicepreședinte al Radiotelevi
ziunii, Nicolae Corbu, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia“, 
Mircea Rădulescu, redactor sef al 
ziarului „România Liberă“, Dezi- 
deriu Szilagyi, redactor șef al zia
rului „Elöre“, Gheorghe Dolgu, re-

MESAJUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
ION GHEORGHÈ MAURER

Permtteți-mi să adresez, din 
partea Consiliului de Miniștri, al 
Republicii Socialiste România, un 
salut cordial participanților la în- 
tîlnirea ziariștilor din țările balca
nice și ale zonei Mării Adriatice, 
exprimînd, totodată, satisfacția că 
Bucureștiul are prilejul de a reuni 
personalități marcante ale presei 
din sud-estul continentului nostru.

întîlnirea dumneavoastră, con
sacrată dezbaterii unor probleme 
cu caracter profesional, situează în 
centrul lucrărilor sale ideea co
operării. Izvorînd din năzuințele 
de apropiere și colaborare ale 
popoarelor, această idee cunoaș
te o tot mai largă afirmare inter
națională, impunîndu-se ca un 
important factor în clădirea unei 
păci trainice. Este îmbucurător 
că ea se materializează în extin
derea legăturilor dintre țările 
noastre în diferite domenii, în dez
voltarea, pe planuri variate, a 
contactelor și întîlnirilor dintre re
prezentanți ai vieții publice, știin
țifice, culturale și artistice. Aceste 
variate contacte și întîlniri reiau 
și îmbogățesc conținutul tradițio
nalelor legături pe care istoria 
le-a țesut între popoarele noastre, 
adaugă noi elemente pozitive la 
făurirea și cimentarea unor re
lații de colaborare și înțelegere 
reciprocă.

Pentru acest țel, guvernul Româ
niei a depus și va depune efor
turi perseverente, fiind încredin
țat că acționează în spiritul inte-

leselor comune ale poporului ro
mân și ale tuturor popoarelor, că 
statornicirea unul climat de pace 
și bună vecinătate în cadrul coor
donatelor noastre geografice repre
zintă un real aport la cauza păcii 
și colaborării internaționale.

Promovînd o politică de pace și 
prietenie cu toate popoarele, a- 
preciind că fiecare stat, mare sau 
mic, trebuie să-și aducă contribu
ția la întărirea păcii, guvernul ro
mân consideră că propunerile sale 
privind realizarea unei înțelegeri 
multilaterale între țările și po
poarele noastre își mențin depli
na lor actualitate. în același timp, 
el este hotărît să acorde și în vi
itor sprijinul său oricăror iniția
tive, propuneri sau măsuri care 
converg spre adîncirea colaborării 
pașnice în această parte a lumii.

Stimați participanți, pacea și în
țelegerea au ca una din premise 
cunoașterea și apropierea între po
poare. în acest sens apar și mai 
marcant rolul presei, importanta și 
responsabilitatea activității ziariș
tilor, a muncii celor ce-și pun con
deiul în slujba cauzei păcii, a pro
gresului material și spiritual al so
cietății.

Urez deplin succes întîlnirii zia
riștilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice, exprimîn- 
du-mi încrederea că ea va contri
bui la promovarea ideii de coope
rare, în interesul apropierii, prie
teniei șl bunei înțelegeri între po
poarele noastre.

dactor șef adjunct al revistei „Via
ța Economică“, Ernest Breitenstein, 
redactor șef adjunct la ziarul 
„Neuer Weg“, Aurelian Nestor, se
cretar general al Uniunii Ziariș
tilor.

Sînt prezenți Georges Fradier, 
șeful diviziei de presă, reprezen
tant al directorului general al 
UNESCO, și Sepp Fischer, secretar 
general al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor.

La ședința de deschidere a în
tîlnirii au asistat Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Eduard Mezincescu și Gheorghe 
Pele,- adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, Mihai Ghelme- 
geanu, președintele Comitetului 
român pentru colaborare și înțe
legere reciprocă între popoarele 
din Balcani, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, redactori șefi ai ziarelor 
centrale și ai unor ziare locale, pu
bliciști români, corespondenți ai 
presei străine.

Oaspeții au fost salutați de pre
ședintele Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România, 
Nestor Ignat, care a deschis lu
crările întîlnirii.

în numele delegației române a 
luat cuvîntul George Ivașcu, care 
a spus printre altele : Uniunea 
Ziariștilor din România a organi
zat această întîlnire cu caracter 
profesional pentru a avea un 
schimb de opinii și de experiență, 
în spirit constructiv și într-o 
atmosferă colegială de respect re
ciproc, asupra cîtorva probleme 
legate de dezvoltarea cooperării 
între ziariști, redacții, agenții și 
uniuni de presă din țările noastre.

Inițiind reuniunea actuală, ziariș
tii din România au fost animați 
de dorința de a contribui la ex
plorarea de noi posibilități în spri
jinul profesiunii noastre, cît și la 
o mai temeinică cunoaștere a po
poarelor din această parte a lumii, 
la promovarea spiritului de înțe
legere, pace și prietenie. Statorni
cirea în această zonă geografică a 
colaborării și bunei vecinătăți este 
o idee care ocupă un loc impor
tant în activitatea ziariștilor din 
țara noastră. Ziariștii români nu
tresc convingerea că nu există țel 
mai nobil în profesiunea lor de
cît acela de a sluji cauza liber
tății și prieteniei popoarelor, a 
dreptului fiecărui popor de a dis
pune el însuși, în mod suveran, 
de propriile destine, de a milita 
pentru unirea tuturor forțelor ca
pabile să salvgardeze pacea — 
năzuința întregii omeniri, la a că
rei realizare fiecare își poate adu
ce contribuția.

în acest spirit, opinia publică 
din România a înregistrat cu sa
tisfacție inițiativele pozitive ale 
ultimilor ani care au conturat un 
cadru stimulator și pentru posi
bilitățile de colaborare între zia
rele,^ agențiile și instituțiile de 
presă din țările noastre.

în continuare, vorbitorul a for
mulat cîteva considerații și pro
puneri privind modalitățile care 
ar putea duce la lărgirea legătu
rilor dintre ziariștii din țările bal
canice și ale zonei Mării Adria
tice.

S-a dat apoi citire mesajului a- 
dresat întîlnirii de președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

(Continuare în pag. a III-a)
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Iarna în munți

Cum a fost
Ieri în țară : Vremea s-a 

menținut umedă în Banat și 
Crișana, unde cerul a fost 
acoperit și a plouat intermi
tent. în restul țării vremea a 
avut un caracter schimbător. 
Cerul a fost variabil. înnou- 
rări mai accentuate s-au pro
dus în sudul tării după amiaza, 
cînd a început să plouă, mai 
întli în Oltenia și apoi în ves
tul Munteniei. Vîntul a suflat 
în general slab ; izolat în su
dul Transilvaniei, în Moldova 
și Dobrogea a prezentat in
tensificări. Temperatura a ră
mas ridicată înregistrînd la 
ora 14 valori cuprinse între 4 
grade la Bechet, Calafat și 15 
grade la Călărași, Urziceni, 
Budești și Giurgiu.

Cum va fi
Timpul probabil pentru 13, 

14 și 15 decembrie. în țară : 
Vremea continuă să se ră
cească ușor. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de lapoviță și 
ninsoare, în nordul țării, și 
mai ales sub formă de ploaie 
în celelalte regiuni. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Tem
peratura aerului în scădere Ia 
început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 
minus 5 șl 5 grade, Iar maxi
mele între 0 și 10 grade. Ceată 
locală. în București : Vreme 
în curs de răcire ușoară. Ce
rul va fi mai mult noros. Pre
cipitații slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere.

Curioșii

UN OM DIFICIL?
® Pornind de la teoria chibritului 
intr-o fabrică de chibrituri ® Ce caută 
„concurența"
ci a listă? • O problemă de conștiință
și de răspundere partinică

intr-o întreprindere so

ții de partid este să sprijine pe ino
vatori și inventatori, să facă tot ce 
e cu putință spre a le asigura cele 
mai favorabile 
täte, să-i ajute 
de conștiință.
Pîrlog, după 
„demobilizat" și a plecat.

★

Combinatul 
lucrează acum to-

condiții de activi- 
să-și ridice nivelul 

Tovarășul Mihai 
cîte se

...Și totuși expresia depreciativă
— „cutare face teoria chibritului"
— nu este întotdeauna ne la locul 
ei. Sînt cazuri cînd discuția în jurul 
acestor mici bețișoare inflamabile 
poate avea consistență.

Așadar, cutiile de chibrituri se 
confecționează la Brăila, la Com
binatul de industrializare a lemnu
lui, într-o fabrică dotată cu ma
șini și utilaje moderne. Dar iată 
că în procesul desfășurării produc
ției au apărut unele stagnări. A- 
jungînd la capacitatea lor normală, 
unele mașini se dereglau; era ne
voie de o nouă soluție tehnică.

La sfîrșitul anului 1962 condu
cerea combinatului a cerut cabi
netului tehnic, colectivului tehnic și 
ingineresc să întreprindă cercetări 
pentru îmbunătățirea constructivă 
a mașinilor respective. După o 
vreme, un cunoscut inovator din 
fabrică, lăcătușul reglor Mihai 
Pîrlog a înaintat cabinetului teh
nic o propunere de inovație. De 
aici a început întîmplarea la care 
ne vom referi. Cei ce vor cerceta, 
în continuare, vor lămuri fără în
doială în ce măsură orgoliul și va
nitatea unora s-au opus în acest 
caz intereselor generale. Deși pre
zenta elemente de tehnică nouă, 
care meritau o atenție specială, 
inovația lăcătușului a fost accep
tată doar formal. De ce ? Deoarece 
în același timp lucra la o inovație, 
pe aceeași temă, inginerul șef ad
junct, E. V., pe atunci ingi
ner mecanic principal. Spre „a i se 
menaja autoritatea", s-a hotărît 
să fie acceptată inovația prezen
tată de el, deși cealaltă era vădit 
mai eficientă.

Fără a se descuraja, lăcătușul 
și-a asumat obligația de a concepe 
o mașină nouă, superioară celor 
din import. Și iară a apărut micul 
conflict de interese.

— L-am rugat pe tovarășul
giner să-mi dea unele lămuriri în 
privința sistemelor mecanice — 
spunea Mihal Pîrlog. Dar mi-a pro
pus să părăsesc ideea de a con
cepe mașini, deoarece nici peste 
cinci sute de ani nu voi realiza 
nimic.

Prin urmare, era clară dorința de 
a scăpa de un „concurent". Totuși, 
un an mai tîrziu, în iulie 1963, pro
totipul noii mașini intra în func
țiune. Mulți și-au dat seama că 
aveau de-a face cu o realizare teh
nică de mare valoare. Apreciind 
că mașina concepută de lăcătuș 
depășea criteriile unei inovații, co
misia tehnică a hotărît ca dosarul 
să fie tzimis la Oficiul de Stat 
pentru Invenții și a propus condu
cerii combinatului să aprobe con
struirea, după prototipul experi
mentat, a opt mașini, cît erau ne
cesare producției. După scurt timp, 
Oficiul de Stat pentru Invenții a 
stabilit că propunerea privind ma
șina cu dublă rițuire pentru cutiile 
de chibrituri din carton duplex „se 
caracterizează invenție, deoarece 
conține elemente de noutate esen
țială și progres tehnic".

Așadar este vorba de inventarea 
unei mașini de trei ori mai pro
ductivă decît cele din import ; s-a

in-

calculat că opt mașini, cît sînt ne
cesare producției, aduc o economie 
de un milion și jumătate de lei a- 
nual. Mihai Pîrlog, care încununa 
astfel, printr-o invenție importantă, 
un lung șir de inovații valoroase de 
pînă atunci, a fpst primit în rîndu- 
rile partidului.

★
Eram la o consfătuire organizată 

de ziarul nostru la Brăila. Secretari 
ai organizațiilor de partid din în
treprinderile orașului își împărtă
șeau experiența. O impresie bună 
au lăsat tovarășii de la Combina
tul de industrializare a lemnului, 
dovedind cunoașterea problemelor 
muncii de partid. Puțină vreme du
pă aceasta am rămas descumpă
niți. în fața clădirii comitetului o- 
rășenesc de partid aștepta un 
tînăr.

— Iată o scrisoare pentru „Scîn- 
teia", ne-a spus. Am mare nevoie 
de sprijin.

Avea întipărit pe față ceva ca
re izbea, o umbră de amărăciune 
improprie vîrstei.

Era Mihal Pîrlog. în seara aceea 
și-a descărcat năduful. Se zbătuse, 
petrecuse multe nopți albe, dar a 
inventat ceva util. însă nu-i ajutat. 
La combinat se tărăgănează valo
rificarea invenției. I se fac greutăți 
— el se lasă păgubaș.

Ascultîndu-1, nu puteai să nu-1 
dezaprobi. Evident, exagera, pri
vea lucrurile unilateral.

Totuși nu despre „problemă", nu 
numai despre tehnică e vorba, ci 
în primul rînd de un om. Din punct 
de vedere tehnic, chestiunea a fost 
rezolvată, forurile competente și-au 
spus cuvîntul. Oare cu asta s-a 
pus punct, s-a încheiat rolul, răs
punderea organizației de partid ?

După un timp am trecut iară pe 
la combinatul de industrializare a 
lemnului. Ne-am interesat de in
ventator.

— A, tovarășul Pîrlog, da, nu 
mai e la noi. A plecat, și-a cerut 
transferul, ne-a informat tovarășul 
Gheorghe Andreiaș, secretarul co
mitetului de partid.

— Și dumneavoastră ați fost de 
acord ?

— Nu stăm în calea nimănui. A 
vrut, s-a dus.

— Bine, dar era un inovator, un 
inventator, nu oricine.

— într-adevăr, era cel mai re
numit inovator din combinat. O 
minte foarte ascuțită

— Se pare că a întîmpinat unele 
greutăți, nu prea a fost sprijinit.

— Am auzit și eu.
După cum se vede, tovarășul se

cretar „a auzit", n-a considerat ne
cesar să cerceteze lucrurile.

— Eu personal l-am ajutat — 
a reluat tovarășul secretar. Am pis- 
tonat să fie realizate mașinile, du
pă prototipul făcut de el; l-am 
prezentat invenția la o expoziție 
tehnică din oraș. Cineva a ținut 
probabil în loc lucrurile...

Esențială ni se pare însă, în a- 
cest caz, atitudinea comitetului de 
partid. Tovarășii „au aflat cîte 
ceva", dar au lăsat lucrurile în 
voia lor. Datoria oricărei organiza-

Am fost la 
Chiscani, unde 
varășul Pîrlog.

— Aici ești mulțumit ?
— E un combinat modern — și 

asta mă atrage. îmi pare însă răg 
de vechiul loc de muncă. Cunoș
team bine mașinile și utilajele, pu
team să mai fac multe lucruri.

Iată faptele.
Poate că biroul Comitetului oră

șenesc de partid Brăila va consi
dera oportun să se intereseze mai 
îndeaproape de cazul acestui „om 
dificil”. Credem cu toată convin
gerea că locul lăcătușului inventa
tor este acolo „unde cunoaște mul
te și poate să facă multe"; unde 
trebuie să capete, în continuare, o 
educație comunistă Iar cei care au 
greșit, s-o recunoască deschis. Și 
să tragă concluzii.

Ștefan Z1DÄRITA 
Constantin MORARU Foto : Gh. Vințilă

POȘTAREDACTIE1

ClND Șl CUM PRIMESC
ÎNTREPRINDERILE

T E A T R E
• Sala Palatului: INȘIR-TE MAR. 
GARITE (spectacol prezentat de Tea
trul Național „I. L. Caragiale") — 
10.
• Teatrul de operă șl balet : POVES-< 
TIRILE LUI HOFFMANN (specta
col prezentat de Opera comică din 
Berlin) - 19.30.
® Teatrul de stat de operetă: PRIN
ȚESA CIRCULUI — 10,30, V1NZÄ- 
TORUL DE PĂSĂRI — 19,30.
• Teatrul Națțonal „I. L. Caragia
le" (sala Comedia); TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 10, OAMENI ȘI ȘOA- 
RECI - 15. MARIA STUART —
19.30, (sala Studio): PATIMA DE 
SUB ULMI - 10, INTILNIRE CU ÎN
GERUL — 15, MOARTEA UNUI AR
TIST — 19,30.
0 Teatrul de Comedie: FIZICIENII
— 10,30, TROILUS ȘI CRESIDA —,
15.30, RINOCERII — 20.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1): OPERA DE TREI PARALE — 
10, COMEDIA ERORILOR — 15, 
TACHE, IANKE ȘI CADlR — 20, 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A» 
INTRIGA ȘI IUBIRE — 10, FII CÜA 
MINTE, CRISTOFOR ! — 15,30, CA. 
NIOTA — 20.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): COLOMBE — 10, LUNA
DEZMOȘTENIȚILOR — 19,30, (sala 
Studio) : OPT FEMEI — 10,30; 16, 
3.3.3. — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea'S 
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
• Teatrul Mic : SPECTACOL
JACQUES PREVERT — 11, CINCI 
SCHIȚE ȘI C1NTĂREAȚA CHEALĂ
— 19,30.
• Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
glale" : ONDINE — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : KATia ȘI CRO
CODILUL — 11, (sala din str. Aca
demiei) : NAZBITIILE LUI ȚĂN
DĂRICĂ - 11.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă_ 
nașe" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU 
MUZICĂ... E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : BAL MASCAT
ȘI... ACROBAT — 16 ; 19,30.

TELE VIZIUNE

VAGOANE GOALE
Cîteva din scrisorile sosite la 

redacție ne informează că unele 
întreprinderi nu pot să-și respec
te obligațiile contractuale față 
de beneficiari, își creează nejusti- 
ficat stocuri etc. din cauză că 
C.F.R.-ul nu le asigură la timp 
vagoanele dé marfă necesare.

Daune în lanț
Ing. Vaslle Olaru, directorul fa

bricii de ciment din Bicaz, ne 
scrie : „Lipsa de vagoane, pe care 
o resimțim de mai multe luni, 
pune în pericol realizarea planu
lui de producție. „Restanțele" la 
transporturi însumează peste 
53 000 tone. Noi nu putem ef ec- 
tua la termen livrările către be
neficiari, iar aceștia sînt puși 
în imposibilitatea de a-și preda 
lucrările de construcții la .date
le stabilite și ne pretind dau
ne. Consider că aceasta se da- 
torește unor deficiențe organiza
torice. Prin multe stații vezi va
goane pline care așteaptă să fie 
descărcate, vagoane goale 
nu sînt 
nevoie

care 
expediate acolo unde este 
de ele.

Nu
ce

Din 
lacob

aduce 
aduce

anul 
ceasul

muncitorului
de

scrisoarea
Duțescu de la fabrica 

ciment din Bîrsești — Tg. Jiu a- 
flăm despre un mod cu totul ne
indicat de a se răspunde cereri
lor de vagoane : „Sînt cazuri

»

cînd, după o perioadă de timp în 
care ni se lungesc urechile aștep- 
tînd, C.F.R.-ul ne trimite, dintr-o 
dată, ca să-și răscumpere întîr- 
zierea, prea multe vagoane față 
de posibilitățile de încărcare de 
la rampă. Cum vagoanele nu pot 
fi încărcate cît di bate din pal
me, C.F.R.-ul obligă întreprinde
rea să plătească locații".

Una ceri, 
alta-ți trimit

Direcția regională C.F.R. Timi
șoara refuză să ne pună la dispo
ziție vagoane de marfă acoperi
te — ne-a scris Constantin Crișan, 
salariat la I.R.I.L.-Ineu — deși se 
știe că diatomitul de Miniș nu 
poate fi transportat în vagoane 
descoperite. Iată de ce cariera 
noastră este datoare beneficiari
lor.

Aceste scrisori ridică o proble
mă de mare importantă în fața 
C.F.R.-ului : asigurarea la timp 
a vagoanelor de care au nevoie 
întreprinderile pentru a livra 
produsele sau spre a se aprovi
ziona cu materii prime și mate
riale. Orice dereglare a acestui 
mecanism, care trebuie să func
ționeze ca ceasul, creează greu
tăți multor întreprinderi, care la 
rîndul lor produc neplăceri al
tora.

De aceea, este de așteptat că 
Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor va lua măsuri 
pentru a înlătura neajunsurile de 
genul celor semnalate mai sus.

® 8,50 — Gimnastica de înviorare Ia' J 
domiciliu « 9,00 — Rețeta gospodi 
nel e 9.30 — Emisiune pentru copil 
șl tineretul școlar : Telerebus șco
lar : Definiții pe muzică (II) : Poșta 
copiilor « 11,00 — Emisiune pentru 
sate • 19,00 — Jurnalul televiziunii 
(I) © 19,15 — Artiști amatori în stu
dio « 19,45 - Filmul PĂPUȘI 0 20,30 
— Seară de operetă sovietică. Trans
misiune de la Leningrad 0 21,20 —
Filmul : ȘAPTE MIRESE PENTRU 
ȘAPTE FRAȚI 0 23,00 — Jurnalul 
televiziunii (II), Teiesport.

în literatura de biolo
gie teoretică apărută la 
no* în ultimii ani, au fost 
foarte rar tratate proble
mele evoluției și factori
lor ei — domeniu clasic 
al biologiei de la Darwin 
încoace.

Recent, Editura politică 
a pus la dispoziția citi
torilor „ȘTIINȚA EVOLU
ȚIEI" de Bogdan Stugren, 
doctor în științe biologice, 
lucrare care tratează con
troversata istorie a pro
blemei evoluției în dece
niile care au urmat epo
calei demonstrații a lui 
Darwin.

Autorul selecționează 
cu discernămînt cîteva 
discipline care concură 
în cea mai mare măsură 
la crearea unei imagini 
evoluționiste a lumii vii, 
atît în manifestările ei 
vizibile cît și în profunzi
mea structurii invizibile a 
materiei vii. El apelează 
la genetica moleculară, 
bazată pe biofizică și 
biochimie, la ecologie, la 
paleontologie.

Stadiul actual al teoriei 
evoluției ne este prezen
tat în plin dinamism, ca 
o dispută semifilozofică, 
semi-experimentală, între 
teorii adverse, în care nu 
arareori apar „rămășițe" 
ale fixismului sau teolo
giei de odinioară, dar 
alteori își fac loc ipoteze 
surprinzător de dialecti
ce, pe terenul unor ipo
teze pînă mai ieri meca
niciste.

Fiecare teorie evolu
ționistă modernă este 
prezentată cu contribuții
le ei la înțelegerea uni
versului în schimbare pe 
care îl reprezintă natura 
vie. dar și criticată în 
exagerările, absolutiză-

MECANISMELE EVOLUȚIEI
rile sau lacunele el. De 
cele mai multe ori, auto
rul pune în legătură teo
ria științifică cu un anu
mit tip de filozofie, din 
care aceasta se inspiră : 
pozitivistă, neokantiană, 
chiar și existențialistă.

Printre teoreticienii mo
derni ai speciei, B. Stu
gren citează autori so
vietici (Dubinin, Schmal
hausen, Zavadski) și bio
logi americani, germani 
etc. care se apropie 
simțitor de o concep
ție integratoare, sintetică, 
în sens materialist și dia
lectic, asupra procesului 
de evoluție în ansamblul 
său. R. Goldschmidt, de 
pildă, deși influențat în
tr-o anumită măsură de 
autogenetism (concepție 
care tinde să nege com
plet influența mediului, 
în favoarea mutațiilor 
spontane, a mișcării pro
vocate exclusiv de factori 
interni), reușește să edi
fice un tablou coerent și 
dialectic al modificărilor 
care au loc în sistemele 
vii și care determină e- 
voluția.

în ce privește analiza 
teoriilor biologice adver
se, autorul dă dovadă de 
o maximă obiectivitate și 
exigență filozofică. Parti
zan al neo-darwinismului, 
el nu ezită să reproșeze 
acestor teorii, atunci cînd 
e cazul, alunecări spre 
subiectivism, indetermi
nism sau metafizică. In

același timp, autorul diso
ciază remarcabilele con
tribuții ale biologilor oc
cidentali de eventuala lor 
înfeudate față de idei fi
lozofice idealiste.

Lucrarea începe prin 
expunerea teoriei sisteme
lor deschise, elaborată de 
Ludwig von Bertalanffy și 
cunoscută prea puțin la 
noi, teorie care oferă o 
bază fizico-matematică și 
logică în același timp 
pentru o interpretare a

labilității speciilor. Se 
arată de ce nu putem re
duce evoluția la o simplă 
„copiere greșită a gene
lor", deși acest fenomen 
poate avea loc, dar mai 
ales, care este rolul rela
țiilor între indivizi și 
populație în desfășura
rea evoluției. Autorul fo
losește noțiunea ciberne
tică de „canal de infor
mație* pentru a explica 
în ce mod se combină e- 
reditatea șl variabilitatea 
într-o concepție modernă;

funcțiilor vieții, a raportu
rilor speciale dintre parte 
șl întreg care au loc în 
organisme, a sistemelor 
de reglare specifice indi
vizilor și populațiilor. A- 
ceasta deschide perspec
tiva înțelegerii organismu
lui ca întreg, explică ie
rarhizarea nivelurilor ma
teriei vii, de la nivelul 
molecular și supramole- 
cular, la cel celular, al 
organismului, al populații
lor și speciei.

Contribuția cea mai in
teresantă a cărții constă 
tocmai în reușita integrare 
a cunoștințelor de geneti
că moleculară, în ansam
blul științei despre evolu
ție. Descoperirea „codu
lui genetic" nu este pre
zentată izolat, ci apare 
legată de explicarea va

canalul genetic de infor
mație stabilește legătura 
strămoșilor cu urmașii, 
dar nu poate explica 
singur evoluția. Canalul 
ecologic, prin care or
ganismul selecționează și 
prelucrează informația ve- 
nită de la mediul am
biant, este cel care joa
că un rol hotărîtor dacă 
nu în provocarea mu
tațiilor, cel puțin în se
lectarea lor, ceea ce 
este în perfectă concor
danță cu teoria lui Dar
win.

Descrierea structurilor 
supramoleculare, a siste
melor infracelulare, care 
permit conservarea și 
transmiterea informației e- 
reditare, a îngăduit știin
ței evoluției să înainteze 
pe un făgaș nou, ajutată

la fiecare pas de biochi
mie, matematică, ciberne
tică. Aceleași discipline 
de contact intervin în mod 
favorabil și în dezvoltarea 
altor ramuri ale biologiei, 
care servesc ideea evolu
ției : în ecologie, taxono
mie ș.a. Convergența des
coperirilor de la nivel mo
lecular și supramolecular 
cu cele de la nivelul 
populațiilor spre demon
strarea mecanismelor e- 
volutive e pledată con
vingător în principiu, 
dacă nu în detalii.

Autorul nu și-a propus, 
evident, să scrie o con
tinuare a „Originii specii
lor" și cine va aștepta să 
găsească în carte exem
ple nemijlocite de evoluție 
va fi puțin dezamăgit. E- 
xemplele servesc mai 
mult pentru a demonstra 
în ce mod se săvîrșesc 
procesele intime care de
termină evoluția.

întreaga carte e străbă
tută de un puternic spirit 
filozofic materialist dia
lectic. Autorul a știut să 
introducă și să discute su
biectul arid și tehnic al 
mecanismelor evolutive 
prin prisma categoriilor 
filozofice (parte și întreg, 
conținut și formă, conti
nuitate și discontinuitate) 
în mod natural, organic, 
așa cum reies ele din în
săși discutarea faptului 
biologic, din dezvoltarea 
pînă la abstracția catego
rială, filozofică a conclu

ziilor experimentale. Dia
lectica apare aici mai ales 
în funcția ei logică, de co
rectare a unilateralități- 
lor gîndirii unor biologi, 
ca un instrument de pu
nere în relație a unor 
concepte biologice cu al
tele, ca și în funcția de 
metodă de interpretare. 
Cititorul parcurge cu in
teres profesional crescut 
paginile cărții, simțind 
cum filozofia nu vine să 
se suprapună din afară 
demonstrației teoretice 
științifice, ci rezultă din 
ea, ca o completare, pe 
un plan mai înalt, de ge
neralitate și valoare.

O analiză strînsă dez
văluie sensul noțiunilor 
de genotip, genă, fenotip 
etc., pe care o falsă înțe
legere a proceselor spe
cific biologice le repudia- 
se atîta timp. Deosebit de 
reușită este demonstrarea 
dialectică a mobilității 
genelor, atît ca structuri 
biochimice reale, cît și ca 
noțiune în istoria științei.

Cititorul poate regreta 
lipsa din volum a proble
mei progresului în natu
ra vie ; raporturile lui cu 
noțiunea de evoluție (or
ganică și în genere).

Forma izbutită a acestui 
eseu filozofic ține de in
formația largă a autoru
lui, de multilateralitatea 
vederilor sale, de stilul 
narativ dramatic, faptele 
și descoperirile spectacu
lare ale biologiei contem
porane fiind înserate în 
lupta de idei care renaște 
permanent, ca o altă pa
săre Phoenix, în jurul 
principiului de evoluție.

Ileana MARCULESCU

In vitrinele 
librăriilor

Cărți apărute în EDITURA 
POLITICĂ :

• Karl Marx despre procesul 
de ansamblu al producției ca
pitaliste de B. ZAHARESCU ;

• Participarea crescîndă a 
cetățenilor Ia activitatea sfatu
rilor populare de TIȚA FLOREA 
(Colecția „Construcția de partid 
și de stat“) ;

• Dialog cu trei continente. 
Relațiile României cu țările în 
curs de dezvoltare de E. PRE
DA, C. POPIȘTEANU ;

• Mișcarea de eliberare na
țională de GH. BADRUS, I. 
CÎRJE, C. FLOREA ;

• Cambodgia, Laos, Vietna
mul de sud de S. VERONA (Co
lecția „Actualitatea“) ;

Lucrări apărute în EDITURA 
ACADEMIEI REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA :

• Istoria arhitecturii în 
România. (Volumul II) de GRI- 
GORE IONESCU:

• Formația reticulată de O. 
SAGER, A. MAREȘ, V. NES- 
TIANU ;

o Cronica Ghiculeștilor. Isto
ria Moldovei între anii 1695— 
1754 (Colecția „Cronicile me
dievale ale României“ V) ;

• Al. Odobescu — Opere vo
lumul I ;

Cărți apărute în EDITURA 
ȘTIINȚIFICA :

o Scurtă istorie a lingvisticii 
de AL. GRAUR, L. WALD ;

• Bănia în Țara Românească 
de ȘTEFAN ȘTEFÂNESCU (Co
lecția „Pagini din istoria pa
triei“) .

0 OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9 ;
11.30 : 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Republica
— 8 ; 10.15 : 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15, București — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16.30 ; 18 45 ; 21, Feroviar — 8 ; 10,15 :
12.30 ; 14,15 : 17 ; 19,15 : 21,30, Melodia
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Modern — 10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21.
• PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII și TINERET : Cinemateca —
9.30 ; 10,45.
o FATA LUI BUBE : Luceafărul -t
9.15 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 EXPRESUL PARIS—MÜNCHEN t 
Festival (completare Tot mal sus) — 
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Bucegl — 10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Arta — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Munca — 10,30 ; 
13,30.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina
— 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, Tomls
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Mio
rița — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
(la toate completarea La carnaval), 
Excelsior (completare Vezi, rîndune- 
iele se duc) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, Flamura (completare 
Sport ni. 5/1365) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30
0 IN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință șl 
tehnică nr. 2/1965) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,30: 18,45; 21,
O DINCOLO DE BARIERA: Victo
ria (completare Ceramica din Obo. 
ga) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;
Grivița (completare Știință și tehni
că nr. 1/1965) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 : 20,30.
0 ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Central - 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18 30 . 20,45. Popular —
11.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA 1 Union
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10 ; 11,15 ; 12,30.
9 BOCCELUȚA : Doina (completa
re Vezi, rîndunelele se duc) — 13.45 ; 
16 ; 18,15 : 20.30, înfrățirea între po
poare (completare Sport nr. 5/1965' —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20- '5,
Lira (completare Vizita conducătc 
lor de partid și de stat în reglui, 1 
Maramureș) — 10,30 ; 15,30 : 18 ; 20
O SOMALIA, REPUBLICA LA "*J«i 
CUATOR - PĂPUȘARII - CEI MÂI 
PUTERNICI DIN EUROPA - I R 
CERE DECOLARE: Timpuri Noi — 
10—21 în continuare
0 DUMINICA LA NEW YORK : 
Glulești — 12 : 15,30 : 18 ; 20,30.
0 PĂCAT DE BENZINĂ : Cultural 
(completare Compozitorul Aram Ha- 
ciaturian) — 10.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
9 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Dacia (completare Calitate în can
titate industrială) — 9,30—14 în con
tinuare ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45, Moșilor 
(completare Vin către voi) — 11 ;
15.30 ; 18 ; 20 30. Pacea (completare
Pionieria nr. 5/1965) — 11,30 ; 16 ;
18 ; 20.
• A FOST ODATA UN MOȘ ȘI O 
BABA : Buzești — 0,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 : 21.
0 AGENTUL DE LEGĂTURĂ : Cos
mos (completare Măsurile timpului)
— 16 ; 18 . 20.
© CARTIERUL VESELIEI : Unlrjea 
— 11 ; 16 ; 18.15 ; 20,30. Volga - l\)V
12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Flacăra (completare La cel mai înalt 
nivel) — 15,30; 17,45; 20.
0 BĂDĂRĂNII : Vltan (completare 
Au fost salvați) - 18 ; 18.30 ; 20,45. 
0 DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Munca - 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O UNCHIUL MEU : Crîngași (com
pletare Anul nașterii . 1805) — 15 30 • 
18 ; 20,30.
0 ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Viitorul (comple
tare Prima zi) - 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 CĂPITANUL ZERO : Colentlna 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Cluj) —
15.30 ; 17,45 ; 20.
0 ULTIMA VACANȚA : Floreasca 
(completare Gestapovistul Schmidt)
10.30 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Raho
va (completare Să păstrăm curate 
apele țării) _ i8 ; 18il5 . 20>30t
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Deschiderea lucrărilor întăririi 
ziariștilor din țările balcanice 9 9

si ale zonei Mării Adriatice
7

MESAJUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL REPUBLICII POPULARE BULGARIA
TODOR JIVKOV

Lucrările Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

In numele guvernului și po
porului bulgar îi salut din inimă pe 
participanții primei Intîlniri a zia
riștilor din țările balcanice și ale 
zonei Mării Adriatice.

Întîlnirea d-voastră constituie 
expresia dorinței și voinței repre
zentanților presei și radiotelevi- 
ziunii regiunii în care trăim, de a 
dezvolta contactele și colaborarea 
pe linie profesională, de a se cu
noaște, de a face un pozitiv 
schimb de experiență. Ea a devenit 
posibilă datorită limpezirii atmo
sferei din această parte a lumii 
mulțumită spiritului de bunăvoință 
și înțelegere reciprocă; care își 
croiește un drum tot mai larg.

După o serie de inițiative balca
nice ale uniunilor de creație și or
ganizațiilor de scriitori, cineaști, 
f ’cloriști, arhitecți și alții, întîlni- 
■ j d-voastră a arătat că colabora
rea rodnică a popoarelor noastre, 
a diferitelor lor detașamente de 
intelectuali se dezvoltă și se adîn- 
cește în interesul prieteniei, păcii 
și progresului.

Mijloacele presei șl radiotelevi- 
ziunii, informarea cinstită și veri
dică sînt un factor puternic de cu
noaștere și apropiere între țările 
noastre, de popularizare a succe
selor lor economice și culturale.

în timpul lucrărilor Tntîlnlrll Foto i M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

Primit cu viu interes, mesajul 
a fost salutat cu aplauze.

în partea a doua a ședinței, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor din 
Bulgaria, Gheorghi Bokov, a dat 
citire mesajului adresat partici- 
pantilor la întîlnire de către pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov.

Mesajul a fost primit cu interes 
și cu vii aplauze.

A luat apoi cuvîntul Ilhami 
Soysal, vicepreședinte al Asocia
ției ziariștilor din Ankara, care a 
salutat inițiativa ziariștilor din 
România de a reuni la o masă ro
tundă pe reprezentanții gazetari
lor din țările acestei regiuni geo
grafice.

E “ferindu-se la popoarele din 
acf istă regiune, vorbitorul a 
sp s : Este necesar să ne cunoaș
te. unii pe alții, să ne înțelegem 

' pe alții. Dar noi încă nu ne 
cunoaștem atît de bine. Radio, te
leviziunea, ziarele noastre n-au 
putut face totul în ceea ce pri
vește cunoașterea reciprocă din
tre popoarele noastre. Dar ele 
trebuie, au datoria să facă acest 
lucru. Prin mijlocirea Uniunii 
Ziariștilor din România ne-am 
-putut întîlni cu toții aici pentru a 
rezolva o serie de probleme, pen
tru a căuta căi care să ne unească 
și mai mult de aici înainte. în 
Turcia este un proverb : oamenii 
se pot înțelege cunoscîndu-se mai 
bine. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că în pofida unor 
deosebiri existente, în cursul lu
crărilor vor fi găsite căi comune 
care să contribuie la instaurarea 
unui climat propice apropierii în
tre-ziariști. Vom căuta și vom găsi 
împreună căi comune care să ducă 
Iu rezolvarea unor deosebiri care 
ne deepart.

în continuare, el s-a referit la 
probleme privind schimbul de in
formații, reportaje, fotografii etc.

A luat apoi cuvîntul Constantin 
Calligas, redactor politic al ziaru
lui grec „To Vima“ care a spus : 
Adresez mulțumiri personale și din 
partea confraților din presa grea
că, Uniunii Ziariștilor din România 
pentru inițiativa fericită de a con
voca această adunare care dă loc 
unui schimb de experiență și de 
păreri asupra formelor celor mal 
potrivite de colaborare între zia
riștii din țările reprezentate la a- 
ceastă întîlnire, de a servi coexis
tența pașnică a popoarelor din 
zona noastră geografică, dreptul 
popoarelor de a dispune de soarta 
lor.

Dv., ziariștii, prin natura nobilei 
voastre chemări, vă aflați deosebit 
de aproape de popoarele voastre, 
adevărații creatori ai istoriei. Ca 
niște cronicari neobosiți, dv. reflec
tați în ziare și reviste, în emisiunile 
radioteleviziunii, actualitatea noa
stră bogată, sentimentele și gîndu- 
rile, preocupările și dorințele oa
menilor. Dv. jucați un mare rol în 
formarea opiniei publice. De aici 
decurge și marea dv. răspundere 
în fața popoarelor voastre, în fața 
prezentului și viitorului lor, în fața 
viitoarei generații.

Opinia pUblică din Bulgaria spe
ră că prima Întîlnire a ziariștilor 
din țările balcanice și ale zonei 
Mării Adriatice va contribui la co
laborarea rodnică între lucrătorii 
presei, radioteleviziunii din țările 
noastre, va contribui la dezvolta
rea atmosferei de sinceritate, în
credere și bună vecinătate.

Urez încă o dată tuturor parti- 
cipanților la întîlnire o activitate 
fructuoasă „pentru înfăptuirea ace
lor scopuri și sarcini nobile pe 
care și le-a propus.

Să se întărească și să se dezvol
te relațiile de prietenie între po
poarele țărilor balcanice și zonei 
Mării Adriatice 1

Să se întărească cauza păcii și 
prieteniei 1

Problema fundamentală care se 
pune înaintea noastră, a tuturor, 
care condiționează atitudinea și 
gîndurile noastre, este rolul gazeta
rilor în ceea ce este definit ca pre
să, mijloc de comunicare de masă 
în epoca noastră. Există în presă 
un factor determinant : dorința de 
informare a comunității umane 
căreia îi aparține. Aceasta este ra
țiunea noastră de a exista. Dacă 
vrem să servim marea cauză a 
popoarelor de a dispune de ele în
sele, de a fi stăpîne pe destinele lor, 
există cred, în epoca noastră teh
nocrată, de specializare, un singur 
mijloc : acela de a putea să infor
măm în sensul cel mai larg pe 
membrii unei comunități omenești 
în ceea ce privește realitățile care 
compun dinamica momentului isto
ric dat.

Șeful diviziei de presă a 
UNESCO, Georges Fradier, a 
transmis mesajul trimis întîlnirii 
de René Maheu, director general 
al UNESCO. In mesaj se arată că 
instaurarea păcii în spiritele oa
menilor este scopul suprem, ra
țiunea de a fi a UNESCO.

Scoț.înd în evidență importanța 
pe care o prezintă pentru UNESCO 
activitatea presei, radioului și te
leviziunii, în mesaj se spune că 
marile mijloace de informare sînt 
astăzi adevăratele mijloace de 
educare a oamenilor de toate con
dițiile sociale, atît în timpul mun
cii, cît și în afara el, în viața de 
toate zilele. Ceea ce contemporanii 
noștri cunosc despre diferite na
țiuni, culturi, mișcări de idei și 
mișcări ale istoriei nu ajunge la ei 
decît.prin intermediul ziarelor, re
vistelor sau al undelor.

. întîlnindu-se la București, răs
cruce a-unei regiuni care reprezin
tă prin excelență o răscruce de ci
vilizație — se spune în mesaj — 
ziariștii nu pot omite să se între
be care sînt serviciile din ce în ce 
mai largi pe care sînt chemați să 
le aducă țărilor lor, lumii întregi. 
Viitorul înțelegerii internaționale 
este într-o mare măsură în mîinile 
lor. In încheierea mesajului, di
rectorul general al UNESCO, 
spune : Exprimîndu-mi întreaga 
mea recunoștință Uniunii Ziariști
lor din Republica Socialistă Româ
nia pentru inițiativa și ospitalita
tea sa, sînt deosebit de bucuros să 
pot adresa reuniunii dv., în nume
le UNESCO și în numele meu 
personal, salutul cel mai călduros 
și urările mele sincere.

Lucrările întîlnirii continuă.
(Agerpres)

în ziua de 11 decembrie, la Pa
latul Marii Adunări Naționale, au 
început lucrările Comisiei econo
mico-financiare pentru examina
rea proiectului de plan al dezvol
tării economiei naționale pe anul 
1966, care urmează a fi supus spre 
dezbatere apropiatei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale.

Ședința a fost condusă de tov. 
Manea Mănescu, președintele Co
misiei economico-financiare.

Tov. Roman Moldovan, preșe

Aniversarea a 80 de ani de la
nașterea scriitorului Liviu Rebreanu

Academia Republicii Socialiste 
România, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă și Uniunea 
scriitorilor din Republica Socialis
tă România au organizat sîmbătă 
seara în sala mică a Palatului o 
festivitate consacrată celei de-a 
80-a aniversări a nașterii scriito
rului Liviu Rebreanu.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad. Alexandru

Cronica zilei
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a oferit sîmbătă la amia
ză un cocteil la restaurantul 
Athenée Palace cu prilejul turneului 
la București al colectivului Operei 
comice din Berlin. Au participat 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre

BASCHET. Sala de 
Dinamo din Capitală a 
duit ieri dubla 
baschet dintre 
de tineret ale 
României, 
victoria a 
noastre : 
(21-25), 
86—68 (50—38).

Astăzi, de la ora 18 în aceeași 
sală, au loc alte două întîlniri 
între sportivii români și ma
ghiari.

sport 
găz- 

întîlnire de 
selecționatele 
Ungariei și 

în ambele partide 
revenit selecționatelor 
la feminin cu 53—52 
iar la masculin cu

ȘAH. în general calmă, run
da a 17-a a campionatului 
republican de șah a oferit 
totuși o surpriză : victoria 
lui Bondoc (cu negrele) în 
fața lui Nacu, unul din frun
tașii clasamentului. Rădulescu a 
cîștigat la Suta și Voiculescu la 
Szabo. S-au încheiat remiză 
partidele : Ghițescu — Gheor
ghiu ; Moisini — Mititelu ; Pa
vlov — Neamțu; Nacht — Botez; 
Georgescu — Ungureanu. în cla
sament conduce Florin Gheor
ghiu cu 14,5 puncte, urmat de 
Ciocîltea 10,5 puncte și două 
partide întrerupte, Partoș 10,5 
puncte și o partidă întreruptă, 
Nacu 10,5 puncte.

Astăzi, cu începere de la ora 
16,30, se desfășoară runda a 18-a

(Urmare din pag. I)

noastră de viitor precizarea, în 
noul statut, a atribuțiilor ce revin 
adunării generale.

Cu aceeași perseverență va tre
bui să înfăptuim și prevederile le
gate de activitatea consiliilor de 
conducere și a președintelui. Une
ori sînt întrebat : cum lucrează la 
voi, la Comana, consiliul de con
ducere ? Cum muncești dumneata 
ca președinte ? Pe scurt, aș putea 
răspunde : prevederile noului sta
tut reflectă principiile după care 
ne-am condus și pînă acum fiind
că așa ne-a învățat partidul. Un 
singur lucru aș vrea să subliniez, 
întreaga activitate a consiliului de 
conducere are la bază principiul 
muncii colective. Hotărîrile sau 
măsurile luate sînt rodul consul
tării tuturor membrilor consiliului, 
al părerilor și propunerilor aces
tora.

In ce privește munca președinte
lui patru lucruri mi se par esen
țiale. 1) Să se scoale și să-și în
ceapă activitatea înaintea celor
lalți cooperatori ; 2) să aibă în ve
dere, în permanență, sarcinile cu
rente și de lungă durată ale uni
tății și să urmărească înfăptuirea 
lor ; 3) să controleze zi de zi, cu 
exigență, amănunțit, nu „din mers”, 
cum muncesc oamenii și, împreu
nă cu ei, să rezolve imediat defi
ciențele care se ivesc. 4) Atunci 
cînd trebuie să ia hotărîri să n-o 
facă de unul singur chiar dacă are 
capacitatea necesară.

După cum se știe, în unitățile 
noastre muncesc laolaltă pe mii 
de hectare, sute de familii. în a- 
ceste condiții organizarea temei
nică a muncii, cointeresarea coo
peratorilor in executarea în cele 

dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a făcut în fața comisiei 
o expunere asupra principalelor 
prevederi cuprinse în proiectul de 
plan al dezvoltării economiei na
ționale pe anul 1966 și a răspuns la 
problemele ridicate de membrii 
comisiei.

La lucrările comisiei au partici
pat și președinți ai altor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Philippide, președintele Secției de 
literatură și artă a Academiei, 
scriitori, oameni de știință, artă și 
cultură, cadre didactice din învă- 
țămîntul de cultură generală și su
perior, studenți.

Manifestarea a fost deschisă de 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei. Despre personalita
tea marelui scriitor Liviu Rebrea
nu au vorbit acad. Zaharia Stan- 
cu, vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor, doctor docent Alexandru 
Piru și criticul literar Vladimir 
Streinu.

zentanți ai Sfatului popular al Ca
pitalei, oameni de artă și cultură. 
Au luat parte, de asemenea, Kurt 
Bork, adjunct al ministrului cul
turii din R. D. Germană, Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. Germa
ne la București, membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

și cea de-a treia partidă a me
ciului dintre Alexandra Nicolau 
și Elisabeta Polihroniade.

Azi în Capitală
ORA 9. — Meciul de volei în 

sala Dinamo (Știința—„înainte” Ti
mișoara, Steaua—Știința Cluj, Di
namo—Metalul București) și în 
sala Giuleștl (Știința—Voința 
Miercurea Ciuc, Progresul—Banca 
Tg. Mureș, Rapid—Tractorul).

★
• întreceri de haltere între e- 

chipe de categoria A, în sala de 
haltere de la stadionul Giuleștl : 
Olimpia—Rapid, Steaua—Dinamo.

★
• Pe stadionul Constructorul, 

meciuri de baraj pentru categoria 
A la rugbi : Precizia Săcele— 
Știința Cluj șl Vulturii U. M. Ti
mișoara — Știința Timișoara.

★
ORA 17. — Cuplaj internațional 

de hochei pe gheață pe patinoa
rul „23 August" : România (tine
ret)—Franța și Italia—România.

★
ORA 18. — Meciuri amicale de 

baschet în sala Dinamo : Româ
nia—Ungaria (echipe feminine de 
tineret) și România seniori — Un
garia tineret (masculin).

mai bune condiții a lucrărilor a- 
gricole capătă o importanță hotă- 
rîtoare. Venind în întîmpinarea a- 
cestei cerințe, punînd în valoare 
experiența cîștigată de-a lungul 
anilor de diferite cooperative agri
cole proiectul noului statut ilus
trează succint, dar foarte convin
gător, principiile de bază ale or
ganizării muncii și retribuirii ei. 
De cea mai mare însemnătate sînt 
îndeosebi precizările cu privire la 
luarea în primire de către brigăzi 
a terenului și celorlalte mijloace 
de producție necesare pe o pe
rioadă de mai mulți ani, creșterea 
procentelor care se atribuie coo
peratorilor din depășirea produc
țiilor prevăzute.

Cu mulți ani în urmă și la noi 
brigăzile au fost mici, iar echipele 
prea numeroase. Nu numai că se 
pierdeau fără rost zile-muncă, dar 
nu puteam repartiza bine, uniform, 
terenul și mijloacele de producție, 
nu puteam controla îndeaproape 
munca desfășurată în fiecare loc. 
Am pus capăt acestei stări de lu
cruri. In gospodărie am creat doar 
două brigăzi de cîmp. Fiecare e 
formată din 110—115 cooperatori șl 
are în primire circa 1 200 hectare. 
De 6 ani ele lucrează aceleași su
prafețe, sînt formate din aceiași 
oameni. Avantajele sînt evidente. 
Brigadierii, cei 8 șefi de echipe și 
cooperatorii au ajuns să cunoască 
bine terenul, știu unde merge fie
care plantă, ce lucrări trebuie fă
cute în fiecare parcelă pentru ca 
să se obțină producții mari. Ei sînt 
stimulați să muncească cu răspun
dere, întrucît înafară de retribu
ția de bază primesc un anumit 
procent din producțiile realizate 
peste plan (la porumb, floarea- 
soarelui, în zootehnie). Așa se ex
plică în foarte mare măsură faptul 
că de ani de zile noi n-am reali
zat mai puțin de 2 200 kg grîu la 
hectar, 4 000 kg porumb și 2 000 kg 
floarea-soarelui ; în acest an am 
obținut în medie la hectar 3 248 kg 
grîu, 4 364 kg porumb boabe, 2 178 
kg floarea-soarelui etc.

Producții asemănătoare s-au ob
ținut în multe unități, ca urmare 
a bunei organizări a muncii, a 
aplicării la timp a unor metode 
înaintate. Iată de ce îmi exprim 
convingerea că prevederile noului

SUDAN
Alianța dintre partidid comunist
și partidul democratic popular va continua

KHARTUM 11 (Agerpres). — în 
Sudan continuă luările de poziție 
împotriva adoptării proiectelor de 
lege privind interzicerea Partidu
lui Comunist din Sudan și ex
cluderea celor 11 deputați comu
niști din Adunarea Constituantă. 
Secretarul general al Partidului 
democratic-popular din Sudan, 
Ahmed Hamid, a declarat în ca
drul unui interviu acordat agen
ției de presă sudaneze „Sudan 
News Agency“ că „interzicerea 
Partidului Comunist din Sudan 
este o încălcare grosolană a prin

R. P. Bulgaria

Unități noi la complexul 
Marița-Est

Complexul Marița-Est, unul din 
principalele obiective industriale 
în construcție în R. P. Bulgaria, 
se extinde cu noi unități. Astfel, 
lingă prima centrală electrică dată 
în exploatare, cu o putere instala
tă de 500 megawați, s-au apropiat 
de sfîrșit lucrările de construire a 
unei uscătorii de cărbuni, a cărei 
producție va asigura un sfert din 
cantitatea necesară acestei centra
le. La fabrica de brichete, rhonto- 
rii grăbesc instalarea a 16 prese 
și altor utilaje. Se prevede că la 
începutul anului viitor producția 
fabricii să sporească de la 600 000 
tone brichete — producția actuală 
— la 900 000 tone.

Lucrările de construire a celei 
de-a 2-a termocentrale sînt, de a- 
semenea, în stadiu avansat. Aici 
urmează să fie montate patru tur
bine a cite 150 megawați fiecare. 
Combustibilul necesar acestei cen
trale va fi asigurat de o exploa
tare la zi de lignit, situată în 
apropiere.

în centrul Tiranei (R. P. Albania) se construiește noul Palat al Culturii

statut cu privire la organizarea și 
retribuirea muncii vor constitui 
pentru toți cooperatorii un imbold 
de a lucra cît mai bine, de a rea
liza producții cît mai mari, con- 
știenți fiind că din aceasta au de 
cîștigat atît ei, cît și întreaga noas
tră societate.

O ultimă problemă la care vreau 
să mă refer este organizarea ac
tivității de producție, repartizarea 
producției și utilizarea mijloace
lor bănești și materiale. La noi, în 
raionul Negru Vodă, marea majo
ritate a cooperativelor agricole 
sînt puternice, multimilionare, re- 
tribuiesc bine munca cooperatori
lor. Anul trecut, în medie pe raion, 
valoarea zilei-muncă a ajuns la 32 
de lei, din care 26 lei în numerar, 
în acest an se asigură o retribu
ție la iei de ridicatăj iar în unele 
unităji chiar mai ridicate. Secre
tul ? Cooperatorii au organizat 
bine activitatea de producție, 
au înfăptuit tocmai acele principii 
despre care vorbește acum proiec
tul noului statut. Așa cum se arată 
în acest important document, în
treaga activitate a cooperativelor 
este organizată pe baza planului de 
perspectivă și a planului anual de 
producție șl financiar. Acestea sînt 
întocmite cu multă grijă, prin con
sultarea masei largi a cooperatori
lor, au la bază un studiu amănun
țit al condițiilor naturale și econo
mice locale, al posibilităților de 
dezvoltare a acelor ramuri de pro
ducție care asigură folosirea cît 
mai deplină a pămîntului, a celor
lalte mijloace de producție, a for
ței de muncă, ' a tuturor rezervelor 
de creștere a producției.

Succesele obținute de cooperati
va noastră ca și de celelalte uni
tăți din Dobrogea au la bază fap
tul că noi am înțeles bine impor
tanța uneia dintre cele mai Impor
tante prevederi ale noului statut : 
„Dezvoltarea proprietății coopera
tivei agricole este izvorul sporirii 
continue a producției vegetale și 
animale, al creșterii nivelului de 
viață al cooperatorilor". Pe bună 
dreptate se sublinia în Raportul 
prezentat de tov. N. Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 
noiembrie a.c. că rezultatele im
portante obținute in agricultura Do- 
brogei se datoresc faptului că. 

cipiilor democrației și libertății“. 
Comițînd acest act, a subliniat el, 
guvernul Sudanului a încetat să 
mai țină seama de Constituție și 
de libertățile cetățenești. în ciuda 
faptului că Partidul Comunist din 
Sudan a fost interzis, a încheiat 
Hamid, alianța dintre Partidul Co
munist din Sudan și Partidul de
mocratic-popular va rămîne în vi
goare.

★
Sîmbătă, poliția a sigilat toate 

sediile Partidului Comunist din 
Sudan.

R. S. F. Iugoslavia

Ședința Vecei 
Executive Federale

BELGRAD 11 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că la 10 de
cembrie a avut loc o ședință a Ve
cei Executive Federale, în cadrul 
căreia au fost examinate proiectul 
bugetului federal pe anul 1966, pro
iectele planurilor de dezvoltare a 
unor activități economice și a unor 
ramuri industriale, regimul comer
țului exterior și valutar în 1966.

Activitatea editorială 
în Turcia

într-un comunicat al Direcției 
editurilor din Turcia se arată că 
în primele 10 luni ale anului 1965 
au fost tipărite 4 200 titluri de 
cărți. Au fost editate cărți din do
meniul științelor sociale, beletris
ticii, de istorie, geografie, sport, 
turism.

în comparație cu anul trecut, se 
constată o creștere a activității 
editoriale.

producției sume

la 30 la sută

a afecta 
retribuită

aici cooperativele și-au dezvoltat 
mai mult puterea economică, fiind 
în măsură să afecteze fonduri de 
investiții proprii mai mari pentru 
întărirea bazei lor materiale. Exem
plul cooperativei noastre este con
cludent. Pentru a putea asigura an 
de an reluarea pe o scară tot mai 
largă a procesului de producție, 
am stabilit o proporție justă în
tre fondul de acumulare și fon
dul de consum, am repartizat pen
tru dezvoltarea 
corespunzătoare care, în unii ani 
au mers pînă 
din veniturile obținute. Am fă
cut aceasta fără însă 
fondurile din care este 
munca cooperatorilor. Rezultatul : 
O dată cu creșterea proprietății 
obștești la suta de hectare, de la 
93 414 lei, în 1957 (anul încheierii 
cooperativizării), la circa 500 000 
lei în acest an, au sporit și veni
turile bănești: de la 56 000 lei la 
327 000 lei. Bineînțeles, munca coo
peratorilor a fost tot mai bine re
tribuită. Față de anul 1957, cînd 
valoarea zilei-muncă era de 36 lei, 
din care doar 8 lei în numerar, 
anul acesta pentru fiecare zi-mun- 
că efectuată cooperatorii primesc 
produse în valoare de 11 lei iar 
bani 44 lei. Iată de ce consider că 
prevederile noului statut cu privi
re la dezvoltarea proprietății ob
ștești, stabilirea proporției dintre 
fondul de acumulare și consum 
etc. sînt binevenite, Iar aplicarea 
lor va duce la întărirea tuturor 
unităților noastre cooperatiste.

Orizonturi noi
pentru știința

(Urmare din pag. I)

institutele de cercetări departamen
tale ți catedrele de învăjămînf su
perior pentru a se evita unele para

Solidaritate cu ziarul 
„Bailij Worker"

LONDRA 11 (Agerpres).
Peste 1 milion de membri ai sin
dicatelor și ai altor organizații 
au protestat împotriva discrimi
nărilor la adresa ziarului „Daily 
Worker“, organul Partidului Co
munist din Marea Britanie, că
ruia guvernul nu-i permite să 
publice reclame ceea ce îl lip
sește de o mare parte a fondu
rilor sale. Comitetul executiv al 
sindicatului muncitorilor fero
viari, ce numără aproximativ 
270 000 de membri, a dat publici
tății o declarație în care se pro
nunță împotriva acestor discrimi
nări.

m pmimwi
ANTIPROTONI

După cum anunță agenția Reuter, 
un grup de cercetători vest-ger- 
mani și americani, folosind marele 
accelerator de electroni „Desy” de 
la Institutul din Hamburg, a reali
zat observarea unui proces fizic 
prezis de peste 20 de ani de teo
rie, și anume producerea de pro
toni negativi sau antiprotonl de 
către fotoni (particule de lumină) 
prin ciocnirea cu nuclee atomice 
de hidrogen.

Pînă în prezent acest proces fu
sese realizat numai prin ciocnirea 
protonilor cu nuclee atomice.

Observarea acestui proces pro
dus de fotoni este o dovadă a u- 
nui progres important în tehnica 
experimentală din domeniul fizicii 
particulelor elementare.

20 DE ANI CU O LAMĂ 
DE PUMNAL IN CRANIU

Țăranul mexican Hermenildo Gu
tierrez, care a trăit 20 de ani cu 
lama unui pumnal împlîntată în 
craniu, a murit cînd a vrut să și-o 
scoată. Acest caz straniu a fost re
latat de chirurgul care l-a operat. 
Țăranul ceruse să fie consultat, în- 
frucît avea dureri puternice de cap, 
și a povestit doctorului că, în urmă 
cu 20 de ani, în timpul unei în
căierări, a primit o lovitură de pum
nal în cutia craniană ; medicul i-a 
îngrijit numai rana exterioară. Cum 
rana inferioară nu-l supăra, omul 
nu i-a mai dat nici o atenfie, pînă 
acum cîteva zile. Făcîndu-i-se o 
radiografie, s-a constatat că între 
lobul frontal și tîmpla dreaptă se 
afla o bucată de ofel. Operafia a 
reușit, dar peste cîteva ore pacien
tul a decedat.

O SPECIE NECUNOSCUTĂ 
DE DINOZAUR

în cursul unor săpături arheolo
gice efectuate in provincia Siciu- 
an, din sud-vestul R. P. Chineze, 
a fost descoperită la 100 metri a- 
dîncime fosila unui dinozaur uriaș, 
care, după cum au stabilit paleon
tologii chinezi, aparține unei spe
cii încă necunoscute pînă acum. 
Este vorba de un dinozaur cu o 
lungime de 22 metri și o înălțime 
de 3,5 metri, conservat în între
gime. După aprecierile oamenilor 
de știință, dinozaurul din Sîciuan 
a existat cu aproximativ 140 mili
oane de ani în urmă șl avea o 
greutate de 30—40 tone.

lelisme existente. De un real folos 
pentru cercetarea biologică ar fi tre
cerea unor probleme și teme de cer
cetare mai complexe, mai greu de 
rezolvat la nivelul institutelor depar
tamentale, în competenfa Institutului 
nostru, ale cărui laboratoare vor fi 
dotate în continuare cu aparate de 
înaltă tehnicitate ca microscoape elec
tronice, necesare studiului structurii 
fine a protoplasme!, nucleului și mem
branei etc. Uneori, asemenea cerce
tări complexe efectuate la institutele 
departamentale înfîrzie ani în șir din 
lipsă de specialiști șl aparafaje, în 
timp ce ele ar putea fi efectuate mult 
mai repede într-un institut ca al nos
tru. în același timp, institutele A- 
cademiei ar putea folosi sta)iunile ex
perimentale ale institutelor departa
mentale, evitîndu-se astfel crearea de 
baze materiale paralele. O atare co
laborare permite și o mai judicioasă 
și intensivă folosire a aparaturii de 
cercetare de care dispunem.

Consider că pentru perfecționarea 
activifäjii de cercetare științifică, pen
tru ridicarea el la nivelul marilor sar
cini ale construcției socialiste au o 
însemnătate deosebită măsurile stabi
lite de recenta plenară a Comitetu
lui Central. în mod special este vorba 
de crearea, potrivit hotărîrii Con
gresului al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului Național al 
Cercetării Știinfifice, care va avea un 
rol esențial în îmbunătățirea orientă
rii cercetărilor științifice și concen
trarea tuturor forțelor de cercetare. 
Acest for va asigura creșterea con
tribuției științifice în sfera produc
ției materiale.

Hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 8—10 decembrie a.c. corespund 
necesităților reale ale dezvoltării ști
inței în tara noastră. Problemele dez
bătute sînt de o largă actualitate șl 
constituie pentru noi, oamenii de ști
ință, un mare și puternic imbold.



AGRAVAREA 
SITU ATI Ei 
POLITICE 
ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO 11 (Ager- 
pres). — Situația politică din 
Uruguay s-a agravat brusc vi
neri, după ce poliția a operat 
un mare număr de arestări în 
rîndurile fruntașilor sindicali 
și participanților la grevele de 
protest împotriva măsurilor re
presive ale autorităților.

Acționînd în baza prevederilor 
„măsurilor de securitate“, institui
te în urmă cu cîteva zile de gu
vernul Uruguayan, poliția a ares
tat 347 de funcționari de la „Ban
ca Republicii“ aflați în grevă. Ei 
au fost internați în cazărmi ale 
armatei. Totodată au fost ares
tați peste 100 de ziariști învinuiți 
că intenționează să declare grevă 
în semn de solidaritate cu tipo
grafii. Anterior se anunțase ares
tarea, în ultimele zile, a unui nu
măr de aproximativ 100 de frun
tași sindicali.

„Contactele 
trebuie 
dezvoltate"

Relațiile cu țările socialiste 
pe ordinea de zi a Consiliului 
european

PARIS 11 (Agerpres). — In 
capitala Franței a luat sfîrșit 
reuniunea Comitetului miniștri
lor al Consiliului european din 
care fac parte 18 țări din Euro
pa occidentală.

Cea de-a doua zi a fost consa
crată în special relațiilor Est- 
Vest. Nouă miniștri au făcut 
expuneri asupra relațiilor bila
terale pe care guvernele lor le 
au cu țările socialiste. Secreta
rul de stat francez în Ministe
rul Afacerilor Externe, Michel 
Habib Deloncle, a. arătat că con
tactele guvernului francez cu 
țările socialiste au contribuit la 
destinderea situației internațio
nale, subliniind că aceste rela
ții s-au dezvoltat nu numai în 
domeniile cultural, comercial și 
economic, ci și în cel politic. 
Miniștrii sau secretarii de stat ai 
Germaniei occidentale, Italiei, 
Marii Britanii, Danemarcei, O- 
landei, Belgiei, Greciei și Cipru
lui au făcut, de asemenea, ex- 
puneri privind evoluția contac
telor guvernelor lor cu țările so
cialiste. Ei și-au exprimat păre
rea că aceste contacte trebuie 
continuate și dezvoltate.

VIETNAMUL DE SUD
• Operația „Luna recoltării": interven- 
ționiștii suferă pierderi grele • Lupte 
violente lingă Saigon și Da Nang • Costul 

milioane dolari pe ziagresiunii: 16,5
SAIGON 11 (Agerpres). — Agen

ția France Presse informează că 
unitatea de infanteriști ai marinei 
americane, staționată pe vasele flo
tei a 7-a, participă de vineri după- 
amiază la luptele care au început 
la 8 decembrie la sud de Hoi An. 
între localitățile sud-vietnameze 
Da Nang și Chu Lai. Ea s-a ală
turat altor două batalioane de in
fanteriști angajați într-o luptă nu
mită „Luna recoltării“.

★
SAIGON 11 (Agerpres). — Sîm- 

bătă dimineața, în apropierea ba
zei de la Da Nang, în localitatea 
Qui Son, au avut loc lupte vio
lente între pușcașii marini ameri
cani și forțele patriotice sud-viet
nameze. După cum relatează a- 
genția U.P.I., patrioții desfășurau 
în această zonă de coastă o ope
rațiune militară pe trei fronturi. 
Ieri după-amiază una dintre com
paniile americane de pușcași ma
rini angajate în luptă a fost a- 
proape distrusă sub loviturile 
grele ale patrioților. Tot sîmbătă, 
la 35 mile sud de Saigon au iz
bucnit lupte violente.

★
HANOI 11 (Agerpres). — Ziarul 

„Nhan Dan“, organul C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, a publicat un articol în care 

se subliniază că „In timp ce vor
besc despre intenția de a înceta 
bombardamentele și de a se angaja 
în discuții necondiționate, Statele 
Unite iau fără încetare măsuri în 
vederea escaladării războiului pe 
care-1 duc în ambele zone din Vi
etnam“.

Unica bază pentru soluționarea 
politică justă a problemei Vietna
mului o constituie programul în 
patru puncte al guvernului R. D. 
Vietnam și poziția Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

*
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Vineri a avut loc la reședința pre
ședintelui Johnson din statul Texas 
o consfătuire consacrată examină
rii problemei viitorului buget mi
litar al S.U.A., legat de ex
tinderea intervenției america
ne în Vietnamul de sud. Cores
pondenții de presă arată că aceas
ta constituie acum principala pro
blemă a guvernului. „Costul 
războiului (dus de S.U.A.) — re
latează Associated Press — pare 
să depășească de pe acum 6 mi
liarde dolari pe an, adică 16,5 mi
lioane pe zi și se așteaptă ca a- 
ceastă sumă să crească în propor
ție directă cu extinderea escala
dării“.

DEZBATERI IN COMITETUL
POLITIC SPECIAL AL O.N.U.
Cuvîntarea reprezentantului României

NEW YORK 11. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Comitetul Politic Spe
cial a reluat dezbaterile în legă
tură cu punctul de pe ordinea de 
zi intitulat „Studiu de ansamblu al 
întregii probleme a operațiunilor 
de menținere a păcii sub toate as
pectele lor“.

Ambasadorul Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., a subliniat în cu
vîntarea sa că sarcina în rezol
varea căreia s-a angajat O.N.U. 
este foarte grea și ridică probleme 
importante. Reprezentantul român 
a arătat că problema în discuție 
trebuie încredințată în continuare 
Comitetului celor 33 de state, care 
să se orienteze în examinarea ei 
după principiile de bază ale Car
tei Națiunilor Unite, și anume, 
respectul suveranității de stat, al 
independentei naționale, al egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc, al neamestecului în trebu
rile interne ale statelor, principii 
care converg în a consacra și pro
mova năzuințele popoarelor de li
bertate și progres“.

Referindu-se la sarcinile ce re
vin, conform Cartei O.N.U., Consi
liului de Securitate în domeniul 
securității internaționale, repre
zentantul român a subliniat nece
sitatea ca în Consiliul de Securi
tate locul Chinei în rîndul mem
brilor permanenți să fie ocupat de 
reprezentanții Republicii Populare 

Chineze. In încheiere, reprezentan
tul român a subliniat că se pro
nunță împotriva proiectului de re
zoluție prezentat de delegația Ir
landei, deoarece aceasta „nu ține 
seama de principiile înscrise în 
Cartă“ și „nu oferă un răspuns la 
preocuparea de a vedea respectat 
principiul egalității suverane în 
domeniul securității internaționale 
a statelor“.

A fost adoptat un proiect de re
zoluție prezentat de Algeria, Ar
gentina, Austria, Brazilia, Canada, 
Danemarca, Iran, Finlanda, Islan
da, Italia, Japonia, Mauritania, 
Mexic, Nigeria, Norvegia, Tunisia, 
Suedia, Uganda și Iugoslavia, în 
care se recomandă ca problema 
în discuție să fie încredințată în 
continuare Comitetului Special al 
celor 33 și se cere statelor mem
bre să facă contribuții voluntare 
pentru ca dificultățile financiare 
ale organizației să poată fi soluțio
nate. Rezoluția a fost adoptată cu 
88 voturi pentru, printre care și al 
delegației române, unul contra și 
trei abțineri.

In Comitetul Politic

PROBLEMA 
CIPRIOTĂ

NEW YORK 11 (Agerpres). — In 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale O.N.U., au început sîmbătă 
dezbaterile asupra problemei ci
priote înscrisă la cererile Ciprului 
și Turciei. Comitetului i-au fost 
prezentate două rezoluții : una, e- 
laborată de 31 de țări nealiniate, 
cere Adunării Generale să invite 
toate statele să „respecte suvera
nitatea, unitatea, independența și 
integritatea teritorială a Republi
cii Cipru și să se abțină de la orice 
intervenție directă împotriva ei“. 
Cealaltă recomandă continuarea 
medierii de către O.N.U. și a nego
cierilor pentru găsirea unei soluții 
acestei probleme.

Deschizînd dezbaterile, ministrul 
de externe al Ciprului, Spyros Ky- 
prianu, a declarat că dificultățile 
legate de problema cipriotă sînt 
artificiale. El a cerut O.N.U. să 
apere independența și integritatea 
teritorială a Ciprului, căruia însă 
îi sînt refuzate drepturile și pri
vilegiile recunoscute tuturor celor
lalte state membre.

Reprezentantul Italiei, M. Mrio- 
mascano, a propus stabilirea unui 
calendar de „negocieri construc
tive“ între Cipru, Grecia și Turcia, 
ca principale țări interesate în a- 
ceastă problemă.

R. P. CHINEZA

Succesele 
anului 1965

PEKIN 11 (Agerpres). — Revista 
„China Reconstructs“ publică în 
numărul pe decembrie un articol 
semnat de Kao Ian-wen, vicepre
ședinte al Comisiei economice de 
stat a R. P. Chineze, intitulat „1965 
— un an al victoriilor“. Autorul ar
ticolului arată că o dată cu reali
zările în producția industrială și 
agricolă obținute în 1965, econo
mia națională a Chinei a intrat 
într-o nouă etapă de dezvoltare. 
Aceasta este preludiul lansării în 
1966 a celui de-al treilea plan cin
cinal al R. P. Chineze. Planul pe 
1965 prevedea o creștere de 11 la 
sută a valorii producției industria
le, față de 1964. In primele 8 luni 
ale anului, ritmul de creștere a 
producției industriale a depășit cu 
mult prevederile planului. In a- 
ceastă perioadă, producția la prin
cipalele produse industriale a 
atins aproximativ 80 la sută din 
obiectivele pe întregul an. S-au 
realizat creșteri mari de producție 
la laminate de oțel, metale nefe
roase. produse petrolifere, chimi
cale, mașini unelte pentru tăierea 
metalelor, utilaj energetic, auto
vehicule, ciment și fire de bum
bac.

In anul 1965, în R. P. Chineză 
s-a realizat o creștere generală a 
producției agricole, depășindu-se 
nivelul anului trecut la producția 
totală și la recolta per unitate de 
suprafață agricolă.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ 
ROMÂNEASCĂ 
LA NANTERRE

PARIS 11. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Sîmbătă seara a avut loc în 
Sala de festivități din Nanterre 
inaugurarea unei expoziții româ
nești de pictură, organizată sub 
patronajul Comitetului de înfrăți
re a orașelor Nanterre și Craiova 
și a Asociației' Franța-Româ
nia. La inaugurarea expoziției au 
luat parte Raymond Barbet, pri
marul orașului Nanterre, Gheorghe 
Baltac, atașatul cultural al amba
sadei Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, prof. André Lange
vin, membru al Prezidiului Asocia
ției Franța-România, și Vautier, 
secretar general al Asociației Fran
ța-România.

Cu acest prilej, Raymond Barbet, 
Gheorghe Baltac și André Lange
vin au vorbit despre prietenia 
franco-română și au apreciat po
zitiv dezvoltarea schimburilor și a 
relațiilor culturale între cele două 
țări. Expoziția prezintă tablouri e- 
xecutate de pictori amatori români 
de diferite profesii, obiecte de ar
tizanat și costume populare din Ol
tenia.

SCU RTE ȘTIRI
GENEVA. In cadrul lucrărilor 

Comitetului pentru comerțul invi
zibil și finanțare al Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare care 
se desfășoară în prezent la Gene
va, a luat cuvîntul reprezentantul 
român Nicolae Ecobescu. El s-a 
referit la recomandările adoptate 
de Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare de la 
Geneva din 1964, menite să facili
teze accelerarea dezvoltării econo
mice a țărilor în curs de dezvolta
re. Reprezentantul român a subli
niat importanța deosebită a reco
mandării privind livrările pe cre
dit de bunuri de echipament :n- 
dustrial, inițiată de România? a 
relevat că aceasta este o fornh de 
finanțare de natură să contribuie 
la accelerarea industrializării țări
lor în curs de dezvoltare.

PRAGA. La 11 decembrie a sosit 
la Praga A. A. Gromîko, ministrul 
de externe al U.R.S.S., Ia invitația 
lui Vaclav David, ministrul aface
rilor externe al R. S. Cehoslovace.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. a- 
nunță că a fost semnat un acord 
comercial polono-pakistanez, potri
vit căruia volumul schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări va 
spori de două ori.

NEW YORK. Lansată la 4 de
cembrie, nava cosmică „Gemini- 
7“, avînd la bord pe cosmonauții 
americani Frank Borman și Ja
mes Lovell, își continuă zborul. 
In cercurile N.A.S.A. se exprimă 
satisfacția față de rezultatele 
obținute deși unele defecțijui 
„ar putea să creeze probi țol 
dificile în ultimele zile de zL t®1 
încercările de înlăturare a osci
lațiilor temperaturii au eșuat ca 
și încercarea de a stabili legă
tura prin unde „Lasser" cu sta
țiile de urmărire. Se fac ulti
mele pregătiri pentru lansarea 
navei cosmice „Gemini-6", pre
văzută pentru duminică. Cosmo
nauții Walter Schirra și Tom 
Stafford vor încerca duminică, 
în jurul orei 20,45 Gmt, să rea
lizeze întîlnirea spațială cu 
„Gemini-7".

CALCUTTA. In sala „Mukta 
Angan“ a fost prezentată piesa 
„Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian. Traducerea. în limba 
bengali a fost făcută de ..scriitoa
rea Amita Ray. Piesa s-a bucu
rat de succes.

PARIS. Vineri s-a încheiat la se
diul U.N.E.S.C.O. din Paris întruni
rea oamenilor de știință și a ex- 
perților din 20 de țări, consacrată 
studierii perspectivelor de folosire 
a sateliților pentru retransmiterea 
emisiunilor de radio și televiziune 
dintr-o țară în alta, în următorii 
zece ani. Participanții la întrunire 
au propus crearea unei organizații 
internaționale, care să se ocupe de 
rezolvarea acestei probleme.

Din nou frămîntări 
în Congo

LEOPOLDVILLE 11 (Ager
pres). — Cartierul general al trupe
lor lui Mobutu a instituit o cenzu
ră severă asupra tuturor știrilor 
provenite din sectorul Fiji-Baraka, 
unde, potrivit ultimelor informații, 
au loc lupte înverșunate între for
țele patriotice și trupele guverna
mentale. Patrioții continuă să con
troleze o mare parte din regiunea 
respectivă. Căile de comunicație au 
fost interceptate de forțele patrio
tice care, potrivit unor surse, pre
gătesc un atac asupra orașului Fiji, 
Un detașament de mercenari a că
zut într-o ambuscadă organizată 
de patrioți Ia 4 km de portul Ba
raka.

In timp ce In capitala sud-vletnameză șl In teritoriul aliat încă sub controlul guvernului de la Saigon 
domnește haosul economic șl teroarea, regiunile eliberate de patrioți se întorc la o viață normală. Iată 
o imagine semnificativă dlntr-o localitate aflată într-una din zonele eliberate în partea centrală a Viet

namului de sud

tokio Opoziția consideră ilegală 
ratificarea tratatului cu Coreea de sud

TOKIO 11 (Agerpres). — Ca
mera Superioară a parlamentului 
japonez a ratificat sîmbătă, prin 
voturile deputaților liberal-demo- 
crați și din partea partidului socia
lismului democratic, Tratatul pri
vind așa-numita „normalizare" a 
relațiilor japono—sud-coreene.

Liderii partidului socialist, al 
Consiliului General al sindicatelor 
și reprezentanții celorlalte partide

de opoziție au declarat că vor con
sidera această ratificare ca ilegală 
și vor continua lupta pentru dizol
varea parlamentului. „Discutarea și 
ratificarea acestui tratat, se spune 
într-o declarație dată publicității 
de Partidul Socialist din Japonia, 
.s-au desfășurat în condiții total 
opuse procedurii parlamentare le
gale.

Iată prima unitate a ar
matei britanice sosită în 
capitala Zamblel potri
vit acordului încheiat în
tre această țară șl An

glia

NEW YORK. Trei albi acuzați 
de asasinarea la 9 martie a pasto
rului James Reeb, militant pentru 
drepturile civile ale populației de 
culoare, au fost achitați de un 
juriu din Selma, format numai din 
cetățeni albi.

CARACAS. Opinia publică din 
Venezuela este zguduită de moar
tea pictorului Pedro Rojas Molejas, 
director al Muzeului de arte plas
tice din capitală. Arestat sub acu
zația de sprijinire a partizanilor, el 
a fost torturat în lagărul de con
centrare „Cachipo". Rojas Mole
jas, membru al Partidului Comunist 
din Venezuela, s-a consacrat cau
zei luptei pentru eliberarea Vene
zuela din exploatarea imperialistă.

^CORESPONDENȚA DIN RARIS

Campania electorală 
și unele regrupări politice

Campania electorală 
pentru al doilea tur de 
scrutin în vederea alege
rii președintelui Franței 
s-a deschis oficial vineri. 
De data aceasta, conform 
regulamentului electoral, 
participă numai doi can
didați : generalul de
Gaulle și François Mitter
rand. Primul semnal al 
campaniei s-a dat sîmbă
tă seara, prin apariția pe 
micul ecran a generalului 
de Gaulle, urmat de Mit
terrand. In zilele următoa
re ei vor vorbi succesiv 
la radio și televiziune.

Bătălia electorală ce a 
intrat acum în ultima eta
pă a fost pregătită in
tens. Pe de o parte, se în
mulțesc apelurile în fa
voarea lui Mitterrand, iar 
pe de altă parte, presa a- 
nunță că membrii guver
nului și conducătorii par

tidului de guvernămînt 
U.N.R., precum șl parla
mentarii majorității guver
namentale vor ține nume
roase mitinguri în spriji
nul lui de Gaulle.

Campania electorală ce 
fa sfîrșit la 17 decembrie, 
este scurtă dar, după pă
rerea ziarului „La Croix", 
dificilă. In vederea votu
lui decisiv de duminica 
viitoare s-au produs une
le regrupări ale forțe
lor politice, apreciate 
de „Le Monde’ ca im
portante. Lecanuet a 
pus pe orbita alegerilor 
prezidențiale un nou par
tid politic denumit „centru 
democratic". El a acordat 
libertate de acțiune ale
gătorilor săi, nemaipu- 
tînd participa personal la 
al doilea tur. Dar unii in
terpretează declarațiile 
sale, în sensul că unele

din concepțiile lui Mitter
rand îi sînt apropiate, ca 
o încurajare de a vota 
pentru acesta.

Tot în cadrul regrupări
lor actuale trebuie men
ționat că federația demo- 
crat-socialistă (ce grupea
ză partidul socialist 
S.F.I.O., U.D.S.R., majorita
tea radicalilor și a unor 
cluburi politice) a ales ca 
președinte pe Mitterrand. 
Totodată, acesta a primit 
și sprijinul partidului libe
ral european care lansa
se și susținuse campania 
lui Marcilhacy, ieșit și el 
din competiția celui de-al 
doilea tur.

Ambele grupări intensi
fică propaganda electora
lă în vederea atragerii u- 
nui cit mai mare număr 
de alegători.

AL. GHEORGHIU

ÎNMINAREA 
PREMIILOR NOBEL

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la Stock
holm a avut loc ceremonia de în- 
mînare a Premiilor Nobel pe anul 
1965. Solemnitatea a fost deschisă de 
președintele Fundației Premiului No
bel, G. Söderlund, care a salutat pe 
noii laureați ai Premiului Nobel. Re
gele Suediei, Gustav Adolf al Vl-lea, 
a înmînat diplomele și medaliile scri
itorului sovietic Mihail Șolohov (pen
tru literatură), fizicienilor americani J. 
Schwinger și R. Feynman (pentru fi
zică), lui R. Woodward (S.U.A.) —
(pentru chimie), lui F. Jacob, A. Lwoff 
și J. Monod (Franța) — (pentru fizio
logie și medicină). După ceremonia 
de înmînare a premiilor, a avut loc 
o mare recepție în cinstea laureaților.

La Oslo a avut loc ceremonia de 
înmînare a Premiului Nobel pentru 
Pace pe anul 1965 Fondului O.N.U. 
pentru copii (U.N.I.C.E.F.). La cere
monia de înmînare a premiului a luat 
cuvînful d-na Oser Lyones, vicepre
ședinta Camerei Superioare a Stortin- 
gului, care a relevat activitatea in
tensă desfășurată de Fondul O.N.U. 
pentru copii. Luînd cuvînful la Insti
tutul Nobel din Oslo, președintele 
Consiliului de Administrație al Fondu
lui O.N.U. pentru copii, d-na Z. Har
man, a arătat că acest fond are de 
luptat încă întrucît un număr de 600 
de milioane de copii trăiesc în mize
rie, iar alte 500 de milioane, într-o mă
sură mai mică sau mai mare, suferă 
din cauza foamei și bolilor.

NOTE

De curînd, revista 
vest - germană „Der 
Stern“, sub titlul „Sfîrși- 
tul unei legende“, a pu
blicat un amplu reportaj 
în care se afirma că 
Martin Bormann, fostul 
locțiitor al lui Hitler, 
despre care se zvonește 
că ar fi ascuns într-o 

.țară din America de Sud. 
este mort. Reproducînd 
depozițiile a șase mar
tori, care ar fi văzut și 
recunoscut cadavrul lui 
Bormann și referindu- 
se la așa-zise „do
cumente“, revista scria: 
„Căutarea lui Mar
tin Bormann, umbra 
lui Hitler, poate să înce
teze. Șeful cancelariei 
partidului nazist s-a si
nucis, probabil, cu cia
nură de potasiu, în noap
tea în care încercase să 
fugă din Berlin (1 spre 2 
mai 1945)“. Această știre, 
apreciată ca senzațio-

Controverse
unei fantome

nală, a fost reluată de 
numeroase alte publicații 
vest-germane. Totodată, 
în anumite cercuri ale 
foștilor naziști, ea a tre
zit speranța că încetarea 
acțiunii de căutare și 
prindere a lui Bormann 
va înlătura primejdia 
unor noi dezvăluiri și 
implicații neplăcute pen
tru ei.

N-au trecut însă decît 
puține zile și lucrurile 
au luat o nouă întorsă
tură. Intr-o declarație 
făcută ziarului „Frank
furter Rundschau“, 
procurorul general al 
landului Hessen, Fritz 
Bauer, a arătat : „In 
pofida ultimelor știri 
care afirmă că Bor
mann ar fi dece
dat la 2 mai 1945, la 
Berlin, procuratura din 
Hessen este în posesia 
unor mărturii potrivit 
cărora se poate presu

pune că Bormann ar mai 
fi în viață“. Printre al
tele, el s-a referit la o 
scrisoare a lui Horst 
Eichmann — fiul cri
minalului de război A- 
dolf Eichmann — care 
a vizitat în 1961 R.F.G. 
și a scris unor rude pe 
care nu a avut prilejul 
să le întîlnească perso
nal : „Din însărcinarea 
lui Martin Bormann am 
vrut să discut cu voi 
unele probleme“. Scri
soarea fiind interceptată, 
Horst Eichmann a fost 
reținut un timp de auto
ritățile vest-germane că
rora le-a mărturisit că 
„în ultimul timp s-a în- 
tîlnit și a purtat discuții 
cu Bormann“.

Evident, o declarație 
care răstoarnă din teme
lii afirmațiile revistei 
„Der Stern“.

G. D.

BERLIN. A fost semnat un acord 
comercial și de plăti între R.D.G. 
și Guineea, pe anii 1966 -1970, 
care prevede că livrările rec, ;roce 
se vor dubla în 1966, în con, iara- 
ție cu 1965, și vor spori în c nti- 
nuare pînă în anul 1970.

VIENA. A avut loc un simpo
zion organizat sub auspiciile A- 
genției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.) pe tema 
„Tratarea reziduurilor radioactive 
de slabă și medie activitate". Au 
luat parte 150 de specialiști din 
aproape 20 de țări, printre care și 
Republica Socialistă România. 
Simpozionul a oferit un prilej de 
cunoaștere a metodelor și in
stalațiilor folosite în diferite țări 
pentru tratarea deșeurilor radio
active, a eficacității lor.

BEIRUT. Peste o mie de lucrători 
din transportul orășenesc din Beirut 
au declarat grevă cerînd îmbunătăți
rea condițiilor de muncă. Grey a a 
paralizat întregul transport din Lz*J.

In majoritatea țărilor Europei 
occidentale, de cîteva zile cad ploi 
torențiale însoțite de puternice 
furtuni. Numeroase rîuri s-au re
vărsat. In nordul Olandei, situa
ția a devenit critică. Numeroase 
sate sînt izolate. In Belgia, nume
roase case au fost evacuate. Tra
ficul feroviar între Charleroi și 
Namur a fost întrerupt. In pe
ninsula Scandinavă ploile sînt în
soțite de zăpadă. La Stockholm, 
municipalitatea a epuizat fondu
rile pentru curățirea zăpezii.
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