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PARTIDULUI"

pasiune, 
să dau

rete de la sediile cooperativelor a- 
gricole și în alte locuri din comune.

Una din primele măsuri luate 
de către biroul comitetului regio
nal de partid a fost aceea de a 
instrui birourile raionale de partid 
și prin acestea activiștii de partid 
și de stat asupra formelor și 
metodelor care trebuie folosite 
pentru dezbaterea temeinică, con-

Capacitatea : 1600 de locuri

Marti, 14 decembrie 1965, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București, I. K. Jegalin, care, din 
partea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a guvernului sovie
tic, a predat Comitetului Central

Proiectul noului statut al coope
rativei agricole a fost primit cu 
bucurie și satisfacție în toate sa
tele regiunii Argeș, ca și. în întrea
ga țară. Încă din primele ore de la 
sosire, ziarele au trecut din mînă 
în mînă, proiectul a fost citit și 
comentat la locurile de muncă, pe 
grupuri de case. La cunoașterea 
rapidă a proiectului a contribuit 
și faptul că peste tot au fost luate 
măsuri ca ziarele și broșurile în 
care a fost publicat să ajungă pînă 
în cele mai îndepărtate sate, în fie
care brigadă și echipă din coope
rativele agricole. In prezent, pro
iectul este afișat la gazetele de pe-

Petrachi TROFIN 
secretar al Comitetului regional 

de partid Argeș

pro- 
cunoscute în 
acțiunilor cu- 
de muncitorii 
că alături de

in folosința la lașii

comediei

„SLAVA

oglindește graficul 
după un an : In 

Motrului viteza de

cretă, eficientă a fiecărui ca
pitol din proiectul de statut, 
în această acțiune s-a insis
tat în ipod deosebit asupra în
semnătății pe care oarë organ!* 
zarea de dezbateri în care masa lar
gă a cooperatorilor să contribuie 
prin sugestii și observații la îmbună
tățirea proiectului de statut. Totodată 
aceste dezbateri, care constituie o 
confruntare a normelor prevăzute în 
statut cu realitățile concrete din fie
care cooperativă agricolă, au și rostul 
de a prilejui concluzii practice care 
să ducă la îmbunătățirea activității 
în unitățile respective.

Comitetul regional de partid a 
indicat birourilor raionale ca dez
baterile să fie axate pe problemele 
cele mai importante de a căror re
zolvare depinde întărirea economi- 
co-organizatorică a cooperativelor, 
punerea în valoare a rezervelor 
mări de creștere a ^producției agri
cole vegetale și animale și, pe a- 
ceastă bază, a veniturilor coopera
torilor.

Acțiunile întreprinse de către 
comitetul regional de partid au 
contribuit ;la' o bună orientare a 
comitetelor raionale și orășenești 
de partid, care, la rîndul lor, au 
instruit temeinic întregul activ de 
partid astfel ca dezbaterea pro
iectului de statut să aibă un ca
racter cîț mai eficient.

Biroul Comitetului raional de 
partid ' Slatina a indicat instruc
torilor teritoriali, comitetelor co
munale de partid să sprijine coope
rativele agricole în așa fel încît dez
baterea proiectului să ajute la rezol
varea celor mai importante probleme 
din fiecare unitate. De pildă, s-a in
dicat ca în cooperativele din Doba, 
Corbu, Sîrbii Măgura, Piatra-sat

ruptul capului. Ea se 
judecă. E intransigentă, 
nu capitulează.

Șise judecă! In orbi
ta ei gravitează de 11 ani 
judecători, asesori popu
lari, secretari de ședințe, 
avocați, arhivari, dacti
lografe ; se fixează ter
mene, se admit martori, 
se trimit citații; se au
tentifică acte, se elibe
rează certificate, se soli
cită adeverințe; se'iau 
depoziții, se ascultă ple
doarii, se înregistrează 
declarații, se redactează 
sentințe, decizii ; se șnu- 
rUiesc dosare, se așează 
în rafturi, se opisează în 
registre — un gigantic 
vîrtej judiciar de pro
cese în care a dat și a 
fost dată în judecată. In 
1956 — a avut 10 pro
cese ; în 1957 — 13 ; în 
1958 — 15! Ca o avalan
șă se prăbușesc proce
sele peste judecători. O 
lume întreagă se ocupă 
de jalbele ei.

Trei pagini la un rînd 
are pomelnicul dosare-
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Da, în pături tot mai largi ale 
opiniei publice spaniole domnește 
o stare de efervescență; ea își face 
simțită prezența în rîndurile mun
citorilor și țăranilor, ale intelectua
lilor și studenților, ale unor cercuri 
dintre cele mai variate ca orien
tare politică sau ideologică, inclu- 
zînd comuniști, socialiști, catolici, 
liberali etc. Revendicările ce se 
fac auzite din mase variază în 
funcție d® obiectivele specifice 
imediate ale celor ce le exprimă ; 
dar ele au în același timp un pu
ternic numitor comun: opoziția față 
de actualul regim, cerința de a se 
înfăptui o schimbare, democrati
zarea vieții publice.

Aceste cerințe decurg dintr-o 
serie de triste realități : menține
rea rămășițelor feudale la sate, 
contrastele sociale izbitoare de la 
orașe, marasmul economic, crește
rea costului vieții, fenomenele de 
inflație tot mai persistente și, mai 
presus de orice, lipsa de drepturi 
și libertăți pentru masele largi 
populare.

Asturia, Biscaya, Catalonia, Ovie
do, Teruel sînt nume de 
vincii și. orașe 
lume ca urmare a 
rajoase desfășurate 
spanioli. Iată însă 
ele, ca o mărturie a lărgirii luptei 
patriotice, apar frecvent numele o- 
rașelor în care funcționează insti
tute de învățămînt superior. Is
toricul actualelor frămîntări din 
viața universitară spaniolă e bine
cunoscut. In februarie trecut, stu
denții, exprimîndu-și profundele ne
mulțumiri împotriva „sindicatului’ 
universitar controlat de franchiști 
(S.E.U.), au început o mișcare pen
tru a-și cuceri dreptul de a se or-

mereu în această triplă, 
ipostază : reclamantă,
inculpată sau recurentă. 
Aerul din sală pașilor 
pierduți îi ydă sănătate.

E la ea acasă și la co
misia de împăciuire. 
Cînd mai răsuflă un pic 
urcă și treptele Ministe
rului de Justiție. Mă 
rog, dreptul ei. Dreptul 
de petiție e garantat dé 
lege. Ea respectă legea. 
Sigur, în felul , ei. A 
scuturat un vecin covo
rul peste o rufă? A 
trîntitușa mai tare? Nu 
și-a periat vocabularul 
în toiul unei certe ? 1- 
mediat o jalbă unde tre
buie.

— Impăcați-vă frați
lor, se roagă președinte
le comisiei de împăciu
ire.

Ce declară vecinii ? 
Declară că sînt de acord 
să se împace, nu doresc 
să șe judece la tribunal, 
au slujbă, au copii, nu 
pot pierde vremea cu 
procese. înțelept vorbit. 
Ce declară reclamanta ? 
Nu se împacă nici în

Era, desigur, de pre
ferat să așteptăm șta
cheta ridicată la 80. Ar 
fi fost o cifră rotundă. 
Dar nu ne-a mai răbdat 
inima. In definitiv, și 
78 e o performanță. Ci
ne se poate lăuda cu un 
asemenea record ? In 11 
ani — 78 de procese ! 
Șapte procese pe an ! 
Două pe trimestru ! Iar 
eroul ? Un leu-paraleu ? 
Da’ de unde ! E o femeie 
dincolo de prima tinere
țe, cu o sănătate șubre
dă. Dar ce tenacitate, ce 
energie, ce perseveren
ță I

Primul proces a. fost 
intentat de Balosache 
Agnes în 1954. Certuri 
cu colocatarii. Dosarul 
3246, așa pricăjit cum a- 
răta, era un document 
memorabil. Deschidea 
seria, era prima încerca
re de forțe, prima cioc
nire de spadă. De a- 
tunci, pe culoarele tri
bunalelor, în sălile de 
judecată, la instanțele 
de recurs, Agnes poate 
fi întîlnită mereu și

• întrecerea socialistă în minele din Valea Mo
trului: viteza lunară de avansare s-a dublat • Un 
complex mecanizat condus de la pupitre de co
mandă • Ce au devenit lopata și piconul • Acum 
cheia succesului constă în înalta calificare

Am în față un ziar 
mic, de care n-ați a- 
flat nimic, pe 
nu-l găsiți 
chioșcuri. Viața 
nu va dura nici 
săptămîni, ceea 
aseamănă cu fluturii, 
cu florile. Efemer ca 
și ele și tot ca ele 
proaspăt, viu, colorat 
cu pensula sensibili
tății, acest ziar de 
două șchioape cu ar
ticole cît niște cărți 
poștale, e inspirat de 
o intensă 
îmi îngădui 
un citat.

„Odată, 
cărțile împrumutate 
de la bibliotecă, am 
luat și volumul al 
XII-lea din „Opere“ 
de Mihail Sadovea- 
nu. Dintre povestiri
le cuprinse în acest 
volum, m-a atras în 
mod special cea inti
tulată „Primăvara“. 
Am citit-o, am reci- 
tit-o, descoperindu-i 
de fiecare dată noi

al P.C.R. și guvernului Republicii 
Socialiste România filmul docu
mentar „Prietenie, solidaritate, 
unitate“ despre vizita, din luna 
septembrie 1965, a delegației de 
partid și guvernamentale a țării 
noastre în Uniunea Sovietică.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru filmul 
primit.

I „ceasornic 
inima Horăștilor : producția de

■700 tone de căr- 
însă altceva, 

partidului a 
planuri în-

Recoltarea roșiilor în sera de legu
me a gospodăriei de stat Ovidiu 

(regiunea Dobrogea)

frumuseți. Nu m-am 
gîndit atunci că voi 
ajunge să v-o citesc 
dv., spectatorilor pre- 
zenți la finala biena
lei de teatru“.

A descoperi frumu
sețea și a simți ne
voia s-o împărtășiți 
celor din jur. Aceas
tă confesiune defi
nește, de fapt, sensu
rile, intențiile, reuși
tele marelui specta
col ce se desfășoară 
de cîteva zile pe trei 
scene din București : 
finala celui de-al 
IV-lea festival de 
teatru „Ion Luca Ca- 
ragiale“.

O cronică a specta
colului abia început 
ar fi prematură și, 
desigur, neconclu
dentă. Imaginile, tră
săturile, culorile a- 
cestui festival au di
versitatea surprinză
toare a unui caleido
scop. De la vodevilul 
popular la „Năpasta“ 
lui Caragiale, de la 
Molière la Gorki, 
cortina festivalului 
încearcă să dezvăluie 
trei secole de drama
turgie și nu știu cîte 
meridiane de artă 
teatrală. Dar am
prenta esențială o 
pune contemporanei
tatea cu freamătul, 
cù farmecul, cu tem
peratura epocii noas
tre, pentru că din 65 
de piese programate 
în finală, 39 aparțin 
autorilor români de 
azi.

O îndelungă ope
rație de filtrare, li 
care au luat parte 
sute de mii de spec
tatori și zeci de ju
rii, s-a desfășurat 
lent, după principiul 
decantării apelor, 
încercînd să descope
re limpezimile sim
plității și profunzimi
le artei adevărate. 
Cei două mii de ar
tiști amatori au ajuns 
la scena finalei suind 
numeroase trepte,

Madrid, Barcelona, Asturia...
în ultimul timp s-au înmulțit ști

rile care comunică fapte semnifi
cative din Spania. Au devenit mai 
frecvente și comentariile din pre
sa internațională dedicate eveni
mentelor din această țară. Titlu
rile vorbesc de la sine : „Spania 
se frămîntă* ; „Opoziția față de 
regim se întărește’.
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DELEANU
„Scînteii"

® Un pionier al
cinematografice

lor. O bibliotecă juridi
că, o veritabilă listă de 
lucrări, ca la oamenii de 
știință. 11 ani, poate cei 
mai frumoși din viața ei, 
aici sînt, cu toate proce
sele, recursurile, terme
nele, amânările, sentin
țele, deciziile, achitările 
și condamnările. Căci a 
fost și condamnată la a- 
menzi penale. Un dosar 
are în medie 20—30 
„piese“ ; cu hîrtiile șnu- 
ruite în cele 78 de do
sare se pot întocmi cel 
puțin două compendii de 
proporția dicționarelor 
enciclopedice.

Am aflat cu surprin
dere că lucrează la o 
Cooperativă. Imposibil. 
Cînd mai are timp ? E 
adevărat, pe parcurs a 
mai simplificat proce
dura — dă în judecată 
cu hurta — nu cîte 2—3 
ca pe vremuri. Aceea e

V. SEBASTIAN

Timp de aproape 10 zile, scena 
Casei de cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu va găz
dui faza finală a întrecerii artisti
ce de amatori „Slavă partidului“. 
In fața juriului și a unui numeros 
public se prezintă formații corale, 
brigăzi artistice, orchestre de mu
zică populară și ușoară, grupuri 
vocal-folclorice, precum și nume
roși soliștV vocali, instrumentiști și 
dansatori.

La 
aproape 200 de formații 
de amatori din întreprinderile 
bucureștene, selecționate din peste 
650 de formații participante la 
fazele anterioare ale concursului.

O relatare publicată în ziarul 
nostru cu un an în urmă informa 
cititorii despre un adevărat record 
în muncă al minerilor din Valea Mo
trului, cel mai tînăr bazin carbonifer 
al țării. Destoinicul miner Ion Nasta, 
împreună cu ortacii din brigada sa, 
înfrecuse atunci cele mai bune re
zultate dobîndife la lucrările de îna
intare în abatajele frontale. Recor
dul brigăzii lui Nasta — 50,6 metri 
lunar — a fost un „start" spre care 
au început să se îndrepte toate bri
găzile din abatajele Motrului. Bătă
lia cărbunelui s-a întețit. Tehnica a 
căpătat o nouă valoare în mîinile 
minerilor. Cunoștințele inginerilor și 
maiștrilor, activitatea sectoarelor de 
întreținere și transport au fost mai 
mult solicitate.

Să vedem ce 
întrecerii, acum, 
întreaga Vale a 
avansare lunară realizată în abataje
le frontale s-a dublat. Sînt astăzi 
brigăzi care au ajuns să realizeze sis
tematic 44 de metri pe lună. Pro
ductivitatea muncii a crescut de 
la 2 tone la 4 tone de cărbune pe 
post. Angajamentul de a da 5 000 de 
tone de cărbune peste planul anual 
a fost îndeplinit.' Sînt cifre care redau, 
prin graiul lor, însemnătatea valorifică
rii experienței înaintate, eficiența ex
tinderii ei.

Vizităm minele. Tn drum spre aba
taje ne însoțește tehnicianul Loghin 
Dobre. Ne vorbește despre combine, 
despre sistemul complet mecanizat de 
colectare și transportare a cărbunilor 
direct din abataje pînă în vagoanele 
de cale ferată. în mina Horășfi, cea 
r.vai mare din bazin, tehnica modernă 
a pătruns în adînc cu pași mari. Ne 
apropiem de stratul 10. Aici toate 
operațiile de extracție — tăierea, sus
ținerea abatajului, transportul cărbu
nelui, mutarea craterelor în fața stra
tului, pe o lungime de 60 metri — 
sînt executate de un complex me
canizat dirijat de la pupitre de co
mandă doar de cîțiva oameni. Lopata 
și piconul, uneltele tradiționale ale 
minerilor, sînt folosite doar la... men
ținerea curățeniei în abataj.

Tehnicianul care ne însoțește ne-a 
,'ăcut pe loc un calcul al randamente
lor. „Deși complexul e încă în faza 
de experimentare, fiecare miner din 
abataj realizează de pe acum 8—9 
tone de cărbune pe schimb.

Șeful minei, Emil Mafaca, are 25 
de ani. Tînărului inginer i-a fost în
credințată cheia marelu 
dir. 
cărbune.

— Vă preocupă ceva mal deose
bit ? l-am întrebat jos, în abataj.

— Pînă nu de mult una din prin
cipalele probleme era îndeplinirea 
ritmică a planului de producție. Dar 
azi ritmicitatea producției nu ne 
mai dă bătaie de cap. Deseori, pro
ducția zilnică planificată este chiar 
depășită cu 500- 
bune. Ne preocupă î 
Congresul al IX-lea al 
pus în fața minerilor

INSTANTANEE
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mîn- 
„car- 
fâcut

Harpa țesătoarei

inscripfia 
Comunist

CARNETUL ROȘU

secretarii

S-au scris despre el poeme, cîn- 
tece, pagini vibrante. în micul pa
trulater cu scoarțe purpurii oame
nii văd întruchiparea celui mai 
înalt ideal al epocii — comunis
mul.

Dar în afară de semnificația vas
tă, comună pentru toți cei aproape 
uri milion și jumătate de membri 
ai partidului, există un milion și 
jumătate de semnificații individua
le. Fiecare comunist vede în car
netul roșu și ceva propriu, legat 
direct de biografia sa politică șl 
spirituală, de gîndurile și aspira
țiile sale, de îndatoririle sale de 
conștiință, de tradițiile, prezentul 
și perspectivele colectivului îd 
care muncește.

Iată-ne la uzina bucureșteană 
„Timpuri Noi' — bătrînul „Lemaî
tre' de pe malul Dîmboviței, înti
nerit, cu forțe împrospătate de acea 
infuzie de viață tînără pe care o 
dă ritmul impetuos al dezvoltării 
socialiste. Au luat sfîrșit adunările 
de înmînare a noilor carnete de 
partid, simple și emoționante so
lemnități, cu prilejul cărora cei a- 
proape cinci sute de comuniști din 
uzină au primit carnetul roșu cu 
stema partidului și cu 
din litere aurii : „Partidul 
Român".

Cuvintele rostite de
comitetului raional de partid, care 
au înmînat carnetele, au constituit, 
de fapt, un unic, însuflețitor în
demn — de a cinsti carnetul roșu 
prin punerea întregii energii și ca
pacități în slujba traducerii în via
ță a politicii partidului. Iar aici, în 
uzină, politica partidului înseamnă, 
concret, ridicarea producției în 
primul an al noului cincinal cu mai 
mult de o zecime decît s-a reali
zat anul acesta. Cu alte cuvinte 
numai sporul de producție al anu
lui 1966 va fi mai mare decît în
tregul volum al producției anuale 
la naționalizare, acest spor obți- 
nîndu-se, în cea mai mare parte, 
prin creșterea productivității mun- 

.tÂr.
. ’ Șl .mai este ceva — înălțarea șta- 

cheie! calității la .nivelul cerințelor 
actuale. Dar mai e vorba și de un 

f ttlt înțeles al cuvîntului calitate — 
:;1 calitatea etică, profilul moral al co- 
?munistului. E vorba de înaltele ce- 
,.jrlnțej>pe care le pun acest carnet, 

titlul de membru al partidului, în ce 
privește îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor profesionale și obștești, 
perfecționarea necontenită a cali
ficării, lărgirea continuă a orizon
tului politic și cultural, comporta
rea demnă în viața particulară.

La ce se gîndeau oamenii aceștia 
■ în clipele cînd luau în mîinile lor 

bătătorite carnetul de membru al 
Partidului Comunist Român ?

Pentru veterani ai uzinei, ca Paul 
Ionescu de la strungărie, Ion Matei

de la monta). Petre Stoiculescu și 
Ion Albu de la sculărie, roșul a- 
prins al carnetului evoca ani de 
lupte eroice; evoca singe — nu o 
noțiune abstractă, ci sîngele cald 
vărsat pe caldarîmul din incinta 
uzinei, în 1930, de unul dintre cei 
mai buni tovarăși ai lor. Petre Io- 
nescu, ucis mișelește într-una din 
nenumăratele bătălii muncitorești 
pentru dreptul la pîine, la viață ; 
evoca acțiunile conduse de orga
nizația de partid din uzină, în anii 
dictaturii fasciste, pentru sabota
rea comenzilor de război, distru
gerea utilajelor ; evoca sinistrele 
carceri în care erau azvîrliți cei 
ce, cu capul sus, înfruntau neînfri- 
cați teroarea ; evoca flamurile ro
șii și tricolore sub care, după 23 
August, au ieșit la marile demon
strații muncitorești pentru răstur
narea guvernelor reacționare, pen
tru instaurarea puterii poporului.

înscrisă pe micul patrulater cu 
scoarțe purpurii, denumirea „Parti
dul Comunist Român' are rădăcini 
adînci în istoria acestei vechi ci
tadele a proletariatului bucureș- 
tean. Dar nu numai în istorie, ci și 
în realitatea zilei de azi ; mai ales 
în această realitate vie, clocoti
toare, exprimată de titulatura de 
pe frontispiciul contemporan al uzi
nei : „Timpuri Noi".

Unii dintre cei care primeau car
netul roșu n-au cunoscut trecutul u- 
zinei décît din povestirile celor 
vîrstnici. Erau printre ei maistrul 
Mircea Smedoiu și Constantin Stan- 
ciu, secretarul organizației de bază 
de la sectorul prelucrător, comuniști 
tineri, care aici au învățat meserie, 
aici au deprins A.B.C.-ul muncii po
litice, aici au înțeles că a fi comu
nist înseamnă a te afla întotdeauna 
în frunte, acolo unde e mai greu. Au 
înțeles nu abstract, ci concret, ne
mijlocit, în efortul încordat pe care 
l-au depus pentru reorganizarea 
din ultimul an a sectorului prelu
crător după cele mai moderne și 
mai raționale principii. Ei și alți 
comuniști din sector au dat pildă 
de abnegație și spirit de răspun
dere, muncind în condițiile, de
loc ușoare, ale mutării mașinilor 
dintr-un loc în altul și străduindu-se 
ca producția să nu sufere, ca pla
nul să fie îndeplinit, ca exigențele 
calitative să fie satisfăcute.

Mai erau printre ei turnătorii Iile 
David și Maria Crăiescu, care s-au 
aflat mereu în primele rînduri ale 
celor ce și-au însușit noua tehnică 
și noile procedee tehnologice ale 
acestei străvechi meserii. Ei au 
trăit intens procesul de întinerire 
a sectorului turnătorie, demonstrînd 
prin munca lor că și în acest do
meniu, unde totul părea circum
scris efortului fizic, rolul hotărîtor 
este chemat să-l joace învățătura 
continuă, deprinderea secretelor 
tehnicii.

Se mai afla printre ei și tînărul 
inginer Eugen Măndescu, construc
torul șef al uzinei, om cu spirit 
creator, ale cărui căutări din ul
timul an și-au găsit concretizare 
în noul compresor MC-5, care va 
intra la anul în producție de se
rie.

...Cinci sute de carnete roșii.
Cinci sute de comuniști. Inima și 
creierul „Timpurilor Noi*.

Unul dintre titlurile lor de 
drie este că li s-au înmînat 
nete cu serie mică". Li s-a __
cinstea de a fi printre primele or
ganizații de partid din țară, unde 
au fost înmînate noile carnete cu 
titulatura : „Partidul Comunist Ro
mân".

îmi spunea tovarășul Vasile Pop, 
locțiitor al secretarului comitetului 
de partid: „La noi în uzină „seria 
mică" e totdeauna cea mai apro
piată de prototip. Pentru noi este 
un simbol și un imbold — să meri
tăm această cinste".

Victor BTRLÄDEANU

RĂSPUNSURI LA ANCHETELE „SClNTEII" CÖ VINT OL
--------------------------------------------------------------- ----------—------ —---------- ■----------------- --------------

INSTITUȚIILE VIZATE
Raid terestru j ;

In articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia“ 6784, erau 
semnalate o seamă de deficiențe 
în deservirea pasagerilor pe aero
porturi. în răspunsul trimis de 
DIRECȚIA GENERALĂ A AVIA
ȚIEI CIVILE DIN MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ȘI TELE
COMUNICAȚIILOR se arată : „In 
vederea deschiderii de bufete pe 
toate aeroporturile din țară, ne-am 
adresat Ministerului Comerțului 
Interior pentru ca organele aces
tuia, împreună cu comandanții de 
aeroporturi, să stabilească, în func
ție de posibilitățile locale, condi
țiile de funcționare a acestor uni
tăți. Comandanții de aeroporturi 
vor pune la dispoziție spațiile cele 
mai indicate. Considerăm că aceas
tă sarcină va putea fi realizată, în 
colaborare cu organele Ministeru
lui Comerțului Interior, pînă la 
sfîrșitul anului. Aeroporturile 
au fost dotate cu stații de ampli
ficare, cu ajutorul cărora se va

face o informare corespunzătoare 
a călătorilor. Termenul de insta
lare și dare în funcțiune a fost sta
bilit tot pentru luna decembrie".

Pentru îmbunătățirea transportu
lui pasagerilor din oraș la aeroport 
vor începe să circule încă 9 auto
buze. Răspunsul ne mai informea
ză despre o serie de măsuri, printre 
care : afișarea orarelor curselor 
aeriene și ale celorlalte mijloace 
de transport în comun, care fac le
gătura cu aeroporturile, alcătuirea 
unui program de funcționare a a- 
gențiilor din oraș și aeroporturi 
convenabil publicului călător, di
fuzarea ziarelor și revistelor ro
mânești și străine la bordul avioa
nelor și în localul agențiilor și ae
roporturilor, montarea unor cutii 
pentru sugestii.

se va 
a în- 
mate- 

mai

PE URMELE
UNUI RECORD

« CÄLDZUJ

In Capitală s-a deschis o expoziție de material didactic. Sint prezentate aparate destinate ilustrării lecțiilor 
în învățămintul de toate gradele
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Diferite aspecte ale aprovizio
nării cu pîine au fost dezbătute în 
articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia“ nr. 6741. MI
NISTERUL INDUSTRIEI ALI
MENTARE și MINISTERUL CO
MERȚULUI INTERIOR au ana
lizat problemele ridicate, infor- 
mîndu-ne asupra unor măsuri 
luate atît în comun, cît și pe linia 
fiecărui minister în parte. La 
M.I.A. a fost organizată o dezba
tere ou cadrele de conducere din 
trusturile și întreprinderile de pa
nificație ; M.I.A. împreună
M.C.I. organizează analize în ora
șele și centrele muncitorești 
importante, sprijinind astfel între
prinderile de panificație și organi
zațiile comerciale în stabilirea cît 
mai reală a necesarului de consum, 
lansarea comenzilor, reglarea ope-

în stare cît mai proaspătă și evi
tării golurilor în aprovizionare. 
Pentru îmbunătățirea în continua
re a condițiilor de transport se va 
insista asupra dotării întreprinde
rilor cu mijloace adecvate și 
trece la înzestrarea treptată 
treprinderilor cu navete din 
rial plastic, care protejează
bine produsele. Se vor întări con
trolul și îndrumarea trusturilor și 
întreprinderilor de panificație, cît 
și ale direcțiilor comerciale, de că
tre organele de resort ale celor 
două ministere.

De ce, totuși, la sfîrșit de săptă- 
mînă, mai ales duminica, desface
rea pîinii în Capitală este anevo
ioasă ?

Din răspunsul DIRECȚIEI CO
MERCIALE A CAPITALEI aflăm 
că „pentru asigurarea aprovizio
nării populației la nivelul cererii, 
în tot cursul săptămînii, organele 
comerțului și ale industriei au sta
bilit necesitatea constituirii unor 
rezerve de pîine, care să permită 
aprovizionarea de la ora deschi
derii magazinelor pînă la sosirea 
primelor curse“. Trebuie spus însă 
că de la redactarea acestui răspuns 
au trecut mai multe săptămîni, iar 
efectele măsurilor anunțate nu se 
văd pretutindeni. Duminicile con
tinuă să se piardă timp la anu
mite centre de pîine, iar une
le sortimente curente lipsesc la 
o serie de centre. Este o dovadă că 
măsurile luate pînă acum nu sînt 
suficiente. Pînă la asigurarea inte
grală a capacității 
necesare — care se 
cursul actualului
impun noi măsuri organizatorice, 
care să le întregească pe cele a- 
mlntite și să asigure zilnic desfa
cerea în condiții corespunzătoare 
a pîinii și produselor, de panifica
ție.

(Urmare din pag. I)

cu

de producție 
va realiza în 
cincinal — se

mai

rațivă a producției și livrărilor 
fată de variațiile consumului zil
nic, în scopul desfacerii produselor

Antologiilor dedicate 
marilor comici americani 
ai filmului mut li se adau
gă acum un omagiu adus 
strălucitului precursor 
francez al genului, Max 
Linder, vedetă iubită de 
public înaintea lui Cha
plin, Buster Keaton, Ha
rold Lloyd sau Stan și 
Bran. Intr-adevăr, dacă a- 
nimatorul burlescului mut 
american, Mack Sennett, 
șl-a regizat primul film 
comic în 1910, iar debutul 
în cinema al lui Chaplin 
a avut loc în 1914, Max 
Linder a abandonat tea
trul pentru a se consacra 
definitiv filmului în 1908— 
1909, după ce apăruse în
că din 1905 în cîteva 
scurte filme. Fiica lui, 
Maud Linder, a ales din 
arhive copiile celor trei 
filme realizate de tatăl ei 
către sfîrșitul carierei în 
Statele Unite, le-a montat 
laolaltă (legînd două în
tre ele) și le-a readus în 
circuitul cinematografic 
actual. „Vreau să fii soția 
mea", avînd o urinare fi
rească în „Șapte ani de 
ghinion", precum și paro
dia după „Cei trei muș
chetari" (cu un calambur 
intraductibil în titlu : 
„L’étroit mousquetaire' —- 
„Mușchetarul mărginit') 
datează din 1921—1923. 
Ele continuă astfel acea 
savuroasă defilare a copi
lăriei cinematografului re
găsită în anii din urmă și 
către care ne face atîta 
plăcere să ne întoarcem.

Lansată în urmă cu mai 
bine de jumătate de veac, 
comedia cinematografică 
nu-și trădează vîrsta, nu 
pare împovărată de nu
mărul anilor și ne încîntă 
și astăzi ; pe orbita ei, pe 
traiectoriile trasate de pi
onierii comicului vizual 
s-au înscris de fapt toa
te formulele încercate ul-

că-1 distinge, pe Max Lin
der printre confrații și ri
valii săi este, pe lîngă ti
pul social și psihologic 
creat, o relativă atenuare 
a burlescului, a hazului 
dezlănțuit frenetic, în fa
voarea unor grațioase a- 
rabescuri poetice. In pri
mele două filme ale anto
logiei întîlnim personajul

peste gard sau prin fe
reastră, în jocul fantezist 
al bețivului împiedicîn- 
du-se în propriile hîaine 
etc) sînt dublate de o au
tentică vînă lirică. Este 
cazul secvenței din grădi
nă cînd Max, travestit în 
sperietoare de ciori, con
tinuă să-i facă fierbinți 
declarații iubitei sale,

Un pionier al comediei 
cinematografice
terior. Un exemplu la în- 
demînă ne oferă' chiar în 
antologia de față poves
tea oglinzii sparte — de o 
inepuizabilă inventivitate 
comică, esențialmente ci
nematografică — a cărei 
idee a fost deseori pre
luată mai tîrziu, bunăoară 
de frații Marx, cît și în- 
tr-o. comedie cu Heinz 
Rühmann și Theo Lingen 
intitulată, conform mode
lului, tot „Șapte ani de 
ghinion".

Dincolo de motivele, si
tuațiile și poantele întîl- 
nite și în alte pelicule ale 
epocii, ceea ce îmi pare

constituit de-a lungul a 
zeci de scurt-metraje ante
rioare — elegantul, sedu
cătorul, întreprinzătorul și 
descurcărețul Max. El evo
luează ingenios și amu
zant, învingînd împrejură
rile potrivnice, schimbîn- 
du-și vertiginos înfățișarea 
după cum cere situația. 
Dar verva cu care trece pe 
neașteptate de la o ipos
tază la alta, dezinvoltura 
cu care își modifică de
ghizările, virtuozitatea mi
mică aliată cu siguranța 
desăvîrșită a acrobatului 
(demonstrîndu-și agilita
tea în curse, în sărituri

răfuindu-se totodată cu 
adversarii, ori al acelei 
părți din episodul fero
viar cînd, după ce și-a 
păcălit urmăritorii, își ia în 
serios atribuțiile de șef de 
gară pentru a redeveni 
apoi fermecătorul cuceri
tor de inimi. Aceeași sim
bioză între comic și poe
tic, dezvoltată original, a 
devenit structura faimosu
lui Chariot, ceea ce expli
că declarația omagială 
pe care Charles Chaplin 
a ținut să l-o adreseze lui 
Linder, numindu-J „unicul 
său profesor'.

De o factură aparte,

parodia după „Cei trei 
mușchetari' aduce un 
d’Artagnan pendulînd în
tre stîngăcii și bravură, 
între ridicol și generoase 
avînturi romantice. Deve
nit alt personaj, dar parti- 
cipînd la aceleași binecu
noscute peripeții, el evo
luează într-o ambianță în 
care abundă anacronis
mele, efect comic modern, 
irezistibil. Observația psi
hologică, mai sumară de 
astădată, este compensa
tă de vivacitatea satirică. 
Urzelile lui Richelieu se 
țes cu ajutorul telefoane
lor ascunse în mobilier 
sau plasate la posturile 
de observație din copaci, 
pe biroul comandantului 
mușchetarilor — un pitic 
caraghios, căruia îi piere 
tot prestigiul cînd se dă 
jos din fotoliu. în plus, 
filmul are un ritm dina
mic, care se susține con
tinuu prin măiestria cu 
care situațiile comice de
curg unele din altele : 
dueluri, intervenții cavale
rești, urmăriri etc.

Intîlnirea ou Max Lin
der, autor complet de ci
nema, regizor și interpret 
al filmelor sale, deținător 
al secretului miraculos 
care declanșează rîsul și 
buna dispoziție, ne între
gește imaginea a ceea ce 
numim clasicii uneia din 
cele mai fertile ramuri ale 
celei mai tinere arte — 
comedia cinematografică.

Mihail LUPU

141 BĂTĂI 
DE GONG

(Urmare din pag. I)

din repetiție in repetiție, din spec
tacol în spectacol, din emoție în 
emoție.

Acest mare festival e o creație, 
o creație a mii ți mii de artiști a- 
matori, a zeci și sute de autori, 
actori, regizori dăruiți scenei cu 
toată pasiunea. Poate că unele 
formații mai simt nevoia unor re
tușuri de nuanță, de dicție, de miș
care scenică. E menirea juriului 
să judece cu exigență și francheți. 
Noi însă, spectatorii, vom aplauda 
cu căldură efortul, entuziasmul, 
generozitatea acestor oameni, trac
toriști din Alexandria sau furna- 
liști din Hunedoara, profesori din 
Caracal sau forestieri din Re
ghin, care se străduiesc în tim
pul liber să descopere frumu
sețea și s-o împărtășească celor 
din jur, aducînd pe scenele festi
valului o dovadă vie a dragostei 
pentru artă și cultură a societății 
noastre socialiste.

In micul ziar pomenit la începu
tul rîndurilor de față, cineva a 
calculat că pe scena teatrului 
C.C.S. vor răsuna, în cele 12 zile 
ale finalei, 141 bătăi de gong. Adă
ugați bătăile inimii...

drăzneje, realiste, de valorificare 
complexă și rațională a surselor de 
energie ale tării. Am fost și noi, cei 
din Valea Mofrului, chemați să le 
înfăptuim. Privifi cum învafă oamenii 
să sfăpînească cu pricepere tehnica 
nouă !

Ne apropiem de un grup de tineri 
aflafi la un tablou de comandă al 
complexului. în mijlocul lor îl înfîl- 
nim pe minerul Ion Nasta, titularul 
recordului de anul trecut, despre ca
re nu se mai auzise vorbindu-se în 
ultima vreme. Admirăm cu cîtă răb
dare și atenfie își învață ortacii, aici 
în „școala’ abatajului, să dirijeze — 
de la unul din pupitrele de coman
dă ale modernului complex — o 
sec|ie metalică de susținere. Așadar, 
vestitul miner e la datorie. în lunile 
în care numele lui nu mai figura pe 
panoul întrecerii, el, „profesorul", a 
fost la rîndul său „elev" la școala 
tehnicii moderne unde a învă(at să 
mînuiască cea mai complexă mașină 
din cele care pot fi înfîlnife în mi
nele noastre. Acum îi ajută pe alții 
să urce pe treptele înaltei califi
cări.

Septembrie a fost prima lună de 
experimentare a complexului. Ion 
Nasta n-a reușit să avanseze cu fot 
frontul decîf 40 de metri. Cu 10,6 
metri mai pufin decîf vechiul său 
record. Dar n-a fost decît un prim 
pas. A venit și noiembrie 1965. Ru
leta a fost întinsă : s-au realizat 49 
de metri. Deci, al doilea pas înain
te. Sînfem în ultima lună a anului. 
Experimentarea noului complex con
tinuă cu rezultate bune.

— „Brigada noastră — ne spune 
Ion Nasta — se pregătește să pă
șească în 1966 cu vechiul record 
doborît, cu temelia altora gafa pre
gătită. Ne-am propus un obiectiv pre
cis : 70 m pe lună. Și de la 9 tone 
pe om și schimb, la 20 tone. La noi, 
oamenii și tehnica mai ascund mari 
rezerve de creștere a productivității 
muncii. Spre ele ne bate gîndul să 
deschidem o „galerie” largă, ca să 
le punem cîf mai deplin în valoare. 
Avem toate posibilitățile să facem 
din fofi minerii noștri oameni ai ran
damentelor sporite".

Minerii din abatajele frontale au 
dovedit prin fapte că pot „răsturna" 
calculele dinainte stabilite. Și rezul
tatul îl cunoaștem. Dublarea viteze
lor de înaintare înseamnă, în graiul 
cifrelor, mii de tone de cărbune 
peste plan. în subteran s-a ivit o 
nouă sifuafie : pe întreaga mină, 
realizările medii ale abatajelor sînt 
mult mai mari decîf cele obținute de 
unele brigăzi care și ele, dealtmin- 
teri, își realizează planul. Comuniștii 
au sesizat acest lucru și și-au asu
mat răspunderea aducerii tuturor bri
găzilor la nivelul realizărilor medii. 
Secretarul organizației de bază nr. 2, 
minerul Nicolae Munteanu, a dat pri
mul semnal. El a cerut să fie transfe
rat la abatajul 9 unde, cu toate că 
planul era depășit, organizarea mun
cii, calificarea tinerilor mineri nu se 
ridicau la nivelul cerințelor. A tre
cut pufină vreme de atunci. Azi a- 
bafajul nr. 9 e la un pas de cele 
fruntașe. De la Ion Nasta am aflat că 
minerii din acest abataj și-au pus 
de gînd să-l întreacă.

în minele Motrului se simte pulsul 
puternic al întrecerii socialiste. Com
petenta cu care se ocupă organi
zațiile de partid de problemele pro
ducției, exemplul personal al comu
niștilor dinamizează întregul colectiv, 
fac ca fofi minerii din Valea Motru
lui, răsfirați pe mai mult de 45 de 
km de galerii și abataje, să acțio
neze ca un singur om. Ei consideră 
rezultatele obținute pînă acum drept 
un start spre succese și mai impor
tante în primul an al cincinalului.

I

• Sala Palatului : CANIOTA (spec, 
tacol prezentat de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra") — 19,30.
• Teatrul de Operă șl Balet :
LAKME — 19,30. .
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURlSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : DOAMNA LUI IE- 
REMIA — 19,30, (sala Studio) : O 
FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : VISUL RE-i 
VISTEI (spectacol prezentat de Tea
trul de stat din Deva) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : NIMIC NU SE PIERDE, DRAGUL 
MEU — 19,30, (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30.
Q Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 19,30, (sala
Studio) : OPT FEMEI — 20.
e Teatrul .,Barbu Delavrancea" :
NUNTA LA REVISTĂ — 20.
® Teatrul Mic : JOCUL IELELOR —> 
19,30.
« Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
glale" : VORBEȘTE-MI CA PLOAIA; 
PROPRIETATE CONDAMNATA 
DOAMNA CU CĂȚELUL ; MAN-' 
TAUA (spectacol în limba germană) 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă_ 
nașe" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZA'.— 20, (sala Victoria): 
VESELIE LA 174 — 20.
e Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

TELEVIZIUNE
■ 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
• 19,15 — Emisiune pentru pionieri 
și școlari : >,știți să socotiți 7“ 
« Pentru cel mici '. filmul Fetița șl 
soarele o 20,00 — Seară de teatru 
„RĂZBUNAREA SUFLERULUI" de 
Victor Ion Popa. Interpretează co
lectivul Teatrului de stat din Timi
șoara e In pauză : Poșta televi
ziunii o 22,45 — Jurnalul televiziunii 
(II), Buletinul meteorologic.

0 OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Republica (completare Plante acva
tice) — 10; 12; 14; 17; 19; 21.
O CLOCHEMERLE : Cinemateca —« 
10; 12; 14.
0 FATA LUI BUBE : Luceafărul 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Fla
mura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ : București — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Feroviar
— 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Excelsior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Tomis — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
0 IN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință șj 
tehnică nr. 2/1965) — 9,30; 11,45;
14.30; 16,30; 18,45; 21, Floreasca (com
pletare De la pescari adunate) —
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 EXPRESUL PARIS-MÜNCHEN : 
Festival (completare Tot mal sus) — 
9,45, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Grlvlța
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Modern
— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE : victoria (completare
Sport nr. 5/1965) — 10; 12,30; 15; 17,45;
20.30,
0 NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Central 
(completare Acolo unde Carpațil în_ 
tîlnesc Dunărea — cinemascop) — 
9,45; 13; 16,15; 19,30.
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Lumina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Giulești — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 (la 
ambele completare La carnaval), 
Bucegi (completare YR cere deco^ 
lare) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30,
Melodia (completare Poveste cu car
tonașe) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Lira (completare Pionierla nr 
6/1965) — 10,30; 15; 17; 19; 21.
0 CARTIERUL VESELIEI : Union
15.30, 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Doina (completare Sport nr. 6/1965)
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Cosmos 
(completare Orașe vechi bulgărești)
— 16; 18; 20.
0 DIAVOLII — SURORILE PRESS
— NAICA — PIONIERIA nr. 6/1965 — 
DE LA PESCARI ADUNATE — 
PLANTE ACVATICE : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare.
0 BOCCELUȚA : Cultural (comple
tare Vezi, rîndunelele se duc) — 
10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 DULCEA PASARE A TINEREȚII
— cinemascop : Dacia — 9,30—14 în 
continuare; 16,15; 18,45; 21.
0 DUMINICA LA NEW YORK : Bu- 
zești — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30, 
Viitorul — 11; 15,30; 18; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop : Crîn- 
gași (completare Poveste despre cea
suri) — 16; 18,15; 20,30.
0 ULTIMA VACANȚĂ :. Unirea 
(completare Universuri picturale) — 
16; 18,15; 20,30.
0 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Flacăra — 15,30; 17,45; 20,
Miorița — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21.
0 VESELIE LA ACAPULCO : Vltan 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de tat în regiunea Cluj)
— 11; 16; 18,15; 20,30.
0 UN SURIS IN PLINĂ VARĂ : 
Munca (completare Ceramica din 
Oboga) — 10,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 MISTERELE PARISULUI — ci
nemascop : Popular — 10,30; 16;
18,15; 20,30.
0 DINCOLO DE BARIERĂ : Arta 
(completare Cei mal puternici din 
Europa) — 10; 12,15; 16; 18.15; 20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Moși
lor — 11; 15,30; 18; 20,30, Drumul
Sării — 11; 15; 17,30; 20.
« UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Colentina (completare La cel mai 
înalt nivel) — 15,30; 17,45; 20.
0 ÎNDRĂZNEȚUL pardaillan : 
Volga (completare Yr cere deco
lare) — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, 
Pacea — 11; 14; 16; 18; 20.
0 CĂPITANUL DIN TENKES -t 
ambele serii : Rahova — 15,30; 19. ,

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 17 și 18 decembrie a. c. In'țară: 
Vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
locale mal ales sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade, iar maxi
mele între minus 7 și plus 3 grade. 
Ceață locală dimineața și seara. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt slab, pînă 1« 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară.
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Cronica zilei
LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEI

Noul ambasador al R.S.F. Iugo
slavia la București, Iakșa Petrici, 
a depus marți la amiază o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei. Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Forțelor Ar
mate și Sfatului Popular al Capita
lei.

VIZITELE
UNOR REPREZENTANȚI 

AI PROGRAMULUI NAȚIUNILOR 
UNITE PENTRU DEZVOLTARE

între 9 și 13 decembrie au fă
cut o vizită în țara noastră Paul 
Marc Henry, director asociat în 
cadrul Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
și Raymond Etchats, reprezentan
tul P.N.U.D. în Europa. Oaspeții 
au fost primiți de Bucur Șchiopu, 
ministrul industriei alimentare, 
Angelo Miculescu, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii, Mircea Voinescu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Muncă și Salarii, și Vasile 
Chiriac, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Apelor. La Mi
nisterul Afacerilor Externe, cei 
doi înalți funcționari ai O.N.U. au 
fost primiți de Mircea Malița, ad
junct al ministrului.

Au fost discutate probleme ale 
cooperării pe linia asistenței teh
nice între țara noastră și P.N.U.D. 
în domenii ca : agricultură, in
dustria alimentară, organizarea 
muncii, gospodărirea apelor ș. a. 
Oaspeții au făcut vizite la Insti
tutul pentru cultura cerealelor și 
a plantelor tehnice de la Fun- 
dulea, precum și la unele obiective 
turistice, și culturale din Capitală 
și din regiunile Ploiești și Bra
șov.

CU PRILEJUL INTÎLNIRH 
INTERNAȚIONALE 

A ZIARIȘTILOR

în cursul zilei de marți partici- 
panții la întîlnirea ziariștilor din 
țările balcanice și ale zonei Mării 
Adriatice au făcut vizite la redac
țiile unor ziare centrale, la Radio- 
televiziune și Agenția Română de 
Presă „Agerpres“. Cu acest prilej 
a avut loc un util schimb de pă
reri asupra posibilităților lărgirii 
legăturilor în domeniul transmi
terii reciproce de informații și coo
perări profesionale.

★

Marți la amiază, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, Jozsef 
Vince, a oferit un cocteil cu oca
zia vizitei scriitorilor maghiari 
Margit Gaspar și Istvan Gall, in
vitați ai Uniunii Scriitorilor în ve
derea unui schimb de experiență. 
Au luat parte reprezentanți ai con
ducerii Uniunii Scriitorilor, ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură bucu- 
reșteni.

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, la Casa universi
tarilor din Capitală a avut loc 
marți după-amiază, sub auspiciile 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii, Uniunii Societăților de 
științe medicale, Societății de isto
rie a medicinii și Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, o manifestare consacrată 
comemorării a 50 de ani de la 
moartea medicului cubanez dr. 
Carlos J. Finlay. A luat parte un 
numeros public. Printre persoanele 
oficiale prezente se afla și ambasa
dorul Cubei la București, Manuel 
Yepe Menendez.

Despre viața și opera lui Carlos 
J. Finlay a vorbit dr. Odiseu Apos
tol. în încheiere a fost prezentat 
filmul artistic „Revoluția cubană“.

(Agerpres) ‘

PLECAREA

REPREZENTANTULUI P. C. R.
LA CONGRESUL

P. S. I. U. P.
Marți dimineața a plecat spre 

Roma tovarășul Mihail Sion Bu
jor, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Partidu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare, va participa la lucrările 
primului Congres al P.S.I.U.P.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost condus de tovarășii 
Andrei Păcuraru și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

ÎNTOARCEREA
DIN R. D. GERMANĂ 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al P.C.R.

Delegația de activiști ai P.C.R.,' 
condusă de tovarășul Ion Teorea- 
nu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care la invitația C.C. al 
P.S.U.G. a făcut o vizită în R. D. 
Germană, s-ă înapoiat marți la a-, 
miază în Capitală.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Ștefan Ma
tei, membru al C.C. al P.C.R., Va
sile Vlad, Ilie Diculescu, Ion Savu, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
de activiști ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al i 
R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres) ratruia americana cazuia imr-o amouscaaa a zorțeior patriotice in

„Cupa campionilor europeni" 

la Tenis de masă feminin
Astăzi la Milano „Dinamo" susține

Cum am organizat 
dezbaterea 
proiectului 
de statut 
al C.A.P.

(Urmare din pag. I)

și altele, unde adunările generale 
n-au fost ținute cu regularitate și 
n-au fost întotdeauna bine pregă
tite, să se insiste în mod deosebit 
asupra ridicării rolului adunării 
generale ca organ suprem de con
ducere al cooperativei. Comitetelor 
de partid de la Negreni, Spineni, 
Tătulești, unde comisiile de revi
zie nu și-au făcut pînă acum în 
întregime datoria, li s-a recoman
dat ca și această problemă să fie 
pusă în discuție. De asemenea, 
avînd în vedere că retribuția su
plimentară nu se aplică decît în 
cîteva unități, biroul raional a in
dicat ca această problemă să fie 
luată în dezbatere în mod deose
bit, stabilindu-se măsuri practice 
care să asigure generalizarea ei.

Și Comitetul raional de partid 
Drăgănești-Olt se ocupă înde
aproape de pregătirea și desfășu
rarea dezbaterilor asupra proiec
tului de statut. De pildă, în ra
ion sînt unități puternice, care s-au 
dezvoltat an de an datorită 
faptului că au alocat sume co
respunzătoare pentru creșterea 
fondului de bază. Dar situația nu 
este peste tot aceeași. De aceea, la 
instruirea activului de partid, bi
roul comitetului raional a indicat 
între altele ca în dezbaterea pe 
marginea proiectului de statut în 
cooperativele din Văleni, Tufeni 
Deal, Stoborăști și altele, în care 
nu au fost folosite toate posibi
litățile pentru întărirea proprie
tății cooperativei, să se discute cu 
prioritate această problemă.

La fel au procedat și Comitetele 
raionale de partid Costești, 
Găești, Muscel etc.

După instruirea activului de 
partid, în toate raioanele s-a tre
cut la organizarea dezbaterilor pe 
marginea proiectului de statut în 
brigăzile și echipele din coopera
tivele agricole. în raioanele 
Curtea de Argeș, Găești, Mus
cel, Pitești, Costești și altele, 
membrii birourilor comitetelor 
raionale de partid au organi
zat citirea și discutarea proiec
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Progresul — T, S. C. 
Berlin 5-3

Sala de sport Dinamo din Capi
tală a găzduit ieri, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni“ la tenis 
de masă, meciul dintre echipele 
feminine Progresul București și 
T.S.C. Berlin (R. D. Germană). 
După o luptă echilibrată (oaspetele 
au condus la un moment dat cu 
3—1), întîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 5—3 în favoarea echipei 
Progresul București, care se cali
fică astfel pentru semifinalele 
competiției. Cea mai bună jucă
toare a formației bucureștene a 
fost Maria Alexandru, învingă
toare în toate cele trei partide 
susținute : 2—0 cu Anneliese Be- 
ninnghaus, 2—1 cu Gabriele Geis
ler și 2—1 cu Doris Hovestadt- 
Kaiweit. (Agerpres)

al doilea meci cu
MILANO (prin telefon). „San 

Siro", marele stadion din Milano, 
găzduiește astăzi în nocturnă me
ciul retur „Dinamo"—„Internazio- 
nale" din cadrul „Cupei campio
nilor europeni".

Pentru amatorii de fotbal mila
nezi, partida constituie un eveni
ment deosebit, știut fiind că echi
pa lor favorită — cîștigătoare a 
atîtor competiții internaționale — 
pornește de data aceasta handi
capată de înfrîngerea de la Bucu
rești (2—1 pentru „Dinamo"). To
tuși, față de potențialul cunoscut 
al echipei antrenate de Herrera, 
se consideră că aceasta nu va 
pierde ocazia de a-și lua revanșa. 
„Trebuie spus însă — remarca 
ieri în „Corriere dello Sport" cu
noscutul jucător Suarez — că nu ne

Florin Gheorghiu

„fatemazionale"
putem permite să cîștigăm doar 
la un punct diferență, întrucît am 
risca neplăcerile complicațiilor 
unui al treilea meci". De altfel, 
pornind de la aceste consideren
te antrenorul milanezilor a dat ca 
sigură prezența în echipă a celor 
mai buni și mai experimentați 
jucători ai săi. Partida de miercu
ri, declara Herrera, este foarte di
ficilă și tocmai de aceea vom a- 
linia echipa cea mai redutabilă 
adică: Sarti— Burgnich, Facchet- 
ti — Bedin, Guarneri, Picchi — 
Jair, Mazzola, Peiro, Suarez, Cor
so. Antrenorii formației Dinamo 
au anunțat că vor alinia aceiași 
jucători care au evoluat în meciul 
de la București : Datcu — Popa, 
Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Ivan — Ghergheli, Ștefan — 
Pîrcălab, Ene II, Frățilă, Haidu.

Jocul va fi arbitrat la centru de 
austriacul Mayer.

Ion DUMITRIU

Despre pierderile suferi
te de divizia I de cavalerie 
americană in Vietnamul 
de sud. revista americană 
„NEWSWEEK" scrie urmă
toarele :

„în luna august, divizia 
I de cavalerie — oare se 
transportă pe cîmpurile de 
luptă cu ajutorul eliceple- 
relor — a fost trimisă din 
Fort Benning în Vietnam, 
în luptele care au durat 7 
zile, în valea fluviului Ia 
Drang, numai această uni
tate a avut 240 morți și 
470 de răniți. într-o sin
gură săptămînă au căzut 
mai mulți americani decît 
în cursul tuturor luptelor

purtate în Vietnam între 
1961—1964.

La Fort Benning, facto
rii poștali ai societății de 
telegraf „Western Union" 
au devenit mesageri ai 
morții. Cînd unul din ei a 
bătut la ușa d-nei Ann 
McManus, această soție de 
militar știa ce va urma. 
Pentru că nu avea pe ni
meni altcineva de la care 
putea aștepta o telegramă. 
«M-am dus pînă la ușă — 
a povestit ea — și el mi-a 
dat telegrama. Factorul a 
așteptat pînă ce am citit-o 
de la un capăt la altul. 
Cînd am terminat m-a în
trebat dacă poate să facă 
ceva pentru mine. I-am 
răspuns că nu am nevoie

Vietnamul de sud
de nimic. El a plecat, ru
gind o vecină să treacă pe 
la mine" Pe subofițerul 
Charles McManus, de 30 
de ani, îl plîng Ann 
McManus și fiul lor de 3 
ani.

Cînd Imogene Ferrell a 
citit în ziare despre luptele 
din valea Ia Drang, le-a 
spus celor patru copii : 
Danny, de 17, David, de 
14, Donna, de 9 și Cassie, 
de 4 ani : «Tatăl vostru ia 
parte la aceste lupte grele. 
S-ar putea să nu se mai 
întoarcă acasă». Chiar a 
doua zi a sosit telegrama 
care a confirmat moartea 
subofițerului William A. 
Ferrell. «Danny stătea cu 
mine pe canapea și am des
chis telegrama. Nici nu mai 
trebuia s-o citesc. Știam 
ce scrie acolo. Și parcă am 
simțit o ușurare. Nu mai 
trebuia să aștept zi de zi 
această veste groaznică».

D-na Linda Wright, de 
29 de ani, mamă a trei co
pii, a adus-o pe lume pe 
Lidia la numai trei zile

înainte de trimiterea soțu
lui ei, Robert, în Vietnam, 
înainte de a-și lua rămas 
bun, i-a spus : «Am vă
zut-o, acum pot pleca. 
Draga mea, n-o să mă mai 
întorc». Și Robert Wright 
a căzut la Ia Drang. Vă
duva sa a declarat : «Dacă 
n-ar fi copiii, mi-aș fi luat 
viața. Nu știu cum să vă 
explic... l-am iubit mult pe 
acest om».

La Fort Benning și în 
jurul acestei localități tră
iesc 2 200 de familii de mi
litari care participă la 
luptele de la Ia Drang, 
Pentru fiecare mort, garni
zoana din localitate trage 
21 salve de salut. D-na 
Curtis Hugo, al cărei soț 
este pilot de elicopter și 
pe care îl așteaptă să se 
întoarcă în această lună 
din Vietnamul de sud, a 
declarat revistei „News
week : «De trei, patru ori 
pe zi aud aceste salve. Vă 
rog să mă credeți : de fie
care dată parcă îmi în
gheață sîngele în vine»".

virtual campion la șah
Penultima rundă a campionatului 

republican masculin de șah a cla
rificat definitiv situația primelor 
două locuri in clasament : cîștigind 
partida cu Bondoc, marele maestru 
Florin Gheorghiu și-a mărit la 3 
puncte avansul asupra urmăritoru
lui său, Victor Ciocîltea, care ieri 
a pierdut partida cu Nacht. Neîn
vins în cele 20 runde desfășurate 
plnă acum, Florin Gheorghiu este 
virtual ciștigător al întrecerii și va

păstra în continuare titlul de cam
pion al țării.

Alte rezultate din runda de ieri : 
Rădulescu — Voiculescu 1—0 ; Un- 
gureanu — Drozd 0—1 ; s-au în
cheiat la egalitate. partidele Miti- 
telu — Soos, Neamțu — Nacu, 
Șuta — Partoș, Ghițescu — Reicher, 
Botez — Pavlov și Szabo — Moisini.

Astăzi, începînd de la ora 15, se 
desfășoară ultima rundă a turneu
lui final.

Partida de Ia Milano va 
fi transmisă în întregime 
de posturile noastre de ra
dio (pe programul I), înce
pînd de la ora 20,15. în 
continuare, de la ora 22 pe 
același program, se va 
transmite desfășurarea 
meciului Atletico Madrid- 
Știința Cluj din cadrul 
„Cupei Cupelor“.

științifice din România
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Declarațiile făcute de membrii delegației 
Academiei Naționale de Științe din S. U.A,

Delegația Academiei Națio
nale de Științe din S.U.A., 
compusă din. prof. Frederick 
Rossini, decanul Colegiului de 
Științe al Universității „Notre 
Dame", prof. George Palade, 
de la Institutul de cercetări 
medicale al Fundației Rocke
feller. și prof. Marvin Chodo-

tului în grupuri mai mari de ce
tățeni. La această acțiune au par
ticipat numeroși activiști de partid, 
ai organizațiilor de masă, secre
tarii comitetelor de partid și ai 
organizațiilor de bază din coope
rativele agricole, președinții și in
ginerii din aceste unități, precum 
și propagandiștii. Una din forme
le utilizate pentru popularizarea 
prevederilor proiectului este citi
rea acestuia cu ocazia diferitelor 
adunări care se țin.

Pînă acum proiectul statutului 
cooperativei agricole de producție 
a fost citit în aproape 560 de grupe 
de membri cooperatori care s-au 
adunat la sediile cooperativelor a- 
gricole, la căminele culturale, la 
sfaturile populare etc. Din primele 
zile, la aceste adunări au participat 
peste 18 000 cooperatori, care și-au 
manifestat hotărîrea de a pune în 
aplicare prevederile proiectului de 
statut, de a munci pentru înflori
rea cooperativelor agricole, pentru 
întărirea lor economico-organiza- 
torică, pentru sporirea producției 
agricole vegetale și animale. Mem
brii cooperatori, care au pus între
bări pe marginea prevederilor pro
iectului de statut, au primit răs
punsuri din partea activiștilor par- 
ticipanți la aceste adunări.

într-o serie de cooperative agri
cole discuțiile s-au axat pe noile 
posibilități create ca urmare a 
dezvoltării cooperativelor agricole, 
pentru rezolvarea unor probleme 
de interes comun. Dumitru Zăvo- 
ianu, de la cooperativa agricolă 
Dobrești, raionul Găești, a spus 
că, pentru cooperativa în care lu
crează, acțiunea de întrajutorare 
sau de asociere cu alte coopera
tive agricole de producție are o 
mare însemnătate: „Avem o 
pondere mare în pomicultură, 
sector în care am plantat o 
suprafață de 270 ha pomi fructiferi 
pe terenuri slab productive. La noi 
se simte nevoia construirii unui 
siloz de fructe cu o capacitate de 
50 tone. Am hotărît ca împreună 
cu cooperativele agricole Boțești și 
Negrești să construim o brutărie 
în comuna noastră“. Asemenea pro
iecte vor putea fi mai ușor reali
zate prin crearea uniunii coopera
tivelor agricole.

în dezbaterile care au avut loc 
în brigăzile și echipele coopera
tivelor agricole, membrii aces
tora au apreciat justețea pre
vederilor care se referă la atri
buirea loturilor în folosință per
sonală.

în cadrul dezbaterilor, numeroși 
cooperatori au făcut propuneri 
privitoare la proiectul de statut. 
Bunăoară, s-a propus să se inclu
dă în proiectul de statut necesita
tea de a fi prevăzute fonduri pen
tru calificarea unor cooperatori în 
diferite școli tehnice, astfel ca să

existe oameni bine pregătiți în 
meseriile de contabili, conducători 
auto etc. S-a propus, de asemenea, 
ca plata muncilor S.M.T. să fie 
raportată la cantitatea și ca
litatea lucrărilor efectuate, precum 
și la producția obținută.

Biroul comitetului regional de 
partid și birourile raionale s-au 
îngrijit ca dezbaterea proiectului 
să capete un caracter concret, mo
bilizator, să contribuie la stabili
rea celor mai bune căi de re
zolvare a problemelor de care 
depinde mărirea producției agrico
le. între acestea amintim măsurile 
luate pentru terminarea lucrărilor 
din campania de toamnă, extinde
rea irigațiilor, procurarea utilaje
lor necesare etc.

Comitetul regional și comitetele 
raionale de partid se preocupă în 
continuare de popularizarea largă 
și dezbaterea temeinică a preve
derilor proiectului de statut, de 
îmbinarea măsurilor politico-orga- 
nizatorice și a măsurilor econo
mice menite să asigure întărirea 
continuă a cooperativelor agrico
le, înflorirea agriculturii socia
liste.

MAMA 
JĂLBARILOR

(Urmare din pag. I)

o epocă depășită. Acum a trecut 
la comasare. I-am numărat pe toți 
cei dați în judecată o dată, de două 
sau de trei ori : 23 au fost !

Un doctor i-a eliberat un certi
ficat că suferă de depresiune ! E o 
glumă ' Are nume de mielușel, 
Agnes, dar și energia unei locomo
tive Diesel, a unei turbine de hi
drocentrală. Nu e satisfăcută de 
hotărîrea instanței de fond — mer
ge la recurs. Face și o jalbă la mi
nister. Ce strică? Judecătorul X nu 
i-a dat drept la apărare — scrie ea. 
Este o acuzație gravă. Se fac cer
cetări. Ministerul cere Tribunalu
lui Capitalei să ancheteze. Susți
nerile nu sînt fondate. I se răspun
de. Ei și ? Nu depune armele. Cu 
tenacitatea unei ape care croiește 
un defileu printre munți, face altă 
jalbă. Ministerul răspunde a doua 
oară. O lună mai tîrziu se plînge 
că nu i se admite un recurs în su
praveghere. In loc să-și vadă de 
treburile lor, organele de resort 
sînt nevoite să ducă coresponden
ță. Cită energie cheltuiește ea, 
mama jălbarilor, dar și cită energie

se irosește din cauza ei / Relații de 
bună conviețuire tulburate, ore 
pierdute din producție, oameni 
purtați pe drumuri, probleme im
portante nerezolvate din lipsă de 
timp — acesta e bilanțul pentru 
cei care intră în perimetrul activi
tății ei procesive.

Aici nu mai e vorba de exercita
rea normală a dreptului de petițio
nare. Se încarcă activitatea unor 
instituții, se generează o corespon
dență inutilă, se creează artificial 
o întreagă mișcare a hîrtiilor. Mai 
că am așterne și noi o jalbă — îm
potriva atîtor jalbe.

Deocamdată, ștacheta manifestă 
tendința de a sălta. In momentul 
de față — mai era nevoie s-o spu
nem ? —■ mama jălbarilor are alt 
proces pe rol. Tot contra vecinilor. 
Cu patru dintr-o dată.

I-ar tihni altfel revelionul ?

INTRE REALITĂȚI
SI STRATAGEME

(Urmare din pag. I)

ganiza în sindicate libere, conduse 
după principii democratice. Cinci 
profesori, găsind că revendicările 
studenților sînt juste, au sprijinit 
activ acțiunea lor. E vorba de 
Aguilar Navarro, profesor de drept 
internațional, Jose Luiz Lopez Aran- 
guren, profesor de etică și so
ciologie, Garcia Calvo, profe
sor de filologie latină, Montero 
Diaz, profesor de istorie antică, toți 
de la Universitatea din Madrid, și 
Tierno Galvan, profesor de drept 
politic la Universitatea din Sala
manca. Drept urmare, trei din ei au 
fost excluși pe viață din toate uni
versitățile spaniole, iar ceilalți doi 
— suspendați pe termen limitat. 
Măsura aceasta a provocat o pu
ternică reacție în lumea universi
tară. Aproape cincizeci de profe
sori, în frunte cu Pedro Lain En- 
trago, fost rector al Universității 
din Madrid, și Antonio Tovar, fost 
rector al Universității din Sala
manca, s-au solidarizat cu colegii 
lor. Studenții au organizat nume
roase demonstrații de protest.

în această ambianță, redeschide
rea cursurilor universitare pe 
1965—1966 „a luat mai curînd as
pectul unei operațiuni militare de
cît al unui eveniment cultural’ — 
cum scria săptămînalul francez 
„Tribune des Nations’. La Madrid, 
clădirea universității a fost încon
jurată de polițiști, pentru „a pre

veni orice tulburări". între timp, în 
vederea alegerilor pentru sindica
tul franchist, spre a liniști spi
ritele, oficialitățile au recurs la o 
stratagemă, elaborînd un nou regu
lament, prezentat ca o măsură de 
„democratizare’ a vieții studen
țești. După cum se relatează în 
presa internațională, peste 80 la 
sută din studenții universităților 
din Madrid, Barcelona, Salamanca 
și Bilbao și-au manifestat opoziția 
față de această stratagemă. Re
cent, studenții universității din Ma
drid au organizat o nouă demon
strație antifranchistă, în semn de 
protest împotriva represiunilor și 
arestărilor operate de poliție cu 
cîteva zile mai înainte.

Alte categorii de intelectuali 
își manifestă nemulțumirea în dife
rite forme față de condițiile de e- 
xercitare a profesiunii. In Spania 
— arăta un ziar occidental — exis
tă 7 000 de medici fără posturi, 
dintre care mulți practică alte me
serii pentru a se putea întreține.

Este semnificativă și o altă ma
nifestare. De curînd, circa 1 700 de 
persoane au adresat ministrului in
formațiilor, Manuel Fraga Iribarne, 
o scrisoare în care acțiunile re
presive împotriva intelectualilor și 
altor categorii sînt criticate cu as
prime. Semnatarii cer repunerea în 
drepturi a muncitorilor concediați, 
a studenților și profesorilor care 
au avut de suferit de pe urma ac
tivității lor. Printre cei care sem
nează acest protest se află fostul 
ministru al agriculturii, astăzi pro
fesor la Universitatea din Sevilla, 
Manuel Jimenez Fernandez, scrii
tori ca Pablo Serrano, Dionisio 
Ridruezo, Jesus Lopez Pacheco și 
alții, 60 de profesori de la diver
se universități din țară, 9 conducă
tori ai organizației „Accion Catoli
ca", avocați, studenți etc. Ziarul 
„Le Monde' apreciază că textul ei 
constituie „acuzația cea mai gra
vă adusă pînă acum regimului ac
tual din Spania". „Numeroși tu
riști străini își petrec conce
diul în elegantele stațiuni de 
odihnă din Spania — scrie 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau' — dar nu toți știu că 
în această țară sînt aruncați în în
chisori oameni care luptă pentru 
condiții mai bune de muncă sau 
pentru interesele concetățenilor 
lor".

Sfidînd prigoana, muncitorii spa
nioli își continuă acțiunile de luptă 
în diferite orașe ale țării ; ei sînt 
urmați de proletariatul agricol, de 
țărani și — așa cum arată faptele 
expuse mai sus — de tot mai im
portante pături ale intelectualității. 
Iar această luptă nu poate fi înă
bușită nici prin stratageme și nici 
prin represiuni ; ea se intensifică 
continuu. Aceasta e una din reali
tățile cele mai pregnante ale Spa
niei din zilele noastre.

dinrow, de la Universitatea 
Stanford, și-a încheiat marți 
vizita în țara noastră. înain
te de plecare, oaspeții au avut 
o convorbire cu redactorul A- 
genției „Agerpres“ Ștefan 
Bratu, căruia i-au împărtășit 
impresii din această vizită.

După cum vă este cunoscut — a 
spus prof. F. ROSSINI — scopul vi
zitei noastre a fost acela de a sta
bili cu Academia dv. un program 
de Schimburi științifice. în cadrul 
acestei preocupări am vizitat o se
rie de institute de cercetări științi
fice. și de înyățămînt superior, unde 
am avut înțîlniri și discuții deose
bit de rodnice. în ceea ce priveș
te specialitatea mea — chimia — 
pot Să vă spun că în România, cer
cetările în acest domeniu acoperă 
un domeniu de probleme vast și 
variat. Punctele de vedere, ideile 
largi ale specialiștilor, cu care 
m-am întîlnit la Institutul de pe
trol, gaze și geologie, m-au impre
sionat. Aici, ca și în celelalte in
stitute de învățămînt superior pe 
oare le-am vizitat, se remarcă ac
centul care se pune la dv. pe serio
zitatea studiului universitar și a 
celui post-universitar.

în altă ordine de idei — a con
tinuat interlocutorul — țin să ex
prim satisfacția noastră de a fi fost 
primiți de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și de președintele Academiei, Ilie 
Murgulescu. Aceste întrevederi 
ne-au confirmat încă o dată prețui
rea care se dă științei în România 
și relațiilor viitoare dintre oame
nii de știință și popoarele noastre. 
Totodată, ele ne-au ajutat să ne 
formăm o imagine mai clară asu
pra progreselor pe care România 
le va realiza în viitorul apropiat.

Aș vrea să adaug — a spus prof. 
MARVIN CHODOROW — că în in-
stitutele dumneavoastră de cerce
tări științifice și de învățămînt ni
velul muncii este de o calitate foar
te înaltă, că oamenii dumneavoastră 
de știință se ocupă de probleme de 
o reală importanță. Am vizitat și 
unele cămine și cantine din Bucu
rești, Cluj și Iași. Am stat de vorbă 
cu studenți și cred că sînt în asenti
mentul colegilor mei exprimîn- 
du-vă impresia deosebită pe care 
ne-au lăsat-o condițiile de viață 
și de studiu ce le sînt asigurate.

Un alt membru al delegației, 
prof. GEORGE PALADE, originar 
din România, a declarat printre al
tele : Am găsit, în toate institutele 
de cercetări științifice și de învăță
mînt superior vizitate, preocupa
rea, eforturile și entuziasmul im
presionant al oamenilor de știință, 
dintre care foarte mulți tineri, pen
tru rezolvarea multor probleme in
teresante, precum și o serie de re
zultate valoroase. Am avut convor
biri instructive cu oameni de ști
ință români, mulți dintre ei cunos- 
cuți pentru serviciile importante 
aduse științei. Cu deosebită emo
ție am reîntîlnit pe mulți dintre 
foștii mei profesori și colegi și am 
fost bucuros să-i văd la lucru, în 
rîndurile conducătorilor medicinei 
și științei românești. în sfîrșit, am 
revăzut după mult timp România, 
țară frumoasă cum a fost totdeau
na. Descopăr marea dezvoltare in
dustrială, nenumăratele construcții 
și îndeosebi avîntul impresionant 
al vieții academice.

TftEÜRAME SUME
In Seimul R. P. Polone 
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PLANULUI

Șl BUGETULUI

PE 1966
VARȘOVIA 14 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, tran
smite: La 14 decembrie s-au în
cheiat la Varșovia lucrările se
siunii de toamnă a Seimului R.P. 
Polone. Au fost dezbătute și apro
bate proiectul planului de dezvol
tare a economiei naționale și bu
getul pe anul 1966, precum și pre
vederile de bază ale planului eco
nomic pe 1967.

Planul economiei naționale pe 
anul 1966 prevede, printre altele, 
creșterea în 1966 a producției in
dustriale globale cu 6,5 la sută 
față de 1965. Cel mai înalt ritm de 
creștere se prevede în industria 
chimică, industria constructoare de 
mașini și industria de energie e- 
lectrică.

Cheltuielile pentru investiții pe 
anul 1966 se cifrează la 145 miliar
de zloți, ceea ce reprezintă o creș
tere de 5,7 la sută față de anul 
trecut.

în ședința plenară a Seimului 
din 14 decembrie, Mieczysläw Kli- 
maszewski a fost numit vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Seimul a aprobat, de asemenea, 
noi numiri în guvern.

R. P. Bulgaria

în problemele

salarizării

SOFIA 14 (Agerpres). — Agen
ția B.T.A. anunță că la Sofia a fost 
dată publicității hotărîrea C.C. al 
P.C.B., a Consiliului de Miniștri și 
a C.C.S. din R.P. Bulgaria cu pri
vire la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii în anii 1966 și 
1967. Hotărîrea prevede majorarea 
salariilor lucrătorilor din producția 
materială. Salariile majorate vor fi 
plătite muncitorilor din industria 
extractivă și alte ramuri ale in
dustriei grele, începînd de la 1 oc
tombrie 1966, iar oamenilor muncii 
din celelalte ramuri ale producției 
materiale, începînd de la 1 ianua
rie 1967. De asemenea, se prevede 
majorarea salariilor din sfera ne
productivă. Hotărîrea prevede mă
suri pentru stimularea acelor mun
citori care au o activitate neîntre
ruptă la aceeași întreprindere. Se 
prevede, de asemenea, majorarea 
ajutorului de naștere, un nou sis
tem de plată a alocațiilor pentru 
copii, majorarea ajutoarelor pen
tru bolnavi, a pensiilor de invali
ditate, elaborarea unor măsuri în 
domeniul asigurărilor sociale pen
tru țăranii cooperatori.



SESIUNEA N.A.T.O Au motive
• Apeluri la „întărirea alianței" • Precizările și 
aluziile lui Rusk • „Comitetul special" continuă 
să Infimpine opoziția Franței

să se V

■ II

PARIS 14 (Agerpres). — Marți 
s-a deschis la Palatul Porte 
Dauphine din Paris sesiunea a- 
nuală a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O.

Deschizînd dezbaterile, ministrul 
de externe al Canadei, Paul Mar
tin, președintele în exercițiu al 
consiliului, a arătat că membrii 
alianței trebuie să-și îmbunătă
țească consultările lor în problema 
relațiilor Est-Vest pentru a fi gata 
să participe la negocieri utile, să 
aprofundeze și să lărgească schim
burile de vederi în problemele 
internaționale „înainte de a se lua 
hotărîri susceptibile de a afecta 
interesele altor aliați“, să amelio
reze colaborarea în materie nu
cleară și să continue eforturile 
pentru a se raționaliza planurile 
militare ale alianței.

Reluînd problema relațiilor Est- 
Vest, ministrul britanic al apărării, 
Denis Healey, s-a pronunțat în fa
voarea menținerii de contacte cu 
Uniunea Sovietică și Europa răsă
riteană, precizînd însă că aceste 
contacte nu vor trebui să abată 
N.A.T.O. de la sarcina sa, „care 
constă în întărirea alianței“.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
de stat american, Dean Rusk, care 
a făcut o lungă expunere asupra 
poziției Statelor Unite în proble
ma vietnameză. Afirmînd că inte
resele naționale ale statelor mem
bre ale N.A.T.O. cer ca S.U.A. 
să-și îndeplinească angajamentele 
lor majore, atît în Pacific cît și în 
Atlantic, Rusk a lăsat să se înțe
leagă că Statele Unite ar putea să 
se dezintereseze de Europa occi
dentală dacă aceasta dorește „să 
se abandoneze Vietnamul“. El a 
relevat că S.U.A. vor continua po
litica lor în Vietnam.

Ministrul vest-german al aface
rilor externe, Gerhard Schröder, a 
■abordat în intervenția sa pro
blema „iresponsabilității atomi
ce“. R.F.G., a subliniat el, apre
ciază că trebuie să participe, îm
preună cu alți aliați, la elaborarea 
strategiei nucleare.

Intervenind în dezbaterile de 
după-amiază privind raportul lui 
Manlio Brosio asupra creării așa- 
numitului „Comitet special“ însăr
cinat cu problemele nucleare ale 
alianței, ministrul de externe fran-

cez, Couve de Murville, a declarat 
că Franța (care se opune creării a- 
cestui comitet) dorește ca el să 
aibă un mandat temporar și con
sultativ. Ministrul francez a atras 
apoi atenția că formarea comitetu
lui și a grupurilor sale de lucru 
este în contradicție cu principiul 
unanimității, care stă la baza 
N.A.T.O.

Declarația lui Couve de Murville 
a reafirmat astfel opoziția Franței 
față de încercările de a se acorda 
Germaniei occidentale accesul la 
arma nucleară.

TOKIO 14 
nul japonez 
sa de marți 
ratificarea Tratatului privind așa- 
numita “ „normalizare“ a relațiilor 
japono—sud-coreene, precum și a 
diferitelor acorduri legate de în
deplinirea lui. Agenția Kiodo 
Țusin relatează că, la cererea gu
vernului japonez; autoritățile sud- 
coreene au consimțit ca schimbul 
instrumentelor de ratificare să 
aibă loc cu trei zile mai devreme 
de data prevăzută inițial, adică la 
18 decembrie. Observatorii de la 
Tokio explică această grabă a gu
vernului japonez prin temerile pe 
care le nutrește față de manifes
tările de protest din țară.

(Agerpres). — Guver- 
a aprobat în ședința 
legea în legătură cu

VIETNAM
• Lupte violente în apropiere de Saigon
• Tarile afro-asiatice
condamnă pe interventionists

SAIGON 14 (Agerpres). — Co
respondentul agenției U.P.I. anun
ță că marți, la sud-vest de Saigon 
au avut loc lupte violente între de
tașamente ale armatei de eliberare 
națională și unități guvernamenta
le. Tot în apropiere de capitală, 
numai la 20 km nord, respectiv în 
provincia Binh Duong, au avut loc, 
de asemenea, lupte de mare an
vergură.

Agenția de presă „Eliberarea“ a

După adoptarea la O. N. U

0 înaltă
pentru inițiativa

a Declarației în problemele tineretului

NEW YORK 14. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite: Declarația cu privire la promovarea în rîn- 
durile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare, adoptată în unanimitate de Adu
narea Generală a Ô.N.U., continuă să fie salutată de nume
roase delegații.

N. T. FEDORENKO
reprezentantul permanent 

al U.R.S.S.

»

LUCRARE MEDICALĂ 
ROMANEASCA 

PREMIATĂ LA PARIS

SITUAJIA
DIN INDONEZIA

DJAKARTA 14 (Agerpres). — 
Președintele Sukarno l-a eliberat pe 
prim viceprim-ministrul Subandrio 
din funcția de locțiitor al președin
telui Comandamentului suprem 
pentru operațiuni (Koti). Generalul 
Suharto, șeful statului major al ar
matei indoneziene, a declarat în 
urma unei convorbiri cu președin
tele Sukarno că a numit în locul 
lui Subandrio trei locțiitori ai pre
ședintelui Koti. Aceștia sînt : ge
neralul Nasution, ministrul apără
rii, ca locțiitor răspunzînd de pro
blemele militare, Sultan Hameng- 
kubawono, ministru-președinte al 
oficiului pentru controlul financiar, 
ca locțiitor răspunzînd de proble
mele economice, și Ruslan Abdul
gani, ministrul relațiilor publice, ca 
locțiitor răspunzînd de problemele 
sociale și politice.

Cu prilejul aniversării agenției de 
presă Antara, președintele Sukarno 
a rostit un discurs în care s-a pro
nunțat din nou împotriva poziției 
pe care o iau unele organe de pre
să față de evenimentele din Indo
nezia. „Informațiile nereale și cle
vetirile — a spus el — nu pot să 
ducă decît la extinderea luptei in
terne care subminează revoluția 
indoneziană“.

Comandantul militar al Sumatrei 
de sud a emis un decret prin care 
interzice organizația din această 
regiune a P.C. din Indonezia.

Delegația sovietică dorește să 
folosească acest prilej pentru a 
felicita delegația Republicii Socia
liste România frățești — care a 
fost inițiatoarea prezentării aces
tei propuneri în Organizația Na
țiunilor Unite — pentru încheierea 
cu succes a luptei duse timp de 
cinci ani de forțele democratice 
și progresiste în cadrul O. N. U„ 
pentru elaborarea Declarației cu 
privire la promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare.

Răspîndirea în rîndurile tinere
tului a idealurilor păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii între po
poare este o problemă de o im
portanță primordială, întrucît a- 
ceste idealuri sînt îndreptate spre 
menținerea păcii între popoare. 
Destinele păcii pe pămînt și ale 
viitorului întregii omeniri depind 
în mare măsură de felul în care 
va fi educat tineretul din diferite 
țări ale lumii, de idealurile după 
care el se va conduce în viața și 
activitatea sa, de ideile care vor 
fi sădite și răspîndite în rîndurile 
tineretului

Traducerea în viață 
toate 
bază 
rații 
păcii 
consolidarea coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri politice di
ferite.

de către 
statele a prevederilor de 
și principiilor acestei decla- 
va contribui la menținerea 
și securității generale, la

Delegația Statelor Unite

Statele Unite sînt îneîntate că 
Declarația 
în rîndurile tineretului a idea
lurilor de

privind promovarea

pace, respect reci
proc și înțelegere între po-

apreciere
României

poare leagă idealurile 
lui de pretutindeni de 
Națiunilor Unite. Este, de aseme
nea, un motiv de mare satisfacție 
pentru Statele Unite faptul că a- 
ceastă declarație scoate în evi
dență rolul important pe care îl 
joacă familia în dezvoltarea fa
cultăților tinerilor, în instruirea lor 
pentru dobîndirea înaltelor calități 
morale, care sînt legate de idealu
rile nobile de pace, libertate și 
demnitate, de calitățile tuturor oa
menilor, idealuri pline de respect și 
dragoste pentru omenire și pentru 
realizările sale creatoare. Statele 
Unite consideră că declarația poa
te ajuta în mare măsură la stimu
larea de programe practice și ra
ționale pentru tineretul de pretu
tindeni și că, în concordanță cu 
principiile libertății, organizațiile 
de tineret trebuie să ajute la pro
movarea schimbului liber de pă
reri.

tineretu- 
scopurile

re la promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între 
popoare capătă o importanță cu 
atît mai mare, cu cît ea coincide 
cu cea de-a 20-a aniversare a or
ganizației noastre.

Delegația algeriană este convin
să că această declarație exprimă 
sentimentul și voința profundă de 
luptă a tineretului algerian, a că
rui acfiune este inseparabilă de 
cea dusă de popoarele oprimate 
din Africa și Asia pentru elibera
rea lor națională.

Jamil BAROODY
reprezentantul permanent 

al Arabiei Saudite

Alexis LIATIS
reprezentantul permanent 

al Greciei

Organizația Națiunilor Unite tre
buie să fie recunoscătoare Româ
niei pentru că a pjezentat în ur
mă cu cîțiva ani proiectul acestei 
declarații, care atrage atenția a- 
supra necesității educării tineretu
lui în spiritul idealurilor de înțele
gere reciprocă, pace, prețuire a 
valorilor materiale și spirituale- ale 
omenirii. Inițiativa României atestă 
năzuința sa nobilă ca omenirea să 
trăiască în pace, nu numai în cursul 
vieții actualei generații, ci și în 
decursul vieții generațiilor vii
toare.

Felicităm delegația României 
pentru că a luat inițiativa prezen
tării acestei declarații și pentru 
insistența sa asupra acestui punct. 
Sîntem convinși că educarea tine
rei generații și îndreptarea activi
tății sale în lumina principiilor și 
recomandărilor cuprinse în acest 
important document al Națiunilor 
Unite vor contribui în mod eficace 
la aspirațiile și eforturile Națiuni
lor Unite pentru crearea unei noi 
conștiințe mondiale, bazate pe 
idealurile păcii, înțelegerii reci
proce și colaborării între popoare.

Tewfik BOUATTOURA 
reprezentantul permanent 

al Algeriei

Adoptarea în unanimitate, de 
către Adunarea Generală a Națiu
nilor Unite, a Declarației cu privi-

Și ei îi înfierează pe rasiștii lui Smith

iSl

Asemenea demon
strații se țin lanț 
pe continentul a- 
frican după con
stituirea statului 
rasist al Rhode- 
slei. Iată o recen
tă demonstrație Ia 
Addis Abeba. A- 
lâturi de celelal
te state africa
ne. Etiopia și-a 
reafirmat hotări- 
rea de a lupta îm
potriva oricărui 
pericol de extin
dere a rasismului 
în Africa. Addis 
Abeba a găz
duit totodată re
centa sesiune a 
Consiliului minis
terial al Organi
zației Unității A- 
X-icane, care s-a 
pronunțat pentru 
adoptarea de mă
suri ferme împo
triva regimului in
staurat în Rhode
sia de Ian Smith

transmis un reportaj în legătură cu 
atacul lansat de patrioți asupra o- 
rașului Tam Ky, din provincia 
Quang Nam. Patrioții au ocupat 
sediul administrației locale, precum 
și clădirea în care se aflau consi
lierii militari americani. Au fost 
uciși sau răniți peste 100 de soldați 
guvernamentali, precum și nume
roși americani.

CAIRO 14 (Agerpres). — Secre
tariatul permanent al Consiliului 
de Solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii a dat publicității un comu
nicat, cu ocazia celei de-a 5-a 
aniversări a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
în care adresează un apel tuturor 
popoarelor din Africa, Asia și po
porului american, cerîndu-le să 
condamne războiul agresiv dus de 
Statele Unite în Vietnam.

★
Primul ministru britanic, Harold 

Wilson, s-a pronunțat în Camera 
Comunelor în favoarea încetării 
bombardamentelor aeriene ameri
cane împotriva R. D. Vietnam, su
bliniind însă că Marea Britanie 
sprijină politica S.U.A. în Vietnam.

Convorbirile 
sovieto-algeriene

MOSCOVA (Agerpres).— La 14 
decembrie, la Kremlin au început 
convorbirile între conducătorii so
vietici și Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului Național al 
revoluției, prim-ministru și mi
nistru al apărării în guvernul al
gerian, sosit într-o vizită oficială 
la Moscova.

Din partea sovietică la convorbiri 
participă Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi, Vladimir Novikov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și alte persoane 
oficiale, iar din partea algeriană 
persoanele care îl însoțesc pe 
Houâri Boumedienne.

PLENARA C.C. AL P.C.
DIN NORVEGIA

OSLO 14 (Agerpres). — La Oslo 0 
a avut loc Plenara C. C. al P.C. | 
din Norvegia, la care Reinar Lar
sen, președintele partidului, a pre- | 
zentat raportul privind sarcinile 0 
principale ale partidului.

In rezoluția plenarei cu privire | 
la problema N.A.T.O.. se arată : H 
„Toate forțele creatoare ale po- g 
porului nostru trebuie să se H 
unească pentru a se obține ieșirea 9 
Norvegiei din N.A.T.O. și asigura- g 
rea securității ei alături de alte g 
țări neutre din nord“.

în cadrul unei ședințe so
lemne pentru acordarea pre
miilor Academiei Naționale de 
Medicină din Paris pe anul 
1965, marți a fost decernat 
premiul „Jansen“ lucrării co
lective „Puncte de vedere în 
angina pectorală" semnată de 
un grup de medici români — 
acad. prof. Bazil Teodorescu, 
dr. Anton Mihail, dr. Pompiliu 
Popescu și dr. Vladimir Cu- 
nescu. Autorii lucrării au pri
mit, de 
laureați ai Academiei Națio
nale de f - “
numele 
mulțumit 
primite dr. Vladimir Cunescu.

VIENA. Agenția C.T.K. frâne» 
mite că la 13 decembrie Frânt 
Jonas, președintele Republicii 
Austria, și dr. Josef Klaus, can
celarul federal, au primit pe Ota- 
kar Simunek, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
care vizitează în prezent Austria, 
la invitația vicecancelarului Bruno 
Pittermann. Au fost discutate pro
bleme de interes comun ale celor 
două tari vecinei

asemenea, titlul de

Medicină din Paris. In 
medicilor români a 

t pentru distincțiile

In Republica 
Dominicană 

continuă să se 
manifeste o pu
ternică împo
trivire față de 
prezența tru
pelor interame- 
ticane. Pe pe
reții caselor din 
Santo Domingo 
apar 
afișe 
scripția : 
ră

deseori 
cu in- 

„Afa- 
cu invada

torii!"

D

LEOPOLDVILLE. Nu se între
vede Întoarcerea Ia putere în ur
mătorii cinci ani a ex-președin- 
telui Joseph • Kasavubu și a fostu
lui premier congolez Moise 
Chombe, a declarat generalul 
Mobutu, actualul președinte al 
Congoului. Mobutu a arătat că 
guvernul său intenționează să 
conducă țara în spirit militar.

MOSCOVA. _.3_ 
formează că la 14 
sosit la Moscova, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., Carlos Rafael Rodri
quez, secretar al C.C al P.C. 
Cuban, ministrul agriculturii în 
guvernul revoluționar al Repu
blicii Cuba.

Agenția TASS în- 
l decembrie a

TOKIO. Marți dimineața a sosit 
în portul Sasebo submarinul ato
mic american „Sargo". O mulțime 
de locuitori ai orașului s-au a- 
dunat în zorii zilei în 
militare americane, 
împotriva prezenței în 
cestui submarin.

PEKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, avioane militare 
americane au bombardat și mi
traliat recent vase pescărești chi
neze, care navigau in largul ape
lor internationale, omorînd un 
pescar, rănind alți șapte și ava- 
riind trei ambarcațiuni. Departa
mentele de resort ale R. P. Chi
neze au protestat pe lingă guver
nul S.U.A. împotriva unor aseme
nea acțiuni comise în ultimul 
timp în repetate rinduri.

fața bazei 
protestind 
port a a-

anunță a-BAGDAD. După cum 
genția M.E.N., un tribunal irakian 
a pronunțat verdictul in procesul 
a 15 persoane pe care le-a con
damnat la închisoare pe diverse 
termene, sub acuzarea de 
„participat la activitatea 
partid scos în afara legii" 
a fi „difuzat publicații și mani
feste comuniste". Curtea Supremă 
va relua joi procesul altor 19 per
soane învinuite de activitate co
munistă.

CARACAS. Intr-un articol pu
blicat de ziarul „National“, Luis 
Arcalia, membru al tribunalului 
suprem din Venezuela, cere gu
vernului venezuelcan să-i elibere
ze neîntîrziat din închisoare pe 
foștii membri ai Parlamentului 
din partea Partidului comunist și 
a Mișcării revoluționare de stingă.

a fi 
unui 

și de

CÀLÀTORII DIPLOMATICE
Șl SEMNE DE ÎNTREBARE

PARIS. Agenția B.T.A. relatează 
că la 13 decembrie la Paris a fost 
semnată una din cele ,mai impor
tante tranzacții comerciale din ulti
mii ani între Bulgaria și Franța, în 
valoare de 15 milioane dolari, cu un 
credit pe șapte ani. Potrivit tran
zacției, organizația franceză pen
tru proiectarea și construirea în
treprinderilor industriale „E.N.S.A." 
din grupul „Schneider et Co" va 
construi în Bulgaria, în apropiere 
de Burgas, o uzină chimică pentru 
producția de fibre sintetice.

Săptămîna aceasta, pe 
arena politică occidentală 
se semnalează o febrilă 
activitate diplomatică. La 
Paris s-a întrunit Consi
liul ministerial al N.A.T.O., 
iar la Washington, pre
ședintele Johnson, după 
ce se întîlneșfe cu pre
ședintele Pakistanului, A- 
yub Khan, primește vizita 
premierului Harold Wilson 
și apoi pe cea a cance
larului Erhard. ,în acest 
context, participarea bri
tanică este angajată pe un 
plan mai amplu, exprimînd 
atît dorința unei reafir
mări majore în abordarea 
problemelor internaționa
le, cît și, în același timp, 
preocuparea de a reanima 
rolul Angliei de „prim 
partener* în cadrul „rela
țiilor speciale’ cu S.U.A.

Premierul Harold Wilson 
va traversa Atlanticul 
miercuri după-masă, o- 
prindu-se la New York, 
unde urmează să vorbeas
că în fața Adunării Gene
rale a O.N.U. Cercurile 
ziaristice londoneze, care 
presupun că împrejurarea 
va fi folosită pentru a 
prezenta poziția Marii Bri
tanii ca pufere mondială, 
se așteaptă ca delegațiile 
să privească această cu- 
vînfare dintr-un punct de 
vedere mai mult acade
mic. Tn schimb, convorbi
rile de la Washington par 
a se anunța mai aproape 
de terenul realităților con
crete, agenda probabilă 
urmînd să cuprindă un fur 
de orizont asupra multor 
probleme de interes co
mun, ca pregătirile mili
tare, politica „la est de 
Suez’, perspectivele lirei 
sterline, Malaya, Rhode-

sia, contribuția la N.A.T.O., 
forțele nucleare multilate
rale etc.

Dintre toate se detașea
ză însă ca avînd o impor
tanță primordială proble
ma agresiunii americane în 
Vietnam, unde, după pă
rerea multor comentatori, 
Washingtonul se va putea 
baza în continuare pe 
sprijinul britanic. Ceea ce 
se crede că va căpăta mai 
multă prioritate va fi însă 
măsura în care Marea Bri
tanie poate suporta o mai 
substanțială participare la 
acțiunile S.U.A. în Extre
mul Orient și în sud-esful

drul unui plafon al cheltu
ielilor milifare de două 
miliarde lire anual, deși 
nu neapărat cu aceeași 
dislocare a trupelor". In 
orice caz Washingtonul 
aruncă priviri atente asu
pra parlamentului britanic, 
unde zilele acestea, pînă 
la plecarea premierului 
Wilson, au loc dezbateri 
în problemele politicii'mi
lifare.

Dosarul din valiza ' di
plomatică a cancelarului 
Erhard conține cu precă
dere pledoariile vest-ger- 
mane pentru accesul la 
controlul forțelor nucleare

CORESPONDENTĂ DIN LONDRA

Asiei, prin activizarea așa- 
numitei politici engleze 
„la est de Suez*. în pro
iectele strategice ameri
cane s-ar prefera ca Marea 
Britanie să controleze mai 
intens spațiul dintre Aden 
și Singapore, pentru a 
scuti S.U.A. de a extinde 
prea mult eforturile mili
tare dinspre Pacific spre 
Oceanul Indian. O mai a- 
dîncă angajare britanică, 
ușurînd astfel planurile și 
manevrele milifare ala 
S.U.A., este solicitată cu 
insistență de Casa Albă. 
Care va fi răspunsul bri
tanic ? Ziarul „Sunday Ti
mes* este de părere că 
„Harold Wilson va da pre
ședintelui Johnson asigu
rarea, așteptată cu nerăb
dare, că Mărea Britanie va 
fi în stare să-și mențină 
angajamentele sale mili
tare în Orientul mijlociu 
și la est de Suez, în ca-

o so- 
consti- 

comitet

atlantice. In cercurile po
litice britanice se relevă 
că acest punct va fi dis
cutat anterior de Wilson 
și Johnson pentru a ■■ se 
găsi modalitatea de a sa
tisface insistențele Bonnu
lui. Se afirmă că 
luție ar putea-o 
tui așa-numiful
special al N.A.T.O., pro
pus de McNamara cu 
două săpfămîni în urmă, 
ca un fel de alternativă 
la o participare prea bă
tătoare la ochi a R.F.G. 
la controlul armelor nu
cleare. Esența rămîne îpsă 
aceeași, întrucît, după 
cum scrie „Sunday Times’, 
în cercurile întrunirii 
N.A.T.O. de la Paris se a- 
preciază că „comitetul în
suși este susceptibil de a 
fi transformat într-un in
strument politic și militar 
care va satisface aspira
țiile rezonabile ale Ger-

maniei occidentale*. Cît 
de „rezonabilă" este ce
rerea vesf-germănă- o a- 
rafă însuși faptul că de 
cealaltă parte a Atlanticu
lui, la Washington, după 
cum scrie „Observer", 
„cancelarul Erhard va spu
ne președintelui Johnson 
că Germania occidental 
acceptă comitetul special 
al lui McNamara în pro
blemele nucleare N.A.T.O., 
ca fiind în prezent cel 
mai înalt factor comun al 
înțelegerii între aliați asu
pra participării în dome
niul armelor nucleare".

La Paris, în cadrul întru
nirii N.A.T.O., de unde 
cercurile politice nu aș
teaptă rezultate substanți
ale, Marea Britanie își va 
expune cîteva din dolean
țele sale. Ministrul de ex
terne 
vorbi probabil 
pre 
fafä 
rînd sprijin pentru sanc
țiunile 
ce. Pe 
afirtnă 
ghan, 
se va 
povară a contribuției bri
tanice, sperînd să obțină 
o reducere de cîteva pro
cente. De altfel, se spune 
că la Paris participant 
vor fi dispuși mai mult să 
asculte decît să ia hotă- 
rîri, dat fiind că întru
nirea se desfășoară înfr-o 
atmosferă de reținere ge
nerată de campania elec
torală, precum și în um
bra convorbirilor de la 
Washington, sediul de 
fapt al dirijării combina
țiilor politice și militare în 
alianța nord-atlanfică.

Michael Stewart va 
Și des- 

politica britanică 
de Rhodesia, ce-

sale economi- 
de altă parte, se 

că James Cala- 
minisfru! finanțelor, 
plînge de greaua

Liviu RODESCU

CAPE KENNEDY. Nava cos
mică „Gemini-7“, avînd la bord

■ pe cosmonauții .Frank Borman și 
James Lovell, a intrat marți seara 
în cea de-a 11-a zi de zbor. Po
trivit specialiștilor de la centrul 
spațial din Houston (Texas), cei 
doi cosmonauți se simțeau după 
cele 10 zile de zbor „puțin obo
siți". Pînă la ora 16,00 GMT, „Ge
mini-7“ parcursese pește. 4 mili
oane mile. Pe de altă parte, la 
poligonul de la Cape Kennedy se 
fac ultimele pregătiri în vederea

■ lansării navei cosmice „Gemi- 
ni-6“, care va avea la bord pe 
cosmonauții Walter Schirra și 
Tom. Stafford. Lansarea, aminată

. în două rînduri, este proiectată 
pentru miercuri la ora 13,37 GMT, 
iar întîlnir.ea spațială ar urma să 

' se realizeze la ora 19,26 GMT, 
cind cele două nave se vor afla 
deasupra Oceanului Pacific.

Incendiul de pe bordul portavioIncendiul de pe bordul portavio
nului american „Independence", 
provocat de spargerea rezervoru
lui central do combustibil in 
urma decolării defectuoase a unul 

avion

nului american „Independence' «
provocat de spargerea rezervoru
lui central de combustibil in
urma decolării defectuoase a unul

avion
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