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In cooperativele agricole de producție

ale

a- 
le-

O problemă importantă pentru 
asigurarea reproducției lărgite, 
sporirea proprietății obștești și 
creșterea bunăstării țărănimii o 
constituie stabilirea unui raport 
rațional între fondul de acumu

lare și fondul de consum în fie
care cooperativă agricolă de pro
ducție, potrivit gradului ei de 
consolidare economico-organizato- 
rică și condițiilor de care dis
pune. Pornind de la analiza situa
ției actuale a dezvoltării produc
ției în cooperativele agricole, ple
nara C.C. al P.C.R. din 11—12 no
iembrie a.c. a indicat ca fondul de 
acumulare să se fixeze între 18—25 
la sută din valoarea producției 
nete, iar fondul de consum între 
75 și 82 la sută.

In prezent, fondul de acumulare 
din cooperativele agricole de pro
ducție se constituie pornindu-se, în 
principal, de la veniturile bănești șl 
nu de la producția netă, ceea ce 
creează o serie de neajunsuri afît în 
ceea ce privește nivelul fondului de 
acumulare și al celui de consum, cît 
și corelațiile dintre aceste fonduri. 
Din această cauză, în unele coope
rative agricole se creează anumite 
disproporții între fondul de acu
mulare și cel de consum.

în soluționarea problemelor le
gate de determinarea fondului de 
acumulare și consum în coopera
tivele agricole de producție trebuie 
să se pornească de la tezele teo
retice ale reproducției lărgite. Po
trivit lor, prin fondul de acumulare 
se înțelege, în sens larg, partea din 
producția netă a cooperativelor agri
cole care se folosește pentru lărgi
rea și perfecționarea producției, pre
cum șl pentru sporirea fondurilor de 
rezervă, Iar prin fondul de consuni, 
partea destinată satisfacerii nevoilor 
materiale și culturale de consum 
membrilor cooperatori.

întrucît calculul fondului de 
cumulare și consum este strîns
gat de cunoașterea, în prealabil, 
a producției globale, a cheltuielilor 
materiale și a producției nete, ne 
vom opri în cele ce urmează, în 
primul rînd, asupra conținutului 
acestor indicatori.

Producția globală reprezintă vo
lumul întregii producții în expre
sie bănească, obținută în cursul 
unui an calendaristic. în prezent, 
se calculează numai producția 
globală agricolă pe întreaga agri
cultură cooperatistă, 
cooperativelor sînt 
doar unele elemente de calcul ale 
producției globale (valoarea pro
ducției culturilor de cîmp, vitipo- 
miculturii și a principalelor pro
duse animale). Deoarece în coope
rativele agricole de producție, în 
afară de activitatea agricolă mai 
există și alte activități, este necesar să 

calculeze un indicator nou — 
producția globală a cooperativei — 
care să reflecte rezultatele întregii 
activități de producție.

Cheltuielile materiale reprezintă, 
după conținutul lor economic, va
loarea consumurilor productive 
sub formă de mijloace și obiecte 
ale muncii care au concurat la 
obținerea producției agricole și a 
producției din alte activități. A- 
ceste cheltuieli cuprind în princi
pal : consumul de sămînță și ma
terial săditor vitipomicol, îngrășă
minte, insectofungicide, medica
mente și dezinfectanți, furaje și 
așternut pentru animale, diverse 
materii și materiale, amortizarea 
mijloacelor fixe, consumul de e- 
nergie electrică, combustibil și lu- 
brifianți, consumul de produse a- 
gricole ca materii prime pentru 
obținerea producției industriale 
etc.

Ca și în cazul producției globale, 
' jeltuielile materiale se calculea
ză- la nivelul economiei și numai 
pentru activitatea agricolă. Dar 
pentru' determinarea justă a pro
ducției nete 
cesteia cu
apare necesar 
cheltuielilor materiale să se aibă în 
vedere aceleași principii de calcul 
jf tfic ca și la producția globală, 
.ceasta presupune calcularea unui 

indicator' nou — cheltuielile materia
le ale unității — care să rezulte din 
însemarea'cheltuielilor materiale efec
tuate pentru obținerea producției 
globale a fiecărei activități produc
tive din cadrul unității.

Producția netă reprezintă valoa- 
rèa nou creată de membrii coope
ratori în cursul unei anumite pe
rioade, de obicei un an, și ea re
zultă din scăderea cheltuielilor

materiale din producția globală a 
cooperativei. Deoarece 
numai producția netă, 
destinată acumulării 
cooperative, precum și 
membrilor cooperatori, 
ducția globală a cooperativei tre
buie să se scadă și plata în na
tură și în bani a muncilor S.M.T., 
precum și sumele de bani pe care 
cooperativa le are ca obligații că
tre stat.

Stabilirea fondului de acumulare 
și consum, avînd la bază produc
ția netă, ridică o serie de proble
me legate de modul de constituire 
și proporțiile care trebuie să se 
stabilească între acești indicatori, 
precum și de unele probleme me
todologice care se cer a fi solu
ționate.

Fondul de consum în cooperati
vele agricole de producție se ex
primă, în general, prin valoarea 
retribuției cooperatorilor pentru 
munca depusă, a ajutoarelor acor
date acestora, a cheltuielilor soçial- 
culturale etc.

In mod concret el se compune 
din : valoarea retribuției în na
tură și în bani a cooperatorilor pe 
zile-muncă ; valoarea retribuției 
suplimentare în natură și în bani, 
valoarea fondului alimentar de re
zervă ; valoarea fondului de aju
torare ; contribuția în bani la fon
dul de pensii : valoarea fondului 
social-cultural.

Ca element constitutiv al fon
dului de consum, retribuția în na
tură și în bani a zilelor-muncă 
și retribuția suplimentară va tre
bui să fie diminuată cu valoarea 
retribuției muncii pentru lucrările 
de investiții, care reprezintă fond 
de acumulare.

Fondul de acumulare din coope
rativa agricolă se compune din : 
rambursarea creditelor pentru in
vestiții ; repartizările bănești pen
tru noi investiții ; creșterile la fon
dul de rulment, fondul de rezervă 
tranzitorie, la stocul de produse a- 
gricole, de materii și materiale ; 
creșterea efectivului de animale 
etc. Fondul de acumulare repar
tizat va trebui să cuprindă, de 
asemenea, și valoarea zilelor- 
muncă pentru investiții.

Printre întreprinderile bucu- 
reștene care au raportat în
deplinirea mai devreme a pla
nului pe 1985 se numără și 
uzina chimico - metalurgică 
„Neierai". Printr-o bună orga
nizare a muncii, respectînd cu 
strictețe prescripțiile docu
mentației tehnologice, munci
torii din secția turnătorie de 
plumb (în fotograiie cîțiva 
dintre ei) au contribuit din plin 
la obținerea acestui rezultat 

Foto : M. Andreescu

La nivelul 
evidențiate

și a corelației a- 
producția globală, 

ca la determinarea

(Continuare în pag. a III-a)

INTERVIU
cu acad.

românești
21

La Paris a avut loc recent 
festivitatea de acordare a pre
miilor Academiei naționale de 
medicină din Paris pe anul' 1965. 
Premiul „Jansen" a fost decernat 
lucrării „Privire asupra anginei 
pectorale" realizată de un co
lectiv de specialiști români de 
la Spitalul unificat de adulți 
Colțea sub conducerea acad. 
Bazil Theodorescu. Ceilalți sem
natari ai lucrării sînt dr. Anton 
Mihail, dr. Pompiliu Popescu, dr. 
Vladimir Cunescu. Cu acest pri
lej, redactorul nostru Teodor Ca- 
zacu a avut o convorbire pe a- 
ceastă temă cu acad. Bazil 
Theodorescu.

— Ce importanță prezintă 
pentru știința medicală în gene
ral lucrarea premiată ?

— Teza prezentată la Paris afir
mă puncte de vedere originale 
privind angina pectorală, bazate pe 
îndelungate cercetări efectuate de 
specialiștii cardiologi de la Spi
talul Colțea asupra acestui sin
drom dureros. Ea subliniază, prin
tre altele, importanța deosebită pe 
care o reclamă examenul clinic al 
bolnavilor și mai ales examinarea 
lor verbală, menită să-l ajute în 
mare măsură pe medic. Se atestă, 
printre altele, că în cazul acestei

TOVARĂȘI! CHiVU STOICA SI ION GHEORGHE MAURER
7 7

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit la 16 decem
brie în audiență pe Liu Fan, am
basadorul Republicii Populare Chi

neze la București, în legătură 
plecarea sa definitivă din România, 
întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CU

★ ★

La 16 decembrie, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a primit în audiență pe 
Liu Fan, ambasadorul Republicii

Populare Chineze la București, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
de la post. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

r
Poate e prea devreme să 

spunem că Anul Nou bate la 
ușă. Pregătirile, însă, sînt 
pretutindeni în foi. Pregătiri 
pentru sute de mii și chiar 
milioane de revelioane. în 
rețeaua comercială s-au ame
najat noi raioane cu articole
le cele mai cerute, unități în 
plus care primesc comenzi de 
dulciuri sau preparate culina
re pentru acasă, puncte mai 
multe pentru desfacerea bă
uturilor. S-au pus în vînzare 
brazi și podoabele respecti
ve, numeroase pachete cu 
cadouri. „Dacă-i cadou face 
cît două, cînd îl dai de Anul 
Nou" — spune o vorbă din 
băfrîni.

Mulfi caută prima întîlni- 
re cu 1966 în afara zidurilor 
casei, undeva la munte, în 
excursie sau înfr-un local pu
blic. Numai în Capitală peste 
patruzeci de restaurante or
ganizează revelioane. Mii de 
bucureșteni și-au dat înfîlni- 
re cu Anul Nou la „nivel

SCADENȚA

boli, elementul emoție este la fel 
de important ca și elementul efort. 
Totodată, lucrarea acordă o deose
bită importantă studierii etapelor 

în vederea
unui diagnostic precoce 
terapeutici de prevenire 
Este, fără îndoială, un 
prestigiu, pe care școala

premergătoare bolii, 
realizării 
și a unei 
adecvată, 
aport de
de cardiologie românească, școală 
cu vechi tradiții, îl aduce științei 
medicale contemporane.

Investigațiile au început încă din 
anul 1947. Rezultatele bune obți
nute se datorează în mare măsură 
nu numai talentului și perseveren
ței cercetătorilor, dar și condițiilor 
materiale optime create în acești 
ani științelor medicale, grijii 
care statul socialist se ocupă 
munca științifică.

eu
de

a-— Ce reprezintă distincția 
cordată de Academia națională 
de medicină din Paris?

— Premiul „Jansen“ acordat lu
crării noastre, cît și onorarea auto
rilor ei cu titlul de Mureați ai A- 
cademiei naționale de medicină de 
la Paris, reprezintă, fără îndoială, 
o apreciere de prestigiu la adresa 
specialiștilor români din partea 
acestei venerabile instituții, care a- 
nul viitor va împlini 130 de ani de 
la înființare.

In privința perspectivelor ce se 
deschid în această ramură a știin
ței medicale românești ne-am adre
sat tov. dr. ANTON MIHAIL, coau
tor al lucrării premiate, care ne-a 
declarat:

„Cercetările efectuate pînă acum, 
care au dus la realizarea lucrării pre
miate de Academia națională de me
dicină din Paris vor fi continuate în 
viitor cu obiective noi. Colectivul de 
specialiști de la Spitalul unificat de 
adulți Colțea și-a propus să studieze, 
printre altele, corelațiile dintre datele 
anatomice și factorii care concurează 
la apariția și declanșarea anginei pec
torale, în vederea cunoașterii cît mai 
profunde a posibilităților de preve
nire a acestei boli".

REVELION
înalf”. Au ales Sinaia, Buș
teni, Predeal, Poiana Brașov, 
Tușnad și alte vreo două du
zini de stațiuni climaterice 
sau cabane ale arcului Car
patic. La fel și numeroase 
grupuri din Constanța, Ga
lați, Brăila, lași, Craiova. 
Mecanizatori din S.M.T.-urile 
regiunii lași vin la Sinaia și 
Predeal, operatori de la Com
binatul chimic Craiova și mi
neri din Valea Jiului se vor 
întîlni la Cabana Rusu din 
Paring.

Esto o ocazie pentru gazde

să procedeze astfel ca oame
nii să se simtă bine și nu nu
mai atît ; să mai și revină. Se 
cuvine salutată o inițiativă ca 
aceea a restaurantului turis
tic de la Stîna din Vale, unde 
se pregătește pentru Revelion 
un meniu exclusiv vînătoresc 
— cu mistreți, fazani, păs
trăvi, vinuri „puterea ur
sului" și alle „specialități ale 
casei". Tn ziua următoare oas
peții (cei ce vor fi în stare...) 
vor face excursii la Cetățile 
Ponorului, Peștera Meziad, 
Valea Iadului.

Primul an al planului cincinal 
va marca începutul unei noi etape 
în dezvoltarea ascendentă, în ritm 
susținut, a întregii economii națio
nale. După cum s-a subliniat la 
plenara C.C. al P.C.R. din 8—10 
decembrie a.c., în vederea lărgirii 
continue a capacităților de producție 
a fost aprobat un program de inves
tiții care să asigure din primul an 
condițiile necesare pentru îndeplini
rea sarcinilor planului cincinal. 
Iată de ce pregătirea temeinică a 
investițiilor din 1966 constituie o 
obligație de prim ordin pentru toți 
factorii care concură la realizarea 
noilor obiective industriale.

Cu atît mai mult se impune nece
sitatea de a asigura, chiar din primul 
trimestru al anului viitor, un ritm in
tens de lucru pe șantiere, cu cît în 
această perioadă trebuie realizat un 
volum important de lucrări din pla
nul de investiții pe întregul an. 
Experiența unor șantiere, printre 
care cel al furnalului de 1 000 me
tri cubi de la Hunedoara, arată că 
prin dozarea proporțională a capa
cității de producție în cursul tri
mestrelor se asigură realizarea rit
mică a volumului anual de investi
ții, ceea ce constituie o premisă si
gură pentru darea în funcțiune la 
termen sau chiar mai devreme a o- 
biectivelor. Dimpotrivă, pe șantie
rele unde nu se folosesc cît mai co
respunzător capacitățile de execu
ție încă din primele luni ale anu
lui, se înregistrează rămîneri în 
urmă .care, de cele mai multe ori, 
nu mai pot fi. recuperate integral 
în perioadele viitoare ; în ultimă 
instanță, se întîrzie darea în func
țiune a capacităților și obiectivelor 
planificate. Concludentă este în a- 
cest sens situația care s-a creat a- 
nul acesta la fabrica de amoniac 
din cadrul Combinatului de îngră
șăminte azotoase de la Tg. Mureș. 
Rămînerile în urmă datorate pro
iectelor incomplete și necorelării 
termenelor de livrare a unor utila
je tehnologice cu ritmul de con
strucție și de montaj n-au putut fi 
recuperate nici pînă în prezent.

O analiză retrospectivă scoate în 
evidență că, an de an, realizările 
din primul trimestru sînt pe anu
mite șantiere sau chiar pe ansam
blul unor organizații de construc- 
ții-montaj cu mult sub nivelul ce
lor obținute în celelalte trimestre. 
In unele cazuri, rezultatele din pri
mele luni ale anului sînt cu mult 
inferioare celor din ultimul trimes
tru al anului precedent. Firește, a- 
ceasta înseamnă o utilizare neco
respunzătoare a capacităților de

execuție ale șantierelor. întrebarea 
care se pune este : pot fi trecute 
asemenea situații doar pe seama 
condițiilor climaterice din primul 
trimestru al anului, așa cum se 
justifică de multe ori ? Nicidecum. 

Neîndoielnic, condițiile climate- 
:■ rice din această* perioadă influen

țează într-o oarecare măsură acti- 
,. vitatea de construcții. Dar aceas

tă influență poate fi mult atenuată 
prinfr-o organizare temeinică a lucră
rilor, prin crearea condițiilor indispen
sabile asigurării unui ritm normal de 
execuție. De altfel, însăși experien
ța multor șantiere dovedește acest 
lucru. Numai prin măsuri organi
zatorice temeinice și pregătiri mi
nuțioase, corespunzătoare fiecărei 
lucrări, pe șantierele Hidrocentra- 

' lei de pe Argeș, noilor obiective 
pentru dezvoltarea uzinei „Trac- 
torul“-Brașov și altele, s-au putut 
realiza,, în primele trei luni ale a- 
cestui an, volume de construcții- 
montaj a .căror pondere depășește 
20 la sută din planul anual.

Hotărîfor pentru bunul mers ol 
activității de construcții, încă din 
primele zile ale anului, este asigura
rea frontului de lucru corespunzător 
utilizării cît mai complete a capaci
tăților de producție ale șantiere
lor din ultima lună a anului precedent. 
Dintr-un sondaj făcut de Banca 
de Investiții reiese că, în gene
ral, 
suri pentru crearea frontului 
lucru și,a condițiilor necesare unui 
ritm susținut încă de la începu-

pe șantiere s-au luat mă- 
de

tul anului 1966. Pe o serie de șan
tiere se constată însă serioase de
ficiențe, întrevăzîndu-se încă de 
pe acum o scădere a volumului de 
lucrări și a ritmului de execuție în 
primele luni ale anului viitor. Este 
cazul îndeosebi al unor șantiere 
unde se construiesc obiective .noi, 
începute în acest an, ca Fabrica 
de produse lactate Bîrlad, halda de 
zgură de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Timpul nu este încă 
trecut, pentru ca și pe aceste 
șantiere să se poată recupera cît 
mai mult, din rămînerile în urmă 
în asigurarea frontului de lucru, 
prin aducerea unui număr cît mai 
mare, de obiecte în.stadii fizice co
respunzătoare execuției în timpul 
iernii.

Faptele arată că multe din defi
ciențele existente în .pregătirea 
frontului de 'lucru se datoresc în- 
tîrzierii cu care unele ministere 
beneficiare de investiții au in
trodus în. planul pe 
anumite lucrări noi ____
tuie în marea lor majoritate 
front de lucru pentru 1966. Este 
necesar ca din neajunsurile de pînă 
acum să se tragă maximum de în
vățăminte pentru anul viitor, cînd 
sînt prevăzute să înceapă lucrări 
noi de o deosebită importanță eco
nomică. Nu trebuie uitat că în reali
zarea planului de investiții factoral 
timp joacă un rol primordial. Cu cît 
se pregătesc mai bine lucrările, cu 
afît se reduce durata de execuție, Iar 
investițiile dau roade mai - devreme, 
asigurînd intrarea în circuitul econo
mic a unor capacități de producție 
de mare însemnătate pentru econo
mia țării.

acest an 
ce consti-

(Contijiuare în pag. a Iii-a)

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL STATELOR UNITE ALE AMERICII

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit joi la amia
ză pe Richard H. Davis, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

ca ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii în Republica Socialistă 
România. (în pag. a 111-a cuvîntă- 
rile rostite).

TELEGRAMA
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU■* o

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Orice s-ar spune, Cerbul 
Carpatin din Brașov, Hotelul 
Sporturilor de la Poiana și 
aife cîteva mari unități ce 
s-au impus prin nivelul de
servirii nu vor putea satisfa
ce niciodată toate cererile. 
Dar aceasta nu înseamnă că 
alte unități nu pot să-și cre
eze o faimă bună și să intre 
în circuitul localurilor cu re
nume. Intervenind cu exigență 
și popularizîndu-le, O.N.T. 
„Carpați" poate avea un în
semnat rol organizatoric în 
promovarea lor. j

Numărul de kilometri pe 
care îl pun unii între adresa 
de acasă și locul 
petrece Revelionul este 
de apreciabil îneît trece 
dincolo de hotarul 
fel, mulți excursioniști 
pleca în străinătate pentru a 
petrece Revelionul la Berlin, 
Leipzig, Varșovia, Moscova, 
Kiev, Odesa, Praga, Buda
pesta sau Sofia. Iar numeroși 
turiști din U.R.S.S., Suedia, 
Franța, R.F.G. etc. vor trece 
pragul dintre doi ani în țara 
noastră, atrași de aerul tare 
al înălțimilor — Cota 1 400, 
Sinaia, Poiana Brașov, diferi
te cabane.

Termometrul meteorologic 
oscilează în jurul lui zero, dar 
pentru comerț, alimentația pu
blică și O.N.T. „Carpați" pe
rioada aceasta este caracteri
zată de temperatura înaltă a 
pregătirilor. Un examen cu 
scadența Revelion 1966.

unde vor 
afît 

Și 
țării. Ast- 

vor

Al. PLAIEȘU

Tovarășului
Președintele 
al Republicii

CHIVU STOICA
Consiliului de Stat 
Socialiste România

Tovarășului ION
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

GHEORGHE MAURER

BUCUREȘTI
In numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 

Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare,, al Consiliului de 
Miniștri, precum și în numele nostru personal, vă adresăm dv. și po
porului frate român mulțumirile noastre cordiale pentru felicitările 
trimise cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Albaniei.

Dorim ca poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, să obțină noi succese în construcția socialistă a țării și ca prie
tenia strînsă dintre cele două popoare frățești ale noastre să se întă
rească tot mai mult.

ENVER HODJA 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania



PAGINA 2 SCÎNTEIA

întreprinderea de distribuție a 
energiei București. Camera de 
comandă a serviciului dispe-

L.

Foto : R. Costin

VIATA DE PARTID
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PE MĂSURĂ
Șl GUSTUL TINERETULUI

unei con-

va fl rezultatul concret al un

Ce au arătat măsurătorile

antropometnce

TELEVIZIUNE
—-^ ■■ ' ...v

diferite sortimente în 
caracteristicile modei, 

asemenea întocmite 
interne care vor sta

combiria- 
pardesie-

- 8;
21,15.
Cinemateca

nu era

PENTRU COPII I

model în par- 
din punctul de 
culorii și utill- 
o notă. Tine-

confecții pentru adoles-

Victoria — 
18.30: 20.45,
; 13,45; <16;

/•

Dunărea — cine- 
13; 16,15; 19,30.

HARAP ALB :
12; 14; 16; 18.15;

„C. I. Nottara" (sala 
SONET PENTRU O 
19,36, (sala Stuälö) : 
— 20.

n Cînd se încearcă
f J © «I ®rea criticii

@ La „Radio Progres", imaginea 
însoțita de sunet ® „Paraziți atmosferici" 
sau înăbușirea criticii? ® De la „mici con
cesii" la dereglarea spiritului partinic @ Mira 
de control a eticii noastre

Intr-o vreme — nu e mult de a- 
tuncf — adunările generale ale or
ganizației de bază de la cooperati
va „Radio Progres“ puteau fi ca
racterizate printr-o expresie de 
specialitate din televiziune : „video 
fără audio“ — imagine fără sunet. 
Oamenii se adunau, ascultau cîte 
un referat sau o informare și de 
cele mai multe ori... tăceau. Chiar 
cînd se întîmpla să ia cineva cuvîn
tul, vorbea la un mod atît de ge
neral, încît cuvintele se pierdeau 
în eter. Cum s-a ajuns la o ase
menea situație ?

Nu încape îndoială că membrii 
de partid de la „Radio Progres“ a- 
veau destule probleme de ridicat în 
adunările organizației lor. Dacă 
ne-am referi numai la cele legate 
de îmbunătățirea continuă a deser
virii populației ar fi suficient să 
ne dăm seama ce cîmp larg de dez
bateri se deschidea în fața lor.

Explicația tăcerii trebuie căutată 
în atmosfera pe care o instaurase 
în rîndurile colectivului — reflec- 
tîndu-se și în viața organizației de 
partid — conducerea cooperativei, 
cu acordul și, uneori, contribuția 
activă a fostului secretar al orga
nizației, Mircea Melinte. Cînd vor
bim despre atmosferă, ne gîndim 
mai ales la anumiți „paraziți at
mosferici“, care „bruiau“ glasul co
muniștilor, împiedicau - activitatea 
normală a organizației de bază.

Unii membri ai cooperativei, 
îndeosebi comuniștii, au sesizat de 
la o vreme că președintele, Ștefan 
Garoschi, căuta să acopere cu tot 
dinadinsul lipsurile grave ale u- 
nor responsabili de unități (Teodo- 
rescu de la centrul de radio din 
calea Plevnei, Măntu de la centrul 
dé radio din strada Avrig), care se 
purtau ca niște patroni cu tehni
cienii din cadrul unității respec- 
tive, practicau favoritismul, a- 
cordau lucrările „după ochi“, 
tolerau sau chiar practicau ei 
înșiși diferite acte ilegale. (La 
verificări și controale s-au desco
perit aparate fără bonuri de in
trare sau cu devizele supraîncăr
cate. aparate cumpărate pe prețuri 
rriici de ia clienți, spre a fi revîn- 
dute sub firma cooperativei etc). 
Cînd au încercat să semnaleze a- 
semenéa situații, li se răspundea 
în așa fel încît le pierea pofta să 
mai critice.

Modalitățile prin care Ștefan Ga
roschi — ajutat adesea de comple
zența lui Mircea Melinte — „închi
dea gura" oamenilor erau felurite, 
mergînd de la întreruperea cuvîn- 
tiiiui în adunări sau ședințe, pînă 
la manevre menite să-i îndepărte
ze pe cei prea „țepoși" din unitățile 
unde deveniseră incomozi.

Așa s-a întîmplat, bunăoară, cu 
comunistul Crișan Tudorache de la 
centrul de radio din Calea Plev
nei De fiecare dată cînd acesta în
cerca să ridice unele probleme le
gate de atitudinea reprobabilă a 
șefului de unitate — protejat al 
președintelui — de necesitatea în-

tăriril muncii educative spre a stîr- 
pi unele influențe ale vechii men
talități, Garoschi făcea tot ce-i sta 
în putință ca să-1 împiedice să-și 
spună cuvîntul. Dar nu s-a mulțu
mit cu atît. Folosind un subterfu
giu „organizatoric“ cusut cu ață al
bă — despărțirea sectorului de 
tranzistori de la unitatea de pe ca
lea Plevnei — a încercat să-1 mute 
pe tov. Tudorache în altă parte.

— Simpla bănuială că ai intenția 
să critici sau să ridici vreo pro
blemă care nu era pe placul con
ducerii — ne spune membrul de 
partid NICOLAE STOICESCU — 
constituia un motiv ca să fii trecut 
în referatele conducerii sau ale 
biroului organizației de bază cu 
cine știe ce vini imaginare, menite 
să te discrediteze în ochii colecti
vului.

Datoria biroului, a secretarului 
organizației de bază era de a 
veghea cu grijă neabătută — 
așa cum se subliniază in docu
mentele Congresului al IX-Iea 
al partidului — la respectarea 
dreptului comunlștitor de a-șl spu
ne deschis părerea, de a nu admi
te nici o încălcare sau știrbire a 
acestui drept, de a nu se împăca 
cu o atmosferă călduță, de îngă
duință reciprocă, de cocoloșire a 
lipsurilor, care duce la stagnare, 
la frînarea Inițiativei. Numai o at
mosferă sănătoasă, in care punctul 
de vedere a) fiecărui membru de 
partid este luat în seamă, în care 
orice opinie critică sau propunere 
contribuie la îmbunătățirea mun
cii, asigură mobilizarea tuturor 
forțelor organizației respective la 
înfăptuirea hotăririlor partidului.

De ce oare a ajuns Mircea Me- 
linte, fostul secretar al organiza
ției, în situația de a se împăca, ba 
chiar de a favoriza crearea unei 
asemenea atmosfere ? întrebarea e 
cu atît mai justificată cu cît din 
cele arătate de mulți comuniști cu 
care am stat de vorbă reiese că, în 
momentul cînd a fost ales secretar, 
era un om principial și combativ, 
prețuit de membrii organizației de 
bază. Răspunsul poate fi unul sin
gur : tovarășul Melinte n-a ținut 
seama el însuși de anumite norme 
etice care trebuie să-1 călăuzească 
pe un comunist (printre altele, a ob
ținut un apartament folosind o cale 
ilegală, ceea ce a stîrnit dezapro
bare în rîndurile colectivului) și, în 
felul acesta, n-a mai avut autori
tatea morală să impună conducerii 
cooperativei o atitudine de intole
ranță față de lipsuri. Do la „mici" 
concesii a ajuns la concesii mai 
mari și foaie acestea au dus Ia 
„dereglarea" spiritului de răspun
dere, a principialității partinice, ca
re se cuveneau să-1 caracterizeze.

Noul birou, de curînd ales, al 
organizației de bază de la „Radio 
Progres“ se străduiește să instau
reze o atmosferă sănătoasă în viața 
organizației, a colectivului, să în
curajeze critica principială, pă
trunsă de spirit constructiv, să

stimuleze exprimarea liberă a 
părerii oamenilor; E o sar
cină deloc ușoară — avînd în ,ve- 
dérë mai ales reziduurile Ufiui tfe- 
cut recent — dar faptele demon
strează că există toaté posibilitățile 
pentru ducerea ei la bun sfîrșit. 
„Oamenii tăcuți“ de pipă mai ieri 
au început să vorbească, să atace 
cU mult curaj problemele spi
noase; conștienți că, dé data aceas
tă, cuvîntul lor va găsi ecoul cuve
nit.

Mira de control, se știe, joacă un

rol important în televiziune ; ea în
găduie reglarea aparatelor, obține
rea unei imagini clare. Există însă 
și o alțfel de miră de control — 
principiile vieții iritei’hé dé partid, 
ëtica hoaétra. E necesar ca ea să 
regleze de acum înainte și activi
tatea acestei organizații de partid.

Victor BÎRLĂDEANU
S. Aflăm că acum cîteva 
Ștefan Garoschi a 

din funcție.

P. 
zile 
soos 
timpul...

Intr-un articol publicat în 
luna noiembrie, ziarul nostru 
analiza în ce măsură confec
țiile produse pentru tineret 
corespund gustului și cerințe
lor acestora, dacă gama de 
mărimi este satisfăcătoare. 
Propunerile și sugestiile făcu
te atunci au fost studiate și 
analizate de forurile în drept. 
Recent, redacția a fost in
vitată să ia parte la o 
discuție pe marginea rezulta
telor măsurătorilor antro- 
pometrice în rîndul tineretului 
— cu participarea unor spe
cialiști din Ministerul Indus
triei Ușoare, Ministerul Co
merțului Interior și din între
prinderi.

fi
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Covorul este gata pentru a fl 
expediat spre magazine. Dar o 
ultimă privire de expert nu stri
că. Muncitoarele Valentina Du
mitru: Steliana Sache și Amet 
Neriman de la întreprinderea de 
covoare din Constanța fac a- 
cest ultim control de calitate

Mille de măsurători efectuate pe 
tineri din licee, școli profesionale 
și baze sportive au scos la iveală 
faptul că tineretul din țara noas
tră începe să aibă o tot mai
pronunțată înfățișare sportivă. 
In comparație cu datele ani
lor 1921 și 1940, înălțimea medie 
a adolescenților a înregistrat o 
creștere pînă la 14 cm. Tinerii de 
azi au umerii mai largi (cu 3—4 cm) 
și pieptul mai bombat (o creștere a 
circumferinței de 4—13 cm) față de 
cel de acum un sfert de veac. Acest 
impresionant fenomen al dezvoltării 
fizice a tinerelului are o explicație 
științifică : hrana rațională, vitdrnl- 
nizarea intensă îri anii primei co
pilării, condițiile bune de viață și 
de învățătură, practicarea sportu
rilor.

Aceasta este imaginea tineretu
lui pe care medicii și statisticienii 
au 
confecții, 
le două 
confecții, 
talii și 3 
cent destul de redus din cei pes
te două milioane de adolescenți. 
Normele interne în vigoare nu în
globează; practic, vîrstele de 17-18

înfățișat-o producătorilor 
A devenit clar că 
variante industriale 

existente în comerț,

de 
ce
de 

3
grosimi, satisfac un pro-

Un reușit concert de muzică
Conservatorul bucu" 

reștean se poate min
ări pe drept cuvin) cu 
cea mai bună formație 
corală din tară : „Ma
drigal". Condus și ani
mat de dirijorul Marin 
Cbnstantin, acest an
samblu de muzică de 
cameră a parcurs în nu
mai cîțiva ani drumul 
atît de greu al consa
crării, nu numai în fără 
ci și pe plan interna
țional. La baza activită
ții Madrigalului stau 
cîteva principii aplicate 
cu consecvență, care îl 
disting și îl impun : 
repertoriul, bazat cu 
deosebire pe literatura 
de gen a Renașterii și 
pe cea contemporană ; 
concepția interpretati
vă — emisiunea „non

vibrato", tehnica mo
dernă corală.; caracte
rul creator al activității 
sale (membrii corului 
fiind. în majoritate, sfu- 
denfi, capătă o pre
țioasă experiență pentru 
activitatea ulterioară). 
Aceste coordonate se 
realizează prin contri
buția de pasiune, dă
ruire și, mai ales, pri
cepere a fiecărui inter
pret.

Recentul concert din 
sala Radioteleviziunii a 
demonstrat frumoasele 
rezulfaie ale muncii co
rului Madriqal. în pri
ma parte s-au executat 
niadriqale și mofete de 
compozitori italieni, 
germani, francezi și en
glezi din epoca Renaș
terii. Interpretarea a-

cestor piese, încînfS- 
foare prin noblețea me
lodică, inventivitatea 
polifonică și armonică, 
prin măiestria formei, 
constituie pentru orice 
dirijor și ansamblul său 
un examen. Expresia,

gistrele, dicțiunea în
grijită (se cîrifă numai 
în limba 
(elegerea 
fiecărui 
concurat 
unei interpretări
naltă țiriUlă, Cël mai a-î

oriqinală), în- 
muzicală a 

detaliu au 
la realizarea 

de

B JOHÂW SEB. BACÜ
conținutul lor, este re
zultanta tuturor factori
lor interpretativi, înce- 
pîrid de la intonație 
pînă la. să zicem, des
fășurarea dinamică a în
tregii piese. Puritatea 
sunetului în toate re

desea dirijorul nu tac- 
tează, ci modelează fra
za, mîngîind-o parcă, 
dîndu-i substanță și via
ță ; ritmul curge liber, 
nestăvilit, exact. Arta 
sa — actul muzical, 
nu gestica subordo-

nată — se distinge 
prin echilibrul, atît de 
greu de obținut, dintre 
cîntul exact, „alb", de- 
șenfimenfalizat. și subli
nierea, cu decență și 
bun gust, a bogatelor 
imagini în care acest 
gen de muzică abundă. 
Este ceea ce a reușit 
și în acest concert.

în partea a doua arh 
ascultat cantata „Mag
nificat" de Bach, dirijată 
dé Paul Popescil. Pre
dilecția lui Paul Po
pescu pentru muzica 
preclasică și Céa con
temporană se vădește 
îri întreaga sa activi
tate ; în ultimele sta
giuni, ciclurile susținute 
de o formație înjghe
bată și condusă de di
rijor au atras un nume-

0 Teatrul de Operă șl Balet : 
LUCIA DIN LAMERMOOR — 
19,30.
© Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI - 19,66;
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) ; VEDERE 
DE PE POD — 17; 20, (sala Stu
dio) : PATIMA ROȘIE - 19,30.
© Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu. Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIA
ȚA — 19,30, (sala Studio, str. AI. 
Sahla nr. 76 A) ; INTRIGĂ ȘI 
IUBIRE — 19,30.
0 Teatrul 
Magheru) : 
PĂPUȘĂ - 
OPT FEMEI
O Teatrul ..Barbu Delavrancea" : 
ȘCOALA NEVESTELOR - 20.
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR 
— 19,30
© Studioul Institutului de artă

teatrală șl cinematografică „I. Lt 
Caragiale" : PRIVEȘTE INAPOI 
CU MîNlE - 20
0 Teatrul -„Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : KATia și 
CROCODILUL — 15; 17, (sala din 
str. Academiei) : UMOR PE
sfori — 9, băiatul și vin- 
TUL — 17.
0 Teatrul sattrlc-muz.ical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI - 20. (sala Victo
ria) : CU MUZICA... E DE GLU
MIT — 20
© Circul de stat ; BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

Cum a fost
Ieri în țari : Vremea a fost rece, cu cerul variabil, mal mult no- 

ros In nordul șl estul țării. Au căzut precipitații temporare în 
Banat, Ardeal și Moldova șl cu caracter lzolàt în Dobrogea. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura aerului a înregistrat o ușoară 
creștere în vestul țării oscllînd la orele 14 între minus 8 grade la 
Huși șl pitiș 4 grade la Calafat. In București : Vremea a fost rece, 
cu cerul variabil Vîntul a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a atins zero grade.

Cum va fi
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 șl 20 decembrie a. c. In 

țară ; Vreme în general umedă, cu cer variabil, mal mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale mal frecvente în Jumătatea de sud- 
vest a țării. Vînt potrivit cu unele Intensificări temporare din sec- 
tbrtil vestic. Temperatura în creștere ușoară la început apoi sta
ționară; Minimele vor fl cuprinse între minus 5 șl plus 5 gtade 
local mal coborîte la începutul intervalului, iar maximele între 
minus 3 șl plus 7 grade. Ceață dimineața șl seara. Izolat polei, 

general umedă, cu cerul schimbă- 
slab pînă la potrivit din sectorul 
ușoară. Ceață șl polei slabe.

In București : Vremea devine în 
tor. Vor cădea ploi slabe. Vînt 
vestic. Temperatura în creștere

ani. Pe baza studiului antropome- 
tric recent elaborat, pentru ado
lescente s-au stabilit 5 talii, cores
punzătoare a 5 grupe de înălțimi 
și 4 grosimi : 41, 43, 45 și 47. S-au 
elaborat noi construcții de tipare, 
s-au precizat noi valori dimensio
nale pentru 
raport cu 
Au fost de 
noile norme 
de acum înainte la baza produc
ției de 
cenți.

Care 
acestor măsurători î In magazine 
va exista un sortiment mai bogat 
de mărimi. Tinerii cumpărători vor 
găsi, cu mai multă ușurință, hai
ne care să li se potrivească.

Nu mai puțin importante sînt 
însă croiala, garniturile, culoarea 
modelului respectiv. Și în această 
privință industria dă unele vești 
bune tineretului. Creatorii din în
treprinderile de confecții și-au mo
bilizat fantezia și bunul gust în 
elaborarea unor inodele care se 
adresează într-adevăr vîrstei ado
lescenților, preferințelor lor. Am 
asistat deunăzi la o prezentare de 
modele organizată la Fabrica de 
confecții și tricotaje București în 
fața a circa două sute de tineri 
din uzine, școli și facultăți.. Era 
vorba de o mare parte din cèle 
216 modele pentru adolescenți pre
gătite în vederea contractărilor 
pentru trimestrele II și III ale anu
lui viitor. Fiecare 
te a fost evaluat 
vedere al liniei, al 
tații, punîndu-i-se 
retul venit la această prezentare 
de modele a dat multe note bune 
fanteziei și bunului gust de care 
au dat dovadă creatorii noilor sor
timente de confecții pentru vîrsta 
adolescenței.

fit să scoată din țesături — în ge
neral puțin costisitoare — efecte 
neașteptate. A reieșit încă o dată 
că ceea ce dă valoare 
texturi, unui model este inspirația 
creatorilor îri alegerea și 
rea lor. Rochiile, bluzele, 
le și jachetele prezentate au întru
nit, în majoritatea cazurilor, acele 
calități specifice îmbrăcăminții 
pentru adolescenți : culori frumoa
se, vii, uni sau în diverse combi
nații, garnituri discrete și alese cu 
gust — cîțiva nasturi metalici, un 
tighel cu ață de altă culoare, 
fermoar sau o lizieră din piele — 
toate acestea completau linia le
jeră șl grațioasă a modelelor. Multe 
din cele circa o sută de modele 
pentru fete au cules exclamații ad
mirative.

Dar nu numai fetele au avut ce 
admira. Gama veșmintelor pentru 
adolescenți a fost la fel de bogată, 
de bine asortată pentru diferite a- 
notimpuri și acordată la cerințele 
modei. Costùme péritru cele mal 
divdrse împrejurări, dé ld Sacoul 
sau canadiană Ușoară de fiecare 
zi, pînă la costumul elegant pentru 
spectacole, modelele prezentate au 
oferit posibilitatea alegerii unor 
piese potrivite cu gustul și vîrsta 
oricărui tînăr. De data aceasta s-a 
mers cu îndrăzneală în adoptarea 
unei note tinerești atît în croială cît 
și în alegerea materialelor și acce
soriilor. S-a dat mai multă atenție 
acelor sortimente cerute, în mod 
special de tineret ; scurte din stofă, 
material impermeabil căptușit cu 
imitație de blană, cămăși din tricot, 
sacouri fanfezi din stofe în contex
turi variate cil buzunare aplicate 
sau clape oblice, cu șliț, cute sau 
alte amănunte de croitorie care 
dau hainei originalitate.

Modele potrivite vifstéi 
adolescenților

Numeric, modelele destinate fe- 
telor au predominat. Am admirat 
strădania creatorilor care au izbu-

Petre CODREANU

Vero- 
Anfon 
Vasile 
la re- 
spiri-

aparăt irifer- 
(coriil „Ma- 

o formație dinros public și unanime 
elogii (din păcate, acea 
formație s-a dezmem
brat și prezența fînăru- 
lui șef de orchestră în 
viața rriüzicalä este, față 
de calitățile sale, prea 
sporadică). Chiar dacă 
nu atinge profunzimea 
și dimensiunile altor 
lucrări vocal-simfonice 
ale lui Bach, „Magnifi- 
cat" se ascultă cil de
plină satisfacție estetică, 
în primul rînd pentru 
frumusețea muzicii și 
armonia construcției ; 
cele douăsprezece părți 
componente sînt de 
mică întindere dar au 
toate atributele muzicii 
mari. Paul Popescu a 
coordonat ansamblul vl- 
zînd mai înfîi de toate 
precizia execuției ; ges-

ful său, sigur șl autori
tar; are deopotrivă 
austeritate și căldură, 
plasticitate și eficiență, 
întregul 
prefativ 
drigal",
Orchestra cinematogra
fiei, Helmuth Plattner 
la orgă, o echipă de 
soliști alcătuită din E- 
milia Petrescu, 
nica Dumitrescu, 
Schlezack și 
Micu) a concurat 
darea lucrării în 
tul indicațiilor sale.

Dacă acest concert 
s-a înscris ca o reușită 
ce merită subliniată, nu 
ar fi oare necesar și po
sibil ca astfel de mani
festări să aibă loc cu 
regularitate, spre folo
sul publicului nostru 
fot mai competent și 
dornic de muzică bună 
și bine cîntafă ?

Cind vor fi în magazine?
Nu este prima dată cînd creatorii 

de modele din industria de confec
ții își dovedesc măiestria. Este de 
dorit ca piesele atît de apreciate 
la prezentarea de care am amintit 
să-și croiască drum cît mai repede 
pînă la cumpărător. Zilele acestea 
se desfășoară confractările dintre 
industrie și comerț în ramura con
fecțiilor pentru trimestrele II și III 
1966. Deci colecția, din care am 
văzut o parte, va fi supusă apre
cierii reprezentanților comerțului 
din întreaga țară. Este momentul 
cînd direcția generală de reSort din 
Ministerul Comerțiiltii Interior tre
buie să-și exercite influența asupra 
acelor reprezentanți ai bazelor sau 
merceologi care, în virtutea unor 
concepții proprii despre felul cum 
trebuie să Se îmbrace tineretul, 
vor fi înclinați să spună „nu' 
unor modele noi și îndrăznețe (o- 
bligînd tineretul dintr-o întreagă 
regiune să poarte și în anul ce 
vine aceleași haine nepotrivite 
vîrstei lor, care mai pot fi văzute 
cu sutele în magazinele de con
fecții). Este de la sine înțeles că, 
la rîndul lor, întreprinderile produ
cătoare care au contribuit la alcă
tuirea bogatei colecții de confecții 
pentru adolescenți au obligația să 
asigure producția în serie a mo
delelor prezentate.

Rodica ȘERBAN

• 19,00 — Jurnalul televiziunii 
(I) o 19,15 — Emisiune pentru 
capii șl tineretul școlar : Bucu
rești anul 1821 — în vizită la Mu
zeul de Istorie a orașului Bueû- 
rești. Pentru cel mici : filrr.zxîl 
„Zgribullcl" e 20,00 — Săptămîna 
© 21,00 —Avanpremieră • 21,15 — 
Parada vedetelor — DALIDA
• 21,35 — Telefilatella * 21,55 — 
„Primele Iubiri" (din versurile 
lui Nicolae Labiș) © 22,15 — Dan
suri inspirate de picturi celebre, 
montaj muzlcal-coregrafic © 22.45 
— Jurnalul televiziunii (II), bu
letinul 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 ac
vatice) — 10; 12; 14; 17: 19; 21.
0 MUNCILE LUI HERCULE t 
Luceafărul - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15, București — 8; 10.15; 
12,30; 14.45: 17: 19,15;
0 CLOCHEMERLE :
— 10; 12; 14.
0 FATA LUI BUBE
9,45; 11,45; 14: . 16,15:
Flamura — 9,15; 11,:
18,15; 20.30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE
_ Feroviar — 6;

17; 19.15: 20 30,
9.15; 11,30; 13,45: 16;

9; ii; 13; 15; 
10: 12; 14.

SANTA CRUZ :
10,15; 12,30; 14,45; 
Éxtéisidr — 
18,15; 20.30, Tomis 
17; 19- 21, Mioriță
0 CREDEȚI-MĂ, OAMENI : Ca
pitol — 9: 11.15; 13.30; 16: 18.30: 21. 
O IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER : Floreascä (completare 
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, 
Grivița 10; 12; 14; 16; 18,15: 20.30, 
Modern - 10; 12; 14,15; 16.30;
18,45: 21.
© NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Cen
tral (compietare Acolo unde Car- 
pații întîlneso 
mascop) : 9.45;
o DE-AȘ FI..
Lumina — 10;
20,30, Gluleștf — 14,30; 16.30: 18.30: 
20,36 (la ambele completare La 
carnaval), Biicegl (completare 
YR cere decdlare) — 10; 12: 14; 
16; 18,15: 20,30. Melodia (comple- 

Poveste cu cartonășe) — 
11,66; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
(completare Plonlerla hr. 

15; 17; 19; 21.
VESELIEI : Union

tare
9,15: 
Lira 
6/1965) - 10.30;
0 CARTIERUL 
15,30; 18 ; 20,30.
O PROGRAM 
Doina — 16.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE t, Doina (completare Sport nr. 
6/1965) — 11,30; 13,45; 16; 18.15:
20.30, Crîngașl (completare Po
veste despre ceasuri) — 16; 18,15;
20.30.
0 DIAVOLII — SURORILE PRESS
— NAICĂ - PIONIERIA nr. 
6/1965 - DE LA PESCARI ADU
NATE - PLANTE ACVATICE : 
Timpuri Noi — 10—21 tn conti
nuare.
• BOCCELUȚA ; Cultural (com
pletare Vezi rîndtiheleie, se <luc)
— 10,30; 16; 18,15. 20.30.
0 DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Dacia — 
D.3Ö—Ï4 tn continuare; 16.15/ 
18,45; 21.
O DUMINICA LA NEW YORK > 
Bușești - 9; 11,15; 13,30; 16: 18 15; 
20.3(1. viitorul — 11; 15,30; 18;
20,30.
O ULTIMA
(completare

16; 18.15;
A FOST
BABA I Flacăra
Miorița - 16,15;

VESELIE LA

VACANȚA ! unirea 
Universuri picturale) 
20,30
ODATA UN MOȘtlI

- 15.301 t„ ; 
18.30; 20.45.
ACAPULCO I 

Vizita condu
și de stat in 

11; 16; 18.15;
de partid 
Cluj) _

căpitanului blood
Munca — 10,30;

SURIS IN PEINA VARA ; 
(completare Ceramica din 
- 16.30: 18.30: 20.30.

• 
O
20.
0
Vltan (completare
cătorllor
regiunea
20.30
0 FIUL
— cinemascop :
14.30
0 UN
Munca
Obogai
0 CĂPITANUL ZERO - cinema
scop (completare Gestapovistul 
Schmidt) : Popular — 16; 18,15;
20.30.
0 DINCOLO DE BARIERA : în
frățirea îritre popoare — 10; 12; 
14; 16; 18: 20, Arta — 10; 12,15: 16; 
18,15: 20,30. (la1 ambele comple
tare Cel mai puternici din Eu
ropa) — Cosmos (completare 
Orașe vechi bulgărești) — 16: 18; 
20.
0 FEMEIA NECUNOSClTl \ : 
Moșilor — il; 15.30; 18; 20,30,
Drumul Sării — 11; 15; 17,30: 20. 
O UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Cdleritlna (completare La cel mal 
înalt nivel) - 15.30: 17,45: 20.
0 ÎNDRĂZNEȚUL pardaillAn: 
Volga (completare Yr cere deco
lare) _ to; 12; 14,15; 15,30; a,45. 
21. Pacea — 11; 14; 16; „
0 CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii : Rahovș — 15.30; 19. 
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop ; 
Progresul - 15,30; 18; 20,30.
0 RUNDA 6 : Ferentari (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat tn regiunea Ma
ramureș) - 15,30; 18; 20,30.
o NEVASTA nr. 13: Cotrocenl m 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Statelor Unite ale Americă

Cuvîritârilë rostite

A apărut

în cuvîntarea rostită cu această 
ocazie, ambasadorul Richard Da
vis a spus : „Vin ou mare plăcere 
în România pentru a reprezenta 
țara mea. îmi exprim speranță că 
voi cunoaște mai bine această țară 
frumoasă, istoria ei și dezvoltarea 
aspectului modern, precum și po
porul român, mîndru și ospitalier, 
cu tradițiile iui culturale și aspira
țiile lui“.

Ambasadorul S.U.A. a declarat 
că , își va dedica toate eforturile 
pentru continuă dezvoltare a rela
țiilor reciproc avantajoase dintre 
Statele Unite ale Americii și Re
publica Socialistă România.

în încheiere. Richard Davis a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat,, din partea președifităhii 
Lÿndon B. Johnăon, urările sale â- 
dresate poporului român, împreiină 
cu dorința cea mai profundă pen
tru întărirea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România; 
Chivu Stoica, a mulțumit pentru 
cuvintele adresate poporului ro
mân și a transmis președintelui 
Lyndon B. Johnson urări pentru 
fericirea sa personală și pentru 
prosperitatea poporului american.

în continuare, președintele Con

siliului de Stat a spus : „în timpul 
șederii dv. în România veți avea 
ocazia să cunoașteți frumusețile ei> 
realizările obținute; să vă cofivih- 
găți direct de dorința poporului ro
mân și a guvernului său de a trăi 
în pace, de a întreține și dezvolta 
Büpê relații ch toate popoârelfe lu
mii, pe baza respectării suverani
tății și neamestecului în treburile 
interiie“.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica. I-a a- 
slgürat pè, Richard Davis dé épti-ji- 
nul Consiliului de Stat, al guver
nului roniàn Și al său pers’önal, în 
ihädßiinirea misiUfiii sale in țâță 
ndââtră.

între președintele Consiliului dé 
Stat. Chivu Stoica, și ambasadorul 
^țațelor Unite ale Americii, Ri- 
chiard H. Davis, â. avut ÎOc apoi o 
convorbire cordială.

Là ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigôré Gearriănu. 
secretarul Consiliului de Stat și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor exterhe.

Ambasadorul Statelor Unite ale 
Ainëricii a fost însoțit de thêrnbrii 
ambasadei. îfi frunte cil Joseph 
Neubert, consilier.

Atest nUriiă’r al revistei 
princle articolele : Probleme 
tuale ale conducerii și planifi
cării agriculturii de NICOLAE 
GIOSAN, Friedrich Engels — ti
tan al gîndirii și acțiunii revo
luționare de ILEANA MÄRCU- 
LEȘCU; ION . ȘERB-ĂNESqU, 
Calitate și eficiență economică 
dé GH. ȘICLOVAN. H. FAL
CON. Nicolae Iorga — persona
litate eminentă a culturii româ
nești de ÀNDREI OȚETEA, As
pecte ale dezvoltării conștiinței 
socialiste de MIHAIL CERNEA. 
Poziții în raționalismul științific 
contemporan de VÀSILÉ TO- 
NOIU. .

Sub titlul : ..Cercetarea științi
fică și cerințele practicii"; sînt 
publicate materialele :. Cu privi
re la organizarea activității de 
cercetare de IÖSIF TR1PȘA și 
Cércètàrea, proiectarea și baza 
lor materială de FLORIN IÔR- 
GULEȘCU ; sub titlul : „Pers
pectivele învățărriîntului su.pe- 
rior sînt publicate articolele: Pre-

Acest număr cU- 
ac-

gătârea specialiștilor îri creșterea 
animalelor de VAȘILE .TURU- 
BESCU și Reprofilarea învăță- 
mîntului pedagogic superior de 
GHEORGHE HASAN.

Este de asemenea . publicată 
consultația : Industrializarea so
cialistă — obiectiv central al 
politicii economice a partidului 
de. ERVIN HUTIRA, ION DINU.

La rubrica ,;Critică și biblio
grafie“ revista inserează artifco- 
leie : sub titlul „Studii de isto
rie literară“ „Alte mențiuni de 
istoriografie literară și folclor“ 
(II) de Perpessicius — de ȘER- 
BAN CIOCULÈSCU ; „Panait 
istrati“ de Al. Oprea — de VA
LERIU RîjPEANU ; Publicațiile
juridice universitare dé DUMI
TRU MAZILU.

Revista mai cuprinde i'Ubricilë 
„Noté“, 
„Poșta 
tlurile 
revista 
1965.

,;Cuvîntul cititorului“, 
redacției“, precum și ti- 
articolelör publicate de 
„Lupta de clasă“ în anul

»

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST 

ITALIAN AL UNITĂȚII PROLETARE

ROMA. — 16. Corespondentul 
Agerpres,. I. Mărgineanu, transmi
te : în Palatul congreselor de la 
Eur s-au deschis joi dimineață lu
crările Congresului Partiduiili So
cialist. Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.), La lucrări, care se des
fășoară sub lozinca „Pentru pace 
și libertatea popoarelor, împotriva 
imperialismului; pentru socialism, 
împotriva exploatării și a puterii 
capitalismului, vom consolida prin 
luptă unitatea muncitorească“, 
participă 500 de delegați.

Sînt, de asemenea, prezbnți re
prezentanți ai partidelor comunis
te, muncitorești și socialiste dih 17 
țări. Din partea Partidului Comu
nist Român 
Sion Bujor,

participă tov. Mihail 
membru supleant al

R. P. ALBANIA

Vizitele reprezentantului guvernului cambodgian
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
joi după-amiază pe Son Sann, al 
doilea vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru coordona
tor al problemelor economice, fi
nanciare și de planificare, consilier 
permanent al prințului Norodom 
Sianuk, împreună cu persoanele 
care îl însoțesc.

A luat parte Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministrului aface
rilor externe. A fost de față Meas- 
keth Caimerom, ambasadorul Cam- 
bodgiei în Republica Socialistă Ro
mânia. întrevederea a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială.

în aceeași zi Son Sann a făcut 
vizite ministrului afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, și ministrului învățămîntu- 
lui, Ștefan Bălâri.

★
Seara, Petre Blajovici à oferit 

un dineu în cinstea lui Son Sann. 
La dineu, care a decurs într-o at
mosferă de cordialitate, au luat 
parte Corneliu Mănescu, Ștefan 
Bălan și alte persoane oficiale. A 
participat ambasadorul Cămbod- 
giei în țara noastră.

(Agerpres)

Plenara consi iu 
așezămintelor culturale

Analiza și dezbaterea unor pro
bleme actuale ale activității cul
turale de masă la sate, în perioa
da iernii, a constituit obiectul 
plenarei Consiliului așăzămintelor 
culturale, care a avut loc joi în 
Capitală. Președintele Consiliului; 
Dumitru Boriga, a prezentat un re
ferat cu privire la activitatea cul
turală desfășurată la sate, în lumi
na documentelor celui de-al IX- 
lea Congres ai partidului și plena
rei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
a.c. Pe baza dezbaterilor, la care 
au luat parte activiști culturali, ple
nara a recomandat o serie de mă
suri menite să ducă la generali
zarea experienței înaintate în 
munca cultural-educativă, la in
formarea operativă a maselor 
asupra evenimentelor politice in
terne Și internaționale etc. în în
cheierea discuțiilor, a luat cuvîntul 
Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

a Milano

Cum se echilibrează
de acumulare și fondul de consum ?
(Urmare din pag. I)

Pornind de la datele existente 
în dările de seamă anuale, pe 
baza unor calculații, fondul de a-

cumulare și consum la cooperati
vele agricole de producție Grindu, 
regiunea București, și Comloșu- 
Mare, regiunea Bahat, se prezin
tă astfel :

Grindu Comloșu-Mare
mii lei mii lei

1. Producția globală 21 770 11 769
2. Cheltuieli materiale și obligații

către stat — total 9 022 5 643
3. Producția netă (1—2) 12 748 6 126
4. Fond de consum 10 124 4 675
5. Fond de acumulare 2 624 1 451

Rezultă că la Grindu fondul de 
consum reprezintă 79,4 la sută și 
fondul de acumulare 20,6 la sută 
din producția netă, iar la Comlo
șu-Mare fondul de consum este de 
76,3 la sută, respectiv 23,7 la sută 
din producția netă.

Trebuie subliniat faptul că 
un rol important în reflectarea co
rectă a nivelului și proporțiilor care 
se stabilesc între fondul de acumu
lare și cel de consum îl are utilizarea 
acelorași prețuri curente atîf la de
terminarea producției globale, a chel
tuielilor materiale, cît și a produc
ției nete.

Prețurile curente utilizate în 
calcularea producției globale tre
buie să fie, după părerea noastră, 
prețurile medii de realizare ä pro
ducției marfă în cooperativele 
agricole cu ajutorul cărora să se

evalueze atît cheltuielile materia
le, cît și producția netă.

Calculul fondului de acumulare 
și consum ridică și o. serie de .pro
bleme cu privire la îmbunătățirea 
actualului sistem de evidență, 
care trebuie făcute treptat.

Pentru început ar fi necesar să se 
introducă în dările de seamă anuale 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție indicatorul „producția globală" 
a cooperativei, separat pe activități 
de producție, și o gamă mal largă de 
elemente ale cheltuielilor materiale.

Respectarea raportului just în
tre fondul de acumulare și fondul 
de consum va da posibilitate 
cooperativelor agricole să dezvolte 
necontenit producția, să-și spo
rească veniturile și să crească bu
năstarea cooperatorilor.

Ce ar trebui subliniat în conclu
zie : pentru realizarea ritmică . a 
planului de. investiții pe 1966 este 
nevoië ca dih primele luni șă se 
asigüre execuția neîntreruptă și 
realizarea unui volum cît mai mare 
de lucrări pe fiecare șantier. 
Este imperios necesar să se ia măsuri 
urgente și imediate pentru grăbirea 
ritmului de execuție, îndeosebi pe 
șantierele unde obiectivele urmează 
să fie puse în funcțiune în primele 
luni ale anului viitor. îndeplinirea 
planului de către organizațiile de 
construcții-montaj nu trebuie nici
decum obținută prin goana după 
realizări valorice éit mai mari ci, 
în primul rînd, prin executarea 
tuturor lucrărilor potrivit eșalonă
rilor prevăzute în grafice.

Continuarea în ritm susținut a 
lucrărilor de cöristructii-montaj, 
încă din prima parte a anului vii
tor, are o mare importanță pentru 
îndeplinirea voltirntilui sporit de 
investiții prevăzut pentru 1966 și, 
de aceea, acestei probleme trebuie 
să-i acorde întreaga atenție toți 
beneficiarii, proiectanții, construc
torii și furnizorii de utilaje și rha- 
teriale, în scopul grăbirii execuției 
și punerii în funcțiune a noilor o- 
biective la terrnërfele planificate.

ss-a f
MILANO (prin telc/on). Ieri, pe 

stadionul „San Siro", dinămoviștii 
bucurețteni au trecut pe lîngă o mare 
performanță. Cu două minute înainte 
de finalul meciului retur cu „Interna- 
zionale”, scorlil era nurricîi 1—Ö pen
tru milanezi și, conform regulamentu
lui „Cupei campionilor europeni", ar 
fi fosf necesar încă un joc pe teren 
neutru. Deși cu multa dificultate, echi
pa milaneză a reușit totuși să evite 
acest lucru, calificîndu-se pentru eta
pa următoare a competiției. Fără în
doială, — remarca după meci antre
norul Traian lonescu — „Inlernazio- 
nale" este o echipă de mare clasă, 
dar putea fi întrecută chiar și la Mi
lano...

' Acesta e adevărul. Mai bine 
două treimi din timpul meciului, 
narriovișfii au respins cu succes 
curile repetate ale milanezilor,

MILANO (prin

de 
di- 

ata- 
con-

1

Meciul amical de handbal mascu
lin România — R. F. Germană, 
disputai ieri seară în sala Floreas- 
ca, a revenit sportivilor noștri cu 
22—17. în fotografie: un atac al 

handbaliștilor români

DAR LA CE NIVEL ?
(Urmare din pag. I)

Este îndeobște cunoscut că 
o condiție esențială pentru continui
tatea și ritmicitatea lucrărilor, în tot 
cursul anului, este asigurarea din timp 
e documentației tehnice. Orice întâr
ziere în acest domeniu are conse
cințe negative în realizarea inves
tițiilor. Nu trebuie să se mai re
pete situații ca cele semnalate în 
acest ân pe o serie de șariliere, 
unde tocmai din lipsa proiectelor 
realizările din primul trimestru au 
fost inferioară prevederilor din 
graficele de execuție. încă o dată 
se dovedește că este absolut nece
sar ca ministerele beneficiate de 
investiții să asigure o coordonare 
a activității de proiectare cu cea 
dé constrUcții-montaj prin core
larea riguroasă a termenelor din 
planurile de proiectare cu celé 
din graficele de eșalonare a exe
cuției lucrărilor. De măre impdr- 
tanță este ca institutele de proiec
tare să urgenteze elaborarea docu
mentației tehnice pentru lucrările 
în continuare și, îndeosebi, pen
tru obiectivele noi care vor începe 
în 1966, să-și respecte întocmai ,o- 
bligațiile, trimițînd șantierelor do
cumentații tehnice complété, fără 
omisiuni, să renunțe la emiterea 
pe «parcurs a unor detalii dé exé- 
cuție suplîméntare concretizate îh 
numproase note de comandă.

în .. practică s-a dovedit că 
realizarea investițiilor la termenele 
stabilite este condiționată în mare mă
sură de asigurarea utllăjelor tehnolo
gice. întârzierile în contractarea și 
livrarea utilajelor se reflectă nega
tiv în realizarea volumelor de lu
crări de construcții-montaj, ducînd 
în ultimă instanță la nerespecta- 
rea datelor de punere în funcțiune. 
JSju sîrit rare cazurile cînd livra

rea utilajelor este în neconcordan- 
ță cu graficele de montaj. Mai 
mUlt chiar, uneori datele din con
tractele încheiate sînt posterioare 
termenelor planificate, de punere în 
funcțiune a obiectivelor. Așa stau 
lucrurile pe șantierul instalației de 
aditivi polifuncționali de là Rafi
năria Teleajen, unde nu a putut 
fi pusă în funcțiune la termen în
treagă capacitate dé producțiă pla
nificată.

Este deosebit de important ca 
actuala perioadă să fié folosită de 
ministere și beneficiarii de investiții 
pentru lichidarea unor rămîneri în 
urmă semnalate în acțiunea de con
tractare a utilajelor. Ce se desprinde 
dirltr-o analiză făcută la unele o- 
biective de către Banca de In
vestiții acum, aproape de începu
tul anului viitor ? Reiese că pro- 
blérnéi contractării utilajelor nu i 
|e acordă atenția cUvehită de că- 
tré toți beneficiarii de investiții. 
Rină la începutul lunii decembrie, 
fiéritru lucrările de dezvoltare ce 
se execută la uzinele „23 Au- 
gtisț“-București, Uzina de cons
trucții de mașini Reșița și al
tele, nu se contractaseră toate 
utilajele care urmează să fie mon
tate în anul 1966, Pentru alte o- 
biective contractarea utilajelor 
este, tărăgănată . nejUstificat, deși 
stadiul construcțiilor ar permite 
încăperea în scurt timp a mon
tajului. Termenele de livrare 
a utilajelor tehnologice trebuie 
să fie corelate judicios cu ter
menele de dare la montaj pre
văzute în grafice și cu cele de in
trare în funcțiune. Nu trebuie pier
dut din vedere faptul că multe din
tre utilaje sînt unicate, și, ca atare, 
pentru realizarea lor, furnizorii au 
nevoie de timp pentru organizarea 
corespunzătoare a producției,

T tenurile deșartă în 
fiecare dimineață 
în gările capitalei 

belgiene șuvoaie de călă
tori grăbiți. Este fliiviul 
impresionant al mulțimi
lor migratoare, care, din 
toate colțurile țării, vin să 
lucreze îri fabricile de 
textile, în uzinele meta
lurgice și constructoare 
de mașini, în industriile 
Bruxelles-ului.

Sînt 2 663 comune în 
Belgia. Dintre acestea, nu
mai 239 nu trimit mun
citori la Bruxelles. Peste 
1 600 000 de muncitori lu
crează în altă localitate 
decît aceea în care locu
iesc. Dintre aceștia peste 
32 la sută „fac naveta" 
între comuna lor și capi
tală.

Remarc : — In tot timpul 
călătoriei prin Belgia, m-a 
frapat fenomenul aproape 
generalizat al interpene
trației zonelor agricole șl 
industriale. Am văzut nu
meroase sate cu unități 
industriale.. De ce acest 
exod spre Bruxelles ?

Interlocutorul meu, di
rector într-un minister, îmi 
completează documenta
rea :

— In primul rînd, pentru 
că importanța economică 
a capitalei noastre a cres
cut mult în anii din urmă. 
Este vorba aci și de 
o necesitate de plasare 
a mîinii de lucru, care 
crește mereu ; în u- 
nele ramuri, de pildă, 
industria carboniferă — 
ramură cu o mare pondere 
în economia țării — se 
creează disponibilități ça 
urmare a închiderii uriüi 
mare număr de mine și 
transformării unor regiuni, 
ca Borinage, în regiuni 
părăsite de muncitori. O 
parte din s-urplüà se în
dreaptă spre capitală, dar 
întrucît problema locuin
țelor rămîne o problemă 
grea, muncitorii se insta
lează în împrejurimi și a- 
fluează zilnic, prin diferi
te mijloace de comunica
ție, spre locurile dé mun
că din Bruxelles. Cît

despre populația rurală, 
pămîntul este atît de fă- 
rîmițat îneît nu poate 
prezenta avantajele ma
teriale pe căre le asigură 
munca în uzine sau în alte 
instituții.

Nil nurriai cadastrul 
vorbește despre 
realitățile unei țări, 

ci mai cu seamă strada, 
peisajul satului, al ora
șului.

La Bruxelles, în Grand 
Place se înălța; în tre
cut, ghilotina inchiziției. 
Dar tot acolo, cu opt se
cole în iirthă, populația 
vrednică a capiialel bel
giene a ridicat palate
le ca ni^te măiastre bro-

fraatacînd uneori periculos. în minu- 
r ‘ ■;■•■, . ■? .■ " ■ .. *
ei au ratat fructificarea
Umue ue yui, care ar ii ucu rezuna 
lui final o cu tofui ăliâ înfățișare : 
timp ce jucătorii advbrși discutau

ful 68 însă, cînd scorul era încă 0—0, 
ei au ratat fructificarea unei ocazii 
unice de gol, care ar fi daf rezultatu- I i „ . . . I ii- -er-.. in 

cu 
arbitrul pentru că nu le-ar fi acordai 
penalii, dinămoviștii contraatacă su- 
pranumeric. Golul părea ca și înscris, 
însă Frățilă, aflat în poziția cea mai 
bună, a șutat pe lîngă poartă. în mi
nutul următor, poate și din cauza su
părării că au ratat o astfel de Situa
ție, jucătorii noștri au fost surprinși 
nepregăfiți. Popa nu l-a putut opri 
pe Șuarez decîf prin fault în careu. 
Mazzola a executat cu precizie lo
vitura de la 11 m, făcînd inutil plon
jonul curajos al lui Datcu.

Jocul devine nervos, „remarrîn- 
dü-se" mai ales italienii. Mai erau de 
jucat încă două minute și o a treia 
partidă „Internazionale"-,,Dinamo" pă
rea inevitabilă. îți acel moment însă, 
după o serie de corners la poarta 
apărată de Dated, mingea l-a găsit 
complet riemarcat pe fundașul Fac- 
chetti, ieșit în atac pentru a jüca 
o „ultimă carte", și... 2—0.

Fără a subestima valoarea recu
noscută a fotbaliștilor antrenați de 
Herrera, e de arătat că echipa „Di
namo" București ar fi putut realiza o 
performanță de răsunet. „Revanșa de 
la Milano — remarca Herrera —- he-ar 
fi adds poate victoria îri meci, dar 
nu la o diferență care să ne mai asi
gure calificarea. La București Dinamo 
putea cîștiga cu 2—3 puncte dife
rență. Și, dacă ne gîndim la golul 
ratat pe „San Siro" de Frățilă, acum 
v-aș fi felicitat pentru calificare".

Lăsînd totuși la o parțe aceste 
considerații generale, este de remar
cat că în meciul de ieri dinămoviștii 
n-au mai jucat cu aceeași vigoare, 
nu Și-au mai organizat jocul atîf de 
bine cum au făcut la București. Com
partimentul cél mai slab a fost înain- 
tarea ; nici unul din componenții 
acesteia nu s-a comportat la valoarea 
reală.

II'

ion DUMITRIU

C.C. al P.C.R. Iau parte, ca invi
tați, delegații ale partidelor poli
tice italiene.

Creat în urmă cu doi ani, prin 
desprinderea aripii de stânga din 
Partidul socialist, cel mai tînăr 
partid politic italian, P.S.I.U.P., 
dezbate în cadruj primului său 
congres o serie de probleihe cu
prinse în tezele studiate în perioa
da dinaintea congresului, printre 
care : atitudinea față de coaliția de 
çentru-stînga, față de. pnificarea 
dintre socialiști și social-democrați, 
probleme politice, economice, pre
cum și ale situației 
Secretarul general 
Tullio Vecchietti, a 
portul politic.

internaționale. 
al partidului, 
prezentat ra

Comunicat

PRAGÀ 16 (Agerprés). — în 
urma vizitei oficiale a lui A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.,, îh R, S. Ceho- 
șibvâcă ä fbst dat publicității .tin 
comunicat în care se arătă că între 
V. David, ministrul de externe al
R. S. Cehoslovace, și ministrul de 
externe sovietic a avut ioc un 
schimb de păreri asupra principa
lelor probleme ale situației inter
naționale actuale și dezvoltării co
laborării sovieto-cehoslovace. Mi
niștrii au subliniat că „agresiunea
S. U.A. în Vietnam care se înte
țește implică un pericol pentru 
pace și securitate în întreaga lume. 
Ei au exprimat hotărîrea fermă a 
guvernelor lor de a acorda și pe 
viitor R. D. Vietnam un ajutor 
multilateral în lupta împotriva a- 
gresorilor americani“.

Au fost discutate, de asemenea, 
problemele securității europene, 
conștatîndu-se că politica R. F. 
Germane și îndeosebi încercările 
cercurilor conducătoare de la Bonn 
de a obține acces la arma nucleară 
implică o amenințare la adresa 
păcii în Europa și în întreaga lume.

HANOI

revistei
Hoc Tap“11

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum informează agenția V.N.A., 
la 15 decembrie s-a sărbătorit la 
Hanoi cea de-a 10-a 
a revistei. „Hoc Tap“ 
organul teoretic și 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam. Cu acest prilej, a avut 
loc o festivitate la care au luat 
cuvîntul Truong Chihh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al par
tidului și redactor responsabil al 
revistei, și Hong Cuohg, din par
tea colegiului de redacție.

Cu prilejul. aniversării, revistei 
i-a fost conferit Ordinul Muncii 
clasa I.

aniversare 
(„Studii“), 

politic al

Oamenii muncii din Albania au 
obținut succese în dezvoltarea di
verselor ramuri ale industriei. în 
cursul primelor 11 luni ale anului, 
producția industriei electrice a 
sporit cu 11,5 la sută față de 
prevederile planului, producția in
dustriei alimentare cu 6,6 la sută, 
iar a industriei constructoare de 
mașini cu 2,8 la sută. în cursul a- 
nului curent, muncitorii albanezi 
au realizat 50 de produse industria
le noi, printre care și motorul 
Diesel de 20 CP. Agenția A.T.A. a- 
nunță ca mai multe întreprinderi 
industriale din R.P. Albania au în
deplinit sarcinile planului cincinal.

R. P. BULGARIA

La Sofia a intrat în funcțiune o 
nouă uzină producătoare de apa
rate telefonice și de telegrafie. 70 
la sută din producția uzinei va fi 
formată din centrale telefonice au
tomate, stații telefonice locale, te
lefoane cu comutatoare etc.

Agenția B.T.A. anunță că, tot
odată, la combinatul textil „Mari
ta“ din Plovdiv a fost dată în ex
ploatare o nouă secție de vopsito- 
rie și apretură, iar secția de fila
tură a combinatului a fost lărgită. 
Se prevede că în viitor combinatul 
va da în numai nouă luni o pro
ducție de țesături echivalentă cu 
aceea realizată într-un an în Bul
garia antebelică. în prezent, com
binatul realizează 70 de sortimente 
de produse.

TURCIA

în Turcia a fost înființată Aso
ciația de petrol și chimie „Petkim"', 
întreprindere la construcția căreia 
Oficiul de petrol din Turcia va 
contribui cu 75 la sută din întrea
ga valoare a investițiilor. Pentru 
început întreprinderea „Petkim" 
va obține un venit anual de 35 
milioane dolari. Construcția aces
tui important obiectiv economic 
va asigura loc de muncă pentru 
10 000 de muncitori.

rilor închise, ascunse ce
lor mulțl prin grele per
dele de pluș, cluburi în 
care pătrund riumai regi 
ai petrolului, di oțelu
lui, ai uraniului. Este un 
spectacol cu scenă fos
forescentă, îh contrast cu 
decorul fumuriu al cartie
relor de la poalele colinei 
pe căre se înalță Palatul 
Justiției, din Grand-Sa- 
blon și Petit-Sablon, de 
pe bulevardul Anvers — 
bulevard ai tarabelor 
murdare, al tristeții vîs- 
coase, dureroase și reci.

în casa berarilor se 
reunesc membrii asocia
ției faimoșilor „Maîtres 
Cambiers", o confrerie ca 
toate celelalte confrerii cu

țla finanțelor, industriei 
comerțului. In același 
timp, îri capitala belgia
nă — și nu numai în ca
pitală — se află nurrțe- 
roase sedii de sindicate. 
Tradiția siridicală este 
veche, dat fiind că pro
letariatul belgian e nu
meros și a dat de-a lun
gul vremii numeroase bă
tălii rhuncitorești.. Munci
torii evocă adesea greva 
generală de la sfîrșitul a- 
nulüi 1960 și începutul a- 
riului 1961, apreciată ca 
„cea mai mare bătălie, de 
clasă" dih această țară. 
De atunci, nimeni nu _s-a 
mai încumetat să consi
dere Belgia ca țara occi
dentală cèa mal „calmă".

diul viitor al Comunității 
Economice Europene, deși 
perspectivele de viitor 
nu sînt. deloc clare — 
Rue des Colonies (strada 
coloriiilor) coboară în 
pantă spre gara cen
trală, cu numele neschim
bat. Lîngă Anvers se 
înalță coșiirile uzinelor 
care răfiriează arama a- 
dusă din Congo In mar- 
giriea Bruxelles-ului, în 
vecinătatea Anvers-ului, 
la Liège, la Mons, se con
struiesc motoare, apa- 
ratăje electrice insta
lații electronice, cu ger- 
rrianium din Congo, cu a- 
ramă și cositor, și fier, și

confurur
• Un imens exod cotidian © Piața cu fațade dantelate © Azi pe 
Rue des Colonies ® Vocația invenției

dării aurite pe care Victor 
Hugo ar fi vrut „să le de
seneze unul după altul", 
în zilele noastre, piața cu 
fațade dantelate atrage 
milioane de turiști, care 
fotografiază ansamblul și 
detaliile, care sorb o bere 
în micile berării din demi
soluri sau din piynițele 
boltite, care reeditează 
scene din picturile fla
mande în restaurantele cu 
gust ales și note de plată 
cu gust amar, care vin 
duminică dimineața pen
tru a vedea tîrgul de 
azalee și micșunele, de 
garoafe și hortensii, dar 
mai cu seamă piața pă
sărilor, cu sute de colivii. 
Seara, staționează somp
tuoase limuzine america
ne : sînt obișnuițil clubu-

uhiforme și rithri speciale. 
Belgienii spun despre ei 
că sînt „individualiști" și, 
totodată, oricîi ar păred 
de paradoxal, „asociătio- 
niști" — cluburi, societăți, 
asociații de țot felul a- 
bundă în toate localități
le, aș spune pe toate stră
zile. Numai la Bruxelles 
sê pot număra pesté cinci 
sute de asociații pentru... 
organizarea timpului li
ber.

Place de Brouckèrè, 
bulevardul Onspach, 
bulevardul Adol- 

phe-Max... De-a lungul 
lor defilează Bruxelles-ul, 
cu pietoni liniștiți sau 
expansivi, cu tramvaie 
cam anacronice, cu ma
șini elegante — mulțimea 
și cei „aleși", aristocra-

încă nu s-a stins ecoul 
grevelor, de la Ford— 
Genck, de la regia dru
murilor aeriene și uzinele 
metalurgice din cele două 
Flandre, al demonstrații
lor furtunoase organizate 
de greviștii de la finanțe 
pe bulevardele „Centurii 
mici" a capitalei, iar mun
citorii continuă lupta sub 
diferite, forme, împletind 
revendicările economice 
cu cele politice : naționa
lizări, control democratic 
asupra întreprinderilor 
etc.

Se mai spune și as
tăzi, pe alocuri, în 
Belgia, despre Con

go: „colonia noastră".
La Bruxelles, între Rue 

Royale și Rue de la Loi — 
unde se construiește se-

zinc din Congo. în regiu
nea Anvers o întreagă in
dustrie a diamantelor in
dustriale s-a născut, în 
anii din urmă, din exploa
tarea mineiot din Kasai. 
Acum 5 ani Congo și-a 
proclamat independența. 
Există însă și azi în Bel
gia unii care nu s-au o- 
bișnuit cu gîndul că po
porul congolez trebuie 
să-și. hotărască singur 
soarta, să folosească sore 
binele lui mările bogății 
ale țării sale Evenimen
tele care au loc în Con
go nu sînt străine de ac
tivitatea unor monopoluri, 
de reîntoarcerea la Leo
poldville a unor ofițeri, 
consilieri, cadre, de ope
rațiile unor mercenari de 
origine belgiană.

Intr-o cafenea de pe
Rue Neuve sau din
Place de la Monnaie 

se va găsi oricînd ci
neva care să te infor- 
țneze că metroul din 
Paris a fost construit de 
baronul Empain — „unul 
de-al nostru" — că statis
tica a fost descoperită de 
Quételet, fracțiunile zeci
male de Stévin, iar car
tografia de Ortelins. Ar 
fi greșit să vezi orgo
liu în vocația invenției 
Peste patru ani, în margi
nea de nord a Parisului, 
un zgîrie-nori de 180 me
tri va fi cea măi înaltă 
construcție dih Europa. 
Dar pînă atunci, în comu
na Saint-Gilles — adică în 
Bruxelles . — „Turnul din 
Sud" va li clădirea cea 
mai înaltă de pe conti
nent. l-am văzut pe meș
terii care puneau pălăria 
de metal gigantului de 
80 000 de tone, la 160 m 
deasupra capitalei belgie
ne, cu o precizie de 
sincrönoscop. Pentru în
tâia oară în Europa, 
Belgia a produs fier 
alb electrolitic. Trata
rea germaniumului și fo
losirea lui în electronică 
a fost cunoscută îri Belgia 
înainte ca Statele Unite să 
treacă la producția de 
masă a tranzistorilor.

Am întrebat, poate ire
verențios : — Belgienii au 
cu adevărat vocația in
venției ?

Mi s-a răspuns cu o- 
biectivităte : — Dantelăria 
„de Anglia" esté confec
ționată, încă din secolul 
al 17-]ea, la Bruxelles. în 
veacul trecut, Belgia a 
fost țara convertizörulüi 
Bessémer, a sodei causti
ce, a locomotivei. Fiecare 
popor are geniile lui crea
toare. Noi Ie avem pe ale 
noastre. Dacă omenirea a 
folosit de pe urma lor, în
seamnă că ne-am făcut 
datoria.

Sub aparența orgoliului 
se ascunde adeseori vo
cația modestiei.

Horio LIMAN
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se pronunță însă în 
mod hotărît împotri
va participării țării 
la agresiunea ame
ricană. Iată o demon
strație a mamelor la 
Canberra. „Să ne 
salvăm fiii", „Ne opu
nem mobilizării fiilor 
noștri pentru servi
ciul militar peste 
mări" — scrlo pe 

pancarte

Citind declarațiile 
unor politicieni șl o- 
flțerl superiori, unele 
ziare australiene în
cearcă să „pregă
tească" opinia publi
că din țară în legă
tură cu trimiterea do 
noi trupe în Vietna
mul de sud. Opinia 
publică australiană 
se pronunță însă în

Pe ordinea de zi
din inițiativa României:

„Acțiuni pe plan regional 
in vederea Îmbunătățirii re- 
lațiilor de buna vecinătate 
intre statele europene"

Proiectul de rezoluție propus de țara noastră 
împreună cu alte opt state

NEW YORK 16 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres, Nicolae 
lonescu, transmite: In legătură cu problema înscrisă pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. de cătrea actualei sesiuni a Adunăm Generale a O.N.U. de către delegația 
română: „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între statele europene, aparfinînd unor sisteme 
social-politice diferite“, delegația Republicii Socialiste România a de
pus un proiect de rezoluție, ai cărui coautori sînt delegațiile Austriei, 
Belgiei, Bulgariei, Danemarcei, Finlandei, Iugoslaviei, Suediei și Un
gariei.

Proiectul a fost difuzat în vederea apropiatei discutări a acestei 
probleme în Comitetul politic.

de bund vecinătate între statele europene, aparfinînd 
social-politice diferite“, delegația Republicii Socialiste R

în project se arată : „Adunarea 
Generală, avînd în vedere preve
derile Cartei Organizației Națiuni
lor Unite prin care statele membre 
și-au afirmat hotărîrea de a trăi în 
pace unul cu celălalt într-un spirit 
de bună vecinătate și de a dezvol
ta între națiuni relații amicale în 
vederea consolidării păcii,

Reamintind rezoluțiile 
(XII) și 1301 (XIII) care 
statele „să depună toate 
rile pentru consolidarea păcii in
ternaționale, dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare și să ia 
măsuri eficace pentru aplicarea 
principiilor relațiilor pașnice și de 
bună vecinătate",

Conștientă de răspunderea care 
incumbă astăzi tuturor țărilor, 
mari sau mici, pentru asigurarea 
unui climat de colaborare și secu
ritate în lume și de aportul pe 
care îl constituie, în vederea atin
gerii acestui țel, existența și dez
voltarea unor legături bilaterale 
de bună vecinătate și înțelegere 
între state,

Luînd notă cu satisfacție de pre
ocuparea crescîndă pentru dezvol
tarea relațiilor reciproce 
operare în diverse domenii 
state europene aparținînd 
sisteme social-politice diferite, 
baza principiilor egalității 
drepturi, respectului și avantaju
lui reciproc,

Convinsă că orice îmbunătățire 
a relațiilor pe plan european, răs-

1236 
invită 

efortu-

de co- 
între 
unor 
, pe 

în

punzînd intereselor statelor din a- 
ceastă regiune a lumii, exercită in 
același timp o influență pozitivă 
asupra ansamblului relațiilor sta
telor și contribuie la crearea unei 
atmosfere favorabile cauzei păcii 
și securității internaționale și so
luționării marilor probleme încă 
nerezolvate :

1. Salută interesul crescînd pen
tru dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și colaborare între sta
tele europene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite, în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte do
menii ;

2. Subliniază importanța menți
nerii și extinderii contactelor în
tre aceste state pentru dezvoltarea 
colaborării pașnice între popoarele 
continentului european, în 
întăririi pe toate căile a 
securității în Europa ;

3. Cheamă guvernele 
europene să-și intensifice 
rile îndreptate spre îmbunătățirea 
relațiilor reciproce în vederea 
creării unui climat de încredere 
favorabil unei abordări eficiente a 
problemelor care frînează în pre
zent destinderea în Europa și în 
întreaga lume ;

4. Hotărăște să continue a acor
da atenție măsurilor și acțiunilor 
de natură să promoveze relațiile 
de bună vecinătate și de cooperare 
in Europa".

Lucrările Adunării Generale
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, a rostit joi un 

. discurs în fața Adunării Generale 
a O.N.U. Explicînd politica brita- 

; nică față de Rhodesia de sud — 
• criticată atîț în cadrul, cît și în 

afara O.N.U. — Wilson a afirmat 
că „nimeni nu putea să facă mai 

: mult“ decît Anglia, care a aver- 
; tizat pe Smith în

„consecințele 
acțiunii ilegale 
întreprinse la 11 noiembrie“. El 
a chemat Adunarea Generală să 
sprijine fără rezerve sancțiunile 
economice și financiare adoptate 
de Marea Britanie. Wilson și-a 
exprimat părerea că forța mili
tară nu constituie o soluție a pro
blemei. Referindu-se 
din Vietnam, Wilson a 
cesta „aruncă o umbră 
samblului relațiilor 
nale“, dar a încercat 
răspunderea pe victimele agresiu
nii. în timp ce Wilson își rostea 
discursul, reprezentanții majorită
ții țărilor africane au părăsit sala.

După cuvîntaiea primului mi
nistru britanic, adunarea a adop
tat în unanimitate raportul Consi
liului Economic și Social, rezolu
ția privind lucrările ultimei con-

ferințe internaționale pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, raportul de activitate 
Comitetului pentru organizarea 
nului cooperării internaționale, 
rezoluție prin care 
raportul anual al 
Securitate, precum 
mente.

«
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PARIS 16 (Agerpres). — La 16 
decembrie a luat sfîrșit la Paris 
sesiunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. Sesiunea nu a adoptat ho- 
tărîri importante în problemele 
care în momentul de fată îi preo
cupă pe partenerii N.A.T.O.

în ce privește problema 
mană, miniștrii constată, în 
nicatul final, că „nu a fost 
nici o soluție pînă acum a acestei 
probleme“ și reafirmă vechile po
ziții în ce privește reunificarea 
Germaniei și Berlinul occidental. 
Referindu-se la problema Cipru
lui, comunicatul arată că „partici- 
panții la sesiune au subscris la 
apelul lansat de secretarul gene
ral al O.N.U. privind reluarea în- 
tr-un spirit constructiv a discuții
lor între Grecia șl Turcia“. Ocu- 
pîndu-se de situația din Vietnam, 
comunicatul se mărginește să scoa
tă în evidentă intervenția secre
tarului de stat, Dean Rusk, 
cută în cadrul dezbaterilor,

tînd că „țările membre ale N.A.T.O. 
vor continua consultările asupra 
problemelor care se pun în afara 
zonei pactului Atlanticului de 
nord“.

în comunicat se relevă, printre 
altele, că membrii Consiliului mi
nisterial au examinat relațiile Est- 
Vest. Comunicatul susține că 
„membrii N.A.T.O. vor continua 
îmbunătățirea relațiilor lor cu U- 
niunea Sovietică și cu celelalte 
țări ale Europei răsăritene“.

Comunicatul arată că miniștrii 
au hotărît „să se continue întîlni- 
rile periodice în cadrul N.A.T.O. 
pentru examinarea amănunțită a 
aspectelor tehnice ale controlului 
armamentelor și pentru a studia 
posibilitățile unor noi progrese în 
domeniul dezarmării“.

în încheierea comunicatului se 
arată că „miniștrii au însărcinat 
Consiliul permanent să reexami
neze bazele organizării și finan
țării forței mobile a comandamen
tului aliat din Europa“.

LONDRA 16 (Agerpres). — După 
ce, la 15 decembrie, Guineea și 
Tanzania au rupt relațiile diplo
matice cu Marea Britanie deoa
rece aceasta nu a întreprins mă
suri eficiente pentru a înlătura re
gimul rasist de la Salisbury, la 16 
decembrie alte țări au urmat a- 
cest exemplu. Agențiile de presă 
au transmis în tot cursul zilei de 
joi telegrame anunțînd că alte 
state africane — R.A.U., Mali, 
Mauritania, Ghana, Congo (Brazza
ville) au rupt relațiile diplomatice 
cu Marea Britanie, iar Somalia, 
care anunțase ulterior că va relua 
relațiile diplomatice cu Londra, a 
declarat că nu va face acest lucru.

Totodată, numeroși șefi de state 
și guverne africane au făcut de
clarații în care arată că sprijină 
hotărîrile sesiunii ministeriale a 
O.U.A. de la Addis Abeba, prevă- 
zînd ruperea relațiilor diplomatice 
cu Marea Britanie și luarea unor 
măsuri severe împotriva guvernu
lui rasist de la Salisbury.

„Am ycis 1o @oo 
de congolezi“

acest prilej, avtnd pe Sourou Ml- 
gan Apithy ca șef al statului, iar 
pe Justin Ahomadegbé ca prim- 
minlstru, nu a durat prea mult.

Prefexfînd neînțelegerile perso
nale și vechea rivalitate dintre cel 
doi, incitată de sprijinitorii lui H. 
Maga, armata a intrat recent din 
nou în scena politică. Sub firmă 
de „arbitru", ea a repetai rolul de 
acum doi ani, pentru a nu lăsa, 
cum se exprima generalul C. So- 
glo, șeful sfatului major și vioara 
înfîi în declanșarea evenimentelor, 
ca „fara să alunece în haos”. Așa
dar, Apifhy și Ahomadegbé au fost 
înlăturați. Singura deosebire este 
că dé data aceasta, generalul pre
feră să consume prerogativele pu
terii din culise, lăsînd pe președin
tele Adunării Nationale să înde
plinească funr.fiile rămase vacante 
pînă la viitoare alegeri. „Armata 
— declara C. Soglo după destitui
rea conducătorilor — nu intențio
nează să-și asume puterea decît 
dacă poporul o dorește". Tnlr-ade- 
văr, poporul nu și-a spus încă cu- 
vînful. Este pufin probabil — scrie 
ziarul „Le Monde" — ca sindica
tele să accepte atitudinea milita
rilor și nu este exclus ca ele, așa 
cum au procedat în octombrie 
1963, să scoată masele în stradă. 
Deocamdată, Dahomeyul se pregă- 

, teșfe de alegeri. Protagoniștii — 
Apithy, Ahomadegbé și Maga 
și-au creat partide politice proprii, 
și-au împărfif sferele de influentă 
pe zone geografice ale tării și an- 
tecalculează sufragiile susceptibile 
a-i reinstala în fotoliile preziden
țiale, în timp ce amazoanele în u- 
niformă (aluzie la rolul armatei — 
n.r.) își continuă rolul de „supra
veghere".

Nicolas POPOVICI

SAIGON 16 (Agerpres). — La 
cazarma centrului de informații al 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud, situată în plin centrul Sai- 
gonulul, a explodat joi o bombă 
care a rănit trei soldați și un ofi
țer american. Potrivit agenției 
Associated Press, partizanul sud- 
vietnamez care a instalat bomba 
s-a făcut nevăzut. Aceeași agenție 
menționează că este pentru prima 
dată cînd partizanii sud-vietna- 
mezi atacă cu succes centrul de 
informații american. Orașul Saigon 
a căpătat aspectul unui oraș ase
diat. Pe măsură ce se apropie data 
de 20 decembrie, cînd va avea loo 
cea de-a cincea aniversare a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, măsurile excep
ționale se intensifică în Saigon, 
adaugă agenția U.P.I.

Pentru a-și asigura o securitate 
cît de cît stabilă, Comandamentul 
american recurge la intimidarea 
populației civile, relatează postul 
de radio Eliberarea. La începutul 
lunii decembrie, autoritățile mili
tare americano-saigoneze i-au for
țat pe locuitorii din centrul Fulak 
să se mute în centrul districtual 
Binh Khe. Dar în timp ce aceștia 
traversau un rîu, avioane ameri
cane i-au mitraliat, omorînd 14 
persoane șl rănind alte 10.

Aceeași agenție relatează că între 
14 șl 16 decembrie, forțele de eli
berare națională din provinciile 
Phu Yen și Binh Dinh au scos 
din luptă trei companii și cinci 
plutoane aparținînd trupelor ame
ricano-saigoneze.

guvernul de la Madrid consideră 
timpul tertipurilor juridice ale 
„Cărții albe“ londoneze ca depășit. 
Ea nu ezită, de asemenea, să a- 
mintească „impietările teritoriale 
engleze în fiecare perioadă de
slăbiciune spaniolă, ofertele de re
stituire de fiecare dată cînd Anglia 
avea nevoie de prietenia sau ne
utralitatea binevoitoare a Spaniei”. 
In fine, cartea se pronunță pentru 
reluarea dialogului dintre Londra 
și Madrid în problema Gibralta- 
rului, guvernul spaniol fiind dis
pus să examineze 
compromis", după cum 
generalul Franco înfr-un 
terviu acordat ziarului 
Express".

Este prematur să se 
că un asemenea compromis ar pu
tea fi realizat, cel puțin judecind 
după antecedente. Se poate însă 
aprecia cu certitudine că „Cartea 
roșie" a deschis un nou episod al 
disputei anglo-spaniole în proble
ma Gibralfarului.

Diferendul anglo-spaniol în pro
blema Gibralfarului reintră în ac
tualitate. Recent, în Spania a apă
rut o „Carte roșie", în care gu
vernul spaniol își expune poziția 
în legătură cu Gibraltarul. Obser
vatorii politici consideră apariția 
acestei cărți drept o replică la 
„Cartea albă" publicată în luna 
aprilie la Londra.

Disputa anglo-spaniolă are o 
lungă istorie, mai precis ea datea
ză din momentul cînd Marea Bri
tanie a acordat Gibralfarului un 
statut de autoguvernare internă, 
pe baza unei noi constituții. Diplo
mația spaniolă a început de atunci 
să revendice cu insistență dreptul 
asupra „stîncii”, invocînd Tratatul 
de la Utrecht, din 1713, prin caro 
Gibraltarul devenea domeniu al 
coroanei britanice. Tratatul preve
dea, printre altele, că în cazul cînd 
Marea Britanie ar intenționa vreo
dată să „înstrăineze” acest terito
riu, prima care va avea un cuvînf 
de spus ar fi Spania. Considerînd 
autoguvernarea drept o „înstrăina
re”, guvernul spaniol dorește să 
ocupe Gibraltarul și să-l anexeze 
Spaniei.

în acest scop, autoritățile spa
niole au trecut la blocada econo
mică a coloniei britanice, ceea ce 
a dus la reducerea considerabilă 
a comerțului Gibralfarului. La rîn- 
dul ei, Marea Britanie, care are 
aici o mare bază militară, nu este 
dispusă să cedeze presiunilor. în 
amintita „Carte albă”, guvernul 
britanic respingea pretențiile Spa
niei, precizînd că suveranitatea 
britanică asupra Gibralfarului este 
„indiscutabilă”.

După opt luni, în care se pă
rea că ambele părți s-au împăcat 
cu situația creată, guvernul spaniol 
lansează un nou atac frontal. „Car
tea roșie" tinde să dovedească, 
potrivit agenției France Presse, că

Din păcate, Dahomeyul a deve
nit o fără în care stabilitatea sau 
instabilitatea politică este la bunul 
plac al armatei ; de atitudinea ei 
depinde, în ultimă Instanfă, dacă 
un guvern se menfine ori nu ia pu
tere, și cît.

în anul 1963, cabinetul condus 
de H. Maga se clătina sub presiu
nea manifestațiilor maselor popu
lare nemulfumite. Pentru a evita e- 
venfuale surprize, militarii l-au 
pus pe fugă și s-au instalat la pu
tere pe care au exercifat-o pînă la 
alegerile din ianuarie anul urmă
tor. Dar nici formula alcătuită

se ia notă 
Consiliului
și alte docu-

legătură cu 
incalculabile ale 

și iresponsabile

fostului premier 
Chombe, a îm- 
interviu acordat 
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El este au
de romane

de mărfuri în valoare de 6,3 mi
liarde mărci.

NISA. A încetat din 
torul englez Somerset 
în vîrstă de 91 de ani. 
torul a aproximativ 30 
și 200 de povestiri.

000 de muncitori lta-
au

ROMA. 200
lient din industria alimentară 
declarat grevă în sprijinul reven
dicărilor legate de încheierea u- 
nui nou contract

Agenția Chiria 
la 15 decembrie

a plenarei a rostit o cuvîntare 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Cuban.

BERLIN. Intre R.D.G. și R. P. 
Ungară a fost semnat un acord co
mercial pe anii 1966—1970. Cele 
două țări vor proceda la un schimb

LONDRA. Miercuri au avut 
loc funeraliile lui George Con-

stantinescu, cunoscut inventator, 
creator al științei sonicității, 
membru de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia.

și-a 
parașutele 
reduce

•fc

în Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome, repre
zentanții G-uineei, R.S.S. Bieloruse, 
Republicii Mali, României și ai al
tor țări au sprijinit lupta dreaptă 
a populației din coloniile portu
gheze.

„Raportul privind activitatea 
monopolurilor străine în teritoriile 
aflate sub administrația portughe
ză, în pofida deficiențelor sale, 
subliniază încă o dată relația care 
există între interesele economice 
ale puterilor coloniale și sprijinul 
politic pe care aceste puteri îl a- 
cordă direct sau indirect guverne
lor din sudul Africii, și anume ale 
Rhodesiei, Africii de sud și terito
riilor aflate sub administrația por
tugheză. Iată de ce se impune ca 
Adunarea Generală să ia noi mă
suri“, a declarat reprezentantul 
țării noastre, Mihai Magheru.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Retras temporar din „afaceri", 
colonelul Mike Hoare, colabora
tor apropiat al 
congolez, Moise 
părtășit într-un 
ziarului belgian 
que" unele aspecte din activita
tea desfășurată de el în Congo, 
unde a condus direct operațiunile 
mercenarilor albi împotriva pa- 
trioților congolezi.

Potrivit declarației sale, merce
narii au ucis în Congo aproxima
tiv 10 000 de persoane, printre 
care numeroși copii și tineri care 
nu împliniseră vîrsta de 18 ani. 
în Congo, a continuat el, trăiesc 
aproximativ 14 milioane de per
soane, și consider că jumătate 
fac parte din forțele patriotice. 
Mike Hoare recunoaște, potrivit 
ziarului belgian, că a dat dispo
ziții personal ca toți patrioții fă- 
cuți prizonieri să fie torturați, 
iar după aceea uciși.

Gemmî-6 a amerîzat
KENNEDY 

(Agerpres). — Na- 
cosmică „Gemini- 
cu Walter Schirra 
Thomas Stafford 
bord și-a încheiat

1 500 nave Imobilizate în porturile japoneze
TOKIO. în urma grevei marinarilor, declarată la 27 noiembrie, în 52 

de porturi din Japonia au fost imobilizate 1 500 de vase. Greva s-a 
extins la întregul transport naval. Sindicatul a declarat că posedă mij
loace pentru o grevă de lungă durată. Dacă greva se va prelungi, 
economia japoneză este amenințată cu pierderi serioase. Trei pătrimi 
din necesarul de materii prime și combustibil sînt procurate din străi
nătate. De asemenea, exportul, care are o importantă vitală în economia 
tării, a fost serios afectat.

MOSCOVA. La 16 decembrie la 
Moscova au început lucrările se
siunii Sovietului Suprem al Fede
rației Ruse. La aceste lucrări 
participă L. Brejnev, A. Kosighin, 
N. Podgornîi și alți conducători 
de partid și de sfat. La sesiune 
vor fi discutate planul de stat de 
dezvoltare a economiei naționale 
a republicii pe anul 1966 și bu
getul federației pe anul 1966.

cordarea de despăgubiri victime
lor iugoslave de pe urma fascis
mului și nici celelalte obligații 
rezultate din cel de-al doilea 
război mondial. S-a arătat, de ase
menea, să reînvierea activității e- 
lementelor neofasciste și a acțiu
nilor transfugilor iugoslavi în 
R.F.G. constituie un important ob
stacol în calea dezvoltării normale 
a relațiilor dintre cele două țări.

VARȘOVIA.
Nouă anunță că 
a avu? loo o întîlnire intre amba
sadorii R. P. Chineze și S.U.A., 
acreditați în R. P. Polonă. Întîlnl- 
rea a durat două ore și 55 minute.

HAVANA. Plenara conducerii 
naționale a Uniunii Tinerilor Co
muniști din Cuba a analizat acti
vitatea organizațiilor uniunii și a 
adoptat planul de activitate pe 
anul 1966. La ședința de închidere

BELGRAD. Comitetul pentru 
facerile externe și relațiile inter
naționale al Vecei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia a constatat dez
voltarea nefavorabilă a relațiilor 
cu R. F. Germană. Membrii comi
tetului au subliniat că R.F.G. nu 
și-a respectat obligațiile privind a-

ATENA. Teatrul de Operă a 
prezentat în premieră opera „Ev- 
gheni . Oneghin" de Ceaikovski. 
Rolul titular a fost interpretat de 
baritonul Dan Iordăchescu. 
Spectacolul, la care au partici
pat numeroase personalități ale 
vieții politice și culturale, s-a bu
curat de succes, cîntărețul fiind 
rechemat de mai multe ori la 
rampă.

GEO GRAFIE LA ORDINEA ZI
LEI : Barajul de la Karlba, caro 
blochează: apele fluviului Zam
bia, formînd unul din cele mai 
mari lacuri artificiale din lume, 
este rodul muncii a 10 000 de 
oameni, timp de 5 ani. Con
strucția a fost terminată în 1960. 
Hidrocentrala de la Kariba a- 
provizionează cu curent electric 
minele de cupru din Zambia 
(care furnizează 42 la 6ută din 
producția mondială a acestui 
minereu). Ea poate fi însă o- 
prită prlntr-un ordin de la 
Salisbury — Kariba aflîndu-se 

pe teritoriul Rhodesiei

CAPE
16 
va 
6“ 
și 
la 
joi zborul, amerizînd 
la ora 15,29 (GMT) în 
apele Oceanului At
lantic, la 630 mile 
sud de Insulele Ber- 
mude. „Gemini-6" a 
zburat în spațiu pes
te 25 de ore, încon- 
jurînd de 16 ori Pă- 
mîntul. Miercuri, du
pă manevre complica
te, cei doi cosmonauți 
s-au apropiat de „Ge
mini-7", realizînd un 
„rendez-vous spațial". 
Timp de mai multe 
ore cele două nave 
au zburat în forma
ție. în unele momente 
distanța dintre ele nu 
era decît de 1,20— 
1,50 m. Un rol impor
tant în manevrarea 
navei „Gemini-6" și 
în efectuarea întîlni- 
rii spațiale a revenit 
cosmonautului Wal
ter Schirra. Joi, la 
14,53 (GMT), Schirra 
și Stafford au pus în 
funcțiune motoarele- 
rachetă pentru a re
duce viteza de zbor 
a navei și a se apro
pia treptat de Pă- 
mînt. Echipajul navei 
„Gemini-7" nu a reu
șit, din cauza unei de
fecțiuni, să filmeze 
manevrele de cobo- 
rîre ale colegilor lor, 
așa cum se prevedea 
în program. Cu 20 de 
minute mai tîrziu 
„Gemini-6“ a intrat 
în straturile dense ale 
atmosferei și 
deschis 
pentru a 
mai mult viteza 
zbor. în regiunea a- 
merizării „Gemini-6“ 
era așteptat de cinci 
nave, printre care și 
portavionul „Wasp" 
cu avioane și elicop-

fere la bord. La 16,30 
(GMT) „Wasp" s-a a- 
propiat de cei doi 
cosmonauți care se a- 
flau la 12 mile de 
portavion. Schirra și 
Stafford s-au urcat la 
bordul portavionului 
unde li s-a făcut o 
primire entuziastă. 
Cei doi cosmonauți 
au declarat că se simt 
foarte bine. în drum 
spre Cape Kennedy ei 
vor fi supuși la bor
dul portavionului pri
melor consultări me
dicale, care vor fi 
continuate la Centrul 
spațial din Houston.

Intre timp, „Gemi
ni-7“ își continuă zbo
rul. Joi, la 16,54 
(GMT), nava a în
ceput a 179-a revolu
ție în jurul globului. 
„Gemini-7" urmează 
să amerizeze sîmbă- 
tă în aceeași regiune 
ca și „Gemini-6".

•Ar
Centrul spațial din 

Houston (Texas) a re
cepționat următoarea 
„conversație 
lă“ între 
„Gemini-6“ 
Schirra și
Stafford) și „Gemini-

7“ (Frank Borman și 
James Lovell) :

SCHIRRA: Circu
lația pare să fie den
să pe aici...

BORMAN : De ce 
n-or fi chemat un a- 
gent de circulație ?

SCHIRRA: Ești a- 
proape...

LOVELL : Văd cum 
îți miști buzele...

SCHIRRA : Mestec 
gumă...

LOVELL : E-n re
gulă. Vezi barba lui 
Frank, Wally ?

SCHIRRA : Sigur 
că da. O văd și pe a 
ta, mai bine chiar, 
acum...

LOVELL: Și vizi
bilitatea ? E mai cu- 
rînd proastă în mo
mentul ăsta...

SCHIRRA: Da, des
tul de rea, dar văd 
prin hublou și vă ză
resc pe-amîndoi...

Mai înainte, cînd 
stația de reperaj din 
insulele Canare i-a 
anunțat pe Borman 
și Lovell că „Gemini- 
6“ se afla pe orbită, 
Borman a răspuns :

— Da. Plecarea 
n-am. văzut-o, dar am 
văzut racheta suind.

spația- 
cabinele 
(Walter 
Thomas

La amerizare
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