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Alte colective raportează

REALIZAREA PLANULUI PE 1965
Constructorii
hidrocentralei

Glieorghiu-Dej
Pe graficele termenelor 

exșcufie, constructorii hidrocen
tralei. „Gh. Gheorghiu-Dej* de 
pe -geș au consemnat îndepli
nirea planului anual cu 22 de zile 
mai devreme. Peste 10 350 ml de 
galerii și funele, excavarea a 
245 200 mc de steril, străpunge
rea a 6 tronsoane pe galeria de 
fugă și captările secundare, tur
narea a 371 000 mc beton, înce
perea lucrărilor de construcții 
la încă 2 baraje pe rîul Doamnei 
și Topolog — sînt doar cîteva 
din realizări.

Pentru constructorii hidrocen
tralei de pe Argeș, o zi în plus 
peste plan înseamnă realizarea 
unui volum de lucrări în valoa
re de 850 000 iei.

Uzina de construcții de mașini Reșița. Sectorul de montaț-motoar« „Die
sel" pentru locomotive

La uzinele

Cel de-al doilea grup de 100 megawați al centralei electrice de termoflcare Craiova a produs vineri seara 
primii kllovațl de energie electrică. După terminarea probelor, noul agregat urmează să funcționeze !n ca

drul sistemului energetic național. In fotografie: Centrala electrică de termoflcare Craiova

Interesele popoarelor 
cer întărirea unității 
mișcării comuniste 
și muncitorești 
internaționale
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Muzeul
Carpaților

ISA FIE PREGĂTITE
'ajutoarele

Uzinele de construcții de mașini plinit, germen, 16<acție.șini din Reșița și-au realizat o dată cu aceasta și sarcinile de export, cum și cele de livrare selor de schimb pentru energetice și material Cea mai mare parte a lui de producție a fost obținut datorită creșterii productivității muncii, indice care a fost depășit cu 2 la sută față de plan. Economiile realizate pînă acum la prețul de cost prin reducerea consumului de metale, energie etc. depășesc 6 milioane lei.Pînă acum și-au îndeplinit planul anual de producție 20 de întreprinderi industriale din regiunea Banat, printre care întreprinderea de utilaje pentru construcții „6 Martie"-Ti- mișoara, întreprinderea mi- lieră-Orșova, întreprinderea ■^oligrafică-Timișoara.

pre- a pie- utilaje rulant sporu-
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

Sfîrșitul anului e aproape. Multe întreprinderi au raportat realizarea sarcinilor a- nuale de plan, altele sînt pe cale de a le îndeplini. Printre acestea din urmă se numără și uzina „Unio" din Satu Mare. După datele preliminare, colectivul acestei uzine va realiza planul anual cu circa 10 zile mai devreme. Concomitent, în întreprindere se fac intense pregătiri pentru producția anului viitor, primul din noul cincinal, în legătură cu stadiul acestor pregătiri, corespondentul nostru pentru regiunea Maramureș, Ion Vlanga, a avut recent o convorbire cu directorul uzinei, ing. VASILE CADARIU.

metrilor tehnici și funcționali ai acestor mașini și utilaje. Tipizarea elementelor de construcție și re- proiectarea unor produse va crea posibilitatea realizării în condiții mult mai bune a planului de producție pe anul viitor.
Mare, am analizat serios activitatea noastră înS-a stabilit un de măsuri care prindă viață.

această privință, plan cuprinzător a și început să

OLTENIA
,' r’\r.v - 'n

24 de întreprinderi
CRAIOVA (coresp. „Scîn- teii*). — Pe adresa Comitetului regional de partid Oltenia sosesc zilnic telegrame prin care oamenii muncii din uzine, fabrici și șantiere aduc la cunoștință îndeplinirea inte de termen plan pe acest rea pregătirii co-materiale a 1966. Pînă în

— După cîte știm, uzinei ti 
revin în anul viitor sarcini 
cantitativ și calitativ superioa
re. Volumul producției va crește 
cu peste 10 la sută față de 
acest an. Ce măsuri s-au între
prins pînă acum în uzină pen
tru asigurarea condițiilor teh
nice și organizatorice necesare 
realizării ritmice a planului ?

— Ați adus în discuție cîteva 
aspecte privind asimilarea noi
lor produse. Vă amintiți, desi
gur, că acum trei luni ziarul 
nostru a organizat o anchetă în 
rîndul specialiștilor din uzină. 
S-a constatat atunci că, uneori, 
conducerea întreprinderii se 
lasă furată de sarcinile curente 
și nu privește în perspectivă 
problemele legate de asimilarea 
și modernizarea produselor. 
Care este acum situația ?— Cu sprijinul biroului Comitetului orășenesc de partid Satu

(Continuare în pag. a IU-a)

B Ocrotirea sănătății populației în
I societatea noastră presupune, între altele, alături de aportul constant al medicilor de o înaltă calificare, și contribuția unui tot mai numeros personal mediu și auxiliar sanitar. In rîndurile care urmează aș dori să exprim cîteva păreri cu privire la pregătirea acestora.In anii din urmă, activitatea școlară de formare a corpului sanitar mediu și auxiliar a înregistrat mari progrese care, în ultimă instanță, se concretizează în buna pregătire tehnică de specialitate de care dau dovadă absolvenții, în modul exemplar cum își îndeplinesc deseori îndatoririle profesionale și sociale. Totuși, gîn- dindu-mă la evoluția tehnicii în cadrul științelor medicale, la noile metode terapeutice și de investigație care comportă în același timp și apariția unor tulburări nedorite legate de reacția bolnavului la un medicament sau altul, la nevoile . concrete ale deservirii sanitare în acest domeniu, cred că nu greșesc afirmînd că există condiții de a se asigura acestor cadre numite, nu întîmplător, ajutoarele medicului, o și mai bună pregătire.Aflîndu-mă de mai mulți ani ca medic și profesor în mijlocul a- cestor cadre mi-am putut da seama că în învățămîntul nostru tehnic medical nu au fost folosite încă 

toate posibilitățile pe care le oferă 
anii de școală pentru îmbinarea mal

I
I
I

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
y y

Vineri, 17 decembrie 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Populare Chineze la București, Liu Fan, cu prilejul plecării definitive a acestuia din Republica Socialistă România.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

lna- a sarcinilor de an, lntensifica- bazei tehnl- producției pe prezent și-au realizat planul anual 24 de întreprinderi republicane, de industrie locală și organizații i..ooperatiste din regiune. Printre acestea se numără exploatările Trustului minier Oltenia, Uzinele mecanice Tr. Severin, Fabrica de ciment Gura Văii, întreprinderile de foraj și forestiere din Craiova și altr unități din orașele Tg. Jiu, Corabia și Caracal. Sondorii craioveni, care și-au realizat cu 27 de zile înainte de termen planul a- nual, au depășit viteza de fora] planificată, atingînd 844 m granic/lună, în loc de 700 cît era prevăzut. Pînă la ora actuală ei au săpat 11 sonde peste plan, obținînd economii față de deviz de aproape 4 milioane lei. Minerii din abatajele bazinului Valea Motru- lui și din alte exploatări carbonifere au extins procedeele avansate de tăiere, transport șl armare metalică șl au reușit să realizeze în acest an o economie de lemn de mină de 6,4 mc la fiecare 1000 tone de cărbune extras.

— Se poate spune că în această privință stăm incomparabil mai bine decît în anii precedenți. noașterea din timp a cifrelor de plan ne-a permis să privim perspectivă, să luăm măsuri gîndite pentru pregătirea producției anului viitor. Este îmbucurător că, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, 
s-a asigurat întreaga documentație 
tehnică pentru produsele care se vor 
fabrica în primul trimestru al anului 
viitor. Pînă la 15 ianuarie, va fi pregătită și documentația pentru trimestrul II 1966. Pozitiv este și faptul că am reușit să creăm toate condițiile pentru ca sculele, dispozitivele și verificatoarele să fie executate cu cel puțin o lună înaintea începerii fabricației produselor. Aceasta este o premisă esențială pentru sporirea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor.O problemă „cheie", nemijlocit legată de îmbunătățirea activității de asimilare a noilor produse, o constituie trecerea la fipizarea ele
mentelor constructive ale noilor 
laje, îndeosebi ale diferitelor tipuri de transportoare care vor intra în fabricație anul viitor. în acest sens, s-a dovedit utilă colaborarea uzinei noastre cu institutele de proiectări, mai ales cu IPROMET și IPROMIN, care chiar de la întocmirea proiectelor țin seama de elementele de construcție tipizată. Amintesc, de asemenea, măsurile pe care le-am luat în legătură cu reproiectarea unor 
produse, cum sînt locomotivele Diesel de mină și cele electrice, podurile rulante ș.a. Scopul principal urmărit este ridicarea para-

Cu-în bine

uti-

In

„Regula de frei simplă"
Dacă s-ar face o clasificare privind producțiile la hectar obținute anul a- cesta de cooperativele a- gricole, fără îndoială că raionul Făurei s-ar situa pe unul din primele locuri: 2 756 kg grîu, 3 205 kg porumb boabe și 1 846 kg floarea-soarelui. Aceste rezultate nu sînt rodul u- nor cîmpuri de experiență, ci al unei suprafețe ce însumează aproape 90 000 hectare.Bărăganul, cît este el de bărăgan, nu s-a împăcat niciodată cu munca istovitoare, cu sudoarea. Aparenta sa generozitate, rîvnită și invidiată de țăranii din regiunile deluioase, nu stătea în capacitatea de producție a fiecărui pogon, ci în întinderea nesfîrșitelor pogoane. Abia de cînd pagina acestor întinderi a început să fie scrisă de tractoare și de alte mașini, înfrumusețată cu pudra albă a îngrășămintelor chimice, abia cînd asupra acestei gini s-a oprit privirea tentă a specialistului, răganul își merită tr-adevăr faima, din colțul cuprins hotarele raionului Făurei,

de pa- a- Bâ- în- Numai între

cele cincizeci de cooperative au vîndut statului 4 100 de vagoane cu po-7 rumb pe 1965, plus cantitatea împărțită la cooperatori, circa 4 kg în medie la ziua-muncă, în a- fară de ceea ce s-a pus de o parte pentru sămîn- ță și pentru alte nevoi. Nu-i de mirare că în prezent valoarea avuției obștești a țăranilor cooperatori din raionul Făurei înregistrează cifra de 258 250 lei la suta de ha, iar veniturile cooperativelor se vor ridica, sfîrșitul anului, la două sute de mii fiecare sută de ha ceste calcule fiind la o suprafață de 114 000 de hectare. Așa se conturează belșugul 1 rizontul Bărăganului; sub formă de vis, ci realitate concretă, căile ?Ion Constantinescu, președintele cooperativei din comuna Mircea Vodă, ne povestește: „Pînă prin1959 cooperativa noastră era slabă. Ne tot întrebam care-o fi cauza, că de muncit munceam de da sufletul din noi. Ne gîndeam că dacă împăr- țim cît mai mult la ziua-

spre vreo pentru — a- făcute pestela o- : nu 1 deDar

muncă sîntem în avantaj. De unde 1 Zootehnie mai nimic și viticultură nici pomeneală. Ca să le ai trebuie să investești bani. Or, banii, noi ziceam că stau mai bine la chimirul nostru, al iiecăruia. Și tot partidul ne-a deschis o- chii : „Aveți grijă și de ziua de mîine, nu consumați tot ce ați cîștigat azi". Ne-am dat seama că altă cale să ajungem a- colo încît să simțim teren solid sub picioare nu e- xistă. In 1961 am mărit suma repartizată fondului de bază pînă la 25 la sută din venituri ; anul trecut investițiile au reprezentat 17 la sută din venituri. Cu alte cuvinte nevoia ne-a învățat să ne apropiem de procentul pe care Raportul la Plenara C.C. din noiembrie anul acesta ne îndeamnă să-1 punem de o parte pentru fondul de acumülare. Acest îndemn izvorăște din însăși experiența noastră, a cooperativelor agricole, consemnată pe larg In noul statut. Pentru că numai deschizând larg bălerile pungii obștești, cînd a fost vorba de investiții, de consolidare, am izbutit să ne

încropim vreo 37 de construcții gospodărești. S-au făcut grajduri, maternități, puiernițe, alimentarea cu apă și curent electric în zootehnie șl cîte altele. Am plantat 36 de hectare cu viță nobilă și 22 cu pomi. Deci am investit o dată și vom avea venituri patruzeci de ani. Am mai amenajat un sistem de irigații pentru cele 100 ha cultivate cu legume. Averea obștească ne-am mărit-o la vreo zece milioane și jumătate, cam 309 000 de lei la suta de hectare. Și asta numai cu ajutorul investițiilor. Fără toate astea n-am fi ajuns să obținem circa 323 000 de lei venituri la suta de hectare pe 1965.— In acest an cît ați prevăzut să dați investiții?— Un milion și sute de mii, ceea seamnă: vaci deun autocamion, 3 garaje, o moară pentru furaje concentrate, o magazie.— Ce vă mal propuneți?

organică a studiului teoretic șl practic. După cum se știe, în ultimii ani programele de învățămînt au fost substanțial îmbunătățite ; o serie de cunoștințe perimate, inutile, au fost înlăturate. Din păcate însă, n-au fost incluse în măsura cuvenită noile cunoștințe privitoare la 
metodele moderne de diagnosticare 
și tratament, la problemele de ad
ministrare a unei terapeutici mo
derne, bazate pe ultimele cuceriri 
ale științei medicale. în complexitatea sarcinilor de asistență medicală se ivesc nenumărate ocazii din care elevii trebuie să învețe cum să se comporte în halatul alb. Este surprinzător că se mai întîl— nesc și astăzi instructori de practică în unele spitale care nu cunosc nici ei cerințele pregătirii elevilor pentru efectuarea muncii de gardă, în anii de școală se dau puține a- semenea cunoștințe. Cred că asistentele medicale ar trebui, în ultimul an de școală, să fie edificate asupra soluționării cel puțin a celor mai frecvente cazuri în care se solicită intervenția operativă, poate la o oră tîrzie, la camera de gardă a unui spital sau policlinici. Nu mai puțin necesare îi sînt și cunoștințele de nomenclatura și păstrarea medicamentelor, de administrare a acestora, precum și cele de alimentație a bolnavului, cărora în prezent li se acordă prea puțină atenție.O altă latură a procesului de formare a elevilor din aceste școli care necesită să fie studiată cu multă atenție este pregătirea practică. Aceasta nu se realizează în mod corespunzător în multe cazuri î din pricina unei colaborări insuficiente dintre conducerile școlilor și cele ale unităților în care elevii vin la practică : spitale, clinici, maternități, circumscripții. Cred că ar trebui create posibilități mai largi pentru ca elevii să participe în anii de 
școală la demonstrații clinice sau lu
crări de laborator, la prezentări de 
cazuri mai frecvente din care pot în
văța multe, completîndu-și astfel pre
gătirea. După părerea mea, trebuie 
acordată o mai mare grijă Instruirii 
în școală înainte de a începe stagiile 
de practică în unitățile sanitare, pen
tru ca elevii să fie inițiat! în proble
mele de bază ale îngrijirii medicale. 
In prezent, timpul afectat acestei Ini
țieri este stabilit uniform pentru toate 
specialitățile, fără a se ține seama de 
specificul unor activități ca, de exem
plu, tehnică dentară, laborator clinic, 
farmacie, pentru care nu este de ajuns 
un singur trimestru.în ce privește aprecierea de către profesori a cunoștințelor elevilor cred că unii colegi au o concepție greșită ; la diferite examene ei se declară mulțumiți cu însușirea de către elevi a unor noțiuni elementare, nepretinzînd a- profundarea unor probleme doar în aparență mai complicate, dar pe care vrînd-nevrînd, în momentul de față, ajutorul medicului trebuie să le cunoască. în alte cazuri, exigența profesorilor față de cunoștințele teoretice nu este dublată de aceeași preocupare a instructorilor de practică sau invers. Cîte

BACÄU (coresp. „Scînteii"). In curînd turiștii oare vor trece prin orașul de la poalele masivelor Cozla și Pietricica— Piatra Neamț — vor putea vizita un nou obiectiv : Muzeul Carpaților Românești. Noua instituție culturală se află a- cum în plină organizare. Exponatele prezentate în cele a- proape 20 de săli ilustrează originea Munților Carpați. Un mare număr de diorame vor prezenta fauna și flora actuală a munților. O hartă turistică încheie șirul exponatelor, invitînd pe turiști să viziteze locurile deosebit ția o fosile ale unor pești și altor vietăți, care atestă existența pe aceste locuri a unui fund de mare, precum și diferite păsări și mamifere mici împăiate din munții noștri.

TlRGU MUREȘ (coresp. 
„Scînteii“).— La secția de in
strumente muzicale din cadrul 
Combinatului de industrializa
re a lemnului din Reghin se 
pregătește un lot de instru
mente muzicale compus din 
mai multe viori, viole și vio
loncele ce vor fi prezentate la. 
concursul internațional al con
structorilor de instrumente 
muzicale din Liège (Belgia) ce 
va avea loc anul viitor. Alte 
loturi sînt destinate filarmoni
cilor din București, Cluj etc. 
Construcția acestor instrumen
te a fost precedată de studii și 
cercetări asupra plăcilor din 
care se construiesc, a metode
lor de colorat și lăcuire. O 
parte din cercetări s-au efec
tuat în laboratoarele INCEF. 
In felul acesta s-a putut îm
bunătăți substanțial calitatea 
instrumentelor muzicale. Ele 
întrunesc acum cerințele in
strumentelor de performanță: 
o prezentare impecabilă, su
net armonios și plin.

pentrudouâ ce în-rasă.
Gheorghe VLAD

(Continuare 
în pag. a n-a)

Mircea IONESCUmedic-profesor Podoabe pentru pomul de Iarnă
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(Continuare în pag. a Il-a)

Primiri la președintele Consiliului de Miniștri
Ion Gheorghe MaurerPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit în cursul zilei de vineri, în audiențe de prezentare, pe ambasadorii : Austriei — dr. Johann Manz, R. P. Ungare — Jozsef

Vince, Marii Britanii — Leslie Charles Glass, și Japoniei —» Akira Shigemitsu.La primiri a asistat Eduard Me- zincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
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STUDIEREA DOCUMENTELOR
CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R.
CONFERINȚE PENTRU MINERI
Șl LUCRATORI FORESTIERI

Pentru a da posibilita
te muncitorilor mineri și 
forestieri dispersați în 
numeroase locuri de mun
că de pe întinsul regiunii 
Banat (numai aceștia din 
urmă, de pildă, se ridică 
la peste 1 200, răspîndiți 
la 16 guri de exploatare) 
să cunoască și să-și însu
șească temeinic documen
tele Congresului al IX-lea 
al P.C.R., Comitetul re
gional de partid Banat a 
îndrumat comitetele raio
nale și orășenești de par
tid să organizeze pentru 
ei cicluri de conferințe, 
care sînt 
mai ales 
exploatare, 
prezentate 
despre rolul conducător 
al partidului comunist în 
opera de construire a so
cialismului în țara noas
tră și despre noua 
stituție 
cialiste 
bucurat 
o largă

Caracteristic ciclurilor 
de conferințe este îmbi
narea temelor cu caracter 
general privind politica 
partidului cu ceea ce este 
specific domeniului de ac
tivitate al cursanților. 
Astfel, pe baza consultă
rii dorințelor și sugestii
lor dnui însemnat număr 
de ascultători, alături de 
teme despre industrializa
rea socialistă, ridicarea 
nivelului de trai al po
porului, repartizarea ra-

expuse lunar, 
la gurile de 

Conf erințele 
pînă acum

a Republicii România 
pretutindeni 
participare.

con- 
So- 

s-au 
de

țională a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, 
cointeresarea materială 
etc., au fost prevăzute 
acolo unde lucrează mulți 
mineri — la Anina, în 
raionul Moldova Noua 
ș. a. — conferințe des
pre : folosirea raționa
lă a materialului lemnos 
în înaintările din subte
ran, necesitatea reducerii 
prețului de cost și îmbu
nătățirea lucrărilor mi
niere. Pentru lucrătorii 
forestieri din raioanele 
Bozovici, Orșova, Caran
sebeș, Oravița ș.a. au fost 
programate expuneri pri
vind sarcinile ce le revin 
pentru exploatarea rațio
nală a pădurilor, utiliza
rea întregii capacități a 
mecanismelor și utilajelor 
moderne cu care sînt do
tați etc.

După fiecare expunere, 
lectorii răspund întrebări
lor puse de ascultători.

Ceea ce ne preocupă în 
prezent este de a reflec
ta în mai mare măsură în 
conținutul conferințelor 
problemele specifice acti
vității auditorilor, a an
trena la expunerea lor, 
alături de lectori și in
structori ai comitetelor 
regional și raionale de 
partid, cadre cu multă 
experiență politică și pro
fesională din unitățile în 
care muncesc cursanții.

catii șî nu s-a exercitat un control asupra conținutului, a făcut ca două din consultațiile date propagandiștilor să fie necorespunzătoare.Cabinetul regional de partid Galati, conducerea
ÎN AȘTEPTAREAStudierea în toate formele învățămîntulul de partid a Documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R. ridică exigențe sporite în fața colectivelor punctelor de consultații, cere mai multă răspundere și inițiativă din partea lor. îndrumată cu grijă de comitetele de partid, activitatea punctelor de consultații constituie un ajutor de preț, atît pentru propagandiști, cît și pentru cursanți. în unele locuri însă îndrumarea lipsește. Unde duce a- ceasta, se poate vedea, de pildă, la punctul de consultații de la Rafinăria Ploiești Nord. Aci pînă deunăzi nu exista un plan de muncă, nici nu erau prevăzute consultații. Tot ce-a putut să ne spună responsabilul punctului despre activitatea ce se desfășoară aici, s-a rezumat la : „S-a îmbogățit materialul intuitiv al punctului*.Dar ce reprezenta de fapt acest material intui-

sa trebuie să ia măsuri care să asigure îndrumarea permanentă și folosirea rațională a tuturor forțelor propagandistice, existente.
N. POPESCU

UNUI RĂSPUNStiv ? Două planșe cuprin- zînd unii indici ai planului, în care nu s-au mai înscris rezultatele de cîte- va luni, două hărți, un grafic ilustrînd frecvența cursanților la învățămîn- tul de partid, precum și un tabel „normativ*, cu- prinzînd „22 sarcini* pe care le are fiecare propagandist, printre care : obligația propagandistului de a mobiliza cursanții la ședințele sindicale, la activitățile de la club. (?!?).Cerceiînd cauzele unei asemenea „activități*, am putut afla că responsabilul este nou în această muncă și nimeni nu i-a, arătat ce are de făcut. Sîntem convinși că comitetul de partid de aici va lua măsurile ce se impun pentru ca activitatea punctului de consultații, pînă acum formală, să capete cît mai grabnic un conținut bogat, interesant, corespunzător cerințelor.
C. GÄUCÄ

Ansamblul de cîntece șl dansuri din Baia Mare a prezentat de curînd spectacolul „Maramureș, 
mindră floare". In fotografie, un moment din spectacol Foto : Agerpres

© Teatrul „Barbu Delavrancea*: 
RĂDĂCINI — 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BA. 
LANSOAR — 15,30, VULPILE < 1,30.
0 Studioul Institutului de art. tea
trală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" : ondine — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCO
DILUL — 15; 17, (sala din str. Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 17.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Victoria) ; CU 
MUZICA... E DE GLUMIT — 20.

• Teatrul de Operă și Balet t 
MAEȘTRII CINTAREȚI DIN NÜRN-) 
BERG — 19.
O Teatrul de stat de operetă : CASA 
CU TREI FETE - 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : DOAMNA LUI IE- 
REMIA — 19,30, (sala Studio) : O 
FEMEIE CU BANI — 16; TEZAURUL 
LUI JUSTINIAN — 20.
© Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala, din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) ; COMEDIA ERORILOR — 19,30, 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
FII CUMINTE, CRISTOFOR ! —
19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : ANTIGONA ȘI MEDEEA —
19.30, (sala Studio) : SCAUNELE — 
20.

Gh. BUREȘINdirectorul Cabinetului regional de partid Banat
FOLOSIREA ÎNTREGII CAPACITĂȚI
A COLECTIVULUI OBȘTESC

„Regula 
de trei simplă“

(Urmare din pag. I)

Colectivul obștesc Cabinetului regional partid Galați cuprinde peste 200 tovarăși cu o bună pregătire politico-i- deologică și culturală, cu experiență în munca de propagandă. Multi dintre aceștia conduc dezbateri pe marginea documente- ldr Congresului al IX-lea al P.C.R., cercuri de consultații lor etc.La o analiză mai atentă însă se poate observa că aici forțele colectivului obștesc sînt insuficient folosite, datorită, printre altele, și unei repartizări neraționale a sarcinilor : unii primesc prea multe, alții de loc. Colectivul obștesc n-a fost antrenat pînă în prezent la rezolvarea unor sarcini actuale și importante ce

în diferite studiu, dau propagandiști-

stau în fața cabinetului. Astfel, nu s-a elaborat încă nici o expunere pentru ciclurile de conferințe, nu s-au întocmit nici lecții, nici bibliografii pe temele prevăzute a se studia în universități și școli economice serale, după ce cursanții acestora își vor fi însușit documentele Congresului.In activitatea cabinetului există și alte neajunsuri. Lectorii află uneori că trebuie să pregătească o conferință sau o consultație ' în preziua expunerii ei. Așa s-a întîmplat, de pildă, la pregătirea din luna noiembrie a propagandiștilor din orașul Galați. Faptul că lectorii au aflat numai cu 2—3 zile înainte că au de făcut expuneri, că n-au primit din partea conducerii cabinetului nici un fel de indi- La librăria centrală din IașiFoto î M. Cioc

— Multe. Să vă dau un exemplu. Anul acesta am obținut 3 264 kg grîu, 4 472 kg porumb și 2 270 kg floarea-soarelui la hectar. Ne punem întrebarea : dar dacă am fi administrat pămîntului și mai multe îngrășăminte chimice decît cele 120 de tone ? N-am fi avut rezultate și mai bune ? De aceea, ne gîndim să amenajăm un sistem de irigații pentru vreo 700 de hectare și să mărim an de an cantitatea de îngrășăminte chimice. Ne mai gîndim să amenajăm o seră pentru legume de 5 000 mp și să mărim numărul vacilor de rasă la 350 de capete.— Sînteți convins că atunci cînd veți avea adunare generală țăranii cooperatori au să fie de acord cu asemenea cheltuieli ?— Faceți un sondaj, ne răspunde președintele zîmbind.Bună idee 1 Interpelăm pe un bărbat ceva mai în vîrstă, înalt, cu părul alb. 11 cheamă Dumitru C. Panțuru.— Aveți vreo muncă de răspundere în cooperativă ?— Nu, simplu cooperator.— Ce părere aveți despre rolul investițiilor și dl fondului de bază?— Să încerc să vă răspund prin- tr-un fel de regulă de trei simplă. Dacă datorită investițiilor de pînă acum am izbutit să ridicăm în anul ăsta valoarea zilei-muncă la 39 de lei, din care în numerar 25 de lei, din investițiile ce se vor face de aci-ncolo la cît o s-o ridicăm ?Un răspuns ca din carte. Cred și eu, dacă porniți de la 39 de lei...Ștefan Pitrop, șef de echipă :— Să vă fi nimerit acum cîțiva ani la cîte o adunare generală de-a noastră ; mamă, mamă, ce mai gălăgie făceam cînd auzeam rostindu-se cuvîntul investiție 1 A- cum și un copil vede că de fapt fondul de bază nu ne-a făcut să cheltuim, ci să cîștigăm. Este exact ca rădăcina pentru copac...
Valoarea „minimului“Dintr-o discuție purtată cu tovarășii din conducerea consiliului ra

ional agricol a reieșit că nici una din cele cincizeci de cooperative nu a repartizat mai puțin decît minimul prevăzut pentru fondul de bază în vechiul statut. La o privire mai atentă observi însă că a- cest minim, dacă te ții de litera lui, are multe neajunsuri. Cîteva exemple culese de la cooperativa din Șuțești, Și aici, minimul, adică cei zece la sută din venituri, a fost trecut la acumulări. S-au investit circa 650 000 de lei în procurări de material viticol și pentru lărgirea bazei tehnice a sectorului legumicol. Tot din această sumă s-au mai construit o crescătorie de păsări, un garaj și o bucătărie furajeră. Cu alte cuvinte banii n-au lost a- runcați în vînt. Totuși, președintele Gheorghe Sterian își exprimă singur nemulțumirea :— Față de cele șase milioane și jumătate de lei venituri din acest an n-ar fi stricat să fi pompat mai mult spre fondul de bază. Astfel am fi putut crea condițiile necesare pentru dezvoltarea culturii de legume timpurii ; cooperativa din Jirlău a cîștigat 4 milioane numai de pe o suprafață de o sută de hectare. Ce, la noi ar fi prins mucegai cîteva milioane în plus ? Am fi putut cumpăra 3—4 aspersoare cu care să mai irigăm vreo optzeci de hectare sau ne-am fi putut procura mai multe îngrășăminte chimice.— Ar fi cazul să îmbunătățim și efectivul de animale, intervine în discuție inginerul zootehnist Victor Racșa. Din cele 240 de vaci, cea mai mare parte sînt slab productive. Ne-ar trebui un nucleu de selecție cu vaci de rasă.
Să deschizi bine ochii 
spre ziua de mîineAnul trecut, deși veniturile cooperativelor din raionul Făurei au fost mai mici decît în acest an cu aproape 50 000 000 lei, suma afectată dezvoltării avutului obștesc a fost mai mare cu circa 4 milioane. Tovarășii din conducerea consiliului agricol raional ne-au explicat că scăderea din acest an a sumelor destinate dezvoltării avutului obștesc se datorește faptului că n-a mal fost nevoie de atîtea construcții, sau de procurarea unor utilaje și mijloace de transport întrucît necesarul a fost satisfăcut. Dar cîte alte sectoare n-au rămas descoperite ? în cîte direcții nu pot fi canalizate fonduri pentru sporirea continuă a bazei

de creștere a producției și, deci, a veniturilor ?Așa cum se subliniază în Rezoluția plenarei Comitetului Central al Partidului și cum reiese din practica cooperativelor agricole din raionul Făurei și din întreaga țară, este nqvoie, pe viitor, să se instaureze un echilibru mai just între fondul de acumulare și cel de consum. Cuvîntul investiție nu este o noțiune abstractă, nimerită întîmplător în vocabularul țăranului de azi, ci reprezintă una din căile principale care duce cooperativa agricolă spre înflorire și așează viața satului pe temeliile bunăstării.

0 Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

• 19,»0 — Jurnalul televiziunii (I) 
O 19,15 — Emisiune pentru copii sl 
tineretul școlar : Mozaic muzlcal-
distractlv • 20,00 — Tele-enclclope- 
die • 21,00 — Transmisiune de la 
Moscova : Program interpretat de
orchestra de estradă a Radiotelevf- 
zlunii sovietice ffi 21,50 — Rapsozi 
populari : Marla Precup din comuna 
Leșul Ilvei, regiunea Cluj ® 22 tO — 
Filmul „Sflntul" • 23,10 — atul
televiziunii (li), Sport, Bulett? tie- 
teorologlc.

‘l

C
u luciditatea care l-a ca
racterizat nu odată, Ni
colae lorga a meditat și 
asupra destinului postum 
al operei de artă. Gîn- 

durile sale nu-șl aveau ca iz
vor orgoliul creatorului ostra
cizat din trecut căruia contem
poranii nu-i recunoșteau nici un 
merit și atunci se consola aș- 
teptînd — ca Alexandru Mace- 
donski — verdictul favorabil al 
posterității. Nicolae lorga a 
avut ce-i drept, și el, în timpul 
viefii, adeseori sentimentul că 
este un autor neînțeles și chiar 
necitit : „Unele din lucrările 
pe care le adusesem în ma
nuscript de la Iași — 
spunea el cu amărăciune și Iro
nie, au fost tipărite de Aca
demia Română, în depozitul 
căreia, destul de vast, ca să 
nu fie o nevoie de a vinde 
cărțile, intrară pentru a ră
mânea". Aceste meditații triste 
au pornit din contrastul între 
accepțiunea pe care el o dădea 
scrisului, și anume, aceea de 
datorie fată de oameni, de ex
presie a luptei în slujba po
porului șl a țări' și ecoul re- 
strîns al unora din paginile 
sale. Explicația nu-i deloc sim
plă și nu se datorește unui 
singur factor. Uneori, cel ce a- 
veau- posibilitatea să cunoască 
scrierile lui nu puteau împărtăși 
decît sentimente de aversiune 
sau de indiferentă. Cum spu
nea și el, în ianuarie 1923 : 
„Seara, reprezentația piesei 
mele „Tudor Vladimirescu" 
pentru societatea Materna. 
Multă lume bogată, care nu 
înțelege" Alteori însă se pe
trecea acest lucru și pentru că 
multe din paginile lui Nicolae 
lorga s-au afla* în contratimp 
cu mersul înainte al istoriei, 
pentru că el a fost partizan și 
prizonier al unor concepții idea
liste asupra viefii și societăți', 
promotor și propagator al unor 
formule anacronice de rezolva
re a conflictelor sociale, sau al 
unor principii ce nu fineau sea
ma de specificul artei și de 
progresele culturii secolului al 
douăzecilea, lată de ce o edi
ție, fie ea numai dintr-un do-

meniu, în care personalitatea 
sa cu adevărat excepțională s-a 
manifestat, trebuie să țină sea
mă de aceste contradicții și să 
aplice criteriile selective de va
lorificare a moștenirii literare.

Avem în față o primă anto
logie datorată profesorului Mi
hai Berza, semnatar șl al unui 
valoros studiu introductiv. Sînt 
strînse cîteva pagin' care vor
besc mai concludent despre va
lorile literare ale operei lui Ni
colae lorga. Pentru că lorga a 
fos' unul din mari' scriitori ai 
literaturii noastre, o personali
tate atît de originală încît, așa 
cum remarca Tudor Vianu : 
„O pagină de a lui Nicolae 
lorga este un lucru absolut 
individual, imposibil de a fi 
confundat cu produsul unei 
alte pene, dusă, precum este, 
de valul clocotitor al unei 
mari tensiuni" De la început 
trebuie făcută însă o distincție. 
Pe scriitorul Nicolae lorga, deși 
îl vom afla în paginile în care 
el a vru' să scrie literatură, în 
versurile sau în piesele sale de 
teatru, îl întîlnim ma' ales și 
în primul rînd în lucrările sale 
memorialistice, în notele de 
drum, în pamfletele și în por
tretele scrise de el. Este și pă
rerea exprimată de profesorul 
Mihai Berza care, pornind de 'a 
această observație, ne-a oferit 
în două volume o selecție im
portantă din două puncte de 
vedere ■ mal întji prin sporul 
de cunoaștere ce îl aduce asu
pra istoriei noastre spirituale, a 
frumuseților tării, asupra oame
nilor ei de seamă, ca și asupra 
acelor truditori modești ce și-au 
închinat viața celor mulți și 
apoi, prin ceea ce reprezintă 
în evoluția arfei noasfra litera-

re propriu-zise, în tehnica por
tretului de pildă sau a artei 
pamfletului.

Permanenta dorință de con
fesiune unită cu atitudinea mo
ralistului, a celjji ce meditează 
asupra vieții și caută să-i des
prindă semnificațiile, să le îm
părtășească tuturor, constituie 
o trăsătură importantă a operei 
lui lorga, ceea ce a făcut ca 
recenta antologie să se deschi
dă cu un ciclu de pagini auto
biografice. Sînt selecții din „O 
viață de om — așa cum a 
fost” carte de căpătîi pentru 
a înțelege evoluția lui Nicolae 
lorga, pentru a stabili în com
plexul epocii contradicțiile per
sonalității sale. Dar scrierea cu 
caracter autobiografic are în 
concepția lui lorga un înțeles 
și o finalitate mult mai largă, 
ce urmărește să ne dea nu nu
mai imaginea avatarurilor pro
prie' persoane, ci să o defi
nească în raport cu evenimen
tele sociale și spirituale care 
au influențat-o sau, așa cum 
spunea Goethe „să descrie pe 
om în împrejurările vremii lui”. 
De aceea, paginile autobiogra
fice ale lui lorga schițează o 
frescă a societății românești 
timp de patru decenii, în care 
se unesc episoade zguduitoare 
despre îngrozitoarea stare a 
țărănimii oprimate („am scrîș- 
nit din dinți cînd biciul ștă- 
pînului a înconjurat trupul 
secerătorului întîrziat", este 
una din primele sale amintiri) ; 
despre păcatele politicianis
mului reprezentat de „feli
narul chior al formulei libe
rale și iasca seacă a datinei 
conservatoare", cum le defi
nea înfr-o imagine atît de 
pregnantă, despre lipsa de pa-

friotism a claselor asupritoare 
în anii primului război mon
dial; despre configurația cercu
rilor literare de la sfîrșitul se
colului trecut și începutul vea
cului nostru.

Fresca aceasta, corespunzînd 
unei viziuni personale asupra 
istoriei și a evenimentelor, se 
completează în capitolul urmă
tor cu „Priveliști din țară", no
tele de drum ale neobositului 
călător caœ a fost Nicolae 
lorga. Nu a gustat, din tinerețe 
și pînă în amurgul vieții, deli
ciile turistului, nu a călătorit 
pentru a culege desfătări și a 
se odihni, ci a parcurs țara de 
la un cap la aliul, ca altădată 
Eminescu, din dorința de a cu
noaște încă din tinerețe sufle
tul și viața poporului, creația 
și istoria lui, a străbătut-o neo
bosit ca George Enescu pentru 
a aduce lumina minții și talen
tului său în orașe și tîrguri în
depărtate. Deși cititor pasionat 
— și elogiul pe care îl aduce 
cărților în „O viață de om” re
prezintă o emoționantă pagină 
de poezie — deși căutător pa
sionat al arhivelor, al bibliote
cilor, a ajuns de timpuriu la 
concluzia că „ideea țării se 
impunea direct, nu prin 
cărți" Notele sale de drum 
sînt o sinteză a impresiilor unui 
călător deopotrivă sensibil la 
frumusețile acestui pămînt, la 
valorile de artă create de po
por, la vestigiile unui trecu* 
eroic. De aceea, în istoria lite
raturii noastre de călătorii, con
tribuția lui lorga reprezintă o 
adevărată sinteză între toate fi
loanele manifestate pînă atunci: 
atitudinea etică a lui Dinicu 
Golescu sau Vlahufă, simjul

I 
grandiosului și al dinamicii na
turii, specific lui Calistrat Ho
gaș, interesul pentru cultură 
prezent la Nicolae Filimon.

Dar am rămîne cu o imagine 
incompletă asupra personalității 
literare a lui lorga dacă nu am 
vorbi despre portretele sale, că
rora, pe bună dreptate, autorul 
noii ediții le acordă un larg 
spațiu. Deoarece portretele pe 
care lorga le-a scris timp de a- 
proape cinci decenii ne rețin nu 
numai prin adîncile judecăți a- 
supra unor personalități ale cul
turii și istoriei noastre văzute în 
legătură cu epoca în care au 
trăit, ci și prin frumusețea lor 
artistică. Adevărate cascade de 
imagini care pun în evidență 
calitățile sau defectele celui 
portretizat, și îl ancorează în 
epocă, se încheagă. în definiții 
sintetice, fizionomii conturate 
cu o precizie uimitoare în două 
trei linii. Aici, mai mult ca în 
oricare altă parte, însușirile de 
scriitor ale lui Nicolae lorga ies 
la iveală ■ „Portretul omului 
fizic și moral alcătuiește unul 
din sectoarele cele mai glo
rioase ale artei scriitoricești 
a lui lorga“ spunea Tudor 
Vianu.

Se află condensat, aici — de 
cele mai multe ori înfr-o sin
gură pagină de carte — roma
nul unei vieți cu toate mean
drele, dramele, înălțările și că
derile, cu tot zbuciumul ce l-a 
însoțit. Fiecare personalitate 
este văzută prin prizma acelei 
trăsături care a individualizat-o 
în epocă șl în istorie : Hașdeu 
este eroul romantic sfîșiat de 
toate contradicțiile specifice 
unui asemenea tip ; Aurel Vlai- 
cu — expresia și simbolul voin-

Jei de nebiruit a poporului ro
mân ; Gheorghe Barif, care și-a 
dedicat viața activității jurna
listice, este asemuit cu „acea 
parte din apa cerurilor pe 
care pămîntul o înghite fără 
a mai da rîuri veșnice, dar 
din care se înalță pe cîmpiile 
de catifea verde și de aur 
palid hrana miilor de oa
meni" ; meritul „cel mare" al 
lui losif Vulcan e publicarea re
vistei „Familia" care, atunci 
cînd a dispărut, a luat 
„cu dînsa rostul, dacă nu su
fletul lui Vulcan". Uneori un 
singur joc de cuvinte definește 
ce a însemnat un om „...el lasă 
— se spune despre cineva — 
nu atîta un gol, cît un loc 
gol, pe care atîția s-au repe
zit să-l cuprindă".

lorga a fost și un pamfletar, 
unul din cei mai mari din isto
ria presei românești. Prezent în 
actualitate în sensul cel mai 
strict al cuvîntului, comentînd 
evenimente, fapte, întîmplări, 
lorga ne-a dat adevărate mo
dele ale genului. Dragostea sa 
pentru țărănime, fundamentul 
întregii sale opere și sensul în
tregii sale vieți s-au cristalizat în 
pagini de pamflet — deopotri
vă documente zguduitoare și 
exemplu de artă ziaristică. De 
aceea putem spune că din pa
ginile sale publicistice, din por
tretele scrise de el se încheagă 
una din cele mai pregnante 
fresce ale societății românești 
din primele patru decenii ale 
secolului. Frescă ce se încheie 
cu paginile sale antifasciste 
(dintre care o selecție se află 
în antologia de față), admira
bilele pamflete împotriva hifle- 
rismului, a acțiunilor lui cotro
pitoare. Pagini ce i-au adus lui 
lorga moartea sa tragică.

Antologia marchează un mo
ment de început în reeditarea 
operei lui lorga. Edițiile urmă
toare vor adînci cunoașterea o- 
perel marelui cărturar și scriitor 
prin tipărirea paginilor sale re
prezentative ce rezisfă timpu
lui.

in ce direcții 
sä fie pregătite 
ajutoarele 
medicului

(Urmare din pag. I)o dată, aceste cadre nici măcar nu se cunosc, nu se consultă și nu-și confruntă tematicile de la orele teoretice cu cele de la practică pentru a stabili sarcini comune în privința pregătirii elevilor.Se consideră, pe bună dreptate, că pregătirea asistenților medicali de laborator, de radiologie, de a- natomie patologică și de balneofi- zioterapie reclamă o atenție deosebită. Cred că timpul afectat pregătirii în acest scop este corespunzător, dar este necesară 
îmbogățirea conținutului predării mal 
ales în ce privește cultura tehnică de 
specialitate.O altă problemă la care aș vrea să mă refer are în vedere pregătirea unor cadre a căror specialitate mi se pare prea îngustă și unilaterală și, aș spune, artificial delimitată de altele cu profil asemănător. Este vorba de specialități ca : asistente de ocrotire și pediatrie, asistente de anatomie patologică și balneo-fizioterapie, ale căror atribuții la locurile de muncă nu diferă ; ca atare, mi se pare că nu este justificată e- xistența unor secții separate. In consecință, cred că ar fl util să se 
studieze în continuare nomenclatorul | 
de specialități existent în învățămîntul 
tehnic sanitar pentru a-l îmbunătăți.Și, în sfîrșit, o altă cerință de care depinde în mare măsură perfecționarea procesului instructiv-. educativ este înlăturarea fluctuației de cadre care predau în învă- țămîntul tehnic sanitar. Asigurîn- du-se o continuitate în munca la catedră s-ar putea realiza mai bine îmbunătățirea calitativă a pregătirii elevilor. Totodată, pentru unele obiecte de studiu legate strîns de activitatea specifică personalului mediu trebuie formate cadre didactice proprii învățămîn- tului sanitar din rîndul asistentelor medicale cele mai pregătite, care să poată asigura și supravegherea desfășurării instruirii practice în mod eficient.Fără îndoială că organizarea și funcționarea învătămîntului tehnic medical, care ne preocupă în mod deosebit în prezent, comportă și alte măsuri ce se cer temeinic și cu răspundere analizate, Per- -fecționarea calitativă a acestui în- vătămînt reclamă o intensă valorificare a experienței școlii medicale românești, îmbinarea ei cu noile cuceriri ale științei și practicii medicale.

CINEMATOGRAFE

Valeriu RÎPEANU

VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 19, 20 și 21 decembrie. Tn țară: 
Vremea continuă să se încăl
zească ușor în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații lo
cale, mal frecvente în sud-veștul 
țării. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 9 șl plus un grad, mai 
coborîte la sfîrșitul Intervalului, 
Iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață dimineața, 
în București . Vremea continuă 
să se încălzească ușor. Cerul va
riabil. Precipitații slabe. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară. Ceață 
dimineața.

• OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
9; 11,30; 14; 10,30; 19; 21,30.
Q AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Re
publica (completare Plante acvatice)
— 10; 12; 14; 17; 19; 21.
• LEGEA OSPITALITĂȚII : Cine
mateca — 10: 12; 14.
• MUNCILE LUI HERCULE ; Lu
ceafărul — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, București — 3; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,15.
0 FATA LUI BUBE ; Victoria — 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30.
• ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ : Feroviar — 8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 20,30, Excelsior
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Tomis — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,
Miorița — 10; 12; 14.
• CREDEȚI-MA, OAMENI 1; Capitol
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ÏN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Floreasca (completare De 
pescari adunate) — 9,30; 11,45; Jl;
16,15; 18,30; 20,45.
• EXPRESUL PARIS-MÜNCHEN : 
Festival (completare Tot mai 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.
O NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Central 
(completare Acolo unde Carpațil în- 
tîlnesc Dunărea — cinemascop) : 
9,45; 13; 16,15; 19,30.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lu
mina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
Giuleștl — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 (la 
ambele completare La carnaval), 
Bucegl (completare YR cere deco
lare) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Me
lodia (completare Poveste cu car
tonașe) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Lira (completare Pfonlerla nr. 
6/1965) - 10,30; 15; 17; 19; 21.
• CARTIERUL VESELIEI : Union 
15,30; 18; 20,30,
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
® 800 DE LEGHE PE AMAZOANE? 
Doina (completare Sport nr. 6/1965) 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Crîngașl 
(completare Poveste despre ceasuri)
— 16; 18.15; 20,30.
• DIAVOLII — SURORILE PRESS
— NAICA - PIONIERIA nr. 6/1965
— DE LA PESCARI ADUNATE — 
PLANTE ACVATICE ; Timpuri Noi 
10—21 în continuare.
O BOCCELUȚA : Cultural (cor -lis
tare Vezt, rîndunelele se du — 
10.30: 16; 18.15; 20,30.
O DULCEA PASARE A TINEREȚII
— cinemascop : Dacia — 9,30—14 In 
continuare; 16,15; 18.45; 21.
» DUMINICA LA NEW YORK ; Bu- 
zești - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
Viitorul - 11; 15,30; 18: 20.30.
0 ULTIMA VACANȚA ; Unirea 
(completare Universuri picturale) — 
16: 18,15; 20,30.
• A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABA ; Flacăra — 15,30; 17,45; 20, 
Miorița - 16.15; 18,30; 20.45,
9 VESELIE LA ACAPULCO : Vitan 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Cluj) — 
11; 16: 18,15: 20.30.
O FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
cinemascop ; Munca — 10.30; 14,30.
• UN SURIS IN PLINA VARA » 
Munca (completare Ceramica din 
Oboga) - 16.30: 18,30; 20,30.
© CĂPITANUL ZERO — cinemascop 
(completare Gestapovlstul Schmidt) s 
Popular - 16; 18,15; 20,30,
9 DINCOLO DE bariera : înfră
țirea între popoare - 10; 12; 1 16-
18; 20, Arta - 10; 12,15; 16; ‘.15;'
20,30 (la ambele completare Cef<mai 
puternici din Europa), Cosmos (com
pletare Orașe vechi bulgărești) — m; 
18; 20,
• FEMEIA NECUNOSCUTA : Moși-
lor - 11; 15,30: 18; 20.30, Drumul
Sării - 11; )5, 17.30: 20.
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Colentina (completare La cel mai 
înalt nivel) - 15.30; 17.45; 20
• îndrăznețul pardaillan ; 
Volga (completare YR cere decolare)
— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Pacea
— 11, ’4; 16; 18; 20.
• CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii ; Rahova — 15,30; 19.
e CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE? — cinemascop; 
Progresul - 15,30; 18; 20,30.
• RUNDA 6 : Ferentari (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Maramureș) — 15,30; 
18; 20.30.
O NEVASTA nr 13 : Cotroceni 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
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merom, ambasadorul Cambodgiei în Republica Socialistă România.
EXPOZIȚIA „MUZICA 

FRANCEZĂ CONTEMPORANA"

Aspect de la fabrica „Berea Sibiului

Temelie trainica Cronica
PLECAREA REPREZENTANTULUI GUVERNULUI 

CAMBODGIAN

proiectăriDe exemplu, sectorul de 
a fost întărit cu noi cadre de ingineri 
fl tehnicieni bine pregătiți. Eforturile cadrelor de concepție au fost orientate cu prioritate spre soluționarea problemelor legate de asimilarea noilor produse și modernizarea celor aflate în fabricație curentă. Activitatea inginerilor fl teh
nicienilor din sectorul de proiectări 
a fost organizată pe familii de produse, urmărindu-se prin aceasta specializarea lor. La ora actuală, mai mult de jumătate din specialiștii sectorului de proiectări se ocupă de rezolvarea problemelor amintite, iar restul de cele ale producției „la zi“.

— Pregătirea exemplară a 
producției anului viitor presu
pune și luarea de măsuri orga
nizatorice. Ce ați întreprins 
pînă acum, mai ales în ce pri
vește asigurarea ritmicității 
producției ?— Aceasta este, intr-adevăr, o problemă care preocupă de multă vreme colectivul uzinei noastre. Soluționarea ei depinde în primul rînd de noi. Trăgînd învăjămlnfe 

din neajunsurile care au existai în 
acest an, am luat o serie de măsuri 
care vizează îmbunătățirea ritmicității 
producției. înainte de toate, am făcut tot ce ne stă în putință pentru aprovizionarea din timp cu principalele materii primé șf materiale. S-a creat un decalaj de 35 de zile între pregătirea fabricației și producția propriu-zisă. De pe acum au 
fost lansate în producție o serie de 
comenzi care au ciclu de fabricație 
mai lung. Diferite mașini care ne lipseau au fost procurate și le-am și montat în secții, iar pentru altele am făcut demersuri pe lîngă ministerul de resort pentru completare. Sînt în curs de aplicare și alte măsuri care rea unor „locuri ția mecanică s-a plasarea în flux danturat pentru tehnologia de grup la fabricația roților dințate. în halele de uzinaj și în depozitele de materiale laminate vor fi instalate poduri rulante de 3—15 tone, asigurîndu-se pe această cale o mai bună aprovizionare a locurilor de muncă. In atelierul de turnătorie va fi montat un sablaj pentru curățirea pieselor mici și mijlocii.

— Care este stadiul încheierii 
contractelor economice cu be
neficiarii uzinei și a celor pri
vind piesele și subansamblele 
pe care le primiți în cadrul 
planului de cooperare 1— Producția pe anul 1966 a fost contractată pînă acum în proporție de peste 80 la sută. Cu mici 

excepții, avem asigurate contracte fi 
comenzi pentru întreaga producfie 
din semestrul I. Nu același lucru putem spune însă despre comenzile de subansamble și piese pe care urmează să le primim prin planul de cooperare. întîmpinăm greutăți în contractarea unor motoare, aparataje și instalații electrice, pîrghii, console, corpuri de lagăre pentru remorci, roți dințate conice, cu dantură spiromatică, osii montate cu roți pentru vagoane de linie îngustă etc. Se întrevăd de pe acum anumite întîrzieri în livrare. Unele dintre întreprinderile cu -care cooperăm — Uzinele de mașini elect.rice-București, „Electroprecizia“-Săcele și „Elec- tromotor“-Timișoara — ne-au a- nunțat că cea mai mare parte a motoarelor electrice contractate pentru trimestrul I 1966 vor fi livrate abia în a doua jumătate a lunii februarie și în cursul lunii martie. Conducerile acestor întreprinderi și-au pus oare întrebarea : Cum își va îndeplini uzina „Unio“ planul în ianuarie, cum va respecta ea termenele de livrare către beneficiarii săi ? Iată o problemă pentru soluționarea căreia este nevoie de o intervenție hotă- rîtă din partea ministerului tutelar.Aș vrea să subliniez în încheiere că măsurile preconizate pentru a crea o bază temeinică producției anului viitor vor fi discutate cu întregul nostru colectiv și îmbogățite cu prilejul apropiatei dezbateri a sarcinilor de plan pe 1966, cînd vom stabili acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a îndeplini în mod exemplar aceste sarcini.

Vineri dimineață a părăsit Capitala Son Sann, al doilea vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Cambodgiei, ministru coordonator al problemelor economice, financiare și de planificare, consilier permanent al prințului Norodom Sianuk, împreună cu persoanele care îl însoțesc.Oaspetele a fost condus de Ia- noș Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Eduard Mezincescu, adjunct ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Pe aeroportul Băneasa era,
al Șide

In rotonda Ateneului român s-a deschis vineri la amiază expoziția „Muzica franceză contemporană“, în prezența reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a unor personalități ale vieții artistice au luat cuvîntul compozitorul Tudor Ciortea, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor, și Philippe Richer, însărcinat cu afaceri ad-interim al Franței la București (Agerpres).

Conferința de presă
de la Ambasada R.D. Vietnam din Bucureștiîmplinirea a cinci ani de la înființarea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, aniversarea zilei Armatei Populare Vietnameze și a zilei Rezistenței armate generale a poporului vietnamez împotriva colonialiștilor francezi, au constituit obiectul unei conferințe de presă nare a avut loc vineri la amiază la Ambasada R. D. Vietnam din București.Despre semnificația și însemnătatea acestor evenimente a vorbit ziariștilor români, corespondenților presei străine și atașaților de presă ai unor misiuni diplomatice, prezenți la conferință, ambasadorul Hoang Tu.După ce s-a referit la lupta dusă de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, pentru cucerirea independenței, democrației și libertății, vorbitorul a trecut în revistă evenimentele istorice legate de crearea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, care grupează în sînul său peste 20 de partide politice și organizații de masă de diferite tendințe politice și confesiuni religioase. El a arătat că obiectivul luptei F.N.E. în prima etapă spre unificarea patriei este independența, democrația, pacea și neutralitatea în Vietnamul de sud. Sub steagul Frontului — a subliniat Hoang Tu — poporul sud-vietnamez a obținut succese

din ce în ce mai numeroase, din ce în ce mai importante. Anul 1965 s-a soldat cu cele mai mari victorii ale forțelor de eliberare, acțiunile americane încheindu-se cu eșecuri.Poporul vietnamez — a spus în continuare vorbitorul — a suferit mult în cursul a 20 de ani de război. El aspiră la pace cu înfocare, dar pacea nu poate fi disociată de independența națională și numai o independență adevărată va duce la o pace adevărată și durabilă. Poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam, definită în Declarația sa din 8 aprilie 1965, și cea a Frontului Național de E- liberare din Vietnamul de sud, formulată în Declarația acestuia din 22 martie 1965, se bucură din ce în ce mai mult de sprijinul călduros al guvernelor și popoarelor iubitoare de pace din lume. Aceste poziții constituie unica bază justă pentru reglementarea problemei vietnameze. Numai pe aceste baze se va putea proceda la o examinare și soluționare politică a problemei vietnameze.în încheierea conferinței de presă a fost prezentat filmul de scurt metraj „Sîntem hotărîți să învingem pe agresorii americani“, care redă aspecte din lupta eroică a poporului vietnamez împotriva inter- venționiștilor americani. (Agerpres)

ULAN-BATOR

Masuri pentru sporirea producției animaliereULAN-BATOR 17 (Agerpres). — La plenara C.C. al P.P.R.M., care a avut loc la Ulan-Bator zilele trecute, J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., a prezentat raportul „Cu privire la unele măsuri de ridicare a cointeresării materiale pentru dezvoltarea creșterii animalelor“. El a subliniat că necesitatea accelerării în continuare a ritmului de dezvoltare a economiei cere să se acorde o atenție deosebită avîntului continuu al creșterii animalelor și in primul rînd ridicării cest sector.Vorbitorul mii cinci ani proprietate obștească, din uniunile agricole a crescut față de anul 1960 cu 2 500 000 capete, sau cu 16 la sută. Cel de-al treilea plan cincinal a fost îndeplinit în ceea ce privește creșterea efectivului de ani-

productivității în a-a arătat că în ulti- efectivul de animale,

male în proporție de 105 la sută la animalele cornute mari și la bovine — de 114 la sută.în raport sînt expuse propunerile Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M. cu privire la ridicarea cointeresării materiale a uniunilor agricole și a G.A.S.-urilor pentru sporirea producției animaliere.De asemenea, J. Țedenbal s-a o- prit pe larg în raportul său asupra sarcinilor care privesc ridicarea calității producției și a nivelului conducerii agriculturii.
*ULAN-BATOR 17 La 17 decembrie au Ulan-Bator lucrărilerelui Hural Popular al R.P. Mongole Pe ordinea de zi se află discutarea planului de stat și a bugetului pe anul 1966, a situației și sarcinilor privind dezvoltarea continuă a asistenței medicale etc.

(Agerpres).— început la sesiunii Ma
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urmăresc lichida- înguste“. In sec- trecut la ream- a mașinilor de a se introduce

Comemorarea
■ ■

LOTOLa tragerea Loto din seara zilei de 17 decembrie 1965 au fost extrase din urnă următoarele numere: 82, 43, 33, 44, 71, 89, 28, 81, 53, 60. Premii suplimentare : 60, 31, 13.Fond de premii : 810 088 lei.

asemenea, prezent Measketh Cai

Vineri a început Capitalăședința Consiliului Uniunii centrale a cooperativelor meșteșugărești (UCECOM). Darea de seamă, prezentată de tov. Gheorghe Vasilichi, președintele UCECOM, și discuțiile care au avut loc cu privire la realizarea planului și sarcinile de viitor, au arătat printre altele că, potrivit datelor preliminare, pînă la sfîrșitul anului, planul producției globale va fi realizat în proporție de aproape 102 la sută, depășind volumul producției anului trecut cu peste 13 la sută. Măsurile întreprinse au dus la sporirea producției și a prestărilor de servicii de 2,3 ori și respectiv de 2,5 ori față de 1959. în centrul atenției a stat îmbunătățirea continuă a deservirii populației, de activități noi, extinderea formelor avansate de deservire, repartizarea teritorială rațională a unităților. Pentru satisfacerea a- cestor cerințe s-au construit 34 de complexe, 8 stații auto-moto, ateliere etc.Totodată, s-a arătat că în unele regiuni sînt localități — atît în

mediul urban, cit și in cel rural — în care rețeaua unităților de prestări de servicii este încă insuficientă în raport cu cerințele actuale ale populației. Se extind greu formele avansate de deservire, ca executarea de lucrări la domiciliul populației, lipsesc echipe de intervenție pentru diferite servicii urgente etc.-Sînt-încă lipsuri și în ceea ce privește nivelul calitativ al lucrărilor, față de clienți.După ce s-au arătat importante care revin velor meșteșugărești înal cincinalului, participanții discuții au făcut un șir de propuneri, menite să ducă la extinderea rețelei, introducerea de noi activități, îmbunătățirea deservirii populației și ridicarea calității lucrărilor.A fost prezentat apoi bugetul cooperației meșteșugărești pe anul 1966.Lucrările continuă. (Agerpres)

atitudineasarcinile cooperati- primul an laUCECOMorganizarea

A încetat din viață, după o lungă și grea suferință, scriitorul A.G. Vaida, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră.Născut la 30 ianuarie 1910 la Iași, A. G. Vaida a participat din tinerețe la lupta împotriva exploatării capitaliste, pentru eliberare socială. In anul 1930 a devenit membru al Partidului Comunist Român. Pentru activitatea sa revoluționară, el a suferit măsurile represive ale regimului burghezo- moșieresc, fiind întemnițat ani îndelungați.După eliberare, el a depus o activitate susținută în domeniul literaturii și al publicisticii, evocînd în scrierile sale momente ale luptei comuniștilor în ilegalitate.Pentru merite în activitatea sa a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. Prin moartea lui A. G. Vaida pierdem un tovarăș devotat cauzei socialismului în patria noastră.
UNIUNEA SCRIITORILOR

DIN REPUBLICA SOCIALISTA .
ROMANIA

lui Dimitrie Guștiauspiciile Academiei Re-Socialiste România, Mi-Sub publicii ,nisterului învățămîntului, Comitetului național de sociologie și Societății de științe economice, vineri, 17 decembrie, a avut loc în aula Academiei o ședință comemorativă consacrată împlinirii a zece ani de la moartea profesorului Dimitrie Guști, personalitate marcantă a științei și culturii românești, sociolog de renume mondial. Au prezentat comunicări acad- Athanase Joja, prof. Henri H. Stahl, conf. univ. dr. Ovidiu Bă- dina.La ședință au luat parte acad. Stefan Bălan, ministrul învăță- mîntului, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai A- cademiei, cadre didactice din învă- țămîntul superior, cercetători științifici, foști elevi și colaboratori ai lui Dimitrie Guști, membri ai familiei.

PRAGA 17. — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite : La Karlovy-Vary a avut loc Conferința internațională a studenților de solidaritate în lupta împotriva rasismului și politicii de apartheid. La conferință, secretarul U.I.S., Thompson, a prezentat un raport în legătură cu această problemă. Au luat cuvîntul reprezentanți ai delegațiilor studenților din Republica Sud-Africană, delegați ai studenților din Porto Rico, Irak, România, R. D. Germană, U.R.S.S., R. D. Vietnam, Africa Neagră, Ceylon, Africa de vest, F.E.A.N.F. (U- niunea studenților din Africa neagră cu sediul la Paris), U.A.S. (Uniunea studenților africani din Europa).

După aceste discuții a fost adoptată cu aplauze o rezoluție în care cei prezenți condamnă rasismul și politica de apartheid, imperialismul, colonialismul și neocolonia- lismul.
LAOS:

O declarație

Neo Lao Haksat

(Agerpres)ȘTIRI SPORTIVEe într-un meci contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet (masculin), echipa Simmen- thal Milano a întrecut formația Ha- poel Tel Aviv cu scorul de 87—53 (53—21). învingători și în primul joc (85—60), baschetbaliștii italieni s-au calificat pentru turul următor al competiției.• în concursul internațional de atletism care se desfășoară la Havana, proba de săritură cu prăjina a

revenit lui Wolfgang Nordwig i (R. D Germană), cu performanța de 4,90 m, urmat de finlandezul Mus- takari — 4.70 m Cel mai bun rezultat I la 100 m plat bărbați l-a obținut cubanezul Enrique Figuerola, care a. realizat 10” 1/10 Alte rezultate: HO I m garduri — Cornacchia (Italia) 14” i lungime bărbați — Davies (Anglia) 7,77 m ; 80 m garduri — Mary Rand I 10” 9/10 ; 100 m femei — Cobian(Cuba) 11” 4/10. 1

LIDERI SINDICALI

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). — Tribunalul militar al orașului Jui de Fora a condamnat pe liderii sindicali, foști deputați, Claude- smith Riani, membru al Federației Sindicale Mondiale, Sinvala Bam- burra și Jose Gomes Primenta, la respectiv 20, 17 și 10 ani de închisoare. Avocatul Sobral Pinto a caracterizat acuzațiile de „activitate subversivă“ aduse împotriva clien- ților săi ca „neîntemeiate“. Ziarul „Ultima Hora“ amintește că recent același tribunal a pronunțat o condamnare asemănătoare împotriva conducătorilor sindicatului lucrătorilor bancari, Armando Zillera, Fausto de Almeida și altora. La 30 de ani închisoare a fost condamnat, de asemenea, și Luis Tenorio de Lima, fostul lider al Sindicatului muncitorilor din industria alimentară din statul Sao Paulo.

KHANG KHAY 17 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Neo Lao Haksat a dat publicității o declarație în care se pronunță împotriva rapoartelor „ilegale și false“ întocmite de către membrii indian și canadian ai Comisiei internaționale de supraveghere și control din Laos și publicate apoi unilateral de guvernul britanic. Raportul se referă la așa-zișii „prizonieri nord-vietnamezi“ din Laos. Asemenea acuzații, se subliniază în declarație, sînt menite să-i acopere pe adevărații agresori răspunzători de actuala situație din Laos și de încălcarea acordurilor internaționale cu privire la Laos, în încheiere, declarația cere cu insistență ca reprezentanții indian și canadian în Comisia Internațională, precum și guvernul britanic, ca unul din copreședinții Conferinței de la Geneva, să înceteze să mai servească interesele agresorilor a- mericani, interesați în extinderea războiului în întreaga Indochină și se pronunță pentru respectarea a- cordurilor de la Geneva cu privire la Laos.
ES

Situația internațională actuală este extrem de complexă ; se succed evenimente cu repercusiuni și implicații adînci asupra destinelor popoarelor, asupra nirii. Uriașe forțe întreg pămîntul se impetuos la luptă perialismului. pentru libertate, independență națională, democrație și progres, pentru transformarea socialistă a societății, pentru menținerea și întărirea păcii.Cea mai importantă forță politică, factorul esențial de care depinde progresul social în epoca contemporană îl constituie mișcarea comunistă mondială. Partidele comuniste și muncitorești au misiunea de a uni și mobiliza toate forțele antiimperialiste, în numele intereselor vitale ale maselor muncitoare, ale popoarelor de pretutindeni. îndeplinirea sarcinilor de imensă răspundere ce revin partidelor comuniste cere, ca un imperativ major, întărirea continuă a unității mișcării comuniste sub steagul marxism-leninismului și internaționalismului proletar.O îndelungată experiență istorică arată că atunci cînd sînt uniți, muncitorii, comuniștii reprezintă o forță invincibilă de care se sparge valul reacțiunii. Unitatea clasei muncitoare, a partidelor comuniste a asigurat mari victorii în lupta pentru organizarea proletariatului, cucerirea puterii într-un țări, în

viitorului ome- sociale de pe ridică tot mai împotriva im-

în revoluția socialistă și șir de zădărnicirea agresiunii imperialiste și salvarea omenirii de catastrofa unui război mondial termonuclear. Dimpotrivă, reacțiu- nea a jubilat, au crescut sorții de izbîndă a manevrelor ei cînd au apărut manifestări de dezbinare în rîndurile mișcării muncitorești și comuniste, în cadrul sistemului socialist mondial — reazemul luptei pentru socialism și democrație în întreaga lume, bastionul păcii po-

poarelor. Față de actuala dispută din mișcarea muncitorească, imperialiștii au pus din nou în mișcare „trusturile creierului“ și vastul aparat al „războiului psihologic“ pentru a elabora metodele cele mai potrivite care să le permită să tragă maximum de a- vantaje tactice și strategice de pe urma situației du-se York rul său că „actuala situație a conflictului oferă Statelor Unite prilejul cel mai bun de a acumula capital de pe urma dezbinării...“.O serie de evenimente actuale a- rată că forțele imperialismului și reacțiunii se activizează, își întețesc acțiunile îndreptate spre micșorarea și lichidarea libertăților democratice într-un șir de țări capitaliste, recurg la presiuni economice și politice fățișe și chiar la intervenții militare și alte acte a- gresive împotriva unor popoare, sporind încordarea internațională.Este concludentă în această privință, în primul rînd, evoluția situației din Vietnam. Se poate a- precia că agresorul n-ar fi îndrăznit să den o asemenea amploare războiului pe care-1 duce împotriva poporului vietnamez, nu ar fi conceput și pus în aplicare planurile „escaladării“, planuri care țintesc departe, dacă nu ar fi existat divergențele din sînul mișcării comuniste, al sistemului mondial socialist. Țările socialiste au acordat și acordă poporului vietnamez un important sprijin frățesc. Pentru oricine este însă limpede că a- cest sprijin ar avea o eficiență considerabil mai mare dacă cercurile imperialiste agresive s-ar izbi de unitatea întregului sistem mondial socialist, cu uriașa lui putere politică și materială.Atrag atenția și alte fapte ale

create. Referin- la aceasta, ziarul „New Times“ scria în numă- din 4—5 decembrie 1965

vieții internaționale. Dominicană, pușcașii ricani, acționînd sub mențin de peste 6 luni sub ocupație capitala și alte orașe ale țării pentru a împiedica poporul să-și exprime în mod liber voința, să-și exercite drepturile sale suverane, rialiștii pentru roadele pentru mis actul de sfidare la popoarelor africane și a lumii întregi care constă în crearea statului rasist al Rhodesiei și, implicit, a unui nou focar de încordare.Este cunoscut care-1 au țările dial socialist în pentru eliberare poarelor din colonii, pentru apărarea și consolidarea independenței cucerite cu grele sacrificii. Tocmai de aceea popoarele noilor state independente și ale celor care luptă pentru cucerirea independenței urmăresc cu mîhnire disensiunile dintre țările socialiste. Re- ferindu-se la consecințele acestora ziarul egiptean „Al Gumhuria“ afirma că orice ruptură în sînu; lagărului socialist „ar afecta desigur viitorul lumii, în general, a’ țărilor coloniale și al celor care și-au cîștigat de curînd independența, în particular“.In vremea din urmă, într-o serie de țări forțele cele mai reacționare au scos din nou capul, trecînd la represiuni și teroare împotriva forțelor democratice, în primii rînd a comuniștilor, înscenîndu-le procese, aruncîndu-i în temnițe luînd măsuri de ilegalizare a partidelor comuniste — așa cum a- rată evenimentele din Indonezia Sudan, persecuțiile anticomuniste din S.U.A. și din alte țări.Diferitele evenimente amintite

in Republica marini ame- firma O.S.A.,
Pe pămîntul Africii, impe- nu numai că acționează a răpi poporului congolez îndelungatei sale lupte independență, dar au co- adresa

rolul uriaș pe sistemului mon- sprijinirea luptei națională a po-

au o trăsătură comună : tendința celor mai reacționare cercuri imperialiste de a-și tacurile în scopul lui dezvoltării vilirii avîntului ționare, creșterea cestor cercuri. Nu se vadă în aceste tul că forțele reacționare încearcă să speculeze divergențele dintre partidele comuniste și dintre țările socialiste pentru a promova politica lor contrară intereselor socialismului, democrației și păcii în întreaga lume.Din păcate, tocmai acum, cînd necesitatea unirii strînse a tuturor detașamentelor mișcării comuniste, a țărilor socialiste este mai necesară ca oricînd, aceste divergențe cunosc o nouă recrudescență. O asemenea situație serioasă în mișcarea comunistă provoacă îngrijorarea legitimă a popoarelor din țările socialiste, a clasei muncitoare din țările nesocialiste, a tuturor oamenilor progresiști lume.Interesele fundamentale ale sei muncitoare internaționale, cauzei socialismului în lume, mișcării de eliberare națională a popoarelor cer ca, în locul proferării de acuzații și etichetări jignitoare în legătură cu problemele în discuție, să se asigure unitatea în lupta împotriva dușmanului comun, împotriva și a politicii sale agresive. Are o actualitate mai ideea din Declarația din 1960 că grija pentru întărirea permanentă a unității mișcării muniste, a sistemului mondial cialist este suprema îndatorire ternațională a fiecărui partid.Partidul Comunist Român acordat și acordă cea mai atenție problemelor unității cării comuniste și muncitorești, ale întăririi coeziunii sistemului socialist mondial ; el a depus toate eforturile și militează neobosit pentru a-și aduce contribuția la apărarea și întărirea acestei unități, în numele intereselor fundamentale ale măreței noastre cauze, tn Declarația plenarei Comitetului Central din aprilie 1964, în documentele Congresului al IX-lea, partidul nostru și-a exprimat cu toată claritatea punctul de vedere asupra problemelor ivite în mișcarea comunistă, asupra căilor de soluționare a acestor probleme.Activitatea partidelor comuniste

intensifica a- frînării procesu- sociale și stă- luptei revolu- agresivității se poate să nu manifestări fap-a-

dincla- ale ale
imperialismuluimare ca oricînd Consfătuiriico- so- in-a mare miș-

se desfășoară într-o mare diversitate de condiții, determinată de nivelul dezvoltării social-economice, de particularitățile istorice și naționale ale țării respective. Nimeni nu poate cunoaște mai bine mai profund problemele specifice și modul lor de soluționare ca partidul comunist din țara respectivă Partidul nostru consideră că este dreptul exclusiv al fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, căile, metodele de activitate, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale fiecărei țări. în această privință nu poate exista nici un obiect de dispută. Amestecul în treburile interne ale altui partid nu poate decît să dăuneze intereselor unității mișcării comuniste internaționale.Este firesc, totodată, să apară deosebiri de păreri, aprecieri diferite în probleme ale mișcării revoluționare, ale vieții internaționale In legătură cu aceasta, în Raportul C.C. al P.C.R. la Congresul al IX-lea prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se arată : .....Partidul nostru consideră că dezbaterea acestor probleme trebuie să se desfășoare în mod principial, tovărășesc, pornindu-se de la concepția noastră comună despre lume și viață — marxism-leninismul — și depunîndu-se, cu răbdare și perseverență, eforturi pentru apropierea și înțelegerea reciprocă, pentru realizarea unității în problemele fundamentale ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace, pentru victoria cauzei socialismului“. In nici un caz, deosebirile de păreri, abordarea diferită a ~ unor probleme nu trebuie să dăuneze colaborării frățești între statele socialiste, solidarității lor internaționaliste în lupta pentru victoria socialismului și păcii. Ceea ce unește partidele comuniste — ideologia comună, unitatea de interese și țeluri, lupta comună, misiunea unică — este esențial și precumpănește asupra oricăror deosebiri de vederi.Baza trainică a dezvoltării sistemului constituie practică atale ale relațiilor de tip nou — principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, to

consolidării și și coeziunii socialist o neabătută înunitățiimondial aplicarea principiilor fundamen-

trajutorării tovărășești, neamestecului în treburile interne, principiile internaționalismului socialist, De cea mai mare însemnătate este dezvoltarea relațiilor de încredere, stimă și respect reciproc între partide, orice problemă de interes comun discutîndu-se nemijlocit de la partid la partid, de la conducere la conducere, în mod sincer, tovărășesc. Partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste au datoria sfîn- tă de a asigura dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării frățești, de a acționa astfel încît să sporească necontenit prestigiul și forța de atracție a socialismului în lume.Partidul nostru consideră că dificultățile pot fi, fără îndoială, învinse și că nu este tîrziu pentru a se bara drumul agravării divergențelor și al sciziunii, a se acționa pentru restabilirea unității. La aceasta pot contribui înainte de toate încetarea acuzațiilor și invectivelor, abținerea de la orice manifestare care ar putea agrava și mai mult relațiile între partidele frățești, eforturile pline de răspundere, stăruitoare și răbdătoare pentru a elimina elementele de încordare care s-au acumulat în cursul anilor, crearea atmosferei de înțelegere reciprocă.Clasa muncitoare, popoarele ce și-au cîștigat sau luptă pentru cucerirea independenței, forțele progresiste de pretutindeni așteaptă din partea partidelor comuniste. care poartă pe umerii lor răspunderea istorică a destinelor omenirii, a progresului societății și a împiedicării unui nou război mondial nimicitor, să depună toate eforturile pentru restabilirea u- nității lor, ca o contribuție esențială la unirea tuturor forțelor an- tiimperlaliste. In această unitate constă garanția succeselor în lupta pentru progres social, pentru apărarea independentei și suveranității popoarelor, a păcii mondiale.Partidul convingerea partidelor salvgardezetatea și coeziunea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale — bunul cel mai de oreț al celor ce muncesc din întreaga lume.

Comunist Român are că stă în puterea marxist-leniniste să și să consolideze uni-



SESIUNEA O. N. U.

ROMÂNIA CONDAMNĂ
CREAREA STATULUI
RASIST AL RHODESIEI

0 notă verbală a 
ca document oficial 
și al Consiliului deNEW YORK 17. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : La O.N.U. a fost dat publicității — ca document oficial al Adunării Generale și al Consiliului de Securitate — o notă verbală adresată secretarului general U Thant de către misiunea permanentă a Republicii Socialiste România.După ce se menționează că „guvernul român a luat cunoștință de . rezoluțiile O.N.U. și Organizației Unității Africane, prin care se cere adoptarea de măsuri hotărîte de către autoritatea administrantă pentru a se pune capăt acțiunilor ilegale ale autorităților locale din Rhodesia de sud“, în notă se subliniază :Republica Socialistă România njilitează pentru dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta,

țării noastre difuzată 
ai Adunării Generale 
Securitatede a-și rezolva problemele potrivit voinței și intereselor sale, de a alege liber căile sale de dezvoltare. De aceea, România sprijină dreptul poporului Zimbabwe la libertate și la independența reală.Acțiunea întreprinsă de autoritățile locale de la Salisbury are un caracter ilegal și abuziv, mergînd împotriva aspirațiilor poporului Zimbabwe, care constituie marea majoritate a populației„-riegîndu-î astfel dreptul de dispune de propria-i soartă șiydrmărind astfel — sub forma unei „independențe fictive“ — perpetuarea regimului colonial, punînd în pericol pacea șl securitatea internațională.Guvernul Republicii Socialiste România, se spune' în închajpre în notă; condamnă crearea și-nu. re-,, cunoaște statul rasist al Rhoddjîei ’ de sud. Rît-iJ

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALENEW YORK 17 (Agerpres). — A- dunarea Generală a O.N.U. a adoptat în ședința de joi după-amiază un număr de rezoluții care cer Marii Britanii și Spaniei să acorde independența teritoriilor din America Latină, Africa, precum și unor insule din Oceanul Indian și Oceanul Pacific.Tot în ședința de joi, Adunarea 
Generală a hotărit cu majoritate 
de voturi convocarea în anul 1966 
a unei conferințe internaționale a- 
supra politicii de apartheid dusă 
de guvernul R.S.A.

★NEW YORK 17 (Agerpres). — Agenția TASS informează că reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., N. Fedorenko, a cerat într-o scrisoare adresată președintelui celei de-a XX-a sesiuni a Adunării Generale, Amintore Fanfani, ca declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 9 decembrie 1965 în legătură cu agresiunea S.U.A. în Vietnam să fie difuzată ca document al Adunării Generale O.N.U.

La aniversarea

In

nord-vest de Saigon, o com- guvernamentală a căzut în

de EU- sud — eroicul

NORDUL

Frontului
National de Eliberare

I VIETNAM

AV

ROMA. Vineri au început là Pisa lucrările xîntîlnirli interuni- versitare Italo-române, consacrată problemelor agriculturii.

guvernului țării la sprijinirea po- S.U.A. și ieșirea N.A.T.O.

TAILANDA IFRÂMÎNT1!

INCIDENTE
LA SANTO 
DOMINGOSANTO DOMINGO 17- {Agerpres). —• în capitala Republicii Dominicane s-au înregistrat jöj și yi- neri incidente. Ele au izbucnit j»l, atunci cînd unitățile braziliéne çrçji cadrul forțelor interamericane .aft încercat să împrăștie pe particip panții la un miting. Manifestația a' luat repede amploare ; numeroși locuitori ai capitalei au ieșit pe străzi cerînd ca forțele O.S.A. să părăsească imediat țara. Grupuri de demonstranți au incendiat mai multe automobile^ ale forțelor S.U.A. și apoi au “ridicat baricade pe străzile din centrul orașului. U- nități ale forțelor Ö,;S.A. au aruncat grenade cu /igăze lacrimogene, dar nu au putuț'.pătrunde în regiunea baric adată£‘în cursul ciocnirilor, 40 de persoane..au fost arestate.
JȚ

zonă denuclearizatä“
Declarația premierului 
norvegian; -'OSLO 17 (Agerpres).— Intr-un »injerviu acordat unui corespondent al> Bițouiui telegrafic norvegian, Per Șorten, primul ministru al Norvegiei, s-a referit la propunerea președintelui Kekkonen și la intenția unui grup de parlamentari finlandezi de a prezenta spre exa- {- minare Consiliului Nordic problema transformării Nordului într-o zonă denuclearizatä. „Țin să subliniez, a spus primul, ministru, că Nordul este de fapt o zbnă denuclearizatä. Noi, cei din NorVegi^, vom urma vechea noastră linie în-' <, Çroblema bazelor și armei atomice. <s otuși, chiar bazîndu-ne pe cola- | borarea din cadrul N.A.T.O., nu Ö vom ridica obiecțiuni împotriva » discutării problemelor de această | natură“. 0

încheierea campaniei g

V

NEW YORK 17 (Agerpres). -J- în' Comitetul juridic al Adunării Generale a O.N.Ù. a fost depus un proiect de rezoluție privind principiile de drept internațional care trebuie să stea la baza relațiilor dintre state. Proiectul a fost elaborat de un grup de țări, printre care Anglia, Argentina, Cehoslovacia, Chile, India, Irak, Mexic, Polonia, România, Ungaria.

electorale în FranțaPARIS 17 (Agerpres). — Vineri a luat sfîrșit campania electorală în vederea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din _ Franța. Generalul de Gaulle și François Mitterrand au adresat alegătorilor în cursul

Sancțiuni sau 
invitație la dans?Refezindu-se la primele sancțiuni e- conomice adoptate de Anglia împotriva rasiștilor din Rhodesia, ziarul „Daily Telegraph' sublinia că acestea „nu sînt nici definitive, nici apăsătoare". In condițiile sporirii mișcării de protest în rîndurile statelor africane și ale opiniei publice de pretutindeni, oficialitățile britanice, o dată cu anunțarea de noi sancțiuni, au hotărît să trimită, „la cererea Zambie!*, un contingent militar pentru protejarea barajului de la Kariba. Dar, atît presa cît și unii oameni politici au subliniat lipsa de efect a noilor măsuri. „The Guardian' a scris că singurul lucru care poate da rezultate este adoptarea de sancțiuni a- 

devârate, sau intervenția militară împotriva rasiștilor, idee susținută de la început de statele a- fricane. Se pare însă că formația militară dislocată în Zambia nu e destinată unui asemenea scop. Premierul britanic a ținut chiar să precizeze că ea va constitui doar „o forță de descurajare'.Fapt pentru care căpetenia rasistă Ian Smith, care declarase întîi că a- supra trupelor engleze va fi deschis focul dacă ele își vor face apariția în Rhodesia, a schimbat tonul, afirmînd, în cadrul unui interviu televizat, că oamenii săi vor întîmpina cu bucurie efectivul englez. „Acesta e for-

mat din piloți militari si nicidecum din politicieni' — a declarat el. Mai mult, oficialitățile rasiste din orașul rhodesian Kwakwa au adresat

membrilor escadrilei engleze staționate în Zambia invitația de a participa... „la balul de sîmbătă seara al «clubului leilor»'. Cum s-ar spune — o amabilă invitație la dans.Mai trebuie vreun comentariu în plus asupra eficienței „sancțiunilor" aplicate regimului de la Salisbury?
Gabriela BONDOC

Afacerile și noua
7?pedagogie“

Un discurs dement al 
lui Goebbels despre 
„războiul total’, mii de 
naziști aplaudîndu-l 
frenetic etc., etc. — 
toate acesfea proiecta
te pe ecran. Pe scurt, 
o apologie a anilor da 
tristă memorie al urgiei 
naziste.

Evident, faptul a pro
vocat stupoare în rîn
dul multora dintre 
spectatorii care au vi
zionat pe ecranele 
vest-germane filmul 
„Kolberg’. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cit fil
mul amintit era socotit 
printre pretinsele
„mari* produejii ale 
cinematografiei naziste. 
Se spune că scenogra- 

fost 
de

pre- 
asistat 

inte-

fia filmului ar fi 
revizuită chiar 
Goebbels, iar la 
miera lui ar fi 
Hitler. Proiectat 
grai, el este însojît de 
un prolog ți de patru 
mici completări co
mentate, care redau i- 
magini, ca cele rela
tate mai sus.

Aflăm din informați
ile presei occidentale 
că cei care au avut i- 
nifiativa reproiectării 
acestui film s-ar fi con
dus după un conside
rent, chipurile, „peda
gogic’, acela de a 
„dezvălui adevăratele 
intenții ale einem-fo- 
grafiei naziste’, aservi-

fă unor Jeturi 
le. Aceleași 
„pedagogice’ 
dese și în programa
rea, în continuare, a 
altor reluări cinemato
grafice naziste. Aces
te... spontane intenții 
„educative" nu oglin
desc, oare, alte scopuri 
cu fotul contrare celor 
mărturisite ? Căci este 
neîndoielnic că re- 
proieefarea acestor fil
me ar trezi cel pufin 
sentimente nostalgice 
prinfre foștii SS-iști 
cam trăiesc în R.F.G.

Se afirmă că cei ce 
au hofărît reluarea fil
melor naziste s-au gîn- 
dit, de asemenea, la 
aspectul comercial al 
problemei, ta „rejeta’ 
realizată fără a se in
vesti nimic.

Astfel, cum s-ar spu
ne, inspiratorii acestor 
reluări vor să prindă 
doi iepuri deodată : să 
lase impresia că prin- 
tr-o „pedagogie* 
generis demască 
naziști și, totodată, 
objină importante 
figuri de pa urma 
casărilor.

In realitate, ceea 
fac ei consfifuie un e- 
xemplu fipic de inocu
lare în conștiinja oa
menilor a veninului 
fascismului și războiu
lui.

crlmlna- 
intenjii 

je v8-

sul- 
pe 
să 

cîș- 
în-

ce
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• Masuri excepționale la Saigon @ Noi 
pierderi ale intervenționiștilor Seară consacrată lui Mihail Sadoveanu

serii, prin intermediul radioului și | televiziunii, un ultim apel de a le " acorda votul.în ultimele zile, diferite grupări politice și personalități proeminente au publicat declarații în care s-au pronunțat în favoarea unuia sau altuia dintre candidați. Jean Lecanuet, candidatul partidelor de centru în primul tur de scrutin, a declarat că lasă la a- precierea celor peste trei milioane de alegători care au votat pentru el. să voteze pentru candidatul sau să se ab-el să stîngii, Mitterrand, țină.Biroul Politic al munist Francez a ror democraților, concepțiile și credințele lor, tuturor francezilor care se preocup de viitorul mai bun al Franței
se spune cel de-al turilor a alegători tarea sa libertăților, sistem echitabil de impozite, spre îmbunătățirea situației țăranilor, dezvoltarea învățămîntului public, spre coexistenta pașnică, renunțarea la forța de șoc, spre înțelegere reciprocă între popoare, pace șl dezarmare.

în declarație, a ajuns în doilea tur datorită vo- aproape 8 milioane de care au aprobat orien- politică spre apărarea progres social și un
I
I

SAIGON 17 (Agerpres). — In ca
pitala sud-vietnameză sînt luate 
măsuri excepționale „de securitate“ 
în legătură cu apropierea zilelor 
de 19 și 20 decembrie, cînd forțele 

:de eliberare națională sud-vietna- 
meze vor marca aniversarea a cinci 
ani de la crearea Frontului Națio
nal de Eliberare.

Aceste măsuri sînt luate, în spe
cial, în legătură cu intensificarea- 
atacurilor patrioților atît în apro
pierea capitalei, cît și în interiorul 
ei. Vineri dimineața, la 35 kilometri panle

tr-o ambuscadă organizată de forțele patriotice și a suferit pierderi grele, anunță agenția United Press International.După cum anunță agenția citată, membri ai Frontului Național de Eliberare au reușit din nou să pătrundă în capitala Vietnamului de sud, au plasat o mină în apropierea unui autovehicul american, iar în urma exploziei acesteia 12 militari au fost grav răniți. Agenția France Presse relatează că, în ul
timele 24 de ore, patrioții sud- 
vietnamezi au doborît trei avioane 
americane de tipul „F-5

MOSCOVA. Asociația de prietenie sovieto-română, Biblioteca 
unională de stat pentru literatura străină și Casa prieteniei po
poarelor au organizat o seară consacrată lui Mihail Sadoveanu, cu 
prilejul împlinirii a 85 de ani de la nașterea scriitorului; Scriitorul 
Iuri Kolesnikov, membru al conducerii Asociației de prietenie so- 
vieto-române, a evocat personalitatea lui Mihail Sadoveanu. 
Povestirile și romanele sale au fost traduse și tipărite într-un tiraj 
de 2,5 milioane exemplare, în aproape toate limbile popoarelor so
vietice. Despre opera lui Sadoveanu și despre întilnirile pe care 
le-a avut cu scriitorul român a vorbit Iuri Zaiuncikovski, docent 
al Universității din Moscova, membru al conducerii Asociației de 
prietenie sovieto-române. A urmat un program artistic.

HANOI 17 (Agerpres). — Prezidiul Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam a dat publicității un comunicat în legătură cu cea de-a cincea aniversare a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Sărbătorirea celei de-a cincea aniversări a Frontului de Eliberare Națională din Vietnamul de sud va constitui un prilej „de mobilizare a armatei și a poporului care — pe baza succeselor obținute — își vor desfășura tradiția de unitate, în vederea sporirii producției, luptei hotărîte și înfrînge- rii agresorilor americani, sprijinirii din toată inima a revoluției e- liberatoare din sud, dobîndirii u- nei largi aprobări și a unui larg sprijin din partea popoarelor din întreaga lume și a poporului ame-

rican pentru cauza justă a poporului vietnamez", se spune în comunicat.BRUXELLES 17 (Agerpres). — La Bruxelles a fost difuzat un apel al Consiliului Mondial al Păcii, care cheamă la transformarea datei de 20 decembrie — cînd se împlinesc cinci ani de la întemeierea Frontului Național ‘ —" berare din Vietnamul de într-o zi de solidaritate cu popor vietnamez.PRAGA 17 (Agerpres). declarația Organizației Internaționale a Ziariștilor, dată publicității la Praga, se subliniază că organizația se alătură în întregime acțiunii de organizare a Zilei internaționale de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, stabilită pentru data de 20 decembrie.

In zona zăpezi
lor veșnice. Pri
ma expediție 
argentineană în 
drum spre Po-

fllll

BONN. O petiție în care se cere reexaminarea problemelor referi* 
toare la interzicerea Partidului Comunist din Germania a fost trans
misă cancelarului Erhard. Semnată de aproximativ 1 400 de persoane, 
petiția exprimă convingerea acestora că renunțarea la interzicerea 
P.C. din Germania „va contribui la destinderea și normalizarea situa
ției în Germania și la reunificarea ei".

COPENHÀGA. Un apel al organizației din Copenhaga a Tineretului social-democrat din Danemarca adresat cere renunțarea liticll externe a Danemarcei din

Demonstrațle de masă la Tokio. Participant!!, în număr Impresionant, exprimă o cerință majoră a opiniei 
publice Japoneze: Okinawa — „insula visurilor" — transformată într-o bază militară a S.U.A., să tio retro
cedată Japoniei. Lupta dusă de cei un milion de locuitori ai insulei pentru desiilnțarea bazei militare șl înce
tarea ocupației străine, luptă sprijinită de poporul Japonez, a cunoscut un nou «vînt de cînd Okinawa este 

folosită fățiș în agresiunea împotriva poporului vietnamez

MOSCOVĂ. Agenția TASS a- nunță că la 17 decembrie L. Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe Houarl Boumedienne, președintele Consi^ llului Național al Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Algeriei, aflat într-o vizită oficială In U.R.S.S. In cursul convorbirii au fost abordate probleme de Interes reciproc, precum șl cele referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre U.R.S.S. și Algeria.
HANOI. La 17 decembrie/ Ho Șl Min, președintele R. D. Vietnam, a. primit delegația Uniunii Tineretului Comunist Chinez/ condusă de Ian Hai-bo, membru al secretariatului C.C. al Uniunii/ șl a avut cu ea o convorbire cordială șl prietenească.

LONDRA. Ö delegație română de specialiști In domeniul planificării, condusă de Alexandru So- baru, director In Comitetul de Stat al Planificării, a făcut' o vizită de două săptămîni in Anglia, Ia invitația guvernului britanic. în timpul vizitei specialiștii români au purtat discuții la Foreign Office, Departamentul Afacerilor Economice, Ministerul Comerțului, Camera de Comerț din Londra, cu reprezentanți ai unor întreprinderi industriale și comerciale și au vizitat unele întreprinderi.

„S-ar putea ca Statele Unite, care au mult de furcă în Vietnamul de sud, să fie nevoite a face față unei situații similare și în Tailanda*. O simplă ipoteză 7 Nu. Cuvintele redau impresii de la fața locului și ele aparțin unui corespondent al agenției americane „Associated Press", care a vizitat recent provinciile din nord-estul Tailandei. Telegrame de presă din Bangkok confirmă existența unor puternice frămîntări în aceste regiuni. Se recunoaște oficial că autoritățile tai- landeze au constituit forțe speciale de poliție pentru a fi trimise de urgență în nord-estul țării, unde s-a intensificat lupta forțelor patriotice. Griji suplimentare pentru Statele Unite, care folosesc Tailanda drept unul dintre pilonii de bază în războiul din Vietnamul de sud și în acțiunile agresive de „escaladare" spre nord, dispunînd de teritoriul tailandez ca de un propriu teritoriu.Acum, cînd angajarea militară americană cunoaște proporții extrem de primejdioase, rolul Tailandei în acest război a fost sporit. Este cunoscut că îd afara celor peste 175 000 de militari americani din Vietnamul de sud, importante efective militare sînt dislocate pe nave ale Flotei a 7-a din Pacific și într-o serie de țări vecine. Pe teritoriul tailandez se află aproxi-

mativ 15 000 de militari americani. De aici își iau zborul zilnic bombardiere F-105, în acțiunile lor piraterești asupra Vietnamului.Prezența trupelor „aliate" este simțită în întreaga structură politi- co-militaxă a țării. E de reținut că circa 400 de „consilieri" americani se află efectiv în cadrul foițelor armate tailandeze. Totodată, numărul bazelor militare americane de pe teritoriul Tailandei este în continuă creștere. Zilele trecute, corespondentul ziarului „New York Times" la Bangkok anunța că Statele Unite construiesc aici, în secret, noi baze militare. Cu alte cuvinte, se creează un complex militar, cu rol de placă turnantă pentru diferite acțiuni agresive în Asia de Sud-Est. „Un sistem analog de sprijin militar, scrie revista „U. S. News and World Report", a acționat și în Vietnamul de sud, pînă ce am trecut la debarcări masive". Paralelaun suport real. De reținut că generalul-maior Richard Stilwell, comandantul șef al trupelor americane din Tailanda, este fostul comandant pentru acordarea ajutorului militar din Vietnamul de sud.Despre Tailanda în presa americană se vorbea în termeni elo- gioși. Pînă nu demult ea era considerată o „oază a liniștii" în zbuciumata regiune a Asiei de sud-est.

are

E drept, istoria îi conferă o situație aparte. Străvechiul Siam (așa se numea odinioară) și-a menținut independența de stat într-o perioadă în care colonialiștii au pus stăpîni- re pe întreaga regiune din sud-es- tul asiatic, avînd rolul unui tampon între sferele de influență engleză și franceză. Dar independența Tailandei, menținută cu mari sacrificii decenii de-a rîndul, a devenit o ficțiune tot mai evidentă pe măsura adîncirii aservirii ei economice și politice față de S.U.A. In ciuda variatelor bogății naturale, economia țării se află într-o stare rudimentară. Principalul loc îl o- cupă agricultura, bazată pe mono- cultura orezului, ramură în care este folosită peste 85 la sută din populație. Marile resurse naturale sînt la dispoziția monopolurilor străine și, în special, a celor americane. Deficitul balanței comerciale a căpătat un caracter cronic. Importul de mărfuri tailandeze pe piața americană a fost redus în ultimii ani la minimum.Degradarea economică este accentuată de uriașele poveri militare pe care le implică apartenența la blocul militar S.E.A.T.O., în cadrul căruia Tailanda este cotată ca unul dintre cei mai activi par- ticipanți. Nu întîmplător capitala țării, Bangkok, este sediul permanent al acestui pact. Menținînd

țara sa la remorca puterilor conducătoare din S.E.A.T.O., guvernul tailandez promovează o politică a- gresivă, îndreptată împotriva mișcării de eliberare din Asia de sud- est, o politică de provocări permanente la granițele cu vecinii săi, care au ales calea neutralității. In fața Consiliului de Securitate al O.N.U. au fost prezentate, în repetate rînduri, note de protest din partea Cambodgiei, în care este condamnată violarea deliberată a integrității sale teritoriale de către trupele tailandeze.Politica de aservire față de S.U.A. și de provocări față de țările vecine, de sprijinire a agresiunii americane în Vietnam provoacă nemulțumiri tot mai evidente în sinul poporului tailandez. Pînă și membrii guvernului sînt nevoițl să recunoască existența „unei mișcări subterane în direcția neutra- lismului". Sprijinitorii acestui „neutralism". se pronunță pentru promulgarea unei constituții și ținerea alegerilor, pentru anularea legii marțiale șl a interdicției partidelor politice, impusă de șapte ani. în provinciile din nord-est nemulțumirea maselor largi ale populației îmbracă forme ale luptei armate. Astfel, „Oaza liniștii" devine o zonă a frămîntărilor populare.

MOSCOVA. La 17 decembrie, la Moscova s-au încheiat lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. A fost aprobată legea cu privire la planul de stat al dezvoltării economiei naționale și Bugetul de stat al R.S.F.S.R. pe anul 1966. Sesiunea a adoptat:, de asemenea, legile cu privire la desființarea regiunilor economice, la înființarea de noi ministere, numirea de noi miniștri și Înființarea organelor controlului popular.
WASHINGTON. Primul ministru britanic, Harold Wilson, care a sosit la Washington, a avut vineri întrevederi cu președintele Johnson și cu principalii colaboratori ai acestuia, printre care secretarul de stat american Dean Rusk și ministrul apărării Robert McNamara. Potrivit relatărilor a- gentieî Reuter, ' Wilson a folosit acest prilej pentru a discuta problemele cu caracter militar ale Marii Britanii, îndeosebi angajamentele engleze la „est de Suez“ în lumina situației din Vietnam.
BONN. Președintele Pakistanului, Ayub Khan, care se află într-o vizită oficială la Bonn, a avut vineri o întrevedere cu rul Ludwig Erhard. La au participat și miniștrii terne ai celor două țări. cancela- intilnire de ex-

Dumitru ȚINU

WASHINGTON. Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat că la poligonul din Nevada au avut loc joi două experiențe nucleare subterane în scopuri militare.
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