
i

Sîmbătă 25 decembrie 1965Anul XXXV Nr. 6842 4 PAGINI - 30 BANI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÀ!

inteia
Startul unor

ANUL ACESTA IN FUNCȚIUNE)
0

® Ce! mai firesc procedeutona

de curățire este mfôtura-

rirea ei

® A curați nu înseamnă

a degrada

rea murdăriei și nu acope-

întreprinderi noi
(DE CE SÎNT SAU NU SÎNT REALIZAȚI INDICATORII 
PROIECTAȚI Al UNOR ÎNTREPRINDERI INTRATE

La recenta sesiune a Marii Adunări Naționale s-a subliniat din nou că realizarea la termenul prevăzut a indicatorilor tehnici și economici pre- văzuți în proiectele obiectivelor industriale constituie o sarcină esențială a tuturor ministerelor și colectivelor de conducere ale întreprinderilor. A- ceasta asigură ca investițiile să concure la termenul stabilit și în proporțiile planificate la creșterea producției și a venitului național.Care este stadiul realizării parametrilor proiectați la noile întreprinderi intrate în funcțiune anul acesta ? Iată ce s-a desprins din discuțiile cu cadre de conducere din cîteva întreprinderi noi din regiunea Oltenia.
CIWE A HOTĂRÎT SUCCESUL ? 
CEI PE MINA CĂRORA AU FOST 
ÎNCREDINȚATE UTILAJELEOrașul Turnu Severin și-a îmbogățit zestrea industrială cu un important obiectiv : combinatul de industrializare a lemnului. Trei dintre fabricile combinatului — de mobilă, placaj și furnire estetice — au intrat anul acesta în producție. Din situațiile statistice se desprinde că, la fabrica de placaj, parametrii stabiliți au fost depășiți încă în primul trimestru de funcționare. Fabrica de furnire estetice a atins parametrii proiectați cu 10 luni înainte de termen, pro- ducînd pînă la începutul lunii de- ' cembrie 83 000 mp furnire peste plan. Cea de-a treia unitate — fabrica de mobilă — intrată în funcțiune în luna iulie, se încadrează de pe acum în indicatorii proiectați.Am întrebat pe tov. ing. MIHAIL VOICU, directorul combinatului : ce factori au determinat realizarea într-un timp scurt a indicatorilor prevăzuți în proiect ?

„Se poate afirma că experiența 
noastră s-a născut pe șantier, încă 
din perioada de construcție a noi
lor fabrici — a spus interlocutorul. Dintre multiplele căi de reali
zare a parametrilor proiectați am 
desprins, credem, una 
pregătirea din vreme 
de muncitori 
vor lucra în 
încă din timpul construcției com
binatului, prima noastră grijă a 
fost să recrutăm oameni pentru 
a-i califica, trimițîndu-i la între
prinderi similare din țară să în
vețe meseria și să se specializeze 
în fabricarea placajului, mobilei 
sau a furnirului estetic. întorși pe 
șantier, muncitorii au fost repar
tizați să lucreze alături de mon- 
fori. Au avut astfel prilejul să cu
noască utilajele la care vor lucra, 
să se familiarizeze din timp cu ele. 
După intrarea în funcțiune a fa
bricilor, muncitorii s-au dovedit 
stăpîni pe mașinile încredințate, ■ 
lucrînd cu indici de utilizare tot 
mai înalți. Concomitent, ne-am 
îndreptat atenția spre rezolvarea 
altor probleme de care depinde 
realizarea indicatorilor proiectați. 
Ne-am îngrijit să asigurăm o asis
tență tehnică permanentă, prin 
repartizarea corespunzătoare a 
cadrelor de ingineri și maiștri în 
toate schimburile".

esențială : 
a cadrelor 

fi tehnicieni care 
viitoarele fabrici.

(NESIGUR, TOT îi RĂSPUND 
SI DE REZULTATELE PROASTEIn cazul noului complex de materiale de construcție de la Tg. Jiu, obiectivul principal — fabrica de ciment — a început să producă cu trei linii. Interesîndu-ne de stadiu] atingerii parametrilor nroiectați, tov. ION TOMESCU, nginerul șef al fabricii, ne spune : 
,La linia l, moara de făină și cup
torul de klinker au ajuns să lu
creze la capacitatea nominală. 
Moara de ciment a atins aproape 
90 la sută din producția proiectată. 
La linia a II-a, rezultatele sint si
milare, cu excepția morii de ci
ment".Fapt este că la anumite agregate ale fabricii de ciment nu se realizează în prezent capacitatea de producție prevăzută în proiect. Dacă încerci să afli motivul capeți fel de fel de justificări. De pildă, că moara de ciment de la linia a II-a nu a putut fi încărcată la capacitatea prevăzută din

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. a III-a)

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE OȚEL 
In primul an al noului cincinal față de 1965

Peste
3,4 milioane

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului U. R. S. S.Vineri, 24 decembrie 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar’ al U.R.S.S.

★zi ambasadorul soln aceeașivietic a fost primit. în audiență, cu același prilej,
Preocupări

de tovarășii

la București, I. K. Jegalin, cu prilejul plecării sale definitive din Republica Socialistă România.Cu acest prilej a.avut loc o discuție prietenească.*Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan și Ștefan Voitec.

1 Zllt

După cum informează Direcția 
de statistică a orașului București, 
planul anual al producției glo
bale pe ansamblul industriei Ca
pitalei a fost îndeplinit în ziua 
de 24 decembrie, cu 7 zile mai 
devreme. Față de anul 1964, 
producția globală realizată este 
mai mare cu 11,9 la sută. 
Pînă ieri la ora 10, au comuni
cat îndeplinirea planului anual 
la producția globală 100 de în
treprinderi, iar pe cel al produc
ției marfă — 67 de întreprinderi 
bucureșfene. Printre acestea se 
numără : uzina „Electronica", 
Uzina de țevi „Republica”, Fa
brica de armături neferoase și 
echipament metalic, întreprinde
rile „Reactivul", „Fulger", „Elec
tromagnetica", Combinatul de 
cauciuc Jilava, Fabrica de con
fecții și tricotaje și altele.

(Agerpres)

® Cum se pot deforma

decorațiile clădirilor

® Amputările „moder-

niste"

INGINERUL DE
Astăzi, necesitățile industriei extractive miniere din țară sînt acoperite cu specialiști formați de în- vățămîntul nostru superior. In cei 17 ani de existență, Institutul de mine din Petroșeni a pregătit circa 1 400 de cadre cu înaltă calificare.Cerințele actuale și cele de perspectivă ale dezvoltării economiei socialiste impun, așa cum prevăd Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R., formarea unor specialiști cu o temeinică cultură tehnică, capabili să-și însușească și să pună în a- plicare tot ceea ce apare nou în domeniile respective de activitate, rul, indiferent de în care lucrează, să-și reînnoiască nent cunoștințele, pîndu-se de perfecționarea pregătirii sale profesionale, să anticipeze problemele tehnice pe care le ridică producția

Prof. dr. ing. A. POPA 
rectorul Institutului de mine 

din Petroșeni

înainte de a se executa lucrarea, se analizează documentația
tehnică. (Instantaneu de Ia Centrala electrică de Termofi- care-Iași) Foto : M. Cioc

Puncte de vedere
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CUM SE ȘTERG 
„RIDÜRILE" 

ORAȘULUI?
Arhitect Stan BORTNOVSKI

Orașele noasfre prezinfă, alături da 
caracterele contemporane ale noilor 
construcții, numeroase clădiri aparți- 
nînd concepțiilor și stilurilor arhitec
turale ce și-au găsit expresie în de
cursul ultimului veac. Păstrarea valori
lor plasfic-arhifecfurale și ținuta fi
zică a edificiilor noi și vechi, expri
mă printre altele și atașamentul și în
țelegerea cu care populația păstrează 
bunurile ce alcătuiesc cadrul material 
al vieții urbane.

Un mare aport la definirea perso-

Ingine- ramura trebuie perma- preocu-

MINĂ

și să pregătească condițiile rezolvării lor. In afară de aceasta, simultan cu transformările inerente ce apar în preocupările sale tehnice, inginerul are în față și îndatoririle de organizator al producției și de coordonator • pentru personalul ajutător.Pentru ca viitorul inginer miner pe care-1 formăm astăzi în institut să corespundă acestor cerințe, sîntem datori să veghem ca în anii de studenție să primească o pregătire complexă, în deplină concordanță cu rapida dezvoltare a științei și tehnicii contemporane.
Pregătirea tînărului In

giner ■ de mine trebuie să

tens recepționate, mai profund însușite. Tot astfel, existența în planurile de învățămînt a unor cursuri mult prea generale pentru a orienta efectiv pe viitorul inginer, contribuie la o supraîncărcare a studenților. La secția Prepararea cărbunilor și minereurilor din cadrul Facultății de mine, de e- xemplu, se predă un curs general de tehnologia substanțelor minerale utile, ale cărui probleme sînt apoi reluate pe larg, în anii următori, în cuprinsul unor discipline de specialitate. In schimb, un curs atît de important pentru un viitor inginer de mine, cum este „Automatizarea" este limitat la sectorul u- zinelor de preparare, ne- fiind extins și la procesele de extragere în subteran, unde în ultima vreme au loc progrese remarcabile.

fie axată, după părerea 
mea, pe disciplinele fun
damentale de cultură teh
nică generală, împletite 
armonios cu disciplinele 
de specialitate. Din păcate, actualele planuri de învățămînt reflectă uneori un echilibru necoreäpun- zător între disciplinele fundamentale și cele de specialitate. Consider că 
pentru formarea tînărului 
inginer e necesar ca pe 
tot parcursul anilor de 
studii să se acorde o mare 
atenție pregătirii științifi
ce fundamentale și în ul
timii doi ani, concomitent, 
însușirii disciplinelor de 
specialitate. Pe o astfelde bază științifică solidă, --------------------cunoștințele de speciali- (Continuare täte vor putea fi mai in- în pag. a II-a)
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GALAȚI. Noi complexe comerciale in cartierul Țlgllna II Foto : M. Andreescu

Bilanț
1965

9 întreprinderile ministe
rului INDUSTRIEI CON

STRUCȚIILOR au realizat cu 
zece zile înainte de termen sar
cinile anuale de producție. O 
contribuție importantă la realiza
rea sarcinilor anuale de plan au 
adus-o colectivele întreprinderi
lor de materiale de construcții 
„1 Mai" Bucov, de materiale 
izolatoare-Berceni, de aparataje 
electrice pentru construcții și cea 
de prefabricate „Progresul” din 
Capitală, fabricile de cărămizi și 
țigle-Jimbolia, de produse refrac- 
tare-Dej, de cimenf-Comarnic, 
de asbociment — Oradea.

• Cu opt zile înainte de ter
men și-a îndeplinit sarcinile

anuale de plan și SECTORUL IN
DUSTRIEI CHIMICE ORGANICE. 
Cele mai bune rezultate în în
deplinirea sarcinilor de produc
ție pe acest an au obținut colec
tivele întreprinderilor „Colo- 
rom’-Codlea, „Aurora’-București 
și „Sinteza"-Oradea.

• Tn SECTORUL DE ARTICOLE 
CASNICE, UTILAJE ȘI PIESE

DE SCHIMB, DIN CADRUL MI
NISTERULUI INDUSTRIEI UȘOA
RE, a fost îndeplinit planul a- 
nual de producție. Muncitorii din 
întreprinderile acestui sector vor 
da peste plan, pînă la sfîrșitul 
anului, 300 000 de vase emailate, 
numeroase articole casnice din 
mase plastice, tacîmuri etc.(Agerpres)

nalității orașelor îl dau clădirile mai 
vechi, mărturii ale evoluției econo
mice, sociale și culturale. Întrucît 
monumentelor istorice li s-au re
cunoscut oficial drepturile la o 
conservare pe criterii științifice, 
ne vom referi aici la nenumă
ratele edificii civile curente, care-și 
dovedesc pe lîngă o prezență dem
nă ca expresie, capacitatea de a 
adăposti încă onorabil funcțiile vieții 
contemporane, afirmîndu-și persisten
ța fizică, ceea ce le conferă dreptul 
de a fi păstrate cu grijă, afîta timp 
cît existența lor se justifică, impunîn- 
du-ni-se datoria de a le întreține co
respunzător.

înțelegerea acestei nevoi de către 
organele de stat a condus la iniție
rea acțiunii de întreținere ce se des
fășoară azi asupra zestrei de clădiri 
a orașelor. Fondul sănătos al acțiunii 
în curs și eforturile materiale consi
derabile angajate pretind însă o ți
nută onorabilă și în realizarea prac
tică a lucrărilor. De aceea, apreciem 
ca utilă semnalarea cu insistență a 
unor observații privind modul ne
corespunzător în care se înfăptuiește 
în foarte multe cazuri „întreținerea’ 
acestor clădiri, observații ce se adau
gă celor privind organizarea execu
ției lucrărilor de acest gen, constatate 
în urma anchetei recent întreprinse 
de ziarul „Scînteia" sub titlul : „Cum 
e păstrată zestrea orașelor". Sprijinin- 
du-ne pe unele constatări asupra lu
crărilor din Capitală și din alte centre 
urbane, vom arăta doar cîteva din 
aspectele cu implicații mai eviden* 
dăunătoare pentru înfățișarea exte
rioară a acestor clădiri.

Fațadele realizate din materiale cu 
proprietăți durab'le, în structura lor 
și ca aparență (tencuieli de piatră ar
tificială, cărămidă aparentă, tencuieli 
cu ferasit sau dolomit și altele), au 
prin însăși textura lor — cu grenuri 
și culori specifice — o contribuție la

(Continuare în pag. a III-a)

în ziarul de azi
gi VIATA DE PARTID 

Acțiunea de gene
ralizare cere o a- 
bordare științifică, 
activă, a experien
ței înaintate

(pag. a Il-a)

§ Răsfoind presă 
străină

(pag. a III-a)

ÜSPORT
(pag. a III-a)
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Evenimentele din ultimele zile indică o intensificare a acțiunilor forțelor colonialiste și rasiste în sudul Africii. Guvernele Portugaliei, Rhodesiei și Republicii Sud-Africane au stabilit un plan odios de creare în această parte a continentului african a unui „imperiu alb“, care urmărește permanentizarea dominației minorității rasiste asupra majorității populației africane. Acest plan a stîrnit neliniștea și indignarea opiniei publice mondiale.„Scopul nostru este de a păstra Africa de Sud pentru albi. Aceasta înseamnă un singur lucru — dominația albilor. Nu „administrare“, nu „conducere“, ci „dominație“, „control“. Așa își încheia una din pledoariile sale prorasiste în parlament primul ministru al Republicii Sud-Africane, Verwoerd. Aceste cuvinte redau în chipul cel mai brutal și fără echivoc esența și scopul politicii duse de exponen- ții minorității exploatatoare din Republica Sud-Africană, politică a cărei expresie o constituie apartheid-ul — un sistem crud de asuprire națională, de discriminare rasială nemiloasă, de folosire pe scară largă a muncii forțate.înfierată de opinia publică mondială, condamnată în diferite rezoluții și hotărîri ale O.N.U., politica rasistă a regimului Verwoerd a găsit totuși adepți fideli în unele țări, care au acordat guvernanților sud-africani un serios sprijin material și moral. Printre acești aliați credincioși se află în primul rînd Smith, „părintele“, rasiștilor din Rhodesia — care aplică aceleași precepte ale sistemului de apartheid — și, firește, colonialiștii portughezi, care încearcă să reprime mișcarea de eliberare națională dintr-o serie de teritorii africane.între guvernele celor trei țări se observă de mult timp o apropiere tot mai evidentă. Portugalia și Rhodesia au întreținut cu Republica Sud-Africană relații strînse, i-au o- ferit piețe pentru desfacerea produselor sale, i-au furnizat mînă de lucru ieftină pentru minele de aur. Mercenarii sud- africani sînt întotdeauna în primele rînduri ale acțiunii de reprimare a mișcărilor de eliberare națională, fie că este vorba de Angola, Mozambic sau Congo. Guvernul Republicii Sud-Africane, alături de cel al Portugaliei, s-au grăbit să aprobe actul creării statului rasist rhodesian și să permită lui Smith tot sprijinul.
Eugen IONESCU

B (Continuare în pag. a IV-a)9
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Recent a avut loc, la Teatrul de Stat din Timișoara, premiera pe țară a 
piesei „Omul cel bun din Sîciuan" de Bertholt Brecht, în regia Iul Yannis 

Veakis. în fotografie : o scenă din spectacol

R
ecentul con
cert de muzi
că românească, 
susfinuf de Or
chestra simfoni
că a Radiofele- 

vizlunii — a doua ma
nifestare de acest gen de 
la deschiderea stagiunii 
— confirmă consecven
ta cu care această Iri- 
sfifufie se străduiește 
să prezinte publicului 
creația originală con
temporană. Două prime 
audifii, alături de o lu
crare cunoscută, aü té- 
prezenfat direcfii sem
nificative ale muzicii 
noastre de azi.

Aflîndu-și împlinirea 
creatoare mai ales în 
genül muzicii de came
ră Instrumentale, unde 
excelează prin lucrări 
de un lirism captivant, 
ca și în genul liedului, 
ilustrat cu măiestrie 
componistică, Tudor 
Ciorfea a abordat cu 
succes și genul simfo
nic. Situate în timp în
tre „Concertul pentru 
orchestră de coarde' și 
octetul cu spiritual sub
strat programatic „Is
prăvile lui Păcală*, — 
Passacaglia șl Toccata 
pentru orchestră simfo
nică vădesc un stadiu 
al interesantei evolufii 
a compozitorului.

Piese scurte, de un 
confinut emotional dens 
șl comunicativ, ele 
Semnifică preocuparea 
compozitorului de a va

lorifica în spirit modern 
sub aspect armonic-or- 
chèstral și traditional sub 
aspectul formei, sub
stanța tematică de obîr- 
șie populară. Passaca
glia ni s-a părut că re
liefează deosebit de 
convingător, de organic 
această’ sinteză, în vre
me ce Toccata păstrea
ză oarecum prea di
rect factura de gen 
popular a dansului.

După o acumulare

ORCHESTRA

merituos oratoriu) el 
s-a impus în muzica de 
cameră instrumentală, 
tu càre a obfinut două 
premii internationale de 
prestigiu, și în muzica 
simfonică.

Variatiunile pentru 
orchestră se atașează 
tradifiei genului prin 
concepția și mijloacele 
realizării, relevînd per
sonalitatea autorului 
prin Substanța muzicală 
bogată, ingenioasă și

SIMFONICA’

ce se distinge prin con
cizie și sobrietate, va
riatiunile se bizuie pe 
amploarea desfășurările 
sonore, pe conslrucfia 
de anvergură. Mate
rialul tematic se contu
rează în procesul de în
lănțuire a secțiunilor, 
asigurînd structura or- 
gânică a lucrării, creș
terea ei emoțională.

Printre compozitorii 
tinerei generații, Liviu 
Glodeanu confirmă fă

A RADIOTELEVIZIUNil

CONCERT DE MÜZICÄ

intensă a experienței 
muzicale, în care acti
vitatea interpretativă și 
cea teoretică însofeau o 
ucenicie de creafie ce 
năzuia spre perfecționa
re, Wilhelm Berger dă 
la lumină lucrări de o 
remarcabilă ținută ar
tistică. Mai puțin atras 
spre genul vocal (în 
eare a realizat totuși un

plină de fantezie și 
prin coloritul viu al 
imaginilor. Este vorba 
de un ciclu de variafiuni 
bazate pe principiul u- 
nității de atmosferă 
și exprimînd în fiecare 
metamorfoză polifonic- 
orchesfrală noi trăsături 
de confinut. în contrast 
cu muzica sa recentă,

găduința unui talent cu 
alese resurse. Concertul 
pentru flaut șl orchestră, 
prezentat în primă au
diție, învederează după 
părerea mea o reușită 
deosebită nu numai în 
raport cu creafia ante
rioară a autorului dar și 
cu creafia românească 
a genului.

în această sferă de 
preocupări, Liviu Glo
deanu se remarcă prin 
cutezanța de a valori
fica virtuți expresive 
ale unor structuri mu
zicale simple, preg
nante. Lucrări vocale 
și instrumentale, alte 
concerte ale sale a- 
tesfă ingeniozitate în 
realizare și o autenti
că sensibilitate. Concer
tul pentru flaut și or
chestră s-a impus de ia 
bun început ca o lu
crare care aliază pros
pețimea și ineditul lim
bajului cu o inspirafie 
poetică viguroasă. în o- 
pozifie cu scepticismul 
ce caracterizează unele 
orientări ale muzicii u- 
niversale de azi în ce 
privește melodia, com
pozitorul concentrează 
în melodie ființa însăși 
a muzicii. Căufînd să 
comunice cît mai expre
siv un univers viu, bo
gat în sensuri și frumu
seți, Liviu Glodeanu a 
creat o lucrare intere
santă și valoroasă.

La realizarea concer
tului au contribuit cu 
competentă dirijorul E- 
manuel Elenescu, care a 
urmărit să dea lucrări
lor o interpretare con
vingătoare, și flautistul 
Dumitru Pop, al cărui 
cînf solistic admirabil 
l-am aplaudat cu căl
dură.

Vasile TOMESCU

s de Nicufă TÀNASE

ună dimineața ! Ce 
mai faceți ? Nu 
ne-am mai întîlnit 
de un car de vreme.
Să știți că mi-a fost 

dor de dumneavoastră. Eu ?
Unde am umblat pînă acum ? 
Nu știți ? Am fost bolnav. Am 
fost chiar internat. Acum mă 
aflu la Olănești în convales
cență. Fac și masaj. Masajul, 
să nu uit, mi-l aplică un vechi 
prieten pe care nu l-am mai 
întîlnit de 30 de ani și căruia 
în 1934 i-am spart capul cu 
un pietroi. In rest mă simt 
foarte bine.

Dar să vedeți ce-am pățit 
în prima noapte petrecută la 
Olănești. Am fost găzduit în- 
tr-o cameră cu încă doi tova

(Urmare din pag. I)

O legătură mai intimă ar trebui 
să existe între predarea discipline
lor de specialitate și nojiunile ex
puse în primii ani de studii la dis
ciplinele fundamentale, cum sînt fizica, matematica ș.a. Faptul că, în prezent, fizica se predă în anul III, face ca ea să nu poată fi folosită în înțelegerea disciplinelor de specialitate, cu care se predă 
concomitent. Mai firesc ar ii ca fi
zica să fie studiată în anii I sau II 
și să preceadă, fundamentând, no
țiunile de specialitate.Referitor la studiul matematicii ăș vrea să subliniez că el este foarte important pentru viitorul inginer de mine, ca de altfel pentru tinerii specialiști care vor lucra în diferite domenii ale tehnicii. Și este firesc, dacă ne gîndim că la baza multor procese tehnologice, a construcției și exploatării utilajelor, a proiectării se află principii și sisteme de calcul matematic. Pentru buna pregătire matematică a studenților din institutele tehnice îndeosebi, cred că există o soluție mai bună decît cea propusă, în- tr-un articol publicat recent în ziar, de prof. ing. Vasile Nicolau, rectorul Institutului de construcții din București. După părerea mea, nu 
este oportun să reducem în nici o 
ramură de pregătire inginerească 
volumul de ore destinate studiului 
matematicii, pe motiv că unele noțiuni predate au prea puțină contingență cu tehnica domeniului respectiv și sînt mai ales de importanță teoretică — așa cum s-a propus. Incontestabil că viitorul inginer (constructor sau de mine) trebuie să aibă un orizont bogat de cunoștințe teoretice, fundamentale. Dar tot atît de adevărat este că aceste cunoștințe sînt folositoare și viabile în măsura în care servesc specializării respective. De a- 
ceea, propun o mai bună gospodă
rire a orelor destinate matematicii, 
insistîndu-se asupra acelor capito
le care au aplicații la discipline de 
specialitate (electrotehnică, termo-

tehnică), asupra acelor probleme 
care interesează îndeosebi aceste 
discipline. Profesorul de matematică este dator să țină seama de profilul facultății în care predă, să nu meargă cu abstractizările prea departe îneît studenții să nu mai vadă utilitatea practică a calculelor și demonstrațiilor pe care le e- fectuează. Pe de altă parte, nu e mai puțin adevărat că am dori o perfecționare a predării matematicii în licee, pentru ca absolvenții acestora care vin în institut să fie mai temeinic pregătiți și să nu ne pună în situația (existentă uneori și în prezent) de a pierde timp prețios cu recapitularea și consolidarea unor noțiuni elementare.Complexitatea sarcinilor de producție ce revin tînărului inginer de mine la viitorul său loc de muncă face necesară o mai judicioasă e- 

chilibrare a raportului existent în
tre disciplinele de cultură tehnică 
și de specialitate, pe de o parte, și 
cele cu caracter economic, pe de 
altă parte. în actualul plan de în- vățămînt nu se face o diferențiere suficientă a predării cursurilor cu caracter economic după specificul diferitelor secții de specializare din cadrul facultăților. Predarea prea „în general", cum se face acum, nu contribuie așa cum este necesar la înarmarea absolvenților noștri cu cunoștințe economice temeinice.în sfîrșit ajung și la lucrările de laborator și la proiecte, care ocupă un loc însemnat și în procesul de formare a viitorului inginer de mine. Și pe viitor trebuie să le a- cordăm toată atenția. Proiectele dé an, ca mijloc de aplicație practică a cunoștințelor teoretice studiate, au rolul de a forma concepția inginerească, de a obișnui pe studenți să sistematizeze și să dea contur viitorului obiectiv sau proces tehnologic, să tragă concluziile corespunzătoare. Introducerea în planurile de învățămînt a unui curs special privind metodica de proiectare la secția Exploatări miniere și la Facultatea de electromecanică minieră, așa cum figurează în prezent în planul de învățămînt pentru secția de Prepararea cărbunilor și minereurilor, ar fi deosebit de utilă.O mai largă consultare a cadrelor didactice și specialiștilor din sectorul minier va da posibilitate forurilor de învățămînt să culeagă și alte păreri și sugestii, care vor putea contribui la stabilirea măsurilor menite să asigure perfecționarea învățămîntului minier, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale industriei noastre exțractive.

Acțiunea de generalizare cere o abordare 
științifică, activă, a experienței înaintate

care să generalizate Este evident oricînd
fie spriji- cu pre- că mai condițiile a do-înmasăC.C. al P.C.R. și a proiectu-

O Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- se" (sala Savoy) : PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : VESELIE LA 174 — 20.• Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINĂ — 20.© Circul de stat : BAL MASCAT ȘI... ACROBAT — 19,30.

Vasile MARIN
secretar al Comitetului regional

P.C.R. București

• Sala Palatului: SPECTACOLUL DE REVISTĂ PREZENTAT DE TEATRUL „C. TÄNASE" ÎN TURNEELE DE LA PARIS ȘI BERLIN — 19,30.© Teatrul de Operă și Balet : RIGO- LETTO — 19,30.• Teatrul de stat de operetă : VĂDUVA VESELĂ — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Caragiale' (sala Comedia) : DOAMNA LUI IE- REMIA — 19,30, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 16, TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 20.
9 Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 20.• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.1) : OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sala Studio, str. Al. Sahia nr.76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I— 19,30.
9 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- gheru) : ANTIGONA și MEDEEA — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE— 20.• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" :RĂDĂCINI — 20.O Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 15,30, (spectacol amînafdin 11. XII), CINCI SCHIȚE și CÎN- TĂREAȚA CHEALĂ - 19,30.® Teatrul evieiesc de stat : IDEI... PENTRU O REVISTĂ — 20.® Studioul Institutului de artă teatrală și cin, natografică „I. L. Caragiale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Mî- NIE — 20.© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : DOCTORUL AUMÄ- DOARE — 9, 11,30, MÎNA CU CINCI DEGETE — 19, (sala din str. Academiei) : UMOR PE SFORI — 9| 11,30.

8 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) © 19,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Cireșaril — de Constantin Chiriță : Roata norocului — „Cîștigătorul" 9 20,00 — Télé-en- ciclopedie 9 21,00 — Cu mască... și fără mască 9 22,15 — Filmul „Slîn- tul" ® 23,10 — Jurnalul televiziunii (II). Sport, Buletinul meteorologic.
CINEMATOGRAFE

9 OLD SHATTERHAND — film pentru ecran panoramic : Patria — 9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
O COLINA: Republica —9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30, Capitol — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
9 GULIVER : Cinemateca — 10;12; 14.® MUNCILE LUI HERCULE : Luceafărul - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;20,15, București — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,15, Feroviar — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Melodia - 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Modern — 9; 11,15;13,30; 15,45; 18; 20,15.® OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele serii) : Festival — 9,45; 13,15; 17; 20,30, Excelsior — 9,45;13; 16,30; 20.

răși de convalescență. Primul 
ofta în somn și, ceea ce era și 
mai drăguț din partea lui, în
tre două oftaturi recita ver
suri albe. Pe la miezul nopții, 
al doilea vecin de cameră mă 
întreabă :

— Ce zici de omul ăsta ?
— îmi place. Totdeauna am 

fost amator de versuri albe. 
Dar pe dumneata nu te-am 
prea auzit... Sau nu obișnu
iești să vorbești în somn ?— Eu ? Cum să vorbesc în 
somn ? Eu nici nu exist.

— Poftim ?— Eu pur și simplu nu e- 
xist.

Răspîndirea și generalizarea expe
rienței înaintate este una din meto
dele de bază ale conducerii agricul
turii, o parte integrantă a muncii or
ganelor șl organizațiilor de partid. Viața scoate mereu la iveală nenumărate inițiative valoroase. Dintre acestea, nite și cădere ?mult calargii dezbateri de cumentelor plenarei din noiembrie 1965 lui statutului cooperativelor agricole de producție, eforturile principale trebuie concentrate în primul rînd spre metodele și inițiativele avînd o largă sferă de aplicare, cea mai ridicată eficiență și care răspund cerințelor actuale.De-a lungul anilor, comitetul regional de partid a constatat că în cadrul acelorași cooperative agricole de producție, în condiții pedoclimatice și de înzestrare materială asemănătoare, rezultatele ră mult de la o brigadă la La cooperativa agricolă din teni, raionul Alexandria, de prin ridicarea tuturor brigăzilor la nivelul celor fruntașe, anul trecut s-ar fi putut obține o producție suplimentară în valoare de 1 milion lei. Era așadar nefiresc ca înalta organizare a producției la care s-a ajuns în brigăzile fruntașe să ră- mînă necunoscută și neaplicată de celelalte. La începutul acestui an, în cooperativa agricolă din Moșteni s-a născut inițiativa „Dacă toate brigăzile ar lucra la fel de bine“. Comitetul regional de partid a îndrumat organele și organizațiile de partid să desfășoare în jurul ei o susținută muncă zatorică.ganizațiile de partid au inițiat dezbateri în brigăzile din cooperative, scoțînd în evidență experiența pozitivă și stabilind măsuri precise pèntru preluarea acestei inițiative de toate brigăzile și, în special, de către cele rămase în urmă. Organizațiile de bază din brigăzi au fost îndrumate să pună centrul preocupărilor însu-

politică în raionul

dife- alta. Moș- pildă,

organi-șiLehliu, or-

șirea de către toți cooperatorii a metodelor înaintate de muncă, să antreneze în această acțiune activul fără de partid, organizațiile de femei și de tineret. Comitetul raional de partid a organizat, cu prilejul instruirilor, schimburi de experiență între secretarii organizațiilor de bază asigurînd astfel condițiile pentru generalizarea acțiunii. Rezultatele ? Prin sporurile realizate la culturile de grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și din zootehnie, veniturile cooperativelor agricole din raion au crescut în 1965 cu peste 122 milioane de lei, față de a- nul trecut. În întreaga regiune, inițiativa a găsit un larg ecou în peste 2 000 de brigăzi de producție.
Răspîndirea experienței înaintate

Sînt însă și cazuri cînd nu se procedează în acest fel. Acum cîți- va ani Comitetul raional de partid Giurgiu a luat inițiativa de a extinde culturile irigate prin asper- siune. S-au procurat aspersoare pentru toate unitățile, indiferent dacă ele aveau sau nu sursă de apă, investindu-se astfel mari sume de bani în utilaje care multă vreme au stat nefolosite.De multe ori, metodele noi de muncă nu se pot impune încă de la apariția lor atenției generale. Cîțeodată e nevoie să treacă multă vreme pînă ce ele își croiesc drum, pînă cînd se verifică superioritatea lor. Cu atît mai important este ca organizațiile de partid, comuniștii să fie în primele rîn- duri ale acțiunii pentru sprijinirea

— generatoare Inepuizabilă de noi 
surse pentru creșterea producției — 
nu poate fi lăsată să se facă la voia 
înfîmplării. In acest domeniu rezul
tatele cele mai bune pot fi objinute 
numai pe baza unui studiu aprofun
dat al realităților, care 
desfășurarea unei munci 
fivă, pentru ca fiecare 
poată fi pe deplin pusă în valoare. Cu aproape doi ani în urmă, în cîteva cooperative agricole din raionul Titu s-au introdus instalații cu apă în fermele de animale, în scopul creșterii producției de lapte și al ușurării muncii fizice a îngrijitorilor. Ulterior, pe baza u- nui studiu întreprins de un grup de specialiști, comitetul regional de partid a trecut la generalizarea acțiunii, atît în acest raion, cît și în celelalte raioane.

să permită 
în perspec- 
inițiafivă să

la 14;Lu-

9 FATA LUI BUBE: Victoria — 9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Grivița— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
9 CINE-I CRIMINALUL 1 — cinemascop : Central (completare De pescari adunate) — 9,30; 11,45; 16,15; 18,30; 20,45.
9 AMINTIRI DIN COPILĂRIE :mina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Bucegl — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Plante acvatice), Tomis (completare Două creioane) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
9 CASA RICORDI : Union — 10;15,30; 18; 20,30
9 POVESTEA LUI ALIOȘA — CROI- TORAȘUL CURAJOS — PĂPUȘARII— CUCURIGU — MOTANUL PESCAR : Doina — 10.
9 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Doina— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Bu- zești — 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,15 (la ambele completarea La carnaval).
9 VARĂ ÎN NORDUL SĂLBATIC : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Giulești (completare Păpușarii) — 10; 12; 14; 16; 18,15;20.30, Miorița (completare Tot maisus) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;18,45; 21.
9 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : Volga — 10; 12; 15;17; 19; 21.
9 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : înfrățirea între popoare (completare Diavolii) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
9 JUDEX : Cultural (completare Tot mal sus) — 10; 12; 14; 16; 18,15;20.30.
9 WINNETOU — cinemascop, COMOARA DIN LACUL DE ARGINT — cinemascop : Dacia — 9,15—20 tncontinuare.
9 CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- TULUI : Crîngașl — 16; 18,15; 20,30.

9 POMPIERUL ATOMIC : Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30.
9 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER : Flacăra (completare Pionierla nr. 6/1965) — 10; 15,30; 17,45; 20, Ferentari (completare De la pescari a- dunate) — 10; 16; 18,15; 20,30.
9 CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : Vitan (completare Știați că?...) — 11; 15,45; 18,15; 20,45.
9 CAVALERII TEUTONI (ambele serii) : Munca — 10; 15; 18,30.
9 DUMINICĂ LA NEW YORK : Co- troceni — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
9 VESELIE LA ACAPULCO : Popular (completare Poveste cu cartonașe) - 10,30; 16; 18,15; 20,30.
9 ULTIMA CAVALCADĂ SANTA CRUZ —• cinemascop :— 10; 12; 14; 16,15; 18,30; ‘Floreasca (completare Diavolii) 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,Flamura (completare Universuri picturale) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 DINCOLO DE BARIERĂ : Moșilor— 15; 17; 19; 21, Drumul Sării — 16; 18; 20 (la ambele cere decolarea).
9 A FOST ODATĂ BABĂ : Cosmos — 
9 GHEPARDUL — bele serii) : Viitorul
9 FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : Co- lentina (completare Surorile Press)— 15,30; 17,45; 20.
9 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Rahova (completare Calitate în cantitate Industrială) — 15,30; 18; 20,30.
9 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele sorii) : Progresul (completare 15,30; 19.
9 SAMBA : rîndunelele 20,30.
9 CREDEȚI-MĂ, OAMENI t Pacea W 16; 18; 20.

SPRE Arta 20,30,

completarea YRUN MOȘ ȘI O 15,45; 18; 20,15. cinemascop (am- — 10; 15,30; 19.

Pionierla nr. 6/1965)Lira (completare Vezi, se duc) — 15,30; 18;
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denoului. în urma unui schimb experiență organizat de comitetul regional de partid, cu participarea primilor secretari ai comitetelor raionale de partid, a președinților consiliilor agricole raionale și a unui mare număr de specialiști din întreaga regiune, au fost amenajate aproape 12 000 ha pentru a fi irigate prin resurse locale. Din studiile întreprinse a reieșit că în regiune pot fi irigate în acest fel peste 53 000 ha pînă în 1970, din care 22 000 hectare în 1966.A extinde metodele înaintate înseamnă a întreprinde 
acțiuni concrete care să lămurească 
foloasele aplicării acestor metode, 
conținutul fiecărei metode și modul 
de aplicare. Așadar, esențialul con
stă nu în a vorbi despre „necesi
tatea” extinderii exemplului frunta
șilor producției agricole, ci de a ac
ționa efectiv în această direcție.Cu doi ani în urmă Comitetul raional de partid Urzicéni a pus în centrul atenției organizațiilor de partid din cooperativele agricole extinderea culturii lucernei irigate în vederea sporirii producției de furaje. Specialiști au făcut calcule și demonstrații în toate unitățile spre a convinge țăranii cooperatori de avantajele acțiunii. încă de la început inițiativa a îmbrăcat aspecte diferite, potrivit particularităților fiecărei cooperative agricole ; în unele locuri s-au folosit cursurile de ape, în altele s-au amenajat puțuri pentru exploatarea pînzei de apă freatică. Rezultatul ? Au fost obținute producții de' 70 000—90 000 kg masă verde la hectar, adică de 3—4 ori mai mari decît cele realizate pe terenurile neirigate. Deschizătorii de drum s-au dus la vecini și le-au arătat cum au procedat ; vecinii au venit șă vadă rezultatele cu ochii lor. Așa se face că, în ultimii doi ani, în raion au fost Irigate 5 000 ha pentru culturile de lucernă : în

primăvara viitoare, se vor mai a- dăuga încă 2 000 ha.
Răspîndirea experienței înaintate 

mai are în unele locuri Un caracter 
de „campanie”. Mai sînt organizații 
de partid, sfaturi populare și consilii 
agricole raionale care s-au deprins 
să „activeze” în această direcție doar 
în preajma unor 
organizează dări 
etc. Extinderea täte cere o cu zi, dusă inițiativă. Iată două exemple convingătoare în această privință. Pornind de la constatarea că gospodăriile de stat din cadrul trusturilor Roșiori și Alexandria obțineau, în ciuda■condiții asemănătoare de dotare tehnică, producții te, comitetele raionale de Roșiori și Alexandria au inițiat, în- cepînd de anul trecut, schimburi de experiență cu caracter permanent între aceste unități, ca un mijloc eficient pentru a le aduce pe toate la nivelul celor fruntașe. După primele consfătuiri, acțiunea a fost lăsată uitării. Aceeași soartă au avut-o în raioanele Răcari, Zimnicea și Roșiori, inițiativele privind folosirea rațională a fondului funciar și dezvoltarea colaborării între brigăzile de cîmp din cooperativele agricole de producție și cele de tractoare.

Generalizarea experienței înaintate 
cere o permanentă aprofundare șl 
dezvoltare a acesteia, adaptarea 
la condițiile specifice ale 
raion, ale fiecărei unități agricole. Acesta a fost factorul hotărî- tor care a dus la obținerea re- zultatelor scontate prin extinderea în cooperativele agricole din raionul Giurgiu a îngrășării taurinelor cu coceni tocați în adaus de uree și melasă. Dimpotrivă, în raionul Fetești, unde experiența respectivă a fost preluată fără să se țină seama de condițiile locale, ea nu a dat rezultatele așteptate.

Asigurarea succesului acțiunilor în
treprinse penfru răspîndirea expe
rienței înaintate depinde în mare 
măsură de alegerea judicioasă a 
mijloacelor folosite în acest scop. Uneori însă, acordîndu-se atenție exclusiv mijloacelor, se mal întîm- plă să se piardă din vedere scopul urmărit. La cooperativele agricole Radovanu, raionul Oltenița, și Crîngul. raionul Tr. Măgurele, s-au organizat numeroase schimburi de experiență pe tema extinderii plantațiilor de vii și livezi în terase pe terenurile degradate. Totuși multe din vizitele amintite nu au avut urmările practice dorite, datorită faptului că era dat uitării tocmai esențialul : măsurile efective pentru a- plicarea îh viață a celor constatate în unitățile fruntașe. Comitetul regional de partid a criticat aspectele de formalism, care s-au vădit în raionul Zimnicea, unde erau organizate tot felul de vizite în unitățile agricole pentru „popularizarea“ unor inițiative a căror eficacitate nu fusese studiată.Trăgînd concluzii din rezultatele obținute. Comitetul regional de partid București va acționa în permanență pentru a imprima un cadru organizat, sistematic, acțiunii de răspîndire a experienței înaintate în agricultură.

CUM E VREMEA

dato festive, cînd 
de seamă, expoziții experienței înain- activitate de zi cu perseverentă și Iată douăîn această1 de la

unor sol și diferi- partid

el 
fiecărui

— Atunci ce cauți aici ? 
Medicii știu asta ? Le-ai spus 
că nu exiști ?

— Nu le-am spus că n-am 
vrut să-i indispun... Dar mata 
ce părere ai 1

— In legătură cu ce ?
— în legătură, cu mine. E- 

xist ori nu exist ?
— Nu pot să-ini dau seama 

pentru că n-am voie să mă 
concentrez. Sînt în convales
cență.

— Și eu la fel. Dar îmi pare 
rău că nu exist. Știi ce te rog? 
Fii drăguț și aprinde lumina. 
Vreau să-mi faci un serviciu, 
în buzunarul hainei è un plic 
cu niște bani. Ia-l și...

Am coborît grăbit din pat. 
M-am făcut că umblu după, 
întrerupător, am deschis usa și am zbughit-o spre camera 
de gardă. Dar am nimerit în- 
tr-un alt dormitor. Aici am 
dat de un alt convalescent. 
L-am rugat să mă găzduiască 
în camera lui pînă dimineața. 
Am intrat la el. Am aprins 
lumina. Noul meu vecin parcă 
mă aștepta. Mi-a făcut semn 
să mă apropii de el și mi-a 
întins un plic :

— De cînd te aștept ! Ta 
banii ăștia și plătește apa, lu
mina, chiria, întreținerea și 
vino înapoi cu chitanțele.

A făcut o pauză după care 
a continuat :

— Ce părere ai despre mine 
ca persoană ?

— Grozavă. Dacă aș avea o 
soră, te-aș însura cu ea.

— Mulțumesc. Sînt însurat. 
N-ai înțeles întrebarea. Spu
ne-mi : exist ori nu exist ? 
Bineînțeles că m-am făcut, 
discret, nevăzut și din acest 
dormitor și m-am dus la Ca
mera de gardă. Aici — alt 
convalescent. Și ăsta mă aș
tepta cu un plic în mînă.

— Am auzit despre dum
neata că ești un tip descurcă
reț. Ia plicul ăsta, plătește-nii 
apa, lumina, chiria șl întreți
nerea șl vino înapoi cu chi
tanțele...

A doua zi eram tn camera 
de reanimare a sanatoriului. 
Unsprezece convalescenți aș
teptau să mă trezesc. Și s-au 
întins spre mine 11 mîini cu 
11 plicuri. Și am auzit 11 
voci :

— Du-te pînă la București și plătește-ne lumina, apa, 
chiria și întreținerea...

Tlmpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 decembrie. în țară : Vreme schimbătoare, cu cerul mal mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere la început, apoi staționară. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, Iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață locală. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult noros. Ploaie slabă. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere la început, apoi staționară.

Am intrat imediat în comă și n-am ieșit din ea pînă nu 
mi s-a luat temperatura. A- 
veam 43 cu 9, încolo eram să
nătos tun, cu care tun aș tra
ge în stilul de muncă al u- 
nor funcționari de la sfaturile 
populare raionale „Bălcescu" și „Lenin". Dar fiindcă nu { 
posed permis de port-tun, să '• 
vă spun despre ce e vorba. 
Serviciile de resort ale sfatu
rilor respective se chinuiesc 
de la începutul anului 1965 
să stabilească la care raion 
să fie alipit imobilul din Șo
seaua Giurgiului nr. 296, unde 
locuiesc 11 familii. Aceste 11 
familii umblă de 11 luni să 
demonstreze că, deși nu e- 
xlstă în scriptele nici unui 
raion, ele există totuși în rea
litate. Zadarnic. Nimeni nu le 
ia în considerație. Nici chiria 
nu li se primește. Ele pur și 
simplu nu există.

Drept care, aceste unspre
zece fantome contemporane 
s-au îmbolnăvit de astenie și 
s-au internat la Olănești.
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SOSIREA REPREZENTANTULUI

P. C. R. DE LA CONGRESUL

P. S. I. U. P.Vineri seara s-a înapoiat in Capitală tovarășul Mihail Sion Bujor, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care la invitația Partidului Socialist Italian al Unității Proletare a participat la lucrările primului Congres al P.S.I.U.P.La sosire, în Gara de Nord, a fost întîmpinat de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., activiști de partid.(Agerpres)

SEMNAREA UNUI ACORD COMERCIAL 
Intre republica socialistă românia 
SI UNIUNEA SOVIETICĂ

«Ï

Tezele pentru pregătirea

Congresului P. C. din Cehoslovacia

Aseară, în sala Floreasca a avut 
loc un turneu-fulger de handbal 
cu participarea unor echipe se
lecționate ale Capitalei. In foto
grafie: fază din partida Lotul B— 

Știința BucureștiFoto : R. Costin
Aniversări culturale recomandate 

de Consiliul Mondial al Păcii

MOSCOVA 24. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : După terminarea cu succes a tratativelor care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și prietenie, la 24 decembrie a.c. la Moscova s-a semnat noul acord comercial de lungă durată pe perioada 1966—1970 și protocolul privind livrările reciproce de mărfuri pe anul 1966 între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România. Noul a- cord de lungă durată constituie un nou aport la întărirea pe mai departe a relațiilor economice și comerciale între U.R.S.S. și România și creează o bază temeinică pentru dezvoltarea comerțului reciproc avantajos.Volumul livrărilor reciproce de mărfuri în perioada 1966—1970 reprezintă circa 3,8 miliarde ruble și depășește de aproximativ 1,3 ori

o La Belgrad a avut loc tragerea 
la sorti a grupelor semifinale 
pentru „Cupa campionilor euro
peni" la polo pe apă. Campioana 
României, Dinamo București, joacă 
in grupa I (la Zagreb între 28 și 
30 ianuarie), alături de formațiile 
Partizan Belgrad. Dinamo Magde
burg (R.D.G.) și N. A. Duisburg 
(R.F.G.). Din grupa a Ii-a (la Ge
nova) iac parte echipele Pro 
Recco Genova, C. N. Leningrad, 
C. N. Barcelona și Ferencvaros 
Budapesta.

La Comitetul național pentru apărarea păcii din Republica Socialistă România a avut loc o ședință la care au luat parte reprezentanți ai unor instituții de știință, cultură și artă. Cu acest prilej, s-au stabilit măsuri privind organizarea în țara noastră a marilor aniversări culturale pe anul 1966, recomandate de Consiliul Mondial al Păcii. Ședința a fost prezidată de acad. Geo Bogza, vicepreședinte al C.N.A.P.Potrivit recomandărilor Consiliului Mondial al Păcii de a sărbători oameni de știință și cultură ale căror opere au contribuit la promovarea progresului, înțelegerii și prieteniei între popoare, s-a stabilit ca în anul 1966 să se organizeze comemorarea a 350 de ani de la moartea scriitorului Miguel de Cervantes ; aniversarea a 50 de ani de la nașterea lui Ruben Dario,

scriitor născut în Nicaragua ; sărbătorirea a 100 de ani de la nașterea scriitorului Romain Rolland ; 500 de ani de la nașterea umanistului olandez Erasmus de Rotterdam ; comemorarea a 250 de ani de la moartea lui G. W. Leibnitz, filozof, matematician și fizician german ; sărbătorirea centenarului nașterii lui Sun lat Sen, om politic chinez, fost președinte al Republicii Chineze ; aniversarea a 800 de ani de la nașterea poetului georgian Șota Rustaveli ; 100 de ani de la nașterea poetului bulgar Pancio Slaveikov ; sărbătorirea bicentenarului nașterii lui John Dalton, fizician, chimist și naturalist englez.Consiliul Mondial al Păcii a recomandat totodată sărbătorirea centenarului nașterii poetului George Coșbuc. (Agerpres)

Conferințele organizațiilor 
provinciale ale P. C. CubanezHAVANA 24 (Agerpres). — In Cuba au luat sfîrșit conferințele organizațiilor Partidului Comunist Cubanez în toate cele șase provincii ale țării. Rapoartele prezentate cu acest prilej s-au ocupat de sarcinile comuniștilor pe anul 1966 îndreptate spre dezvoltarea economiei în toate provinciile, ridicarea productivității muncii în agricultură, construcția de locuințe, intensificarea activității ideologice și politice în rîndul tineretului.

volumul schimburilor de mărfuri din acordul pe anii 1961—1965.România va livra în Uniunea Sovietică instalații de foraj și alte instalații pentru industria petrolieră, utilaje electrotehnice, vase, remorci, cisterne și basculante, produse petrolifere, laminate și țevi de oțel, cauciuc sintetic, mobilă, confecții, tricotaje și alte mărfuri.Uniunea Sovietică va livra în Republica Socialistă România ma- șini-unelte, utilaj de ridicat, transportat și pentru construcții, utilaj electrotehnic, utilaj de telecomunicații, autoturisme, cocs, cărbune cocsificabil, minereu de fier, feroaliaje, metale neferoase și laminate, bumbac și alte mărfuri.Acordul și protocolul au fost semnate din împuternicirea guvernului Republicii Socialiste România de către ministrul comerțului exterior, Gh. Cioară, și din împuternicirea guvernului U.R.S.S. de către ministrul comerțului exterior, N. S. Patolicev. La semnare au asistat Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Mihail Losakov, membru al colegiului Ministerului Comerțului Exterior al U.R.S.S., S. T. Astavin, director în M.A.E. al U.R.S.S., și alte persoane oficiale. A fost prezent, de aseménea, Nicolae Guină, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S.După semnarea documentelor, Nikolai Patolicev a oferit o recepție în cinstea oaspeților români.

PRAGA 24 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a elaborat tezele pentru pregătirea Congresului al XIII-lea al P.C. din Cehoslovacia, care se va deschide la 31 mal 1966. Cea mai mare parte a documentului, care a fost dat publicității la 23 decembrie, este consacrată problemelor economice. Documentul subliniază că sarcinile actualei e- tape — „de lungă durată“ — sînt „extrem de complexe“ ; obiectivul principal al acesteia îl constituie dezvoltarea deplină a relațiilor de producție socialiste.„în fața noastră se deschid posibilități pentru folosirea și aplicarea mai deplină a legităților și principiilor socialismului, ale căror posibilități nu au fost deocamdată epuizate nici pe departe“.în legătură cu relațiile economice și sociale din Cehoslovacia, Comitetul Central consideră că problema dezvoltării continue a societății socialiste poate fi rezolvată just pe calea „creșterii nivelului științific al conducerii în toate domeniile“.„în planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970, se subliniază în teze, trebuie asigurată restabilirea echilibrului esențial între formarea și repartizarea venitului național“. Documentul precizează

principalele direcții în care va fi înfăptuit; acest principiu în diferite ramuri de producție.„Progresul științific și tehnic trebuie să devină factorul principal al creșterii productivității muncii sociale“.Sînt subliniate sarcinile economiei naționale în domeniul investițiilor, care trebuie să devină, într-o măsură mult mai mare, un stimulent al dezvoltării economice.Tezele subliniază importanța întăririi cointeresării materiale în ridicarea continuă a nivelului de trai, precum și rolul comitetelor naționale, ca organe ale conducerii populare.în capitolul consacrat problemelor ideologice, tezele subliniază rolul presei, radioului și televiziunii, însemnătatea științei, școlilor și artei socialiste.în capitolul consacrat activității Partidului Comunist din Cehoslovacia, în perioada următoare, se subliniază sarcinile sporite ale organizațiilor de partid în rezolvarea problemelor economice actuale.Tezele consacră un capitol relațiilor internaționale. Sînt condamnate agresiunea S.U.A. în Vietnam și politica primejdioasă a Republicii Federale Germane.C.C. al P.C.C. subliniază necesitatea unității principiale și a întăririi capacității de acțiune a întregii mișcări comuniste internaționale în actuala situație internațională.

• Campionatul de șah al 
U.R.S.S. a luat sflrșit cu victoria 
marelui maestru Leonid Stein, 
care cucerește astfel pentru a 
doua oară titlul de campion al 
U.R.S.S.o fia Gdansk s-a desfășurat pri
mul concurs atletic de sală al se
zonului din R. P- Polonă. Proba 
de aruncare a greutății bărbați a 

revenit atletului Vladislaw Komar, 
care cu performanta de 18,88 m a 
stabilit un nou record polonez pe 
teren acoperit.• fia Bombay s-a disputat a doua intllnire internațională de 
tenis de masă dintre reprezenta
tivele masculine ale Indiei și Ce
hoslovaciei. Jucătorii cehoslovaci 
au repurtat victoria cu scorul de 
5—4. Iată rezultatele : Ghodaisi-Ste- 
panek 2—0. Rangakula-Stanek 
0—2 I Divan-Miko 0—2 ; Ghodaisi- 
Stanek 2—1 ; Divan-Stepanek 2—0 > 
Rangakula-Miko 0—2 ; Divan-Sta- 
nek 0—2 ; Chodaisi-Miko 2—1 ; 
Rangakula-Stepanek 0—2.• Ieri a părăsit Capitala, pleeind 
la Budapesta, selecționata de ho
chei pe gheafă a orașului București, 
care va participa la tradiționala 
competiție „Gupa Dunării“. Compe
tiția va Începe duminică, 26 de
cembrie, eind echipa orașului Bucu
rești va intilni selecționata Sofiei. 
Luni, bucureștenii vor juca cu se
lecționata Budapestei, iar in ultima 
zi a turneului vor evolua în com
pania selecționatei Belgradului.

• Intr-un meci contind pentru 
„Cupa campionilor europeni’ la 
handbal (masculin), Honved Buda
pesta a învins formația Atletico 
Madrid cu scorul de 17—16 (6—9).

Cum se șterg 
„ridurile“ 
orașului ?

(Urmare din pag. I)

Spre Cristianul Mare

LOTOLa tragerea Loto din 24 decembrie 1965 au fost extrase din urnă următoarele numere :40; 74; 78; 53; 22; 70; 85; 24; 59; 5.Premii suplimentare : 61; 77; 78.Fond de premii : 805 235 lei.Tragerea specială Loto a Revelionului va avea loc sîmbătă 1 ianuarie 1966, în București.

expresia edificiului. Cele mal multa 
dintre ele și-au păstrat durabilitatea, 
de obicei adăugîndu-li-se în cele cî- 
teva decenii de la realizare doar pa
tina vremii și depuneri de praf pe 
rugozitățile materiei, inevitabile în 
condițiile noastre de climă și poziție 
geografică. în dorința de a da edifi
ciilor o aparență înnoită, în loc să se 
recurgă la curățirea acestor fațade 
prin periere sau spălare — după caz
— operații care le-ar apropia din 
nou și pentru mult timp de înfățișarea 
inițială, se recurge la procedeul de 
acoperire a materialului superior al 
fațadei cu o zugrăveală ordinară de 
apă ; astfel, nu numai că se degra
dează ținuta și aspectul edificiilor, 
dar se creează o servitute de între
ținere permanentă — la foarte scur
te perioade — conducînd în timp 
la cheltuieli mari, dată fiind lip
sa de durabilitate a zugrăvelii la ex
terior. Nu trebuie uitat că acesta este 
procedeul de întreținere al casei din 
mediul rural pe care însă, fără aba
tere, ca urmînd un ritm mitic, țăranul 
o rezugrăvește în fiecare primăvară.

Dacă la oraș, pentru cazurile amin
tite, acest procedeu nu poate fi ad
mis pe considerațiuni tehnico-econo- 
mice și estetice, sîntem îndemnați de 
asemenea să-l condamnăm și princi
pial, el reprezenfînd abdicarea de la 
poziția proprie uzanței normale gos
podărești, aceea de a înlătura mur
dăria și nu de a o acoperi. Astfel de 
exemple de iluzorie curățenie ne sînt 
oferite continuu, cea mai recent ope
rată în inima Capitalei fiind zugră
virea fațadei de piatră artificială a 
voluminosului bloc situat în Bd. Băl- 
cescu nr. 26.

S-au putut însă observa șl cazuri 
în care, înțelegîndu-se necesitatea 
ca materialele durabile ale fațadelor 
să rămînă aparente, nu s-a recurs la 
procedee tehnologice corespunză
toare. Este cazul fațadelor valoros fi
nisate în piatră naturală sau în piatră 
artificială (ca, de exemplu, vechiul 
edificiu al Băncii Naționale sau se
diul Ministerului Comerțului Exterior) 
care în loc să fie curățate de patină 
și praf prin cel mai indicat procedeu
— spălare cu apă la presiune — sin
gurul verificat și admis și în alte țări 
în campania de întinerire a înfățișării 
clădirilor importante — se merge la 
curățenia cu jet de nisip sau prin ră- 
zuirea cu rașcheta și buciardare, mij
loace care atacă materialul fațadei, 
îi alterează trăsăturile.

Dacă după o primă asemenea in
tervenție, degradările produse fra
pează în special ochiul avizat, o vii
toare reeditare a unei astfel de ac
țiuni de curățire, cu același procedeu, 
ar reuși să șteargă iremediabil aces
tor clădiri toată vibrația plastică pe 
care vremea le-a păstrat-o totuși 
timp de decenii.

O altă categorie de intervenții ne
corespunzătoare se remarcă frecvent 
la întreținerea clădirilor ce mobilează 
multe din arterele mai importante ale 
orașului, vechi sedii de instituții și 
întreprinderi și foste imobile de ra
port și vile burgheze, edificii a că
ror arhitectură adesea neoclasică sau 
cu căutări — uneori interesante — de 
expresie specific locală, este tratată 
cu profile de tencuială și reliefuri 
decorative de stuc. Trecînd peste cu
loarea și nuanța standard a zugrăve
lilor și vopselelor folosite — aceleași 
pe întreg orașul sau raionul — dorim 
să insistăm îndeosebi asupra proce

deului tehnologic utilizat, acea stro
pire generală cu vopsele de apă prin 
aparate cu presiune ; este un proce
deu care conduce la împotmolirea 
tuturor reliefurilor și decorațiilor în 
vopseaua depusă, anulînd — prin 
dispariția muchiilor acestora — în
treaga vibrație plastică, acel joc net 
— uneori subtil — de lumină și um
bră. După două sau trei asemenea 
stropiri, orice motiv decorativ rămîne 
numai o îmbîcseală de reliefuri infor
me, din care nu se mai pof descifra 
intențiile decorative inițiale.

Dar, recent, au început să fie adop
tate, cu prilejul acțiunilor de întreți
nere a acestor edificii, și unele pro
cedee „decorative", inedite, care do
vedesc, după părerea mea, o totală 
neînțelegere a unor noțiuni elemen
tare de gramatică ornamentală arhi
tecturală. Astfel, pe fondul general 
de culoare — de obicei tern și nedi- 
ferențiat între lucrări, așa cum am 
mai arătat — la inspirația lipsită de 
orientare a executantului se zugră
vesc sau se vopsesc, în culoare de 
obicei albă, o serie de accente or
namentale. Acesfe adaosuri vin, de 
regulă, în contradicție cu compoziția 
de ansamblu a elementelor expresive 
ale fațadelor sau cu relieful detaliu
lui decorativ pe care se aplică, alfe- 
rîndu-le proporțiile și rapoartele ori
ginare și înfronînd, în orice caz, pre
zența unei accepții plastice cel puțin 
dubioasă. Frecvența utilizării acestui 
procedeu în unele din cele mai re
prezentative zone ale orașului, capă
tă doar o sumară ilustrare, dacă amin
tim de clădirile de pe bd. Ana Ipătes- 
cu ce au suportat intervenția, de fron
tul construit din fața vechii clădiri a 
Băncii Naționale și cu corespon
dentul său din sfr. Sfavropoleos, 
sau de imobilul învecinat hote
lului „Athenée Palace” — strada E- 
piscopiei colț cu strada Gabriel Péri 
și altele — fără a mai insista și asu
pra forței de expansiune a exemplu
lui Capitalei, în alte orașe.

Se mai cer menționate cazurile 
cînd operația de întreținere nu s-a 
produs la timp, remedierea degra
dării fațadelor (consfînd în refaceri 
de tencuieli cu reliefuri, profile și 
alte ornamente, sau înlocuiri de tîm- 
plărie, feronerie etc.) făcîndu-se frec
vent cu o nepăsătoare amputare a 
elementelor expresive, justificată de 
executant sub pretextul unei așa- 
numife „modernizări" a aspectului 
clădirii.

Aceeași eroare se vădește în nein- 
spirafele renovări ale unor acoperi
șuri ornamentale, care intră în com
punerea imaginii arhifecturale a edi
ficiilor (ca exemplu : renovările de 
pe Bd. Ana Ipătescu). Dacă situația 
fortuită impusă de urmările războiu
lui a cerut grabnic improvizarea anu
mitor izolări de intemperii, executate 
din tablă ordinară, denudafe de orice 
expresie (de pildă cazul acoperirii 
clădirii Universității București, spre 
Piața Bălcescu), situații ce se cer azi 
remediate, nu este nici o scuză pen
tru extinderea ca metodă curentă a 
acestei practici care mutilează as
pectul clădirilor și implicit al orașu
lui.

Toate aceste amputări șl abateri 
care lezează expresivitatea estetică a 
orașului, cred că nu mai trebuie 
îngăduite. Desfășurarea amplă a ac
țiunii pentru întreținerea fondului de 
clădiri existent pretinde asigurarea 
unei îndrumări competente, pentru ca 
discernămîntul să opereze strict și 
propriu la adoptarea soluțiilor, în ra
port cu cerințele de ordin utilitar, 
tehnologic și estetic, urmărind — ori 
de cîte ori e cazul — înscrierea in
tervenției de întreținere într-o con
cepție plasiic-arhitecfurală clară. Ace
lași discernămînf trebuie să călăuzeas
că aprecierea aspectului economic al 
soluțiilor adoptate, care la astfel de 
lucrări prezinfă chipuri foarte variate : 
de la falsa aparență avantajoasă a 
soluțiilor mai puțin costisitoare ini
țial, dar a căror lipsă de durabilitate 
în timp le scumpește considerabil — 
la cazurile care pretind necondiționat

recunoașterea caracterului de lucrări 
de restaurare, și care în anumite si
tuații impun prevederea de la în
ceput a unor cheltuieli mai mari.

Mărturiile culturale și artistice ale 
trecutului își găsesc la noi toată pre
țuirea ; este firesc să fie conservate 
cu grijă și valorile arhitecturii.

Startul unor
întreprinderi noi

(Urmare din pag. I)cauza unei greșeli... de uzinare ; că filtrele cu saci livrate de uzina „Vulcan“-București nu funcționează bine.Desigur, anumite uzine furnizoare ca și unele institute de proiectare, îndeosebi IPROMIN, nu pot fi scutite de partea lor de răspundere. Dar nu pot fi ocolite defecțiunile tehnice ivite la liniile de ciment, după ce ele au trecut probele tehnologice și au fost predate beneficiarului.Conducerea fabricii s-a împăcat prea repede cu propriile neajunsuri. După începerea producției, nu au fost aplicate o serie de măsuri menite să asigure buna funcționare a utilajelor și instalațiilor. Numai într-o lună și jumătate, datorită lipsei de asistență tehnică, defecțiunilor electrice la conca- soarele mari și la cuptoare, s-au înregistrat peste 2 400 de ore opriri, timp în care s-ar fi putut produce cîteva mii de tone de ciment. Se vede clar că există încă serioase deficiențe în organizarea producției în fabrică.
CE POATE ANIHILA EFECTELE 

TEHNICII ?Am cercetat și o altă unitate nouă a Ministerului Industriei Construcțiilor — întreprinderea de prefabricate din beton Craiova. Din capul locului, ing. ANGHEL MATEI, directorul întreprinderii, a ținut să precizëze : „Parametrii 
proiectați nu se realizează decît 
parțial, deoarece nu avem comenzi 
ferme".Iată un alt „acar Păun“ ! Este inexplicabil cum într-o asemenea întreprindere, înzestrată cu mașini și instalații de înaltă tehnicitate, cu condiții de a realiza o producție în flux, se recurge la improvizații ; elementele prefabricate sînt realizate în tipare de lemn, în loc de tipare metalice. Dar nu numai asta este cauza neatingerii parametrilor proiectați, în timp ce betonul se prepară în instalații moderne, transportul lui pe liniile de fabricație se face, în multe cazuri, cu remorci de electrocar împinse cu mîna. Tot manual se manipulează și oțelul-be- ton. Se înțelege că toate aceste operații necesită mînă de lucru în plus și cheltuieli suplimentare față de prevederile proiectului.Din discuțiile cu cadre de conducere din întreprindere a reieșit că fabrica a fost vizitată în repetate rînduri de delegați ai Ministerului Industriei Construcțiilor. Dar în loc să acorde un sprijin calificat și eficient, „vizitatorii“ s-au mulțumit să încheie minute și procese verbale, să întocmească planuri și informări. Este clar pentru oricine că un asemenea „ajutor“ nu poate să urnească lucrurile din loc.

„0 relansare brutală
a înarmărilor“

Sub semnătura lui 
Jacques Mornand, săptă
mânalul „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR" publi
că un articol despre imen
sele profituri pe care le 
obțin monopolurile ameri
cane producătoare de ar
mament și echipament mi
litar destinate războiului 
agresiv al S.U.A. în Viet
nam.

„Se vor trimite oare con
tingente suplimentare de 
soldați americani în oreză- 
riile din Vietnamul de sud ? 
Care sînt nevoile de arme, 
de materiale, de aparate de 
transport ale contingentelor 
aflate acum acolo ?

Evident, guvernul ameri
can se orientează spre o 
nouă 
țiilor 
rarea 
mare

Se 
credite cifrate la miliarde 
de dolari au fost atribuite 
anul acesta Pentagonului. 
Dar nu 
cient I 
război în 
ricană.

Privitor 
un dosar 
câtor a fost pus la punct

intensificare a opera- 
militare, spre accele- 
programelor de înar- 
puse în aplicare.
știe că, în acest scop,

I se
rolul

conjunctura ame-

cunoaște sufi- 
economiei de

la acest subiect 
extrem de edifi-

Dificultățile din indus
tria carboniferă vest-ger
mană au tendințe de a se 
adînci și ca urmare a con
curenței monopolurilor 
petroliere străine. Presa 
vest-germană publică nu
meroase materiale despre 
urmările pe care le are 
înlocuirea cărbunelui cu 
petrolul celor două socie
tăți, asupra minerilor din 
R.F.G. care sînt conce- 
diați cu zecile de mii din 
întreprinderile carboni
fere nevoite să-și închidă 
porțile.

Săptămînalul vest-ger- 
man „DIE ANDERE ZEI
TUNG" publică următo
rul articol :„Poziția pe sare cărbunele vesî-german o ocupă pe piața de devine tot Monopolurile Internaționale, de mari capitaluri și care, avlnd ca parteneri juniori monopolurile din Ruhr, domină piața uleiurilor minerale, participă la tranzacțiile gazele naturale, astfel tn men- industria carboni-

combustibili mai difisilă. petroliere dispunînd
iacum și privind_ prinzlnd® ghină

prin grija consilierului co
mercial al ambasadei fran
ceze de la Washington. A- 
cest dosar cuprinde o ana
liză și precizări cu totul ine
dite, ce aruncă o lumină vie 
asupra principalelor ten- 
dinje ale actualei politici a- 
mericane, asupra pericolu-

beneficiază de contracte 
sînt : aeronautica, electro
nica, industria mecanică și 
chimică.

Aeronautica : Au fost în
cheiate contracte conside
rabile cu Bell Aerospace 
Corp (1 000 de aparate, e- 
șalonafe în două comenzi) 
și cu Boeing (peste 500 de 
aparate pînă în 1968). Se 
așteaptă instrucțiuni pentru 
un număr nedeterminat de 
„Phantom", avioane pentru 
marină care costă 2,5 mili
oane de dolari bucata. E 
vorba de asemenea de 200 
de avioane de sprijin tactic, 
FS Northrop, de a pune la 
punct și apoi în fabrica
ție un avion conceput. LENOIIVKI. ' *

OBSERVATEUR.
Iul pe care îl conține aceas
tă politică.

Diplomatul francez expli
că, mai întîi, că planurile 
de mobilizare economică 
prevăzute în cazul unei 
conflagrații generale s-au 
dovedit inadecvate pentru 
a face față situației.

Armata americană lup
tă în condițiile tropi
cale și ale războiului de 
partizani, pentru care echi
pamentul ei clasic nu este 
operațional. A trebuit deci 
să se improvizeze, să se re
deschidă uzine închise din 
timpul războiului din Co
reea și să se obțină terme
ne de livrare foarte scurte, 
fără să se țină 
prețul ce se plătește.

Principalele ramuri care

seama de

feră vest-germană. Printre altele, și societatea „Ruhrgas AG" a căzut sub influenta concernelor petroliere Esso și Shell.Adunarea generală ’firmei sediul la mai ales,
aRuhrgas AG", cu Essen, compusă, din reprezen-

al din

îm-special pentru războiul 
potriva partizanilor, de a- 
dapfarea 
strategice
bombe convenționale, de a 
se cere avioane de trans
port suplimentare lui Lock
heed. Aceeași firmă a mai 
primit o comandă în va
loare de 2 miliarde de 
dolari, pentru aparatul gi
gant C.54 care poate să 
transporte 500-600 de sol
dați.

Echipament nautic, ridi- 
cîndu-se la zeci de milioa
ne de dolari, a fost coman
dat la General Electric, Praft 
and Whitney Curtiss, Wright 
etc.

Creșterea consumului de 
muniții, bombe, mijloace 
tehnice militare a provocat

bombardierelor
B-52 pentru

un flux important de co
menzi ce se ridică în total 
pînă la cel puțin 300 mili
oane de dolari. în acest 
sector, uzine închise de pes
te zece ani au fost repuse 
în funcțiune. Principalii be
neficiari ai acestor comenzi 
sînt : U.S. Steel, General E- 
lectric, Raytheon Corp etc.

Pentagonul a făcut co
menzi pentru o gamă vastă 
de materiale de război. 
Anumite firme obțin din 
aceasta beneficii de necre
zut. Astfel, „Fairchild Ca
mera and Instrument” a- 
nunță că de un an comen
zile sale s-au dublat, iar la 
Raytheon ele au crescut de 
3—4 ori.

In industria chimică co
menzile se referă în esență 
la explozive. în construc
țiile navale este în studiu 
un program de 700 mili
oane de dolari pentru ve
dete rapide. în industria de 
automobile, firma Kaiser a 
primit un contract de 62 
milioane de dolari pentru 
10 000 de vehicule; Ford — 
un contract de 17,5 milioa
ne de dolari pentru 7 000 de 
vehicule ; General Motors
— 25 milioane de dolari 
pentru mortiere, iar White
— 10 milioane de dolari 
pentru camioane etc. Se a- 
preciază la 70 de milioane 
de dolari comenzile recente 
de uniforme făcute ramurii 
textile.

Astfel, deși acțiunile de 
război sînt limitate la ope
rațiile din Vietnam, acestea 
au fost suficiente ca să pro
voace o relansare brutală a 
cursei înarmărilor”.

gas* constituie de fapt un nou pas în direcția înlocuirii cărbunelui care, după părerea patronilor monopolurilor, nu mai prezintă interes deoarece nu mai ofeiă suficiente profituri.în sursa gazelor naturale — extrase, mai ales, în Olanda de nord, din soclurile continentale ale Mării tima bllcatrat rapid și alți parteneri care dispun de capitaluri considerabile. De pildă, concernele petroliere Esso și Shell, care dețin circa 25 la sută din acțiunile

Nordului și, tn ul- instanță,Federală — au ln-In Repu-

DIE AKTDEKE

tanti nlere ternicit 60ndueerea întreprinderii să mărească ac- tualnl capital pe acțiuni de la 100 la 150 milioane mărci. Din ordinea de zi s-a putut frage conoluzia că, mărindu-și „Ruhrgas AG‘ nează să creeze premisele pentru a-și intensifica activitatea in domeniul extinderii distribuirii gazelor naturale.Este evident că aici cel ce pierde carboniferă, denumește orientare» a firmei „Ruhr-

soeietățllor ml- Ruhr, a tmpu-
capitalul, tntențio-

este industriaCeea ce se drept «noua

Essoa-firmei „Ruhrgas". și Shell dețin, dé . semenea, cîte 50 la sută din acțiunile societății de gaze „Brigitta". Și din acțiunile societății „Elwe- rath" cele două monopoluri dețin pachete considerabile, restul acțiunilor fiind deținute de două grupuri de concerne vest- germane.Despre planurile urmărite de concerne a informat dl. Oehme, membru al consiliului de administrație Esso.furnizate de el, In Germaal monopolului Potrivit datelor

nia occidentală necesarul de energie urmează să fie acoperit’, In 1975, tn proporție de 7—8 la sută, de gazele naturale, față de numai 1 la sută tn 1964. în consecință; din pricina acestei extinderi, precum și din pricina folosirii pe scară și mai largă a păcu- rei, cota-parte a cărbunelui din necesarul de energie va scădea gu aproximativ incă o treime.Este de presupus Insă că planurile concernelor țintesc mult mai departe. Numai societățile care ao- tlvează In Olanda, printre care Esso și Shell, contind pe existența unor zăcăminte evaluate la 1100 miliarde m.c., intenționează să distribuie, in 1975, in Republica Federală, circa 15 miliarde m.o. La aceasta se mal adaugă zăcămintele vest’-germane de gaze naturale, care se ridică la cel puțin 200 miliarde m.c. «Societățile tn eauză — scria ziarul „Westdeutsche Allgemeine» — vor să opereze tn aș? fel încît, fn 1975, (n consumul cte energie al R.F.G., cofa-parte a gazelor naturale să fie de 20- 25 miliarde m.c.»Dacă acest pronostic se va adeveri — și nu există nimic eare să 1 se opună — tn clțiva ani, gazele naturale șl păcura vor dobori Gărbunele vest- german".
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Franța va participa 
ia un Consiliu ministerial 
al C. E. EPARIS 24 (Agerpres). — Ministrul de externe francez, Couve de Murville, a remis joi ambasadorului italian la Paris, Giovanni For- nari, răspunsul Franței la ultima invitație ce i-a fost adresată de partenerii săi din Piața comună pentru a participa la un Consiliu ministerial extraordinar al C.E.E. care să discute ieșirea din criză a „celor șase“. în răspuns se arată că Franța a acceptat să ia parte la 

întîlnirea ce urmează să se țină la 
Luxemburg, însă cere un decalaj pentru .data ținerii acesteia. Față de data inițială, 13—14 ianuarie, hotărîtă de „cei cinci“, Franța ar prefera data de 17—18 ianuarie, avîndlu-se în vedere că la 8 ianuarie are loc reinstalarea președintelui de Gaulle. Faptul că întîlnirea se va ține la Luxemburg și nu la Bruxelles, ca de obicei, împiedică participarea comisiei Hallstein la lucrări, dînd astfel satisfacție Franței care, după cum se știe, acuză comisia respectivă că și-a depășit atribuțiile sale, erijîn- du-se într-un organ suprastatal. în legătură cu rolul viitor al comisiei Hallstein, agenția France Presse lasă să se înțeleagă că în această problemă va fi evitată o înfruntare directă și se va aștepta ca toate parlamentele „celor șase“ să ratifice acondul vizînd fuzionarea executivelor celor trei organisme comunitare, pentru a defini cu toate nuanțele dorite rolul viitorului organ executiv unic. Pe de altă parte, guvernul francez întrunit joi în ședință a hotărît să accepte noua reducere de 10 la sută a tarifelor vamale intercomunitare. Această hotărîre este interpretată ca un gest de bunăvoință al Franței față de Piața comună.

Faptul că s-a ajuns la înțelege
rea de a se relua discuțiile în 
„șase“ nu înseamnă însă că Piața 
comună a și rezolvat criza în care 
se află de aproape șase luni.
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Numeroși americani continuă în aceste zile să-și manifeste protestul împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam. Fotografia de mai sus redă un aspect din timpul demonstrației care a avut loc 

vineri la New York, în Herald Square
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• Elemente teroriste au asasinat opt 
persoane • Colonelul Caamano: „Există 
primejdia unor

rr

grave tulburări"

RIO DE JANEIRO

DAHOMEY
24 (Ager- 
dominica-

proclamării

ATENA 24.' — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, mite : în cinstea zilei de cembrie, Liga de prietenie română a organizat în sala zelos“ din Atena o seară rală.Președintele Ligii, generalul Spais, deschizînd această manifestare, a transmis poporului român calde și prietenești felicitări cu ocazia împlinirii a 18 ani de la instaurarea republicii. A luat cuvîntul apoi secretarul general al Ligii de prietenie greco-română, T. Katrivanos.Baritonul român chescu a susținut muzical răsplătit aplauze de cerea Ligii române a un cocteil într-o atmosferă de caldă prietenie.Au participat ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, M. Bălănescu, și alți membri ai ambasadei, artiștii români Silvia Popovici și Ștefan Ciu- botărașu, oameni de artă și cultură greci, ziariști greci și străini.

Dan Iordă- un program cu puternice cei prezenți. Condu- de prietenie greco- oferit participanților care s-a desfășurat

A FOST FORMAT
NOUL GUVERN

SANTO DOMINGO 
pres). — Autoritățile 
ne au anunțat că elemente te
roriste au asasinat opt persoa
ne la Santo Domingo în cursul 
nopții de miercuri spre joi. 
Potrivit agențiilor occidentale 
de presă, în diferite puncte ale 
capitalei au fost descoperite 
mai multe cadavre.

I
I
8
!

COTONOU 24 (Agerpres). — Agențiile de presă au anunțat că generalul Cristophe Soglo a format noul guvern al Dahomeyului, în care au fost incluși nouă miniștri și un înalt comisar. Printre membrii guvernului se află atît militari cit și civili. Generalul Soglo este în același timp prim-ministru și șef al statului.După cum se anunță din Cotonou, în urma convorbirilor lui Soglo cu conducătorii sindicatelor, noul guvern a constituit un Comitet al „reînnoirii naționale“ din care fac parte 25 de persoane. Lui îi vor fi supuse spre avizare toate problemele de ordin tehnic.

Ultimele fapte se înscriu într-o 
campanie de acțiuni teroriste și 
represive întreprinse de cercurile 
de extremă dreaptă din Republica 
Dominicană, care are drept scop 
răsturnarea guvernului provizoriu 
și împiedicarea revenirii la o si
tuație normală în țară. în cursul unei conferințe de presă, șeful fostului guvern constitutionalist, colonelul Francisco Caamano, a a- vertizat că în cazul în care nu vor fi luate măsuri pentru a se asigura respectarea legii, există primejdia 
izbucnirii unor grave tulburări în 
țară. „Situația în Republica Dominicană — a spus el — a ajuns la punctul în care trebuie să se facă dreptate poporului, altfel poporul

își va face singur dreptate“. Caamano a subliniat că „poporul cere să fie traduși în fața tribunalelor criminalii și asasinii“ și a a- dăugat că militari, îmbrăcați în haine civile, terorizează populația din Santo Domingo, cei asasinați fiind cu toții din rîndurile' consti- tuționaliștilor. Șeful fostului guvern constitutionalist a subliniat că singura cale de rezolvare a cri
zei este organizarea de alegeri li
bere, în condițiile instaurării unei 
atmosfere de liniște și calm.Pe de altă parte, din Washington s-a anunțat că generalul american Robert Linvill a înlocuit pe generalul Bruce Palmer în postul de comandant adjunct aî forțelor in- teramericane staționate în Republica Dominicană. Un purtător de 
cuvînt al Pentagonului a dezmin
țit că un detașament de infante
rie marină se îndreaptă spre Re
publica Dominicană pentru a de
barca. din cauza ultimelor eveni
mente din această tară. El a 
recunoscut totuși că unități ameri
cane patrulează permanent în 
Marea Caraibilor.

PHENIAN 24 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în legătură cu adoptarea la 22 decembrie de către Adunarea Generală a O.N.U. a unei rezoluții în problema coreeană. „Gu- 'vernul R.P.D. Coreene respinge cu hotărîre rezoluția adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, considerînd-o nulă și neavenită". întocmai ca și precedentele rezoluții adoptate. în această problemă, cea actuală urmărește permanentizarea prezenței trupelor americane în Coreea de sud, fiind astfel diametral opusă intereselor și voinței poporului coreean.

GENEVA 24. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna, Vasile Dumitrescu, a oferit o gală de filme cu prilejul aniversării proclamării republicii. Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Elveția, funcționari superiori ai Departamentului politic elvețian, numeroși oameni de cultură și ziariști. Au fost prezentate filmele „Comori de artă românească“, „Expoziția realizărilor economiei naționale — 1964“ și altele care s-au bucurat de succes.

Dinfre punctele plat
formei președintelui 
chilian Eduardo Frei, 
cele niai controversate 
sînt, desigur, așa-nu- 
mifa „chilenizare” a cu
prului (exploatat de 
doua puternice mono
poluri nord-americane), 
și reforma agrara. Pri
mul este pe cale de a 
fi definitivai. Soarta ce
lui de-al doilea se a- 
nunță încă incertă. în 
rîndurile observatorilor 
se susține că reforma 
agrară ar putea să 
se transforme în cauză 
directă a unei noi re
grupări a forțelor poli
tice chiliene. Se preve
de că în acest caz 
de o parte se vor afla 
sectoarele de stînga (co
muniștii, socialiștii și o 
aripă a partidului de 
guvernămînf democrat- 
creșfin), iar de cealaltă 
„partidele tradiționale”, 
adică liberalii și con
servatorii, precum și u- 
nele grupuri ale demo- 
crat-creșfinilor cu tradi
ție de dreapta.

Polarizarea 
politice 
de mulf, 
pare să 
rapid, 
însuși caracterul înnoi
rilor pe care președin
tele Frei încearcă 
ducă la capăt.

Mai întîi cîteva 
Iii în legătură cu 
blema agrară. Cu 
teritoriu vast și în cea 
mai mare parte utiliza
bil, Chile cheltuiește 
anual circa 20 la sută 
din buget penfru im
portul de alimente, po
vară foarte qrea pe u- 
merii finanțelor țării. 
Președintele pornește de 
la ideea că o modificare 
reală și durabilă a si-

fuafieî nu se poate li
mita la latura înzestră
rii tehnice, importantă 
și ea, ci\trebuie operale 
intervenții în însuși re
gimul de proprietate, 
frîna esențială în calea 
progresului agriculturii 
în Chile, ca de altfel și 
în 'estul țărilor Americii 
Latine, (n Chile, un nu
măr de proprietari, re- 
prezențîrfd mai pufin de 
o zecime din totalul 
populației, sfăpînește 
aproape trei sferturi din 
suprafafa agricolă.

Am avut prilejul să 
cunosc la fata locului 
consecințele acestei a- 
nomalii. 
giunile 
Santiago 
cificului, 
variabil moșii întinse, în 
cea mai mare parte 
nelucrate, alături de pe
tece de ogor de pe 
care făranul încerca, cu 
multă trudă, să-și ago
nisească traiul în puți
nul timp disponibil cînd 
nu lucra la sfăpîn. Deși 
mascate, relațiile de se- 
mișerbie puteau fi iden
tificate cu ușurință. 
Utilizarea tehnicii agri
cole e un fenomen prea 
rar penfru a lăsa urme 
solide. în două ocazii 
am aflat că sfăpînul 
moșiei trăia în localita
tea balneară Vina del 
Mar, un veritabil para
dis pe malul Oceanului 
Pacific, și că cei mai 
mul(i țărani „ai săi* nici 
nu-l cunosc decît după 
nume. Productivitatea 
moșiilor e foarte scă
zută, iar la Santiago 
sau la Valparaiso se 
vindeau pînă și fructe 
din străinătate.

Incinta sobră a Con
gresului chilian a fost 
de multe ori arena unor

Imperiul alb"
(Urmare din pag. I)Apropierea politică între cele trei țări a fost însoțită și de o pronunțată apropiere militară. După cum se știe, între Portugalia, Republica Sud-Africană și Rhodesia au fost încheiate acorduri militare secrete care prevăd, conform relatărilor' agenției U.P.I., „apărarea mutuală a regiunilor din Africa conduse de albi“. Ministrul sud- african al apărării, Jim Fouche, a- răta că în cele trei țări sînt instruite unități speciale pentru lupte de stradă, lupte împotriva partizanilor și controlul asupra frontierelor. în prezent, au loc tratative in vederea închegării unei organizații militare agresive în sudul continentului african — Tratatul Organizației Atlanticului de sud — filială a N.A.T.O.Vasta zonă a Africii de Sud, care cuprinde o suprafață de circa 4 500 000 km pătrați (aproape jumătate din suprafața Europei) și se întinde de la fluviul Zambezi pînă la Capul Bunei Speranțe și de la Oceanul Atlantic la Oceanul Indian, este considerată una din regiunile cu cel mai bogat subsol din lume. De la zăcămintele de aur de lingă Johannesburg la cele de cobalt din Katanga, de la cuprul din Zambia la diamantele din Kasai, întreaga zonă a constituit și constituie un punct de atracție pentru diferitele monopoluri și concerne care realizează aici profituri uriașe.Un adevărat imperiu economic, dominat cu autoritate de 13 societăți internaționale în care se împletesc capitaluri americane, engleze, belgiene, olandeze și franceze. și-a extins tentaculele în A- frica de Sud. Societatea „Anglo-A- merican Corporation of South A- frica“ controlează imense bogății

din aproape întreaga Africă. Prin cele peste 100 de filiale ale sale, ea dispune de o parte considerabilă a economiei Rhodesiei, exploatează cuprul din Zambia, deține 85 la sută din piața mondială de diamante și este patronul companiei de diamante din Angola. Ea a pătruns în Congo și chiar în alte țări situate mai spre nordul Africii.Se înțelege că menținerea acestui imperiu economic, sub actualul său aspect, este tot mai dificilă în condițiile creșterii valului mișcărilor de eliberare națională, cînd un mare număr de state s-au desprins din sistemul colonial și luptă pentru dobîndirea independenței economice. De aceea, cercurile legate de interesele monopolurilor caută să îmbrace vechea dominație economică într-o haină nouă, folosind în acest scop un întreg sistem de metode reacționare. Aprobînd crearea Rhodesiei rasiste și politica de apartheid din Republica Sud-Africană, sprijinind în mod efectiv Portugalia în acțiunile sale de înăbușire a mișcărilor de eliberare națională din Angola și Mozambic, aceste cercuri urmăresc crearea în partea de sud a Africii a unui imperiu politic al albilor, menit să apere privilegiile monopolurilor, un adevărat bastion al neocolonia- lismului sau, cum este numit în A- frica, „o alianță diabolică“.„Imperiul alb“ înseamnă, în concepția inspiratorilor săi, o dominație politică, economică și militară a albilor asupra africanilor. Este vorba de dominația a circa 4 milioane de albi asupra a peste 25 milioane de negri, cît numără populația băștinașă din sudul A- fricii.Apariția și consolidarea în sudul Africii a unui bloc de state rasiste s-ar transforma într-un real

pericol la adresa păcii și securității în această regiune. Avînd sprijinul unor asemenea state, monopolurile ar putea să intervină brutal în treburile interne ale unor țări africane care și-au dobîndit independența. Monopolurile care au interese în Africa încearcă să impună guvernelor din Zambia, Malawi și „semiguvernelor“ din Basutoland și Swaziland să graviteze tot mai mult pe orbita „imperiului“. Pericolul este amplificat de menținerea pe teritoriul statelor rasiste a bazelor militare portugheze subvenționate de N.A.T.O.. de unele tranzacții privind producerea de arme, în acest sens, presa occidentală a dezvăluit că între R. F. Germană și Republica Sud-Africană există un plan pe termen lung de creare în aceasta din urmă a unei industrii care să poată produce cele mai moderne tipuri de armament.Proclamarea unilaterală a „independenței“ Rhodesiei a reprezentat un pas înainte pe calea realizării blocului de state rasiste. A- preciind constituirea statului rasist al Rhodesiei ca un act contrar intereselor de pace și independentă națională. Africa a reacționat prompt. Este știut că numeroase state africane, în semn de protest împotriva politicii echivoce a Angliei față de Rhodesia, au rupt relațiile diplomatice cu Marea Bri- tanie, au elaborat un șir de sancțiuni economice împotriva Rhodesiei și au cerut adoptarea de măsuri mai energice împotriva regimului de la Salisbury, ca și împotriva tuturor uneltirilor colonialismului.îngrijorarea pe care o manifestă țările africane în legătură cu noul complot pus la cale de cercurile reacționare este îndreptățită. Crearea „imperiului alb“ în Africa reprezintă o încercare evidentă de a opri mersul istoriei, un atentat la independența și suveranitatea cucerite de un șir de state din Africa, în urma unei lupte îndelungate împotriva colonialismului.

LONDRĂ

„Sîntem

aprige dispute în jurul 
soluționării problemei 
agrare, proiectele fiind 
torpilate sistematic de 
reprezentanții marilor 
proprietari de pămînt. 
Acum, președintele Frei 
e gata să pună pe 
tapet propria legislație 
agrară.

Conform legii, Cor
porația pentru refor
ma agrară (organ gu
vernamental) este au
torizată să exproprieze 
„orice suprafață de pă
mînt de peste două 
sute de acri irigați’ 
contra unei indemniza
ții de zece la sută din 
valoarea pămîntului. Ea 
merge mai departe, fă- 
cînd pasibile de expro
priere orice pămînturi, 
indiferent de suprafa(ă, 
dar lucrate prost, de 
proprietar ori de aren
daș, cu „productivitate 
mai scăzută decît me
dia regiunii respective". 
Pe lingă persoanele 
particulare, vor putea fi 
împroprietărite între
prinderi de stat și coo
perative. După cum se 
vede, prevederile noii 
legi ar urma să modifice 
sensibil actualul regim 
de proprietate agrară.

Forjele politice cele 
mai legate de marea 
proprietate rurală au 
primit în furci noul sta
tut agrar. Conservatorii 
și liberalii și-au ma
nifestat dezacordul, a- 
bandonînd toată spe
ranța de conciliere 
cu guvernul Frei. Mai 
mult, au inifiaf tentative 
de a reuni sub un sin
gur steag toate grupă
rile care se opun pro
iectului. Francisco Bil- 
nes, șeful partidului con
servator, a chemat des
chis, în scopul împiedi
cării reformei agrare, la 
crearea unei „mari miș
cări de dreapta, care 
lipsește în Chile". Iar 
noul președinte al parti
dului liberal, Jorge Er- 
razuriz, a sintetizaf re
cent lucrurile pe ton de 
verdict : „Există un di
vorț absolut înfre acțiu
nile guvernului și pos
tulatele care <....
politica noastră 
a liberalilor).

în schimb, 
populare, toate 
progresiste din 
sprijină acțiunile 
nului Frei îndreptate 
spre redistribuirea pro
prietății rurale. Textul 
proiectului de reformă 
agrară a făcut obiectul 
unor atente examinări 
din partea stîngii, for
mată, în principal, din 
comuniști și socialiști, 
înfr-un document al 
Comitetului Politic al 
Partidului Comunist se 
apreciază că „acest pro
iect este, în general, 
convenabil interesului 
national". Partidul co
munist cere ca remiterea 
proiectului, pentru a fi 
dezbătut în Congres, să 
fie calificată drept ur
gentă și să se supună, 
paralel, parlamentului, 
tot cu caracter urgent, 
reforma constitutionals, 
în special partea care 
stabilește dreptul de 
proprietate. Comentato
rii de presă chilieni au 
relevat că, în teiul aces
ta — partidul comunist 
confirmă, prin fapte, de
clarațiile sale anterioare 
în sensul că va sprijini 
guvernul Frei atunci 
cînd va fi vorba de 
.initiative care coincid 

interesele populare", 
principiu, socialiștii 
socotit și ei proiec- 
ca acceptabil.

Vasile OROS
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Statelor Unite

Apelul unor personalități din Anglia în legă
tură cu agresiunea S.U.A. în Vietnam.

din precum și alți de la uni- engleze, e-

neliniștiți“

întreagă

SOFIA. La 24 decembrie, TodorJivkov, prim-secretar al C.C. al

PARIS. Răspunzînd unor ziariști 
care i-au cerut să facă precizări în 
legătură cu politica financiară a 
Franței, Giscard d'Estaing, ministrul 
finanțelor, a spus referindu-se la in
vestițiile străine : „Politica noastră 
constă în a accepta investițiile străi
ne cînd aduc bogăție țării noastre... 
și în a le refuza cînd este vorba de 
un transfer de proprietate și cînd 
proprietatea întreprinderii frece fără 
profit de la un control național la 
un control străin".

In ultimele zile, în landul Schleswig-Holstein din R. F. Germană au avut 
loc mari inundații

SCURTE ȘTIRI
BUENOS AIRES. Grave incidente s-au petrecut joi în orașul San Miguel 

de Tucuman, unde muncitorii de la rafinăriile de zahăr și de pe plantațiile 
de trestie de zahăr au demonstrat pe străzi și au aruncat cu pietre în clă
dirile publice, ca protest pentru situația lor economică disperată. Acești 
muncitori nu și-au primit salariile din luna septembrie, patronii invocînd 
motivul că din cauza actualei crize economice nu mai pot continua pro
ducția. Manifestanții au răsturnat automobile și au spart vitrinele maga
zinelor. Ei au schimbat tocuri de armă cu patrulele poliției, un număr 
neprecizat de persoane fiind rănite.

DAMASC. Vineri dimineața, Salah Bitar a fost însărcinat să formeze noul guvern al Siriei. S-a anunțat, de asemenea, formarea unui nou comandament suprem al partidului Baas pentru Siria.
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria,- a primit delegația sindicală iugoslavă condusă de Svetozar Vukma- novici-Tempo, președintele C.C.S. din Iugoslavia. Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

în tradiționala atmosferă britanică a sărbătorilor de iarnă, cînd orice alte preocupări cotidiene se diluează pînă la dispariție, o puternică excepție se face totuși simțită : îngrijorarea față de primejdia crescîndă a agresiunii americane în Vietnam. Acest sentiment larg răspîndit în opinia publică britanică și-a găsit expresia
MOSCOVA. Delegația C.C. al P.S.U.G. și. a Consiliului pentru a- gricultură din R.D.G., care a vizitat Uniunea Sovietică, a plecat la 23 decembrie spre patrie. Delegația, care a fost condusă de Gerhard Gruneberg, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., secretar al C.G. al P.S.U.G., a luat cunoștință de problemele organizării producției agricole în U.R.S.S. în condițiile actuale. Înainte de plecare, delegația a fost primită de Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

HANOI. La 23 decembrie grupuri de avioane aparținînd Flotei a 7-a americane au violat spațiul aerian al R. D. Vietnam bombar- dind și mitraliind obiective industriale și centre populate. Armata populară vietnameză a doborît trei bombardiere și a avariat mai multe altele. De la 1 la 24 decembrie 1965, forțele armate ale R. D. Vietnam au doborît, potrivit unor date incomplete, 34 de avioane americane. Agenția V.N.A. menționează că patru dintre acestea erau avioane de spionaj fără pilot. Numărul avioanelor doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 se cifrează Ia 841.
LEOPOLDVILLE. La Leopoldville s-a anunțat că Antoine Gizenga,. . eliberat acum <? lună din închisoare, a fost numit membru în Senatul congolez din Kwilu.

WASHINGTON. — Robert 
Aller, șeful proiectului de zbor 
al navelor cosmice „Gemini-6“ 
și „Gemini-7“, a precizat că 
cele două nave s-au aflat în 
timpul „întâlnirii" lor spațiale 
la o distanță de numai 30 de 
centimetri. Știrea este surprin
zătoare întrucît comunicatele 
anterioare ale Administrației 
naționale pentru astronautică și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) afirmau că „întîlni
rea“ a avut loc la o distanță de 
1,80 m.

Ea 24 decembrie, a-TASS, AlexeiMOSCOVA.nuntă agenția sîghin, președintele Consiliului Miniștri al U.R.S.S., a primit Sardar Swaran Singh, ministrul externe al Indiei. A avut loc convorbire în cadrul căreia au fost abordate probleme de interes reciproc.
PARIS. Cu ocazia noului an, președintele de Gaulle a anunțat o amnistie care vizează 203 deținuți politici. Dintre aceștia, 168 au fost grațiați, iar celorlalți 35 li s-a a- cordat o reducere a pedepsei. Majoritatea acestor deținuți politici au fost condamnați pentru activitatea desfășurată în cadrul O.A.S.

într-un apel publicat pe o pagină a ziarului „Times“ și semnat de 38 de personalități ale vieții științifice, Printre aceștia, lordul Boyd Orr, compozitorul Britten,Graham Greene, profesorul Christopher Hill, decanul colegiului Balliol din Oxford, profesori versități piscopi.Textul, formă de citar, pentru a nu angaja poziția ziarului, conține o serie de sem-

nale de alarmă ca urmare a evoluției agravante a intervenției militare americane. „Sîntem neliniștiți — se spune în apel — de știrile despre viitoarele angajări militare ale Statelor Unite în Vietnam și de indiciile că se examinează bombardarea complexului TIanoi-Haiphong. Ne temem că guvernuls-ar putea decide a- cum asupra unei soluții militare exclusive în Vietnam“.Pronunțîndu-se împotriva intenției Statelor Unite de a obține o rezolvare pe calea armelor, autorii apelului cer S.U.A. să fie de acord cu următoarele propuneri1 1) „în
cetarea raidurilor a- 
supra R. D. Vietnam; 
2) recunoașterea Fron
tului de eliberare na
țională ca parte la dis
cuții ; 3) acceptarea
prevederilor acordului 
de la Geneva din 1954 
pentru Indochina ca 
bază legală și morală 
pentru pace“.

Liviu RODESCU
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