
Hsi bî^ecaCentrâ'M

I Regions', â |

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!• »

\-aw-'z-wW

ORGAN Ad COMITET UlU l CENTRAI AL P.C.R.

In ziarul de azi

Anul XXXV Nr. 6850 Marți 4 ianuarie 1966 6 PAGINI - 30 BANI

H Cum este folosită baza materială a 
activității culturale la sate
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ANCHETA INTERNAȚIONALĂ 
A „SCÎNTEH“ partea a doua 
In continuare răspund: prof. 
JACQUES MONOD, JAMES 
ALDRIDGE, CIU KĂ-GEN, 
STRATIS MIRIVILIS, CAR
LOS CHAGAS, acad. prof, dr-. 
ENRICO BOMPIANI, ZSIG- 
MOND STROBL, DANILO 
DOLCI (pag. a IV-af

Stilul de muncă al organizațiilor de partid

răzleață
Ion PAS

și elaborarea 
i se întemeiau 
amănunțită a 

! din hotărî- 
erau generale,

pregătirea elaborării 
— acest moment im- 
munca de transpunere 
politicii partidului —

CALITATEA

loachim MOGA 
secretar al Comitetului regional 

de partid Hunedoara

In activitatea biroului și comitetu
lui regional de partid s-a încetă
țenit practica de a antrena largi co
lective de activiști șl specialiști cu 
experiență care studiază concret și 
multilateral diferitele laturi ale pro
blemelor în care urmează să se ia o 
hotărîre. Din multitudinea de as
pecte constatate, discernem direc
țiile principale spre care îndrep
tăm forțele pentru înlăturarea 
neajunsurilor și îmbunătățirea ac
tivității.

Practica ne-a dovedit că, dacă se 
neglijează 
hotărîrilor 
portant în 
în viață a 
apar fenomene negative care pro
duc greutăți întregii activități. Noi 
am combătut tendința de a se ela
bora măsuri și hotărîri din birou, 
fără ca ele să se bazeze pe studie
rea atentă a problemelor, a reali-

Din prima zi — un ritm sporit de muncă 1 (La întreprinderea „Electro
magnetica" din Capitală) Foto : Agerpres

De ce depinde îndeplinirea ritmică
Am pășit-în primul an al cinci

nalului, an care marchează începu
tul unei noi etape în dezvoltarea 
.mereu ascendentă a economiei 
noastre naționale. Planul de stat pe 
1966 prevede înfăptuirea unui pro
gram de investiții cuprinzător: 
volumul investițiilor centralizate din 
fondurile sfatului însumează 46,4 mi
liarde de lei, fiind cu circa 14 Ia sută 
mai mari decît realizările preliminate 
din anul trecut. înfăptuirea acestui 
program de investiții va asigura, 
din primul an al cincinalului, con
dițiile necesare pentru dezvoltarea 
economiei naționale în ritmurile 
prevăzute de Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al partidului.

Sarcina majoră a planului de in
vestiții din acest an o constituie pu
nerea în funcțiune a noilor obiective 
industriale la termenele planificate. 
Așa cum s-a subliniat la recenta 
sesiune a Marii Adunări Națio
nale, îndeplinirea ■ în condiții op
time a acestei sarcini are o im
portanță esențială dat fiind că 
în noile unități ce vor începe să 
producă urmează să se obțină a- 
proape jumătate din sporul de pro
ducție față de 1965.
. îndeplinirea integrală a planu
lui de investiții pe 1966 și punerea 
în funcțiune la termen a noilor 
obiective impune concentrarea tu
turor forțelor, asigurarea din partea 
beneficiarilor, proiectanților, con
structorilor și furnizorilor de utilaje a 
condițiilor absolut obligatorii pentru 
o execuție ritmică încă din primul tri
mestru. Necesitatea de a se asigura 
un ritm intens de lucru, încă din 
primele luni, se impune cu atît 
mai mult, cu cît în această perioa
dă trebuie realizat 
portant din totalul 
întregul an.

Execuția ritmică 
șantiere este condiționată de rezol
varea urgentă a unor probleme- 
cheie. Este vorba de definitivarea 
documentațiilor tehnice, asigurarea la 
timpul oportun a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor tehnologice, organiza
rea temeinică a muncii constructori
lor și montorilor, aprovizionarea rit
mică cu materiale, recrutarea șl cali
ficarea cadrelor necesare. Ce mare 
importanță are soluționarea aces
tor probleme se desprinde din ac
tivitatea de pînă acum a șantiere
lor industriale. Dintr-o analiză a 
factorilor care au influențat întâr
zierea punerii în funcțiune a unor 
capacități de producție planificate 
pe 1965 rezultă unele concluzii e- 
dificatoare : circa 30 la sută din 
numărul cauzelor constatate se 
referă la neasigurarea la timp a 
utilajelor tehnologice, 30 la sută 
— la deficiențele din activitatea 
organizațiilor de construcții, și a- 
proape 14 la sută — la lipsa docu
mentației tehnice.

La Centrala electrică de ter- 
moficare Grozăvești, lipsa docu
mentației de execuție pentru blo
cul de exploatare a determinat o 
întârziere de trei luni. Alte șan
tiere ca cel al centralei e- 
Jectrice de termoficare, etapa Il-a

Alexandru PINTEA
vicepreședinte al Băncii de Investiții

A, din cadrul Combinatului de 
celuloză și hîrtie din Brăila, nu 
dispun nici în prezent de întreaga 
documentație. Consecințele: rit
mul de execuție la acest obiectiv 
este lent, iar termenul de punere 
în funcțiune, și așa ainînat, devine 
de pe acum incert. Iată de ce ur
gentarea elaborării întregii documen
tații tehnice pentru lucrările în con
tinuare și, mai ales, pentru obiecti
vele noi a căror construcție începe 
în acest an, trebuie să constituie un 
obiectiv de prim ordin al tuturor 
ministerelor titulare de investiții. In 
acest scop este necesar să se ia 
măsuri pentru folosirea deplină a 
capacității de proiectare, sporirea 
productivității muncii în institute 
și urmărirea pe bază de grafice a 
predării documentației. Deosebit 
de important este ca ministerele 
titulare de investiții să asigure 
coordonarea în timp a activității 
de proiectare cu cea de construc- 
ții-montaj, prin corelarea riguroasă

a termenelor din planurile de pro
iectare cu cele din graficele de 
cepere șl eșalonare a execuției 
crârilor.

Practica a confirmat că tot 
tît de important pentru realiza
rea ritmică a planului de investi
ții și darea în funcțiune a noilor 
obiective la datele prevăzute este 
ca șantierele să fie asigurate cu uti
lajele tehnologice, fn sfrînsă concor
dantă cu termenele de începere a 
montajului stabilite în grafice de exe
cuție. Această problemă se pune cu 
o deosebită, acuitate, deoarece din
tr-o analiză făcută recent de Banca 
de Investiții la unele obiective, re
iese că un volum important de 
utilaje nu sînt încă contractate. 
Or, s-a dovedit că orice întârziere 
în contractarea și livrarea utilaje
lor tehnologice poate avea serioase 
consecințe în realizarea volumelor 
de lucrări de construcții-montaj 
planificate. Contractarea pentru 31 
decembrie 1965 a recuperatoarelor 
de radiații pentru cuptoarele a- 
dînci de la laminorul de 800 mm, 
din cadrul Combinatului siderur
gic Hunedoara, n-a asigurat exe-

(Continuare în pag. a V-a)

în- 
lu-

a-

tăților, pînă în cele mai mici de
talii.

Au fost cazuri cînd, în urma 
unor analize făcute de comitetul 
regional, s-a constatat că unele 
hotărîri fie că nu erau îndeplinite, 
fie că nu dădeau rezultatele scon
tate. Analizînd mai atent soarta 
acestor hotărîri, am ajuns la ur
mătoarele concluzii: în afara fap
tului că munca pentru îndeplini
rea lor n-a fost bine organi
zată, decisivă s-a dovedit îm
prejurarea că au existat neajun
suri în pregătirea 
lor. Deoarece nu 
pe cunoașterea 
realităților, parte 
rile respective < 
abstracte, fără termene și respon
sabilități concrete. Nu este, deci, 
de mirare că ele nu au avut efica
citatea dorită.

Biroul comitetului regional a 
dezbătut măsurile luate de con
ducerea Combinatului siderurgic 
Hunedoara, de organizația de 
partid din combinat, pentru îm
bunătățirea activității de con
cepție și cercetare, în vederea ri
dicării nivelului calitativ și teh
nic al producției și asimilării teh
nologiei de elaborare a oțelului cu 
oxigen. Concluziile ședinței de bi
rou au fost dezbătute apoi cu ac
tivul de partid, cy organizațiile d(e 

' bază al'e partidului, cu cele sindi
cale și de U.T.C. din secții; pe 
baza acestor dezbateri s-au ela
borat măsuri concrete, menite să 
ducă la îmbunătățirea întregii 
activități politice și economice în 
Combinatul siderurgic Hunedoara.

Cu cîtva timp în urmă, biroul 
comitetului regional de partid a con
statat că nerealizarea planului de 
producție și de investiții în Valea

— Vă rog...
Se urnise din bancă, în sala 

căminului cultural unde se ți
nea adunarea, un bătrîn a că
rui figură cu trăsături blajine, 
m-a dus cu gîndul la țăranii 
din pînzele lui Ressu.

încercase în vreo două rîn- 
duri, înălțînd sfios două dege
te ca la școală, să capete 
dreptul de a vorbi, dar i-o 
luaseră înainte ceilalți. De 
data aceasta avu mai mult 
noroc.

— Te-ascultăm, unchiule, i 
se dădu încuviințare de la 
masa prezidiului. Tot în chestia 
cu aprovizionarea vrei să vor
bești ?

(Se discutase înainte o pro
blemă privind aprovizionarea 
în comună).

— Nu. In cea cu... mălaiul.
— Ce e cu el î Nu mai ma

cină moara ?
— Ba da ; dar să vedeți și 

să nu vă fie cu supărare.
— Nu e ; grăiește.
A grăit, alegîndu-și cuvinte

le, însoțindu-le din cînd în cînd 
cu un zîmbet firav, cătînd cînd 
spre oamenii din sală, cînd 
spre cei de la masă — dacă 
nu cumva spusele lui pot să 
pricinuiască supărare cuiva.

Nu pricinuia nimănui supă
rare împrejurarea că avea 67 
de ani, că îl cam gîrbovise 
vîrsta, că avea necazuri cu fe
meia lui care zăcea de multe 
luni la pat, că în apropierea 
lor, să-i ajute, nu aveau nici 
copii și nici rude. In starea în 
care se găsea, cu puterile zi 
de zi mai scăzute, trebuia 
să-și transporte, la două-trei 
săptămîm, sacul cu. mălai, de, 
la moară, acasă. Să-l poarte 
în spate. Sac greu : 30 de 
chile. Se gîndește ce va fi la 
iarnă cînd pe drumuri se aș
tern troienii de omăt ; ce se va 
întîmpla mai tîrziu cînd...

—•' Un moment, unchiule. 
Măi, fraților — răsună mustra
rea tovarășilor din prezidiu —

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a H-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 
DELEGAȚIEI ECONOMICE 
A R. D. VIETNAM

Șl I. GN. MAURER A
GUVERNAMENTALE

Luni, 3 ianuarie a.c., tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv și Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au 
primit delegația economică guver-.. 
namentală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu-

lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vice-prim-ministru al Republicii 
Democrate Vietnam.

La primire au participat tova
rășii Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Bujor 
Almășan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul minelor.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție caldă, prietenească.

un volum im- 
investițiilor pe

a lucrărilor pe

■ •;

@ Recepționerul cel mai

Po valea Timișului Foto : M. Andreescu

exigent: cumpărătorul 
® In urmărirea unor pro-
duse @ Din sondaj 
sondaj ® Cum ar trebui
să funcționeze filtrele 
calității

: ■

MCK....J

Dacă sita e prea largă
in mina cumpărătorului
cad mărfuri defecte

Ca unor intruși ce 
sînt, mărfurilor defecte 
le convine înghesuia
la în loturi cît mai 
mari, prin care să se 
poată strecura neob
servate, slăbirea, mă
car pentru o clipă, a 
vigilenței recepțione- 
rilor din comerț, îngă
duința unor controlori 
de calitate din indus
trie, 
toate 
căror 
de a 
toarce din drum, măr
furile defecte reușesc 
să se apropie de cum
părător. Pleacă omul 
acasă cu obiectul 
cumpărat și, cînd să-l 
folosească, constată 
că este defect.
— Sînt cazuri izolate, 
se va spune. Ce con
tează o picătură în- 
tr-un ocean de mărfuri 
bune 1

— Dar eu cumpăr 
bucata, nu oceanul,

va replica, pe bună 
dreptate, cetățeanul. 
Și dacă dau tocmai 
peste acea picătură ? 
Cum pot să mă feresc 
de ea ?

Primul filtru

Scăpate , prin 
aceste site', al 
rol este tocmai 
le prinde și în-

Am încercat să 
constituim drumul 
care-1 parcurg bunu
rile de consum ’ pînă 
ajung la cumpărător, 
precum și împrejură
rile care favorizează 
apariția produselor 
defecte în magazine.

Iată părerea specia
liștilor serviciului de 
calitate al direcției ge
nerale a comerțului 
cu ridicata de produse 
metalo-chimice din 
Ministerul Comerțului 
Interior.

— Grija pentru ca
litate trebuie să în
ceapă încă din faza 
de concepție a pro
duselor. O parte

ie
pe

din defectele unor pro
duse provin din pri
peala cu care au fost 
elaborate. Ar trebui ca 
în toate întreprinderile 
de bunuri de consum 
să existe laboratoare 
și specialiști care să 
se ocupe de pregăti
rea temeinică a pro
ducției, să experimen
teze prototipurile etc.

— Dar dacă prototi
pul este perfect și, ul
terior, intervin defecte 
de fabricație ?

— Acestea ne dau 
cel mai mult de lucru, 
spune inginerul Andrei 
Sâvulsscu, adjunctul 
serviciului. In momen
tul de față, dacă retur- 
năm unei fabrici un 
lot de produse defec
te, blamul cade asupra 
întregului colectiv și

Rodica ȘERBAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

PREOCUPĂRI
UNIVERSITARE

prof. Jean LIVESCU 
membru corespondent 

aJ Academiei Republicii Socialiste 
România, adjunct al ministrului 

i învăfămîntului

Congresul al IX-lea al partidului 
a relevat exigențele crescînde pe 
care le formulează societatea 
noastră socialistă față de studiul 
universitar, necesitatea accentuă
rii continue a caracterului pro
fund științific al instrucției și 
educației tineretului studios. In 
toate domeniile învățămîntului su
perior, atenția e concentrată spre 
creșterea nivelului de pregătire al 
celor peste 110 000 de absolvenți 
pe care îi vor primi economia, cul
tura și știința noastră în anii nou
lui cincinal.

Firește, preocupările universitare 
sînt complexe, de necuprins în li
mitele unui articol; notînd doar cî- 
teva, amintesc de acțiunile minis
terului pentru perfecționarea planu
rilor, a programelor de învățămînt, 
a cursurilor, pentru a corespunde 
cu noua etapă de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, cu pro
gresul științei și tehnicii actuale, 
de preocupările pentru mai buna 
organizare a procesului de învăță
mînt și întărirea disciplinei univer
sitare.

Consemnăm și de această dată 
cu multă satisfacție, ca o puternică 
realitate a vieții noastre universita
ro, creșterea, an de an, a numărului 
studenților care obțin rezultate 
bune și foarte bune. Aceasta se da- 
torește realizării sarcinilor stabilite 
de conducerea de partid și de stat 
pentru continua perfecționare a în
vățămîntului superior, activității 
factorilor de conducere din institute 
și facultăți, muncii rodnice a ca
drelor didactice și organizațiilor 
de 'tineret, sub' conducerea organi
zațiilor de partid. Comportarea ab
solvenților la locurile lor de muncă 
și în societate, prezența lor în viața 
politică și obștească relevă dezvol
tarea conștiinței socialiste a tinere
tului nostru studios.

Pentru cei ce lucrează în dome
niul școlii superioare, dragostea și 
încrederea cu care sînt înconju
rați de popor, grija constantă a 
partidului și statului pentru rodni
cia activității lor, constituie un pu
ternic imbold pentru eforturi mereu 
sporite prin care să asigure depă
șirea a ceea ce s-a realizat pînă 
acum în procesul instructiv-educa- 
tiv. Cei mai valoroși membri ai 
corpului didactic știu că realizarea 
acestui țel depinde în mare mă
sură de înțelegerea adevărului că

din totdeauna profesorul a fost și 
educator al tineretului, că cerințele 
de sîrguință,. muncă organizată și 
de rezultate superioare așteptate 
de la studenți sînt adresate mai 
întîi profesorilor lor.

Studiul rezultatelor dobîndite In 
ultimii ani și desfășurarea proce
sului de învățămînt din actualul an 
universitar arată că studenții fac 
progrese remarcabile îndeosebi 
atunci cînd munca lor indivi
duală se conjugă cu participa
rea la cursuri, pregătirea conștiin
cioasă a seminariilor șl lucrărilor 
practice. Cu toate acestea, în unele 
facultăți nu se acordă încă sufici
entă atenție realizării în ansamblu 
a obligațiilor studențești. Totodată, 
necunoașterea de către unii pro
fesori a modului în care studentul 
își realizează îndatoririle pe par
cursul semestrului are drept rezul
tat, la examen, o apreciere oca
zională, nu totdeauna fundamen
tată ; pentru că examinatorul care 
nu i-a urmărit pe studenți la 
semlnarii sau în orele de laborator 
e pus în situația să judece răspun
sul la întîmplaie. Asemenea pro
bleme merită să rețină atenția 
corpului nostru profesoral. Altmin
teri, vrînd nevrînd, se ajunge la o 
diminuare a măsurilor care se iau 
pentru creșterea exigenței în activi
tatea universitară. Credem că re
centa indicație dată de minister ca 
în ședințele colectivelor de cate
dră să se analizeze lunar frecven
ța, activitatea în seminarii, efectua
rea lucrărilor de laborator, rezul
tatele probelor de control vor 
duce la evitarea unor situații nedo
rite ca acelea despre care amin
team și vor prilejui adaptarea unor 
măsuri diferențiate pe grupe și ani 
de studii pentru cît mai buna des
fășurare a procesului de învăță
mînt.

Concomitent cu asigurarea per
fecționării și îmbogățirii activității 
la catedră, analizarea unor pla
nuri și programe de studiu, pe 
baza sarcinilor trasate de conduce
rea de partid și de stat, Ministe
rul Tnvățăniîntuiui elaborează o 
seamă de măsuri care au o însem
nătate deosebită pentru activitatea 
universitară. Este în curs de defini
tivare un plan de perspectivă, eșa
lonat pe ani, pentru a asigura in-

(Continuare în pag. a Il-a)

Minunile chimiei se dezvăluie studenților în laboratoare modern utilate

TELEGRAME
Excelenței Sale generalului NE WIN

Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane
Rangoon 

în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al meu personal, transmit, cu prilejul celei de-a 
XVIII-a aniversări a independenței Uniunii Birmane, călduroase felici
tări și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră, de pro
gres și bunăstare pentru poporul birman.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

București
Stimate tovarășe Chivu Stoica,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările cordiale și bunele urări pe 

care mi le-ați transmis în numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al dv. personal, cu ocazia alegerii mele în funcția de 
președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

împărtășesc încrederea dv. că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România se vor 
dezvolta neîncetat și în viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii în lumea întreagă.

N. PODGORNÎI



PAQîNA 2 SC1NTEIA

românești
Acad. E ANGELESCU

Deville.

Cînd vor fi

(sala Ma-
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR

Muncitoresc C.F.R. (în

Petru Pom
fondator

începuturile chimiei în țările 
române sînt legate de numeroase 
greutăți pe care numai dîrzehia și 
munca neobosită a unor persona
lități, animate de un cald patrio
tism, le-au putut învinge. înființa
rea primelor laboratoare de ana
lize chimice, impuse de nevoile 
serviciilor publice administrative, 
ca și organizarea învățămîntului 
chimiei se realizează în secolul 
trecut prin strădania și pasiunea 
unor oameni de știință, care și-au 
închinat întreaga lor putere de 
muncă și creație propășirii patriei. 
Unul din- fondatorii școlii românești 
de chimie a fost profesorul Petru 
Poni.

(Urmare din pag. I)

culturale, adică în apropiere de 
sediile comunei, de dispensar, de 
școală, de cămin. Asta înseamnă 
că vom economisi pămînt cultiva- 
bil și vom putea să ne bucurăm 
cu toții de înlesnirile civilizației, iar 
satele noastre vor fi din ce în ce 
mai frumoase. Este bine așa.

In urma apariției articolului 
cu titlul de mai sus, publicat în 
„Scînteia" nr. 6S09, la redacție 
au sosit scrisori în legătură cu 
alte aspecte ale expedierii cole
telor. Publicăm cîteva din ele.

cordată modernizării transportului 
coletelor. Ceea ce S-a făcut este 
prea puțin. S-au adus, de exem
plu, COnteinere speciale, 
există ambalaje tip. Cum 
sim containerele ?

dar nu 
să folb-

Mă interesează coletul, 
nu „despăgubirea"

în materialele publicate s-a 
vorbit despre greutăți întîmpină- 
te la expedierea coletelor prin poș
tă. Eu vreau să arăt ce se întîm- 
plă uneori cu pachete, bagaje ex
pediate de cetățeni prin C.F.R. La 
26 octombrie am expediat din sta
ția C.F.R. Tudor Vladimirescu un 
sac de 75 kg în comuna Stănești, 
stația C.F.R. Drăgășani. Dar cole
tul nu a ajuns încă la destinație. 
Interesîndu-mă de soarta lui, 
șeful stației și magazinerul din 
Drăgășani mi-au vorbit cu aerul 
de parcă vinovat aș fi eu, pă
gubașul, și nu ei, reprezentanți 
ai C.F.R. Dacă ar fi dispărut un lu
cru mic, de cîteva sute de grame, 
mai încăpeș, poate, justificare, deși 
nici așa ceva nu este permis. Dar 
să „dispară" un sac de 75 kg? Este 
adevărat că C.F.R.-ul acordă des
păgubiri; pe mine nu mă intere
sează însă despăgubirea ci coletul 
pe care i l-am încredințat. în sta
ția C.F.R. Drăgășani am stat de 
vorbă cu cetățeni care au pățit ca 
și mine și trag o concluzie : siste
mul de despăgubire nu întărește 
simțul de răspundere al lucrători
lor de la calea ferată, ci, dimpo
trivă, favorizează „pierderea" co
letelor. Propun ca în asemenea 
cazuri vinovatului să i se impute o 
sumă mai mare decît valoarea co
letelor, pentru ca „dispariția" să nu 
fie deloc convenabilă, să se întă
rească răspunderea celor însărci
nați cu transportul coletelor.

Cît privește cazul meu, solicit 
ca forurile în drept să facă cerce
tările cuvenite, iar vinovatul să fie 
tras la răspundere. Menționez, 
pentru ușurarea cercetărilor, că am 
expediat coletul cu scrisoarea de 
trăsură nr. 33, poziția de trafic 
nr. 17, cu trenul 7815, pe ruta 
Ianca.

Ilie POPA 
dulgher

Un grup deUn grup de salariaji 
de la Oficiul special 
de transporturi poștale

Ambahjefe
E adevărat că expedierea cole

telor poștale nu se efectuează. încă 
în condiții mulțumitoare. Pentru 
a se înlesni manipularea coletelor 
și a se realiza o economie de spa
țiu în depozite, s-a încercat stan
dardizarea ambalajelor. în urmă 
cu cîtva timp se vindeau la Poșta 
Centrală cutii de ambalaj de dife
rite mărimi. Această inițiativă n-a 
fost însă popularizată suficient de 
noi; de altfel nici cutiile nu cores
pundeau întru totul scopului. în 
prezent se studiază posibilitatea 
de a pune la dispoziția cetățenilor 
ambalaje tip, ieftine și practice.

Pentru expedierea unor obiecte 
de valoare sau de dimensiuni, mai. 

.mici, serviciile de mesagerie .’din 
București închiriază cutii metali
ce, care oferă garanția unui trans
port în condiții optime; ele ar tre
bui să fie mai bine cunoscute pu
blicului. Problema ambalajelor tip 
pentru expedierea coletelor poștale 
continuă însă să rămînă în actua
litate. Prin rezolvarea ei s-ar 
scurta timpul de transport, s-ar 
ușura manipularea și depozitarea 
coletelor, s-ar asigura integritatea 
lor

Preocupări 
universitare

(Urmare din pag. I)

Pe drumurile de fier
Deficiențele existente în expedi

erea coletelor poștale au fost cri
ticate deseori și pe bună dreptate. 
Ca luorători în acest domeniu am 
vrea să ne referim la cauzele care 
pricinuiesc deteriorări, întîrzieri și 
chiar pierderi de colete.

Un număr foarte mare de co
lete circulă prin Oficiul special de 
transporturi poștale București. De 
aici se expediază zilnic 24—25 va
goane cu poștă : pachete trimise de 
întreprinderi sau de cetățeni, ziare, 
scrisori. Vagoane însă primim 
puține și cu întîrziere. în această 
situație sîntem nevoiți să le supra- 
încărcăm, să punem coletele claie 
peste grămadă. Consecința ? dete
riorări, rătăcirea unor colete. Ne- 
respectarea graficului de parcurs 
pricinuiește alte necazuri: ca să 
recupereze din întîrziere, unii me
canici nu mai așteaptă să se des
carce poșta. Coletele sînt azvîrlite 
din vagon sau plimbate pe cine știe 
unde.

Pe unele distanțe mari, ca Bucu
rești — Arad și București — Ră
dăuți, circulă un singur vagon de 
poștă pe zi, care nu face față ce
rințelor. în vreme ce pe rampă 
și în magazie așteaptă munți de co
lete, o parte din vagoanele de poș
tă sînt repartizate de către impie- 
gați să transporte bagaje predate 
C.F.R. (așa-zisa coletărie), iar nouă 
ni se trimit cu întîrziere vagoane 
de... coletărie neîncălzite, în care 
însoțitorul nu-și poate desfășura 
munca. Și încă un aspect. De ce 
trebuie oare ca poșta să expedieze 
și cărți către centrele regionale 
C.L.D.C., tuburi fluorescente, lăzi 
cu îngrășăminte? Dacă transportul 
acestora s-ar face prin coletărie 
C.F.R., poșta ar asigura o mai bună 
deservire a cetățenilor. Socotim că, 
din Cele relatate mai sus, rezultă 
clar necesitatea sporirii număru
lui de vagoane poștale corespun
zător volumului crescut de expe
diții, precum și necesitatea de a 
se lua măsuri pentru raționala 
repartizare și folosire a lor.

O atenție deosebită trebuie a-

moarâ 
de vreo

dumnea-

cu mult

pînă la destinație.

Grigore RADULESCU
Șef secție,
Oficiul poștal hr. 1 București

Dotările să țină pasul 
cu volumul expedițiilor

Din discuții cu funcționari ai poș
tei a reieșit că în unele orașe poșta 
dispune de spații de depozitare 
insuficiente și neadecvate. Din a- 
ceastă cauză, mai ales în perioa
dele de trafic mai intens, mare 
parte din colete sînt ținute sub ce
rul liber. Acoperișurile improvizate 
pentru protecția lor nu le pot feri 
complet de umezeală. De aici, mul
te neajunsuri : adrese șterse, co
lete deteriorate sau pierdute. De 
asemenea, în locurile unde traficul 
poștal nu are la îndemînă servi
ciile căilor ferate, se impune do
tarea în continuare a oficiilor 
P.T.T.R. cu mijloace auto și repar
tizarea lor rațională. în raioane 
sînt oficii poștale care primesc și 
pînă la 100 de colete zilnic ; fără 
mijloace corespunzătoare, aceste 
colete nu pot fi distribuite opera
tiv circumscripțiilor rurale.

de ce nu veniți în sprijinul bătrî- 
nului ? Așa ați înțeles voi grija 
față de om despre care ne vor
bește partidul ? Mare lucru este ca 
unul mai tînăr, mai voinic, să-i 
aducă moșului sacul acasă ? Pen
tru voi povara e o nimica toată, 
mai ales că, de la moară pînă în 
comună, depărtarea nu-i mare ; 
pentru el e greu.

E cert că dojenirea ar fi avut 
partea ei bună în sensul ajutoră
rii care se cuvenea bătrînului pe 
temeiul solidarității umane și mai 
cu seamă tovărășești.

Apăru, însă, cu prilejul acesta o 
altă constatare și ea constituia 
într-adevăr o problemă cu semnifi
cații și implicații privitor la care 
adunarea s-a prelungit dincolo de 
toate așteptările ; privitor la care 
ar fi cazul să medităm adînc.

Lămurește careva, îndatorindu-se 
totodată .în nume propriu și în nu
mele tuturor de a-1 ajuta pe bă- 
trîn, că depărtarea de la 
pînă la casa lui e totuși 
trei kilometri.

— Nu stă în raza 
voastră ?

— Nu, tovarășe. Este
înafara ei. Stau acolo el și încă o 
familie de bătrîni.

— E adevărat, unchiule ?
— Adevărat.
— Sacul cu mălai de bună sea

mă i-1 vom aduce pînă în prag. 
Dar n-au drum bătut, n-au lumină 
electrică. Nu putem 
și să tragem firul 
pentru ei.

— Dar de ce nu 
bătrîn încoa ?

— L-am aduce. Treaba nu ar fi 
grea, căci cu materialele căsuței lui 
și cu ce l-am ajuta noi ar putea 
să aibă altă întocmire. Dar...

Tăcere încurcată. întrebare mută 
dinspre masa prezidiului.

După ce a îndreptat o privire că
tre bătrînul care își plecase fruntea 
în jos, vorbitorul răspunde :

— Dar nu a vrut, tovarăși 1 Uite, 
întrebați-1 și pe uncheaș. E adevă
rat, moșule, că te-am îndemnat să 
te tragi către noi șl n-ai vrut ?

— Poate nu-i chiar așa. Am ce
rut numai răgaz să mai cuget, să 
mă mai sfătuiesc cu baba. Cînd 
mă hotărăsc eu, pregetă ea ; cînd 
zice ea: „Haide să ne mutăm”, stau 
la-ndoială eu. Vedeți dumneavoas
tră, în casa mea am trăit toată 
viața ; au trăit acolo bătrînii mei.

— Asta se numește inerție, un
chiule.

— Nu pricep cuvîntul, dar îl bă
nuiesc, tovarășe. Acum, fiindcă 
m-ați ascultat fără supărare și 
fiindcă mi-am dat seama că lumea 
îmi vrea binele, vă voi da ascul
tare.

încurajat de bună dispoziția pe 
care cuvintele lui o stîrniseră, a- 
dăugă cu humor blind :

— Mă gîndesc 
zice între ei urșii 
s-or uita pe geam și n-au 
mai

Discuția s-a întins.
— Tovarăși, glăsuiește 

va în încheiere, noi știm

să croim drum 
electric numai

l-ați adus pe

vadd.

numai la ce-or 
cînd, la iarnă, 

să ne

altcine- 
că este 

hotărîrea Congresului partidului ca', 
de-acum încolo, construcțiile rura
le să se facă după un plan anume 
chibzuit, astfel ca ele să fie adu
nate în jurul punctelor sociale și

stituțiilor de învățămînt superior 
cadrele didactice cu calificare co
respunzătoare, necesare acoperirii 
tuturor posturilor, excluderii în mă
sura posibilităților a cumulului în 
general și îndeosebi pentru func
țiile de asistenți și lectori sau șefi 
de lucrări. S-a întocmit și Studiul 
pentru îmbunătățirea actualei re
glementări a selectării, numirii și 
promovării personalului didactic, 
atît pentru a se asigura o exigenfă 
sporită, cît și pentru realizarea cu 
mai multă operativitate a acțiuni
lor de inițiere, desfășurare și con
firmare a concursurilor și acordării 
gradelor didactice.

O mare însemnătate are, de ase
menea, pregătirea unor noi ma
nuale și materiale auxiliare nece
sare învățămîntului. Planul de edi
tare pentru anii următori e orientat 
în special spre disciplinele încă 
neasigurate cu bibliografie sufi
cientă, căUtîndu-se totodată să se 
stabilească tiraje corespunzătoare 
cerințelor actuale și de perspecti
vă. !n urma definitivării programe
lor de predare a disciplinelor de 
științe sociale, îrg cursul anului u- 
niversitar 1965—1966 se vor edita 
manuale de economie politică, ma
terialism istoric, socialism științific 
și estetică.

Considerăm de o importanță ma
joră pentru activitatea cotidiană 
din instituțiile de învățămînt supe
rior și instrucțiunile privind drep
turile și îndatoririle studenților, ale 
căror prevederi stabilesc cadrul 
necesar bunei desfășurări a studiu
lui, coordonatele conduitei obliga
torii pentru tineretul studios. Nu ne 
îndoim că un stimul de sîrguință îl 
va constitui și acordarea unei in
demnizații pentru studenții cu re
zultate foarte bune la învățătură, 
pe bază de criterii diferențiate pe 
tipuri de facultăți și pe ani de stu
dii.

Sarcinile complexe care revin în
vățămîntului superior din progra
mul măreț de dezvoltare economi
că, politică, socială și culturală a 
țării adoptat de Congresul parti
dului presupun din partea studen
ților îndeplinirea exemplară a o- 
bligațiilor, iar din partea corpului 
profesoral noi eforturi pentru per
fecționarea procesului instructiv- 
educativ, dezvoltarea spiritului ac
tivității în colectiv, strîngerea legă
turilor cu tinerii prin participarea 
la activitățile și manifestările lor. 
în flecare facultate există cadre 
didactice care și-au cucerit apre
cierea unanimă prin valoarea pre
legerilor sau arta de a conduce 
seminariile, prin munca științifică 
rațional împletită cu cea didacti
că. Activitatea lor e o garanție a 
îndeplinirii importantelor îndatoriri 
ce revin azi școlii noastre superi
oare.

S-a născut la Săcărești, comuna 
Băiceni-Iași, la 4 ianuarie 1841, 
ca fiu al unei familii de răzeși. 
După ce a absolvit școala primară 
din Tîrgu Frumos, a venit la Iași, 
înscriindu-se la Academia Mihăi- 
leană, unde urmează un singur an 
la universitate ; ca bursier, în 
Franța, Petru Poni a absolvit cu 
succes cursurile marilor chimiști 
francezi din acel timp, Ballard, 
Berthelot, Saint-Claire 
După obținerea licenței, se întoarce 
în țară și este numit profesor la 
Liceul Național din Iași, iar în 1878 
profesor la Universitate.

Ca profesor universitar, Petru 
Poni a fost un îndrumător și un 
exemplu de perseverență în muncă.

Meritul cel mai mare al savan
tului Poni a fost acela de a fi or
ganizat, la Universitatea din Iași, 
un laborator în care au început să 
se facă cercetări originale, a căror 
Valoare a depășit granițele țării. 
Studiile sale asupra petrolu
lui sînt cu adevărat clasice adu- 
cînd autorului lor stima cercurilor 
științifice mondiale, fiind ales, ca 
membru în societăți științifice cu 
mare autoritate internațională.

In organizarea cercetării origi
nale el a depus o muncă plină 
de dăruire, a. reușit să antreneze 
colaboratori destoinici care cu 
timpul devin ei înșiși conducători 
de laboratoare și de școli de chi
mie cu renume mondial.

Lui i se datorează și tipărirea 
primelor manuale de fizică și 
chimie din țara noastră, 
nuale care au 
deosebit pentru specialitatea chi
miei în rîndul tinerilor. Dezvolta
rea chimiei la noi -în țară, forma
rea unor specialiști valoroși în 
acest domeniu sînt de asemenea 
strîns legate de activitatea lui Poni. 
Ca profesor la Universitate, Petru 
Poni începe o adevărată campanie 
pentru organizarea de laboratoare. 
Solicită Ministerului Invățămîntu- 
lui înființarea laboratoarelor de chi
mie pe lîngă facultăți: „Fie
care fapt expus de profesor, fie
care proprietate a corpurilor, fie
care lege, întreg cursul într-un 
cuvînt trebuie demonstrat prin nu
meroase experiențe ; fără, aceasta 
studenții nu pot trage nici un folos 
din nomenclatura seacă ce li s-ar 
debita, ori Cu cît de multă. îngri
jire și ori cu cît de multă artă 
chiar", scrie el într-un memoriu. 
Mai tîrziu, amenajează un labora
tor în care studenții încep să exe
cute lucrări practice concomitent 
cu efectuarea de cercetări origi
nale. Poni este autorul primului 
curs de chimie, ilustrat cu expe
riențe, din țara noastră. Și tot el 
efectuează în 1883 primele lucrări 
practice cu studenții.

Convins de importanța labora
toarelor, Poni pune bazele labora
torului de analize chimice de pe 
lîngă Ministerul Agriculturii, In
dustriei și Comerțului, al cărui di
rector devine în 1885, unde desfă
șoară o activitate meritorie în do
meniul sanitar și al analizei 
mărfurilor.

Profesorul Petru Poni a înțeles 
încă de la început că pentru a ob
ține rezultate valabile în munca 
de laborator și cercetare este ne
cesară o documentare cît mai 
completă. De aceea, el militează 
pentrii înzestrarea laboratoarelor 
cu biblioteci în care cercetătorii 
să poată găsi lucrările cele mai de

ma-
trezit interes

seamă, pentru a se evită repetarea 
unor experiențe și a se facilita 
noi descoperiri. ‘

în memoriul înaintat de Poni 
Ministerului învățămîntului la 
1878 se află un pasaj în care 
savantul descrie reaua stare de 
lucruri în domeniul cercetării 
științifice : „Nu știm nici care este 
natura și valoarea productelor mi
nerale ale solului nostru, nici ca
litatea reală a productelor noastre 
agricole, nici condițiile științifice , 
ale agriculturii noastre, nu cu
noaștem apele noastre minerale, 
într-un cuvînt nimica din cele ce 
formează baza avuției noastre na
ționale".

Convins de importanța unor ast
fel de cercetări, Poni concepe un 
vast plan de studii, în dorința de a-și 
servi patria și de a contribui la 
ridicarea stării ei economice. Prin
tre cele mai importante cercetări 
întreprinse de savantul român, cu 
larg răsunet peste hotare, se nu
mără studiul asupra mineralelor 
din tară, al apelor minerale și 
eflorescențelor saline de la supra- I 
fața solului, cercetările fundamen
tale asupra petrolurilor românești, 
identificarea unor hidrocarburi din 
petrolul românesc etc.

în același timp, Petru Poni cer
cetează prezența hidrocarburilor 
etilenice și acetilenice în petrolul 
de la Colibași. Problema dacă hi
drocarburile aromatice din petrol 
preexistă în petrol sau se formea
ză în procesul de distilare, îl pa
sionează vreme îndelungată, ajun- 
gînd în cele din urmă să elucideze 
această teză mult controversată. 
Studiază apoi derivații bromurăți 
ai dimetil-propanului și acțiunea a- 
cidului azotic fumans și de diferite 
concentrații asupra pentanului. Cu 
ocazia acestor studii construiește a- 
parate de laborator și instituie 
metode de lucru eficace și precise.

în legătură cu dezvoltarea miș
cării științifice în țara noastră, 
trebuie relevată activitatea lui Pe
tru Poni în cadrul societăților 
științifice: Societatea de medici și' 
naturăliști din lași, Societatea, de 
Științe etc. El se preocupă și de 
publicarea și editarea revistei • 
„Analele științifice ale Universită
ții din lași". Sub conducerea sa a 
fost susținută prima teză de docto
rat în chimie din țara noastră.

Activitatea la catedră și în la
borator reprezintă doar un aspect 
al multiplelor preocupări ale a- 
cestei mari personalități. Petru 
Poni s-a relevat și ca un mare e- 
ducator. El a trăit șl a cunoscut în
deaproape viața țăranului român, 
necazurile și suferințele lui. Mare 
parte, din activitatea sa este consa
crată unor probleme .ale ridicării 
stării materjâie. și culturale a ță
ranilor. Datorită eforturilor sale 
se înființează Casa Școalelor și 
Culturii Poporului, menită să asi
gure baza materială a dezvoltării 
învățămîntului și culturii celor de 
la sate. Tot în scopul ridicării stă
rii sociale a țăranilor, Petru Poni 
militează pentru efectuarea refor
mei agrare din 1918, sprijină ce
rerile răzeșilor.

Personalitate puternică, savan
tul chimist a exercitat o influență 
binefăcătoare asupra tuturor cola
boratorilor și elevilor săi. Petru 
Poni a creat un adevărat știi de 
muncă pe care elevii săi — mai 
tîrziu șefi de școală — l-au. conti
nuat și dezvoltat în domeniul lor 
de activitate. în munca acestora 
renasc și se dezvoltă calitățile pro
fesorului desăvîrșit, ale omului 
pasionat de muncă, de dăruire a 
forțelor sale creatoare poporului.

• Teatrul de Operă și Balet : AIDA
— 19,00.
8 Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30. 
® Teatrul National „1. L Caragiaie" 
(sala Comedia) : VLAICL VODĂ — 
15, OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, 
(sala Studio) : O FEMEIE CU BANI
— 19,ăo:
® Teatrul de Comedie : RINOCERII
— 20.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORIN
ȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CANIOTA — 19,30
e Teatrul „C. I Nottara 
gheru) :
— 20
® Teatrul ____ _____
sala Teatrului Mic) : CU CINE -MĂ 
BAT — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : WOY- 
ZECK - 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea. Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE — 9, (sala din str. Acade
miei) : UMOR PE SFORI — 9; 11,30. 
0 Teatrul satiric-muzical „C. văna- 
se" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20 (sala Victoria) : CU
MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
o Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 20.
® Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

® OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
® TATĂL SOLDATULUI : Republica 
(completare Cumpărătura) 
15; 17; 19; 21, Capitol
Petrică și încă cineva) —
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior (com
pletare Gravuri revoluționare) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 INIMĂ RECE : Cinemateca — 10; 
12; 14.
O CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Luceafărul (completare 
rlndunelele se duc) — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Festival (com
pletare Cel mai puternici din Euro
pa) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
• TRAGEȚI IN STANISLAS! : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21, Melodia — 9,45; 12;: 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Modern — 10;. 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 CAMERA ALBĂ : Victoria (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1985) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Feroviar (com
pletare De la pescari adunate) — 
9,30; 11,30; "
e COPII
(completare Creionul pierdut) — 9,30; 
11,4.5; 14; 16,15' 18,30; 20,45.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina (completare Plante acvatice) — 
10; 12; 14; 16, 18.15; 20,30, Munca 
(completare Pionieria nr. 6/1965) —
16,30; 18,30; 20.30, Pacea (completare 
Păpușarii) — 16; 18; 20.
© FATA LUI BUBE : Union — 15,30; 
18; 20,45, Miorița — 9,45; 12,30;
15,15: 18; 20,45 (la ambele completa
rea Sesiunea Marii Adunări Naționale
— decembrie 1965).
0 IN 
DER : 
fotbal 
11,30;
(completare 
continuare ...
0 1»RIMA Zi - .
NĂ — ȘTIAȚI CĂ I... 
ARTEI CIRCULUI — 
PLANETEI ALBASTRE
UȘOARE — ARIPI ZBURĂTOARE — 
MECIUL DE FOTBAL ROMANIA — 
PORTUGALIA — NIMIC DESPRE 
ARHIMEDE : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
o Îndrăznețul pardaillan — 
cinemascop : Buzesti (completare Ni
mic despre Arhimede) — 11; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Ferentari (completa
re Cocoșelul de htrtle) — 10:
18,15: 20.30.
• .IIJDEX : Crîngasi (completare
ttlnire cu frumosul) — 10,30:
18,15; 20,30, Unirea (completare 
ciul de fotbal România — Portugalia)
— 16; 18.15: 20,30.
® MUNCILE LUI HERCULE : Grivita
— 10: 12.15; 16; 18,15; 20,30. Arta — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

. reasca — 9,30; 11,45;
18,30: 20,45.
O COLINA : Tomis —

Flamura 
18,15; 20,30. 
OAMENI I : 
Moșilor -r-

— 10; 12; 
(completare 
9,30; 11,45;

Vezi,

13,45; 16; 18,15; 20,30.
ÎNDRĂZNEȚI : Central

COMPANIA LUI MAX LIN- 
Dolna (completare Meciul de 

România — Portugalia) — 
13,45: 16; 18,15; 20,36, Dacia

Zgj-ibulici) — 9—15 în 
,, 17, 19) 21115: . •:

SUITĂ BĂNĂTEA-.- 
-■ MAEȘTRII. 
PRIZONIERUL 
— PICIOARE

16,

In-
16, 

Me-

20,15, Flor •
14; 16,15,

îs

10;

Flacă- 
15,30;

CUM E VREMEA Ieri in țară : Vremea a conti
nuat .să se amelioreze, iar ce
rul a fost schimbător, în sudul 
și estul țării și mai mult noros 
în vest și nord-vest. S-au sem- 

de ploaie în Banat și sub 
mai ales în Cîmpia Dunării,

nalat precipitații izolate sub formă 
formă de ninsoare în munți. Pe alocuri, 
ceața a persistat, Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între ■'minus 3 grade la Miercurea-Ciuc și 9 grade la Giurgiu și 
Călărași. In București : Vremea a fost schimbătoare cu ceață persistentă 
dimineața și cu cerul variabil, mai mult senin, în cursul după-amiezii. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 7 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 5, 6 și 7 ianuarie. în țară : Vremea se va menține în gene
ral umșdă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ninsoare în jumătatea de nord a țării și sub formă de lapoviță în 
rest. Vînt potrivit din sectorul nord-vestic. Temperatura în scădere. In 
București: Vreme în general umedă. Vor cădea. precipitații, mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Temperatura în scădere ușoară.

Vitan

15,30; 18; 20,30,
11,30; 13,45; 16;
• CRF.DEȚI-MĂ. 
ra — 16; 18; 20, 
18; 20.30.
e HATARI — ambele serii : 
(completare Totul pentru viată) 
11; 16: 19,1.5.
« BOCCELUȚA : Popular (completa
re Mărturiile trecutului) — 10,30; 16.; 
18,15 20,30.
a FURTUNĂ DEASUPRA j 
Cosmos (completare Surorile 
— 16: 18; 20.
e A FOST ODATĂ UN MOȘ 
BABĂ : Viitorul — 1.5.30; 18;
ft DINCOLO DE BARIERĂ : 
(completate Sesiunea Marii 
Naționale — decembrie 1965) 
12: 14.15: 16,30; 18.45: 21.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Progre
sul (completare YR cere decolarea) 
— 15; 17: 19; 21.
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii): Lira — 15,30; 19.

ASIEI :
Press)

SI O
20.30.
Volqa

Adunări 
- 9,45;

RAID-ANCHETA

Cum este folosită baza materială
a activității culturale la sate?

® O zestre care stă în ladă ® Multe brigăzi 
științifice, puține întîlnlrl cu 

peliculă mută
publicul ® Filme

sonore... pe
ultimii ani, baza maferia- 
activifății culturale de 

la safe s-a îmbogățit

în 
lă a 
masă 
substanțial în regiunea Brașov. 
Nu depinde decît de organi
zatorii vieții culturale a satelor 
ca aceste mijloace să se facă 
tof mai puternic simțite în ri
dicarea spirituală a țărănimii.

Inițiativele multor activiști 
culturali, priceperea lor de a 
utiliza cu maximum de randa
ment zestrea căminelor, cine
matografelor, bibliotecilor, se 
concretizează în programe in
teresante și variate. Astfel, la 
căminul cultural din Ghimbav

se organizează, numeroase ma
nifestări, au loc seri culturale, 
reprezentații cinematografice, 
spectacole ale artiștilor ama
tori, uneori și ale profesioniști
lor veniți în turneu. în felul 
acesta, o mare parte a timpu
lui zilbi și îndeosebi seara să
lile sînt de obicei ocupate.

în multe locuri însă, baza 
materială a activității culturale 
de masă nu este nici pe de
parte folosită, e ca o zestre 
păstrată în cufăr, fără rost. La 
Hărman (raionul Sf. Gheorghe) 
există pe lîngă căminul cultu
ral două săli la bibliotecă, un

club al G.A.S., alful al S.M.T., 
o sală a cooperativei agricole, 
înzestrate cu televizoare etc. 
Nu de zestre se duce lipsă 
aici, ci de oameni pricepuți 
s-o folosească. în afara repre
zentațiilor cinematografice, a 
repetițiilor formațiilor artistice 
și a unor adunări în care au 
fost dezbătute recentele docu
mente de partid cu privire la 
agricultură, nu a fost organi
zată, în ultimele luni, nici o 
manifestare culturală pentru 
publicul larg.

în desfășurarea activității cul
turale, intelectualii satelor au un

rol primordial. Dar nu totdeauna 
și-l îndeplinesc cum se cuvine. 
„Cu greu reușim să-i atragem 
la activitatea căminului pe spe
cialiști, în agricultură, deși ar fi 
multe probleme pe care să le 
lămurească sătenilor", ne spune 
secretara Sfatului popular al co
munei Șercaia, iar directoarea 
căminului cultural din Ghimbav 
arată că „medicul nu ne dă nici 
un ajutor în domeniul propa
gandei sanitare".

Se știe de cîtă popularitate 
se bucură în rîndul sătenilor în- 
tîlnirile cu brigăzile științifice. 
Cînd sînt bine organizate, ele 
se desfășoară cu săli arhipline. 
Secretarul comisiei regionale de 
răspîndire a cunoștințelor ne 
spune însă că deși numărul 
brigăzilor științifice este mare, 
circa 200, cel al tntîlnirllor cu 
publicul este mic. Deoarece 
graficul de deplasări nu se res
pectă, din 15 octombrie pînă în 
prima decadă a lunii decembrie 
au fost contramandate peste 60 
de întîlnlrl, îndeosebi în raioa
nele Tg. Secuiesc, Făgăraș și 
Agnita, fiind vitregite în primul 
rînd localitățile mărginașe.

Pentru ca toate mijloacele de 
răspîndire a culturii să fie utili
zate din plin, e necesar ca or
ganele locale să dea dovadă 
de spirit gospodăresc. „Ca să 
poată fi folosite, ne spune tov. 
Gh. Vlăsceanu, inspector la Co
mitetul regional de cultură șl

artă, localurile unor cămine cul
turale din raionul Tg. Secuiesc
— la Ojdula — sau din raionul 
Sibiu — la Boița și Ruși — au 
nevoie de reparații. O serie de 
cămine culturale din raioanele 
Tg. Secuiesc, Sighișoara, Rupea, 
Sf. Gheorghe (cum sînt cele din 
Brețcu, Păpăuți, Mălîncrav, Țig- 
mandru, Cobor, Mateiaș, Aita 
Seacă, Lisman Vale) nu au fost 
aprovizionate la timp cu com
bustibil". Iar prof. N. Parfenie 
adaugă că „renovarea cămi
nului cultural din Vlădeni 
(raionul Făgăraș) s-a termi
nat din 1964, dar nici pînă 
acum sfatul popular al comunei 
Dumbrăvifa nu a realizat legă
tura între firele de la stîlp și 
instalația electrică a localului. 
Căminul este prost încălzit, iar 
biblioteca nici nu are sobă".

întreprinderea regională ci
nematografică a difuzat 63 de 
cicluri de filme în sprijinul în- 
vățămînfului agrozootehnic, 
dar acestea se folosesc pufin, 
iar în 
ta nu

Am 
filme
— în 
fa ,* ,, 
satele din jurul 
„Cînd primăvara e fierbinte
— în raionul Rupea etc.) a că
ror peliculă e degradată și în 
sală nu se mai aude ce vor
besc eroii. întreprinderea cine
matografică regională susține

raioanele Sibiu ;i 
se folosesc deloc, 
întîlnit la sate

Agni-

multe 
(„Poveste sentimentală" 

i raioanele Sibiu și Agni- 
Aproape de soare" — în 

Brașovului ;
■ tr

că unele din aceste filme so
nore „pe peliculă mută", cum 
sînt „Pădurea spînzuraților", 
„De-aș fi... Harap Alb", au 
fost trimise în circuit în starea 
a doua, adică așa cum vin de 
la D.D.F. Ne întrebăm de 
asemenea : la safe, unde peli
cula intră în spectacol o dată 
pe zi, cît de actual mai poate 
fi un jurnal de actualități cînd 
ajunge, după normele actuale, 
la cea de-a 250-a rulare ? 
Multi operatori au solicitat să 
li se pună la dispoziție mate
rial de propagandă pentru sim
pozioane și concursuri pe mar
ginea filmelor. Nu numai că 
asemenea materiale nu II se 
trimit, dar uneori și programa
rea lunară în loc să fie primită 
de la regiune cu 10 zile îna
inte, pentru a se putea între
prinde aefiuni de popularizare, 
ajunge în raioane cu 10 ziîe 
după începutul lunii, ca la Ag
nita și Rupea.

★

Insuficienta folosire 
materiale se daforeșfe 
măsură și faptului că 
tea culfural-educafivă 
tisfică la safe este concepută 
și orientată unilateral de către 
unele comitete de cultură și 
artă. „Întrucîț la noi există o 
zonă folclorică bogată, ne spu
ne tov. Ion Fînaru, inspector 
la Comitetul de cultură și artă 
al raionului Făgăraș, am pus

a bazei 
în mare 
activifa- 
și ar- .

accent pe valorificarea creafiei 
populare. Avem mulfe forma- 
jii. Așa că la cămine se desfă
șoară mai intens activitatea ar
tistică”. în afară de aceasta, 
manifestările cultural-educative 
se reduc, în multe comune, la 
prezentarea unor cărfi și lec
turi în cercurile de citit. în timp 
ce sala căminului din comuna 
Mîndra, raionul Făgăraș, stă 
goală, cele cîteva manifestări 
culturale inifiate într-o perioa
dă de trei .................
12X11) s-au 
săteni, în 
oameni.

Pentru a 
fivlfâfii culturale de masă nu e 
deajuns să te orientezi doar 
spre organizarea formafiilor 
arfisfice și popularizarea câr
tii, ci este necesar să se des
fășoare, mal ales acum în lu
nile de Iarnă, o activitate mul
tilaterală, complexă. Din pro
gramele culturale nu trebuie 
să lipsească manifestările care 
să lămurească sătenilor pro
blemele actuale puse de partid 
în legătură cu agricultura, ches
tiunile legale de preocupările 
cooperativei agricole din co
mună, acfiunile de răspîndire 
a cunoștințelor politice, știin
țifice, culfural-artistice, mani
festările educative, menite să 
exercite o Influentă puternică 
asupra conștilnfel oamenilor.

Ion CIUCH!

săpiămîni (28X1— 
consumat acasă la 
prezenfa a 10—15

spori eficienta ac-
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Proiectul Statutului cooperativei agricole

Cîteva cuvinte așternute 
lapidar pe un petic de hîr- 
tie ne-au îndreptat pașii 
spre comuna Jirov, raionul 
Strehaia. „In aceste zile — 
ne scria tovarășul CON
STANTIN DĂESCU, preșe
dintele cooperativei din 
comună — dezbatem pro
iectul de statut al coopera
tivei agricole de producție. 
Este un prilej de analiză a 
activității noastre, de a 
stabili ce avem de tăcut 
in viitor. Vă așteptăm...".

Ăm răspuns invitației, 
lată-ne oaspeți ai coopera
torilor din Jirov. Prima 
noastră cunoștință a fost 
brigadierul zootehnist Con
stantin Marinoiu. El ne-a 
vorbit de munca lui, de 
progresele întregii coope
rative. „Cind a luat ființă 
cooperativa noastră, erau 
destule degetele de la 
cinci miini ca să numeri 
animalele pe care le aveam 
— ne-a spus el. Astăzi, a- 
vem de aproape 11 ori mai 
multe, tn 1965 am depășit 
producția de lapte, de lină 
și carne".

Munca în comun, împle
tirea strinsă a intereselor 
personale ale țăranilor cu 
cele ale cooperativei au 
permis ca întreaga unitate 
să se dezvolte din punct, 
de vedere economic. La 
Jirov nu au existat livezi.

■ Acum, cooperatorii de aici, 
valorificînd dealurile ster- 

, pe, au 64 de ha cu 
pomi fructiferi. Tot ei 
au amenajat un sector le
gumicol irigat pe o supra
față de 30 de ha. Prin des
țelenire au sporit suprafe
țele de vii și cele destina
te cerealelor. Cu toate că, 
în anul trecut, seceta nu

le-a ocolit pămînturile, 
producția de grîu și po
rumb la hectar a fost mai 
mare decît cea prevăzuta 
în planul de producție".

Discutînd proiectul de 
statut în brigăzi și echipe, 
seara în familii și între ve-

sfafuful, cîf și adunarea 
generală a cooperativei să 
precizeze mai bine cum 
și în ce sectoare să se a- 
plice această formă de re
tribuire și totodată să se 
elaboreze criterii mai con
crete pentru acordarea ei.

lor din Filiași, în condiții 
de secetă au cules în 1965 
pînă la 6 000 kg porumb 
boabe ia hectar de pe te
renurile irigate. Rezerve 
locale de apă sînt și în Ji
rov. Ei au propus să le fo
losească din plin. O parte

familiile fruntașe ale co
operativei, Ca ea sînt și 
cele ale lui Dumitru An
gliei, Stancu Negrea și al
tele. „Noul statut — ne-a 
spus primul — va ii pentru 
noi o călăuză sigură in 
munca de viitor. Ne bucură

VII DISCUȚII
ÎN BRIGĂZI Șl ECHIPE
• Unde și cum să se aplice retribuirea suplimentară • Pentru extinderea 
suprafețelor irigate • Precizări în legătură cu loturile in folosință

cini, țăranii cooperatori din 
Jirov au scos la lumină noi 
drumuri spre întărirea eco
nomică a unității lor, dru
muri încă nebătătorite de 
ei. „Noi — a propus în- 
tr-o adunare de dezbatere 
GHEORGHE DĂESCU, bri
gadier legumicol — am ob
ținut o producție de legu
me mai mare decît cea 
prevăzută in plan cu circa 
40 000 lei. Dar retribuția 
suplimentară a fost aplica
tă numai la cultura porum
bului. Ne-a convins faptul 
că această cale de cointe
resare materială duce Ia 
sporirea producției. De a- 
ceea,

socotesc util ca atît

Cred că și in această pri
vință ar trebui să existe o 
diferențiere. Sînt brigăzi și 
echipe care obțin o pro
ducție diferită fată de cea 
stabilită în adunarea gene
rală. Asta înseamnă că și 
retribuția trebuie să aibă 
anumite criterii diferite de 
acordare a ei, mai bine sta
bilite, fată de cele înscrise 
in proiectul de statut".

O problemă importantă, 
căreia cooperatorii din 
Jirov iau acordat o mare 
atenție în timpul dezbate
rilor, a fost sporirea recol
telor. Cum ? Ce cale și-au 
propus să aleagă ? Vecinii

din cooperatori și-au ex
primat, în timpul dezbate
rilor, dorința de a face 
parte din echipele ce exe
cută lucrări de irigații, de 
amenajare a terenului pe 
primele 70 de ha stabilite 
a se iriga. Dar în acest 
scop ei au remarcat că 

ar fi bine să se prevadă 
ca în planul de producție 
al cooperativei să fie cu
prinse, în fiecare an, fon
durile repartizate și zilele- 
muncă necesare extinderii 
suprafețelor irigate.
Familia țăranului coope

rator Ion N. Gologanu a 
încheiat anul 1965 cu 600 
zile-muncă. Este una din

faptul că multe prevederi 
legate de organizarea co
operativelor agricole de 
producție, de planiticarea 
judicioasă a cheltuielilor 
și veniturilor, de obliga
țiile adunării generale și 
ale consiliului de conduce
re sînt foarte clar precizate 
în proiect. Aceasta va pre
veni multe neajunsuri care 
au fost pînă acum. Am fă
cut totuși unele propuneri 
în timp ce am dezbătut 
proiectul de statut, menite 
să lege mult mai strîns in
teresele generale ale co
operativei de cele ale 
noastre". în ce constau a- 
ceste propuneri ? Iată cî

teva din ele. Ar merita 
studiată, de pildă, posibili
tatea ca statutul să preva
dă ca țăranii cooperatori 
să posede o carte de evi
dență mai clară decît pînă 
acum.

O altă propunere făcută 
în timpul dezbaterilor se 
referă la necesitatea ca 
noul statut să fie comple
tat cu

precizări mai ample la 
capitolul unde se vor
bește de acordarea loturi
lor de pămînt în folosinfă.

De pildă, să se specifice 
mai clar dacă țăranii co
operatori ale căror soții nu 
pot participa Ia muncă, 
dar ceilalți membri ai fa
miliei îndeplinesc condi
țiile prevăzute, primesc în 
întregime sau numai jumă
tate din iotul de pănririt 
dat în folosință personală.

Am citit zilele trecute 
în ziare că și din alte 
cooperative s-au făcut 
propuneri asemănătoare, a 
spus Dumitru Angliei, și 
cred că e foarte bine că 
se reglementează această 
problemă. Precizările fă
cute de Comisia de orga
nizare pentru pregătirea 
Congresului ce va aproba 
statutul, sînt binevenite.

La Jirov, ca și în toate 
satele Olteniei, proiectul 
de statut a stîrnit un deo
sebit interes în rîndul ță
ranilor cooperatori. Ei 
contribuie cu propuneri 
valoroase la îmbunătăți
rea lui.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Răspuns la întrebările cooperatorilor

Cooperativa agricolă- 
persoană juridică

DREPTURI Șl ÎNDATORIRI

MAI BINE PRECIZATE

Evidență operativă, 
riguros întocmită

In posturile cheie ale 
producției să fie aleși ab
solvenți ai cursurilor agro
zootehnice.

Prevederea din proiectul de statut ca 
fiecare cooperator să-și îmbogățească cu
noștințele agrozootehnice și să le aplice în 
practică este o datorie de mare însemnă
tate pentru sporirea producției agricole și 
a veniturilor cooperativei. Cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic pe care le orga
nizăm servesc tocmai acestui scop. Consi
liul de conducere s-a îngrijit ca în postu
rile cheie ale producției — brigadieri, șefi 
de echipă să fie numiți oameni care au 
urmat cursurile învățămîntului agrozooteh
nic. Nicolae Stelian, după absolvirea celor

3 ani de cursuri, a fost numit brigadier, 
împletind experiența în muncă cu cunoș
tințele dobîndite a făcut ca brigada lui să 
devină fruntașă. Numeroși alți cooperatori, 
stăpîni pe cunoștințele cîștigate la cursuri 
muncesc mai bine, mai cu spor. Ținînd 
seama de experiența noastră aș propune ca 
în statutul cooperativelor agricole de pro
ducție să se prevadă ca în munca de bri
gadieri, șefi de echipe și în alte posturi 
cheie ale producției să fie aleși din rîndul 
celor mai buni cursanți la învățămîntul a- 
grozootehnic.

Paul TANASESCU
ing. agronom
cooperativa agricolă Căldărești, 
raionul Buzău

Statutul să prevadă u- 
nele indicații cu privire la 
cuprinsul regulamentului 
de ordine interioară.

Din prevederile noului proiect de statut 
reiese clar că se pune un accent deosebit 

i pe stilul de muncă al consiliului de con- 
i ducere, pe principiul muncii colective. Pen

tru aplicarea prevederilor statutului este 
nevoie ca în fiecare cooperativă adunarea 
generală să aprobe un regulament de or
dine interioară. Pentru a fi cît mai efi
cient, regulamentul de ordine interioară ar 
fi bine să prevadă în amănunțime, în 
funcție de specificul fiecărei unități în 
parte, normele clare, elaborate în con
formitate cu statutul cooperativelor agri
cole. In cooperativa noastră de pro

ducție avem un regulament de ordine in
terioară, care cuprinde, printre altele, re
guli generale despre organizarea muncii, 
obligațiile consiliului de conducere și ale 
cooperatorilor. Părerea mea este că sta
tutul ar trebui să prevadă unele indicații 
cu privire la cuprinsul regulamentului de 
ordine interioară și mai ales cu privire la 
măsurile necesare pentru apărarea averii 
obștești. In acest sens este bine să se 
prevadă un stimulent pentru cei ce do
vedesc că prin atitudinea lor au ferit coo
perativa de pagube, dar șî sancțiuni pen
tru cei din neglijența cărora se înstrăinea
ză bunurile obștești.

Gheorghe D. NICHITA .
țăran cooperator
din cooperativa agricolă Salcea, 
regiunea Suceava

Contabilii din coo
perativele agricole să 
țină la zi nn numai 
evidența cheltuielilor 
și veniturilor, ci și evi
dența primară.

Proiectul de Statut al 
cooperativei agricole de 
producție a stîrnit un viu 
interes și în rîndul țărani
lor cooperatori din comu
na Apa, raionul Satu 
Mare. Pe mine, care lu
crez la contabilitate, m-au 
interesat în mod deosebit 
problemele privind evi
dența veniturilor și a 
cheltuielilor, a mijloacelor 
de producție și a muncii 
efectuate. Este bine că 
proiectul de statut vine și 
face lumină în această di
recție. După părerea mea 
însă, ar mai trebui aduse 
unele îmbunătățiri. Bună
oară, consider necesar ca 
în statut să se precizeze 
ca lucrătorii contabili din 
cooperativele agricole de 
producție să țină la zi nu

numai evidența cheltuieli
lor și veniturilor, ci și e- 
vidența primară. In legă
tură cu aceasta se ridică 
însă o serie de probleme 
care se impun neapărat 
rezolvate. Mai întîi să se 
facă instruirea sistemati
că a brigadierilor, întrucît 
o parte din ei nu știu să 
întocmească evidențele 
primare și atunci, obligați 
de împrejurări, facem noi 
această treabă. Bineînțeles 
o facem cu întîrziere. A- 
poi, toate mijloacele de 
producție să fie date în 
răspunderea brigadierilor, 
magazionerilor, gestiona
rilor, care să răspundă de 
ele nu numai ca număr ci 
și de starea lor. In pre
zent de unele mijloace 
fixe, cum sînt clădirile, 
grajdurile, instalațiile de 
irigat, mijloacele de trans
port auto etc., nu răspun
de nimeni. Cînd se strică 
ceva nu este tras nimeni 
la răspundere. Dacă s-ar 
preciza aceste răspunderi, 
am putea cunoaște ori-

cînd situația economică a 
unității, posibilitățile ei 
de dezvoltare.

Vasile ONACA 
contabil-șef 
la cooperativa agricolă 
Apa, raionul Satu Mare

Mai mulți cooperatori 
au solicitat redacției zia
rului nostru să lămureas
că acea prevedere cu
prinsă în articolul 37 din 
proiectul de statut care 
arată: „Cooperativa agri
colă de producție este 
persoană juridică". Dă 
răspuns tov. VICTOR 
DUȘ A, jurist, membru, 
al Comisiei de organi
zare pentru pregătirea 
Congresului de înființa
re a. Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole 
de Producție:

Proiectul de statut al 
cooperativei agricole de 
producție reglementează, 
printre alte aspecte orga
nizatorice, și problema re
lațiilor din ce în ce mai 
numeroase și mai variate 
pe care cooperativele le 
au cu instituții, întreprin
deri și organizații de stat 
și cooperatiste, precum și 
cu membrii cooperatori 
sau alte persoane. In toa
te aceste relații, coopera
tivele agricole de produc
ție apar ca persoane juri
dice — adică ca unități 
de sine stătătoare, de
oarece au statut propriu 
și patrimoniu (avere) dis
tinct.

Calitatea de persoană 
juridică este înscrisă în 
art. 37 al proiectului de 
statut al cooperativei a- 
gricole de producție care 
prevede: „Cooperativa a- 
gricolă de producție este 
persoană juridică. De
numirea și sediul coope
rativei agricole de pro
ducție se stabilesc de 
către adunarea generală". 
In această calitate, coo
perativele agricole de pro
ducție pot intra în relații 
juridice cu instituții, în

treprinderi și. organizații 
de stat și cooperatiste, a- 
vînd o poziție pe deplin 
egală cu a acestora.

Fiind dotate cu perso
nalitate juridică, coope
rativele agricole pot să-și 
asume obligațiuni și să 
încheie contracte, parti- 
cipînd astfel direct la 
viața economică a statu
lui. Garantarea tuturor o- 
perațiunilor economice pe 
care le întreprinde coope
rativa agricolă o face 
proiectul de statut al 
cooperativei, care preci
zează că fiecare din a- 
ceste unități au o denu
mire și un sediu propriu.

Din proiectul de statut 
se mai desprinde faptul 
că organul suprem, de 
conducere al cooperativei 
agricole este adunarea 
generală, singura în mă
sură să hotărască asupra 
întregii activități econo
mice, financiare și orga
nizatorice a cooperativei 
agricole, inclusiv dreptul 
de a stabili denumirea și 
sediul acesteia. Tot în le
gătură cu relațiile juridi
ce ale cooperativei agri
cole, art. 39 din proiectul 
de statut prevede că a- 
dunarea generală aprobă 
posibilitatea cooperativei 
de a participa la acțiuni 
de întrajutorare sau, în 
asociere cu alte coopera
tive agricole și organizații 
de stat, la lucrări de in
teres comun, în care este 
angajată averea coopera
tivei, ca: irigații, îndi
guiri, desecări, ameliorări 
de terenuri, lucrări de e- 
lectrificare, sere, între
prinderi pentru furaje 
combinate, îngrășarea a-

nimalelor, prelucrarea și 
conservarea produselor a- 
gricole și altele. De ase
menea. adunarea generală 
poate hotărî afilierea coo
perativei agricole la uniu
nea raională a cooperati
velor agricole de produc
ție. In această situație 
cooperativa nu-și pierde 
personalitatea juridică, ea 
rămînînd, în continuare, 
singura proprietară asu
pra bunurilor ce formea
ză averea sa.

Adunarea generală are 
ca organ executiv consi
liul de conducere al co
operativei agricole. De
oarece consiliul este un 
organ colegial de condu
cere al cooperativei, ac
tivitatea acestuia este 
condusă în mod ope
rativ de către pre
ședintele cooperativei a- 
gricole. De aceea s-a 
considerat necesar ca în 
art. 34 din proiectul de 
statut să se prevadă ca 
în raporturile cu organe
le de stat, cu organizații
le economice socialiste, 
precum și cu persoanele 
fizice, cooperativa agri
colă să fie reprezentată 
prin președinte. Coopera
tiva agricolă, ca persoană 
juridică, se angajează în 
întreaga ei activitate prin 
președinte, iar în opera
țiunile financiare prin 
președinte și contabilul 
șef.

In această calitate, con
ducerile cooperativelor a- 
gricole șt, în primul rînd, 
președinții, trebuie să ve
gheze ca interesele coo
perativelor să nu fie 
niciodată știrbite sau în
călcate, avînd ca îndrep
tar al întregii lor activi
tăți prevederile legilor 
țării și ale statutului co
operativei agricole.

Pregătirea 
profesională 
a cooperatorilor

Cooperatorii să aibă 
dreptul de a participa la 
toate acțiunile și activită
țile social-culturale între
prinse de cooperativă.

Am intrat în cooperativă chiar de la în
ființarea ei. Am socotit și socot că avem 
nu numai dreptul dar și datoria de a mun
ci cinstit împreună cu familia, după pu
terile și priceperea noastră. La noi în sat 
așa fac mai toți cooperatorii. In anul care 
a trecut, eu și soția am realizat 442 zile- 
muncă. Munca noastră, a tuturor, ne-a a- 
dus an de an mulțumiri tot mai mari. Am 
ajuns să depășim producțiile prevăzute la 
grîu și porumb, am sporit numărul bovi
nelor la aproape 400 capete. Veniturile co

operativei au fost depășite cu aproape 
500 000 lei. „Cine-i harnic și muncește are 
tot ce vrea“ — spune o veche zicală, care 
ni se potrivește bine. In numai cîțiva ani, 
satul și-a schimbat fața. S-au construit 
case noi, avem mobilă, aparate de radio și 
televizoare. Sînt lucruri cunoscute. Dar 
vorbind despre dreptul la muncă vreau să 
adaug că este dreptul nostru de căpătîi 
și l-aș înscrie în statut cu litere mari. 
Vreau să fac propunerea ca Ia articolul 10 
să se adauge dreptul țăranilor cooperatori 
de a participa la toate acțiunile și activi
tățile social-culturale pe care cooperativa 
le întreprinde.

Stelian POPA
făran cooperator,
comuna Bucerdea, regiunea Hunedoara

Să se prevadă fon
duri pentru pregătirea 
cadreldJ.’
Eu am citit cu multă a- 

tentie Proiectul de Statut 
al cooperativei agricole, 
l-am discutat cu mulți ve
cini și consăteni. II aprob 
întrutotul. Sînt simplu 
membru cooperator. Unita
tea noastră a obținut în 
anul 1965 aproape 7 milioa
ne lei venituri. Fiecare 
membru cooperator a pri
mit aproape 30 lei la zi- 
muncă. Mie, pentru cele 
360 zile-muncă efectuate, 
mi s-au cuvenit produse și 
bani în valoare de aproa
pe 11 000 lei. In același 
timp, cooperativa noastră 
a făcut investițiile cuveni
te pentru dezvoltarea ne
încetată a procesului de 
producție. Am efectuat noi 
plantații vitipomicole, 
ne-am procurat utilajele și 
mașinile necesare.

Anul trecut noi ne-am 
propus să obținem, în bri
gada din care fac parte, 
2 500 kg porumb boabe la 
ha. Am obtinut 3 500 kg la

ha. Fiecare membru coope
rator din brigada noastră a 
primit în plus, drept retribu
ție Suplimentară, trei lei la 
zi-muncă. Experiența noas
tră a arătat cît este de im
portant ca toate lucrările 
agricole să fie făcute la 
timp. De aceea, consider 
nimerit ca statutul să pre
vadă ca fiecare membru al 
cooperativei agricole de 
producție să efectueze mi
nimum de zile-muncă im
pus de condițiile și cerin
țele fiecărei unități în par
te. De asemenea, și pregă
tirea tehnico-profesională 
să constituie un mijloc de 
apreciere a muncii fiecărui 
cooperator. Propun ca fie
care cooperativă agricolă 
de producție să prevadă a- 
nual o sumă mai mare de 
bani din totalul veniturilor 
sale pentru pregătirea și 
specializarea oamenilor 
care lucrează în sectoarele 
de bază ale cooperativei.

r

Tudorel MATEI 
membru cooperator 
din comuna Inde
pendența, raionul 
Galați

0 cotă 
de amortizare 
a utilajelor

PE LINGĂ SUMELE CE SE 
ALOCĂ LA FONDUL DE ACU
MULARE SĂ SE CALCULEZE ȘI 
COTA DE AMORTIZARE PEN
TRU BUNURILE ȘI MIJLOACELE 
EXISTENTE.

O atenție deosebită se acordă în 
proiectul noului Statut dezvoltării 
proprietății cooperatiste de care de
pinde creșterea puterii economice a 
cooperativei agricole și a bunăstării 
membrilor ei. La noi, această preo
cupare se poate ilustra prin cîteva 
cifre: dacă în 1962, de exemplu, pro
prietatea obștească nu era decît în 
valoare de 84 000 lei la suta de hec
tare, în prezent a ajuns la 250 000 
lei. Concomitent a sporit și valoarea 
zilei-muncă de la 19,60 lei. Ia 40,60 
lei în 1965.

Grija noastră a fost ca, an de an, 
să folosim acumulările în mod efi
cient, prin lucrări de irigații, con
strucții productive, a procurării mij
loacelor de producție. Pentru 1966 
noi ne îngrijim, în continuare, ca o 
dată cu creșterea producției agrico
le să asigurăm repartizarea ei ra
țională, astfel încît să ne creăm acu
mulările necesare dezvoltării pro
prietății obștești. Din fondurile de 
acumulare vom executa amenajări 
de irigații pe 200 de hectare și di
ferite construcții zootehnice. Am pro
pune ca, în afară de sumele ce se 
alocă pentru fondul de acumulare, 
după scăderea cheltuielilor materia
le de producție din. valoarea pro
ducției globale, să se calculeze cota 
de amortizare asupra bunurilor și 
mijloacelor existente, așa cum se 
procedează și în gospodăriile de 
stat, cotă care să concure la creș
terea fondului de acumulare și să 
permită dezvoltarea producției din 
an în an pe o scară tot mai largă.

Mihai MITITELU,
președinte 
cooperativa agricolă
Nicolae Bălcescu, regiunea Bacău

Investiții 
cu eficiență 
maximă

CHELTUIELILE DE INVESTI
ȚII SĂ SE FACĂ NUMAI CÎND 
EXISTA GARANȚIA EFICIEN
ȚEI LOR ECONOMICE.

Tn decursul anilor, membrii coopera
tivei noastre s-au îngrijit ca mijloacele 
materiale și bănești să fie folosite cu 
chibzuială. La noi s-au construit graj
duri și crescătorii pentru porci, saivane 
pentru oi. Acum avem 486 bovine din 
care 150 vaci, 600 porci și 700 oi. Pen
tru fertilizarea terenurilor în 1965 am 
cumpărat îngrășăminte chimice în va
loare de 58 000 lei. Sume importante 
au fost cheltuite pentru extinderea me
canizării lucrărilor agricole. Ele nu au 
fost zadarnice. Cu tot timpul nefavo
rabil, în 1965 am obținut în medie la 
hectar 2 505 kg grîu, 3 400 kg porumb 
boabe și peste două vagoane cu 
sfeclă de zahăr.

Totuși, la noi se mai fac unele 
cheltuieli care păgubesc cooperativa 
și pe membrii ei. Bunăoară, pentru re
parația autocamioanelor s-au plătit 
50 000 lei în loc de 20 000 lei, cîf era 
prevăzut. Depășirea acestor cheltuieli 
a fost posibilă din cauză că între
prinderea de prestații industriale Ora
dea a efectuat reparații de mîntuială, 
fiind apoi necesare alte lucrări de re
medieri. Tot așa s-au cheltuit 50 000 lei 
pentru cumpărarea unui transformator 
electric dar întreprinderea regio
nală de electricitate a tărăgănat insta
larea lui, banii stînd blocați uri an în
treg. Din aceste lipsuri noi am tras 
maximum de învățăminte. Pentru ca 
nici un leu din avutul cooperativei să 
nu se cheltuiască fără rost, propun să 
se prevadă în Statut obligația coope
rativelor de a face cheltuieli de inves
tiții și pSntru achiziții de utilaje numai 
cînd există garanția eficienței lor eco
nomice și în termenele prevăzute.

Gheza POP 
brigadier 
cooperativa agricolă Roșiori, 
regiunea Crișana

Comisia de revizie 
și convocarea 
adunării generale

COMISIA DE REVIZIE SĂ 
AIBĂ DREPTUL DE A ATRAGE 
ATENȚIA CONSILIULUI DE 
CONDUCERE ClND ADUNĂ
RILE GENERALE NU SE ȚIN CU 
REGULARITATE.

I
Cooperativa noastră de produc

ție este ’situată în zona de șes a 
Banatului. Munca unită a făcut ca 
an de anjsă obținem producții mari. 
Chiar și Jîn 1965 cînd condițiile 
naturale h-au fost din cele mai fa
vorabile am realizat peste plan cu 
700 kg grîu la ha. cu 1100 kg po
rumb și 6 000 kg sfeclă de zahăr. 
Rezultatele bune pe care le-am ob
ținut sînt strîns legate de activita
tea adunării generale. Experiența 
practică ne-a dovedit că adunarea 
generală este singurul organ în 
măsură să exprime gîndirea și ho- 
tărîrea colectivă a cooperatorilor. 
Pornind de la acest adevăr la noi 
s-a încetățenit obiceiul să ținem cu 
regularitate adunările generale și 
să le pregătim cu grijă și răspun
dere. Hotărîrile luate au reflectat 
grija pentru creșterea producției 
agricole și sporirea avuției ob
ștești. în proiectul noului statut se 
prevede, printre altele, că adunarea 
generală este organul suprem de 
conducere al cooperativei, singura 
în măsură să hotărască asupra ac
tivității economico-financiare și or
ganizatorice. Și pînă acum consi
liul nostru de conducere a convo
cat adunarea generală din proprie 
inițiativă, sau la cererea cooperato
rilor, punînd în dezbatere o serie 
de probleme importante. Dezbate
rile și hotărîrile luate au reflectat 
soluțiile cele mai bune în rezolva
rea unor probleme mari. Eu consi
der necesar să se prevadă în statut 
dreptul comisiei de revizie de a 
atrage atenția consiliului de condu
cere atunci cînd adunările generale 
nu se țin cu regularitate.

Nicolae SAMOILA 
brigadier de cîmp 
la cooperativa agricolă 
din Cărpiniș, raionul Timișoara
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In continuare 
răspund:

JACQUES MONOD

Profesorul Jacques Mo- 
nod, eminent savant fran
cez, biochimlst si doctor 
în ștlinte, este șeful servi
ciului de chimie celulară 
de la Institutul Pasteur din 
Paris, profesor de chimie 
la Sorbona, membru a nu
meroase societăți științi
fice străine și ofițer al 
Legiunii de onoare. A pri
mit, împreună cu alți doi 
oameni de știință francezi, 
Francois Jacob și Andrâ 
Lwoff, Premiul Nobel pe 
anul 1965 pentru lucrările 
lor privind genetica, mf- 
croblologia și blochlmia.

Lucrările colectivului nostru de trei, care au 
primit înalta distincție a premiului „Nobel", pri
vesc aspectele cele mai fundamentale ale ge
neticii și chimiei celulei. Ele deschid într-adevăr 
largi perspective pentru cercetări în acest do
meniu. Desigur, rezultatele de pînă acum repre
zintă dear o etapă, însă una foarte importantă. 
Scopul final al cercetărilor mele este de a cu
noaște cît mai adînc ființa vie, adică de a'înțe
lege universul. La ora actuală, este foarte clar 
că dintre toate ramurile științei, cea care pro
gresează deosebit de rapid este biologia ; ea a 
făcut progrese extraordinare în ultimii 15 ani 
și are încă mari perspective de viitor.

Ca om de știință doresc progresul păcii, liber
tății și al cunoașterii. Un viitor mai bun poate 
exista numai prin reflectarea acestor trei valori. 
De aceea nu trebuie ca vreuna din ele să fie 
vreodată, măcar vremelnic, încălcată.

Cu toate vicisitudinile generației mele, cum 
au fost cel de-al doilea război mondial și valul 
fascismului în Europa, cu toate că pentru oame
nii acestei generații pare greu să fie optimiști, 
eu am speranțe în ce privește viitorul.

Cred că singura perspectivă posibilă pentru 
un climat favorabil muncii creatoare este lichi
darea neînțelegerilor actuale dintre popoare.

Știința are un rol deosebit de important în 
lupta omenirii pentru progresul ei continuu. Do
resc ca adevăratul rol al științei să fie mai bine 
înțeles de guverne, de opinia publică. Progresul 
științei este una din caracteristicile vieții mo
derne, este nu numai sursa producției de mari 
bogății materiale și spirituale, dar și un gene
rator de libertate căci nu există libertate fără 
cunoaștere. Or, știința este cunoaștere, iar fără 
cunoaștere nu este posibil progresul creației.

Urez cititorilor români, prin intermediul ziaru
lui „Scînteia", un An Nou fericit și îmi exprim 
totodată dorința intensificării legăturilor spiri
tuale tradiționale dintre Franța și România.

în procesul dezvoltării științei, oamenii de ști
ință cunosc din ce în ce mai mult tainele naturii, 
stăpînesc din ce în ce mai mult legile ei și ca 
urmare stăpînesc natura.

Domeniul meu de cercetare este paleo-clima- 
tologia, în special schimbările de climă inter
venite în decursul istoriei. Acum 50 de ani 
climatologiștii și meteorologiștii aveau un punct 
de vedere oarecum rigid, și anume că în ultimii 
3 000 de ani nu ar mai fi existat, în mod practic, 
nici o schimbare de climă. Pe lîngă faptul că 
un astfel de punct de vedere este nedialectic, 
el se contrazice cu marele număr de fapte des
coperite în ultima jumătate de secol. Multiple 
dovezi în acest sens au fost furnizate de docu
mente istorice chineze.

In ultimii ani, descoperirile efectuate în di
verse domenii de către oamenii de știință chi
nezi au dovedit toate existența în cursul istoriei 
a unor schimbări de climă în China.

După al treilea mileniu înainte de era noastră 
clima din China s-a schimbat în mod treptat și 
conform cercetărilor mele ea a atins epoca sa 
cea mai rece în secolul ăl XI-lea al erei noastre. 
Ea a continuat să rămînă rece pînă către mijlo
cul secolului al XIX-lea, cînd a devenit mode
rată. Recentele expediții științifice chineze din 
regiunea Himalaya au descoperit că linia de 
zăpadă a versantului de nord a rămas la alti
tudinea de 5 500 metri. In ultimii 50 de ani, 
liniile de zăpadă la Tienshan și Nanshan în 
nord-vestul Chinei s-au retras sensibil. Mode
rarea climei în China, în prima jumătate a se
colului al XX-lea, a fost pe deplin verificată prin 
înregistrările datelor meteorologice.

într-o țară cu un vast sector agricol cum este 
China o creștere a temperaturii medii anuale, 
chiar numai cu un grad, este de o importanță 
economică deosebită.

Cercetarea științifică trebuie să servească cu
noașterii naturii de către popoare, adică să ser
vească sporirii valorilor materiale și spirituale 
ale omenirii, să servească năzuințelor de liber
tate și progres social ale popoarelor.

STRATIS MIRIVILIS

Stratls Mirivills, născut 
în 1892, este unul din prin
cipalii prozatori greci. A 
studiat dreptul și filozofia 
la universitatea din Ate
na. Autor a numeroase vo
lume de povestiri, nuvele, 
schițe, poeme și critică 
literară, el a scris romanul 
antimilitarist de mare 
ecou „Viata în mormînt", 
tradus în 1963 și în limba 
română. Este membru al 
Academiei din Atena.

JAMES ALDRIDGE

James Aldridge. născut 
In Australia în 1918, este 
unul din cei mal de 
seamă reprezentanți al 
literaturii engleze con
temporane. A fost cores
pondent de război pe di
ferite fronturi in Europa. 
Oglindind convingerile pro
gresiste ale autorului, scrie
rile sale se disting prin 
realism și un profund u- 
manism.

Privind pe deasupra acoperișurilor cenușii 
brumate ale Londrei, mă gîndesc cît de plăcut 
este prilejul de a trimite prietenilor mei din Ro
mânia urări pentru anul 1966. Am impresia că 
între frontierele unor țări îndepărtate, cum este 
România și îngusta noastră insulă a Britarjiei, 
nervul artei îi leagă pe oameni, indiferent de 
distanțe.

Cunosc puține lucruri despre țara dumnea
voastră, pe care am vizitat-o numai de două ori. 
Știu cîte ceva despre istoria revoluționară a Ro
mâniei și mi-au rămas întipărite în memorie 
acele tablouri care înfățișează momente din 
lupta românilor pentru independență — „Aduna
rea de pe cîmpla libertății", „Grupul constituțio- 
naliștilor" sau „Asaltul redutei Grivița”. Ele 
mi-au oferit evocări fascinante despre români 
și de atunci, pe orice român pe care îl cunosc 
șl îl întîlnesc, îl privesc prin ochii acestor ta
blouri.

Legăturile dintre oamenii din diferite țări se 
sudează uneori cu ajutorul unor întîmplări și lu
cruri mărunte. în timp de iarnă, mă gîndesc 
cîteodată la satele voastre scăldate în lumina 
verii, la rîurile mici și limpezi, la cîmpurile de 
grîne, la livezile de cireși ; mă gîndesc mai ales 
la calda Dunăre și la însoritul oraș București 
căruia nu i-a lipsit niciodată atmosfera veselă 
care îi este proprie.

Uneori, cînd privesc micile noastre păsări mi- 
grînd cu milioanele peste Canalul Mînecii pe 
durata iernii, le spun în gînd : „Tare aș vrea să 
știu care dintre voi se va opri și în România, 
pe Dunăre, pentru a ciuguli semințe pe lîngă 
hambarele de grîu. Ei bine, vă doresc noroc și 
drum bun. Duceți-le celor de acolo dragostea 
mea...".

Cu păsările noastre îmi trimit cele mai bune 
urări pentru anul 1966. Asemenea literaturii, ase
menea artei, ele nu cunosc frontiere, exceptînd 
poate pe cele ale păcii și violenței, ale securi
tății și mizeriei, ale vieții și morții. Dar acestea 
sînt un fel de frontiere pe care le-am putea 
șterge. Dezvoltarea legăturilor de adevărată fră
ție între popoare va soluționa pînă la urmă pro
blemele omenirii — și aceasta este cea mai 
bună urare pentru anul 1966 Cu păsările noa
stre, vă transmit dragostea mea...

Prof. Ciu Kă-gen, cunos
cut geograf, climatolog și 
unul din fondatorii meteo
rologiei moderne din 
China, s-a născut în anul 
1890 în orașul Șaosin din 
provincia Ceklan. Este 
vicepreședinte al Acade
miei de științe a R. P. 
Chineze, vicepreședinte al 
Asociației tehnico-științifice 
a R. P. Chineze, președinte 
al Consiliului Societății 
Chineze de geografie șl 
președinte onorific al Con
siliului Societății Chineze 
de Meteorologie.

Idealul statornic al omenirii a fost unul : pa
cea și libertatea. O pace continuă și sigură, în 
care să înflorească tot ce are mai bun ființa 
umană. O pace care să abolească pentru tot
deauna teama și să lase libere forțele creatoare 
ale lumii.

Cîndva, toate problemele care separă astăzi 
oamenii vor fi cu siguranță lichidate. Și atunci 
blestemele care chinuiesc de sute de ani planeta 
noastră vor fi înlăturate pentru totdeauna. Sub
nutriția și foametea, bolile, lipsa de cultură, lipsa 
de bunuri materiale și chiar multe calamități ale 
naturii pot cu siguranță să fie învinse într-un 
viitor apropiat, dacă potențialul de forță al con
temporaneității va fi canalizat spre abolirea su
ferințelor și mizeriei, va fi mobilizat în slujba 
absolută și exclusivă a omului pentru realizarea 
fericirii sale.

Cred că acest lucru se va realiza în viitorul 
mai mult sau mai puțin apropiat. Groaza catas
trofei atomice este în același timp, cred, și su
papa securității care va salva planeta noastră și 
va conduce la înlăturarea războiului.

Intelectualul contemporan are o mare datorie 
în soluționarea problemei păcii. Artiștii din toată 
lumea au în mîinile lor o armă de mare valoare: 
limbajul mondial al artei. Prin ea înțelegerea de
vine mai ușoară, deschizînd calea priete
niei și înțelegerii între popoare. Contactul prin 
artă dintre oameni, realizarea unor legături spi
rituale tot mai strînse între popoare, promovează 
eu certitudine ideile păcii.

CARLOS CHAGAS

Carlos Chagas, președin
tele Academiei Brazilie
ne de Științe, s a născut 
în 1910 Ia Rio de Janeiro 
șl este doctor în medicină. 
Personalitate de prim rang 
în lumea științifică latlno- 
americană. Carlos Chagas 
a publicat peste o sută de 
lucrări științifice, îndeo
sebi în domeniul biofizicii. 
Din 1964 este președinte al 
Comitetului consultativ de 
cercetări medicale al Or
ganizației Panamericane a 
Sănătății Este deținător 
al mai multor titluri de 
doctor honoris-causa. con
ferite de universități din 
America si din Europa, in
clusiv Universitatea din 
București.

Adresez cu mare plăcere opiniei publice și 
colectivității științifice românești, căreia îi a- 
parțin ca membru onorific al Academiei Române, 
urările mele de An Nou fericit. Am credința că 
cea mai bună garanție de pace o constituie 
schimburile științifice între slujitorii științei din 
întreaga lume. Principalele două obiective ale 
acțiunii unite a colectivității științifice interna
ționale vor trebui să fie ridicarea țărilor slab 
dezvoltate la nivelul progreselor materiale ce 
caracterizează civilizația modernă a țărilor 
înaintate și conservarea celor mai înaintate ca
racteristici proprii firii omenești în condițiile 
dezvoltării excepționale înregistrate pe tărîmul 
tehnologic.

Se cuvine să mă refer aci și la o problemă 
specifică a țărilor în curs de dezvoltare — res
pectiv nevoia imperioasă de a-și îmbunătăți 
prin toate mijloacele structura aparatului știin
țific, lucru pentru care le este necesară colabo
rarea țărilor avansate. Lupta contra subnutriției 
este un obiectiv de prim ordin spre care ar tre
bui mobilizate toate resursele științifice și tehno
logice posibile.

Preocupîndu-se de dezvoltarea științelor de 
bază, domeniu în care are loc în ultimul timp 
un intens proces de reformulări, comunitatea 
științifică braziliană urmărește mai multe pro
iecte în fizică, matematică, chimia produselor 
naturale, biologia clasică și genetică. Există o 
vastă acțiune de cercetare asupra încorporării 
radionucleicilor naturali în biosferă. Pe tărî
mul tehnologiei pot fi subliniate eforturile asu
pra studiului diverselor forme de energie — hi
droelectrică, minerală, nucleară și neconvențio
nală — cercetările privind bazinele hidrologice, 
productivitatea oceanului, estimarea și proteja
rea resurselor naturale etc.

Sînt preocupări pur constructive și de aceea, 
muncind cu pasiune, făcînd față dificultăților 
cauzate de distanța ce ne separă de alte co
munități științifice, simțim că sarcina noastră — 
•aceea de a contribui la progresul Braziliei — 
constituie, totodată, un aport la cauza păcii, 
obiectivul principal al oamenilor de bună 
credință.

Anul 1965 se încheie cu rezultate uimitoare în 
domeniul tehnico-științific ; pot servi ca puncte 
de orientare progresele realizate, pe de o parte, 
în chimie și genetică în ceea ce privește feno
menele vieții iar, pe de alta, în cosmonautică, 
în ceea ce privește universul extra terestru.

în fața acestor impunătoare succese este fi
resc să te întrebi care sînt perspectivele pentru 
1966. ce anume se așteaptă de la anul care în
cepe î Această întrebare te obligă însă să re
flectezi. După cum se știe descoperirile într-a
devăr mari s-au născut din observarea faptelor. 
Așa a fost cazul cu gravitatea, cu razele Ront- 
gen, cu antibioticele, cu neutronii lenți. Ar părea 
zadarnic, dacă nu chiar imposibil, a prevedea 
ceea ce poate oferi întîmplarea.

întrebarea își păstrează totuși sensul, deoa
rece previziunea, fiind subordonată efectelor 
unor legi bine determinate, este o sarcină a 
științei. Se poate prevedea bunăoară funcționa
rea unei mașini deoarece sînt clare legile care 
au stat la baza construcției ei — sau reapariția 
unei comete, pentru că este cunoscută legea 
care îi determină mișcarea.

Dar nu numai acesta este tipul de previziune 
pe care îl așteaptă umanitatea. Energia atomică, 
care, potrivit unei denumiri curente, caracteri
zează era noastră, poate servi deopotrivă distru
gerii dar și dezvoltării vieții prin crearea de flu
vii de energie ; procesele biochimice au salvat 
milioane de vieți umane dar pot produce și 
monștri.

Alegerea între aceste eventualități opuse nu 
depinde numai de oamenii de știință, căci cei 
care au răspunderi morale de cel mai înalt 
grad sînt oamenii politici care pot înrîuri prin 
hotărîrile lor soarta a milioane de indivizi. De 
aci necesitatea — și aceasta poate fi marea 
cerință pentru 1966 dar și pentru anii viitori, — 
ca oamenii politici să țină seama și să prețu- 
iască cu responsabilitate și pondere consecin
țele acțiunilor lor — atît efectele utile cît și cele 
nefaste, pentru a promova și răspîndi pe primele 
șl a le elimina pe celelalte.

Urez la începutul Anului Nou ca această 
perspectivă să se realizeze cît mai curînd.

ZSIGMOND STROBL

Kisfaludl Strobl Zsig- 
mond, născut la Alsorajk 
în anul 1884. este unul din 
sculptorii de irunte ai 
Ungariei, de două ori lau
reat al Premiului „Kos
suth", artist emerit, mem
bru de onoare al Acade
miei de Arte din Moscova, 
cetățean de onoare al o- 
rașului Pittsburgh din 
S.U.A. A fost distins cu 
premii șl medalii Ia con
cursuri internaționale or
ganizate ia Paris. Barce
lona, Viena, Veneția.

Enrico Bompiani, unul 
dintre savantii de renume 
al Italiei, s-a născut la 
Roma în 1889. Profesor 
doctor în matematică 
pură, el este vicepreședinte 
al Academiei Dei Lincel. 
Este membru de onoare al 
Academiei Republicii So
cialiste România și al al
tor foruri științifice din 
lume, printre care Socie
tatea de Științe din Lifcge, 
Academia de Științe din 
Viena, Academia Regală 
de Ștlinte din Bruxelles, 
profesor la Universitatea 
din Pittsburgh etc.

In zilele noastre s-a deschis larg drumul care 
duce la dezvoltarea și desăvîrșirea omului, 
creația cea mai valoroasă a naturii, la împli
nirea aspirațiilor popoarelor spre libertate, pro
gres, conviețuire pașnică și înfrățire, la ferici
rea umanității. înaintarea pe acest drum nu este 
nici ușoară, nici liniștită. Dezvoltarea tehnicii 
este cu mult mai rapidă decît formarea moral- 
spirituală, decît evoluția conștiinței, și, din pă
cate, mai sînt încă unii care n-au renunțat la 
ideea de a folosi dezvoltarea tehnicii militare 
pentru a stăvili mersul înainte al omenirii. Sînt 
încă necesare mari eforturi pentru a ajunge ziua 
cînd armele nu vor mai fi folosite decît pentru 
vînătoare, pentru noi cuceriri asupra naturii în 
beneficiul societății.

Arta are un rol important în realizarea marilor 
idealuri ale contemporaneității. După mine, ar
tiștii sînt chemați în primul rînd să aducă bucu
rie în inimile oamenilor, lumină în mințile lor. Și 
numai acea artă este reală, autentică, capabilă 
să îndeplinească misiunea la care m-am referit, 
care studiază profund omul și se străduiește să 
înțeleagă adevărul vieții, să creeze opere care 
corespund intereselor umanității în dezvoltare.

Ca și istoricul, artistul proiectează lumina zilei 
de azi asupra trecutului și prezentului pentru a 
servi poporul său în făurirea viitorului spre care 
aspiră.

De-a lungul întregii mele activități artistice — 
am acum 82 de ani și peste 50 de statui și mo
numente ale mele se înalță la Budapesta, în alte 
orașe și mari muzee din diferite țări — am cău
tat nu numai să satisfac setea de frumos a oa
menilor, dar și să-i stimulez în lupta lor pentru 
mai bine. Statuia Libertății — una dintre cele 
mai mari opere ale mele, care de pe înălțimea 
muntelui Gelert domină capitala țării mele — 
am conceput-o ca pe un imn de slavă adus eli
berării de sub fascism, ca pe o afirmare a drep
tului tuturor popoarelor la libertate și indepen
dență națională.

Sînt bucuros să știu că și colegii mei, sculpto
rii din România, dintre care unii îmi sînt cunos- 
cuți și prieteni, își consacră talentul și creația 
lor slujirii cu abnegație a poporului lor și mari
lor țeluri progresiste ale omenirii.

DANILO DOLCI

în caruselul anilor se va prinde și 1966. Co
pilul cu eșarfa pe piept, așa cum și-1 imaginea
ză desenatorii, este salutat din nefericire nu nu
mai de exploziile pașnice ale dopurilor de la 
sticlele de șampanie, ci și de bubuitul tunurilor 
de pe fronturile Vietnamului. Bătrînul '65, cînd 
și-a predat desaga plină cu toate cele adunate 
de omenire pe parcursul a 365 de zile, i-a dăruit, 
cum este obiceiul, și crenguța de măslin, sim
bol al păcii.

A făcut-o în numele nostru, al tuturor — și ura
rea ce i-o închinăm este să țină strîns în mîini 
acest simbol. Sub imperiul acestei dorințe vom 
mîngîia creștetul copiilor, vom îmbrățișa pe cei 
dragi. Căci ce urare mai frumoasă, mai ome
nească ne-am putea face decît ca noul an să 
dăruiască popoarelor liniștea calmă fără de care 
nici munca, nici dragostea, nici creația nu se 
pot împlini.

Dar tunurile nu se pot transforma în pluguri 
fără ca fiecare dintre noi să nu se simtă părtaș 
la ea cu toată ființa, fără cuvîntul și acțiunea 
tuturor. Punți trainice pot uni conștiințele, pot 
trece peste nevăzutele paralele ale globului pe 
care geniul omenesc este capabil să-1 facă me
reu mai frumos și mai bogat. Pentru voi, prie
teni din România prietenă, un gînd curat și o 
urare din inimă.

Danilo Doici, născut in 
1924 la Sesana dl Trieste, 
publicist șl scriitor, s-a a- 
firmat ca o personalitate 
marcantă a vieții publice 
italiene. Lucrările sale, 
cărți și piese, caracterizate 
printr-o notă de profund u- 
manism, sînt consacrate în
deosebi problemelor eman
cipării maselor munrltoare 
din sudul tării. Este laureat 
al Premiului international 
Lenin „Pentru întărirea 
păcii tntre popoare".
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CONVORBIRI iNIRE DELEGAȚIA 
ECONMljtA GUVERHAMENTAIĂ ROMÂHĂ 
Șl DELEGAȚIA ECONOMICĂ 
GUVERNAMENTALA A R. 0. VIEINAM

Luni dimineața au început con
vorbirile între delegația economi
că guvernamentală română, con
dusă de Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și delegația economică gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al Re
publicii Democrate Vietnam.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația economică guvernamen
tală vietnameză a vizitat uzinele 
„Tractorul" Brașov.

FAPTUL DIVERS COTIDIAN
PRIMA LOCOMOTIVA DIESEL-ELECTRICA A 

ANULUI
Ieri, pe poarta uzinelor „Elecfroputere" din Craio

va a ieșit prima locomotivă Diesel-electrică a anului 
1966. Este cea de-a 314-a locomotivă de 2 100 CP 
fabricată aici.

decepție cu prilejul 
aniversării victoriei 
revoluției cubane

Cu prilejul celei de-a VII-a ani
versări a victoriei revoluției cu- 
bane, ambasadorul Republicii 
Cuba în Republica Socialistă 
România, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit luni la amiază o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-maior Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști. Printre in
vitați se aflau, de asemenea, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă România 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

TURNEE ARTISTICE PESTE HO
TARE

Anul acesta, teatre dramatice din 
țara noastră vor întreprinde turnee în 
Uniunea Sovietică, R. D. Germană și 
Ungaria. Teatrul de Operă și Balet va 
participa la festivalul Atenei, ansam
blul „Ciocîrlia" va face un turneu în 
S.U.A,, Canada și alte țări. Corul „Ma
drigal" va fi prezent la festivalul „Pri
măvara lâ Praga", la festivalul de mu
zică Veche de la Bydgoszcz (Polonia) și 
va da concerte în Ungaria.

® La Tîrgu Mureș se construiește 
un complex de depozitare, condiționa
re și îmbuteliere a vinului și a altor 
produse alcoolice, cu o capacitate de 
depozitare de 470 de vagoane. Două 
linii tehnologice vor permite îmbute- 
liefea zilnică a circa 40000 de sticle. 
Complexul urmează să fie gata la fi
nele anului viitor.

ÎN COMUNA FILIPEȘTI DIN RA
IONUL ROMAN ȘI-A ÎNCEPUT 
IERI ACTIVITATEA UN NOU 
S.M.T., care va deservi 16 coopera
tive agricole de producție. S.M.T.- 
Filipești, a 10-a unitate de acest Iei 
din regiunea Bacău, a fost dotat cu 
241 tractoare, 187 semănători, 71 de 
combine si alte mașini agricole.

© La centrala electrică de terrnoiica- 
re de la Iași a intrat în probe tehnolo
gice un grup turbogenerator. El va fur
niza sistemului national energie elec
trică la o sarcinii de 25 MW/oră și va 
livra abur industrial unilâlilor Econo
mice din zona industrială a orașului.

e Ieri, la Reșița, a început con
strucția unui nou bloc de 140 de 
apartamente, ultimul în primul ml- 
croraion din Lunca Bîrzavel. Cu a- 
cest bloc, numărul apartamentelor 
aliate în construcție la Reșița se ri
dică în prezent Ia 780.

o Pe terenul de 
lingă Sala sportu
rilor din Suceava 
s-a amenajat un 
patinoar care cu
noaște o animație 
deosebită din pri
ma zi a anului.

® Cusăturile, articolele din lemn 
și ceramică create de meșterii din 
Topoloveni au ajuns în Belgia, 
Franța, Olanda, S.U.A. și alte țări. 
Pentru a face față comenzilor spo
rite s-a construit o nouă clădire 
pentru artizani, iar în acest an se 
va ridica o altă hală destinată pro
ducătorilor ceramicei de Horezu.

SPRE 6 000 DE METRI ADÎN- 
CIME

Ieri s-a atins cea mai mare 
adîncime de foraj în industria 
petrolieră a Olteniei : 5 250 m 
la una din sondele întreprin
derii de foraj Cărbunești. Fo
rajul continuă spre 6 000 m a- 
dîncime. Tot ieri, la întreprin- 

I derea de foraj din Craiova, a 
I început săpatul primelor 3 

sonde din planul noului an.

® La policlinica din orașul Bacău a 
luat ființă un complex de balneo-iizio- 
terapie pentru tratarea unor ălecliufii 
vasculare, pulmonare, nervoase și reu
matismale. Instalațiile și aparatura cu 
care este dotat complexul sini realizate 
de întreprinderi din lard noastră.

® La fabrica „Țesătura" din Iași, 
montorii au început instalarea pri
melor agregate de pieptănat fire. 
Pînă acum, ei au mai montat cîteva 
mașini carde, laminoare și ringuri.

COMPLEX DE LAGUNE LITO- 
RALE

în curînd vă începe amenajarea 
complexului de lagune litorale Razelfn- 
Sinoe, cu o suprafață de peste 70 000 
ha. Se va întări cordohul litoralului 
între mare și lacul Razelm, se va Con
strui un dig de separație între acest 
lac și Deltă, iar la Perișor se vă ame
naja o pepinieră de peste 3 000 hă 
pentru reproducerea artificială â peș
tilor.

In Gara de Nord din Capitală se 
experimentează un nou sistem de 
depozitare a bagajelor de mînă, 
care asigură o mare operativitate

„MONUMENTELE NATURII DIN 
BANAT"

Astăzi, siderurgiștii de Ia O/elul 
Roșu vor putea vizita expozifia vo
lantă hMonumentele naturii din re
giunea Banat" unde sini prezentate 
rezervația ornitologică de la Satchi- 
nez, muntele Domogledu, de la 
Băile Herculane. clisura Dunării și 
altele. Expoziția a fost pregătită de 
lucrătorii Muzeului regional din 
Timișoara.

I
® La Cluj a început să produ
că moară nouă cu capacitate 
de 220 tohe de făină în 24 
de ore. Patru fabrici de zahăr, 
două de ulei, 21 de unități de 
produse lactate, 30 de pîine, pa
tru fabrici de conserve, cinci an
trepozite frigorifice și altele — în 
total 89 de fabrici și 35 de secții 
noi din ramură industriei alimen
tare vor fi constrtiite în anii cin
cinalului.

Simplificarea unor forme 
de cumpărare a mărfurilor 
in rate

---- 1recent I 
i Fnr-

Ziarele au semnalat recent 
necesitatea simplificării for
melor de procurare a mărfuri
lor în rate, întrucît ele provo
cau neajunsuri și pierdere de 
timp cetățenilor. Ca urmare, 
Ministerul Comerțului Interior 
a luat măsura ca, începînd de 
la 1 ianuarie crt., formularele
pentru dovezile de salariat să 
fie puse nu la dispoziția orga
nizațiilor comerciale, ci la dis
poziția tuturor organizațiilor 
socialiste. în felul acesta, cum
părătorii își vor putea lua do
vada gata completată din pro
pria întreprindere sau institu
ție unde lucrează, dueîndu-se 
apoi la magazin pentru a-și 
procura mărfurile necesare. 
Organizațiile comerciale care 
vînd mărfuri cu plata în rate 
sînt obligate să pună la dispo
ziția întreprinderilor socialiste 
necesarul de formulare.

LABORATORUL SI- 
DERURGIȘTILOR. La 
uzinele „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia 
Turzll se apropie de 
sfîrșit lucrările de 
dublare a suprafe
ței laboratorului cen
tral, care va fi în
zestrat cu mașini de 
relaxare și flua) a 
sîrmelor de oțel pre- 
comprimat, de încer
care a barajelor la 
tracțiune, cuptoare 
de laborator pentru 
tratament termic, 
microscoape metalo- 
graflce și alte apa- 
rataje. In curs de 
proiectare se află un 
laborator de analize 
rapide la oțelărle.

An nou în casă nouă

• S-a dat în folosință noul drum forestier Puzdra- 
Ostra, care tace legătura între exploatările forestiere 
de pe Valea Bistriței și unitățile de industrializare a 
lemnului de pe Valea Moldovei. Prin construcția aces
tui drum, distanfa de transport se reduce la mai mult 
de jumătate.

ÎN CENTRUL O- ză din secolul al
RAȘULUI SUCEA- XVI-lea. Cînd va
VA SE LUCREAZĂ fi gata, clădirea
LA RESTAURAREA va adăposti sec-
HANULUI DOM- țla de istorie a
NESC, care datea- Muzeului regional.

• Filmul românesc „Amintiri din copilărie", care a început 
de ieri să ruleze la cinematograful „Victoria" din Iași, a fost pri
mit cu viu interes de ieșeni. în prima zi, filmul a fost vizionat 
de aproximativ 6 000 de spectatori.

Sînt în studiu și alte măsuri 
menite să îmbunătățească și 
să simplfâee, în continuare, 
vînzarea mărfurilor în rate.

De la ÂDĂS
Administrația Asigurărilor de Stat a- 

nunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 
31 decembrie 1965, au ieșit următoa
rele opt combinații de litere :

C.J.K. ; Y.T.P. ; E.E.U. ; A.P.Y. ; 
H.A.M. ; E.F.B. ; C.I.K. ; K.H.X.

Știri sportive
La Berlin (R.D. Germană) s-a înche

iat tradiționalul turneu internațional 
(masculin) de handbal. Primul loc a 
fost ocupat de echipa orașului Praga, 
care, intr-un meci suplimentar, a în
vins cu scorul de 8—7 (după prelun
giri) selecționata Berlinului. Alte rezul
tate : București — Praga 8—4 ; Ber
lin — București 5—3 ; Berlin — Leipzig 
4—3 : Praga — Leipzig 6—5. Clasa
mentul final : 1. Praga ; 2. Berlin : 3. 
București ; 4. Leipzig i 5. Budapesta ; 
6. Belgrad ; 7. Copenhaga î 8. Jonkop- 
ping.

*
După 5 runde, în turneul internațio

nal de șah de la Hastings (Anglia) 
conduce iugoslavul Gligorici cu 4,5 
puncte, urmat de Spasski (U.R.S.S.) și 
Vasiukov (U.R.S.S.) cu cite 4 puncte, 
Uhlmann (R.D.G.) 3,5 puncte, Pfleger 
(R.F.G.) 3 puncte, Gheorghiu (Româ
nia) 2 puncte etc. Șahistul nostru a 
pierdut partidele cu Gligorici și 
Spasski.

★
A luat sfîrșit campionatul de șah al 

S.U.A. Pentru a 7-a oară consecutiv, 
titlul de campion a revenit marelui 
maestru internațional Bobv Fischer, 
în vîrstă de 22 de ani.

★
Cu prilejul unui concurs de natație 

desfășurat la Pekin, înotătorul Jung-i 
a stabilit un nou record al R. P. Chi
neze în proba de 100 m fluture, cu 
timpul pe 1'04".

Cotidianul „Sport" din Belgrad a 
efectuat o anchetă în rîndul a 14 zia
riști de specialitate din Europa, în 
scopul desemnării celor mai bune cinci 
reprezentative de fotbal europene în 
anul 1965. în urma răspunsurilor pri
mite a fost stabilit următorul clasa
ment : 1. U.R.S.S., 2. Italia, 3. Anglia, 
4: Ungaria, 5 Portugalia.

■Ar
Pentru a evita în viitor orice cifră 

greșită, în ceea ce privește altitudinea 
exactă a Mexicului, Comitetul olimpic 
mexican a dat publicității un comuni
cat Cifra exactă a altitudinii este : 
2 240 m. (Agerpres)

De ce depinde 
îndeplinirea 
ritmică a planului 
de investiții
pe 1966

————. 3B     ■■■ii.»

(Urmare din pag. I)

cuția ritmică a lucrărilor în anul 
trecut, așa cum era prevăzut. Alte 
ministere, cum este Ministerul In
dustriei Ușoare, nu au asigurat 
utilajele necesare pentru realiza
rea integrală a capacităților ce 
trebuiau să producă încă din pri
mele luni ale anului în curs. Toc
mai din această cauză, la în
treprinderea integrată de lînă 
Constanța, o parte din capacitatea 
planificată pe anul expirat nu va 
intra în funcțiune decît în trimes
trul II 1966. Se cuvine ca 
ministerele beneficiare de invesfijii să 
ia de urgență măsuri pentru contrac
tarea și livrarea pe șantiere a utilaje
lor, instalațiilor și aparatajelor nece
sare ; termenele de livrare a aces
tora trebuie corelate judicios cu mer
sul lucrărilor de construcții-montaj și 
cu termenele de punere în funcțiune 
a obiectivelor. în unele cazuri este 
indicat să se devanseze termenele 
de livrare, potrivit stadiului fizic 
al construcțiilor atins pe unele șan
tiere, creindu-se astfel posibilita
tea punerii în funcțiune mai devre
me a obiectivelor respective.

Este, de asemenea, important ca 
uzinele furnizoare de utilaje teh
nologice să respecte cu strictețe 
obligațiile contractuale. Realizarea 
la termenele planificate a noilor o- 
biective incumbă o răspundere co
mună pentru toți factorii care au obli
gații ce decurg din planul de Inves
tiții — beneficiari, proiectanți, cons
tructori, furnizori de utilaje tehnolo
gice — și, tocmai de aceea, livrarea 
promptă, la termenele prevăzute în 
contracte, a instalațiilor și utilajelor 
tehnologice trebuie socotită de toate 
întreprinderile drept o sarcină de stat 
de mare importanță.

Sarcini importante în realizarea 
planului de investiții pe acest an 
revin organizațiilor de construcții.

Avînd asigurate condițiile nece
sare continuării lucrărilor sau des
chiderii noilor șantiere, ele trebuie 
să ia măsuri pentru aproviziona
rea cu materiale, completarea for
ței de muncă și organizarea te
meinică a activității de execuție. 
Activitatea organizațiilor de consfruc- 
ții-montaj trebuie apreciată, în primul 
rînd, după modul în care ele res
pectă graficele de eșalonare a lu
crărilor, în vederea dării în funcțiune 
în termene cît mal scurte a noilor 
obiective.

în realizarea la timp a investi
țiilor pe acest an o contribuție 
sporită trebuie să aducă și orga
nele Băncii de Investiții. Activita
tea noastră va fi orientată cu pre
cădere în direcția creșterii eficien
ței și operativității controlului 
bancar, în scopul cunoașterii mer
sului lucrărilor și sesizării din 
vreme a deficiențelor care apar pe 
șantiere. Sprijinind activ întărirea 
colaborării între factorii care par
ticipă la activitatea de investiții, 
organele bancare își vor aduce o 
mai mare contribuție la rezolvarea 
problemelor de care depinde 
scurtarea termenelor de execuție 
a noilor obiective. Vom urmări, 
totodată, ca activitatea de control 
asupra gospodăririi mijloacelor 
materiale și financiare să se des
fășoare la un nivel superior, în 
vederea utilizării cu înaltă efici
ență economică a fondurilor de in
vestiții tot mal mari alocate de 
stat.

Calitatea 
hotărîrilor

(Urmare din pag. I)
Jiului se datorește și deficiențelor 
din munca Comitetului orășenesc 
de partid Petroșeni. Față de aceas
tă stare de lucruri, comitetul re
gional, cu ajutorul unui colectiv 
trimis de Comitetul Central, a a- 
doptat un complex de măsuri po
litice și organizatorice. S-au trimis 
în exploatările miniere grupe de 
control formate din activiști ai co
mitetului regional și specialiști din 
industra extractivă. Au fost anali
zate temeinic cauzele care deter
minau rămînerea în urmă a activi
tății economice și, îndeosebi, nea
junsurile existente in munca de 
partid. Problemele sesizate cu pri
lejul acestui control au fost larg

dezbătute într-o ședință lărgită a 
biroului regional de partid, elabo- 
rîndu-se o hotărîre care prevedea 
sarcini concrete, cu termene și res
ponsabilități precise.

Studiindu-Se aprofundat stilul și 
metodele de muncă ale Comitete
lor raionale și orășenești de partid 
Ofăștie, Brad, Ilia, Alba și Deva, 
în ce privește munca de primire 
în partid și de educare a comuniș
tilor, selecționarea, creșterea și 
promovarea cadtelor, precum și 
în alte domenii ale vieții interne 
și ale conducerii de către par
tid a organizațiilor de masă și a 
organelor de stat, s-a creat posi
bilitatea elaborării unor măsuri 
eficiente, care să asigure aplicarea 
în viață a directivelor conducerii 
partidului nostru.

E limpede însă că modul acesfa 
fundamentat, serios de a aborda ela
borarea hotărîrilor, pe baza unei te
meinice munci pregătitoare, nu se 
poale limita numai la activitatea co
mitetului regional. Chezășia creșterii 
eficacității Întregii munci de partid din 
regiune este crearea in toate verigi
le a unui climat care să stimuleze 
spiritul analitic, atitudinea profundă, 
combaterea superficialității. în a- 
ceastă direcție ne concentrăm stră
daniile.

Comitetul orășenesc de partid 
Deva, constatând serioase lipsuri în 
organizarea și desfășurarea muncii 
pe șantierele de locuințe, a întoc
mit un studiu care a fost supus 
dezbaterii unei plenare lărgite. In 
urma aplicării măsurilor elaborate 
și ajutorului primit din partea bi
roului regional, ritmul de lucru pe 
șantiere s-a intensificat, ajungîn- 
du-se să se predea la termen apar
tamentele planificate și să se creeze 
frontul de lucru necesar pentru 
anul 1966.

Nu se poate însă afirma că acest 
mod de a lucra a devenit propriu 
tuturor organelor și organizațiilor 
de partid. Biroul Comitetului 
raional de partid Alba și-a pro
pus să analizeze o problemă im
portantă — stilul și metodele de 
muncă ale comitetului de partid 
de la Exploatarea mineră Zlatna. 
Hotărîrea adoptată cuprinde o sea
mă de generalități, cum ar fi : „Co
mitetul de partid va acorda o a- 
tenție deosebită însușirii hotărîri
lor organelor superioare"; „Să sta
bilească cele mai corespunzătoare 
măsuri pentru ca organizațiile de 
bază să-și îmbunătățească munca" 
etc. La ce ajută oare o asemenea 
hotărîre ?

Se mal înfîlnesc și cazuri cînd, da
torită faptului că unele hofărîri sînt 
generale, șl astfel lipsite de eflc'ență, 
apare necesitatea să se adopte

„An agitat 
pentru
N. A. T. O."

Comentatorul american 
C. L. Sulzberger a publi
cat în „NEW YORK TI
MES" un articol consacrat 
necesității de a se revizui 
politica americană față de 
N.A.T.O.:

„Acum, cînd de Gaulle a 
fost reales președinte, se 
pare că Statele Unite nu 
așteaptă vreo schimbare de 
conținut sau de formă în 
politica externă a acestuia. 
Washingtonul este aparent 
convins că de Gaulle va 
continua să exercite pre
siuni pentru a obține schim

bări în alianța N.A.T.O. Re
cent, a devenit o tactică a- 
mericană să se evite discu
tarea acestui subiect;

Există indicii numeroase 
că, dacă N.A.T.O. nu va li 
reformat în conformitate cu 
punctele de vedere afirmate 
de Franța, de Gaulle va de
nunța tratatul în 1969, a- 
tunci cînd această posibili
tate va deveni «legală». El 
ar dori, se pare, să scoată 
Franța din organizația pac
tului, rămînînd mai departe 
aliată cu principalii membri 
europeni în cadrul Uniunii 
Europei occidentale, care

rămîne în picioare pînă în 
1998. în acest caz, Statele 
Unite se gîndesc tot mai 
serios la posibilitatea inclu
derii Spaniei franchiste în 
alianța nord-atlantică, ur- 
mînd ca această țară să 
preia locul Franței în siste
mul militar al pactului. Sta
tele Unite, scrie Sulzberger, 
ar dori să vadă că Spania 
se alătură pactului, mai a- 
les dacă Franța ar ieși din 
el. însă, ele recunosc că 
unele țări membre se opun 
cu tărie admiterii Madridu
lui.

în orice caz, Statele Unite 
nu pot privi cu ochi bum 
eventuala retragere a Fran
ței, chiar dacă această posi
bilitate este încă îndepăr
tată. Mai e timp pînă cînd 
problema va deveni cu a- 
devărat critică — se spune 
în articol — însă, de pe a- 
cum, este evident că Wa
shingtonul e hofărît să a- 
plice o politică dură”.

în acest sens, comentato
rul scrie că, mai ales, finînd 
seama de dificultățile solu
ției de alternativă — în
cercarea de a include Spa
nia franchistă în N.A.T.O. 
— Statele Unite se gîndesc 
la presiuni asupra Franței. 
Printre aceste presiuni fi
gurează amenințările cu 
mutarea sediului N.A.T.O.,

închiderea anumitor linii de 
comunicații militare, renta
bile pentru Franța, de pe 
teritoriul francez, însă apar- 
ținînd comandamentului 
N.A.T.O. Printre motivele de 
nemulțumire ale Washing
tonului în ce privește lipsa 
de siguranță pe care o o- 
feră aliatul francez, Sulzber
ger citează, de asemenea, 
„alarma trezită de postura 
antiamericană adoptată de 
Franța în ce privește pro
blemele Asiei de sud-esl". 
Criticiie formulate în Fran
ța (ață de anumite aspecle 
ale politicii americane în 
Vietnam se adaugă motive
lor de neliniște la Wa
shington în legătură cu ati
tudinea generală a Franței 
în sistemul alianței occiden
tale. „Scepticismul" nutrit la 
Washington în această pri
vință — și care îi determi
nă pe conducătorii ameri
cani să se gîndească de pe 
acum la o restructurare pro
fundă a pactului nord-aflan- 
fic, eventual în absența 
Franței — îl face pe auto
rul articolului din „New 
York Times" să încheie : 
„Anul 1966 se va dovedi, 
după toate probabilitățile, 
agitat și dificil pentru Sta
tele Unite și pentru pactul 
nord-atlantic în relațiile lor 
cu Franța'.

„UN MILION
DE COPII
ÎN SUFERINȚĂ"

Ziarul vest-german 
„FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" dezvăluie intr-o 
corespondentă din Londra 
conținutul unui document 
care stirnește în aceste 
zile Un interes deosebit în 
sinul opiniei publice din 
Marea Britante.

„Primului ministru bri
tanic, Wilson, i s-a făcut 
o surpriză neplăcută de 
sărbătorile de iarnă. Sur
priza a îmbrăcat forma 
unui memoriu alarmant 
privind mizeria în rindu- 
rile copiilor din stalul bri
tanic. Acest memoriu, 
semnat de 29 de profesori, 
a fost prezentat de «Gru
pul de acțiune pentru Com
baterea mizeriei în rîndu- 
rile copiilor», o asociație 
din care fac parte cunos-

cuți sociologi și alți oa
meni de știintă.

La memoriu au colabo
rat, printre alții, profeso
rii Abel-Smith și Town
send care, acum cîteva 
zile, au dat publicității, 
sub titlul «Săracii și cei 
mai săraci», rezultatele li
nei ample anchete privind 
situația socială a unor 
largi pături ale populației 
engleze. După cum reiese 
din titlul lucrării, studiul 
se referă nu numai la si
tuația copiilor, ci și la aceea 
a populației în ansamblul 
ei. Memoriul apreciază că 
numărul copiilor din fami
liile sărace, care trăiesc 
sub nivelul scăzut stabilit 
de oficiile de asistență so
cială, este de 500 000 pînă 

Ta 1 000 000.

Intr-o scrisoare, care 
însoțește memoriul adresat 
primului ministru, «Grupul 
de acțiune» constată că a- 
cești copii nu fac parte 
dintr-o singură categorie 
de familii. Totuși, grupul 
cel mai mare cuprinde fa
miliile cu multi copii, în 
care salariul capului fa
miliei esle prea mic. în 
alte cazuri, îmbolnăviri de 
lungă durată, șomaj sau 
decesul capului de familie 
constituie cauze ale con
dițiilor nefericite de viață 
ale copiilor, condiții în 
care aceștia sînt nevoiți să 
trăiască și să crească. O 
docență a Universității din 
Wales a citat drept exem
plu condițiile de viață ale 
unei familii cu șase copii 
la care, după achitarea 
chiriei și a combustibilu
lui. mamei îi rămîn, pen
tru fiecare copil, pentru 
alimentație și îmbrăcămin
te, doar 11 mărci pe săp- 
tămînă (recalculat în va
lută vest-germană). în a- 
ceste condiții nu se pot 
procura nici măcar lucru
rile cele mai elementare 
ca, de pildă, săpun. Copiii 
mai mari vin obosiți la 
școală pentru că sînt ne- 
voiți să doarmă mai multi 
într-un pat. Pentru perioa
da de iarnă, ei nu au su
ficiente pături.

După prezentarea memo
riului la Downing Street

(sediul primului ministru), 
un purtător de cuvînt al 
«Grupului de acțiune» a 
declarat că opinia publică 
britanică nu cunoaște am
ploarea acestei probleme. 
Primul ministru Wilson, 
care a discutat timp de 
10 minute cu reprezentan
ții «Grupului», n-a putut 
da asigurarea că se vor 
lua, fără întîrziere, măsu
rile ce se impun. In pre
zent se analizează, pe o 
scară mai largă, posibili
tățile de remediere a a- 
cestei situații, dar încă nu 
se poate aprecia cînd vor 
fi cunoscute rezultatele 
acestei analize. «Grupul», 
la rindul său, a cerut ma
jorarea imediată a ajutoa
relor publice care, după 
părerea lui, sînt cu totul 
insuficiente.

„în lucrarea profesorilor 
Abel-Smith și Townsend — 
scriu în continuare ziarele 

cifrele pentru anul 1953 
indică patru milioane de 
săraci, printre care 300 000 
de copii. Creșterea consi
derabilă a acestor cifre pe 
anul 1965 este atît de alar
mantă, incit o verificare a- 
mănunțită devine Inevitabi
lă. Se știe de mult timp că 
fațada așa-zisei bunăstări 
britanice este înșelătoare. 
Dar nimeni nu cunoaște 
exact amploarea acestei 
iluzii".

noi hotărîri. Semnificativ mi se pare 
în această privință ce s-a întîmplat 
la Comitetul raional de partid O- 
răștie. în luna februarie 1965 s-a 
analizat într-o ședință de birou ac
tivitatea privind întărirea continuă 
a organizațiilor de partid din coo
perativele agricole, stabilindu-se un 
plan de măsuri pentru toate orga
nizațiile de bază din raion. în 
luna mal s-a analizat aceeași pro
blemă, de data aceasta cu refe
rire la munca comitetului de partid 
din cooperativa agricolă Beriu. S-a 
elaborat un plan de măsuri simi
lar cu primul. Apoi, în luna octom
brie, lucrurile s-au repetat cu co
mitetul de partid din cooperativa 
agricolă Șibot, măsurile indicate 
fiind și de data asta aceleași.

Perfecționarea în continuare a 
elaborării hotărîrilor, ca o con
diție a îndeplinirii lor la cel mai 
înalt nivel, constituie o preocupare 
fundamentală a biroului comitetu
lui regional.

Dacă sita 
e prea largă 
in mina 
cumpărătorului
cad mărfuri defecte

(Urmare din pag. I)

nu în mod special asupra a- 
celuia care a lucrat neglijent. 
Cred că ar fi nimerit să se 
studieze posibilitatea ca fieca
re muncitor să marcheze piesa 
sau obiectul care-i iese din mînă. 
Opinia colectivului va putea trage 
astfel la răspundere pe vinovat 
Totodată, însă, ar ii utilă perfecțio
narea stimulării materiale a acelora 
care dau produse de calitate 
înaltă.

Pînă una, alta, controlul tehnic 
de calitate — C.T.C. — este acela 
care trebuie să detecteze produ
sele defecte Cum se explică to
tuși că, de multe ori, ștampila 
C.T.C. se aplică și pe produse 
defecte.

— Cînd C.T.C.-ul respinge o can
titate mare de produse — ne-a 
explicat mai departe interlocutorul 
— faptul are consecințe : obligații 
nerespectate față de furnizori, ne- 
îndeplinirea planului. In asemenea 
momente, problema se pune cam 
așa : dacă nu dați drumul acestor 
produse nu luați primă. Și sînt unii 
controlori de calitate pe care a- 
cest argument îi convinge.

Un drum fără 
obstacole

Să luăm, de pildă, un produs 
foarte mic : un întrerupător elec
tric. Cumpărătorul îl examinează 
și i se pare că e bun. Se duce cu 
el acasă și constată că nu func
ționează.

De ce l-a primit gestionarul ?
— De unde să știm că sînt de

fecte ? Primim loturi mari, de sute 
de bucăți, ne-au explicat mai mulți 
responsabili de unități „Menaj-e- 
lectrice". Recepția se face prin son
daj.

Ne-am gîndit că la depozite, unde 
există un corp de recepționeri, 
poate se face un control mai amă
nunțit.

— Și la noi se folosește tot son
dajul — ne-au explicat tovarășii 
de la depozitul I.C.R.M.-București.

In asemenea condiții, nu e greu 
de presupus cum un produs defect 
se poate strecura spre magazin 
fără a fi oprit.

— Totuși, se întîmplă destul de 
des ca prin sondaj să le desco
perim, ne-au asigurat interlocuto
rii noștri.

— Și ce se face într-un asemenea 
caz ?

— Depinde ce scrie stasul. La 
porțelanul pentru menaj, de exem
plu stasul (elaborat în 1963), pre
vede că un lot de produse se în
cadrează la calitatea I dacă 55 la 
sută din ele au culoarea alb-albăs- 
truie, cum scrie la carte că trebuie 
să fie porțelanul. Adică ceva mai 
mult de jumătate. Nu mai este vor
ba de larghețe, am spune, ci de o 
adevărată exagerare a îngăduin
ței. De altfel, stasul nu stabilește 
cu precizie limita dincolo de care 
comerțul poate să spună „nu" unui 
lot de mărfuri De cele mal mul
te ori, recurgem la metoda 
destul de relativă a „liberei înțe
legeri' între noi și furnizori. După 
părerea noastră, stasurile nu re
flectă gradul actual de înzestrare 
tehnică al întreprinderilor produ
cătoare de obiecte casnice din 
sticlă, faianță, porțelan etc., nici 
gradul de specializare la care s-a 
ajuns. Ele nu constituie un stimu

lent pentru continua perfecționare 
a producției.

Tema — cu multiplele el fațete 
— ar merita să fie dezbătută mai 
amplu de cei care contribuie la 
elaborarea stasurilor.

Cămila trece prin 
urechile acului

Ca un întrerupător să se stre
coare prin toate verigile controlu
lui de calitate, mai treacă-meargă. 
Dar cînd constați că cogeamite și
fonier sau canapea au izbutit 
aceeași performanță, gîndul te 
duce Ia povestea cu acul șl că
mila. Cum este posibil așa ceva ? 
Să luăm un caz.

Niculina Boeșteanu din Capitală 
și-a cumpărat un șifonier, o cana
pea, un fotoliu pat și alte piese, 
toate însumînd peste 12 000 lei. 
Acasă a constatat că dacă îl 
umple cu haine, șifonierul se lasă 
la mijloc ; canapeaua tip „Como
da" are un spătar solid, care teo
retic se spljină pe doi bufoni miti
tei, iar practic pe nimic ; brațele de 
lemn ale fotoliului s-au descleiat 
la prima atingere. Deci. defecte 
dintre cele mai serioase.

— Sînt defecte ascunse — ne-a 
spus tovarășul I. Arie, responsabi
lul magazinului de unde a fost cum
părată mobila. Doar specialiștii ar 
putea să Ie sesizeze.

La depozitul O.C.L. „Mobila" 
există un corp serios de specialiști. 
Cum recepționează ei mobila ?

— Prin sondaj, nl se spune. O 
piesă-două dintr-un vagon. De fapt, 
noi nu facem recepție calitativă,' ci 
numai cantitativă. Altceva nu ne 
permite spațiul.

Această explicație, deși demnă 
de reținut, nu-i poate satisface pe 
acei cetățeni care se adresează 
O.C.L. „Mobila’ pentru a reclama 
calitatea necorespunzătoare a măr
fii cumpărate. Ei vor accepta cu 
greu ideea că obiecte de dimensi
unile și valoarea mobilei sînt re
cepționate tot prin sondaj. Este o 
problemă care merită să stea în 
atenția industriei și a comerțului.

Specialiștii cu care ne-am con
sultat au și o propunere : Corpu
rile de controlori să nu mai de
pindă, din punct de vedere admi
nistrativ, de întreprinderi, ci de un 
for neutru. In asemenea condiții, 
diferitele controale pe care le e- 
fectuează comerțul în momentul 
de față, dai cu eficacitate scăzu
tă, nu ar mai fi necesare.

în concluzie : nu atît numărul 
verigilor de control este Important, 
cl organizarea lor corespunzătoa
re și cît mai eficientă.
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In pregătirea deschiderii Conferinței 
de solidaritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină

HAVANA 3 (Agerpres). — Co
mitetul international pentru pre
gătirea primei Conferințe de soli
daritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină a adop
tat ordinea de zi, precum și ra
portul ce va fi prezentat la con
ferință.

FESTIVITĂȚILE DE LA HAVANA
Cuvîntarea lui Fidel Castro

HAVANA 3 (Agerpres). — La 2 
ianuarie, poporul cuban a sărbă
torit cea de-a 7-a aniversare a vic
toriei revoluției din Cuba. Potri
vit tradiției, în Piața revoluției a 
avut loc o paradă militară și un 
miting al oamenilor muncii. In 
tribune se aflau conducători ai 
partidului și guvernului, reprezen
tanți ai organizațiilor revoluțio
nare și obștești, precum și dele
gați la conferința de solidaritate a 
popoarelor Asiei, Africii și Ame
rica Latine. La miting a luat cu- 
vîntul Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Cuban și prim-ministru al Repu
blicii Cuba. El a arătat că anul 
care a trecut a fost încununat de 
succese. Au fost efectuate mari 
transformări în aparatul adminis
trativ, s-a îmbunătățit.considerabil 
munca organizațiilor revoluțio
nare de masă, s-a întărit controlul 
și organizarea activității econo
mice din tară.

CU PRILEJUL ANULUI NOU

Luni, la ora 15, ora Havanei (22 
— ora Bucureștiului), a avut loc o 
întîlnire a conducătorilor delega
țiilor participante la conferință. 
Deschiderea oficială a primei Con
ferințe de solidaritate a popoare
lor din Asia, Africa și America 
Latină a fost anunțată pentru ace
eași seară.

Primul ministru al Cubei a sub
liniat din nou necesitatea întăririi 
capacității de apărare a tării.

F. Castro a consacrat o mare 
parte a cuvîntăriî problemelor a- 
griculturii. El a remarcat că în 
cursul anului trecut, cu toate con
dițiile meteorologice nefavorabile, 
au fost realizate succese de seamă 
în această ramură cheie a econo
miei cubane, în special în ceea ce 
privește plantarea trestiei de za
hăr și altor culturi.

în numele întregului popor cu
ban, F. Castro a salutat pe dele
gații la conferința de solidaritate 
a popoarelor Asiei, Africii și Ame- 
ricii Latine. El a subliniat că toate 
popoarele care luptă pot să con
teze întotdeauna pe ajutorul ne
condiționat și hotărît din partea 
Cubei.

Lucrul cel mai principal este să 
se găsească drumul just de luptă 
a fiecărui popor. Acest lucru îl 
poate face numai poporul însuși.

Instaurarea stării de urgență 
in Volta Superioară

• Puternice demonstrații in capitală 
împotriva măsurilor de austeritate
• Ciocniri intre politie și manifestant!

OUGADOUGOU 3 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță, citind 
postul de radio Ougadougou, că 
Maurice Yameogo, președintele 
Voltei Superioare, a decretat stare 
de urgentă în întreaga tară pen
tru „a preveni orice tentativă de 
lovitură de stat". Autoritățile au

Republica Africa Centrală

A fost format 
un nou guvern

BANGUI 3 (Agerpres). — Colo
nelul Bokassa, care, printr-o lovi
tură de stat a preluat puterea în 
Republica Africa Centrală, a for
mat luni noul guvern, anunță a- 
gentia France Presse. El cumulea
ză funcțiile de președinte al repu
blicii, de șef al guvernului și de 
ministru al apărării. în echipa mi
nisterială au intrat alți 9 membri, 
din care 3 au făcut parte din for
mația fostului președinte Dacko. 
Ministru de externe a devenit An
toine Guimali, iar ministru de in
terne, Arthur Bandio. 

interzis toate întrunirile politice și 
demonstrațiile. într-un mesaj ra
diodifuzat președintele Yameogo a 
arătat că autoritățile din Volta Su
perioară au descoperit un complot 
condus de Joseph Ouedraogou, fost 
președinte al Adunării Naționale.

Luni dimineața, la Ougadougou 
•— capitala Voltei Superioare — au 
avut loc demonstrații violente. De
monstrațiile s-au desfășurat, în
deosebi, în jurul palatului prezi
dențial, protejat de unități de 
tancuri, armată și poliție. Pentru 
a împrăștia pe manifestanți, poli
ția și jandarmeria au făcut uz de 
grenade cu gaze lacrimogene. De
monstrațiile, relatează agenția 
Associated Press, au coincis cu 
greva generală, declarată de sindi
catele din Ougadougou în semn de 
protest împotriva măsurilor de 
austeritate economică adoptate de 
Adunarea Națională la sfîrșitul lu
nii decembrie. (Aceste măsuri pre
văd, printre altele, reducerea cu 20 
la sută a tuturor , salariilor).

Au fost semnalate, de aseme
nea, manifestații și în alte regiuni 
ale Voltei Superioare. Serviciile 
telefonice au fost întrerupte, iar 
postul de radio și-a încetat emi
siunile întrucît salariații participă 
la greva generală.

GENEVA

Expoziție de pictură 
românească

Printre manifestările artistice 
remarcabile din aceste zile de în
ceput de an, un loc de frunte îl 
ocupă expoziția de pictură con
temporană românească deschisă 
în galeria Cottet-Hohn, una din
tre cele mai prestigioase săli ge- 
neveze. Sînt reunite aici creații a 
16 pictori — aproape o mie ule
iuri, desene și picturi pe sticlă, 
oferind, in ansamblu, o imagine 
asupra unei arte bogată în sen
suri, cu virtuți coloristice ce ex
primă optimismul poporului ro
mân.

Publicul, neobișnuit de nume
ros, nu ezită, de altfel, să-și în
credințeze cărții de impresii a 
expoziției emoția pe care o în
cearcă. „O expoziție fascinantă", 
notează lapidar un vizitator. Un 
altul afirmă că „este tulburător 
să afli poezia din frumosul ro
mânesc", iar un al treilea își ex
primă „toată admirația și sim
patia pentru acești artiști dina
mici și autentici".

Horia LIMAN

„Istoria mișcării 
muncitorești din Germania"

BERLIN 3 (Agerpres). — In Edi
tura „Dietz" din Berlin au apărut 
primele două volume ale „Istoriei 

; mișcării muncitorești din Germa- 
nia“. Această lucrare, care va avea 
în total 8 volume, va oglindi — 

' menționează agenția A.D.N. — ca
lea clasei muncitoare germane în- 
cepînd de la apariția primelor or
ganizații muncitorești din Germa
nia și pînă la construcția desfă
șurată a socialismului în R.D.G., 
sub conducerea P.S.U.G.

La elaborarea lucrării a partici
pat un colectiv de autori condus de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Sărbătoarea națională 
a Uniunii Birmane

Astăzi poporul birman aniversea
ză un eveniment memorabil din is
toria țării sale — ziua, independen
ței. La 4 ianuarie 1948, după o în
delungată luptă împotriva opresiu
nii colonialiste, a fost proclamată 
independența de stat a Uniunii Bir
mane. Acest eveniment a marcat o 
nouă etapă în viața poporului bir
man, care și-a concentrat energiile 
creatoare pentru a lichida greaua 
moștenire a trecutului colonial și a 
consolida independența patriei.

Eforturile depuse în acest sens 
se oglindesc în succesele obținute 
pe calea renașterii naționale. In cei 
18 ani pe pămîntul Birmaniei și-au 
făcut apariția primele obiective in
dustriale aparținînd sectorului de 
stat, sector ce capătă o tot mai 
mare pondere în economia națio
nală. Schimbări înnoitoare s-au 
produs și în agricultură. Măsurile 
de reorganizare a economiei in
fluențează favorabil situația popu
lației.

Pe o stradă din Rangoon

în domeniul politicii externe, Bir- 
mania se pronunță pentru neade- 
rare la blocuri militare, pentru co
laborare cu toate țările, indiferent 
de sistemul for social și politic.

între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Birmană s-au sta
tornicit de-a lungul anilor legături 
de prietenie. Poporul român urmă
rește cu simpatie eforturile po
porului birman îndreptate spre con
solidarea independenței, spre dez-> 
voltarea economică și social-cul- 
turală a țării sale. Cunosc o 
continuă dezvoltare relațiile eco
nomice și culturale dintre ță
rile noastre. O contribuție impor
tantă la întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-birmane 
au adus întîlnirile dintre oamenii 
de stat ai celor două țări. Cu pri
lejul sărbătorii naționale a Uniunii 
Birmane, poporul român transmite 
poporului birman călduroase feli
citări și urări de prosperitate și 
pace.

varșovia

1966 SĂ ADUCĂ 
VICTORII ÎN LUPTA 
DREAPTĂ
A POPOARELOR
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — In 

cuvîntarea rostită cu prilejul Anu
lui Nou, W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a subliniat 
succesele importante obținute în 
anul 1965 în dezvoltarea întregii 
economii naționale a R. P. Polone, 
arătînd că în industrie și în agri
cultură au fost obținute rezultate 
bune, de asemenea în construcția de 
locuințe și în creșterea numărului 
cadrelor calificate, necesare econo
miei naționale.

Pentru noul an, a spus vorbito
rul, urăm pace tuturor statelor și 
popoarelor. încetarea războiului în 
Vietnam depinde de faptul dacă în 
S.U.A. va învinge judecata sănă
toasă și dacă se va înțelege necesi
tatea de a se renunța la calea a- 
venturistă primejdioasă a agresiu
nii împotriva poporului vietnamez.

Fie ca anul 1966 să risipească no
rii războiului, a spus W. Gomulka, 
să îndrume toate statele și popoare
le pe calea colaborării și dezvoltă
rii pașnice, fie ca el să aducă vic
toria în lupta dreaptă a multor po
poare pentru dreptul de a deveni 
stăpîne la ele acasă.

berlin

PROPUNERE 
DE TRATATIVE 
ÎNTRE CELE DOUĂ 
STATE GERMANE

BERLIN (Agerpres). — După cum 
anunță agenția A.D.N., într-o cu- 
vîntare de Anul Nou, transmisă la 
posturile de radio și televiziune, 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. și președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, a prezentat o propunere 
pentru asigurarea păcii în Germa
nia. Consiliul de Stat al R. D. Ger
mane propune Bundestagului nou 
ales al R. F. Germane ca ambele 
state germane să renunțe la înar
marea atomică și la participarea la 
dreptul de a dispune, sub orice for
mă, de arme atomice, să recunoas
că actualele frontiere din Europa, 
să stabilească relații diplomatice 
cu toate țările N.A.T.O. și cu toate 
țările Tratatului de la Varșovia. 
Ambele state germane să se pro
clame dispuse să ducă tratative 
pentru dezarmare în Germania, să 
renunțe în mod solemn la orice mă
suri, legi sau dispoziții care ar blo
ca calea spre o înlăturare a dez
membrării și spre reunificare, ca 
de pildă înarmarea atomică, legi 
excepționale etc. Guvernele celor 
două state germane să organizeze 
tratative în scopul unei normali
zări a relațiilor dintre statele ger
mane și dintre cetățenii lor. Pentru 
a servi pacea și dezarmarea — a 
spus Walter/ Ulbricht — germanii 
din Est și din Vest trebuie să-și 

manifeste interesul pentru admite
rea ambelor state germane la 
O.N.U. Dacă printr-o dezarmare în 
Germania se va reuși să se ajungă 
la o destindere în Europa, aceasta 
va fi în același timp o contribuție 
pozitivă la securitatea și pacea în
tregii Europe.

BUDAPESTA

INTENSIFICAREA 
LUPTEI PENTRU PACE- 
0 MARE SARCINĂ

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat poporului un
gar cu prilejul noului an, .Isțvan 
Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, a trecut 
în revistă realizările obținute în 
anul 1965, subliniind că ele oferă 
poporului ungar perspectiva unor 
mari progrese pe viitor. Bazele e- 
conomice ale Ungariei, a spus el, 
sînt sănătoase. Acum urmează să 
se desfășoare o activitate importan
tă în dezvoltarea economică, prima 
sarcină în noul an fiind îndeplini
rea cu succes a planului economic 
pe 1966. Datorită stabilității inter
ne și dezvoltării Ungariei, presti
giul internațional al țării a conti
nuat să crească în 1965.

Referindu-se la situația interna
țională, Istvan Dobi a subliniat că 
numeroase țări din lume au avut 
de suferit, fiind lipsite de pace și 
securitate „acolo unde puterile im
perialiste, în primul rînd S.U.A., 
s-au amestecat brutal în viața po
poarelor, amenințînd astfel cu iz
bucnirea unui al treilea război 
mondial". Dacă nu ar fi existat for
ța întregii lumi socialiste, a decla
rat Istvan Dobi, lumea s-ar fi pu
tut afla în fața unei conflagrații 
mondiale. Referindu-se Ia războiul 
de agresiune din Vietnam, el a sub
liniat că acest război va rămîne 
una din paginile cele mai întune
cate ale istoriei S.U.A. Intensifica
rea și extinderea luptei pentru pace 
este una din cele mai mari sarcini 
ale anului 1966 și poporul ungar, 
după puterile sale, trebuie să ' ia 
parte la îndeplinirea acestei sar
cini.

londra

PREOCUPĂRI PENTRU 
SOLUȚIONAREA 
PROBLEMELOR 
ECONOMICE

LONDRA (Agerpres). — La 31 
decembrie Harold Wilson, primul 
ministru al Angliei, a adresat prin 
radio un mesaj de Anul Nou po
porului englez. Wilson și-a mani
festat îngrijorarea în legătură cu 
situația internațională. Anul care 
a trecut, a spus el, a fost un an de 
frămîntări internaționale, dezamă
giri și speranțe înșelate. „In Asia, 
a spus el, continuă războiul din 
Vietnam, care ia proporții cu fie
care lună".

Referindu-se la problemele in
terne ale Angliei, în special la u- 
nele aspecte nesatisfăcătoare ale si
tuației economice, primul ministru 
a declarat că sînt necesare efor
turi încordate atît din partea gu
vernului, cît și din partea popu
lației pentru soluționarea lor.

ACCRA
i

EXPORTUL DE CAPITAL-
ARMĂ A
NEOCOLONIALIȘTILOR

ACCRA 2 (Agerpres). — In me
sajul de Anul Nou adresat poporu
lui ghanez, președintele Kwame 
Nkrumah a arătat, între altele, că 
actualele conflicte, între care răz-

Greva celor aproximativ 35 000 
de lucrători din transporturi, de
clarată la New York în prima zi 
a anului, a paralizat complet 
transportul !n comun. Ea a intrat 
in cea de-a patra zi și, potrivit 
agenției France Presse, riscă să 
se prelungească, ca urmare a 
faptului că nu s-a putut ajunge 
încă la nici un acord în cadrul 
tratativelor dintre reprezentan
ții greviștilor și municipalitate. 
Numeroase magazine, închise cu 
prilejul Anului Nou, nu s-au re
deschis. Noul primar al New 
Yorkului, John Lindsay, adresîn- 
du-se greviștilor prin intermediul 
posturilor de radio și televiziune, 
a făcut apel la încetarea grevei. 
Agenția France Presse menționea
ză că, deși pînă în prezent nu au 
fost luate măsuri excepționale, 
este foarte probabil ca municipa
litatea să recurgă la asemenea 
măsuri în cazul cind tratativele 
dintre sindicatul muncitorilor din 
transporturi și patronat vor con
tinua să rămînă în impas. în fo
tografie : un pichet de greviști în 
fața uneî Intrări a metroului

PARIS. In Franța începutul de 
an coincide cu încheierea ultimelor 
zile de activitate a vechii adminis
trații. Luni dimineața generalul de 
Gaulle.l-a primit pe președintele 
Consiliului de Miniștri, Georges 
Pompidou, după ce duminică l-a în- 
tîlnit pe președintele Adunării Na
ționale, Chaban Delmas. In cursul 
acestei săptămîni generalul urmea
ză să se consulte cu alte persona
lități politice. Potrivit majorității 
observatorilor, președintele repu
blicii dorește să culeagă cît mai 
multe informații și păreri asupra 
eventualelor remanieri ale actualei 
echipe ministeriale.

MAGDEBURG. Cu prilejul împli
nirii a 90 de ani de la nașterea lui 
Wilhelm Pieck, primul președinte 
al R. D. Germane, la Combinatul 
pentru prelucrarea cuprului „Wil
helm Pieck" din Mansfeld a avut 
loc o festivitate.

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că între 11 și 12 ianuarie va 
avea loc la Lagos conferința ex
traordinară a Commonwealthu- 

boiul dus de S.U.A. în Vietnam, si
tuația creată în Republica Domini
cană etc., continuă să amenințe pa
cea internațională.

Referindu-se la situația din Afri
ca, el a subliniat că neocolonialiș- 
tii folosesc o nouă armă împotriva 
popoarelor recent eliberate — ex
portul de capital. Președintele 
Nkrumah s-a pronunțat împotriva 
folosirii investițiilor de capital 
străin, care au drept scop menți
nerea într-un stadiu de înapoiere 
a țărilor în curs de dezvoltare. In 
cursul ultimilor ani, a spus el, po
porul ghanez a obținut succese im
portante în îndeplinirea progra
mului de industrializare a țării.

SCURTE ȘTIRI
lui. La lucrările conferinței și-au 
anunțat participarea următoarele 
țări membre: Jamaica, Malta, Ca
nada, Uganda, Malawi, Sierra 
Leone, Malayezia, Gambia, Zam
bia, Kenya, India, și Cipru. Nu 
și-au făcut cunoscută părerea 
Tanzania, Australia și Ghana. 
Zece din țările membre vor fi 
conduse de prim-miniștri, iar trei 
vor fi reprezentate de membri ai 
guvernelor.

SANTO DOMINGO. Colonelul 
Armando Sosa Leybâ, care face 
parte din forțele constituționaliste, 
a declarat duminică seara că tabă
ra „27 Februarie", unde sînt canto
nați soldați ai forțelor militare 
constituționaliste, a fost mitraliată

DAR ES SALAAM. In Zanzibar s-a anunțat naționalizarea altor șapte 
plantații aparținînd sectorului particular. Guvernul Zanzlbarului a trecut în 
uitimii doi ani în proprietatea statului 650 asemenea plantații.

VIETNAMUL DE SUD

LOCALITĂȚI DE COASTĂ
SUB FOCUL FORJELOR PATRIOTICE

SAIGON 3 (Agerpres). — în ul
timele două zile, în Vietnamul de 
sud au continuat lupte violente 
între forțele patriotice și cele a- 
mericane.

După cum remarcă agenția 
France Presse, forțele patriotice 
continuă să țină sub foc localita

în două rînduri, la 26 și 31 decem
brie, din direcția portului Santo 
Domingo, unde forțele armate de 
dreapta ocupă fortul Ozama. El a 
precizat că atacul de la 31 decem
brie a fost efectuat cu mitraliere 
prevăzute cu dispozitive de amor
tizare a zgomotului. Intre timp a- 
gențiile de presă anunță că la San
to Domingo au fost semnalate noi 

■ incidente.

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță 
că în ziua de 2 ianuarie Berlinul 
răsăritean a fost vizitat de peste 
70 000 de locuitori din Berlinul 
occidental. în total, în perioada 18 
decembrie —- 2 ianuarie 824 000 
de vest-berlinezi și-au vizitat ru
dele din capitala R. D. Germane. 

V, 1

tea de coastă Quang Ngai, situată 
la 540 km nord-est de Saigon. în 
seara zilei de 2 ianuarie patrioții 
au atacat portul Cong Hoa, situat 
la 15 km sud de Quang Ngai.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă semnalează lupte în regiu
nea de nord a țării, unde în cursul 
zilei de duminică unități ameri
cane ale brigăzii aeropurtate 173, 
sprijinite de efective australiene, 
au angajat lupte violente cu for
țele patriotice.

★
După cum transmite agenția 

„France Presse", președintele Fili- 
pinelor, Ferdinand Marcos, a accep
tat să trimită trupe filipineze în 
Vietnamul de sud. Știrea a fost a- 
nunțată la 1 ianuarie de ziarul 
„Manilla Chronicle", care citează 
surse din apropierea președinte
lui.

I Azi încep discuțiile 
I în problema conflictului 
I indo-pakistanez

TAȘKENT 3 (Agerpres). — Luni 
■ au sosit la Tașkent președintele 
I Pakistanului, Ayub Khan, și pre

mierul indian, Lal Bahadur Shas- 
tri, însoțiți de delegațiile respec- 

Btive, pentru tratative în problema 
conflictului de frontieră indo-pa- 
kistanez.

8 Luni seara, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, a avut o întrevedere

Seu președintele Pakistanului, Ayub 
Khan. In aceeași seară, Alexei Ko
sîghin a avut o întrevedere cu pri- 

Imul ministru al Indiei, Lal Ba
hadur Shastrî. Potrivit proiectelor 
inițiale, Ayub Khan și Lai Ba- 

B. hadur Shastri urmează să înceapă 
azi convorbirile.

LONDRA. 2 000 de docheri din 
portul Dublin au declarat duminică 
grevă. Au fost întrerupte lucrările 
de încărcare și descărcare a celor 
33 de nave ancorate în principalul 
port irlandez.

NEW YORK. Președintele 
Institutului de electronică din 
Berkeley (statul California — 
S.U.A.), profesorul Bernard O- 
liver, a declarat că pentru a 
afla dacă există civilizație a- 
semănătoare cu a noastră pe 
alte planete este necesară con
struirea unei antene gigantice 
de televiziune capabilă să cap
teze emisiunile provenite de 
la o distanță pînă la 200 de ani 
lumină. Antena, a cărei con
strucție a propus-o, va „cu
prinde" aproximativ 80 000 de 
stele, dintre care un mare nu
măr pot constitui centrul unui 
sistem planetar asemănător cu 
cel al Pământului.

Cînd se vinde 
pielea ursului 
din pădure...

Pînă nu de mult întreaga pre
să engleză a descris pe larg a- 
vantajele explorării gazelor na
turale descoperite în Marea Nor
dului. Aceleași ziare au început 
însă să renunțe la optimismul 
afișat și chiar să folosească'mo
dul condițional în relatările lor 

despre presupusele bogății sub
marine. De ce această schim
bare ? Ziarul englez „Sun" in
formează că de vină sînt neînțe
legerile ivite între British Petro
leum (BP), întreprinderea care 
extrage gaze naturale într-un 
sector din zona Mării Nordului 
repartizată Angliei, și clientul 
său potențial — Consiliul Ga
zului din Londra. Conflictul s-a 
născut în legătură cu prețul pe 
care trebuie să-l plătească a- 
ceasta din urmă pentru gazele 
furnizate.

Stadiul lucrărilor de forare 
este pînă în prezent prea puțin 
avansat: a fost săpat un singur 
puț, ceea ce face ca gazele na
turale obținute să revină la un 

. preț de cost foarte ridicat. Pen
tru ca zăcămîntul să aibă valoare 
comercială, ar fi însă nevoie să 
fie forate cel puțin alte patru pu
țuri. Aici își au originea neînțele
gerile .ivite. „B.P." cere Consiliului 
Gazului să semneze în ianuarie 
un contract prin care să contri
buie la lucrări cu o sumă dh cel 
puțin 20 milioane lire sterline. 
Or, propunerea aceasta este con
siderată de cercurile în cauză ca 
o manevră pentru a obliga Con
siliul Gazului să se angajeze, 
înainte ca potențialul zăcămân
tului de gaze din Marea Nordu
lui să fie cunoscut.

Pe de altă parte, Consiliul 
pretinde ca el să fie singurul 
client al lui British Petroleum 
și, totodată, să-și poată modifica 
achizițiile de gaze, în funcție de 
necesități, în măsură de 50 la 
sută peste sau sub cantitatea 
contractată inițial. Aceste pre
tenții sînt considerate de socie
tatea producătoare ca inaccepta
bile, ceea ce a adus un element 
în plus în neînțelegerile dintre 
cei doi parteneri. Pe fir au in
trat și unele societăți străine din 
Olanda, Nigeria și Venezuela 
care oferă gaze la un preț mult 
mai scăzut decît cel cerut de 
British Petroleum, fapt ce încli
nă mai mult balanța în favoarea 
Consiliului Gazului.

Avînd în vedere toate aceste 
elemente nu este de mirare că 
șansele companiei engleze anga
jate într-o afacere ale cărei re
zultate puteau fi doar presupuse, 
sînt privite cu oarecare scepti
cism... British Petroleum se gă
sește în situația celor din poves
tea cu pielea ursului din pădure 
vîndută la tîrg...

Gabriela MANTU
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