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STIMULENT PUTERNIC
MUNCA COOPERATORILOR

Uneori, așa se naște o Idee; 
meditînd, comentînd asupra 
unui produs la care și-a adus 
contribuția intregul colectiv și 
la care te simț! părtaș. Foto
reporterul nostru a surprins 
ieri la Fabrica de mașini elec
trice din Capitală un grup de 
tineri din sectorul de încercări, 
Intr-un răgaz, în care conti
nuă totuși să discute asupra 
caracteristicilor tehnice ale 

motoarelor probateFoto : R. Costln
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Traducînd în viață indicațiile partidului privind îmbunătățirea sistemului de retribuire a muncii, un număr mare de cooperative agricole de producție din regiunea Iași, ca și din celelalte regiuni ale țării, au extins, în ultimii ani, acordarea cu regularitate a avansurilor bănești, la intervale cît mai‘mici, lunar sau cel puțin din. două în două luni.Acordarea în mod organizat a avansurilor bănești, în raport cu munca efectuată (după numărul de zile-muncă). asigură satisfacerea nevoilor bănești curente ale cooperatorilor, îi stimulează. în muncă. In toate .unitățile unde s-a aplicat, această măsură a contribuit la creșterea cointeresării materiale a cooperatorilor, fapt subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965. Experiența cooperativelor agricole de producție din Tîrzii, Moțca. și altele, care acordă de mai mulți ani avansuri bănești lunare, a scos în relief forța stimulatoare în munca membrilor cooperatori a avansurilor. De exemplu, la cooperativa de producție din Tîrzii, raionul Huși, acordarea a- vansurilor bănești, din două în două luni, pînă în anul 1960 și lunar din 1961, a contribuit, alături de retribuirea suplimentară, la creșterea simțitoare a numărului de zile muncă; în anii 1960—1964, în medie au revenit cîte 222 zile-muncă pe un cooperator activ. In trecut, cînd.nu se asigurau avansuri bănești periodic, oamenii căutau a- ceste surse de venituri în altă parte. Cu totul altfel stau lucrurile acum. Cooperatorii participă cu regularitate la muncă, contribuind la creșterea producției medii la hectar. în perioada a- mintită, recolta la hectar a crescut cu 600 kg la porumb, cu 350 kg la floarea-soarelui și cu 7 400 kg la sfecla de zahăr. Veniturile bănești la suta de hectare teren agricol au crescut de la 80 000 la 190 000 lei, ceea ce a permis ca, în ultimii ani, să se asigure lu-

nar avansuri bănești de 7—10 lei la zi-muncă.Și nu numai în cooperativele puternice se procedează în acest fel. Unele unități mai puțin dezvoltate, ca cele din Bălțați, Tg. Frumos, Lunca-Pașcani și altele au introdus plata lunară a avansurilor bănești tocmai pentru a-i stimula în muncă pe cooperatori. Rezultatele obținute au confirmat eficacitatea sporită a a- cestei metode. Astfel, acordarea cu regularitate a avansurilor bănești lunare, la cooperativele agricole Bălțați și Ruginoasa, raionul Pașcani, a contribuit la creșterea participării la muncă de la 83—85 la sută în anul 1963, la peste 95 la sută în anul 1965. In timp ce în anii trecuți, la cooperativele amintite, executarea unei prașile dura peste două săptămîni, iar recoltatul culturilor de toamnă — a- proximativ două luni, în anul 1965 o prașilă la porumb a durat 5—6 zile, iar strînsul recoltei de toamnă — mai puțin de o lună. In ultimii trei ani, producția medie la hectar la aceste cooperative a crescut la grîu și porumb cu peste 600 kg, la floarea-soarelui cu circa 300 kg, la sfecla de zahăr cu peste 5 000 kg etc. Fără îndoială, aceste rezultate se datoresc aplicării complexului de măsuri agrotehnice, dar într-o mare măsură ele sînt rezultatul măsurilor de cointeresare materială, printre care acordarea avansurilor lunare.Cu tot progresul realizat în a- ceastă privință, unele consilii de conducere ale cooperativelor agricole neglijează acordarea avansurilor bănești lunare. Dîndu-se doar 2—3 avansuri pe an, se ridică decît la circadin veniturile în bani planificate la zi-muncă, se acordă împrumuturi. Acestea duc adesea la
care nu30 la sutăîn schimb
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crearea de debitori care
Ing. Victor COSCIUG
set de laborator
fa stațiunea experimentală 
agricolă Podu lloaiei-lași

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cum se fructifică
documentarea în străinătate

a cadrelor tehnice?

Vestigii ale unor vremuri înde
părtate sînt studiate cu aten
ție la Institutul de Arheologie 

al AcademieiFoto : Agerpre»

Stăteam la o parolă cu secreta
rul sfatului din comuna Daia, 
regiunea București. Fără să bată 
la ușă, dă buzna în birou un ce
tățean cu o capră în brațe. A 
lăsat-o jos, pe podea, și a în
ceput :

— Priviți-o, tovarășe secretar, 
trage să moară.

— Dar ce are ?
— Nu știu, a apucat-o așa, 

dintr-o dată.
— Ventuze i-ai pus, de gălbe- 

nare i-ai tăiat ?
— Tovarășe secretar, capra t 

pe moarte și dumneavoastră vă 
arde de glumă I

— De ce vii la 
mine ? Ce, eu 
sînt veterinar ? 
Du-te la el.

— Am fost, el 
n-are ce 
mai facă, 
spus să 
la dumneavoas
tră. A zis că 
moare pînă aici.

— Plimb-o pî
nă 
După 
popii, 
aici, 
cu doi martori.

— Și ăia 
morți ? — 
eu, cu

— Nu, tovară
șe, doi 
vii. Să semneze 
și ei actele 
tru decesul 
prei.

N-a zis 
capră, că a in
trat în birou un 
alt cetățean. Ăs
ta nu venise 
capra, nici 
plugușorul 
nici măcar cu 
un bou în spinare. (Nu exagerez, 
în foiletoane se poate. Cetățea
nul era stră-strănepotul lui Her
cule). Boul însă era bou, dar era 
scăldat în sînge (iertați naturalis
mul).

— Dădu un camion peste 
tovarășe secretar. Un camion 
număr de București. Numărul 
i-l putui lua, că era în viteză.

— E mort ? întrebă secretarul. 
După care luă o oglindă de bu
zunar, o puse la botul boului și după ce observă că oglinda nu se

să-i 
Mi-a 

viu

decedează, 
ce dă ortu’ 

o aduci 
împreunătot întreb 

sadism.

martori

aburește, îi spuse proprietarului 
fostului trăgător la jug :

— Aleargă după doi martori și 
vino cu ei încoa, să-i facem ac
tele.

Rămași singuri am cerut expli
cații.

— Tovarășe, ce ești dumneata: 
Morgă ori secretar de sfat popu
lar comunal ?

— Secretar, 
tele... Toate 
tăniile care 
riul comunei 
se în fața secretarului de sfat. 
Hotărîrea ar fi

Dar eu semnez ac- 
animalele și oră- 

mor pe terito- 
trebuie să fie adu-

FOILETON

Tinerii a căror biografie începe din anii ’45 încoace își vor reprezenta destul de greu chipul societății românești de acum douăzeci, treizeci sau cincizeci de ani pentru bunul motiv că vor găsi prea puține elemente de comparație. Pentru tînărul de azi va fi greu să înțeleagă chiar și o simplă cifră de statistică seacă. La o sută de locuitori, optzeci țărani; din restul de douăzeci, zece muncitori și mici meșteșugari, iar alți zece — învățători, profesori, funcționari, ingineri, medici etc.Tînărul de azi, care își reprezintă relativ cu ușurință traiectoria electronilor, își va reprezenta ceva mai greu structura simplă și săracă în nuanțe a societății românești de acum treizeci de ani. Nu-i vorba numai de sat, care-și ducea veacul într-o sublimă izolare de civilizație. Existau doar și orășele. Unele dintre ele, ca Bîrladul de pildă, foarte vechi. Pentru cine nu le-a cunoscut acum treizeci de ani, va fi greu să le reconstituie pornind de la chipul lor contemporan. Citiți nuvelele și povestirile sadovenlene despre tîrgurile moldovenești.Peste cîteva luni se va desfășura un recensămînt al populației și al locuințelor. In relatarea apărută de curînd în ziare se spune: „In cei aproape zece ani care au trecut de la ultimul recensămînt, în țara noastră au avut loc profunde transformări social-economice, care au determinat importante schimbări în numărul și structura populației. Totodată în a- cești ani s-a înfăptuit un vast program de construcții de locuințe. Prin această acțiune se urmărește obținerea de date statistice amănunțite asupra populației după diferite caracteristici demografice, so- cial-culturațe, economice, profesionale, de repartiție geografică, asupra fondului de locuințe și a condițiilor de locuit. Cunoașterea detaliată a acestor date este imperios necesară pentru elaborarea planurilor anuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale, de ridicare continuă a nivelului de trai material și cultural al poporului".Desigur, esențialul e exprimat lapidar și limpede. O măsură cît se poate de firească de bună gospodărire. Totuși, m-aș încumeta să aștern pe hîrtie unele gînduri care mi-au trecut prin minte citînd mai sus-amintitul recensămînt. Firește, nici aproximativ n-aș putea prezice măcar una

nesc București al U.T.C. Inginerul Mircea Herțescu de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Iași a studiat în R. F. Germană și Austria unele probleme ale prelucrării maselor plastice. Totuși, cînd s-a întors a primit transferul pentru șantierul hidrocentralei de la Porțile de Fier; ing. Gheorghe Tincu, de la aceeași fabrică, s-a transferat la Fabrica de antibiotice din localitate. Tot prin transfer au plecat să lucreze, în cele mai felurite domenii, 26 de ingineri de la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej, care, cu toții își completaseră în prealabil peste hotare pre- surprmzătdr de mulți gătirea profesională în probleme nemijlocit legate Vie profilul producției acestei unități industriale. După o deplasare de trei luni în U.R.S.S. ing. Virgil Duțu, de la Uzina de alumină din O- radea, a fost transferat în Ministerul Industriei Chimice, unde activitatea sa este mult mai puțin legată de cunoștințele căpătate. Transferarea acestor tovarăși în alte domenii, uneori a- proape imediat după vizita de informare, documentare sau specializare, nu oglindește grija și răspunderea forurilor respective pentru valorificarea călătoriilor de a- cest gen.Se ivesc și altfel de situații.
Uneori, celor care au analizat ori 

s-au documentat peste hotare In di
ferite probleme tehnice nu li se creează 
timpul necesar să se ocupe de pune
rea în practică a ideilor și soluțiilor 
studiate. Abia înapoiat dintr-o de-

este absolut necesar ca de aplicarea 
lor șl a măsurilor de orice natură pro
puse la reîntoarcerea din străină
tate să se ocupe, în primul rînd, cel 
care au efectuat deplasarea. Prezența și contribuția lor la această activitate nu pot fi suplinite de memoriile tehnice întocmite de ei, oricît de erudite, de conștiincios redactate și de bogate în conținut ar fi acestea. Continuitatea muncii 
cadrelor în domeniile în care s-au 
informat, documentat sau specializat 
joacă în această privință un rol ho- 
tărîtor.Ne-am interesat la cîteva întreprinderi și ministere, cu ce se ocupă în prezent inginerii reîntorși după un anumit stagiu de perfecționare îp străinătate. Am constatat Că" f---—--- ’*«dintre ei nu se ocupă, așa cum ar fi fost normal, de problemele pe care le-au studiat, că unii nici măcar nu mai lucrează în uzinele sau în domeniile pentru care s-au pregătit pe cheltuiala statului. Ministerele și conducerile uzinelor,'cărora le revine în primul rînd răspunderea pentru modul în care sînt utilizați acești specialiști, s-au dispensat cu o ușurință inexplicabilă de serviciile lor, încredin- țîndu-le munci care nu au nimic sau în orice caz puțin comun, cu profilul pregătirii lor tehnice.Aproape imediat după ce s-au întors din Franța, unde timp de mai multe săptămîni au fost oaspeții unor firme renumite, inginerii Beatrice Bunea și Gheor- ghe Minulescu, de la întreprinderea de piese radio și semiconduc- tori-Băneasa, au fost transferați în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, iar ing. Nicolae Daravoinea, de la aceeași întreprindere, a trecut în munca de activist al Comitetului orășe-

In scopul rezolvării optime a unor probleme tehnice complexe și inedite, statul a creat multor cadre cu înaltă calificare din întreprinderi posibilitatea de a studia nemijlocit, în diferite forme, experiența unor uzine cu activitate îndelungată din diferite țări. Trimiterea lor se face pe bază de contracte, acorduri sau alte înțelegeri încheiate cu întreprinderi și firme de peste hotare, fie în scopul efectuării unor schimburi de experiență, fie în scopul documentării sau specializării în diferite probleme tehnice. Reîntorși în uzinele unde lucrează, după o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată de muncă intensă și migăloasă,, marea, majoritate, a specialiștilor fructifică din plin, cu ajutorul colectivelor care le-au încredințat această misiune, ideile tehnice valoroase sugerate de cele văzute sau discutate cu gazdele în timpul șederii în străinătate. Eficacitatea economică a deplasărilor efectuate peste hotare, cu asemenea scopuri, confirmă deplina justețe a acestei practici menite să contribuie la introducerea noutăților tehnice în diferite ramuri ale economiei.Fructuoasă s-a dovedit deplasarea unor ingineri din fabricile de rulmenți din Bîrlad și Brașov în uzine similare din Uniunea Sovietică. La întoarcere, ei au adus unor tipuri de rulmenți anumite modificări constructive, au îmbunătățit tehnologia de fabricație, ceea ce a avut ca efect sporirea duratei lor de funcționare și, prin aceasta, realizarea unei economii anuale de un milion de lei. In urma călătoriei de documentare a unor specialiști de la Uzina mecanică fină-Sinaia în întreprinderi din Italia și Austria, au fost efectuate numeroase perfecționări ale tehnologiei de fabricație care au dus la obținerea unor economii ce depășesc 500 000 lei. Organizată în scopul studierii unor subtilități tehnologice specifice construcției de agregate frigorifice și pentru industria alimentară, deplasarea recentă în R. S. Cehoslovacă a doi specialiști de la uzinele „Tehnofrig" din dat cu îmbunătățirea duselor și realizarea mii de 640 000 lei. durata de asimilare a unor mașini și utilaje complexe, de înalt nivel tehnic, a fost scurtată datorită specializării unor cadre de tehnicieni și ingineri în diferite uzine din țările socialiste sau în întreprinderi ale firmelor din alte țări de unde au fost achiziționate licențe de fabricație.Cu toate acestea, în legătură cu vizitele cu caracter de lucru ale specialiștilor peste hotare se pun și asemenea întrebări : 
toate deplasările dau roadele scon
tate I Sînt fructificate pe deplin, pe 
măsura posibilităților reale, condifiile 
create de către sfat cadrelor tehnice 
din economie de a face cunoștință 
nemijlocit cu realizările unor între
prinderi străine renumite I își găsește 
utilizarea corespunzătoare în procesul 
de producție experiența acumulată pe 
această cale I Am considerat interesant și util să dăm, pe baza unor fapte concrete, răspunsuri la întrebările amintite.Se înțelege că pentru a fructifica la maximum studiate,

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

rbinevenită, dacă 
n-ar fi de-a-n- 
doaselea. Or, cum 
ar spune Cara- 
giale, vice-versa. 
In loc să ne du
cem noi să con
statăm, vine te
renul la noi, cu 
orătănii cu tot. 
Uneori, vin ce
tățeni cu ani
male și orătă
nii doborîte de 
o boală. Trec, 
cu corpul neîn
suflețit, prin tot 
satul. Împrăștie 
microbi... Cîte- 
odată se nime
rește să vină cîte 
unul tocmai cînd 
oficiez o cunu
nie.

N-a zis bine 
cununie, că se și 
auzi' un huruit, 
un zgomot stra
niu. Ușa căzu la 
pămînt și nu 
numai ușa, ci și 
zidul. Intră peste 
dărîmături un 
elefant. Chiar un 

e-le-fant. Dacă nu mă credeți, 
poftim I Chiar eu stau de vorbă 
cu el.

— Cu ce ocazie ?
— Eu am lucrat la un circ de pe 

aici, a început elefantul, oftînd 
printre lacrimi. Noi, elefanții, 
știți foarte bine, în Africa avem 
cimitirele noastre. Cînd ni se face 
de închis ochii pe vecie, o luăm 
din loc. Partea proastă e că sînt 
în deplasare... Dar am auzit că 
în această comună secretarul sfa
tului se ocupă de înmormîntarea 
noastră, a animalelor patru-

de Nicufă TANASE

pen- 
ca-

bine

buhaiul. Venise cu

el, 
cu 
nu

(Continuare în pag. a III-a)

Cluj s-a sol- calității pro- unei econo- Neîndoielnic, în fabricație

SANTO-DOMÎNGO

Agravarea conflictului 
dintre președinte 

și armată
I

Componența noului 
guvern francez

SUBALIMENTATIA
9

Marclnd Împlinirea a 20 de ani de 
activitate, cea de-a XIII-a conferință 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru alimentație și agricultură (P.A.O.), 
ținută la Roma, a prilejuit un amplu 
schimb de păreri intre experții repre- 
zentînd țări din Europa, Asia, Africa, 
America .de Nord și America Latină. 
Despre unele mari probleme ale ali
mentației in zonele slab dezvoltate ale 
lumii, care își așteaptă încă rezolva
rea, vorbesc cititorilor „Scinteii" 
pafticipanții la masa rotundă organi
zată de corespondentul nostru în Ita
lia. Șă le dăm cuvintul:

e un fenomen
demografic ?

Cum se pune în realitate 
problema creșterii 
potențialului de alimentație 

popoarelora
Mai mulți delegați, 

participanți la sesi
une, au vorbit des
pre așa-zisa „explo
zie" demografică exi
stentă astăzi în mai 
multe regiuni ale lu
mii, ca unul dintre 
factorii care influen
țează asupra proble
mei alimentației. Ce 
părere aveți despre a- 
ceasta ?— Fără îndoială, răspunde dr. B. R. SEN, 

directorul general al 
F.A.O., creșterea în ritm rapid a populației pla-

netei noastre joacă un rol important, dar nu se poate spune că el este determinant în chestiunea asigurării alimentației. înainte de toate se pune cării rilor tîtea sate este vorba de progresul economic general și, în cadrul acestuia, de dezvoltarea agriculturii.Recent, organizația noastră a dat publicității datele privind situația

problema valorifi- depline a pămîntu- care, în atîtea și a- locuri, sînt încă lă- în părăsire. Apoi

actuală în domeniul a- limentației și agriculturii. Privind lucrurile în perspectivă, se desprinde net faptul că rezervele alimentare totale ale țărilor în curs de dezvoltare vor trebui cvadruplate în următorii 35 de ani pentru a se asigura o a- limentație cît de cît corespunzătoare pentru populațiile acestor țări, în acest scop, fără îndoială că țările în curs de dezvoltare vor trebui să facă eforturi mari ; dar în același timp, se impune și pe plan internațional, ca o necesitate o- biectivă, intensificarea cooperării. Consider, de aceea că nu este timp de odihnă nici în domeniul gîndirii și nici al acțiunilor atîta vreme cît țările în curs de dezvoltare se

află în fața necesității sporirii producției și a productivității agricole. In aceste țări se constată rămînerea în urmă a agriculturii, numărul specialiștilor este încă mic, lipsesc lucrările tehnice pentru ameliorarea solului etc.
Pe piața internaționa

lă unele țări mai prac
tică discriminarea în co
merțul cu produse ali
mentare provenind din 
țările care și-au obținut 
nu de mult independen
ța. Aceeași discriminare 
se manifestă și în pri
vința acordării de cre
dite ; in cele mai multe 
cazuri acestea sînt con-

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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16,te-
15,30,

(completareOLD SHATTERHAND — film pentru

TELEVIZIUNE

18, (la

De Ia18,15;Creio-20,45.

ecran pano- 21,30.(completare 21, Capitol 9,30; 11,45;

PARIS—MUNCHEN : Bucegi (comple- sus) - 10; 1,2; 14; 16; 18,15; 20,30, (completare Plante acvatice) — 11,— Gimnastica de înviorare la domiciliu— Rețeta gospodinei e 9,30 — Emisiunecopil și tineretul școlar. Telejurnalul pio-

IN STANISLAS I : București — 9,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia - 9,45; 12; 18,45; 21, Modern — 10; 12; 14,15;21.ALBA : Victoria (completare Sesiunea
Tomis — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30,

CINEMATOGRAFE

19,30.

CINEMATOGRAFELOR ?

(Sighișoara) Foto : Edmund H6fer Amdupă• pen-

decît 
prin- 
prin-

ani, între ca-

ecrane a

REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20.® Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINĂ — 20.© Circul de stat : BAL MASCAT ȘI... ACROBAT — 16;

total ignorate". (Or-

O Teatrul de Operă și Balet : BĂRBIERUL• DIN SEVILLA - 11, CAVALERIA RUSTICANA ; PAI A- ȚE __ 19,30.© Teatral de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 10,30, LYSISTRATA — 19,30.© Teatrul Național „I. L. Caragiale*. (sala Comedia); MARIA STUART — 10, OAMENI ȘI ȘOARECI— 15,30, DOMNIȘOARA NASTASIA — 19,30, (salaStudio) : PATIMA ROȘIE - 10, TEZAURUL LUIJUSTINIAN — 15,30, MOARTEA UNUI ARTIST— 19,30.© Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 10,30, FIZICIENII — 20.© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE— 10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 15,30,DRAGĂ MINCINOSULE — 20, (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) ; JOCUL DE-A VACANȚA — 10, FII CUMINTE, CRISTOFOR ! — 15,30, CANIOTA— 20.« Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : CO- LOMBE — 10,30, OPT FEMEI — 16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA — 20.® Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : ȘCOALA NEVESTELOR — 20.• Teatrul Mic : SPECTACOL JAQUES FREVERT — 11, VULPILE — 19,30.
9 Teatrul evreiesc de stat: DOISPREZECE OAMENI FURIOȘI — 20.© Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale* : ONDINE — 20.• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODILUL - 11, MÎNA CU CINCI DEGETE — 19, (sala din str. Academiei) ; NĂZBÎ- TIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — 11.© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase* (sala Savoy):

© 8,50 ® 9,00 pentru nierilor. Monumentele patriei ; Sarmisegetuza. Filmul ; Povestiri din Rubovia „Zaza știe tot*.Poșta copiilor. ® 11,00 — Emisiune pentru sate
0 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) © 19,15 — Aventurile Iul Robin Hood : Cererea în căsătorie ® 19,45 — „Hai să dăm mînă cu mină" — Mărturii folclorice despre Unire. © 20,00 — Memoria caselor: CA- LISTRAT HOGAȘ 9 20,30 — Seară de teatru :ONDINE de Jean Giraudoux • în pauză : documentarul De la pescari adunate O 22,15 — Jurnalul levlzlunii (II), Telesport.

•ramie : Patria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;© TATĂL SOLDATULUI ■ Republica Cumpărătura) — 10; 12; 15; 17; 19;(completare Petrlcă și încă cineva) — 14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior (completare Gravuri revoluționare) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.

O PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII ȘI TINERET : Cinemateca — 9,30; 10,45.© CATIFEAUA NEAGRA — cinemascop : Luceafărul (completare Vezi, rîndunelele se duc) — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Festival (completare Cel mai puternici din Europa) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.©TRAGEȚI11,30; 13,45; 14,15; 16,30;16,30; 18,45;
9 CAMERA Marii Adunări Naționale — decembrie 1965) — 10;12; 14; 16: 18,15; 20,30, Feroviar (completare pescari adunate) — 9,30; 11,30; 13,45; 16;20,30.
O COPII ÎNDRĂZNEȚI : Central (completare nul pierdut) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lumina (completare Plante acvatice) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Munca (completare Pionieria nr. 6/1965) — 10;16,30; 18,30; 20,30, Pacea (completare Păpușarii) — 11; 16; 18; 20.• FATA LUI BUBE: Union — 9,30; 12,15; 15,15; 20,45, Miorița — 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45 ambele completarea Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965), înfrățirea între popoare — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15.® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.© ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER : Doina (completare Meciul de fotbal România — Portugalia) — 11,30; 13,45;. 16; 18,15; 20,30, Dacia Zgrlbulici) — 9—15 în continuare ; 17; 19; 21,15.• PRIMA ZI — SUITĂ BĂNĂȚEANĂ — ȘTIAȚI CĂ ?... MAEȘTRII ARTEI CIRCULUI — PRIZONIERUL PLANETEI ALBASTRE — PICIOARE UȘOARE — ARIPI ZBURĂTOARE — MECIUL DE FOTBAL ROMANIA - PORTUGALIA — NIMIC DESPRE ARHIMEDE : Timpuri Noi — 10—21 în continuare. « ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ —

cinemascop : Giulești — 12; 14,30; 16,30; 18,30|20,30, Rahova — 10,30; 15; 17; 19; 21.O ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN - cinemascop! Buzești (completare Nimic despre Arhimede) — lOj 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Ferentari (completare Cocoșelul de litrtie) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. © JUDEX : Unirea (completare Meciul de fotbal România — Portugalia) — 16; 18,15; 20,30.© MUNCILE LUI HERCULE : Grivița — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, Arta - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.© EXPRESUL tare Tot mai Drumul Sării 16; 18; 20.© COLINA :Flamura — 10; 12,30: 15,30; 18; 20,30.
O CREDEȚI-MĂ, OAMENI 1 : Flacăra — 16; 18; 20, Moșilor — 15,30; 18; 20,30.® HATARI — ambele seni : Vitan (completare Totul pentru viață) — 10; 13,15; 16,30; 19,45.
O BOCCELUȚA : Popular (completare Mărturiile trecutului) - 11,30; 16; 18,15; 20,30.• DUMINICĂ LA NEW YORK : Cosmos 18; 20.« A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O BABĂ : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
9 FEMEIA NECUNOSCUTA : Colentina 18; 20,30.
e DINCOLO DE BARIERA : Crîngași (completare întîlnire cu frumosul) — 16; 18; 20, Volga (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965) - 9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21.• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Progresul (completare YR cere decolarea) — 11,30; 15; 17> 19; 21.
O OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele serii) : Lira — 15,30; 19.© SAMBA : Cotroceni (completare A cui e vina ?) 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

. ■< CE NE OFERĂ ECRANELEft

Pastel de iarna

Știțz ciți oameni vad filmele 
prezentate, într-un an, pe ecranele 
cinematografelor noastre ? Aproa
pe două sute de milioane1

Impresionante, cifrele statistice 
oglindesc convingător dezvoltarea 
bazei materiale a rețelei cinemato
grafice, atracția considerabilă pe 
care filmul o exercită asupra ma
selor largi. Dar construirea și mo
dernizarea sălilor de cinema nu 
constituie un scop în sine, iar ceea 
ce interesează în primul rînd este 
nu pur și simplu numărul bilete
lor vîndute, ci măsura în care fil
mele respective răspund — prin 
valoarea și diversitatea lor — exi
gențelor în creștere ale spectato
rilor, cerințelor actuale ale vieții 
culturale, ale educării estetice a 
marelui public. Cum se prezintă, 
sub acest raport, repertoriul cine
matografelor noastre?

VREMEA',
r

Cum a fost

Principalul 
criteriu: 

valoarea 
artistică

reprezentînd circa 5 la sută producția mondială a anului, cest repertoriu, alcătuit de Direcția rețelei cinematografice și a difuzării filmelor, a cuprins pelicule din 25 de țări. Dintre acestea, îmi amintesc cu plăcere, de pildă, de „Cu mîinile pe oraș" (F. Roși), „Cronica unui bufon" (K. Zeman), „America, America" (E. Kazan), „Strigătul" (M. Antonioni), „Unchiul meu" (J. Tați), „A fost odată un moș și o babă" (G. Ciuhrai), „Colina" (S. lizărilor de fi adăugate mai cîteva, slabe din tistic. Ca denți, publicului rite numeroase așa-zise „filme comerciale" (de pildă „Samba", „Asta-i tot ce s-a întîmplat", „Femeia necunoscută"), „superproducții" citat aici, cîteva din

Lumet) ; pe lista rea- valoare ar mai putea cîteva titluri, dar nu- restul filmelor fiind punct de vedere arși în anii prece- i-au fost ofe-

Ieri tn țară : Vremea s-a menținut rece, cu cerul variabil, mai mult acoperit. S-au semnalat ninsori temporare în Banat, Transilvania, Moldova, Dobrogea și Bărăgan. Vîntui a suflat slab pină la potrivit din sectorul nordic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 12 grade la Intorsura Buzăului și minus 2 grade la Calafat, Bechetu și Turnu Măgurele. In București : Vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult acoperit. A nins slab. Vîntui a suflat slab pînă la potrivit din sectorul nordic. Temperatura maximă a atins minus 3 grade.
Cum va fiTimpul probabil pentru zilele de 10, 11 șl 12 Ianuarie. în țară : Vreme rece, cu nopți geroase. Cerul va fi mai mult noros. Va ninge temporar în cea mai mare parte a țării. Vînt potrivit cu intensificări în sud-estul țării. Temperatura se menține coborîtă. Minimele vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade, local mai coborîte, iai maximele între minus 10 și zero grade. în București : Vreme rece. Cerul va fi mai mult noros. Va ninge temporar. Vînt potrivit din est. Temperatura se menține coborîtă.

T

Participanții la anchetă au ară
tat că în ultimii ani repertoriul 
cinematografic a devenit mai larg, 
mai cuprinzător, incluzînd un nu
măr sporit de opere prestigioase, 
creații ale unor reprezentanți cu- 
noscuți ai diferitelor tendințe ce 
s-au impus pozitiv în lumea fil
mului. Dar — așa cum au subli
niat scriitorul TITUS POPOVICI, 
regizorul IULIAN MIHU, prof. ADRIANA IERCAN, de la Școala 
nr. 13 din Arad — din pricina mo
dului cum se fac selecția și pro
gramarea filmelor, ponderea pro
ducțiilor de valoare este încă mult 
prea mică în comparație cu aceea a 
peliculelor de duzină prezentate pe 
ecranele noastre.

După cum ne-a spus directorul 
Arhivei naționale de filme, DUMITRU FERNOAGĂ, „anul cinematografic 1965 a adus pe ecranele românești 142 de premiere,

(de ; ce necunoscută"), mediocre etc., la întîmplare, doar viueva urii filmele care, părerea mea, au constituit - tru spectatori — o evidentă pierdere de timp. în sfîrșit, aș vrea să menționez că anul 1965 nu a a- dus încă o rezolvare în ceea ce privește reluarea pe unor opere importante („Ceapaev' constituie numai o excepție)". La 
rindul său, tehnicianul GHEORGHE DUȚU, de la uzinele „Elec
tronica", subliniază: „să nu uităm, că, 
mai ales printre tineri, nu sînt puțini 
cei care acum Își formează gustul: 
filmele reprezintă, pentru aceștia, 
poate cea mai directă formă de edu
cație estetică. Și ce fel de înrîurire 
pot exercita niște filme așa de proas
te și de naive ca, spre pildă, „Mun
cile lui Hercule" sau „Ultima caval
cadă spre Santa Cruz" I — ca să amintesc doar două din exemplele, cele mai recente. De ce unele dintre cele mai importante filme ale ultimilor ani nu sînt prezentate și la noi ? Despre „Ultimul țărm" s-a scris că este o zguduitoare condamnare a războiului nuclear ; acest film a fost turnat a- cum cîțiva ani. N-ar fi normal să fie prezentat și pe ecranele noastre ? Cu un studiu atent sînt convins că s-ar putea găsi numeroa-

se opere mai vechi sau mai noi care ar putea îmbogăți repertoriul cinematografelor.
Fără îndoială că, militînd pen

tru preponderența creațiilor de 
înaltă valoare artistică în reperto
riul cinematografelor noastre, nu 
poate fi ignorat faptul că filmele 
costă bani și Că întreprinderea de 
difuzare trebuie să-și recupereze 
cheltuielile, să fie rentabilă. Dar 
multe filme de înaltă ținută s-au 
dovedit a fi în același timp și „co
merciale" — adică au avut succes 
de public, caracterul comercial al 
unei producții cinematografice ne- 
fiind nicidecum sinonim cu facili
tatea, cu concesiile artistice pro
prii producțiilor de serie. în cadrul 
anchetei a fost amintit, în acest 
sens succesul obținut de o se
rie de filme de artă care au 
rulat în ultimii 
re „Drumul spre înalta societa
te", „Canalul", „Samuraii", „Balada 
soldatului", „Singurătatea alergăto
rului de cursă lungă", „Camera în 
formă de L“, sau mai recent, „Co
lina". Părerea că', filmele bune nu 
sînt comerciale este greșită. Combă- 
fînd această părere, interlocutorii au 
cerut aducerea mai multor filme care 
să rămînă în memorie, opere cinema
tografice, dense, cu mesaj actual, in
terpretate de mari actori contempo
rani, care să ia locul peliculelor de
rizorii care abundă adeseori la noi. Ei au subliniat, pe bună dreptate, 
că principalul criteriu al selecției 
și întocmirii repertoriului de filme 
trebuie să fie calitatea, valoa
rea reală a operei.

Deconectare, 
nu cu 

„ersatzurî"

Un bloc își are viața lui și ea poate fi lungită sau scurtată prin modul cum este întreținut. Dar întîr- zierea unei reparații provoacă greutăți serioase și în viața locatarilor. în luna decembrie la administrația nr. 3 a raionului „Grivița roșie* au fost înscrise îd condică peste 500 de cereri pentru reparații mici : „s-au de- fectgt sifoanele de scurgere", „la chiuveta de la baie curge apa pe pereți*, „s-a spart o țeavă*, „curge robinetul de apă caldă", „s-a defectat caloriferul*...Sunăm la apartamentul 17 al blocului 2.— Cînd ați făcut re- clamația ?— Prima dată în luna mărtie a anului trecut, ne spune locatarul Minai Do- chia. Am revenit apoi de nenumărate ori. în luna decembrie am sesizat din nou administrația.— Și n-a venit meni ?— A venit un tînăr care țt spus că el nu se pricepe, dar că-1 va trimite pe maistru. Cum l-ați văzut dv., așa l-am văzut și eu. Am cumpărat materiale, am pregătit totul dar nu a venit nici un tehnician.— De ce nu trimiteți tehnicianul ? îl întrebăm pe administratorul 
Pintilie.— Micile reparații dau multă bătaie de — ne explică el. Noi a- vem la dispoziție o echipă de 6 oameni, iar în administrația noastră avem peste 2 200 de apartamente.Dar cum își face această echipă datoria ? Cine

dirijează activitatea ei, cine eșalonează urgențele, cine-o controlează ?Ni se spune că șeful de echipă. Șeful de echipă se autodirijează, se autopla- nifică, se autocontrolea- ză. Reclamațiile sînt înscrise, cum știm, într-o condică. Această condică

cadrul I.R.C.R.-urilor o e- chipă „fulger* pentru lucrările de maximă urgentă, ne spune el.— Ați propus-o ? V-ați dat interesul ca să fie creată, dacă o considerați absolut necesară?Nu. N-a propus nimic, nu s-a interesat de nimic.

tehnicieni de pe lîngă administrații pot face față 
cerințelor. Dar la întrebarea noastră cum se ex
plică reclamațiile nere
zolvate tovarășul inginer șef ne dă răspunsuri evasive : „echipele sînt organizate de puțină vreme, n-am avut fonduri,

de la

ni-

Gh.ne cap

Necazuri

pentru

man
9 PE „FIRUL" UNEI RE- 
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SE DEFECTEAZĂ ÎN MAR
TIE Șl SE REPARĂ ÎN IA

NUARIE® O MULȚUMIRE 
TOTAL NEJUSTIFICATĂ

® SE AȘTEAPTA UN NOU 
RĂSPUNS

reparații
este lăsată în seama șefului de echipă Nu ar fi normal ca cererile cetățenilor să fie în atenția administratorului, ca el însuși să asigure rezolvarea lor?— Ce ar fi de făcut, tovarășe administrator, ca reparațiile să fie executate la timp ?— După mine, I.A.L.-ul ar trebui să organizeze în

Hotărîți să aflăm ce se poate face ca cetățenii să fie scutiți de toate necazurile pe care le creează tărăgănarea reparațiilor ne ducem la I.A.L.Inginerul șef Dan Nițes- 
cu, cunoaște foarte bine situația Spre deosebire de administrator, inginerul Nițescu ne asigură însă că echipele de

n-am avut materiale*. Ce fel de fonduri, ce fel de materiale cînd, în realitate, pentru cele mai multe dintre reparații nu erau necesare mai mult de un clește sau un ciocan ? Ce materiale, ce fonduri îi trebuiau tovarășului inginer șef pentru ca tehnicianul să remonteze pur și simplu un sl-

fon de scurgere care a stricat un perete întreg în apartamentul locatarului Constantin Alexandroaia din blocul 6 al administrației nr. 3 ? Dar în cele mai multe cazuri cetățenii își asigură ei înșiși materialele necesare. Problema este cine le indică ce fel de materiale să-și cumpere, cine le montează ? De necrezut, dar unul din îndrumătorii tehnici ai I.A.L.-ului, respectiv S.G.L.-ul raional este foarte liniștit. Tovarășa ingineră șefă A. Duda este chiar mulțumită :— Ce se putea face s-a făcut — ne-a spus ea. N-am ajuns încă la perfecțiune 1 Iată formulată situația în modul cel mai straniu. Cînd aici nu s-au rezolvat nici cele mai elementare cerințe ale unei bune organizări în stare să asigure deservirea locatarilor 1Un asemenea mod de a privi lucrurile ne-a apărut și mai inexplicabil aflînd răspunsul în trei cuvinte al șefului adjunct al secțiunii de gospodărie loca- tivă a Sfatului popular al Capitalei, tov. Eugen Ior- dăchescu, la întrebarea noastră : ce părere aveți 
despre modul în care se 
rezolvă micile reparații în 
apartamentele cetățenilor?— O părere bună 1Tovarășul Iordăchescu ne-a promis un răspuns mai larg în scris. 11 așteptăm. Cetățenii vor să afle în mod serios de ce se tă
răgănează atît de mult 
efectuarea micilor repa
rații care le produc neca
zuri atît de mari.

Dumitru MINCULESCU

După părerea scriitorului TITUS POPOVICI, repertoriul cinematogra
fic din ultima vreme reflectă un anu
mit arbitrar în selecționarea filmelor, 
decurgînd din labilitatea criteriilor de 
apreciere șl din cunoașterea foarte a- 
proximativă a cerințelor spectatorilor. „O vreme, mai de mult, caracterul educativ al filmului era înțeles în mod didactic, tip lecție — ne-a spus 
interlocutorul; unor filme mari occidentale, în care modul de viață capitalist era supus unei critici pătrunzătoare, adînci, li se reproșa că „nu oferă soluții", uitîn- du-se, în mod neistoric, condițiile în care se fac aceste filme, contradicțiile creatorilor etc. Pe de altă parte, omul merge la cinema și ca să se distreze, să se destindă, să se deconecteze — ca să folosesc un termen mai la modă. Am senzația însă că în ultima vreme — cu excepții, evident — filmele „deconectante" capătă o pondere mult prea mare în ansamblul spectacolelor prezentate pe ecranele noastre. Și asta încă n-ar fi grav dacă majoritatea acestui gen de filme „distractive" n-ar fi și foarte proaste. Personal sînt un amator de filme de aventuri. Dar toată seria Winnetou e proastă în raport cu cărțile lui Karl May. „Ultima cavalcadă" e și mai proastă în raport cu excelentele western-uri mul tren din Gun Hill" sau Magnifici", cu marele filmCruz", pe care-1 aștept de zece ani și în care oamenii și faptele sînt DE ACOLO. Și, în orice caz, 
chiar și pentru criterii economico-fi- 
nanciare, nu cred că primele săli ale 
Capitalei erau cele mai indicate să 
adăpostească aceste nici măcar su
perproducții. Deci, deconectare, dar 
nu cu „ersafzuri".

Și alți participanți la anchetă au 
subliniat că în timp ce unele filme 
de mare succes — de la „Vikingii" 
pînă la „O duminică la New 
York" — își justifică prezența ca 
modele izbutite ale unor genuri de 
largă popularitate, altele, ilustrînd 
aceleași genuri, reprezintă un ba
last al repertoriului cinematogra
fic, ocupînd nejustificat locul unor 
creații de înalt nivel artistic.

Cum sînt selecționate și în vir
tutea căror criterii ajung pe ecran 
filmele străine? „Pe lîngă D.R.C.D.F.

funcționează o comisie de selecționare a filmelor, compusă din cineaști și critici cinematografici, reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de cultură care au contingente cu arta filmului — arată scriitorul IOAN GRIGORESCU, membru al acestei comisii. Comisia respectivă caută să impună-primatul artistic, recomandînd pentru difuzare, cu precădere, filme de valoare artistică și educativă. Ulterior însă 
se constată deseori o mare operati
vitate în perfectarea contractelor pen
tru achiziționarea filmelor comerciale 
și o încetineală exagerată în proce
sul aducerii pe ecrane a filmelor de 
arfă. Aici intervine, desigur, și comerțul cu legile lui, planurile de încasări, lucruri deloc neglijabile. Dar nu mi se pare justificat să ruleze cu atîta frecventă filmele de mare . ieftinătate artistică pe care nu le „salvează" nici vocea caldă a Sarei Montiel, cînd, în schimb, o suită întreagă de mari nume ale cinematografiei mondiale sîntson Welles, de pildă). In cadrul 
anchetei s-a insistat asupra nece
sității unei mai adinei cunoașteri 
a exigențelor și a psihologiei spec
tatorilor, necesitate argumentată 
între alții și de tehnicianul GHEORGHE DUȚU, care a obser
vat că și filmele de valoare aparent 
mai puțin accesibile își au un pu
blic receptiv, tot mai numeros.Arătînd că realizarea unei cotituri în problema repertoriului implică, între altele : o exigență sporită din partea comisiilor de selecționare; o informare operativă din partea specialiștilor D.R.C.D.F., pentru ca producătorii să ofere nu ceea ce vor, ci ceea ce li se cere ; reluarea anuală a cel puțin zece filme vechi, capodopere ale artei cinematografice, DUMITRU FERNOAGĂ a subliniat: „Lucrul cel mai important este, după părerea mea, ca toți lucrătorii din aparatul D.R.C.D.F. să considere în mai mare măsură filmul ca o artă și nu ca o marfă".

„Ulti- „Cei 7 „Vera

Regimul 
programării

Deosebit de importantă este pro
gramarea judicioasă a filmelor, 
asigurîndu-se un regim preferen
țial realizărilor celor mai valoroa
se. Numeroși cititori din Capitală 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
modul defectuos în care au fost pro
gramate unele filme de mina tnfîl. 
Astfel, „Cu mîinile pe oraș", crea
ție cu profunde semnificații sociale, 
considerată ca una dintre cele mal 
bune realizări ale anului, a rulat tn a- 
nonimat, fiind prea repede scos de la 
cinematograful unde fusese dat în 
premieră. Le fel, „Fata lui Bube" a fost 
schimbat de la cinematograful „Lu
ceafărul", unde făcea săli pline (pen
tru a fi înlocuit cu... „Muncile Iul 
Hercule"); că un asemenea film a 
fost socotit pe nedrept „necomerclal" 
de lucrătorii D.R.C.D.F. o dovedește, 
printre altele, faptul că la „Victoria", 
un cinematograf neîncăpător, zeci de 
oameni stăteau în picioare, la fleca
re reprezentație, ca să-l poată vedea. 
„A fost odată un moș și o babă", fil
mul cunoscutului regizor Grigori 
Ciuhrai, a avut de asemenea o pro
gramare necorespunzătoare. Aceasta 
în timp ce unele dintre principalele 
ecrane ale Capitalei erau ocupate de 
pelicule sub-ariistice.„33 de spectacole într-o singură zi, de la ora opt dimineața pînă a- proape de miezul nopții, la cinci sau șapte cinematografe cu facilul „Muncile lui Hercule" ; sau 18 spectacole pe zi cu submediocrul „Ultima cavalcadă spre Santa Cruz" (în concurență cifrică cu „îndrăznețul Pardaillan" ori cu „Samba"), demonstrează o rîvnă exagerată în pomparea lor pe e- crane, în ciuda modestiei cu care mai sînt încă prezentate unele filme de artă — ne-a spus IOAN GRIGORESCU. Interlocutorul a 
precizat în continuare că această 
observație se referă la ansamblul 
peisajului nostru cinematografic, și 
nu numai la programele unor săli 
ca „Patria", „Republica" ori altele 
înzestrate cu ecran pentru cinema
scop și care reflectă uneori faptul 
că „super-producțiile" sînt îndeob
ște turnate pe astfel de formate.

Discutînd cu directorul D.R.C.D.F.,

GHEORGHE RAVAȘ, problemele 
ridicate de participanți am 
fost informați că au fost luate 
unele măsuri menite să ducă la o 
îmbunătățire a repertoriului cine- 

Astfel, s-a stabilit 
prospecții mai 
eficiente 

realizărilor

matografic. 
realizarea unei 
largi și mai pînă acum a 
cipalelor case producătoare, 
tr-un studiu atent și prin contac
te directe, mai operative; în func
ție de posibilitățile existente, 
se va pune un accent deosebit 
pe achiziționarea filmelor celor mai 
reprezentative ; este în studiu crea
rea unui cinematograf specializat 
în Capitală (unde vor fi prezen
tate filme valoroase care nu intră 
deocamdată în noțiunea de „co
merciale"), precum și a patru Ci
nemateci în alte orașe, avînd și 
profil de sală specializată. In ce 
privește programarea, se va asi
gura o difuzare diferențiată, în 
funcție de calitățile filmelor, con
form unor „planuri de lansare" în
tocmite din timp. Interlocutorul a 
subliniat că și presa ar putea con
tribui în. mai mare măsură la 
orientarea și informarea publicu
lui de film, la promovarea celor 
mai valoroase producții din reper
toriul cinematografelor.Există însă și unele condiții care nu depind exclusiv de Direcția rețelei cinematografice și a difuzării filmelor și care ar merita să fie studiate cu atenție de forurile competente. Astfel pentru a se asigura ritmicitatea și echilibrul calitativ al repertoriului, este necesară existența unui „stoc-tampon" de cel puțin 40 de filme, pregătite pentru a intra pe ecrane. Pe de altă parte, ni s-a semnalat că în unele regiuni, organele financiare exercită presiuni asupra întreprinderilor cinematografice, în sensul programării insistente a filmelor capabile să asigure, independent de valoarea lor, un facil succes „de casă".Desigur că ridicarea repertoriului cinematografic la înălțimea exigențelor ideologice și artistice actuale depinde de numeroși factori, între care Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă are de spus un cuvînt hotărîtor.

D. CPSTIN

Un mic dar de la orășelul copiilorFoto : Gh. Vințllă
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Semnarea acordului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1986 

intre Republica Socialistă România

IMAGINI DIN R.P.D. COREEANĂ

Sub pavilion, 
românescMineralierul românesc „Reșița" de 25 000 tone, navighează în apele Oceanului Pacific, îndreptîn- du-se spre portul canadian Vancouver. Cargoul „Dobrogea" aflat în prezent în Marea Chinei de Est este în drum spre portul japonez Niga- ta. în prezent pe mările și oceanele lumii navighează peste 30 de nave sub pavilion românesc.• La D.S.A.P.C.- Crișana au început lucrările de proiectare pentru construirea unui hotel turistic modern în orașul O- radea, cu o capacitate de 300 de locuri.

GALAȚI. De cîteva rile, la Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- ghiu-Dej" a început să producă cea de-a doua l'.nîe tehnologică a brlcii de oxigen. Ea are o capacitate de 50 nc pe oră. Specialist)1 apreciază că această producție satisface pe deplin nevoile de oxigen ale șantierelor de construcții.

• Liceul Unirea 
din Focșani a îm
plinit ieri 100 de an* 
de la înființare. Prin
tre cei 61 elevi care 
au urmat cursurile 
gimnaziului din Foc
șani în anul 1866 se 
numără și Anghel 
Saligny, cunoscutul 
arhitect și construc
tor.

Baritonul Herlea 
din nou la „Scala" din Milano
Vineri, la „Scala" din Milano publicul 

spectator a aplaudat pe Nîcolae Herlea 
care a apărut în rolul lui Valentin din 
opera „Faust" de Gounod. La sfîrșitul 
spectacolului regizorul Jean Louis Bar
rault a declarat: „In mina de aur a prin
cipalilor interpreți, Herlea a strălucit cu 
cele 24 de carate ale vocii sale".

si R. P. 0. »în urma tratativelor care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 8 ianuarie 1966 s-a semnat la Phenian Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile între Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană pe anul 1966.în cadrul Acordului semnat, partea română va livra în R.P.D. Coreeană utilaje, piese de schimb, anvelope, produse sodice și alte mărfuri.R.P.D. Coreeană va livra în Republica Socialistă România diverse oțeluri aliate, plăcuțe metal dur, produse minerale, laminate de oțel și altele.Volumul schimburilor de măr-

Coreeană
furi prevăzut în acest Acord marchează o creștere față de volumul schimburilor realizate în anul 1965.Acordul a fost semnat din partea română de V. Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea coreeană de Phan The Riul, adjunct ai ministrului comerțului exterior.La semnare au participat, din partea coreeană, Kie In The, prim locțiitor al ministrului comerțului exterior, și Pak Sok Kiun, director în M.A.E., iar din partea română T. Ionescu, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România la Phenian. De asemenea, au fost prezenți membrii celor două delegații.

In ultimele zile ale vacanței de iarnăFoto i M. Cioc• întreprinderea regională de electricitate a încheiat contracte cu 71 cooperative agricole de producție din regiunea Mureș - Autonomă Maghiară pentru e- lectrificarea a 96 de ferme de animale în acest an.
• Ieri, prin Agen

ția O.N.T. Carpați, 
au plecat cu trenul și autocarele nume
roase grupuri de 
bucureșteni spre Si
naia, Cotele 1 400 și 
1 500, Predeal, Bra
șov, in excursie dumi
nicală pentru practi
carea sporturilor de 
iarnă.

• La întreprinderea 
de prefabricate din 
Roman a fost pus în 
fabricație un nou. tip 
de panouri mari pen
tru construcția de lo
cuințe. La izolarea ter
mică a acestora se fo
losesc plăci din beton 
celular autoclavizaf, iar 
la îmbinarea lor — plăci 
din polistiren. Anul a- 
cesfa se vor fabrica 
panouri de acest fel 
pentru 1 500 de apar
tamente.

Durău de la poalele Ceahlăului a fost organizat un punct muzeistic cuprinzind expoziții etnografice cu peste 9000 de piese, reflectind viața, arta, îndeletnicirile și obiceiurile seculare ale populației din localitățile aflate în trecut în zona lacului de acumulare Bicaz.

IERI, LA INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII DIN CAPITALA a început a Xl-a sesiune științifică a cadrelor didactice din institut. Se dezbat peste 50 de comunicări științifice despre reducerea prețului de cost în construcțiile de locuințe, folosirea cofrajelor glisante, a mijloacelor de transport rutier pe șantierele de construcții și altele. Multe dintre comunicări analizează probleme de viitor și propun soluții noi.
• Una dintre cele 

mai frumoase pagini 
din creația lui Grieg 
— Concertul pentru 
pian si orchestră în la 
minor — s-a bucurat 
de interpretarea pia
nistului englez Nigel 
Coxe, care a apărut 
vineri și simbătă ca 
solist al Filarmonicii 
de stat „Moldova" 
din lași. In cea de-a 
doua parte a stagiu
nii filarmonicii ieșe
ne, al cărui început 
a lost marcat prin 
acest concert, își vor 
mai da concursul So
liști și dirijori din 
belgia, Franța, Italia, 
Polonia, Uniunea So
vietică și din alte 
țări.

Premii pentru cooperativele 
agricole de producțieMinisterul Industriei Ușoare a acordat 870 000 lei sub formă de premii unui număr de 319 cooperative agricole care au obținut cele mai mari producții de cinepă și in. Au fost, de asemenea, premiați numeroși specialiști pentru contribuția pe care au adus-o la obținerea acestor recolte bogate.

STAȚIUNEA DE CERCETĂRI BIOLOGICE, GEOLOGICE și GEOGRAFICE din Pîngărați a primit în dotare vasul „Prof. Emil Râcovi- ță“ care va fi folosit pentru efectuarea de studii complexe limno- logice asupra lacului Bicaz.

„Cheia de aur"Ieri la Casa studenților din Timișoara a avut loc o festivitate devenită tradițională aici, în cadrul căreia absolvenții anului V de la Facultatea de electrotehnică au predat „cheia de aur" colegilor lor din anul IV.

Mișcarea societății•> ’

(Urmare din pag. I)din cifrele de bază care vor rezulta în urma recensămîntului. Unele lucruri însă, care se află îndărătul cifrelor, care vor fi exprimate sec dar foarte semnificativ de aceste cifre, le putem indica de pe acum, fiindcă ele alcătuiesc procesul pe care-1 trăim, participînd zi de zi la el, proces care este însăși viața noastră ; poate de a- ceea ni se pare firesc și nu prea stăm să ne uimim de el. însă chiar modești fiind și cu simțul realității foarte dezvoltat, tot nu strică să ne oprim din cînd în cînd ca să admirăm lucrul mîinilor și al minții noastre.în ultimii douăzeci de ani, răstimp în care o nouă generație a avut timp să crească și să-și ia locul cuvenit în societate, toate s-au schimbat în țara noastră — și satul, și orașele, și oamenii, și munca lor, și gîndurile, și năzuințele. Pomenind, de pildă, de satul zilelor noastre, nici măcar n-am să încep de la lumina electrică, de la radio și biblioteci — a- mănunte care n-au cum să mal mire pe cineva. Sau cu profesionalizarea țăranului care nu mai este pur și simplu cioban sau lucrător de pămînt, ci este zootehnician și grădinar, și mulgător, și crescător de păsări, și viticultor, și tractorist. Viața la țară nu mai e chiar așa de simplu de reprezentat nici pentru scriitori, fiindcă cu greu vom găsi azi sate unde să nu lucreze și ingineri agronomi, medici veterinari, tehnicieni în diverse specialități, nemaisocotindu-i pe profesori, învățători, medici. Nu numai că intelectualitatea satului nu se mai reduce la învățător plus, eventual, notarul, ca pe vremuri, dar înseși raporturile dintre pătura țărănească și intelectualitate sînt altele, sînt raporturi de colaborare intensă, intelectualitatea nu mai trăiește izolată în diverse turnuri de fildeș, ci transmite viu știința și nu puțini sînt acei țărani care învață, care aplică știința și tehnica în munca lor de fiecare zi.Iar orașele 7 N-am la îndemînă o statistică, știu însă că un număr apreciabil de orașe au în jurul a o sută de mii de locuitori și peste.

Au apărut orașele noi, care acum douăzeci de ani nu existau pe hartă nici măcar sub formă de tîrgușoare. Ponderea populației celor mai multe orașe o dețin lucrătorii productivi din industrie și construcții. Numeroase orașe sînt azi industriale, iar orașele noi sînt prin excelență industriale. E o- glindirea unei schimbări structurale profunde, esențiale a societății noastre. Clasa muncitoare însă n-a crescut numai numeric. Ar părea superfluu, dar nu pot să nu amintesc rolul conducător al clasei muncitoare în societatea noastră de azi.Desigur, într-un articol sînt greu de cuprins toate cite aceste cifre le vor exprima într-o sinteză statistică. întreaga societate e în mișcare. Copii de țărani care a- jung muncitori și intelectuali, intelectuali care-și trăiesc viața muncind cot la cot cu muncitorii sau cu țăranii, muncitori care învață la liceu și la facultate... Alte relații de muncă, alte relații sociale.
Decesul 
unui elefant

(Urmare din pag. I)

pede. Așa că m-am prezentat. 
Eu o să mor. Trimiteți actele mele 
de deces circului. Asta e ultima 
mea rugăminte.

îl iau repede, pentru că elefan
ții mor brusc:

— Fildeșii cui îi lași?
— Dumitale!
— Mulțumesc, și așa aveam un 

dinte lipsă.
Si elefantul își dete obștescul 

sfîrșit. Săracul! Continui discuția, 
în lipsă de elefant, cu secretarul.

— Cine-i sapă groapa?
— Te interesează!
— Ar trebui să aveți și fonduri 

pentru înmormîntarea elefanților.
— S-admitem că s-ar aproba. 

Dar cine plătește repararea ușii, a 
zidului pe unde a intrat elefantul 
muribund?

— Și eu mă întreb.
Renunț la fildeș. Sap și groapa 

elefanților, numai să se întoarcă 
cu capul în sus practica certifică
rii decesului animalelor în comuna 
Daia.

șah $©i cîștigători 
în turneul 
de la Hastings

Turneul internațional de șah 
de la Hastings a luat sfîrșit cu 
victoria marilor maeștri Boris 
Spasski (U.R.S.S.) și Wolfgang 
Uhlmann (R. D. Germană), care 
au totalizat cîte 7,5 puncte din 10 
posibile. în ultima rundă, Spas
ski a cîștigat la Nicolai (R. F. 
Germană), iar Uhlmann l-a în
vins pe Florin Gheorghiu într-o 
partidă care a durat 4 ore și ju
mătate. Șahistul român a pierdut și partida întreruptă cu Pflegcr. 
Celelalte partide ale ultimei run
de au luat sfîrșit cu următoarele 
rezultate: Vasiukov (U.R.S.S.)-
Gligorici (Iugoslavia) remiză; 
Hartson (Anglia)-Littlewood (An
glia) 1—0; Pfleger (R. F. Germa- 
nă)-Lee (Anglia) remiză. Clasa
mentul final este următorul: 1-2. 
Spasski și Uhlmann, cîte 7,5 punc
te ; 3. Vasiukov 6 puncte; 4-5.
Gligorici și Pfleger 5,5 puncte; 
6. Gheorghiu 4 puncte; 7. Hart
son 3,5 puncte; 8. Lee 3 puncte; 
9. Littlewood 2 puncte; 10. Nico
lai 0,5 puncte.

IERI IN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN UE HOCHEIAl treilea tur din cadrul campionatului republican de hochei pe gheață a programat simbătă la Miercurea Ciuc trei noi în- tîlniri. Fruntașa clasamentului, Steaua, a învins cu scorul de 11—0 (3—0 ; 3—0 ; 5—0) pe Știința București. Dinamo București a întrecut cu 5—0 (2—0 ; 0—0 ; 3—0) pe Știința Cluj, iar Voința Miercurea Ciuc a dispus cu 10—2 (1—0 ; 4—2 ; 5—0) de Tîrnava Odorhei.Astăzi au loc ultimele partide din care se detașează derbiul Steaua—Voința Miercurea Ciuc.
în cîteva rînduriATLETISM. — Tradiționala probă atletică „Traversarea plajelor", desfășurată pe un traseu de.7 500 metri, a revenit italianului Antonio Ambu, care a realizat'timpul de'23'2"8/10. Pe locurile următoare s-au clasat Bengt Nayde (Suedia) 23'05"4/10 ; Lutz Philipp (R. F. Germană) 23'19"2/10 etc.HANDBAL. — In localitatea Geleen (Olanda) s-a disputat meciul de handbal contînd pentru calificarea în turneul final al campionatului mondial între echipele masculine ale Olandei și Belgiei. Olandezii au terminat victorioși cu scorul de 19—14 (9—5).TENIS DE MASĂ. — Finala probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de masă de la Salonic a revenit lui Anatoli Amelin (U.R.S.S.) care l-a învins pe fostul campion european Zoltan Berczik (Ungaria) cu scorul de 3—2. Proba de sim;rlu femei a cîștigat-o jucătoarea sovietică Zoia Rudnova, care în meciul decisiv a dispus de campioana europeană Eva Koczian (Ungaria) cu 3—0.SCHI. — Proba de slalom uriaș din cadrul concursului internațional feminin de la Oberstaufen a fost dominată de schidarele franceze, care s-au clasat pe primele trei locuri. Victoria a revenit lui Madeleine Bochatay, cu timpul de r31"23/100, urmată de Marielle Goitschel (l’31"67/100) și Christine Goitschel (1'32'" 1/100).

«

Pe litoralul
Mării de EstRecent, am făcut o călătorie cu trenul de-a lungul coastei de răsărit a R.P.D. Coreene. De la Hamhîn (provincia Hamgenul de sud) și pînă la Cendin (provincia Hamgenul de nord), de-a lungul a sute de kilometri, peisajul industrial rămînea aproape neschimbat.Primul popas l-am făcut în o- rașul Hamhîn, important centru al industriei chimice. Combinatul de îngrășăminte chimice ne-a întîm- pinat cu zgomotul caracteristic marilor uzine. Aici, unde înainte de eliberare existau doar doi specialiști coreeni, astăzi se numără 1200 de ingineri, tehnicieni și alți specialiști, iar 60 la sută din colectivul combinatului învață în rețeaua de învățămînt de diverse grade, inclusiv în institute de învățămînt superior.în ultimii cîțiva ani la Hamhîn s-au construit multe întreprinderi noi : uzina de vinaion, uzina de fibre sintetice, o fabrică de sodă caustică, o secție pentru producția de fungicide etc. în prezent se apropie de sfîrșit lucrările pe șantierul unei uzine de sinteză a amoniacului pe baza gazeifică- rii antracitului, se construiește o secție de antibiotice, se lărgește uzina de vinaion.Am vizitat, de asemenea, uzina constructoare de mașini grele din Rionsen, un alt centru industrial, situat ceva mai la nord, pe cursul inferior al rîului Cencengan. Cu același spirit de inițiativă cu care au realizat strungul carusel de 8 metri și presa de 3000 tone, muncitorii uzinei creează astăzi utilaje noi. La secția de expediție a uzinei, macarale puternice tocmai încărcau în vagoane de cale ferată gazometre de mare presiune, compresoare cu oxigen cu o putere de 1500 CP și alte utilaje pentru industria chimică. La o altă rampă se încărcau utilaje pentru șantiere de construcție, pentru furnale, precum și echipament pentru minele carbonifere....Ne-am continuat călătoria

de-a lungul coastei de răsărit cu expresul Vonsan-Radln. In stația Sinpho, unul din cele mai mari porturi de pescuit de pe litoralul estic al R.P.D. Coreene, în compartimentul nostru tt mai intrat un călător. Era un bărbat solid, cu umerii lăți și cu o iață roșie, bătută de vînt. Intrînd în vorbă cu el, am aflat că este căpitanul unui trauler și că îl cheamă Kvon Iun Ir. El ne-a vorbit despre navele care în acele zile de sezon pescuiau și în timpul nopții, adăugind că în prezent în Sinpho se descarcă zilnic de 7—8 ori mai mult pește decît în perioada dominației japoneze.Spre seară, trenul a sosit la Tancen. Aici, geologii noștri descoperiseră bogate zăcăminte de minereuri : zinc, magnezită, fier sulfuros, fier, apatită, mică și altele. Raionul Tancen a devenit în. scurt timp o importantă bază a industriei extractive.în provincia Hamgenul de nord am vizitat uzina metalurgică din Sendin, construită chiar pe țărmul mării. Aici a luat o mare amploare mișcarea pentru introducerea tehnicii noi și aplicarea tehnologiei avansate. La secția de forjă am văzut un clește mecanic care înlocuiește munca a 7—8 oameni. Agregatul era manevrat de la un pupitru de comandă de o tînără fată. în uzină au fost construite nu de mult noi ateliere pentru producția de tablă, un laminor, se montează în prezent alte două cuptoare electrice. O viață plină de clocotul creației și al spiritului inovator se face simțită pretutindeni.Am părăsit orașul noaptea, în- dreptîndu-ne spre altă localitate a provinciei, Cendin. Trenul alerga de-a lungul coastei, spre nord, în mare viteză. Dar mult timp am putut vedea, profilîndu-se pe firmament, vîlvătăi roșii — semn că uzina din Sendin lucra din plin.
(Dintr-un reportaj de KIM SU 

publicat in revista „Coreea 
Nouă").

Secția de laminoare a uzinei din Sendin

AU INTRAT PARȚIAL IN PRODUC
ȚIE, la întreprinderea integrată de lînă 
de Ia Palas-Constanța, secțiile de fila
tură și țesătorie, producînd primele can
tități de produse din planul pe acest an. 
In secția de țesătorie continuă montarea 
războaielor, în timp ce constructorii 
grăbesc lucrările pentru terminarea al
tor hale.

• Ieri Ia Opera de 
stat din Timișoara a 
avut loc un concert sim
fonic extraordinar pen
tru tineret. Și-au dat 
concursul solistul Da
niel Podlovski, laureat 
al Concursului „George 
Enescu", și dirijorul Ju
lius Kaar-Bertoli din 
R. F. Germană.

Cum se fructifică 
documentarea 
in străinătate 
a cadrelor tehnice?

Textile 
și încălțăminte 
pentru exportLa uzinele textile „30 Decembrie" din Arad s-a trecut Ia executarea u- nor comenzi de țesături pentru Italia, Madagascar, Olanda și Irak, iar Ia fabrica de încălțăminte „Banatul" din Timișoara. se lucrează la comenzile pentru Franța, Belgia, Libia, Sudan și alte țări.• Peste 65 000 de e- levi din regiunea Oltenia au vizitat în această vacanță de iarnă noile obiective industriale din regiune și au luat parte la diferite concursuri recreative.

La secția bibelouri și mărțișoare de Ia cooperativa „Arta aplicată" s-au pregătit primele 500 000 de mărțișoare, (fotografia de mai sus). Se lucrează și la diferite obiecte destinate a fi cadouri de „Ziua Femeii".

(Urmare din pag. I)

Lucrările de deszăpezireDupă cum aflăm din buletinele meteo-rutiere de ieri, au mai fost deszăpezite și redate circulației drumurile sau sectoarele de drumuri : Buzău — Brăila — Galați, Tecuci—Galați, Galați— Oancea, Pogoanele—A- mara, Slobozia—Țăndă- rei, Văleni de Munte— Cheia, Călărași—Ciocănești, orașele Gh. Gheor- ghiu-Dej — Bacău, Tg.

Ocna—Adjud, Buhuși — Bacău, Mărășești—Tecuci, Mărășești—Sascut, Tg. Neamț—Timișești, P. Neamț—Tg. Neamț, Botoșani — Ungureni, Iași—Podul Iloaiei, Vatra Moldoviței—Sucevi- ța, Brașov — Făgăraș, Brașov—Rupea, Brașov —Chichiș, Predeal—Pî- rîul Rece, Sfîntu Gheor- ghe—Miercurea Ciuc,Constanta — Murfatlar—

Medgidia, Slobozia—Călărași, Călărași—Oltenița, Ungureni—Săveni, Bacău—Roman—Moțca, Chidia—Dalnic.Lucrările de deszăpezire continuă, Amănunte asupra stării dramurilor se dau zilnic în buletinele meteo-rutiere transmise la posturile noastre de radio la orele 6 și 7,30 dimineața, precum și la orele 14 și 15.

plasare cu caracter documentar, inginerului Nicolae Dragoș Cîrțu, de la Fabrica de mașini-unelte și agregate București, i-a fost încredințată de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini o nouă misiune peste hotare. Despre aplicarea a ceea ce aflase în cursul primei deplasări nici n-a mai fost vorba. De ce n-au fost trimiși alti oameni, la fel de buni cunoscători ai respectivelor probleme ? Desigur, este bine să plece pentru a se documenta cei care au dobîndit o anumită experiență, dar nu trebuie să facem din aceasta o regulă. Este absolut necesar să se aibă în vedere că părăsirea unei teme și schimbarea ei cu alta duce la tărăgănarea rezolvării problemelor, la micșorarea substanțială a eficienței economice a unor asemenea deplasări în străinătate.Se mai întîmplă, de asemenea, uneori ca, dovedind lipsă de răspundere, invocînd motive neîntemeiate, la reîntoarcerea din străinătate unele din cadrele tehnice să desconsidere obligațiile materiale și morale pe care și le-au a- sumat. La scurt timp după stagiul de perfecționare de 30—60 de zile în Franța, patru ingineri de la întreprinderea de piese de radio și semiconductori-Băneasa și-au dat demisia tocmai cînd aici era mai mare nevoie de ei, cînd li se ceruse să aplice cit mai grabnic

noile cunoștințe acumulate. Irina Frim, Petruța Iordache, Maria Popescu și Dan Găgescu au dat — cum s-ar spune — „bir cu fugiții", cînd s-au văzut în fața unei munci mai intense, lăsînd în urma lor „goluri" care se resimt acum. Nimeni nu contestă că și în Ministerul Comerțului Exterior, la „Ma- șinimport", Editura tehnică, respectiv în cercetarea științifică, unde lucrează în prezent tovarășii amintiți, sînt necesari specialiști bine pregătiți. Dar de ce nu și-au manifestat preferința pentru aceste munci mai devreme? De ce au ocupat locul altor ingineri, atașați uzinei, care nu i-ar fi întors spatele tocmai în momentul cînd a- vea nevoie de cunoștințele lor?Aceasta dovedește și neglijențe din partea forurilor de resort, care pierd din vedere scopul esențial al deplasării în străinătate a unor specialiști — aplicarea în producție a noutăților tehnice — acceptă cu ușurință fluctuația acestor cadre, trecerea lor în munci care n-au de loc sau au prea puțină contingență cu pregătirea lor. 
Bine se procedează deci în acele 
întreprinderi unde, spre a preînfîm- 
pina fluctuația cadrelor specializate 
peste hotare, se încheie contracte 
prealabile prin care ele se obligă să 
lucreze la întoarcere un număr de 
ani în întreprinderile respective.Studierea experienței valoroase a uzinelor din alte țări urmărește, pe lingă împrumutarea, adaptarea și aplicarea ei operativă în întreprinderile din tara noastră, și un alt scop principal : stimularea ?i dez
voltarea gîndirij, cercetării și creației 
noastre tehnice proprii. Așa se explică de ce în numeroase uzine s-a statornicit obiceiul ca, la întoarcerea din călătoriile de documentare. de specializare sau de schimb de experiență în alte țări, principalele constatări făcute cu aceste ocazii să fie expuse în fața unor colective largi. Amănuntele semnifi
cative, valoroase, observate în alte 
parfi ale lumii devin în felul acesta 
un bun al masei de muncitori, tehni

cieni și Ingineri din uzine, stimulează 
dorința lor de a egala performantele 
tehnice și calitative atinse în între
prinderi similare din alte țări. Nu totdeauna se întîmplă însă așa. în multe întreprinderi, de pildă la Fabrica de mașini-unelte și agregate București, acest lucru nu s-a făcut decît cel mult în’ cercuri re- strînse de specialiști. A fost necesară intervenția comitetului de partid al întreprinderii pentru ca, de curînd, să se organizeze un prim ciclu de expuneri, cu participarea unui auditoriu mai larg.

Noutățile tehnice trebuie să aibă o 
circulație cît mai largă, aria lor nu 
poate să se restrîngă doar la uzinele 
de unde au fost trimise cadre tehnice 
la specializare. întrucît la realizarea multor produse cooperează o serie întreagă de întreprinderi, nu o dată specializarea unor ingineri dintr-o uzină este utilă unui grup de întreprinderi, unei întregi ramuri, poate avea efecte economice mult mai mari. De aceea, este util ca concluziile desprinse din călătoriile de studiu, specializare sau schimb de experiență peste hotare să fie prezentate și colectivelor întreprinderilor colaboratoare, să se organizeze discuții cu specialiști din domeniile de activitate apropiate, din institutele de cercetări și proiectări.

Un rol hotărîfor în eficacitatea a- 
cestor deplasări de specializare și do
cumentare în străinătate II au tema
tica de lucru, obiectivele propuse. Uneori, celor trimiși peste hotare li se cere să urmărească o tematică mult prea vastă. Inginerul Gheorghe Ionescu, de la Fabrica de mașini-unelte și agregate București, a plecat în deplasare peste hotare avînd trecute în agendă peste 100 de întrebări, la care trebuia să găsească răspuns într-un timp relativ scurt. Se înțelege că, în asemenea cazuri, ești împins să lucrezi după principiul „din toate cîte ceva", să te documentezi „în general". Practica a de
monstrat însă că aceste călătorii de 
specializare, de studiu și documen
tare dau randament maxim numai a-

lunci cînd se urmăresc Tn detaliu un 
număr de probleme-cheie, esențiale.Dată fiind importanța problemei deplasărilor de specializare și documentare ale cadrelor tehnice, se cuvine ca ea să stea în atenția conducerilor ministerelor și întreprinderilor chemate să înlăture deficiențele semnalate, să facă tot ce le stă în putință pentru a se valorifica larg experiența tehnică avansată, transformînd-o într-un bun comun al colectivelor tuturor fabricilor și uzinelor din țara noastră.
Avansul bănesc - 
stimulent puternic 
in munca 
cooperatorilor

(Urmare din pag. I)imobilizează fondurile necesare procesului de producție și plății organizate a muncii. Asemenea cazuri s-au semnalat nu numai în unități care au resurse financiare încă reduse și personal administrativ mai puțin pregătit, cum ar fi la Rediu-Tatar, Uricani, Holboca și altele, dar și în unele cooperative agricole cu putere economică mai ridicată ca cele din Corni, Tomești și altele. Aici nu s-a asigurat satisfacerea nevoilor bănești pe calea avansurilor lunare.Pentru asigurarea sumelor necesare repartizării unor avansuri bănești lunare este necesar ca uni
tățile să-și dezvolte intensiv și 
multilateral producția, să-și întă
rească proprietatea obștească, 
creindu-se posibilitatea ca în ori
ce condiții să se plătească avan
suri lunare.

Cooperativele agricole din regiune care și-au dezvoltat intensiv și multilateral producția — Tîrzii, Dragalina, Moțca, Tanacu, Codă- iești, Movileni și altele — obțin, an de an, producții tot mai mari și venituri mai uniform repartizate în cursul anului. Pentru sporirea producției globale și marfă și îmbunătățirea ritmului încasărilor bănești, aceste cooperative agricole au acordat atenție deosebită nu numai culturilor cerealiere și tehnice, dar au plantat vii și pomi pe terenurile în pantă și au dezvoltat creșterea animalelor. Datorită acestui fapt, dacă la început în cooperativele a- gricole din Tîrzii, Codăiești, Movileni și altele, pe primul semestru al anului nu se încasau decît 20 la sută din totalul veniturilor bănești anuale, în ultimii ani prin dezvoltarea celor mai potrivite ramuri de producție în raport de condițiile unității, ritmul încasărilor s-a îmbunătățit. Principala sursă financiară pentru plata avansurilor bănești, pînă la realizarea producției marfă din cultura plantelor, o constituie avansurile pe care le a-* cordă statul pentru produsele contractate. Numai în anul 1965 cooperativele agricole din regiunea Iași au beneficiat de astfel de avansuri, fără dobîndă, în sumă totală de 172 milioane Iei.Acordarea avansurilor bănești lunare constituie un stimulent puternic în munca cooperatorilor, aduce o contribuție însemnată la sporirea producției agricole. Aceasta înseamnă nu numai creșterea' veniturilor personale ale țărănimii ci și întărirea economică a unităților respective. De aceea este bine' ca în fiecare cooperativă agricolă să se dea toată atenția acestei importante probleme. Conducerea fiecărei unități trebuie să ia măsuri" pentru creșterea continuă a proprietății obștești și dezvoltarea multilaterală a producției, întrucît numai pe această cale cooperativele agricole vor putea să obțină venituri bănești sporite, în tot timpul anului, să împartă lunar a- vansuri membrilor lor.



SANTO-DOMINGO HAVANA

Agravarea 
conflictului
dintre
președinte
și armată
SANTO DOMINGO 8 (Agerpres). — Guvernul provizoriu dominican, prin intermediul ambasadorului său la Washington, a cerut vineri noaptea convocarea de urgență a Consiliului Organizației Statelor Americane pentru examinarea situației tulburi create în această țară, ca urmare a refuzului comandanților forțelor armate de a mai da ascultare președintelui guvernului provizoriu, Garcia Godoy.între timp, Ia Santo Domingo si- 

. tuația continuă să fie încordată și 
domnește o confuzie totală. Postul de radio al militarilor, „San Isidro", a anunțat că principalii comandanți nu vor respecta ordinul președintelui guvernului provizoriu, Godoy, de a pleca în străinătate și a chemat unitățile din provincie să se alăture rebelilor.Vineri, poliția dominicană și uni
tăți ale forțelor O.S.A. au interve
nit pentru a împrăștia mai multe 
demonstrații care au avut loc pe 
străzile orașului Santo Domingo în 
semn de protest împotriva acțiu
nilor forțelor de dreapta și slăbi
ciunii guvernului provizoriu. O 
persoană a fost ucisă de polițiști. 
Sindicatele dominicane au lansat 
un ordin de grevă generală pentru a cere guvernului să acorde garanții reale militarilor constituționa- liști și liderilor sindicali.

O scenă obișnuită în aceste zile la 
Santo Domingo : posturi de mitra

liere pe străzile orașului

CONFERINȚA DE SOLIDARITATE

A POPOARELOR DIN ASIA

AFRICA ȘI AMERICA LATINA
• Au luat sfîrșit ședințele plenareHAVANA 8 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres, Victor Sta- mate, transmite : La Havana au ' luat sfîrșit ședințele plenare ale Conferinței de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa și America Latină. Luînd cuvîntul în ultima ședință plenară, Cheddi Ja- gan, șeful delegației Guyanei britanice, a declarat că această conferință marchează o nouă etapă în întărirea solidarității popoarelor din cele trei continente, în. intensificarea luptei lor pentru libertate, independență și progres. Cheddi Jagan a denunțat manevrele, presiunile de tot felul și abuzurile colonialiștilor britanici, care au dus la înlăturarea guvernului democratic al Guyanei. „Marea Britanie, a spus Jagan, manifestă în schimb toleranță față de guvernul rasist din Rhodesia. Aceasta dovedește ipocrizia imperialiștilor atunci cînd vorbesc despre „garanții constituționale" și „alegeri libere".Șeful delegației din Chile, senatorul Salvador Alende, a pus accentul, în cuvîntarea sa, pe necesitatea întăririi unității forțelor revoluționare, democrate și progresiste din cele trei continente în scopul respingerii politicii și acțiunilor agresive ale imperialismului și intensificării luptei pentru libertate, progres și socialism. Fiecare țară, a spus Alende,. are propria sa realitate și, în consecință, propria sa tactică și strategie în lupta pentru instaurarea unei noi orînduiri sociale.La rîndul său, șeful delegației din Martinica, De Lerine, a vorbit despre lupta pe care o duce poporul său pentru a obține independența. El a spus că este necesară o strînsă unitate între mișcarea de eliberare din cele trei continente și mișcarea muncito-

MEAPOLE

Inaugurarea celui de-al doilea mandat

in

al președintelui de Gaulle

ultima 
pierderi 

In cursul 
recente ac- 
a fost ast- 

dlstrus pos- 
de poliție

rească internațională. Referindu-se la formele de luptă revoluționară, De Lerine a subliniat că stabilirea unei strategii globale nu trebuie să însemne o singură tactică valabilă pentru toate țările.în ședința de joi seara au mai luat cuvîntul șefii delegațiilor din Uganda, Basutoland, Tailanda, Cipru, Peru, Uruguay. Nepal, Kenya, Trinidad-Tobago, Yemen, Guadelupa și Bolivia. In cuvîntările lor, delegații și-au exprimat deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez și cu a celorlalte popoare din Asia, Africa și America Latină pentru libertate, independență, împotriva exploatării și opresiunii colonialismului și neocolonialismu- luf. In trei zile de ședințe plenare au luat cuvîntul delegați a 68 de țări din cele trei continente.începînd de vineri seara, lucrările conferinței se desfășoară în ședințe închise ale comisiilor de lucru. A fost formată comisia politică (al cărei președinte a fost ales reprezentantul R.A.U.),trei subcomisii pe problemele urgente : pentru Vietnam, pentru lupta împotriva colonialismului și neocolonialismului și pentru elaborarea declarației comune. Au mai fost înființate comisia pentru probleme economice, avînd ca președinte pe reprezentantul Algeriei, comisia pentru probleme social-cul- turale, sub președinția reprezentantului Cambodgiei, și comisia pentru probleme organizatorice, condusă de reprezentantul Guineei.■ArOrganizația internațională a ziariștilor a adresat conferinței o telegramă în care se spune că O.I.Z., a' hotărît să pună la dispoziția Frontului Național de Eliberare; din Vietnamul de sud suma de 50 de mii de coroane cehoslovace drept ajutor poporului vietnamez.

ATENA 8 (Agerpres). — ganizația „Pentru libera funcționare și activitate a tuturor partidelor și a Partidului Comunist din Grecia" a anunțat că „Proclamația cu privire la cererea democratică fundamentală de liberă funcționare și activitate a P.C. din Grecia, care a fost aprobată în u- nanimitate de conferința personalităților vieții politice și culturale, întrunită la 29 noiembrie 1965, a fost semnată pînă în prezent de peste 600 personalități.Printre cei care au semnat proclamația se numără oameni politici ca P. Arghiropoulos, fost ministru, E. Iliopoulos și N. Kitsikis, deputați E.D.A., M. Kirkos, fost ministru, și alții.

Atacind prin Bur» 
prindere bazele a- 
mericane șl pozi
țiile ocupate de 
trupele saigoneze, 
patrioții sud-vlet- 
namezi le-au pro
vocat 
vreme 
grele, 
unei 
țiunl 
fel 
tui
Thi Nghe din re
giunea Saigon (fotografia alăturată). 
După cum anunță 
agenția Associa
ted Press, pentru 
a ridica „eficiența 
pazei" Ia bazele 
militare america
ne, Pentagonul a 
ordonat expedie
rea în Vietnamul 
de sud a unui nu
măr de 2 000 de 
ciinl dresați spe-

h an °1 începerea convorbirilor

care are

Deschiderea Congresului

Partidului Social-DemocratROMA 8 (Agerpres). — La Nea- pole, în sala Teatrului „Politeama“ s-au deschis sîmbătă dimineața lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Social-Democrat Italian. Secretarul P.S.D.I., Mario Tanassi, a prezentat raportul la congres, care a cuprins o analiză amplă a situației politice italiene din ultimii trei ani. Punctul central al raportului a analizat problema unificării socialiste. S-a propus ca reprezentanți ai conducerii P.S.D.I. și P.S.I., sau alte delegații

reprezentative, să se întrunească cît mai curînd posibil pentru a studia problemele în care există un acord, pentru a delimita disensiunile rămase, spre a se ajunge la o înțelegere. Odată făcut a- cest pas — a arătat raportorul — 
cele două conduceri, de acord cu respectivele comitete centrale, trebuie să convoace rapid congresele extraordinare ale P.S.I. și P.S.D.I. și să supună spre aprobare documentul politic comun, elaborat în cursul dezbaterilor.Esm

Subalimentatia e un 
fenomen demografic?
(Urmare din pag. I)

diționate de diferiți factori de or
din politic, militar sau strategic. In 
ultimul deceniu volumul comerțu
lui cu produse agricole a crescut 
într-o oarecare măsură, dar în 
mare parte beneficiile au fost anu
late de scăderea prețurilor.— Referitor la cele spuse de dr. Sen privind piața internațională, 
intervine F. A. JANTUAH, minis
trul ghanez al agriculturii, nu trebuie uitat un amănunt esențial: 80 la sută dintre membrii F.A.O.

sînt țări care abia au pășit pe drumul dezvoltării economiei, deci și a agriculturii. Aceste țări au excedente la unele produse și în- tîmpină greutăți cînd trebuie să-și vîndă surplusurile din cauza politicii prețurilor scăzute sau a regimului preferențial privind taxele vamale aplicate de marile organisme economice interesate. Aș compara situația țărilor în curs de dezvoltare pe piața internațională cu un dig supus permanent presiunilor apei.

au

Impedimentele sociale
ale prad ucf ivi tați i agriculturiiATO AKALEWORK, ministrul 

agriculturii al Etiopiei, adaugă:— Este cert că vaste pămînturi încă secătuite de arșiță din unele zone ale globului ar putea fi transformate în ogoare roditoare. S-ar putea introduce noi culturi, în afară de cele tradiționale, într-o țară sau alta. Mari transformări s-ar putea produce și în domeniul zootehniei, al industriei alimentare. dacă știința ar fi eliberată de anumite poveri. Datorită războiului rece și luptelor care au loc în diferite zone ale lumii, sume uriașe sînt puse la dispoziția belicosului Marte și aceasta nu poate să nu aibă grave urmări pentru economia mondială, pentru dezvoltarea agriculturii și alimentației. Vietnamul de sud, pentru a folosi un exemplu din actualitate, era o regiune mare producătoare de orez, dai' acum regimul de la Saigon este nevoit să cumpere acest produs.— Pentru dezvoltarea producției agricole mondiale și îmbunătățirea alimentației, ne declară cunoscutul 
economist suedez, prof. GUNNAR MYRDAL, există o problemă de mare importanță, încă nerezolvată: cea a reformei agrare. După mine este tragic — și aceasta nu a putut

să nu contribuie la grava situație în care ne aflăm astăzi în unele locuri — că în atîtea țări jocul intereselor locale a făcut din reforma agrară un simulacru, că încă nu a fost pusă la punct corelația dintre pămînt și cei ce-1 muncesc. Descopăr încă la unii tendința de a trece totuși sub tăcere și de a nu atrage atenția decît asupra unor laturi de natură tehnică, dîn- du-se uitării aspectele sociale profunde și grave ale reformei agrare.— într-adevăr, reforma agrară constituie elementul fundamental, pentru îmbunătățirea situației din agricultură, a ținut să sublinieze dl. F. A. Jantuah. De altfel, în cadrul dezbaterilor conferinței actuale o serie de delegați, printre care cei din Iran, Mexic, Chile, România, s-au referit la această problemă. Experiența unor țări dovedește cît de importantă este înfăptuirea reformei agrare, adoptarea în paralel a unor măsuri de ordin tehnic și economic pentru a face ca agricultura să evolueze. De asemenea, un rol important îl are și intervenția directă a statului în orientarea agriculturii, în conducerea și subvenționarea ei. Noi am creat unități agricole de stat, care,

deși sînt la început de drum, au dat bune rezultate. Am apreciat intervenția șefului delegației României, care, vorbind despre experiența țării dumneavoastră, a arătat că succesele obținute se dato- resc rolului mereu crescînd al statului ca organizator al dezvoltării agriculturii.MAHOMED KHURSHID, secre
tar permanent pentru agricultură 
și lucrări publice din Pakistan, a ținut să sublinieze :— Tot în legătură cu țara dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să completez această idee. Textul mesajului adresat Conferinței F.A.O. de excelența sa Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al României, a oglindit poziția țării dv. de promovare a unei largi colaborări internaționale pe baza respectării principiilor suveranității, independenței naționale și egalității statelor, de sprijinire a acțiunilor care contribuie la cunoașterea reciprocă a valorilor științifice, tehnice și culturale în folosul progresului omenirii.

COMPONENTA

NOULUI GUVERN FRANCEZPARIS 8.— Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Al doilea mandat prezidențial al generalului de Gaulle a fost inaugurat oficial sîmbătă la prînz printr-o scurtă ceremonie care s-a desfășurat la Palatul Elysâe. După această ceremonie, Georges Pompidou s-a prezentat în biroul șefului statului, căruia i-a înmînat demisia sa ca prim-ministru și a guvernului prezidat de el. Generalul de Gaulle l-a însărcinat imediat tot pe el cu formarea noului guvern.Duminică va fi publicată în Buletinul oficial lista completă a noului guvern, însă compoziția lui este de pe acum cunoscută, fiind dată publicității încă de vineri.
Tratativele
indo-pakistanezeTAȘKENT 8 (Agerpres). — A- genția TASS transmite că în cursul zilei de sîmbătă a continuat schimbul de cerilor nez în lațiilor TASS :

Referindu-se la remanieri, observatorii politici subliniază în mod deosebit intrarea în guvern a lui Michel Debrâ, fost prim ministru între anii 1958—1962, numit acum ministru de stat și însărcinat cu conducerea Ministerului Finanțelor și al Afacerilor Economice și Sociale. Edgard Faure a devenit titularul Ministerului Agriculturii, iar Edgard Pisani, fostul ministru al agriculturii, titularul Mipisterului. Echipamentului; generalul Billotte este numit ministru de stat însărcinat cu teritoriile de peste mări; Frangois Missoffe este secretar de stat pentru tineret; Charles de Chambrun este ministrul comerțului exterior; Alain Peyreffitte trece de:la informații la Ministerul Cercetărilor Științifice, unde îl înlocuiește pe Yvon Bourges, numit secretar de stat al informațiilor. Couve de Murville, ministrul afacerilor externe, Pierre Messmer, ministrul armatei, Christian Fouchet, ministrul educației naționale, . Andrâ Malraux, ministrul afacerilor culturale, Louis Joxe, ministrul de stat, și Roger Frey, ministrul de interne, și-au păstrat funcțiile a- vute în guvernul precedent.

sovieto - vietnamezeHANOI 8 (Agerpres). — La Hanoi au început convorbirile între delegațiile Uniunii Sovietice și R. D. Vietnam. Din partea vietnameză la convorbiri participă Ho Și Min, președintele C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele R. D. Vietnam, Le Duan, prim-secretar al C.C. al partidului, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, Le Duc Tho, secretar al C.C. al partidului, general de armată Vo Nguyen Giap, mi-

HANOI 8 (Agerpres). — După cum transmite agenția V.N.A., între 4 și 6 ianuarie a avut loc la Hanoi Conferința intelectualilor vietnamezi consacrată luptei împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională. La conferință au luat parte 650 de reprezentanți ai intelectualității nord-vietname- ze. Printre oaspeții străini, la conferință au participat Slaughton Lind, profesor de istorie la Uni-

nistrul apărării naționale, Nguyen Duy Trinh, ministrul afacerilor externe, Truong Chinh, președintele Comitetului permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, membri ai Biroului Politic al- C.C. al partidului, precum și Nguyen Van Kinh, ambasadorul R. D. Vietnam în U.R.S.S.Delegația sovietică la convorbiri este condusă de Alexandr Șelepin, membruP.C.U.S., P.C.U.S. al Prezidiului C.C. al secretar al C.C. al

păreri dintre miniștrii afa- externe indian și pakista- problema normalizării re- ■ celor două țări. Agenția anunță că, tot sîmbătă, președintele Sovietului orășenesc din Tașkent a oferit o recepție în cinstea ziariștilor străini și sovietici. Cu acest prilej, ministrul de externe al Indiei, Swarang Singh, și ministrul informațiilor al Pakistanului, H. Shahabuddin, s-au declarat mulțumiți de desfășurarea întîlnirii de la Tașkent.Sîmbătă seara, la Tașkent a fost organizată o conferință de presă în cadrul căreia au luat cuvîntul reprezentanții ambelor părți.Referindu-se 1 la desfășurarea convorbirilor, reprezentantul pakistanez a subliniat că în ultimele două zile președintele Pakistanului și premierul Indiei au avut două importante întîlniri. Cele două delegații, a precizat el, se apropie de stadiul unor „discuții dificile". După părerea delegației pakistaneze, convorbiri referitoare numai la încheierea unui pact cu privire la nefolosirea forței nu vor da rezultatele necesare pînă cînd nu va fi rezolvată problema Cașmi- rului. El a subliniat că stabilirea de contacte la Tașkent este un fapt pozitiv și ele vor fi continuate. Deși încet, cele două părți progresează și încearcă să ajungă la un acord.Deși în ultimele două zile nu a fost înregistrat un mare succes, a precizat reprezentantul delegației indiene, oarecare progrese au fost făcute. Nu trebuie uitat, a spus el, că „pozițiile Indiei și Pakistanului au fost foarte îndepărtate una de alta de-a lungul multor ani și că nu este atît de ușor să le apropii în suficientă măsură". Din punctul de vedere al Indiei, a subliniat reprezentantul delegației indiene, cel mai important lucru este încheierea între cele două țări a unui acord sau realizarea unei înțelegeri, indiferent în ce formă, cu privire la nefolosirea forței.

La Addis Abeba, în. timpul celei de-a XV-a sesiuni a Conlerlnțel 
Internaționale „Pugwash"

scurte știria

MOSCOVA. Agențiat TASS a- nunță că Etsusaburo Shiina, ministrul de externe al Japoniei, va face o vizită oficială în U.R.S.S. în a doua jumătate a lunii ianuarie, la invitația guvernului sovietic.
CIUDAD DE GUATEMALA. Forțele armate revoluționare din Guatemala au dat publicității o declarație în care acuză guvernul de asasinarea a numeroși țărani bănuiți că ar da ajutor detașamentelor de partizani. Declarația arată că aceste crime ale armatei guvernamentale sînt mascate sub pretextul că țăranii ar face parte din trupele de guerilă.

care interzice activitatea Uniunii naționale a studenților din Brazilia (U.N.E.). Decretul semnat de președintele Humberto Castelo Branco motivează această hotărîre prin aceea că organizația ar fi desfășurat „activități subversive' înainte de lovitura de stat din aprilie 1965. După cum anunță agenția Prensa Latina, sediul Uniunii naționale a studenților a fost ocupat de trupe.

Pămîntul e scormonit încă în multe țări slab dezvoltate cu mijloace rudi
mentare ; rodul sărac se smulge cu mare efort uman

HELSINKI. Potrivit' relatărilor ziarului- „Kansan Uutiset", Congresul Partidului Comunist din Finlanda, care își va începe lucrările la 29 ianuarie, va'dezbate principalele sarcini ale partidului în domeniul economiei și vieții sociale a Finlandei. Tezele C.C. al P.C. din Finlanda au fost puse în discuția organizațiilor de partid.RIO DE JANEIRO. Guvernul brazilian a emis un decret prin

PRAGA. într-o telegramă adresată de Louis Saillant, secretar general al F.S.M., președintelui Johnson, F.S.M. protestează împotriva folosirii de către forțele armate ale S.U.A. a gazelor toxice în Vietnam în scopul exterminării populației pașnice.
JOHANNESBURG. Asupra Mozam- bicului s-au abătut ploile torențiale ale ciclonului „Claude", care face ravagii în sudul țării. 150 000 de africani au rămas fără adăpost, în timp ce alții, care n-au putut să-și părăsească locuințele, se află acum izolați în mijlocul apelor. Din cauza inundațiilor, traficul feroviar și rutier a fost întrerupt.

delegație economică guvernamentală aPRAGA. Intre 5 și 8 ianuarie o _ .R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a făcut o vizită oficială în R. S. Cehoslovacă. In timpul vizitei, conducătorul delegației a fost primit de J. Lenart, președintele guvernului R. S. Cehoslovace, pe care La informat despre situația din Vietnam. J. Lenart a dat din nou asigurări conducătorului delegației că poporul cehoslovac va acorda și pe viitor sprijin R. D. Vietnam împotriva agresiunii S.U.A. In încheierea convorbirilor au fost semnate acordul de . credite, acordul privind schimbul de mărfuri și plăți pe 1966 și alte documente privind relațiile economice dintre R. S. Cehoslovacă și R. D. Vietnam. La 8 ianuarie delegația economică guvernamentală a R. D. Vietnam a sosit la Varșovia.

versitatea Yale, Herbert Aptheker, cercetător istoric și ziarist american, și Thomas Heyden, unul din inițiatorii mișcării „Studenții americani pentru o societate democratică".Profesorul Ta Quang Buu a prezentat un raport în care a condamnat agresiunea americană în Vietnam, subliniind că singura bază de soluționare a problemei vietnameze o constituie declarația din 22 martie 1965 a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și declarația în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam.în cuvîntul lor, delegații la conferință și-au exprimat sprijinul pentru poziția guvernului R. D. Vietnam privind căile de rezolvare a problemei vietnameze.In ședința din dimineața zilei de 6 ianuarie, la lucrările conferinței a participat președintele Ho Și Min, care a transmis un salut din- partea Partidului celor ce muncesc. El a salutat contribuția activă a intelectualității în lupta de salvare națională împotriva imperialismului american.In cuvîntul său, premierul Fam Van Dong a mulțumit intelectualilor din R. D. Vietnam pentru aportul lor la construirea socialismului și a subliniat că, în prezent, întregul popor vietnamez este hotărît, să lupte și să iasă învingător în bătălia pe care o duce împotriva agresiunii.In încheierea lucrărilor, partlci- panții la conferință au adoptat o declarație care condamnă agresiunea americană în Vietnam și exprimă hotărîrea intelectualilor vietnamezi de a lupta cu toate forțele împotriva agresiunii, pentru construirea și apărarea socialismului în nord, pentru eliberarea sudului și reunificarea țării.
★Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care denunță energic masacrele comise de trupele sud-coreene mercenare împotriva populației din Vietnamul de sud. La 22 decembrie, se arată în declarație, sute de mercenari sud- coreeni au năvălit în cătunul Tang Giang, provincia Binh Dinh, pe care în prealabil l-au bombardat violent, și au masacrat cu sălbăticie 22 de copii, 22 de femei și 6 bătrîni.

DIFERENDUL DINTRE
IRAN Șl IRAKBAGDAD 8 (Agerpres). — Vineri seara un. reprezentant al Ministerului de Externe iranian i-ă înmînat primului ministru al Irakului, Abdel Bazzaz, un mesaj de răspuns din partea primului’ ministru Hoveida al Iranului, nrin care acesta aduce la cunoștință că este de acord să facă o vizită la Bagdad, pentru a discuta căile de rezolvare a conflictului dintre cele două țări. Totodată, în mesajul lui Hoveida se arată că vizita sa va trebui să fie precedată de înființarea unei comisii mixte care să stabilească agenda tratativelor.Primul ministru al Irakului a adresat lui Hoveida o scrisoare în care arată că guvernul său regretă incidentele de la frontiera cu Iranul și raidurile aeriene asupra teritoriului acestei țări.
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