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Criteriul științific

a marii agriculturi
socialiste

Agricultura modernă 
înseamnă, printre altele, 
specializarea producției

Concentrarea producției în zo
nele cele mai favorabile și specia
lizarea gospodăriilor de stat este 
o cerință de prim ordin a agri
culturii socialiste. Pe această cale 
pot fi puse în valoare cel mai ra
țional și mai economic condițiile 
natural-economice existente în fie
care unitate agricolă, pot fi folo
site mai eficient baza tehnico-ma- 
terială, investițiile și forța de mun
că, se realizează producții sporite 
la un preț de cost scăzut. Iată de 
ce în ultimii trei ani, pe baza in
dicațiilor partidului și guvernului, 
concentrarea și specializarea au 
constituit obiectivul cel mai impor
tant în activitatea organizatorică 
a gospodăriilor din trustul nostru.

Trecerea la profilarea produc
ției a fost o măsură absolut nece
sară. Cu cîțiva ani de zile în urmă 
planul diferitelor gospodării preve
dea creșterea tuturor speciilor de 
animale și cultivarea unui număr 
ridicat de plante. Această fărîmi- 
țare a sarcinilor de plan, după 
principiul „din toate cîte puțin“, 
avea efecte dintre cele mai proas
te. Amplasarea culturilor nu se pu
tea face în funcție de cerințele 
specifice ale fiecărei plante. In a- 
ceste condiții, nu puteam realiza 
mai mult de 1 500 kg grîu sau 
1 800—2 000 kg porumb boabe la 
hectar ; în creșterea animalelor se 
obțineau indici scăzuți de prolifi
citate și de creștere în greutate, 
precum și producții reduse de lînă 
sau lapte de vacă.

Era și firesc. Mozaicul de cul
turi și numărul mare de specii de 
animale existente în fiecare uni
tate provocau mari greutăți în or
ganizarea producției. Specialiștii 
nu se puteau ocupa în mod cores
punzător de activitatea fiecărui 
sector, nu aveau posibilitatea să ia 
peste tot cele mai indicate măsuri 
de ridicare a producției și să ur
mărească înfăptuirea lor.

Ținînd seama de aceste conside
rente, acum cîțiva ani, la indicația 
conducerii de partid și de stat, s-a 
trecut la concentrarea producției, 
la specializarea gospodăriilor pe o 
cultură de bază și una-două spe
cii de animale. Această acțiune a 
fost făcută cu mult discernămînt, 
numai în baza studierii amă
nunțite a condițiilor din gos
podăriile existente în cadrul trus
tului. Pentru fiecare în parte s-a 
întocmit un plan de profilare, în 
care s-au stabilit ramurile de pro
ducție ce trebuie dezvoltate în vii
tor. Pe trust, cultura de bază este 
grîul. Ea se prevede să se cultive 
pe 60—65 la 
fața arabilă în 23 gospodării. 
Urmează apoi 
însămînțat în 
tuate în raionul Negru Vodă, 
unde găsește condiții prielnice — 
și, în sfîrșit, floarea-soarelui, care 
se cultivă în 14 unități. Un nu
măr de 6 gospodării se speciali
zează în cultura viței de vie și a 
piersicului irigat.

In sectorul zootehnic se va dez
volta mult în viitor creșterea oilor 
cu lînă fină. Ținînd seama de 
condițiile deosebite pentru dez
voltarea acestei specii se vor 
crea 14 ferme de oi mame. In ace
lași timp, dată fiind necesitatea o- 
biectivă de a aproviziona orașul 
Constanța și stațiunile de odihnă de 
pe litoralul Mării Negre cu lapte 
proaspăt de vacă, s-au profilat în 
această direcție 11 gospodării din 
apropiere. Creșterea păsărilor se 
va face în 4 combinate industriale.

sută din supra-

porumbul; el este
5 gospodării si-

(Contînnare în pag. a III-a)

INSTANTANEE

La munte zâpada a devenit buna 
pentru schlat. Numeroși turiști 
au făcut ieri o excursie prin 
O.N.T. la Predeal. în fotografie : 
Primul grup de excursioniști în- 
dreptîndu-se spre pîrtiile din sta
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Viața demonstrează 
avantajele profilării 
G. A. S.-urilor

Profilarea și specializarea este o 
acțiune de durată, așa încît reali
zarea integrală a sarcinilor propuse 
cere încă eforturi 
preocupare intensă 
turor specialiștilor 
din trust. Noi 
s-o încheiem cît 
Anul trecut s-au cultivat cu grîu 
80 000 ha, adică suprafața prevă
zută în planul de perspectivă. In 
cultura viței de vie s-au conturat 
cîteva unități specializate. Ele de
țin în prezent suprafețe însemnate: 
Murfatlar — 1 089 ha, Medgidia — 
653 ha, Ostrov —• 642 ha, Lipnița 
— 1 000 ha etc.

In creșterea animalelor, unde 
specializarea se face mai anevoios, 
ea fiind legată de asigurarea cazării 
efectivelor, mecanizarea proceselor 
de producție, crearea condițiilor de 
viață pentru muncitori, am ajuns 
la următoarea structură : s-au pus 
bazele celor 11 ferme de vaci pre
văzute, avînd fiecare între 700— 
1 000 de animale, s-au organizat 
marile ferme crescătoare de oi, din 
care 3 au ajuns la efective de 
peste 10 000 oi la tuns.

susținute și o 
din partea tu- 
din unități și 
ne străduim 
mai devreme.

Ing. Octavian LAMBRU
directorul trustului G.A.S. 
Constanța

Brusc, buletinele me
teorologice care coche
tau cu semne ale unei 
vremi cvasi-primăvăra- 
tice au fost străbătute 
de fiorul rece al unui 
surprinzător de mînios 
anotimp. Vă mai amin
tiți de ciudata, monoto
na ploaie care a brăz
dat, în multe locuri, 
noaptea de Revelion 1 
■Și iată, o teribilă încă
ierare dintre mase de 
aer cald și aer polar a 

vis- 
peste 
țării, 

aspre,

provocat explozia 
colului — abătut 
o întinsă parte a 
Spulberișuri 
gonite de un vînt depă
șind pe alocuri viteza 
trenurilor exprese; tro
iene pînă la acoperiș; 
mercurul termometre
lor căzut peste noapte 
la multe grade sub zero.

îna- 
con- 
slu- 
des- 
deo- 
sta- 
mij-

mesa-

T

j

•• -!
i

!X’i

■ o
H

■
■ 88I

£

.V’țife

. f, ’

£ 
?

I
,Ă

■n

ți 1?

<
•f

1
■ :

erau gustu
lui Eminescu 
său. El a în- 
acestea, un 
acelora care.
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Uzina mecanică Sinaia. Standul de probă a pompelor

Ce implică diversificarea

de Injecție Foto : M. Andreescu

producției
în industria constructoare de matim

Pentru industria noastră con
structoare de mașini, sarcina ex
tinderii continue a nomenclatoru
lui de produse, a diversificării pro
ducției are un caracter esențial. 
De modul cum se rezolvă această 
sarcină depinde asigurarea unei 
dezvoltări accelerate a potențialu
lui productiv al industriei construc
toare de mașini și deci promova
rea largă a progresului tehnic în 
întreaga economie națională. In 
cincinalul care a început va con
tinua în ritm accelerat introduce
rea în fabricație a unor noi tipuri 
de mașini, utilaje și instalații com
plete. Planul de asimilare a noi 
produse are în vedere satisface
rea necesităților celor mal impor
tante ale diferitelor ramuri ale eco
nomiei, urmărind ca mașinile și 
utilajele noi să asigure realizarea 
unei eficiențe economice ridicate 
în exploatare. Să nu uităm că in
dustria constructoare de mașini 
din țara noastră are datoria, tra
sată de Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R., de a produce a- 
proximativ două treimi din canti
tatea de mașini, utilaje și instalații 
necesare înzestrării economiei na
ționale.

Elaborarea programului 
detaliat de asimilare 
pe cinci ani — condiție 
indispensabila

Este demn de menționat că, în 
cadrul unor grupe importante, ma
șinile și utilajele noi ce vor fi asi-

TEMPERATURI
ÎNALTE

Dar veștile din zona 
temperaturilor scăzute, 
consemnate de meteo
rologi, se întretaie cu 
a.ltele, de un cu totul 
alt gen, care aduc măr
turia unor temperaturi 
înalte. Ele sînt înregis
trate pe frontul demni
tății morale și al erois
mului uman.

Spicuim dintre veștile 
ajunse pe masa redac
ției...

La- -Iași, după primul 
asalt al viscolului, nă
meții au tăiat orice 
drum spre Fabrica de 
antibiotice. Schimbul 
următor n-a mai putut 
ajunge la fabrică. A- 
tunci, ca un singur om, 
colectivul aflat la post 
a pornit munca în con
tinuare. O noapte. Și a- 
poi, încă o zi. In aceste

SUB VISCOL
condiții excepționale, 
schimbul s-a arătat a fi 
intr-adevăr la înălțimea 
noțiunii de „schimb", 
care conține sens de 
ștafetă: o ștafetă pe 
care n-o lași din mină.

Undeva în raionul Bu
jor, la Balintești, vijelia 
a spulberat un saivan al 
gospodăriei agricole de 
stat. Luată aproape pe 
sus, rostogolită, turma 
de oi a ajuns la o de
părtare de cîțiva kilo
metri. Părea aproape o 
imposibilitate să ieși din 
casă, să te ții pe picioa
re, să înfrunți nămeții. 
Și totuși, o echipă de 
oameni temerari, con
duși de inginerul zoo
tehnist Gheorghe Bordi- 
lă, au învins imposibi
lul. După, eforturi eroi
ce, oile au fost salvate.

Oricît de laconice, ast
fel de știri reușesc să 
transmită înalta tempe
ratură a virtuților omu
lui conștient de rolul său 
social. Nu este teme
ritatea actului excen
tric, spectaculos, ci ma
nifestarea, în împreju
rări ieșite din comun, a 
unor trăsături morale 
înflorite în climatul o- 
rînduirii noastre. Iden
tificarea propriilor inte
rese cu cele ale colecti
vității, responsabilitatea 
socialistă, grija față de 
avuția obștească — iată

Victor VÎNTU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Ing. Ion CRIȘAN 
laureat al Premiului de Stat 

director general în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini

milate în cursul anilor 1966—1970 
reprezintă o pondere care se apro
pie de 40 la sută din volumul total 
al producției acestei ramuri. In 
aceste condiții înfăptuirea obiecti
velor stabilite prin planul tehnic 
constituie atît o obligație pentru 
atingerea unui nivel contemporan 
de eficiență tehnico-economică, 
cît și o cerință esențială pentru 
asigurarea dezvoltării producției 
ramurii industriei construcțiilor de 
mașini în ritmul stabilit de Directi
vele Congresului partidului.

Sînt bine cunoscute realizările 
unor uzine constructoare de mașini 
în domeniul introducerii în fabri
cație a noi produse de înalt nivel 
tehnic. Credem însă că o mare 
atenție se cuvine acordată în
lăturării neajunsurilor care s-au 
manifestat în perioada trecută și 
care s-au concretizat, în principal, 
în depășirea duratei planificate 
pentru asimilare. Sporirea poten
țialului industriei noastre construc
toare de mașini și creșterea consi
derabilă a exigențelor de ordin 
tehnic pe care le implică dotarea 
economiei naționale la nivelul teh
nicii moderne cer o analiză cît se 
poate de aprofundată- a cauzelor 
care au determinat aceste defi
ciențe.

In practică s-a dovedit că pla
nurile tehnice anuale, care au di
rijat pînă în prezent în mod exclu
siv asimilarea de produse noi în 
ramura construcțiilor de mașini, 
nu sînt în măsură să permită or
ganizarea satisfăcătoare a acestei 
activități. Datorită ponderii din ce 
în ce mai însemnate a produselor 
complexe, a căror concepție și pre
gătire tehnică necesită o perioadă 
de 2—3 ani, planificarea anua
lă nu poate să asigure coor
donarea efectivă a diferitelor mă
suri care condiționează începerea 
fabricației de serie a produselor 
respective. Perspectiva anuală nu 
dă posibilitatea unei planificări 
corespunzătoare a dezvoltării ca
pacităților de pregătire tehnică, 
precum și unei coordonări cît mai 
eficiente între efortul tehnic de 
concepție și dezvoltarea capacită
ților de producție necesare fa
bricației de serie. De aceea, sta
bilirea în cadrul planului pe 
1966—1970 a unui program detaliat 
de asimilare de produse noi pe o 
întindere de cinci ani reprezintă 
una din condițiile de bază pentru 
asigurarea ritmică a produselor 
necesare.

In lumina indicațiilor cuprinse 
în documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R., Ministerul In
dustriei. Construcțiilor de Mașini, 
împreună cu ministerele benefi
ciare, au elaborat lucrări ample 
privind stabilirea necesarului de 
noi tipuri de mașini și utilaje, pre- 
cizîndu-se, în același timp, princi-

palele măsuri tehnico-organizato- 
rice de natură să creeze condițiile 
necesare asimilării produselor noi 
la nivelul cerut de tehnica con
temporană și la termene 
să corespundă cerințelor în 
feritele 
Rămîne 
nostru 
cătoare 
nuri, 
de programare științifică a dife
ritelor faze ale asimilării. Aten
ția direcțiilor generale din mi
nister și a uzinelor să fie concen
trată asupra principalelor probleme 
care condiționează asigurarea unor 
cicluri optime de asimilare. Se va 
dezvolta, în același timp, colabo
rarea cu ministerele beneficiare.

care 
di- 

ramuri ale economiei, 
în sarcina ministerului 

și a uzinelor produ- 
de a detalia aceste pla- 

utilizînd metode moderne

intașii progresiști s-au 
siderat în permanență 
jitori ai luminării și 
cătușării poporului. Se 
sebeau, aceștia, prin 
re socială, temperament, 
loace de exprimare a
jului lor, dar, știindu-se însu
flețiți de ideea promovării 
progresului și a înălțării pa
triei, își acordau unii altora 
iubire și respect. înțelegere 
arătau împrejurărilor în care 
o generație ori alta a trăit — 
criteriul prețuirii fiind erois
mul, devotamentul și abnega
ția.

Preîntîmpinînd rezerve care 
s-ar fi putut rosti în legătură 
cu opera lui Constantin Ne- 
gruzzi, spre exemplu, sub 
(cum am spune noi astăzi) ra
portul măiestriei artistice, A- 
lecsandri atrăgea luarea-a- 
minte, la patru ani după 
moartea povestitorului, că 
„pentru a prețui meritul unui 
autor, trebuie a cunoaște bine 
timpul în care el a scris, 
gradul de cultură a limbei în 
care el a fost îndemnat a 
scrie și dificultățile de tot 
soiul prin care geniul său și-a 
făcut drum ca să iasă la lu
mină*.

Mult evoluate 
rile estetice ale 
și imens geniul 
chinat, cu toate 
fierbinte omagiu
la început de veac și-n timpul 
vieții lui, cu posibilități pro
prii fiecăruia dintre ei, s-au 
dăruit cauzei obștești. In lo
tul prețuirii și recunoștinței 
poetului intrau deopotrivă 
„Cichindeal gură de aur, Mo- 
mulean glas cu durere", ca și 
„Văcărescu cîntînd dulce a 
iubirii primăvară", sau Eliad. 
In același lot se găseau An
ton Pan „linul pepelei, cel is
teț ca un proverb", Sihleanu, 
Donici, Gr. Alexandrescu (pe 
care îl compară cu By
ron), Bolintineanu, Mureșea- 
nu „preot deșteptării noastre, 
semnelor vremii profet", Ne- 
gruzzi ștergînd „colbul de pe 
cronice bătrîne". Alecsandri 
„acel rege-al poeziei, vecinie 
tînăr și ferice*

Era loc pentru toate valori
le — o generație necăutînd 
să umbrească meritele celei 
de dinaintea ei. Nu erau tă
găduite meritele contempora
nilor înzestrați, tar exemplul 
nobleței îl oferă Alecsandri 
căruia i se opunea geniul lui 
Eminescu :

E unul care cîntă mai bine 
decît mine ?

Cu-atît mai bine țării, și 
lui cu-atît mai bine.

Apuce înainte, s-ajungă 
, cît de sus,

La rasăritu-i falnic 
se-nchină.-al meu apus.

Ne-au mai lăsat antemer- 
gătorii exemplul unor relații 
de prietenie cordială, durabi
lă. Nu în toate împrejurările 
vieții lor au fost de aceeași 
părere Nu și-au retras, totuși, 
afecțiunea.

Senină, pe parcursul mul
tor decenii, a fost prietenia 
dintre Alecsandri și Ghica. In
tre Slavici și Eminescu, între 
Eminescu și Creangă, se sta
torniciseră legături pline de 
gingășie Vlahuță. Delavran- 
cea, Coșbuc au alcătuit o tri
nitate nezdruncinată. Se di- 
ferențiau fundamental prin fire 
Caragiale și Dobrogeanu-Ghe- 
rea. Mărturiile vremii și scri
sorile pe care le-au schimbat

(Continuare în pag. a II-a)(Continuare în pag. a IlI-a)
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COMERȚULUI SĂTESC
Problemele care au fost ridicate în ancheta cu acest titlu 

apărută în „Scînteia" nr. 6814 au trezit un viu interes în 
rîndul lucrătorilor din cooperația de consum și al masei 
cumpărătorilor de la sate, Publicăm mai jos cîteva 
scrisorile primite la redacție.

din

Studierea cererii să fie urmată
de măsuri

La cooperativa din 
comuna noastră — 
Șeica Mare, raionul 
Mediaș — există preo
cupare pentru studie
rea cererii de mărfuri 
a populației, în vede
rea îmbunătățirii apro
vizionării. Fiecare din 
cele 6 magazine ale 
cooperativei au un ca
iet în care gestionarul 
notează zilnic mărfu
rile căutate de cumpă
rători. Conducerea co
operativei centralizea
ză săpfămînal aceste 
note și apoi le înain
tează I.C.R.-Mediaș. 
Tot pentru cunoașterea 
cererii se organizează 
discuții în fafa rafturi
lor, mici expozifii cu 
vînzare. Lucrătorii coo
perativei se străduiesc

să răspundă cerințelor 
actuale ale satului. Ma
gazinele cooperativei 
noastre desfac articole 
de folosință îndelun
gată ca frigidere, ma
șini de spălat, 
lă etc.

Firește, s-ar 
face mai mult. în pri
mul rînd de către mer
ceologii de la unitățile 
raionale de aprovizio
nare, care deocamdată 
îndeplinesc doar rolul 
de însoțitori ai mărfu
rilor. Ei ar trebui să 
prezinte vînzătorilor 
mostre ale mărfurilor 
noi, să-i îndrume în 
popularizarea aces
tora.

Unele fapte arată 
însă că degeaba se 
studiază cererea, dacă

mobi-

putea

forurile de resort 
iau măsuri să se 
ducă în cantitățile și 
sortimentele necesare 
mărfurile solicitate de 
populație. în zona 
noastră, cu multă ume
zeală și noroaie, este 
căutată încălțămintea 
solidă cu talpă de cau
ciuc, cizmele de cau
ciuc. Nimeni n-ar pu
tea spune că nu a cu
noscut de mulți ani a- 
ceastă cerință. Cu toate 
acestea numai rareori 
I.C.R.-Mediaș ne pune 
la îndemînă aceste 
mărfuri. Acum, în se
zonul rece, se cer mă
nuși de lînă, mănuși de 
piele căptușite, căciuli,

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Perfecționarea continuă a siste
mului de pregătire practică a ele
vilor din învățămîntul profesional 
și tehnic presupune includerea cit 
mai organică a orelor de practică 
în ansamblul procesului instructiv- 
educativ. Credem însă că în aceste 
coordonate trebuie să se înscrie și 
îmbunătățirea predării cunoștințe
lor de protecția muncii, domeniu 
căruia partidul și statul nostru îi 
acordă o deosebită atenție.

Desigur, ne dăm seama că în 
timpul școlarizării elevul nu poate 
fi edificat cu toate problemele spe
cifice ale uzinei, dar absolventul 
trebuie să capete și în domeniul 
protecției muncii o bază de cu
noștințe solidă pe care să se clă
dească cunoștințele acumulate ul
terior. Dar, după părerea noastră, 
în multe școli cerința amintită ră- 
mîne doar un vag deziderat. Și 
iată de ce. La grupul școlar de pe 
lîngă uzina noastră (după cite 
știm situația este mai mult sau mai 
puțin similară și la celelalte școli 
profesionale și tehnice) protecția 
muncii face obiectul unei discipli
ne aparte doar în anul I. Avind 
afectate numai 34 de ore, preda
rea acestei materii se limitează la 
o prezentare prea sumară a pro
blemelor și, ca urmare, elevii nu 
reușesc să asimileze decît în parte 
noțiuni elementare, care le sînt de 
folos numai la primul contact cu 
atelierul de practică sau cu uzina.

Ce trebuie făcut pentru aprofun
darea de către viitorii muncitori a 
cunoștințelor de protecția muncii ? 
Avem impresia că neajunsurile iz
vorăsc, în primul rînd, din faptul că 
lecțiile de protecția muncii, care 
se predau în prezent, au în mare 
măsură doar un caracter de cultu
ră generală și nu se încadrează în 
ansamblul cunoștințelor privind me
seria. De aceea, după părerea 
noastră și a altor cadre din uzină 
protecția ar trebui să facă obiectul 
unei discipline distincte, în toți anii 
de studii ; am opinia ca în anul 
I să se prevadă predarea unui vo
lum de cunoștințe de primă utilita
te, iar în anii II, III, IV să se trans
mită eșalonat cunoștințe aprofun
date, legate de diferite faze ale 
tehnologiei de producție. Expe
riența arată că ar fi utilă și îmbi
narea expunerilor teoretice cu de
monstrarea practică a regulilor de 
protecție a muncii, observarea de 
către elevi a metodelor de lucru 
în timpul desfășurării producției. 
Credem că un asemenea sistem de 
predare ar avea o mare eficacita
te, contribuind la fixarea cunoștin
țelor pe care, după anii de școală, 
vor trebui să le aplice de la caz 
la caz. Dar această soluție ar pu
tea conduce și la apariția unor 
paralelisme cu lecțiile de tehnolo
gia meseriei, în cadrul cărora pro
fesorul se referă adeseori la mo
dalitățile de evitare a unor acci
dente, la securitatea muncii. De 
aceea, ar putea fi studiată și uti
litatea includerii problematicii la 
care ne referim în lecțiile de teh
nologia meseriei, într-un număr de 
ore judicios stabilit.

Firește, perfecționarea predării 
noțiunilor de tehnica securității 
muncii presupune și îmbogățirea 
cunoștințelor maiștrilor instructori, 
cărora li se încredințează prezen
tarea lecțiilor. Facem această re
marcă, deoarece nu o dată orele 
rezervate disciplinei la care ne 
referim se irosesc prin expuneri 
care plutesc în sfera generalită
ților.

Am constatat că și unii din tine
rii ingineri au goluri în domeniul 
pregătirii lor în ce privește protec
ția muncii. Tocmai de aceea ni se 
pare că ar fi util ca și în facultă
țile tehnice să se trateze mai pe 
larg probleme de protecția mun
cii cu care vin în contact absol
venții, după intrarea în producție.

Credem că ar fi folositor ca Mi
nisterul învățămîntului și celelalte 
ministere interesate, care — con
form legii adoptate de recenta se
siune a Marii Adunări Naționale 
— au obligația de a se în
griji de îmbunătățirea predării 
cunoștințelor de protecția mun
cii în diferite forme de sta
diu, să analizeze mai pe larg 
planurile de învățămînt și progra
mele analitice ale școlilor profe
sionale, precum și ale institutelor 
de învățămînt tehnic superior, 
pentru ca să asigure mai întîi în 
școală tratarea și însușirea cores
punzătoare a cunoștințelor în a- 
cest important domeniu.

Olimpian FLORESCU 
inqiner-șef 
Dumitru STANESCU 
tehnician Uzinele „Vulcan" — 
București

Peste cîteva zile încep examenele. Studenți din anul IV ai Facultății de 
agricultură de Ia Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu" din București 

se pregătesc în laborator pentru examenul de fitopatologie
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ciorapi groși de mai multe 
culori, cosfumașe de lînă 
pentru copii și altele. Dar a- 
cesfea nu se găsesc nici în 
depozitele 
I.C.R.T.I. și
Nu întotdeauna găsești sare 
fină, boia dulce, in schimb 
se trimit cooperativei sor
timente de compoturi și 
conserve de raci, care 
noi nu sînt cerute.

S-a făcut comandă pen
tru mobila combinată tip 
Sibiu, dar s-au trimis gar
nituri de sufragerie tip Bî- 
lea, care nu sînt solicitate 
de cumpărătorii din comu
nă. După cum se vede, u- 
neori cooperativa nu aduce 
marfa care trebuie, ci marfa 
care se găsește. Cu ani în 
urmă, cînd posibilitățile in
dustriei de a produce une
le mărfuri erau mai restrîn- 
se, se mai putea explica a- 
cest lucru. Dar astăzi...

După părerea noastră, 
Centrocoopul și uniunile 
cooperativelor de consum, 
comerțul în general, ar tre
bui să facă mai mult pen
tru a-și îndeplini rolul ce-i 
revine în a determina ce și

I.C.R.-Mediaș,
I.C.R.M.-Sibiu.

la

cîf să producă fabricile 
bunuri de larg consum.

de

GH. BUTAN 
președintele comisiei 
de cenzori a cooperativei 
de consum din Șeica 
Mare — raionul Mediaș

publicată 
dreptate 
trebuie

A

Intr-adevăr 
comerțul cu cartea 
este prost 
organizat

în ancheta 
arăta pe bună 
vînzarea cărții
credinfată unor cadre cu 
pregătire corespunzătoare. 
Și la noi, în comuna Al
bești, cartea 
orice marfă, 
de consum, 
bunăvoință 
la dispoziție cărțile căuta
te, gestionara magazinului 
nu reușește : n-are nici pre
gătirea, nici timpul necesar 
spre a se informa despre 
ultimele apariții editoriale. 
In pachetele cu cărți pe 
care cooperativa le împar
te cadrelor didactice spre a

se vinde, ca 
la cooperativa 
Deși manifestă 
de a ne pune

le vinde (metodă aplicată 
în majoritatea satelor) nu 
găsim manuale căutate de 
multă vreme — Pedagogia 
generală, Metodica predării 
limbii române pentru cla
sele I—IV, precum și 
crări ale clasicilor 
tri : G. Coșbuc, Al. 
huța, I. L. Caragiale 
pe care elevii trebuie 
citească. La începutul 
lui de învățămînt ideologic 
mulți cursant) au căutat do
cumentele celui de-al IX-lea 
Congres șl partidului. A- 
cum, cînd ne-am procurat 
din alte părți materialul ne
cesar, au sosit și la coope
rativă broșurile respective. 
Mulți părinți doresc să 
cumpere cărți pentru copii. 
Nu au de unde, pentru că 
în rafturile cooperativei se 
găsesc numai cîteva exem
plare vechi.

Din discuțiile purtate cu 
oamenii din sat, cu elevii, 
am ajuns la concluzia că ar 
interesa și lucrări despre 
oameni de seamă din do
meniul științei, artei, cultu- 

scrise pe înțelesul tutu-

lu- 
noș- 
Vla- 
efc. 

să le 
anu-

ror, precum și albume cu 
reproduceri ale operelor de 
arfă, în ediție populară.

Nu cunosc criteriile care 
stau la baza stabilirii de că
tre edituri a tirajelor diferi
telor cărți. Par sînt aproape 
sigură că cooperajia, care 
ar trebui să aprovizioneze 
cu diferite cărți cadrele di
dactice și elevii, nu e con
sultată la stabilirea tirajelor. 
Și nici n-ar fi putut s-o facă 
atîfa vreme cîf cartea este 
tratată la fel cu o marfă o- 
bișnuită, de băcănie.

M. HANEȘ
învățătoare
Școala generală 
din Albești — Sighișoara

O inițiativă 
valoroasă — 
magazinele sătești 
specializate

ni,

Continuitate
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hiar dacă istoricii și criti
cii literari au discutat nu 
de puține ori în contradic
toriu valoarea artistică a 
literaturii de aventuri, ge

nul, cu diversele sale ramificații 
(de la romanul propriu-zis de a- 
venturi, la cel polițist sau de spio
naj, pînă la cel științifico-fantastic) 
se bucură, în mod indiscutabil, de 
aprecierea unor largi categorii de 
cititori. Scrierile acestea suscită un 
interes deosebit mai ales în rîn- 
dul celor tineri, cu o imaginație în 
continuă efervescență, aflați la 
vîrsta cînd sînt dornici să cunoas
că eroi temerari și întîmplări extra
ordinare. Este cred evident că mă 
refer la lucrările de calitate și nu 
la maculatura submediocră, comer
cială, confecționată după rețete 
facile, pe care Camil Petrescu a 
încriminat-o cu argumente zdrobi
toare în eseul său despre „Moda
litatea și tehnica romanului poli
țist".

Vorbind despre „tinerețea" și 
prospețimea mereu vie a „Celor 
trei mușchetari" ai lui Al. Dumas, 
Liviu Rebreanu creiona cîteva 
trăsături caracteristice acestei li
teraturi : „Sînt momente — spu
nea el — cînd avîntul imagina
ției devine o necesitate. Atunci lec
tura Mușchetarilor îți oferă diver
tismentul dorit. Te învoiești mai 
dinainte cu autorul: va avea drep
tul să treacă dincolo de verosimil, 
dar în schimb îți va furniza intrigi 
complicate și totuși lesne de urmă
rit, descrieri vii și amuzante, dia
loguri rapide (...) eroi simpatici, 
viteji și veșnic îndrăgostiți, gata 
oricînd să pedepsească pe necin
stiți și trădători". Opinia marelui 
prozator nu-și pierde, firește, nici 
astăzi, actualitatea. Trebuie să fa
cem însă precizarea că, în climatul 
nostru social și moral, literatura de 
aventuri dobîndește noi valori, de
pășind stadiul de simplu „divertis
ment". Ea este chemată să contri
buie la formarea trăsăturilor 
de caracter ale omului socialist, la 
educarea curajului, voinței, spiritu
lui de inițiativă sau vigilenței. A- 
ceste considerente s-au aflat, de
sigur, și în vederea Editurii tinere
tului, cînd s-a început tipărirea 
colecției „Aventura".

Lectura volumelor originale ce 
au văzut lumina tiparului în ca
drul colecției („Toporul de argint”, 
de Leonida Neamțu, „Omul de la 
ora 13" de Dragoș Vicol, „Căpita
nul de cursă lungă" de Theodor 
Constantin, „Salcia supărată" de 
Ștefan Luca, „Cercul magic" de Ni- 
colae Mărgeanu, „Ecuația cu trei 
necunoscute" de Tudor Popescu) 
ca și a altora tipărite de Editura 
militară (dintre ele amintim „Tai
na cavalerului de Dolenga" de Ha- 
ralamb Zincă) demonstrează nu 
numai preocuparea din ultima vre
me a unor autori de a aborda un

gen considerat adeseori minor, lip
sit de tradiție în literatura noastră, 
— este vorba, de fapt, de romane 
de factură polițistă — ci și posibi
litățile existente în realizarea unor 
cărți interesante, atractive.

Pornind de la realități ale zilelor 
noastre, aceste cărți își propun să 
oglindească efortul și perseveren
ța lucrătorilor din miliție și secu
ritate pentru apărarea cuceriri
lor și realizărilor oamenilor mun
cii. Se remarcă strădania autorilor 
de a evidenția determinarea so
cială și etică a faptelor relatate, de 
a le investi cu o semnificație mai 
înaltă, cu un sens mai

într-o 
acțiunea 
esențial.

profund. 
carte de aventuri, deși 

constituie elementul 
nu se poate renun-

mecul și trăsăturile caracteristice, 
devenind și el o figură palidă, tri
butară unor scheme și convenții.

Scriere prin excelență de ac
țiune, adresîndu-se în special inte
ligenței și spiritului deductiv al ci
titorului, romanul polițist presupu
ne o tehnică subtilă a construcției 
epice, ingeniozitate și imaginație 
în conducerea anchetei, o mare 
precizie și concizie opuse prolixi
tății ; aceste calități le întîlnim și 
în cele mai izbutite lucrări originale 
apărute în colecția „Aventura". 
De exemplu, dacă în „Toporul de 
argint" sau în „Omul de la ora 13" 
acțiunea se bazează pe reconsti
tuirea minuțioasă a faptelor, pe o 
analiză amănunțită a oricărui in
diciu, în „Ecuația cu trei necunos-

întrerupte uneori 
momente cheie ;

CUM E VREMEA

între minus 
întorsura Buzăului și 
la Calafat. In Bucu- 
s-a menținut rece, cu 
A nins slab. Tempe- 

a fost de minus

probabil pentru zilele de 
13 ianuarie. In țară : Vre- 
cu cerul mai mult noros.

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut rece, cu cerul variabil mai mult 
noros, în jumătatea de sud-vest a 
țării. Vîntul a suflat în general 
slab. A nins temporar în Banat și 
Oltenia și cu caracter local în Ar
deal, Moldova și vestul Munteniei. 
Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse 
13 grade la 
minus 1 grad 
rești : Vremea 
cerul variabil,
ratura maximă 
1 grad.

Timpul 
11, 12 și 
me rece,
Vor cădea ninsori temporare în cea 
mai mare parte a țării. Vînt potri
vit. Temperatura aerului va crește 
ușor la sfîrșitul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 13 
și minus 3 grade, local mai coborî- 
te, iar maximele între minus 8 și 
plus 2 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme rece, cu ninsori tem
porare. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară la sfîrșitul in
tervalului.

AVENTURA"
ța la individualizarea persona
jelor, la conturarea unor psi
hologii caracteristice care să 
diferențieze, de la un roman la al
tul, eroi din aceeași categorie. In 
lucrările la care ne referim se re
simte, îndeosebi, inconsistența ca 
tip a „detectivului", tocmai acel 
personaj care ar trebui să ofere 
exemplul unei puternice personali
tăți și să polarizeze în jurul său 
întreaga acțiune. Figură ștearsă, 
lipsită de relief, el nu reușește 
încă să se impună ca o pre
zență vie, autentică, a cărei exis
tență să continue și după ce 
am întors ultima filă a cărții. In
teligența, clarviziunea și perspica
citatea ce ar trebui să fie caracte
ristice personajului sînt insuficient 
reliefate de unii autori, astfel că 
rezolvarea enigmelor pare a se 
datora nu atît capacității sale 
profesionale, cît întîmplării sau 
imprudenței infractorilor. Este ca
zul și al „Ecuației cu trei necu
noscute", carte de altfel interesantă 
prin atmosfera de neprevăzut și 
prin ritmul vioi al acțiunii. Dima și 
Mihai, cei doi ofițeri însărcinați cu 
elucidarea cazului, ocupă aici un 
loc periferic în desfășurarea eveni
mentelor, pe care doar le consem
nează, intervenind abia în ultimul 
moment, cînd vinovății se demască 
aproape singuri. Chiar un perso- 

' naj ca Ducu Mănăilă, care se im
pusese prin caracterul său com
plex și nuanțat într-unul din roma
nele anterioare ale lui Theodor 
Constantin („Fiul lui Monte Cristo") 
își pierde în „Căpitanul de cursă 
lungă", odată cu maturizarea, far-

cute' sau în „Căpitanul de cursă 
lungă" accentul cade pe dinamis
mul acțiunii, pe succesiunea unor 
întîmplări neprevăzute. Ca o teuși- 
tă putem cita și „Cercul magic", lu
crare ce se remarcă prin ingenio
zitatea cu care este construită enig
ma și prin demascarea treptată, 
logică a principalului vinovat.

Apar însă și unele imperfecțiuni 
în folosirea tehnicii specifice genu
lui. Constatăm, de pildă, 
dorința de a face cît mai pasio
nante cercetările, 
sfera acestora numeroase persona
je și întîmplări suspecte, care com
plică într-atît ițele, producînd 
uneori chiar confuzii, încît pentru 
a le descurca sînt necesare con
cluziile celor care au condus an
cheta. Exemplul cel mai convin
gător ni-1 oferă „Căpitanul de 
cursă lungă", în finalul căruia ur
mărim o lungă expunere, în care 
ni se lămurește sensul multora din
tre faptele la care am asistat. Pe 
de altă parte nu lipsesc nici epi
soadele sau amănuntele inutile. 
Ni se par astfel a fi parazi
tare divagațiile și descrierile po
vestitorului din „Cercul magic", 
introspecțiile psihologice din „O- 
mul de la ora 13“ ca și unda li
rică prin care se încearcă „uma
nizarea" personajelor, întîlnită 
uneori și în „Toporul de argint".

Un rol deosebit în realizarea ca
racterului captivant al acestor lu
crări îl joacă capacitatea autoru
lui de a crea tensiunea și suspen- 
sul. Deficiențele existente în a- 
ceastă direcție se referă, mai ales, 
la alternarea inabilă a diverselor

că din

sînt aduse în

planuri epice, 
forțat, tocmai în 
putem cita în acest sens „Salcia 
supărată", deși este evident că 
autorul a încercat să realizeze o 
construcție mai interesantă, alter- 
nînd planul prezent cu momente 
desfășurate în urmă cu mai mulți 
ani. Supără uneori stagnarea ac
țiunii către final, fie datorită 
tului că pentru a se asigura 
priza descoperirii infractorilor 
mai sînt aduse la cunoștința 
torului unele amănunte revelatoare 
(situație întîlnită și în „Căpitanul 
de cursă lungă" și în „Cercul ma
gic"), fie întîrzierii nejustificate a 
identificării vinovaților, chiar dacă 
și cititorul a realizat-o („Omul de 
la ora 13").

Unele neglijențe stilistice, — ter
menii folosiți impropriu, exprima
rea aridă, platitudinile ca și 
zul de expresii argotice — 
au nici ele locul în scrierile 
cate în special tineretului.

Sarcina pe care și-a asumat-o 
Editura tineretului publicînd colec
ția „Aventura" nu este, desigur, 
ușoară. Cred de aceea că munca 
sa de viitor s-ar putea îndrepta 
spre atragerea unui număr cît mai 
mare de autori către acest gen cu 
o largă popularitate, cît și spre ex
tinderea ariei tematice a lucrărilor 
originale și către alte sectoare in
teresante și captivante ale reali
tății înconjurătoare. Nu pot oferi 
oare subiecte pasionante pentru 
romanul de aventuri munca navi
gatorilor sau a aviatorilor, a geo
logilor sau a arheologilor ? Omul 
nou al societății noastre își poate 
dovedi în numeroase împrejurări 
înaltele calități morale.

Profilul colecției este întregit 
prin publicarea unor traduceri din 
literatura universală a genului. In 
acest domeniu vast, Editura tine
retului își poate dovedi și pe mai 
departe nu numai inițiativa, ci și 
spiritul de discernămînt și efortul de 
selecție, punînd la dispoziția citito
rilor lucrări valoroase, mai ales 
cele devenite modele clasice ale 
literaturii de aventuri. Titlurile a- 
părute — cuprinzînd 
„Cocoșatul", roman cu caracter 
istoric de Paul Făval, „divertis
mentul" lui Graham Greene „A- 
gentul secret", sau unul din roma
nele polițiste ale lui G. Simenon 
— arată deja că este posibilă cu
prinderea unei problematici varia
te și interesante.

însoțită de grija pentru calitatea 
literară și artistică a lucrărilor pu
blicate, lărgirea ariei tematice 
abordate în „Aventura" ar putea 
răspunde în mai mare măsură in
teresului și 
oferind un 
nifestare a 
genului.

fap- 
sur- 

nu 
lec-

abu- 
nu-și 
dedi-

alături de

exigențelor cititorilor, 
cîmp mai larg de ma- 
valorilor educative ale

Sorin MOVILEANU
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Muncitoare de la Fabrica de confecții București cerce tînd ultimele apariții editoriale sosite în librăria din 
cadrul întreprinderii Foto : R. Costin

în raionul nostru se apli
că experimental, cu rezul
tate bune, un nou sistem 
de organizare și aprovizio
nare a cooperativelor de 
consum, denumit „concen
tric". în ce constă acest 
sistem ?

Ca și pînă acum, magazi
nele sătești sumar speciali-' 
zate desfac mărfurile de ce
rere curentă. Avînd în ve
dere că puterea economică 
a satului a crescut și conco
mitent s-a înmulțit cererea 
de mărfuri pentru folosință 
îndelungată (aparate de ra
dio, televizoare, mașini de 
cusut, mobilă, motorete etc.) 
și că nu există condiții pen
tru ca acestea să fie 
vîndufe prin magazinele 
existente, s-au creat cen
tre comerciale zonale. în 
funcție de condițiile exis
tente, în raionul nostru am 
creat 4 centre de acest fel 
în comunele Vișina, Topolo- 
veni, Valea Mare și Găești, 
unde au luat ființă magazi
ne specializate, care au 
condiții bune pentru a de
pozita, prezenta și desface 
un sortiment bogat de măr
furi. Am ales aceste comu
ne și pentru că așezările 
din jur sînt situate în a- 
propierea lor. Locuitorii a- 
cesfor comune nu mai sînt 
nevoiți să meargă la centrul 
de raion, (la 
spune), după 
râturi de mai
Deși această
provizionare se experimen
tează de puțin timp, efi
ciența ei se poate constata 
pe deplin. La unele articole 
vînzările au crescut foarte 
mult. Magazinele speciali
zate ridică mult calitatea 
comerțului la safe. Vînză- 
torii și gestionarii își 
săvîrșesc calificarea, 
instrui pe cumpărători 
privire la utilizarea 
lelor electrotehnice.

— bun prețios al istoriei cul
turii și literaturii noastre — 
atestă căldura și trăinicia 
prieteniei lor.

Neuitată lămîne, pe tărîmul 
ideilor, lupta dintre concepți
ile lui Gherea și acelea ale 
lui Maiorescu. Dar polemica 
dintre ei s-a caracterizat prin 
urbanitate, au excluderea in
sinuării și a invectivei.

Un model pe linia predece
sorilor sînt paginile de critică 
ale lui Ibrăileanu și Lovines- 
cu, iar după ei ale lui Mihai 
Rglea și Tudoj Vianu.

Pjeluînd, în spiritul în- care 
ne îndrumă partidul, moșteni
rea culturală și literară a tre
cutului, pilda pe care ne-o 
dau antemergătorii poate și 
trebuie să ne servească de 
călăuză. Violența în expresie, 
judecata pripită, exclusivă, 
sau ignorarea unor scriitori 
sau factori de cultură cqre 
au adus contribuția lor epo
cii în care au trăit, nu au jus
tificare decît dacă vrem să 
împuținăm (și cui folosește a- 
ceasta ?) un patrimoniu vred
nic de iubire și de înalt res
pect.

E loc sub cerul larg și înalt 
al patriei socialiste pentru tot 
ce ne-a lăsat valabil ziua de 
ieri, pentru tot ce ne oferă, 
de preț, timpul pe care-1 
trăim.

Temperaturi 
inalte 
sub viscol

(Urmare din pag. I)

oraș, cum se 
unele cumpă- 
mare valoare, 
formă de a-

de
pot 
cu

artico-

Ion POPESCU
președintele U.R.C.C.
Găești, regiunea Argeș

resorturile intime, sub apa
rențe uneori modeste în viața 
cotidiană, care s-au declanșat 
exemplar, cu un firesc impre
sionant, în aspra încleștare cu 
natura.

Gesturi care sparg anoni
matul, înlătură obișnuințe, 
desferecă energii nebănuite. 
Printre altele, cel al pompie
rilor voluntari dintr-o comună 
moldovenească, Murgeni, din 
apropierea Hușilor. Pregătiți 
să lupte cu flăcările, pom
pierii au sărit în pojarul alb 
al viscolului pentru a salva 
călătorii dintr-un autobuz în
zăpezit în cîmp. Și nimeni 
dintre ei n-a spus : „Eu n-am 
treabă acolo. Eu am treabă 
doar cînd arde..."

In aceste ceasuri, în atîtea 
locuri ale țării, un impresio
nant efort colectiv antrenează 
o vastă colectivitate. De la ce
feriștii care au tăiat pîrtii în 
oceanul alb al Bărăganului 
pînă la cooperatorii care ve
ghează sănătatea animalelor 
din cine știe ce sat risipit, de 
la electricienii și liniorii care 
restabilesc pulsația energetică 
pînă la cetățenii ieșiți cu lo- 
pețile în stradă — pe toți îi 
unește simțămîntul datoriei 
obștești.

Temperatura aceasta înaltă 
a gestului colectiv are un 
nume: patriotism.

® Sala Palatului : SPECTACOL 
MUZICAL COREGRAFIC CU LUIS 
MARIANO ȘI BALETUL MADRI
LEN — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30.
• Teatrul „C. 1. Nottara" : SCAU
NELE — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale") : CU CINE 
MĂ BAT — 19,30.

CINEMATOGRAFE
• OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria. 
9 TREI SURORI — cinemascop : 
Republica.
• ÎNGERUL ALBASTRU ; Cinema
teca — 101 12; 14.
9 CATIFEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Luceafărul (completare 
Vezi, rîndunelele se duc), Giulești 
(completare Sesiunea Marii Adu
nări Naționale — decembrie 1965), 
Tomis (completare Surorile Press). 
9 TRAGEȚI IN STANISLAS I : 
București, Excelsior, Feroviar, Au
rora (la ultimele două cinemato
grafe, completarea Raliul Dunării). 
9 ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Raliul Dunării).
9 FEMEIA IN HALAT : Festival, 
Grivița, Melodia.
0 SAȘA : Victoria, Flamura (la 
ambele completarea Meciul de fot
bal România — Portugalia).
9 DUMINICA LA NEW YORK : 
Central.
9 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Lumina (completare Plante acvati
ce), Moșilor (completare Pionie- 
ria nr. 6/1965), Lira (completare 
Păpușarii).'
9 TATĂL SOLDATULUI : Union 
(completare De la pescari aduna
te), Miorița (completare Meciul de 
fotbal România — Portugalia), 
Modern (completare Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale — decem
brie 1965).
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.

9 UNCHIUL MEU : Doina (com
pletare Ceramica din Oboga).
9 A ÎNCEPUT CU O LUPA — 
CĂDERE LIBERA — MARINARII 
SOVIETICI DIN DANEMARCA — 
PUCUL — O GRĂDINA A ARTEI: 
Timpuri Noi.
® CAMERA ALBĂ : înfrățirea în
tre popoare, Floreasca (la ambele 
completarea Sesiunea Marii Adu
nări Naționale — decembrie 1965).
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDA1LLAN 
— cinemascop : Dacia (completare 
Două creioane).
9 CREDEȚI-MĂ, OAMENI 1 : Bu- 
zești.
9 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Crîn- 
gași (completare Universuri pictu
rale), Cotroceni (completare La 
carnaval).
9 MUNCILE LUI HERCULE : Bu- 
cegi, Drumul Sării.
0 DUMINICA LA ORA 6 : Gloria' 
(completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
9 IN COMPANIA LUI MAX LIN- 
DER : Unirea (completarea Cei 
mal puternici din Europa), Popular 
(completare Două creioane).
9 FATA LUI BUBE : Flacăra, Vii
torul.
9 COPII ÎNDRĂZNEȚI : Vitan 
(completare Creionul pierdut).
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : 
Munca (completare Cumpărătura).
9 OAMENI ȘI DRAPELE — cine
mascop (ambele serii) : Arta, 
Volga.
• BOCCELUȚA : Cosmos (comple
tare Poveste despre ceasuri).
9 DINCOLO DE BARIERĂ : Co- 
lentina (completare întîlnire cu 
frumosul), Progresul (completare 
Nimic despre Ărhimede).
9 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABĂ • Rahova.
9 CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ- 
MÎNTULU1 Ferentari (completare 
Nimic despre Ărhimede).
9 COLINA : Pacea.

TELEVIZIUNE
9 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
9 19,15 — Emisiune pentru tine
retul școlar : Sport la microscop : 
Volei, Filmul documentar „Plante 
acvatice" 0 20,00 — Ancheta TV 
— „Sens interzis" 9 20,15 — Trei 
tablouri pe săptămînă 9 20.30 — 
Filmul „Cerul albastru" 9 29 10 — 
Jurnalul televiziunii (II), Sport, 
Buletinul meteorologic.
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Pe piftiile de la Predeal
Sezonul de schi din acest an S-a 

inaugurat oficial duminică pe pîrti- 
ile din apropierea Predealului cu 
desfășurarea tradiționalului „Con
curs de deschidere" Vremea exce
lentă și zăpada abundentă au con
tribuit la succesul întrecerilor. Pro
ba masculină de slalom special, 
desfășurată pe Clăbucet, s-a în
cheiat cu victoria lui C. Tăbăraș 
(Carpafi Sinaia) — 35” 2/10, urmat 
de I. Zangor (A.S.A. Brașov) — 35”

9/10. și K. Gohn (Dinamo Brașov) 
36”. La feminin a terminat victo
rioasă campioana țării, dinamovis- 
ta Ilona Mikloș, cu rezultatul de 
31” 1/10. Ea a avut o adversară re
dutabilă în Edith Șuteu (A.S.A.), cla
sată pe locul doi cu 31” 4/10. Locul 
trei a fost ocupat de Mihaela Ca- 
sapu (A.S.A.) în 32” 3/10. La 
juniori a cîștigat Dan Cristea (Ca- 
ralman Bușteni), iar la junioare

Constanța Mîzgăileanu (Știința 
București).

La Poliștoacă au avut loc probele 
de fond. In cursa senioarelor, pe 
distanța de 3 km cel mai bun rezul
tat a fost înregistrat de Marcela 
Leampă (Dinamo) cu 13’21”. Proba 
de 10 km seniori a fost dominată de 
Gh. Cincu (A.S.A.), cronometrat în 
38’33”. Probele rezervate juniorilor 
au revenit lui D. Soiu (juniori, 5 km) 
și Eugenia Vișan (junioare, 3 km.), 
în fotografie : unul dintre concu- 
renții juniori în timpul probei de 

slalom
Foto : Aurel Ioneșcu

Cronica

■ B ■zilei si;

z

COTIDIAN

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE
BASCHETBALISTELE LA PRAGA

Selecționata feminină a Bucu- 
reștiului participă la un turneu 
internațional, la Praga, alături 
de echipele Italiei, R. D. Ger
mane și Cehoslovaciei. în pri
mul meci, bucureștencele au în
trecut formația Italiei cu 53—52 
(26—25). In mod surprinzător, 
selecționata R.D.G. a cîștigat 
partida cu Cehoslovacia, la un 
scor sever : 68—48.

TINERII BOBERI 
LA „EUROPENELE" DE LA 

ST. MORITZ

Duminică în stațiunea de 
sporturi de iarnă Saint Moritz 
(Elveția) s-au disputat campio
natele europene de bob (tine
ret), pentru echipajele de două 
persoane. Titlul a fost cucerit 
de echipajul Angliei, urmat de 
cele două echipaje ale Austriei. 
Echipajele României au ocupat 
locurile 7 și, resoectiv, 12.

HANDBALIȘTII LA ROSTOCK

Echipa selecționată masculi
nă de handbal a orașului 
București a obținut două victo
rii în prima zi a turneului inter
național de la Rostock (R.D.G.). 
Handbaliștii români au învins 
cu scorul de 17—9 (7—6) echi
pa Lokomotiv Dresda și cu 19— 
7 (10—1) pe Oppsal Oslo.

...Șl LA FRANKFURT PE ODER

în finala turneului internațio
nal feminin de handbal de la 
Frankfurt pe Oder (R.D.G.) se 
vor întîlni echipele S.C Leip
zig și Helsingoer (Danemarca). 
Leipzig s-a clasat pe primul 
loc în preliminariile grupei A, 
învingînd cu 10—7 pe Rapid 
București.

BIATLONIȘTII LA ALTENBERG

Din cauza vizibilității reduse, 
concursul de biatlon, care urma 
să înceapă ieri la Altenberg 
(R.D.G.). cu participarea schio
rilor echipelor României, R. D. 
Germane și Suediei, nu s-a pu
tut disputa.

Astăzi, luni, este programată 
proba de ștafetă 4x7,5 km, ur- 
mînd ca marți să se dispute 
proba de 20 km. La acest con
curs echipa română este alcă
tuită din Gh. Vilmoș, N. Bărbă- 
șescu, C. Carabela, Gh. Cim- 
poia și Gh. Bădescu.

Primul concurs-
Prea puține lucruri bune se 

pot spune despre primul concurs 
de sală al atleților și atletelor 
din Capitală, desfășurat ieri di
mineață în sala Floreasca II. 
Dintre rezultatele tehnice rețin 
atenția doar cele realizate în 
probele de viteză (50 m plat) de 
Alexandru Tudorașcu (Metalul) 
— 5,9 sec. și Ruxandra Mari
nescu (Dinamo) — 6,9 sec. E a- 
devărat, nimeni nu se aștepta ca 
acum să se înregistreze perfor
mante deosebite — atleții aflîn- 
du-'se de-abia la începutul pregă
tirilor pentru noul sezon — însă 
nu-i' deloc motivat faptu] că 
printre putinii concurent! pre- 
zenti ieri în sala Floreasca au 
fost numeroși cei ce-au obtinut 
rezultate submediocre. Nici nu 
pot fi considerate altfel rezulta
tele lui Mihai Toniță (Rapid), de 
pildă, care a aruncat la greutate 
8,67 m și a sărit la lungime 
5,29 m.

Pe lîngă forma slabă a mul
tora dintre concurenti, este de 
menționat că la acest concurs au

participare slabă
existat probe la startul cărora nu 
s-a aliniat decît... unul sau doi 
sportivi (la lungime, înălțime, 
greutate, 40 m garduri fete).

Absenta de la start a atleților 
bucureșteni este desigur nemoti
vată, chiar dacă — așa cum în
cercau să explice unii dintre an
trenori — majoritatea membrilor 
loturilor republicane se află în 
vacantă la munte. Cum se ex
plică totuși că atleții clubului 
sportiv experimental „Viitorul", 
a căror participare fusese ini
tial anunțată, n-au fost la con
curs ?

Federația de specialitate ar 
trebui să se sesizeze de aceste 
lucruri, mai ales că, pentru sezo
nul din acest an, și-a propus o 
serie de obiective importante pe 
care, fără îndoială, nu le va pu
tea atinge dacă secțiile de atle
tism bucureștene vor manifesta 
în continuare aceeași rezervă 
fată de concursurile de sală sau 
în aer liber.

I. D.

CAMPIONATUL HOCHEISTILOR

Steaua-Voința 4-2
Pe patinoarul Voința din Miercurea 

Ciuc, în prezenfa a circa 5 000 de 
spectatori, s-au încheiat duminică în
trecerile din turul trei al campionatu
lui republican de hochei pe gheafă. 
Cel mai important meci al programu
lui, de fapt derbiul campionatului, 
l-au susținut principalele pretenden
te la titlu, Steaua București și Voinfa 
Miercurea Ciuc. Ca și în partidele 
anterioare, disputate pe patinoarul 
din București, hocheișfii de la Steaua 
au reușit să objină victoria. Scor : 
4—2 (3—1; 0—0; 1—1). în felul a- 
cesfa, Steaua conduce detașat în 
fruntea clasamentului, avînd cele mai 
mari șanse de a cuceri iarăși campio
natul.

lată și celelalte rezultate de ieri : 
Dinamo București-Stiinfa București 
7—4 (2—2 ; 1—2 ; 4—0) ; Tîrnava 
Odorhei-Șfiinfa Cluj 9—3 (1—1 ; 
1-1 ; 7-1).

Meciurile ultimului fur al compefi 
jiei vor avea loc la București.

Ieri la handbal
Campionatul republican femi

nin de handbal a fost reluat du
minică prin jocurile etapei a treia. 
Deși au luat sfîrșit cu scoruri 
strînse, partidele s-au caracterizat 
prin evoluții mediocre sub aspect 
tehnic, excepție făcînd doar me
ciul de la Brașov, Rulmentul — 
Mureșul Tg. Mureș, cîștigat de mu- 
reșence cu 9—8. în urma acestei 
victorii, formația din Tg. Mureș 
ocupă locul I în clasament, cu 6 
puncte, secondată de Rapid și Ști
ința București cu cîte 5 puncte 
fiecare. Celelalte partide s-au în
cheiat astfel : Știința București — 
Liceul nr. 4 Timișoara 11—9 ; Con
fecția — Tractorul Brașov 8—9 ; 
Voința Odorhei — C.S.M. Sibiu 
6—4.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Rezultate de la turneul de calificare 

(Leipzig) pentru finala celui de-al doilea 
campionat european de baschet (ju
niori) : R. D. Germană — Olanda 65— 
58 (29—24) i Cehoslovacia — Ungaria 
55—48 (22—21).

• La tradiționalul concurs internațio
nal de patina) viteză de la Madonna di 
Campiglio (Italia), proba masculină de 
500 m a revenit — la egalitate — pa
tinatorilor sovietici Evghenie Grișin și 
Vadln Vasnețov cu timpul de 40” 8/10. 
Keller (R.F.G.) a ocupat locul trei cu 
41” 7/10.
• Echipa masculină de baschet a R. P. 

Polone, aflată în turneu prin S.U.A., a

întîlnit selecționata Universității sta
tului Kentucky. Baschetbaliștii ameri
cani au învins cu scorul de 97—77 (35— 
21).

• Intr-un meci retur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni' la hand^ 
bal masculin, echipa „DHFK" Leip
zig a dispus cu scorul de 38—23 (19— 
12) de formația luxemburgheză HB Du- 
delange. Handbaliștii germani s-au ca
lificat pentru turul următor al compe
tiției.

• Crosul internațional de la Mar del 
Plata a fost cîștigat de atletul suedez 
Bengt Najde care a parcurs 7,450 km 
în 20'30”. L-au urmat în clasament 
Lutz Philipp (R.F.G.) 21'37” și Mario 
Cutropio (Argentina) 21’45”.

• Inchelndu-și tur
neul în S.U.A., echi
pa selecționată de 
hochei pe gheață a 
R. S. Cehoslovace a 
întîlnit la Kitchener 
reprezentativa Cana
dei, Gazdele au cîș
tigat cu scorul de 
7—3 (3—1 ) 2—0 i
2—2).

în fotografia ală
turată — fază din 

acest meci

(Telefoto
U.P.I. — Agerpres)

• La Moscova s-a disputat întîlnlrea 
feminină de handbal dintre echipa loca
lă Trud și formația franceză Colombes, 
contînd pentru „Cupa campionilor eu
ropeni*. Rezultat : 19—9 (6—4) pentru 
sportivele sovietice.

• Prima reuniune atletică pe teren a- 
coperit a noului sezon din SiU.A. s-a 
desfășurat la San Francisco. Trecînd 
peste ștacheta înălțată la 5,06 m, sări
torul cu prăjina John Pennel a stabi
lit un nou record american de sală, la 
4 cm de recordul mondial deținut de 
finlandezul Penti Nikula.

• Proba de slalom special de la con
cursul internațional feminin de schi de 
la Oberstaufen a revenit cunoscutei 
campioane franceze Marielle Goitschel, 
care a realizat în cele două manșe 
timpul total de 94” 58/100.

PLECAREA LA SOFIA 
A TOVARĂȘULUI 

MIHAI MARINESCU 
MINISTRUL INDUSTRIEI 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Duminică seara a plecat la So
fia tovarășul Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, însoțit de un grup de ex- 
perți, care va face o vizită în R. P. 
Bulgaria, la invitația președintelui 
Comitetului pentru construcții de 
mașini de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, M. Iva
nov. La plecare, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
Gheorghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii M.I.C.M. și ai 
altor ministere economice, func
ționari superiori. Au fost de față 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria în Republica Socia
listă România, și membri ai Amba
sadei.

(Agerpres)

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR 
REGIONALE U.T.C.

S-an încheiat lucrările conferințelor organi
zațiilor regionale U.T.C. București, Maramureș, 
Banat și Suceava și a orașului București. Des
fășurate sîmbătă și duminică, conferințele au 
analizat activitatea organizațiilor U.T.C. de la 
alegerile trecute și pînă în prezent și 
noile organe de conducere.

au ales

In Dobrogea, prima e- 
țapă a festivalului filmu
lui la sate — care s-a 
încheiat ieri — s-a des
fășurat în 120 de cine
matografe. Printre filme
le văzute de peste 
200 000 de cooperatori, 
mecanizatori, se numără 
„Pădurea spînzuratilor", 
„De-aș fi... Harap Alb" etc.

La Timișoara a avut 
loc, duminică, 
tea inaugurării sălii de 
spectacole — renovată — 
a Teatrului german-ma- 
ghiar de stat. în după- 
amiaza aceleiași zile a 
avut Ioc și premiera pie
sei „Comoara lui Justi
nian" de Al. Voitin, sus
ținută de colectivul Tea
trului german de stat.

festivita-

PRO N OSPORT
Concursul din 9 ianuarie

Atalanta—Foggia (1-3) 2
Bologna—Juventus (0-1) 2
Brescia—Varese (2—2) x
Cagliari—Roma (4—0) 1
Fiorentina—Spal (1—0) 1
Milan—Lanerossi (1-1) x
Napoli—Sampdoria (2-2) x
Torino—Catania (4—0) 1
Modena—V enezia (1-1) x
Monza—Potenza (1-0) 1
Padova—Verona (1-1) x
Pro Patria—Messina (1-1) x
Lazio—Internazionale (1-3) 2

Ce implică 
diversificarea 
producției 
in industria
constructoare
de mașini

(Urmare din pag. I)

pentru ca pe parcursul lucrărilor 
de definitivare a variantelor con
structive, de elaborare și omolo
gare a prototipurilor, să se gă
sească de comun acord — între 
uzinele constructoare de mașini 
și întreprinderile care le vor ex
ploata — cele mai raționale soluții.

Se cere contribuția 
sporită a cercetărilor 
la proiectarea noilor 
mașini și utilaje

Stabilirea acestor programe de 
perspectivă pentru principalele 
grupe de mașini și utilaje va per
mite, totodată, o concentrare a 
eforturilor cadrelor din domeniul 
cercetării științifice asupra pro
blemelor cele mai importante ale 
planului tehnic, asupra noilor ti
puri de mașini, utilaje și instalații.

Studiile efectuate în cadrul in
dustriei constructoare de mașini 
au dovedit oportunitatea creării 
unor centre de concepție speciali
zate pe diierite grupe de produse 
cu specific consiructiv-tehnoiogic 
comun, capabile să soluționeze 
problemele dezvoltării tehnice. 
La aceste centre, dezvoltarea 
cercetării tehnico-științifice va 
avea ca obiectiv esențial rezolvarea 
problemelor de concepție a produ
selor noi. activitatea lor permițînd 
legarea strînsă a cercetării de 
proiectare. Centrele de cerce
tare și proiectare vor fi echipate 
cu ateliere de prototipuri și plat
forme de încercări, astfel încît fi
nalizarea activității din laboratoa
re și de la planșetă să se poată 
verifica practic. în afara institu
tului nou creat pentru proiectarea 
echipamentelor energetice, apare 
necesară dezvoltarea în viitorul 
apropiat a altor centre de pro
iectare, cum ar fi, de exemplu, cele 
destinate studiilor în domeniul au
tovehiculelor și tractoarelor, al 
construcțiilor de nave, ai utilajului 
chimic și altele.

Se desprinde, totodată, necesita
tea să se dezvolte în continuare 
serviciile de concepție din majori
tatea întreprinderilor constructoa
re de mașini, în special în acele 
uzine care vor trebui să facă cele 
mai mari eforturi pentru di
versificarea sortimentelor. Ne re
ferim la uzinele producătoare de 
mașini agricole, de mașini textile, 
mașini-unelte pentru așchierea me
talelor, aparata.i electric, aparate 
electronice, de utilaje de construc
ții și construcții de drumuri și alte

• Ieri s-a deschis la 
Brașov expoziția Ion Țu- 
culescu, cuprinzind cele 
mai semnificative lucrări 
din creația artistului.

• Tot ieri, la muzeul 
regional din Baia Mare 
s-a deschis expoziția re
trospectivă a pictorului 
maramureșean Aurel 
Popp.

® în cadrul ma
nifestărilor care pre
ced sărbătorirea zi
lei de 24 ianuarie, 
colectivul științific al 
muzeului „Unirii" 
din lași organizează 
zilnic consultații șl 
lecții, model 
elevi șl 
conferințe 
simpozioane 
referitoare la 
rea țărilor 
nești".

O PROMISIUNE NEONORATA

casele pali-Și ieri, la 
noarului Floreasca, admi
nistrat de întreprinderea 
ds Produse Alimentare- 
Obor, a fost aceeași aglo
merație care se repetă,

sfricînd multora plăcerea 
patinajului. Ea ar putea fi 
evitată 
afișată, 
poziția 
mente,

dacă promisiunea 
de a pune la dis- 
doritorilor abona- 
ar fi onorată.

Teatrul de păpuși din 
Craiova a prezentat ieri 
premiera piesei „Mota
nul încălțat", prima din 
acest an. Cu acest spec
tacol colectivul teatrului 
de păpuși se va prezenta 
și în fața copiilor din 
Turnu Severin, Corabia, 
Tg. Jiu, Balș și Caracal.

• între 6 și 9 ia
nuarie, Comitetul re
gional de partid Ar
geș a inițiat un curs 
de instruire a secre
tarilor organizațiilor 
de partid din școli.

AL 2 000-LEA MOTOR DE TRACȚIUNE PENTRU LO
COMOTIVE DIESEL ELECTRICE de 2 100 C. P. a Intrat 
ieri pe standul de probă al fabricii de mașini electrice 
rotative de la Uzinele „Electropufere” din Craiova.

Vacanța s-a terminat 1
i

pentru 
studenți, 
publice, 

pe teme 
„Uni- 

româ-

• La uzinele „Steagul 
roșu" a fost dată în ex
ploatare o nouă linie de 
formare-turnare, care a- 
slgură o mecanizare și 
automatizare complexă a 
procesului de producție 
în turnătoria de fontă și 
contribuie la realizarea 
unor piese de calitate su
perioară.

PENTRU „DIALOG 
LA DISTANȚĂ"

Duminică, la Tg. 
Mureș a avut loc 
selecția regională 
pentru desfășurarea 
„dialogului la distan
ță" cu regiunea Ar
geș. La întrecere au 
participat 8 echipe de 
dansuri, numeroși so
liști de muzică popu
lară, soliști instru
mentiști și un mare 
număr de alți inter- 
preți pentru diferitele 
puncte ale progra
mului ce va fi tele
vizat. i

O vînătoare de Iepuri pu
țin obișnuită, fără arme de 
foc, în apropierea comunei 
Smîrdan din raionul Galați. 
Vînătorii au prins cu aju
torul unor plase aproape 
300 de iepuri vii destinați 
exportului.

le. Considerăm absolut necesar ca 
din partea conducerilor uzinelor să 
se manifeste mai multă stăruință 
pentru întărirea muncii de concep
ție : firește, nu numai prin reparti
zarea în serviciile respective a ce
lor mai caliticate cadre tehnico-in- 
ginerești, ci și prin asigurarea ba
zei materiale pentru ca activitatea 
lor să se desfășoare la un nivel su
perior.

Alte surse de strangulare 
a producției de tipuri noi

S-a dovedit că dificultățile 
întîmpinate în asimilarea de produ
se noi de către uzinele care fabrică 
utilaje pentru industria ușoară ca, 
de exemplu, „Unirea“-Cluj, sau 
de anumite întreprinderi producă
toare de mașini-unelte, s-au dato
rat faptului că serviciile lor de 
concepție nu dispun de ateliere de 
prototipuri. în alte cazuri, lipsa 
unor instalații corespunzătoare de 
încercări a prelungit considera
bil durata de omologare a 
prototipurilor și tot din această 
cauză s-a recurs la încercări de 
lungă durată în exploatare. Iată 
de ce se pune cu o deosebită 
acuitate necesitatea ca în cursul 
anului 1966 să se ia măsuri hotă- 
rite pentru eliminarea acestor 
strangulări efective în activitatea 
de asimilare a produselor noi în 
întreprinderi.

Trebuie de asemenea să se 
examineze măsura în care ac
tuala metodologie ce reglemen
tează asimilarea produselor noi 
mai corespunde sarcinilor com
plexe, calitativ superioare, care 
stau. în fața întreprinderilor. S-a 
conturat părerea că anumite pre
vederi ale metodologiei în vi
goare, justificate cu ani în urmă, 
trebuie adaptate etapei actuale ca
racterizată printr-o creștere con
siderabilă a competenței cadrelor 
de conducere din uzine și prin 
maturizarea gîndirii tehnice și 
îmbogățirea experienței colective
lor de întreprinderi. Merită să 
se analizeze necesitatea ca, 
de la nivelul ministerului, să se 
dirijeze numai asimilarea pro
duselor noi de mare importanță 
pentru economie ; adică acele pro
duse a căror asimilare comportă 
cheltuieli însemnate pentru mun
ca de pregătire tehnică, precum 
și măsuri deosebite de dezvoltare 
coordonată a capacităților de pro
ducție. în felul acesta, însușirea 
produselor — care de fapt nu re
prezintă decît fie modernizări ale 
celor aflate în fabricație curentă, 
fie o lărgire a sortimentelor prin 
asimilarea unor produse care con
structiv și tehnologic nu diferă în 
mod esențial de producția cu
rentă a fabricii — ar fi coor
donată la nivelul conduceri
lor uzinelor. Stabilirea caracte
risticilor tehnice și a soluțiilor 
constructive ar fi lăsată astfel la 
inițiativa compartimentelor de con
cepție din uzinele producătoare ; 
ele ar fi definitivate prin acordul 
direct între uzinele furnizoare și 
principalii beneficiari.

Desigur, m-am referit numai la 
cîteva aspecte ale problemei com
plexe a asimilării produselor noi 
în industria construcțiilor de ma
șini. Un mai larg schimb de pă
reri, de experiență îl consider util, 
întrucît ar elucida și alte laturi 
ale acestei probleme deosebit de 
importante pentru promovarea ra
pidă a progresului tehnic în toate 
ramurile economiei naționale.

Criteriul științific de orientare 
a marii agriculturi socialiste

(Urmare din pag. I) ducție și economice sînt mai
------------------------- bune ? Cred că cifrele din tabe- 
Se pune întrebarea : în urma a- lele de mai jos dau un răspuns 

cestei acțiuni rezultatele de pro- concludent.

Indicatorii Unitatea 
de măsură

Rezultate obținute

1960 1965

— grîu kg/ha. 1 825 3 382
— porumb 3 004 3 362
— floarea-soarelui 1436 1840
— lapte vacă litri 

la o vacă 2 581 2 780
— lînă kg la oaie 2,5 4,67
— cheltuieli la 1 000 lei pro

ducție marfă lei 849 760
— gospodării rentabile nr. 25 33
—■ beneficiu realizat pe în

tregul trust mii lei 38 024 169 000

Cifrele din tabel evidențiază în 
mod destul de convingător avanta
jele specializării gospodăriilor de 
stat din cadrul trustului. Realizările 
medii pe trust sînt întrecute cu 
mult de cele obținute în unitățile 
unde procesul de specializare este 
mai avansat. în' general, sîntem 
îndreptățiți să tragem conclu
zia că rezultatele economice tot 
mai bune obținute în unitățile din 
cadrul trustului nostru (anul tre
cut toate gospodăriile și-au încheiat 
activitatea cu beneficii) au la bază 
și măsurile luate în vederea con
centrării producției și specializării 
G.A.S. Este și explicabil. Proble
mele organizării procesului de pro
ducție au început să fie mult mai 
bine stăpînite de specialiști, dato
rită restrîngerii numărului de cul
turi și de specii de animale. în ca
drul gospodăriilor, al brigăzilor se 
face tot mai simțită perfecționarea 
cadrelor. în sfîrșit, pămîntul este 
mai rațional folosit, efectivele de 
animale, fondurile fixe și utilajele 
au o eficiență economică mai mare.

Experiența gospodăriilor 
de stat este valabilă 
și pentru cooperativele 
agricole de producție

Amplasarea judicioasă a cultu
rilor și profilarea producției, ca 
măsuri de intensificare a pro
ducției, pot fi aplicate cu re
zultate tot așa de bune în ridica
rea productivității muncii și în 
cooperativele agricole. Această a- 
firmație este bazată pe rezultate 
economice concrete, pe experiența 
cîștigată de cele mai multe coope
rative agricole din regiune.

După cum se știe, cooperativele 
agricole din Dobrogea au obținut 
succese însemnate în sporirea pro
ducției, cunoscute în întreaga țară, 
în 1965 ele au realizat în medie la 
hectar 2 855 kg grîu, aproape 2 900 
kg porumb, 1 624 kg floarea-soare- 
lui, de două ori mai mult lapte 
de la fiecare vacă față de anul 
1957 etc. Desigur, aceste succese 
se datoresc multor factori. O con
tribuție însemnată în această pri
vință au adus-o însă măsurile lua
te de organele regionale de partid, 
de stat și agricole în vederea am
plasării mai judicioase a culturilor 
în cuprinsul regiunii și al coope
rativelor agricole și a profilării 
producției acestor unități.

Cu cîțiva ani în urmă, anali-

zînd modul de dezvoltare al co
operativelor agricole, comitetul re
gional de partid a ajuns la con
cluzia că prin dispersarea culturi
lor, a speciilor și categoriilor de 
animale în toate unitățile nu erau 
create cele mai bune condiții pen
tru sporirea producției. S-a reco
mandat cooperativelor agricole să 
studieze mai atent condițiile de 
amplasare a diferitelor culturi în 
funcție de condițiile pedoclimatice, 
factorii social-economici, posibili
tățile de mecanizare a lucrărilor 
și de asigurare a forței de muncă, 
experiența acumulată etc. în ce 
privește creșterea animalelor, s-a 
recomandat ca în fiecare unitate 
să fie extinse acele ^specii care 
pot valorifica cu randament spo
rit condițiile naturale și economice 
existente. Astfel, majoritatea co
operativelor agricole de producție 
din raionul Negru Vodă, din raza 
orașului Constanța și o parte din 
raionul Medgidia — aflate în zona 
cea mai favorabilă culturii cerea
lelor — au început, să micșoreze 
numărul de oi și, în schimb, să-l 
mărească pe cel de porcine și tau
rine. Mai multe oi au început să 
crească unitățile din raioanele A- 
damclisi, Tulcea, Măcin și Hîrșo- 
va, unde sînt posibilități mai mari 
de dezvoltare a acestui sector. Tot
odată, în aceste raioane unde 
există multe terenuri deluroase 
s-a extins cultura viței de vie și a 
pomilor fructiferi pe terase.

Deși această acțiune de ampla
sare judicioasă a culturilor și de 
profilare a producției este abia la 
început, rezultatele sînt de pe a- 
cum evidente : se obțin producții 
mult mai mari. Un singur exem
plu. în 1965 în raionul Negru 
Vodă numărul oilor a scăzut cu 
20 la sută față de anul 1963. Cu 
toate acestea, producția totală de 
lînă pe întregul raion a crescut cu 
16 la sută. Bineînțeles, toate aces
te succese s-au concretizat în spo
rirea valorii zilei-muncă, a bună
stării membrilor cooperatori.

Desigur, în direcția profilării 
producției și specializării gospodă
riilor de stat mai sînt încă multe 
de făcut. Aplicînd în viață cu per
severență directivele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, fo- 
losindu-ne de experiența cîștiga
tă sîntem convinși că vom obți
ne producții vegetale și animale 
mai mari și mai ieftine, sporind 
participarea noastră la crearea 
fondului centralizat al statului.



Vietnamul
• Noi acțiuni ale
• Pierderi suferite

SAIGON 9 (Agerpres). — In 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud au atacat comandamentul 
local al districtului Dong Ha. Tot 
în aceeași noapte a fost semnalată 
o ciocnire între trupele regimului 
marionetă și trei vase aparținînd 
forțelor patriotice, la 80 de km 
sud-est de Saigon. Vasele militare 
ale patrioților s-au retras într-o 
zonă controlată de ei, situată la 
23 de km sud-est de Go Cong.

Agențiile de presă anunță că, în 
cursul dimineții de duminică, tru
pele americano-saigoneze, însoțite 
de trupe australiene și neozeelan
deze, au lansat un atac asupra 
forțelor patriotice dislocate în a- 
propierea Saigonului, atac care 
este considerat ca fiind unul din
tre cele mai importante de la în
ceputul războiului în Vietnam. 
Primele ciocniri au avut loc între

Tratativele 
îndo pakistaneze

TAȘKENT 9 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Lal Baha
dur Shastri, a avut duminică, la 
propunerea sa, o convorbire neofi
cială cu președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosî- 
ghin. La convorbire au luat parte 
Swarang Singh, ministrul afaceri
lor externe al Indiei, și A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. In aceeași zi, A. N. Ko- 
sîghin s-a întîlnit cu Ayub Khan, 
președintele Pakistanului, la invi
tația acestuia din urmă. Duminică 
au avut loc și tratative bilaterale 
între miniștrii afacerilor externe 
ai Pakistanului și Indiei.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, un purtător’ 
de cuvînt al delegației Pakistanu
lui a exprimat mulțumirea guver
nului său în legătură cu interesul 
manifestat de guvernul și condu
cătorii sovietici pentru normaliza
rea relațiilor indiano-pakistaneze. 
Menționînd că tratativele pentru 
realizarea unei înțelegeri reciproce 
necesită un proces lent și dificil, 
el a adăugat că rămîne optimist 
în ce privește rezultatele întîlnirii 
de la Tașkent.

Apreciind contactele care au a- 
vut loc la Tașkent între conducă
torii Pakistanului și Indiei, repre
zentantul delegației pakistaneze a 
reafirmat că stabilirea unor relații 
normale de bună vecinătate între 
cele două țări nu poate fi realizată 
fără rezolvarea problemei Cașmi- 
rului. Răspunzînd la o întrebare 
privind posibilitățile de realizare 
a unei înțelegeri între guvernele 
celor două țări în problema nefo- 
losirii forței, el a menționat din 
nou că aceasta va depinde de re
zolvarea problemei Cașmirului. 
Purtătorul de cuvînt a declarat, 
totodată, că pacea nu poate fi rea
lizată pe calea războiului și că 
Pakistanul nu crede în folosirea 
forței. Purtătorul de cuvînt pakis
tanez a anunțat că președintele 
Ayub Khan intenționează să pără
sească Tașkentul la 11 ianuarie și 
că este probabil ca la 10 ianuarie 
să aibă o nouă întîlnire cu primul 
ministru al Indiei, Shastri.

In aceeași zi, în cadrul unei 
conferințe de presă, un purtător 
de cuvînt al delegației indiene a 
declarat că primul ministru Lai 
Bahadur Shastri intenționează să 
părăsească Tașkentul tot la 11 ia
nuarie. Fiind întrebat dacă partea 
indiană consideră că tratativele 
vor trebui să se încheie prin sem
narea unui comunicat comun, pur
tătorul de cuvînt a declarat: „La 
tratative participă două părți. 
Forma sub care se vor încheia tra
tativele depinde de părerea ambe
lor delegații. Această problemă 
este examinată în prezent. Ceea ce 
noi considerăm important este 
realizarea unui acord privind fon
dul problemei". Subliniind că de
legația indiană „a sosit la Tașkent 
pentru a stabili relații de priete
nie, de bună vecinătate între India 
și Pakistan", purtătorul de cuvînt 
a adăugat că la tratative „au fost 
depuse și se depun eforturi pentru 
a se găsi un teren cît mai larg de 
înțelegere între pozițiile celor 
două părți".

de sud
forțelor patriotice 
de unitățile australiene 
trupele australiene și patrioții 
sud-vietnamezi în regiunea Deltei 
fluviului Mekong. Agențiile de 
presă arată că unitățile australiene 
au înregistrat pierderi în mate
riale de luptă și oameni, în ciuda 
faptului că atacul a fost pregătit 
de bombardamente intense ale 
avioanelor americane.

Raportul grupului 
Mansfield

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Grupul de senatori americani, con
dus de Mike Mansfield, care a în
treprins o călătorie de informare 
în 12 țări din Europa și Asia, a 
prezentat un raport președintelui 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe, John Fulbright. în 
ce privește problema Vietnamului, 
care a constituit scopul principal 
al călătoriei, raportul afirmă că 
în prezent „nu există perspectiva 
imediată a unei soluționări rapide 
a conflictului" în această țară. Tri
miterea de întăriri americane în 
Vietnamul de sud, se spune în ra
port, nu a schimbat substanțial de
limitarea zonelor ocupate de for
țele Frontului Național de Elibe
rare. In realitate, precizează ra
portul, luptele s-au intensificat. 
Grupul de senatori a ajuns la con
cluzia că, cu cît războiul va dura 
și se va extinde mai mult, cu atît 
va crește încordarea în relațiile 
dintre Statele Unite și aliații lor 
din Extremul Orient și Europa.

Imagini de pe meridianele globului

în capitala Cubei, Havana, au loc — după cum s-a 
anunțat — lucrările Conferinței de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și America Latină. Fotografia 
de mal sus înfățișează inscripția luminoasă de pe 

fațada clădirii în care se ține conferința

La Santo Domingo — anunță ultimele știri — situația 
continuă să rămînă confuză, unii comentatori conside- 
rînd că conflictul dintre guvernul provizoriu și ele
mentele de dreapta din armată ar putea duce „la o 
reeditare a evenimentelor tragice" petrecute pînă la 
instalarea guvernului Godoy. Totodată, așa cum se 
vede din fotografia din stingă, „forțele interamericane" 

continuă perchezițiile asupra populației civile.

Tașkent. Un aspect de la tratativele Indo-pakisfanez®

Greva lucrătorilor new-yorkezî care deservesc 
porturile în comun continuă. In fotografie — 
tanti ai Uniunii muncitorilor din transporturi 
închisorii în care liderul sindical Michael Quit, 

în cursul grevei, a suferit un atac de cord.

Criza rhodesiană și divergențele 
din Commonwealth

LAGOS 9 (Agerpres). — In capi
tala Nigeriei au sosit primii par
ticipant la lucrările conferin
ței primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului, consacrată 
examinării situației din Rhodesia, 
ale cărei lucrări incep la 11 ia
nuarie. Este vorba de prim-miniș- 
trii Maltei și Zambiei și de minis
trul justiției al Ceylonului. La 
sosirea pe aeroportul din Lagos, 
primul ministru maltez a declarat 
că țara sa se opune folosirii forței 
în Rhodesia și că se pronunță pen
tru găsirea unei soluții pașnice în 
problema rhodesiană. în schimb, 
primul ministru al Zambiei și șe
ful delegației ceyloneze au decla
rat că dacă sancțiunile economice 
vor eșua este necesară folosirea 
forței pentru a readuce la ordine 
regimul rebel al lui Ian Smith.

Observatorii politici comentează 
pe larg însemnătatea acestei con
ferințe, consemnînd în special fap
tul că primul ministru britanic, 
care urmează să sosească luni 
după-amiază la Lagos, va fi supus 
unor critici aspre. Acestuia i se re
proșează, în special, faptul că nu 
a acționat mai hotărît pentru a 
împiedica pe primul ministru Ian 
Smith să declare unilateral in
dependența Rhodesiei. Se sublinia
ză că conferința ar putea periclita 
serios însăși existența Common
wealthului, deoarece țările africane 
sînt hotărîte să facă tot posibilul 
pentru a-1 determina pe Wilson să 
folosească forța împotriva Rhode
siei. „Va putea oare Common- 

wealthul să supraviețuiască crizei 
rhodesiene ?“ — se întreabă agen
ția Reuter, făcînd o trecere în re
vistă a divergențelor care se mani
festă în această organizație. Con
cluzia la care ajunge agenția este 
că Commonwealthul a devenit un 
organism eterogen, care și-a dove
dit în repetate rînduri slăbiciunea.

Spre o nouă 
secesiune 
a Katangăi ?

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). 
„în prezent se fac pregătiri secre
te pentru o nouă secesiune a Ka
tangăi", scrie ziarul „Le Progres" 
din Leopoldville. Tocmai acesta 
este scopul -tratativelor dintre 
Godefroid. Munongo, guvernatorul 
Katangăi orientale, și Henri Kam- 
bola, guvernatorul Katangăi de 
nord. Aceștia urmăresc să-și 
unească provinciile cu provincia 
Lualaba, „pentru a îngloba o enti
tate care ulterior să fie unită în 
provincia Katanga". în diferite re
giuni ale Katangăi s-au împărțit 
numeroase arme adepților lui 
Chombe. „Aceste fapte, conchide 
ziarul, dovedesc fără echivoc că 
expremierul Moise Chombe doreș
te să-și încropească din nou o 
feudă în care să fie singurul stă- 
pîn“.

CRONICA EVENIMENTELOR
INTERNATIONALE

RETROSPECTIVĂ
A devenit o tradiție ca la sfîrșit 

de an, fiecare stat, fiecare popor 
să arunce o privire retrospectivă 
asupra drumului parcurs și, pe 
baza acestui bilanț, să-și scruteze 
șansele viitoare. Sfîrșitul lui ’65 și 
începutul lui ’66 a oferit un ase
menea prilej.

Bilanțurile conținute în mesajele 
conducătorilor din țările socialiste 
adresate popoarelor lor cu prilejul 
noului an reliefează însemnate rea
lizări. La capătul unui an, prin 
munca plină de elan a muncitori
lor, țărănimii și intelectualității în 
fiecare țară socialistă s-a marcat 
o nouă treaptă în dezvoltarea for
țelor de producție, înflorirea știin
ței și culturii, ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Exprimate concis 
în mesaje, aceste victorii sînt însă 
deosebit de bogate în semnificații, 
deoarece marchează noi pași 
pe drumul progresului social, a- 
testă superioritatea sistemului so
cial socialist, vigoarea sa, marea 
forță creatoare a popoarelor care 
s-au eliberat de exploatare. Do- 
bîndirea de noi valori materiale și 
spirituale face să sporească ne
contenit forța de atracție a socia
lismului, prestigiul țărilor socia
liste pe plan mondial.

în unele țări capitaliste, anul 
1965 a înregistrat aspecte nesatis
făcătoare ale situației economice.

SI DEZIDERATE
Premierul englez Wilson a relevat 
că sînt necesare eforturi încordate 
pentru înlăturarea neajunsurilor și 
greutăților din economia Marii 
Britanii. Cancelarul Erhard nu s-a 
arătat cîtuși de puțin optimist, la 
sfîrșitul anului, în ce privește evo
luția economiei vest-germane. A- 
nul trecut, în R.F.G. s-a înregistrat 
un regres simțitor al veniturilor de 
pe urma comerțului extern.

Din numeroase mesaje adresate 
de șefii de state sau de guverne 
din țările în curs de dezvoltare se 
degajă satisfacție pentru realiză
rile obținute pe calea consolidării 
independenței economice. Preșe
dintele Kwame Nkrumah a relevat 
succesele importante dobîndite de 
poporul ghanez în îndeplinirea 
programului de industrializare a 
țării. Intr-o serie de mesaje din 
Africa este condamnată crearea 
statului rasist rhodesian, generator 
de încordare și neliniște pe con
tinent, se exprimă hotărîrea de a 
lupta pînă la capăt împotriva co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru ca popoarele încă subjuga
te să poată dispune de soarta lor.

In numeroase mesaje adresate 
cu prilejul Anului nou se reflectă 
preocuparea pentru asigurarea 
unui climat internațional favorabil 
înfăptuirii aspirațiilor de pace și 
colaborare între țări și popoare. 
„Angajat într-o intensă activitate 
constructivă — se arată în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al C. C. al 
P.C.R., rostită cu prilejul Anului 
nou — poporul român militează 
pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale, își dă contribuția la 
lupta pentru victoria cauzei socia
lismului, democrației și păcii în în
treaga lume".

în zona balcanică — cu popoare 
legate între ele din vechi tim
puri prin multiple interese comu-

ÎN TREI CAPITALE AFRICANE
Sfîrșitul lui 1965 și începutul nou

lui an a marcat în unele țări afri
cane evenimente agitate. în trei ca
pitale, Cotonou, Bangui, Ouagadou
gou, armata a preluat puterea. Jude
cind după unele știri, s-ar părea că 
atît în Dahomey, cît și în Africa 
Centrală sau Volta Superioară, 
cercurile conducătoare ale armatei 
și-au asumat doar un rol de „arbi
tri' între diferitele tabere politice. 
Or, departe de a fi niște simple lo
vituri de palat, aceste evenimente 
sînt generate de profunde frămân
tări sociale, de situația economică 
și politică din țările respective.

Ca urmare a dificultăților econo- 
mico-financiare, în mica țară din 
golful Guineei, Dahomey, instabi
litatea politică este o problemă 
mereu actuală. Slab dezvoltată, 
cum era pînă la cucerirea inde
pendenței, țara nu a făcut progre
sele scontate de poporul său după 
actul atît de promițător de la 1 
august 1960, iar nivelul de trai al 
populației a scăzut și mai mult.

Greutățile economice existen
te, la care s-au adăugat co
rupția și favoritismul, au a- 
vut ca rezultat creșterea nemul
țumirii maselor. Muncitorii, organi
zați în sindicate, au cerut înfăptui
rea unor reforme radicale, care să 
asigure dezvoltarea industrială a 
țării, ameliorarea salariilor și, în 
general, a condițiilor de viață. 
După ce la putere s-a perindat un 
șir de politicieni, care n-au reușit 
nici să redreseze situația economi
că — fie din cauza jocului de 
culise al reacțiunii, fie din aceea 
a disputelor pentru putere — 
nici să stăvilească lupta ma
selor pentru satisfacerea revendi
cărilor lor, generalul Soglo a dat 
o nouă lovitură de stat, luînd în 
mîinile sale întreaga putere, sus
pended constituția și dizolvînd 
Adunarea Națională și partidele 
politice. Dar nici după aceea fră- 
mîntările maselor n-au putut fi po
tolite. Sindicatele, devenite o forță 
în cursul luptelor sociale prece
dente, au anunțat o grevă gene
rală în cazul cînd noul guvern va 
permanentiza suspendarea libertă
ților democratice.

Cauzele loviturii militare de stat 

ne — țara noastră militează, con
secventă principiilor politicii sale 
externe, pentru promovarea spiri
tului de înțelegere între state, pen
tru statornicirea unui climat de pace 
și bună vecinătate — fapt ce și-a 
găsit din nou expresie in interviul 
acordat de președintele Consiliu
lui de Miniștri al României- ziarului 
bulgar „Otecestven Front". Năzuin
țe asemănătoare au fost exprimate 
și în declarațiile celorlalți condu
cători de guverne din țările balca
nice, declarații din care se des
prinde preocuparea pentru îmbu
nătățirea atmosferei politice în a- 
ceastă zonă și în Europa.

Ideea necesității unei mai strînse 
cooperări între state cu sisteme 
social-politice diferite se degajă și 
din alte mesaje. Adresîndu-se po
porului francez cu prilejul Anului 
nou, președintele de Gaulle a ex
primat, între altele, dorința Fran
ței de a dezvolta și mai mult re
lațiile sale economice, științifice, 
tehnice și politice cu statele din 
Răsărit.

Anul care a trecut a fost umbrit 
de războiul agresiv dus de S.U.A. 
în Vietnam, de amestecul militar 
în Republica Dominicană, de o re
crudescență a forțelor reacționare 
în diferite zone ale lumii. în me
saje din zeci de țări, din cele mai 
diferite colțuri ale lumii, se expri
mă condamnarea față de agresiu
nea împotriva poporului vietnamez 
și se manifestă îngrijorare în le
gătură cu amenințarea ce o repre
zintă pentru pacea mondială. 
Condamnarea acestei agresiuni 
denotă încă o dată izolarea in
ternațională a cercurilor milita
riste.

Bilanțuri victorioase, frămîntări, 
griji și speranțe. Pășind în noul an, 
fiecare popor năzuiește spre țeluri 
proprii, determinate de contextul 
condițiilor sale politice, economi
ce, sociale. în același timp, toate 
popoarele luptă pentru progres 
economic și social, pentru a apăra 
bunul cel mai de preț — pacea.

din Republica Africa Centrală sînt 
asemănătoare cu cele din Daho
mey. în rolul de generator a acțio
nat și aici nemulțumirea populației 
muncitoare față de situația econo
miei care stagnează, in timp ce o 
pătură de privilegiați, profitînd de 
actul proclamării independenței, 
și-a sporit averea personală. Pri
ma proclamație a colonelului Bo- 
kassa, autorul loviturii de stat de 
la 1 ianuarie, a vizat „abolirea bur
gheziei", naționalizarea averilor 
încropite pe seama poporului și 
instaurarea „dreptății sociale". A- 
cestea sînt intențiile declarate. în 
ce măsură vor fi ele înfăptuite e 
greu de spus, mai ales avînd în 
vedere că primele măsuri concrete 
întreprinse de noua echipă pe plan 
extern sînt de natură să pună sem
ne de întrebare. Printre altele, noul 
șef al statului a declarat ruperea 
relațiilor diplomatice cu R.P. Chi
neză. Reacția unor țări africane a 
fost defavorabilă guvernului Bo- 
kassa. Postul de radio Conakry a- 
precia lovitura de stat din Re
publica Africa Centrală ca fiind 
rezultatul unui amestec imperialist.

Cea mai recentă lovitură mili
tară de stat s-a produs în Volta 
Superioară. Specificul ei constă în 
faptul că a fost cerută de către 
manifestanții din capitală, nemul
țumiți de „măsurile de austeritate’ 
luate de fostul președinte Yameogo 
și care loveau grav condițiile de 
viață ale populației. Deși la înce
put armata, ascultînd de ordinele 
fostului președinte, a intervenit îm
potriva manifestanjilor, totuși, pînă 
la urmă, sub presiunea maselor, ea 
a fost nevoită să se ridice împotriva 
guvernului urît de popor. Va expri
ma noul guvern cerințele popu
lației ? Numai evenimentele ce vor 
urma vor da răspunsul.

Faptele petrecute în ultimul 
timp în cele trei state vădesc 
complexitatea problemelor în fața 
cărora se află popoarele din tine
rele state. Este însă certă năzuința 
lor fierbinte de a consolida inde
pendența cucerită, de a dezvolta 
economia, de a obține progrese pe 
tărîm social.

Al. CÎMPEANU 
N. POPOVICI

SCURTE ȘTIRI
HANOI. La 8 ianuarie, C.C. al Partidului celor ce muncesc din Viet

nam și guvernul R. D. Vietnam au oferit o recepție în cinstea delegației 
sovietice conduse de Alexandr Șelepin, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. ai P.C.U.S., care se află într-o vizita de prie
tenie în R. D. Vietnam. Din partea vietnameză, ia recepție au participat 
conducători de partid și de stat în frunte cu Ho Si Min, președintele 
R. D. Vietnam, activiști de stat și pe tărîm obștesc, o delegație de luptă
tori ai Armatei de eliberare națională din Vietnamul de sud. Primul mi
nistru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong, și Alexandr Șelepin au rostit 
cuvîntări de salut. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de 
prietenie.

Britanii, Michael Stewart, și-a în
cheiat sîmbătă vizita făcută în 
Chile. în comunicatul comun dat 
publicității se anunță că Anglia 
va acorda guvernului chilian un 
împrumut de 750 000 lire sterline.

PARIS. Ziarul „Le Monde" rela
tează că două firme franceze — 
„Nord Aviation" și „Sodeteg" —- 
au fost autorizate cu construcția 
în insula Creta a unui nou poligon 
de tragere care va servi pentru 
antrenarea unităților N.A.T.O. din 
Europa centrală.

ATENA. După cum transmite agenția Reuter, la Atena s-a ănuntat 
oficial că guvernul grec va cere secretarului general al O.N.U., U Thant, 
să acționeze personal în calitate de mediator în problema Ciprului.

BOGOTA. Greva docherilor din 
marele port Buenaventura (Co
lumbia) a intrat în cea de-a șasea 
zi. Numărul vaselor comerciale de 
mare tonaj care stau inactive în 
rada portului a ajuns la 20.

ATENA. Președinții a 14 comi
tete comunale din împrejurimile 
Salonicului au trimis un apel șefu
lui guvernului grec și ministrului 
justiției în care cer eliberarea de- 
ținuților politici din Grecia. Comi
tetul executiv al partidului E.D.A. 
a trimis un apel similar tuturor 
șefilor partidelor politice și ai gru
părilor parlamentare, cerînd pune
rea în libertate a detinuților poli
tici.

KAMPALA. In acest oraș 
din Uganda a început con
strucția unei noi fabrici de 
confecții. Construcția va costa 
50 000 de lire sterline. Produc
ția noii fabrici ar urma să a- 
copere 60 la sută din necesi
tățile țării.

SANTIAGO DE CHILE. Minis
trul afacerilor externe al Marii

ISTANBUL. In comparație cu 
anul precedent, anunță ziarul 
„Milliet", prețurile la produsele 
alimentare și de primă necesi
tate au crescut în Turcia în 1965 
cu 40 la sută.

VARȘOVIA. în încheierea con
vorbirilor purtate între delegațiile 
comerciale ale R. P. Polone sl 
R. S. Cehoslovace, Ia Varșovia a 
fost semnat un acord comercial 
între cele două țări pe 1966—1970.

MADRID. Biroul de informații 
al Universității din Madrid a a- 
nunțat că 47 de studenți ai fa
cultății de științe politice și eco
nomice au fost excluși din uni
versitate pentru că au „contra- 
venit" regulamentelor interioare 
ale facultății și pentru că au 
participat la demonstrațiile anti- 
franchiste.

COLOMBO. Primul ministru al Ceylonului, Dudley Sananayake, a 
anunțat duminică instaurarea „stării de urgență" ca urmare a va
lului de demonstrații de protest împotriva intenției guvernului de a 
introduce limba tamilică, vorbită de un grup minoritar al populației, 
printre limbile oficiale ale țării. In cursul manifestațiilor, care au 
continuat duminică, un călugăr budist a fost ucis și. 90 de persoane 
au fost rănite în urma atacurilor poliției.

PNOM PENH. Agenția cambod
giana de știri anunță că între 22 
decembrie și 4 ianuarie avioane 
militare sud-vietnameze și nord- 
americane au violat de opt ori 
spațiul aerian al Cambodgiei în 
provinciile Kandal, Rattanakirl, 
«rație și Prey Veng.

Zilele trecute, o avalanșă de zăpadă a blocat calea ferată din apro
pierea localității alpine elvețiene Zermatt (fotografia de mai sus) unde 

5 000 de turiști vest-europenî au fost izolați
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