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Ănlmați de dorința de a înfăptui 
în cît mai buna condiții prevederile 
planului, izvorîfe din hofărîrile Con
gresului al IX-lea al P.C.R., muncito
rii, inginerii și tehnicienii combinatu
lui desfășoară larg 
listă, angajîndu-se 
sarcinile anuale de 
indicatori cu:
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al muncii de partid la sate :
Coriolan DRAGULESCU

caracteristică a cercetării 
științifice moderne o constituie fap
tul că ea se duce cu puternice 
mijloace de investigație. Pentru a 
experimenta în nucleele atomului 
trebuie să se intervină cu energii 
excepțional de mari. De asemenea, 
experimentările privitoare la reali
zarea de materiale sintetice cu ca
lități mecanice și termice excep
ționale, de dispozitive de extremă 
sensibilitate etc., pretind aparaturi 
și utilaje dintre cele mai perfecțio
nate. De aici însemnătatea crescîn- 
dă pe care o au pentru activitatea 
de cercetare problemele bazei ma
teriale.

în domeniul nostru de activitate 
— chimia — baza materială im
plică mulți factori : documentarea 
științifică, utilarea cu mijloace de 
bază și materiale consumabile, 
chimicale și alte articole necesare 
laboratoarelor, asigurarea publica
țiilor științifice care consemnează 
și difuzează rezultatele cercetării 
și altele. Acțiunea tuturor acestor 
factori trebuie să fie coordonată în 
așa fel încît cercetarea să benefi
cieze de o eficacitate maximă, cu 
alte cuvinte, să fructifice cît mai 
mult condițiile de care dispune, 
sprijinul pe care îl primește.

Documentarea cercetătorului tre
buie să fie în pas cu creația știin
țifică pe plan mondial, asigurîn- 
du-1 pe cercetător să nu se des
prindă de opinia științifică mon
dială, de progresele generale și 
aducîndu-i elemente pentru propria 
sa creație. Pentru ca el să poată 
beneficia cît mai prompt de o do
cumentație largă trebuie îmbună
tățită activitatea serviciilor respec
tive, scurtîndu-se drumul periodi
celor și cărților științifice de 
apariție pînă la cercetător.

în această ordine de idei, 
buie înlăturate deficiențele 
persistă în aprovizionarea labora
toarelor de cercetare cu aparatură 
și utilaj curent, cu chimicale. Ac
tualul mod de efectuare a comen
zilor — comenzi anuale, globale 
impun cercetătorului solicitări 
proximative, fie insuficiente, 
exagerate în sortimente-, și- canti
tăți, spre a se asigura pentru ne
cesitățile imprevizibile pe care le 
ridică munca de cercetare. Forma
litățile sînt multe, greoaie. în for
mularele complicate se strecoară 
frecvent greșeli, iar în satisfacerea 
comenzilor apar astfel lipsuri — 
ceea ce produce întîrzieri în cer
cetare, întreruperi ale muncii.

Trebuie totodată semnalată și o 
altă categorie de efecte negative, 
provenind din modul în care se face 
asigurarea aprovizionării cu apa
ratură și materiale : grija excesivă 
de „asigurare pentru orice even
tualitate", crearea de stocuri cu 
mult peste necesar. Stocuri de ma
teriale,. chimicale, sticlărie de la
borator, utilaj curent, în cantități 
supranecesare se găsesc aproape 
în toate laboratoarele institutelor 
de cercetări. Numai unitățile Aca
demiei au însumat în anul trecut 
asemenea stocări în valoare de 
peste 20 milioane de lei. O aseme-
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angaja- 
de mă-

și ideologică, de nepă
sare etc.) care, vrînd să 
evite rigiditățile, se trans
formă în propovăduitori ai 
unei tolerante primejdioa
se. în gura lor, această to- 
leranfă se cheamă : înțele
gere omenească (oameni

rie de neplăceri și neajun
suri, sînt atunci date ui
tării.

. în fafa a vreo patruzeci 
de părinți, venifi să dis
cute cu dirigintele despre 
cum se poartă și învafă 
copiii lor, un bătrîn și e-

devenea tot mai 
— uneori își a- 
profesorii, scria

De pe suprafafa lină a apelor 
oceanului, peisajul insulei Guam 
încîntă privirile ; stropii valu
rilor care se sparg de stîncile de 
coral strălucesc în toate culorile 
curcubeului ; munții abrup|i sînt 
scăldați în verdeața pădurilor și 
a plantațiilor tropicale. Priveliș
tea aceasta mirifică este comple
tată de acoperișurile colorate ale 
căsuțelor indigenilor chamarros, 
ce se ivesc ici și colo printre co- 

călă- 
i ca 

de

minent profesor își mărtu
risea o greșeală de neier
tat. Avusese de elev un 
nepot, pe care, din slăbi

ciune familială, îl protejase 
în tot timpul școlii, dîn- 
du-i note măi mari decîf ar 
fi trebuit, scuzîndu-i unele 
purtări necuviincioase. 
Șfiindu-se protejat, nepo
tul deschidea cartea fot

sînfem, doar n-o să-i tă
iem capul bietului X I de 
parcă le-ar cere cineva 
așa ceva) sau, se mai chea
mă : un mic serviciu pen
tru zile grele, adică — în
chid eu ochii, ca să-i în
chizi și tu, cînd o fi ne
voie. Severitatea tovără
șească, sfatul înțelept, care 
ar putea să prevină o se-

regiunea noastră, organi
zațiile de partid din coopera
tivele agricole de producție, sub 
îndrumarea comitetelor raionale, 
ajută consiliile de conducere, pe 
membrii cooperatori să țină adu
nările generale la termenele stabi
lite, să le pregătească cu grijă. Ac-

întrecerea socia- 
să

plan la

— 10 000 000 lei 
globală;

— 10 000 000 lei 
marfă;

— 3 750 000 Iei
pre|ul de cost;

— 0,7 la sută la productivita
tea muncii.
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eupru electrolitic; 
miniu de plumb; 
sulfat fieros; 
sulfat de 
pămînt

Se vor produce peste plan:

— 100
— 100
— 150
— 100
— 100

rant;
— 150 tone 

fizor;
— 60 tone 

lafor;
— 300 kg seleniu pur.

cupru de

plumb de

Din care pînă la 8

la

la

producția

producfla

economii

— 5 000 000 lei
globală;

— 5 000 000 fel
marfă;

— 650 000 Iei
prețul de cost;

— Să dea următoarele 
duse peste plan:

cupru electrolitic; 
miniu de plumb; 
sulfat fieros; 
sulfat de zinc; 
pămînt
cupru

tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone

— 50
— 50
— 30
— 40
— 40
— 50

tizor;
— 20 tone 

lafor;
— 150 kg seleniu

plumb

Va fi urmărită în continuare îmbu- 
nătă(irea calității produselor. în acest 
scop angajamentul prevede creșterea 
ponderii califăfii I fafă de 1965, la ur
mătoarele sortimente :

— miniu de plumb de la 84,6 
la sută la 1C0 la sută;

— bicromat de sodiu de la 
78,2 la sută la 80 la sută;

— sulfat de fier de la 93,7 la 
sută la 95 la sută;

— litargă de la 83,8 
la 93 la sută.

Pentru înfăptuirea acestor 
mente a fost adoptat un plan

suri fehnico-organizaforicei prin îm
bunătățirea califăfii anozilor se va 
mări încărcarea celulelor la 28 anozi 
fafă de 22 în prezent, se va folosi 
un cuptor de topire pentru lichida
rea intermediarilor cu confinuf me
talic din sectorul topitorie, recuperîn- 
du-se 250 t.. metale neferoase; se va 
îmbunătăți faza de desorbție la linia 
a ll-a de la bioxidul de sulf lichid, 
asigurîndu-se creșterea capacităfii de 
producție a acestuia cu 10 la sută.

în domeniul cercetării sa va rezol
va problema reducerii acidității pă- 
mînturilor decoloranfe în 
menținerii capacității de 
folosirea dolomifei pentru 
sulfatului de magneziu, în
eliminării importului de oxid de mag
neziu și altele. Întrucît un volum im
portant al producției combinatului va 
fi realizat în secțiile uzinei de cupru, 
se va acorda o deosebită atenție in
trării în funcțiune a ultimelor secții, 
în termenul planificat.

Viața noastră socială a- 
sigură relații deschise, to
vărășești și un punct de 
vedere lucid, obiectiv asu
pra celor mai diverse fap
te și întîmplări. O jude
cata sănătoasă, dreaptă, 
excluzînd rigiditățile, dar 
și superficialitatea sau to
leranța față de evidente 
lipsuri și scăderi, s-a im
pus tot mai mult în colec
tivele noastre de muncă. 
Dacă ar fi să ne referim 
doar la presă, corespon
denții și cititorii ziarelor 
noastre au sesizat, cînd a 
fost cazul, aspecte ale ri
gidității și grabei în jude
carea unor situații mai di
ficile, în stabilirea unor vi
novății. A trage concluzii 
pripite și a-ți exprima ne
încrederea în posibilitățile 
tovarășului tău de muncă 
de a se îndrepta înseamnă 
a nesocoti principiile vie
ții noastre de azi. Dar 
există și amatori de extre
me (de fapt, este vorba de 
o slabă pregătire politică

Hotărît să obțină 
realizări importante 
în înfăptuirea sarcini
lor de plan pe anul 
1966 — primul an al 
cincinalului, să ridice 
performanțele tehni-

co-funcționale ale rul
menților la nivelul 
tehnicii mondiale și 
cerințelor crescînde 
ale industriei con
structoare de mașini,

colectivul Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad 
s-a angajat să depă
șească principalii in
dicatori de plan 
anul în curs cu :

Iei la producția globală
lei la producția marfă vîndută și încasată ;

— 22 500 bucăți rulmenți ;
— 0,20 la sută
— 2 000 000 lei
— 2 000 000 lei
Din care pînă
— 800 000 lei la producția globală
— 800 000 lei la producția marfă ;
— 7 500 bucăți rulmenți;
— 600 000
— 800 000

la productivitatea muncii ; 
economii la prețul de 
benelicii.
la 8 mai :

tiviștii comitetelor raionale de par
tid se îngrijesc să cunoască din timp 
problemele care urmează să fie 
luate în discuție. Unele comitete 
raionale de partid (Făurei și Brăi
la, de exemplu) au organizat con
sfătuiri privind pregătirea temei
nică a adunărilor generale la care 
au participat membrii consiliilor 
de conducere ale cooperativelor a- 
gricole.

Firește că lucrurile nu se rezu
mă la atît. Cooperativele agricole 
de producție au fost ajutate con
cret să organizeze adunările ge
nerale. în ce constă acest sprijin 
concret ? în a îndruma consiliul 
de conducere ca în adunarea ge
nerală să pună în dezbaterea 
membrilor cooperatori problemele 
cele mai importante din perioada 
respectivă, să pregătească temeinic 
materialele (rapoarte, planuri de 
producție etc.), să anunțe din vre
me ordinea de zi pentru ca toți 
membrii cooperatori s-o cunoască 
și să aibă astfel posibilitatea de a 
chibzui gospodărește asupra pro
blemelor care urmează să fie 
discutate, să pregătească^ cu grijă 
proiectul planului de' măsuri 
sau al hotărîrii asupra căro
ra urmează să se pronunțe a- 
dunarea generală etc. în luna 
noiembrie, anul trecut, toa
te comitetele raionale de partid 
au organizat ședințe cu conduceri
le cooperativelor agricole mai pu
țin consolidate economic și organi
zatoric. Cu aceste prilejuri s-au a- 
nalizat amănunțit cauzele care au 
determinat rămînerea lor în urmă, 
stabilindu-se măsuri concrete, me
nite să ducă la sporirea produc
ției și a veniturilor. Concluziile 
desprinse din aceste analize au fost 
dezbătute pe larg de către membrii 
cooperatori. Adunările respective 
s-au încheiat cu planuri de mă
suri judicios stabilite care au a- 
vut drept scop, punerea în valoa
re a condițiilor și posibilităților 
existente, întărirea economică și 
organizatorică a cooperativelor a- 
gricole.

Totodată, colectivul 
fabricii se angajează 
să realizeze sarcinile 
de export pe anul în 
curs la 29 noiembrie 
1966.

în vederea realiză
rii cu succes a anga
jamentelor luate, s-au 
stabilit o serie

măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, printre 
care se numără : fo
losirea în procesul de 
producție a unor dis
pozitive de mare ran- 

. dament; efectuarea 
de lucrări de mică 
mecanizare și moder
nizare la mașinile de

găurit pentru prelu
crarea coliviilor de 
alamă pe ciclu semi
automat ; mecaniza
rea operației de căli- 
re în băile de săruri 
la tratamentul termic; 
aplicarea cu operati
vitate a inovațiilor 
valoroase.

spre Porțile

Informațiile despre continen
tul insular al Oceaniei își 
fac loc rar In coloanele pre
sei occidentale. Și chiar atunci 
cînd apar, datorită caracterului 
lor sumar, ele nu oferă o ima
gine de ansamblu asupra a- 
cestei zone vaste atît de puțin 
cunoscută, cu problemele ei po
litice și sociale complexe. E- 
xistă însă și știri asupra că
rora nu poți să nu te oprești. 
Una din ele, dezvăluită recent 
de presa occidentală, vorbeș
te despre existența unui proiect 
pentru includerea insulelor 
Guam, Samoa și Micronezia, 
prin anexarea la Hawal, în U- 
niunea Statelor Americane. Care 
sînt dedesubturile acestui plan, 
în ce context de împrejurări 
șl evenimente se înscrie el î

mal rar, 
obraznic 
menința 
plîngeri la forurile superi
oare. După terminarea șco
lii (cu chiu, cu vai) a dat 
examen de admitere la 
facultate și a căzut trei ani 
la rînd. A căzut și la ma
teria predată de unchi. Iar 
acum, pe bună dreptate, îi 
reproșează unchiului acea 
toleranță pe care, vrînd- 
nevrînd, învață să o înfie
reze. Există la unii părerea 
că față de rude, față de 
vechii și devofafii amici 
trebuie neapărat să te 
porți mai cu mănuși, să 
mai treci cu vederea, să 
mai închizi ochii. Altfel, ar 
ieși cu supărare. Dar dacă, 
menajînd, tolerînd, îi ajuți 
pe cei în cauză să ajungă 
niște neisprăvifi ?

Tntr-un cerc de amici, 
ori de tovarăși de muncă, 
referentul X povestește,

Ieri, ora 8 dimineața, la sem
nalul comandantului Alexan
dru Iarca, draga „Sulina" a 
făcut cîteva runde prin fața 
Șantierului naval Oltenița, în 
semn de salut pentru harnicii 
ei constructori și a pornit apoi 
spre Porțile de Fier. La alt șu
ierat și podul de la Giurgiu 
i-a. deschis cale liberă pe Du
năre.

Draga „Sulina", prima de a- 
cest tip construită la noi în 
țară, are o capacitate de exca- 
vare de 400 și 600 metri cubi 
pe oră, în funcție de structura

solului. Aceasta înseamnă 
într-o singură oră 
cava și încărca 
cu 70 — 100 de 
Draga lucrează 
zat, cu comenzi

poate ex- 
un tren 
vagoane, 

automati- 
centrali-

zate pentru mecanismele de 
drăgaj și navigație. Este do
tată cu instalații moderne : ra
dar, stație de emisie-recepție 
etc.

Cu ajutorul ei și a celorlal
te ce se vor construi la șan
tierele Oltenița se vor efectua 
lucrări de excavare la Porțile 
de Fier, pentru construcția 
hidrocentralei.

roanele cocotierilor. Unii i 
tori au descris aceste locuri 
fiind învăluite înfr-o liniște 
basm.

Despre liniștea acestei 
fîșii de pămînt (534 km p), 
poate spune însă — fot ca 
basm — că „a fost o dată"... Mai 
ales în ultima vreme ea e tul
burată zilnic de zborul bombar
dierelor grele americane B—52, 
care, decolînd de pe insulă, își 
deșartă încărcătura aducătoare 
de moarte la mii de kilometri 
distanță, peste satele și junglele 
Vietnamului de sud. Cumpărată 
de la spanioli la începutul seco
lului, insula a fost transformată 
după cel de-al doilea război 
mondial înfr-una din cele mai 
puternice baze militare aie 
S.U.A. din Pacific. Și Guam este 
doar una din miile de insule ale 
Oceaniei, iar Statele Unite — 
doar unul din stăpînii lor.

în cărțile de geografie, Ocea
nia este denumirea generică a 
puzderiilor de insule situate în 
Pacific, care se înfățișează ca ră
mășițele unei punți străvechi în
tre Asia și America. Ea include : 
trei arhipelaguri principale — 
Melanesia, Micronezia și Poline- 
zia, cu aproximativ un milion de 
km p și o populație de mai bine

Radu BOGDAN
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STUDENȚII 
ACASĂ LA El

Ne-am obișnuit ca la Începutul sau pe parcursul fiecărui an 
Universitar să fie date în folosință cămine noi care oferă studen
ților condiții bune de viață și de învățătură. Numai în ultimii 5 ani 
au fost date în folosință cămine cu o capacitate de 26 000 de locuri. 
In noul peisaj al centrelor universitare din țară, asemenea con
strucții destinate căminelor studențești se încadrează ca elemente 
arhitectonice moderne.

In limbajul obișnuit al studenților „la cămin’ a fost înlocuit 
treptat prin expresia „acasă’, mai familiară, mai proprie pentru 
ceea ce înseamnă astăzi un cămin studențesc : perimetrul unei 
munci ordonate și al unei odihne confortabile. Aceasta înseamnă 
un climat în care pentru marea majoritate a studenților, sînt domi
nante viața civilizată, atitudinea plină de respect față de colegii cu 
care conviețuiesc. Am adresat mai multor studenți, directori și ad
ministratori de cămine din centrele universitare București, Iași, Cluj 
și Timișoara următoarele întrebări: Ce părere aveți despre am
bianța din căminul dumneavoastră ? Cum este gospodărit ?

Omul sfințește locul
Despre căminele Institutului a- 

gronomic „N. Bălcescu“ din Capi
tală nu întotdeauna s-a putut afir
ma că ar constitui modele de or
ganizare, de înaltă gospodărire și 
conviețuire civilizată a locatarilor. 
Dar imaginea camerelor dezordo
nate, .a mobilierului prost întreți
nut a rămas de domeniul amin
tirii.

— Cum ați reușit ca în cămi
ne să domnească ordinea și cură
țenia ?

— Imprimînd colegilor noștri 
respectul față de ei înșiși, față de 
bunurile pe care le folosesc — 
ne încredințează tov. ION VI- 
ȘAN, președintele Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
din Institutul agronomic. împreu
nă cu organizația U.T.C. și colabo- 
rînd strîns cu serviciul administra
tiv, am reușit să formăm o adevă
rată opinie de masă în favoarea 
cultivării de către fiecare tânăr a 
spiritului de răspundere față de 
comportarea în cămin.

Răspunsuri asemănătoare am pri
mit și de pe alte coordonate uni
versitare. Studenții căminului nr. 
7, aparținînd Institutului agrono
mic din Cluj, și-au propus, prin a- 
celeași mijloace ca și ale colegilor 
lor bucureșteni, ca fanionul de 
„cămin fruntaș pe centru univer- 
sitar“, cîștigat în 1965, să nu-1 pre
dea nici în viitorii ani. O „replică" 
asemănătoare ne-a fost semnalată 
la Iași, unde același titlu și-l dis
pută între altele căminele nr. 5 
și 6 din complexul Universității 
„Al. I. Cuza“.

O concluzie se impune : nimeni 
în afara studenților înșiși nu poate 
contribui mai mult la formarea și 
menținerea în cămine a unui cli
mat favorabil activității de studiu.

Ipostaze ale nepăsării
Nota particulară a unui cămin 

studențesc este dată de spiritul 
care îi animă pe tineri, de at
mosfera stimulatoare pentru o 
muncă intelectuală intensă. Ală
turi de liniște, de disciplină, 
sînt prezente atributele unui 
regim exigent de viață și de în
vățătură. Dar sînt și excepții a că
ror existență se explică prin dife
rite ipostaze ale aceluiași viciu — 
nepăsarea.

O primă ipostază ne-o oferă cei 
certați cu ordinea și curățenia —• 
„eroii" caricaturiștilor și unora din
tre operatorii cinecluburilor stu
dențești. Iată și cîteva „secvențe" 
în acest sens.

Camerele 177, 148, 150, 175 ale că
minului Matei Voevod din București 
se deosebesc în multe privințe în
tre ele ; ele au însă drept trăsătu
ră comună aceeași neglijență din 
partea locatarilor lor, studenți ai 
Institutului de construcții. Aceștia 
lasă deseori dezordine cînd pleacă 
la cursuri sau la bibliotecă : paturi 
nefăcute, lenjeria aruncată la un 
loc cu pantbfi și sticle goale, cu 
resturi de alimente. Munca in
tensă la elaborarea proiecte
lor, studiul susținut în vede
rea examenelor nu exclud ordi
nea, curățenia, ci, dimpotrivă, le 
presupun. La căminul nr. 5 din 
Timișoara multe geamuri au fost 
sparte iar o parte din mobilier s-a 
stricat din neglijența unor stu
denți.

Alteori, neglijența se concreti
zează într-o atitudine de dispreț 
față de propriul timp de studiu și 
față de timpul altora. Mai sînt încă 
studenți care înțeleg relaxarea 
după orele de cursuri sau de studiu 
prin discuții sterile și șuete pre

lungite pînă după miezul nopții, 
prin practicarea unor jocuri destul 
de „sonore", care deranjează de la 
studiu sau de la odihnă pe ceilalți 
colocatari.

...Noapte de presesiune. Ore in
tense de odihnă, de recuperare a 
eforturilor depuse peste zi. S-ar 
părea că între orele 1 și 30 minu
te și 2 și 30 minute toată lumea se 
odihnește. Și totuși... A cincea oară 
în decurs de numai 10 zile, stu
denta Maria Hofman din anul III 
Chimie se întoarce după orele 1 și 
jumătate „acasă", în căminul nr. 
2 al complexului din Timișoara. 
Scene asemănătoare se repetă, cam 
la aceleași ore, în camerele 28 și 
30 ale căminului nr. 15, aparținînd 
Institutului politehnic din Iași.

Comitetele de cămin
Unele situații întîlnite cu prile

jul anchetei noastre demonstrează 
că neglijarea organizării vieții de 
cămin are urmări dintre cele mai 
nefavorabile. La căminul studen
ților de la Institutul pedagogic din 
Cluj, comitetul a fost ales cu mai 
multe săptămîni in urmă. Cu toa
te acestea, preocuparea sa pentru 
viața căminului este destul de spo
radică.

N-am reușit să întreprindem 
mare lucru, ne spunea tovarășul 
PETRU TRIFON, președintele co
mitetului de cămin. Am întocmit 
un plan de acțiuni, dar nu s-a 
țintit nici una. Am fost anunțați că 
se va trimite un film, dar n-a mai 
ajuns la noi.

Iată acum și un alt exemplu. 
Tovarășa ELENA DIACONES- 
CU, vicepreședinta Comitetului din 
căminul nr. 6 din Timișoara, în
trebată cum a reacționat comitetul 
la abaterile unor studenți din ca
merele 25, 63 și 82, ne-a spus: „Am 
anunțat administrația să-i amen
deze pe studenții care au produs 
pagube". Este un răspuns la care 
n-ar strica să mai reflecteze și 
ceilalți membri ai comitetului.

Considerîndu-se probabil că lu
crurile pot fi rezolvate mai simplu, 
la Căminul C din Drumul Taberei, 
aparținînd Institutului pedagogic 
bucureștean, nici nu s-a mai ales 
un comitet.

— Nu numai că n-avem comitet 
de cămin, dar nici unele probleme 
asupra cărora s-a căzut de acord 
nu au fost transpuse în viață, ne 
încredințează studentul ION BUGA 
din anul III al Facultății de isto
rie, membru în comisia socială a 
Consiliului Asociațiilor Studenților 
al institutului. Bunăoară, intențio
nasem să afișăm o gazetă de pere
te, dar în Consiliul asociațiilor din 
institut s-a ajuns la concluzia că 
nu avem... loc unde s-o instalăm.

Pe drept cuvînt, unii directori 
educativi cu care am stat de vor
bă, avînd în vedere situații asemă
nătoare cu cele înfățișate mai sus, 
făceau observația că de multe ori 
activitatea asociațiilor studenților 
vizează îndeosebi pe studenți la 
facultate și mai puțin pe căminiști.

Rectoratele, decanatele, organi
zațiile de partid sînt chemate să 
intervină eficient și operativ pen
tru înlăturarea lipsurilor care se 
mai manifestă la unele cămine, cu 
atît mai mult cu cît începe sesiu
nea de examene și este necesar să 
se asigure studenților condiții tot 
mai bune pentru studiul indivi
dual.

Anchetă realizată de Mihai IOR- 
DĂNESCU, Ion CHIUJDEA, Ma- 
nole CORCACI și Alexandru 
MUREȘAN.

George Georgescu

7

DISCUL „ELECTRECORD

interpret al lui Brahms
si Richard Strauss 9

In lunga sa carieră artistică, de 
peste 45 de ani, dirijorul George 
Georgescu a revenit de nenumă
rate ori, cu consecventă pasiune, 
asupra partiturilor lui Brahms și 
Richard Strauss, compozitori de 
care îl legau afinități tempera
mentale și de viziune muzicală. 
Prin cizelări repetate, el a reușit 
să fixeze de-a lungul anilor în 
cîteva versiuni memorabile, de 
valoare universală, principalele 
creații ale celor doi compozitori 
vienezi, îmbogățind catalogul 
marilor interpretări cu o variantă 
de o certă originalitate.

Din păcate, puține dintre marile

realizări interpretative ale 
George Georgescu s-au păstrat 
pe discuri și benzi de magneto
fon. Reluarea și diiuzarea înregis
trărilor care există în diierite fo
noteci este, de aceea, o acțiune 
ce merită toată atenția.

Discul E.C.E. 0196, difuzat re
cent de „Electrecord’, reunește 
două dintre înregistrările făcute 
de marele dirijor român în ultimii 
ani ai vieții : „Variațiuni pe o te
mă de Haydn’ de Brahms și poe
mul simfonic „Till Eulenspiegel’ 
de Richard Strauss. Realizate îm
preună cu orchestra simfonică a 
Filarmonicii „George Enescu", la 
București și, respectiv, la Varșo
via (cu prilejul unui turneu al or
chestrei), înregistrările au calita
tea de a fi reținut cu fidelitate 
amploarea și coloritul construcții
lor orchestrale, proporțiile de in-
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„Camera albâ"
Seria celor 15 filme 

artistice românești ale 
anului 1965 s-a înche
iat cu „Camera albă’. 
Este debutul în filmul 
de lung metraj al ex
perimentatului docu
mentarist Virgil Caio- 
tescu, după un scena
riu de ion Băieșu. Au
torii încearcă să trans
mită în limbajul speci
fic de imagini și lu
mini o poveste de dra
goste între un bărbat 
grav accidentat și sora 
care îl îngrijește, sau 
mai degrabă să inves
tigheze drama unui 
tînăr care află că și-a 
riscat viaja pentru a 
salva un om de nimic, 
meschin și bejiv.

Filmul, așa cum 
se înfățișează,
drepf fundal actualita
tea : o uzină modernă 
— unde se întîmplă 
accidentul, cartiere cu 
blocuri noi 
le străbate 
un spital 
Drama se
în acest cadru și, fiind 
vorba de o dramă psi
hologică, este firesc că 
autorii au 
lumina 
asupra 
central, 
caz, ar
ca povestirea cinema
tografică să se bizuie 
pe elemente de dra
maturgie capabile să 
dea substanță și pleni
tudine investigației, să 
facă posibilă dezvălui
rea 
trie
zaf în spital și amenin
țat 
rea. Ce 
mul spectatorilor ?

Știm că eroul filmu
se află înfr-un 

moment greu al vieții 
sale, pîndit de o teri
bilă infirmitate, părăsit 
de logodnică, încer- 
cînd un penibil senti
ment al inutilității. A- 
cesfe date ale dramei 
sînt însă fie declarate, 
printr-un dialog menit 
să pună în temă spec
tatorul, fie dezvoltate 
în episoade al căror 
dramatism rămîne de 
cele mai multe ori ex
terior. Inclusiv în mo
mentele 
specție 
autorii 
degrabă

nl 
ar©

— pe care 
ambulanța, 

nou și el. 
desfășoară

concentrat 
reflectoarelor 
personajului 

Dar, în acest 
fi fost necesar

zbuciumului lăun- 
al omului imobili-

tensitate dintre compartimente, 
dintre episoadele solistice și cele 
ale ansamblului. O altă calitate 
a discului este acuratețea sune
tului, egal și expresiv în toate re
gistrele, fondul de studio amplu, 
îndeosebi la Brahms (înregistra
rea a fost făcută în sala de mar
mură a Casei Scînteii), conferind 
audiției adîncime și autenticitate. 
Deși afirmase de multe ori că im
primarea în studio, fără public, 
îi displace pentru că diminuează 
spontaneitatea, interpretarea da
tă de Georgescu lucrării lui 
Brahms, special pentru disc, ne 
apare caldă și convingătoare, de 
o cursivitate pe cît de inspirată, 
pe atît de logică, de clară.

Realizare artistică și tehnică 
remarcabilă, noul disc adaugă, la 
șirul înregistrărilor creației inter
pretative românești o pagină de 
antologie ce interesează și are 
puterea să farmece categorii 
largi de iubitori ai muzicii.

Mircea SIMIONESCU

să-și piardă vede- 
comunică fil-

de intro- 
psihologică, 

urmăresc mai 
comporta-

personajului de-

„Deservire" — 
patent I.IXA.

Anul trecut, IRTA-Banat 
a înființat în orașul Oțelu 
Roșu o stație de colectare și 
expediere a mărfurilor, de
servită de mai multe autoca
mioane. Ne-am bucurat că 
vom avea la dispoziție mij
loace rapide pentru a trans
porta diferite lucruri. Dar 
ne-am înșelat. Cine solicită 
serviciile acestei stații tre
buie să se înarmeze cu răb
dare de fier pentru a putea 
îndeplini toate formalitățile 
pe care le-au născocit niște 
birocrați de la IRTA. Ca să 
nu se creadă că exagerez, o 
să povestesc ce-am pățit eu.

Intr-o dimineață, am soli
citat un camion ca să trans
port niște obiecte de la Zăvoi 
la Oțelu, cale de 4 kilometri.

•K> v*wB «1M Oh

Am făcut o cerere, pe care 
șeful de coloană mi-a apro
bat-o imediat. Credeam că 
treaba e ca și făcută. Cînd 
scot banii să plătesc, sur
priză :

— Mergi dumneata și plă
tește taxa la autobaza din 
Caransebeș, îmi spune șeful 
de coloană.

— Cum ? Să fac 25 de ki
lometri pentru asta 7 De ce 
nu încasați banii aici 7

— Ce pot face eu, dacă 
așa-s dispozițiile 7 s-a scuzat 
politicos șeful de coloană.

Nu-mi rămînea altceva de 
făcut decît să plec de urgență 
la Caransebeș.

La poarta autobazei aș
teptau și alți cetățeni. Am 
stat afară, în frig, de dimi

neață pînă la ora 14, ora la 
care încep să se facă forma
litățile pentru plata taxei de 
transport.

Cînd mi-a venit rîndul, a 
trebuit să trec prin următo
rul păienjeniș birocratic: o 
aprobare a dispecerului și 
alta a inginerului, o viză la 
taxare, alta la casier, de a- 
colo la șeful contabil și din 
nou la taxare.

In sfîrșit, mi s-a eliberat 
foaia de transport și chitanța 
pentru suma de 47 de lei, 
explicîndu-mi-se că 20 de lei 
reprezintă taxa transportului, 
iar 27 — garanția. Mă pre
găteam să plec, mulțumit că 
am izbutit să trec cu succes 
o probă serioasă de răbdare. 
Dar mă aștepta altă surpri
ză : pentru restituirea garan
ției, mi s-a spus, să mă pre
zint personal la autobază, 
după 14 zile de la efectuarea 
transportului. Prin urmare,

cîf combustia lăuntrică 
pe care ne lasă s-o 
presupunem. îl vedem 
pe Simedrea plimbîn- 
du-se agifaf prin came
ră, privindu-se în o- 
glindă, lovindu-se de 
scaun, de masă — în
țelegem că orbește ; 
însă oricîf de mare ar 
fi fost strădania actoru
lui ion Besoiu și oricîf 
de mult ar fi solicitat 
regizorul virtuțile gros- 
planului (care concen
trează atenția spectato
rului asupra unor deta
lii expresive ale fizio
nomiei, mărită la pro
porțiile întregului e- 
cran), secvențele nu au 
forța de a sugera sufe
rința, crisparea, teama, 
disperarea, panica, re
volta, speranța, singu
rătatea, eroismul — a- 
dică întregul flux de 
sentimente și gînduri 
prin care ar fi trebuit 
să freacă un om pen- 
dulînd înfre viață și 
moarte. Includerea u- 
nor momente anecdo
tice (Simedrea cu ochii 
bandajați desenînd, 
după model, portretul 
sorei) nu poate ține lo
cul trăirilor profunde, 
confruntărilor 
foare care 
proape cu 
în film.

Deficiența
a filmului este, 
gur, inconsistența po
vestirii cinematogra
fice, pe care regizorul 
a încercat s-o compen
seze prin soluții de or
din formal (de altmin
teri adeseori intere
sante), demonstrîndu-și 
meșteșugul în valorifi
carea unor detalii de 
însemnătate secundară. 
Viața, substanța poves
tirii, e subțiată și de 
pitorescul unor figuri 
superficial „pozitive’, 
de imaculatul alb al 
spitalului ultramodern' 
și al halatelor scrobi
te, de camera de că
min muncitoresc mobi
lată cu un lux stilizat.

Unele amănunte ca
racteristice ale mediu
lui asupra cărora se o- 
prește aparatul și care 
ar trebui să definească 
și să sugereze drama, 
sînt doar indiciile unui 
nivel de 
zesfrare 
zația de

revela- 
lipsesc a- 
desăvîrșire

esențială 
desi-

și de la insistența ne
motivată a aparatului 
în plimbări comode și 
exterioare peste ges
turi prea calme, prea 
puține pentru drama 
care se consumă în 
sufletul unui om. Fap
tul e surprinzător mai 
ales pentru că eroii 
prozei lui Ion Băieșu 
rezolvă probleme în 
exteriorizări violente și 
nu la modul arderilor 
inferioare molcome. LI 
se poate reproșa astfel 
realizatorilor integrarea 
în peliculă a unor mo
mente care nu aduc 
filmului un plus de 
dramatism și-l încarcă 
doar cu niște date 
convenționale. O ase
menea impresie tre
zește tristețea docto
rului (Silviu Sfăncules- 
cu) care nu-șl poate 
mînca supa din prici
na grijilor spitalului sau 
episodul despre profe
sorul doefor solicitat 
pentru o consultație 
offalmologică. Prin na
turalețea și omenescul 
lor cinematografic se 
remarcă unele secvențe 
în care apar împreună 
Ion Besoiu și Luminița 
lacobescu — de depar
te cele mai reușite ale 
filmului. După de
buturi feminine nesem
nificative în cinemato
graf, Luminița lacobes
cu joacă firesc, cu un 
farmec care nu amin
tește nici o cli
pă scena și nu poți 
decît să regreți că ro
lul nu i-a oferit posibi
litatea să interpreteze 
un personaj complex, 
trăind mai mult și mai 
autentic. Muzica lui 
Theodor Grigoriu pro
duce efecte impresio
nante, ca în acel plîns 
al saxofonului pe ima
ginea unei primăveri 
cu livezi înflorite. Dar 
în general (și aici este 
iar vorba de colabora
rea echipei) muzica su
prasolicită, în dezacord 
cu ceea ce se vede pe 
ecran, și 
spectatorul 
dramatism 
realizează.

Un film pornit cu 
tenții frumoase, 
care multe s-au pier
dut pe drum.

0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Patria, 
Victoria (completare O grădină a ar
tei), Excelsior, Flamura (la ambele — 
completare Sport nr. 0/1965).
0 PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) : Republica.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGBVANO : 
Luceafărul, Feroviar.
0 TRAGEȚI IN STANISLAS I : Bucu
rești, Giulești, Gloria, Tomis, Miorița.
0 ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Porțile de Fier), înfrăți
rea între popoare (completare Meciul 
do fotbal România — Portugalia), Gri- 
vița (completare O grădină a artei).
0 FEMEIA IN HALAT : Festival, Mo
dern.
0 TREI SURORI — cinemascop: Cen
tral, Melodia.
O CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Lumina (completare Marinarii 
sovietici în Danemarca), Aurora (com
pletare Nimic despre Arhimede).
O CAMERA ALBĂ: Union (comple
tare A început cu o lupă), Unirea 
(Completare Surorile Press).
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— dimineață.
0 DINCOLO DE BARIERĂ : Doina
— după-amiaza — (completare Tot 
mai sus 1), Popular (completare Căde
re liberă).
0 REDAȚI-NE VIAȚA — GARA —> 
RALIUL DUNĂRII — JUMBO — 
CUMPĂRĂTURA — SPORT NR. 
6/1965 : Timpuri noi.
0 TATĂL SOLDATULUI: Dacia, Arta 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia).
O COLINA : Buzești, Cotrocenl.
0 OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Crîngași.
0 FATA LUI BUBE : Bucegi, Lira 
(completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale — decembrie 1965).
0 MUNCILE LUI HERCULE : Flacăra, 
Volga.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Vitan (completare Cumpărătura).
0 DE-AȘ FI... HARAP AI.B : Munca 
(completare La carnaval).
9 EXPRESUL PARIS-MUNCHEN: Mo
șilor (completare Raliul Dunării), Pro
gresul (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Cosmos (completare A 
început cu o lupă).
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Vii
torul (completare Două creioane).
O IN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Colentina, Rahova (la ambele comple
tare Plonieria nr. 6/1965).
e CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Flo- 
reasca.
© SAȘA : Drumul Sării (completare 
Plonieria nr. 6/1965).
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Ferentari 
(completare Meciul de fotbal România
— Portugalia), Pacea (completare Re- 
dați-ne viața).

SPECTACOL 
CU LUIS 

MADRI-

pregătește 
pentru 
care nu

frai și de în- 
fehnică. Sen- 
diluare vine

L. Cara-

un
se

Luiza CRISTESCU

cere o organizare mai eficientă a procurării

(Urmare din pag. I)

nea imobilizare de fonduri poate 
fi evitată prin metode și soluții or
ganizatorice care să asigure cer
cetării, în mod operativ, materialele 
trebuincioase. Sub acest aspect, 
un serviciu deosebit de important 
l-ar aduce atît cercetării științifice, 
cit și activității curente ale labo
ratoarelor de învățămînt și labora
toarelor uzinale, înființarea unei 
unități specializate care să aibă 
sarcina de a asigura aproviziona
rea cercetării de toate nivelele cu 
chimicale, sticlărie specială de la
borator și utilaj curent.

Firește, nu ne gîndim că ar fi 
posibil să se administreze central 
imensul număr de articole pe care-1

necesită inventarul cercetării ex
perimentale. Altfel se prezintă lu
crurile cu aparatele importante — 
artileria grea a cercetării moder
ne — ca spectrografele de rezo
nanță magnetică, spectrometrele 
de masă etc. In institutele care 
dispun de asemenea aparatură 
trebuie să se asigure utilizarea 
acesteia cît mai deplină, nu inter
mitent, iăcînd-o accesibilă și cer
cetătorilor din alte domenii. Pe de 
altă parte, instrumentele de mare 
rezoluție și mare sensibilitate tre
buie să fie rezervate domeniului 
lor specific de utilizare și nu de
gradate prin punerea lor în slujba 
unor lucrări ce se pot 
cu mijloace mult mai 
mai puțin costisitoare.

efectua și 
simple și 
Există ca-

0 Sala Palatului :
MUZICAL-COREGRAFIC 
MARIANO ȘI BALETUL 
LEN — 20.
0 Teatrul Național „I.
giale" (sala Comedia) : REGELE 
MOARE — 19,30, (sala Studio) : 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.: BILLY 
MINCINOSUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Teatrul 
de stat din Constanța : DOI PE UN 
BALANSOAR — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Teatrul 
citoresc C.F.R. : ULISE 
COINCIDENȚELE — 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" 
Magheru) : COLOMBE — 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20, (sala Fio- 
reasca) : CU FOTBAL ȘI FĂRĂ 
FOTBAL — 20.

Mun- 
ȘI...

(sala

în locul procedeului simplu, 
firesc, de a plăti la sediul 
stației din orașul nostru cos
tul transportului, două dru
muri la Caransebeș, două zile 
pierdute, cheltuieli de 3—4 
ori mgi mari. Cît „costă" ne
plăcerile pricinuite de acest 
mod de organizare a deser
virii, practicat de către auto
baza Caransebeș, este greu de 
calculat. Și toate acestea nu
mai pentru că așa au înțeles 
niște birocrați să ne pună la 
dispoziție serviciile stației de 
colectare și expediere a măr
furilor. Nu cumva și-au făcut 
socoteala că e mai comod să 
meargă cetățenii din Oțelu 
Roșu la Caransebeș pentru a 
plăti taxa, decît să fie mutat 
unul dintre el ca s-o înca
seze la fața locului 7

Vasile NICOLAE 
muncitor

Călătorie cu urmări...
Mai — 1961. Călătoream 

de la București, spre casă, 
la Roman. In stația Buzău, 
o femeie m-a rugat să-i țin 
copilul pînă își va urca ba
gajul de pe peron. Dar tre
nul a pornit, fără ca mama 
copilului să se mai întoarcă. 
Mi-am dat seama că micuțul 
fusese abandonat.

La Roman, de comun a- 
cord cu soțul meu, am in
format miliția de cele în
tâmplate și, totodată, de ho
tărârea noastră de a înfia 
acest copil.

Am primit un consimță
mânt „pe jumătate": copilul 
a fost lăsat în grija noastră, 
dar nici pînă astăzi n-am 
reușit să-l înfiem. Nu știm 
din ce motive. Sfatul popu
lar al orașului Roman refu
ză să ne facă formele nece
sare, deși în cursul anilor 
noi am solicitat în repetate

rînduri acest lucru. Nu avem 
alți copii și îl îngrijim ca și 
cum ar fi al nostru. Martori 
sînt vecinii de pe strada 
Ștefan cel Mare unde lo
cuim.

Dar iată că acum, după 
atîția ani, sfatul popular o- 
rășenesc ne face o surpriză, 
deloc plăcută: am fost a- 
nunțați printr-o adresă că 
băiatul — pe care îl consi
derăm al nostru — urmează 
să fie trimis la... casa copi
lului din Tazlău. De ce 7 
Cine se face vinovat de în
târzierea măsurilor de ocro
tire a copilului și cine a 
avut interesul să ne împie
dice de a-l înfia 7 Noi, cei 
care îl creștem de atâta 
vreme 7

Anica NEMEȘ
str. Ștefan cel Mare 21 
Roman

zuri cînd în laboratoarele unor 
institute și instituții se execută de
terminări chimico-analitice curente 
cu aparatură foarte fină, de pil
dă, în locul unui 
nuit utilizîndu-se 
metru, aparat de 
foarte scump.

Nu trebuie desconsiderat 
că și în țara noastră s-au 
pași importanți în direcția 
strucției de aparatură și 
științific modern. întreprinderea 
I.O.R. produce aparatură optică ce 
satisface exigențe înalte. Multe din 
institutele de cercetare au ateliere 
în care se confecționează instru
mente de măsură și utilaje pe de
plin satisfăcătoare. Academia dis
pune, de asemenea, de o impor
tantă unitate pentru construcția de 
aparate și dispozitive. Există, deci, 
mlădițe care trebuie încurajate, 
fără a se recurge sau preconiza în 
orice cazuri și situații, cu facilita
te excesivă, recurgerea la apara
tură de import.

Baza materială a cercetării 
științifice ar H în mare cîștig dacă 
s-ar găsi forme pentru un contact 
mai Intens între unitățile de cerce
tare șl beneficiarii ei: uzinele, în
treprinderile industriale. Un ase
menea contact l-ar putea constitui 
înființarea de consilii științifice pe 
lingă direcțiile marilor întreprin
deri. Acestea ar putea cuprinde, 
alături de specialiștii întreprinde
rii, oameni de știință, cercetători. 
De asemenea, cercetarea ar dori 
ca cererile ei, adresate întreprin
derilor noastre, să fie satisfăcute 
cu cît mai multă promptitudine, 
mai ales că volumul acestora este 
în orice caz excesiv de mic în ra
port cu sarcinile curente de pro
ducție.

Oamenii de știință, cercetătorii 
din patria noastră simt prețuirea și 
sprijinul amplu de care se bucură 
în activitatea lor din partea parti
dului și guvernului. Ei consideră 
că este de datoria lor să răspundă 
prin intensificarea eforturilor la a- 
vîntul științei românești.

colorimetru obiș- 
un spectrofoto- 
mare precizie și TELEVIZIUNE

faptul 
făcut 
con- 

utilaj
0 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
O 19,15 — Pentru cei mici : fil
mul Două creioane. Pentru tine
retul școlar : Ascultați, judecați, 
dezlegați : fisurile și cîntarul. 
0 20,00 — Pasiuni 0 20,30 — 
întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns 
încă... 0 21,20 — Din cronica poe
tică a Unirii — recital de poezie 
0 21,35 — Trei tablouri pe săptă- 
mînă o 21,50 — Figuri celebre ale 
ecranului : Greta Garbo, Rudolf 
Valentino și alții 0 22,50 — Jur
nalul televiziunii (II), Sport, Bule
tin meteorologic.

CUM EVREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

18, 19 și 20 ianuarie a.c. In fără : 
Vreme în curs de încălzire ușoa
ră și treptată începînd din sud- 
vestul țării. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Vor cădea ninsori tem
porare care în jumătatea de sud a 
țării se vor transforma în lapoviță 
și ploaie. Vînt potrivit cu unele in
tensificări pînă la tare din secto
rul sud-eștic. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 12 și minus 2 
grade local mai coborîtă în nor
dul tării, iar maximele între minus 
6 și plus 4 grade. Ceață locală. In 
București: Vreme relativ umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Preci
pitații slabe. Vînt potrivit din sec
torul sud-est. Temperatura în creș
tere ușoară.
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® Cu prilejul împlinirii a 116 ani de la naș
terea lui Mihail Eminescu — la fabrica de con
fecții „Mondiala" din Satu Mare s-a organizat 
o săptămînă a poeziei eminesciene. Au loc ex
puneri, simpozioane, recitaluri de poezii etc.

Din care pînă la 8 mai :

producția

iei la producția-

fitei
utilizabile ;
r

Iei 
lei 
kg 
lei

în Capitală an- 
cîntece și dan
ii. P. Albania.

— 300 000
— 300 000
— 10 000
— 150 000

sibilitatea să se angajeze ca în a 
cest an și în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a creării partidului 
să depășească prevederile planu
lui cu :

Tațlana Aluncărijel șl Cecilia Farkaș, cel mal tineri lnterprețl, care, reprezentmd regiunea Suceava șl, 
respectiv, regiunea Maramureș la concursul de Ieri seară — „Dialog de Ia distanță", au obținut media 10

la 8
lei

aceste angajamente va 
1 la 8 mai:

la

Petroliștii Schelei de extracție Bol
dești au analizat cu grijă de buni gos
podari posibilitățile ce le au penfru 
sporirea producției de țiței, gaze și 
gazolină, prin creșterea neîntreruptă 
a coeficientului de exploatare a son
delor. Pe baza rezervelor scoase în 
evidență și a angajamentelor luate la 
fiecare loc de muncă, colectivul sche
lei se angajează să depășească sarci
nile de plan pe anul 1966 cu :

— 676 000 lei la producția 
globală ;

— 761 000 lei la producția- 
marfă ;

— 2 000 tone țiței ;
— 2 500 000 mc gaze utilizabile ;
— 525 tone gazolină ;
— 0,37 la sută la productivitatea 

muncii ;
— 400 000 lei economii la prețul 

de cost.
Din 

realiza pînă
— 237 000 

globală ;
— 266 000 

marfă ;
— 700 tone

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Filatura Românească de 
Bumbac, în urma analizelor făcute 
pe locurile de muncă și secții, au 
scos la iveală noi rezerve interne, 
care,' puse în valoare, le-au dat po-

— 1 250 000 Iei la producția globală ;
— 1 250 000 lei Ia producția marfă ;
— 40 000 kg fire finite de calitate superioară ;
— 20 000 kg bumbac puf economisit prinfr-o mai rațională 

folosire a materiei prime ;
— 0,3 la sută la productivitatea muncii;
— 500 000 lei economii la prețul de cost;
— 500 000 lei beneficii.

la producția globală ; 
la producția marfă ; 
fire finite de calitate superioară; 
economii la prețul de cost;

150 000 lei beneficii.

ducerea cantităților de sare la 3,5 kg 
la vagon și a impurităților cu 0,65 la 
sută.

în vederea realizării angajamente
lor luate se vor aplica o serie de mă
suri geologo-fehnice ca : 300 operații 
de tratamente tensioactive ; raționali
zarea pompajului de adîncime, prin 
modificarea elementelor de pompaj 
și micșorarea puterii motoarelor in
stalate la un grup de 15 sonde ; re
distribuirea mai bună a gazelor dez- 
benzinafe către consumul extern 
sezonul rece etc.

• începînd de
Drumul Taberei
P.T.T.R., nr. 58, cu program de lucru zilnic în
tre orele 6,30—21,30. Oficiul îndeplinește toate 
serviciile : poștă, telegraf, încasări la abona
mente de radio-televiziune ș.a.

azi, funcționează în cartierul 
din Capitală un nou oficiu

o După un punctaj stabilit de Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al orașului București, 
în cadrul întrecerii patriotice pentru amenajări 
gospodărești dintre raioanele Capitalei în anul 
1965, pe primul loc se află raionul Tudor Vladi- 
mirescu, pe locul II raionul 23 August, iar pe 
locul III raionul Nicolae Bălcescu.

crom-vanadiu, folosibile la toate tipurile de au
toturisme.

® Ieri, peste 5 000 de oameni ai muncii din di
ferite colțuri ale țării și-au petrecut ziua de du
minică Ia Poiana Brașov, Bran sau în alte locuri 
pitorești ale regiunii Brașov.

In acest an procentul la fire de 
calitatea A va spori de la 89,5 la 
sută planificat la 90 la sută.

Realizarea angajamentelor va fi 
asigurată prin munca întregului co
lectiv și aplicarea obiectivelor din 
planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, din care enumerăm : con
tinuarea modernizării mașinilor de 
filat cu inele prin montarea a încă

6 suflătoare de scamă; creșterea 
greutății formatelor șl a randamen
tului mosoarelor la flayer, prin mă
rirea torsiunii și deci a densită
ții depunerii și a creșterii presiunii 
pe trenurile de laminaj ; îmbună
tățirea sistemului de spălare și 
neutralizare a firelor mercerizate 
și altele.

r
— 800 000 mc gaze
— 200 tone gazolină

4 — 150 000 lei economii la prețul
de cost.

De asemenea, colectivul schelei va 
îmbunătăți calitatea țițeiului, prin re-

Concursul

de la Predea!

Dispute sfrînse

în întrecerea feminină

htematkmd5
început vineri, cu proba de 20 km 

(care s-a încheiat cu victoria schi
orului român Gh. Vilmoș), con
cursul triunghiular de biatlon 
R. D. Germană—Suedia—România 
s-a încheiat duminică, pe un timp 
favorabil, la Poliștoacă, în împre
jurimile Predealului. Ultima probă 
— ștafeta 4 X 7,5 km — a avut o 
desfășurare interesantă. După două 
schimburi, la conducere se aflau 
reprezentanții echipelor R. D. Ger
mane și României. în schimbul, 
trei, Gunther (R.D.G.) și Bărbășes-

cu (România) s-au comportat sub 
așteptări la tragerea la țintă, fapt 
care a permis echipei Suediei să 
se impună și să obțină o surprin
zătoare victorie. în mod special tre
buie remarcat suedezul Petrusson, 
care a tras excelent, lovind toate 
țintele. Clasamentul probei: 1. — 
Suedia (Olsson, Johansson, Petrus
son, Eriksson) 2h 12’ 50” ; 2. Româ
nia (Vilmoș, Bădescu, Bărbășescu, 
Cimpoia) 2h 14’ 24” ; 3. — R. D. 
Germană (Hoffman, Koschka, Gun
ther, Schnabel) 2h 16’ 15”.

Sala de atletism de la Floreasca a 
găzduit simbătă și duminică un con
curs rezervat atleților juniori și copil 
din București. Intrecerllo s-au bucurat 
de o participare numeroasă — la star
tul probelor fiind prezenți peste 700 
de concurenți șl concurente. Cele mai 
bine reprezentate (atît numeric cît și 
valoric) au fost secțiile de atletism ale 
Școlilor sportive de elevi nr. 1 și 2. 
Grupele de copii ale cluburilor Steaua, 
Rapid șl Progresul au lipsit cu totul 
nemotivat.

Printre rezultatele mal valoroase se 
înscriu cele realizate la 50 m plat de 
Elena Mirza (S.E.E.l) — 6,9 sec șl Dan 
Hidloșanu (S.S.E.2) — 6,1 sec; la 
triplu salt de V. Radețki (S.S.E.2) 
12,85 m (categ. Jun. I) șl I. Cosac (Di
namo) 11,87 m (categ. jun. II).

ritm accelerat de-a lungul meciu
lui. Mai bine puse la punct în a- 
ceastă privință și avînd o formație 
mai omogenă, rapidistele au ega
lat în minutul 18 (6—6) și au cîș- 
tigat în final cu 16—11 (8—8).

Odorhei — Știința 
partidă

Caracteristica anticipată a eta
pei de duminică din campionatul 
feminin de handbal — echilibrul, 
este confirmată de rezultatele cu 
care s-au încheiat cele cinci me
ciuri : Mureșul-Tg. Mureș — Știin
ța Timișoara 6—7 ; Tractorul Bra
șov — Liceul nr. 4 Timișoara 8—8 ; 
C.S.M.-Sibiu — Rulmentul Brașov 
8—7 ; Voința
București 5—9. Singura 
programată în Capitală, Rapid — 
Confecția, a avut de asemenea o 
evoluție strînsă in cea mai mare 
parte a timpului, oferind totodată 
un spectacol de bună calitate. Da
torită unor acțiuni energice, încă 
din primele minute de Joc, hand
balistele de la Confecția au condus 
cu 4—0 șl 5—1, lăslnd impresia că 
vor furniza surpriza zilei. Se pare 
însă că pregătirea lor fizică n-a 
fost suficientă pentru a menține un

FOTBAL Antrenament public

pe stadionul „Progresul"
Selecționata reprezentativă de ti

neret și echipa Steagul roșu Brașov, 
aliate, după cum se știe, în preaj
ma unor importante întîlniri inter
naționale, au făcut ieri dimineața 
un antrenament public pe terenul II 
din parcul sportiv „Progresul" din 
Capitală. In fa{a citorva sute de 
spectatori, cele două formații au 
furnizat un joc plăcut, vioi, din care 
n-au lipsit fazele de bun nivel teh
nic. Faptul este cu atît mai Îm
bucurător, cu cit terenul, acoperit 
în mare parte cu o crustă de ghea
tă, nu iacilita astiel de acțiuni. Me
ciul a durat două reprize a cite 30 
de minute și s-a încheiat eu victo
ria echipei de tineret, care a marcat 
două goluri (ambele prin extrema 
stingă, Moldoveanu), în timp ce 
fotbaliștii brașoveni au înscris o 
singură dată (prin Goran). După cum 
arată de altfel și scorul, disputa a 
fost echilibrată, jucătorii ambelor 
formații neprecupefind 
pentru a se impune ca 
garniturile de bază.

in vederea celor două 
le va susfine în Italia (Ia Verona și 
Modena cu echipele de tineret ale 
Italiei și Austriei), selecționata de 
tineret a (arii noastre urmează să 
părăsească Bucureștiul în cursul zi
lei de mîine. Formația brașoveană 
își va continua antrenamentele în 
toată această săptămînă, plecarea 
spre Barcelona, unde la 26 ianuarie

va intilni iormafia focală Espagnol, 
iiind programată pentru lunea vii
toare.

P. S. — Aseară la redacție am 
primit cîteva telefoane din par
tea unor iubitori ai fotbalului. Pe 
bună dreptate aceștia își puneau 
următoarea întrebare : Dacă fe
derația a schimbat locul de des
fășurare a meciului dintre lotul 
de tineret și Steagul roșu, de ce 
n-a anunțat aceasta prin presă 
sau radio ? Se evita astfel depla
sarea multor spectatori la stadio
nul „23 August", unde inițial fu
sese programat meciul.

I
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8
8
I
I
I
?
8
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eforturile 
titulari in

meciuri ce

ianuarieConcursul din 16
Catania—Milan 
Foggia—Cagliari 
Lanerossi—Bologna 
Lazio—Fiorentina 
Sampdoria—Juventus 
Spal—Brescia 
Torino—Atalanta 
Varese—Roma 
Alessandria—Pro Patria 
Padova—Modena 
Potenza—Catanzaro 
Venezia—Palermo 
Intemazionale—Napoli

(1-1)
(0-0)
(1-D
(0-0)
(0-0)
(0-2)
(2-1)
(0-0)
(0-0)
(0-0)
(1-1)
(0-0)
(0-0)

Aria problemelor care se dezbat 
în adunările generale fiind foarte 
largă, este important ca fiecare 
problemă înscrisă pe ordinea de zi 
să fie temeinic dezbătută,, să se 
stimuleze inițiativa și răspunderea 
membrilor cooperatori pentru sta
bilirea celor mai potrivite măsuri.

Respectarea și înfăptuirea în
tocmai a 
adunările generale prezintă 
deosebită importanță și pentru 
continua întărire a democrației co
operatiste, pentru sporirea intere
sului și răspunderii față de bu
nul mers al treburilor obștești. Ști
ind că cuvîntul lor este ascultat și 
respectat, cooperatorii simt, în 
fapt, că treburile generale îi pri
vesc direct pe toți la un loc și pe 
fiecare în parte. în practica mul
tor cooperative agricole din re
giunea noastră a intrat obiceiul 
ca, la fiecare 
consiliul de conducere să-i infor
meze pe cooperatori despre felul 
cum au fost duse la îndeplinire 
hotărîrile stabilite în adunarea 
precedentă. Procedîndu-se astfel, 
atunci cînd a fost cazul, adună
rile generale au tras la răspundere 
pe cei vinovați de nerealizarea 
sarcinilor, mergînd în unele locuri 
pînă la înlocuirea unor președinți 
sau a altor cadre de conducere 
care n-au îndreptățit încrederea 
ce le-a fost acordată. Așa s-a în- 
tîmplat cu președintele cooperati
vei agricole din Gura Călmățui. 
care nesocotise hotărîrile adunării 
generale, nu luase măsuri pentru 
efectuarea la timp a lucrărilor a- 
gricole, nu respectase disciplina fi
nanciară, nu organizase controlul 
asupra gospodăririi avutului ob
ștesc. Adunarea generală l-a criti
cat cu toată asprimea, hotărînd în
locuirea lui.

hotărîrilor adoptate de 
o

adunare generală,

Cronica Z i I e i
Duminică dimineața s-a înapoiat 

de la Sofia tovarășul Mihai Ma
rinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, care, însoțit 
de un grup de experți, a făcut o 
vizită în R. P. Bulgaria, la invita
ția președintelui Comitetului pen
tru construcții de mașini de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Mari Ivanov. La sosire, 
în Gara de Nord, erau prezenți Ion 
Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și ai altor ministere. Au fost 
de față reprezentanți ai ambasadei 
R. P. Bulgaria în Republica So
cialistă România.

★

Duminică a sosit 
samblul de stat de 
suri populare din 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau reprezentanți ai Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
artă, ai O.S.T.A., conducători și 
membri ai ansamblurilor de cîntece 
și dansuri din Capitală. Au fost de 
față Răpi Gjermeni, ambasadorul 
R. P. Albania la București, și alți 
membri ai ambasadei.

După cum s-a mai anunțat, an
samblul va prezenta nouă specta
cole la București și în alte orașe 
din țara noastră. (Agerpres)

® în cartierul Șerbănești din Bacău a fost dat 
în folosință un complex comercial modern, care 
cuprinde magazine alimentare, de desfacere a 
legumelor și fructelor, mercerie, galanterie etc. 
Alte trei complexe sînt în construcție.

® Începînd de azi și pînă la 22 ianuarie, Tea
trul de stat din Constanța prezintă în Capitală 
un ciclu de spectacole cu piesele : „A doua dra
goste" de Corneliu Leu, „Henric al IV-lea“ de 
Luigi Pirandello și „Doi pe un balansoar" de 
G. Gibbson.

• De la începutul anului și pînă ieri 1,2 mi
lioane de spectatori au vizionat filme în Capita
lă. Reiese că, în medie, aproape fiecare bucu- 
reștean a văzut în acest început de an un film.

• In stațiunea Băile Herculane a luat ființă o 
stație de autoturisme, care stă la dispoziția a- 
matorilor de excursii pe pitoreasca vale a 
Cemei.

• Pentru automobiliști : colectivul fabricii 
de scule din Brașov a început fabricarea unor 
noi truse de chei inelare, drepte și cotite din

® In Masivul Bucegi, pe versantele Furnica și 
Vîrful cu Dor, se poate circula începînd de du
minică pe o distanță de 800 m dus și întors cu 
un nou schi-lift.
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printre altele: Aseară am luat masa cu 
Y (directorul adjunct), sîntem prie
teni de vreo cîțiva ani... Și se găsesc 
întotdeauna binevoitori care să răs- 
pîndească vestea : X este prieten cu 
Y. Iar unii, cu coloana 
mai flexibilă 
Și-i merge 
are relații. X 
ce mai puțin,
în schimb exprimă puncte de ve
dere, combate — iar cînd este pus 
la punct, sugerează că se va adresa... 
Cîțiva devin mai toleranți, încep să-l 
scuze pe X, apoi să-i caute me
rite. (Iar cînd X nu-i de față, îl fac 
de două parale). Și iată cum se a- 
junge Ia o atmosferă de care X va 
încerca să profite la maximum.

în fața instanței se află un tînăr 
de 24 de ani, sănătos, robust și 
— după replicile pe care le dă — in
teligent. în șase ani a schimbat trei

adaugă : 
faima 

muncește 
din ce în

vertebrală 
Fiți atenți I 
lui X că 
din ce în

locuri de muncă, iar în ultimele luni, 
după cum singur afirmă, „a dat cu 
oiștea în gard rău de tot". Sînt pre
zenți la dezbatere părinții, trei to
varăși de muncă și foști prieteni, doi 
maiștri și un inginer. E un băiat 
deștept, pregătit și descurcăreț, spun 
toți. Minte isteață, găsind soluții pen
tru orice. „Da, spune un maistru, u- 
neori ne scotea din încurcătură, ne 
dădea sugestii, se ocupa și de acti
vitatea culturală, de toate, îi mersese 
faima". Și fiindcă era sototit un băiat 
deștept, pregătit, unii dintre tovară
șii lui au început să-i creeze un re
gim aparte : i se permitea să mai 
lipsească de la lucru (bineînțeles, 
fără rețineri din salariu), să se aufo- 
propună la prime și să-și jignească 
tovarășii care nu erau de acord cu 
el. Da, dar e băiat deștept I Păcat 
doar că i s-a permis să-și folosească 
deșfeptăciunea în scopuri meschine.

Cei buni de gură sînt binecunos- 
cufi. Oricînd și în orice împrejurare

au la dljpoziție zeci de argumente. 
Le-ai reproșat ceva, și pe bună drep
tate ? îți servesc argumente, expli
că și ajung la o singură concluzie : 
că n-au greșit, n-au lucrat prost (sau, 
nu din vina lor), ba mai pre
tind și scuze... Asemenea buni-de- 
gură reușesc uneori să-și intimideze 
tovarășii de muncă, alteori — numai 
să-i enerveze ori să-i obosească. 
Și-afunci, unii capitulează : de ce 
să-și aprindă paie-n cap ? Nimic de 
zis, unui 
greu să-i 
Și - totuși,

Dar X, 
neobișnuit de sensibil, o structură 
aparte, tip dificil... O observație oa
recare l-ar demoraliza pentru multă 
vreme. O dată i-a zis cineva 
mai umble cu 
— și trei zile 
fură. Curînd, 
de-a face nu 
de sensibil — 
există înțelegerea necesară — ci cu 
unul care și-a creat faima de... sen
sibil penfru a evita binemeritate re
proșuri.

Și ce dacă n-a rezolvat în termen 
situația cutare ? îl apără cineva. Par
că de situația asta ar depinde înde
plinirea planului ori soarta nu șfiucuil

bun-de-gură e destul de 
dovedești că n-are dreptate, 
merită osteneala.
despre care se zice că e

să nu 
vorbe pe la colțuri 
a zăcui, cu tempera
se constată că avem 
cu un om neobișnuit 
pentru care sigur că

O situație, acolo, hîrțogărle I O s-o 
rezolve mîine, poimîine... Deci, o ba
gatelă, o nimica toată, de ce să-i mai 
facem observații ? Bagatelizarea 
estompează gravitatea greșelilor, îm
piedică exercitarea eficace a spiritu
lui critic.

Tînărul director X povestea cum la 
început se simțea cam jenat în fața 
subalternilor mai în vîrstă și dacă 
vreunul dintre ei nu muncea bine, 
ori nu se purta corect, îi trecea cu 
vederea azi una, mîine alta : e mai 
în vîrstă decît mine, o fi și bolnav, 
o fi avînd neplăceri acasă... Era 
vorba de respectul cuvenit vîrstei ? 
De cu fotul altceva, după cum lămu
rea chiar tînărul director, de o timidi
tate deplasată care avea drept con
secință concesiile.

Dacă ne-ar fi cunoscute niște 
exemple în sprijinul toleranței... (cum 
a contribuit la formarea unor oameni 
de nădejde, ori la rezolvarea prin
cipială a unor situații importante 
etc.) le-am nota aici. Dar nu ne sînt 
cunoscute — pentru simplul motiv că 
nu există. Climatul socialist, construc
tiv, prielnic relațiilor principiale, este 
prin însăși esența sa ostil toleranței 
față de manifestările străine eticii 
noastre.

Șl în prezent la unele con
silii de conducere se mai ma
nifestă tendința de a nu se ocupa 
temeinic de pregătirea adunărilor 
generale, de alegerea și punerea în 
discuția membrilor cooperatori a 
celor mai importante probleme ca
re se ridică în cooperative, de sti
mularea criticii și autocriticii. La 
cooperativele agricole Nărtești și 
Brăhățești, raionul Tecuci, adună
rile generale nu se țin cu regulari
tate, se prezintă în fața coopera
torilor materiale slabe, lipsite de 
conținut, care nu constituie bază 
de discuții. Din păcate în raionul 
Tecuci sînt și alte cazuri de acest 
fel. Este necesar ca aici ajutorul 
comitetului raional de partid, al 
sfatului popular și al consiliului 
agricol să se facă mai mult simțit 
în viața cooperativelor.

în aceste zile, în cooperativele 
agricole au loc adunări generale 
pentru prezentarea dărilor de sea-

mă și aprobarea planurilor de pro
ducție. Aceste adunări constituie 
un nou prilej de participare a 
membrilor cooperatori la dezbate
rea și orientarea activității de vi
itor a cooperativei. La Dedulești, 
raionul Făurei, adunarea generală 
a introdus în planul de producție 
extinderea suprafeței irigate la po
rumb cu 50 ha și aplicarea retribu
ției suplimentare și în legumicultu- 
ră, care Inițial nu fusese prevăzută, 
în adunarea generală a cooperativei 
agricole din Jariștea, raionul Foc
șani, membrii cooperatori au stabi
lit să planteze cu vie o suprafață 
de 100 ha și să aplice o serie de mă
suri care să asigure obținerea unei 
producții de 10 000 kg struguri la 
hectar pe o suprafață de 1 068 ha.

în prezent acordăm cea mai 
mare atenție desfășurării adunări
lor generale, astfel ca dezbaterea 
dărilor de seamă pe anul trecut, a 
planului de producție pe anul în 
curs, a proiectelor de statut al co
operativei agricole, al uniunilor co
operatiste, precum și proiectul de 
statut al Casei de pensii, să se facă 
cu larga participare a masei de 
cooperatori, astfel ca acestea să 
constituie un nou prilej de ma
nifestare a inițiativei și hotărîrii 
de a munci neobosit pentru întă
rirea economico-organizatorică a 
fiecărei unități, creșterea venitu
rilor și a bunăstării cooperatori
lor.

Aparențe
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de 4 milioane ; impunătoare insule 
vulcanice sau minusculi atoli de co
rali ; vegetația cea mai variată din 
lume și un subsol extrem de bogat, 
conținînd zăcăminte de fier, zinc, aur, 
platină, diamante, mangan, nichel, 
plumb, petrol — avuții cu o pon
dere însemnată în economia mon
dială.

De-a lungul anilor, cînd la Națiu-

nile Unife a fosf discutată situația a- 
cestor teritorii, puterile colonialiste 
s-au opus din răsputeri acordării in
dependenței lor, respectării dreptului 
populațiilor acestora de a-și hotărî 
singure soarta. Ce ține oare afît de 
sfrîns legate cele cîteva țări de lanțul 
insular situat la mii de kilometri dis
tanță de metropolele respective ? E- 
vident, unul din mobilurile esențiale 
este de ordin economic, căci exploa
tarea avuțiilor Oceaniei aduce mono-

polurilor șl companiilor occidentale 
profituri considerabile. Dafele oferite 
de statistici, chiar și de cele oficiale, 
sînt elocvente. Compania australiană 
„Burns Philip", de exemplu, care ac
ționează în Noua Guinee, avea în 
1911 un capital de 350 000 lire austra
liene. Bunurile pe care respectiva 
societate le sfăpînește astăzi pe ace
leași meleaguri sînt evaluate la mai 
bine de 21 milioane lire.

Totuși, interesul principal al puteri
lor care stăpînesc aceste insule are ca 
izvor importanța lor strafegico-mili- 
tară. în cadrul „marii strategii* ela
borate de Pentagon, pozițiile ocupate 
de S.U.A. în Pacific joacă un roi de 
seamă. Dacă în preajma celui de-al 
doilea război S.U.A. aveau amena
jate în Pacific doar 25 de baze mi
litare, după război numărul lor a a- 
juns la aproximativ 250, aria de răs- 
pîndire a trupelor americane în a- 
ceasfă zonă, lărgindu-se de aseme
nea foarte mult. Pe lîngă acțiunile a- 
gresive pe care aceste trupe le în
treprind în Vietnam și în alte părți 
ale Asiei de sud-est, ele mai au și 
misiunea de „a veghea — cum s-a 
exprimat un ziarist occidental — la 
liniștea imenselor posesiuni ale pu
terilor ocupante", adică la reprima
rea oricăror încercări de revoltă ale 
populațiilor. Planurile S.U.A. în a- 
ceasfă parte a lumii țintesc însă și mai 
departe. Proiectul amintit la început, 
privind includerea insulelor Guam, 
Samoa și Micronezia, prin anexarea 
la Hawai, în Uniunea Statelor Ameri
cane este semnificativ în acest sens.

Care sînt urmările acestei situații 
penfru populația Oceaniei ? Dacă „vî- 
nătoarea de mierle" (cum era denu
mit comerțul cu sclavi), sau distruge
rea fizică pe scară largă a populației 
băștinașe au rămas de domeniul tre
cutului, nu-i mal puțin adevărat că 
aici mai dăinuie stări de lucruri de 
loc demne de invidiat. Să luăm, de 
pildă, Micronezia. Tn conformitate cu 
clauzele Tratatului de tutelă din 1947, 
S.U.A. și-au luat angajamentul de a-i 
îndruma pe locuitorii arhipelagului 
spre autoguvernare și independență 
economică. „Acum după aproape 20 
de ani — scrie ziarul american „The 
Saturday Evening Post" — avem în 
față adevărul neplăcut că Statele 
Unite nu au făcut aproape nimic nici 
pentru a repara pagubele celui de-al 
doilea război mondial*. Mai mult, 
continuă ziarul, „noi am rămas nepă
sători privind cum această regiune 
decade transformîndu-se înfr-o pus-

tietafe de case ruinate, șosele stricate, 
spitale inadecvate și școli neglijate". 
Înaltul comisar al S.U.A., vizitînd nu 
de mult insula Toi, s-a înfundat în- 
fr-un teren mlăștinos, care reprezenta 
de fapt singura șosea spre ceea ce 
trecea drept o școală. Iar „școala era 
o clădire în ruină — declara el mai 
tîrziu unui ziarist — fără ferestre, cu 
o pardoseală murdară și cu un tavan 
de tablă crăpat". Față de această 
stare de lucruri, în care, în afara in
stalațiilor militare totul a fost lăsat da 
fapt în voia soartei, nimeni nu a fost 
mirat de relevațiile unei misiuni a 
O.N.U. care a constatat o „conside
rabilă nemulțumire în rîndurile celor 
81 000 de micronezieni aflați sub pro
tecția S.U.A.".

Nu o dată puterile coloniale au lan
sat mitul „fericirii* indigene. Poate 
tocmai de aceea în Hawai o mare 
parte din băștinași au fosf transfor
mați, prin intermediul industriei turis
tice, în actori ai unei comedii organi
zate de marile companii de naviga
ție și călătorie americane. Există însă 
realități ce nu pot fi ascunse. Pentru 
multă lume înapoierea economică și 
situația grea a populației din Noua 
Guinee, Papua, Fiji sau Micronezia 
nu mai constituie un secret.

în asemenea condiții nu-i de mirare 
că liniștea sfăpînilor acestor teritorii 
e tulburată adesea. Tn perioada post
belică, asemenea faimoaselor ghei
zere fierbinți alimentate de vulcani 
subterani, au izbucnit tulburări care 
au cuprins zeci de mii de oameni. 
S-au înregistrat manifestări anticolo
nialiste pe insulele Guadalcanal, Sa
moa, Malaifa, Fiji, Buka, multe din ele 
transformîndu-se în adevărate răs
coale. în Samoa, unde lupta de elibe
rare a atins un grad mai înalt, partea 
de vest a acestui teritoriu (aflată 
mult timp sub tutela O.N.U.) a deve
nit independentă la 1 ianuarie 1962. 
Pași noi pe calea independenței au 
făcut și insulele Fiji și Cook. Recenta 
conferință constituțională de la Lon
dra penfru viitorul insulei Fiji a ho- 
tărît să acorde teritoriului „o mai 
mare autonomie internă". Conferința 
nu a aprobat, în schimb, cererea co
munității indiene (care constituie ma
rea majoritate a locuitorilor arhipela
gului) cu privire la instituirea siste
mului de reprezentare electorală di' 
rectă. ,

lată, așadar, un șir de fapte ;.i rea
lități care arată, prin ele însele, de 
ce anumite ziare din Occident sînt 
atît de zgîrcite în furnizarea di> știri 
privitoare la Oceania.



Agențiile de presă transmit:
• încheierea conferinței tricontinentale de la Havana • în 
Nigeria situația continuă să rămînă confuză • Noi lupte între trupele 
irakiene și insurgenții kurzi • Val de frig în țările Europei

VIETNAMUL DE SUD Piața comună

HAVANA PROVINCIA AZI REUNIUNE Ostilitățile
Bilanțul QUANG MAI LA LUXEMBURG din Kurdistanul irakian

conferinței SUB CONTROLUL

de PATRIOȚILOR

solidaritate
HAVANA 16. — Trimisul special 

Agerpres, V. Sfamate, transmite: 
Conferinja de solidaritate a popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină și-a încheiat sîmbătă lucrările, 
în cadrul ședinței plenare de în
chidere a conferinței s-a făcut bi
lanțul lucrărilor și au fost adoptate 
rezolujii în problemele înscrise pe 
ordinea de zi. Declarația generală, 
principalul document al conferinței, 
face o analiză a situației internațio
nale actuale și cheamă la întări
rea unității și solidarității popoare
lor Asiei, Africii și Americii Latine 
în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. Rezoluția de politică generală 
se referă la condițiile noi și favo
rabile pentru lupta de eliberare a 
popoarelor și subliniază însemnăta
tea ajutorului acordat oricărui popor 
care luptă pentru eliberarea națio
nală sau care suferă de pe urma 
agresiunii imperialiste. într-o altă 
rezoluție se subliniază că coexisten
ța pașnică presupune respectarea 
riguroasă a principiilor autodetermi
nării popoarelor, a suveranității tu
turor statelor mari și mici. Rezolu
ția privind bazele militare pe te
ritorii străine cere retragerea ime
diată a tuturor trupelor străine și 
lichidarea acestor baze.

La ședința festivă de 
Conferinței care a avut 
Teatrului „Chaplin”
vîntare Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Cuban și prim-mi- 
nisfru al Republicii Cuba. S-a anun
țat că Osmani Cienfuegos (Cuba) a 
fost desemnat în funcția de secretar 
general al Secretariatului executiv 
al Organizației solidarității popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină.

SAIGON 16 (Agerpres). — Dumi
nică s-au dat lupte între forțele pa
triotice și trupele saigoneze în a- 
propierea localității Quang Ngai. 
Se apreciază că unități ale forțe
lor patriotice sud-vietnameze con
trolează aproape întreaga provincie 
Quang Mai, a cărei capitală este 
localitatea Quang Ngai.

★
La 16 ianuarie, secretarul Depar

tamentului de Stat din S.U.A., Dean 
Rusk, și-a încheiat vizita pe care a 
făcut-o în Vietnamul de sud. A 
fost dat publicității un comunicat 
care afirmă hotărîrea Statelor 
Unite de a-și continua efortul mi
litar în Vietnam.

PARIS 16 (Agerpres). — Din sur
se oficiale se anunjă că ministrul 
afacerilor externe al Franței, Couve 
de Murville, va participa la Consi
liul ministerial al C.E.E., care se va 
întruni la 17 și 18 ianuarie la Lu
xemburg. Surse franceze, cita
te de agenția U.P.I., se îndoiesc 
însă că în cursul dezbaterilor de 
două zile de la Luxemburg criza 
Pieței comune va putea fi înlătu
rată. Se crede că va fi nevoie încă 
de una, sau două întruniri de acest 
fel.

BAGDAD. — Agenția Reuter re
latează, referindu-se la ziarul „Te
heran Journal", că în ultimele 48 
de ore au continuat lupte intense 
între trupele irakiene și detașa
mente ale insurgenților kurzi. Po
trivit ziarului menționat, unitățile 
kurde au doborît un avion gu
vernamental, au distrus trei 
tancuri și au făcut prizonieri 100 
de soldați. Agenția Associated 
Press menționează că detașamen
tele kurde au întreprins o ofensi
vă împotriva marilor centre ale

industriei petroliere Kirkouk și 
Suleymania. Lupte se desfășoară, 
de asemenea, în regiunea orașu
lui Erbil. Agenția France Presse 
adaugă că, pentru participarea la 
operațiunile împotriva kurzilor din 
nordul Irakului, guvernul a trimis 
încă două divizii ale armatei re
gulate. Străpungînd liniile de a- 
părare ale 'insurgenților, arată a- 
genția, trupele irakiene au distrus 
șase localități kurde din nordul 
țării.

LONDRA Criza

FRANȚA•>

Alegeri
fa © dată
mai apropiată?

LAGOS PUTERI DEPLINE

ACORDATE GENERALULUI IRONSI
LAGOS 16 (Agerpres). — Situa

ția din Nigeria după tentativa de 
lovitură de stat de sîmbătă con
tinuă să rămînă neclară. Agenți
ile de presă informează că uni
tățile armate nigeriene comanda
te de generalul-maior Ironsi, ră
mase fidele guvernului federal, 
au restabilit controlul în majori
tatea regiunilor tării. în două re
giuni din nordul Nigeriei, în ju
rul orașelor Kaduna și Kano, re
belii rămîn stăpîni pe situație. 
Știri neconfirmate anunță că pri-

mii miniștri ai Nigeriei de vest 
și ai Nigeriei de nord ar fi fost 
uciși de rebeli. Nu se știe de soar
ta primului ministru nigerian A- 
bubakar Tafawa Balewa și a mi
nistrului de finanțe Okotie-Eboh 
care au fost răpiți și duși într-o 
direcție necunoscută. Cabinetul 
nigerian, care s-a întrunit dumi
nică sub președinția ministrului 
transporturilor, Bukar Dipkarima, 
a acordat generalului Ironsi pu
teri depline.

din partidul

conservator
La

încheiere a 
loc în sala 

a rosfif o cu-

PARIS 16 (Agerpres). — Majori
tatea comentatorilor presei france
ze subliniază că după toate proba
bilitățile alegerile legislative, pre
văzute pentru anul viitor, ar putea 
avea loc la o dată mai apropiată. în 
legătură cu aceasta, observatorii 
scot în evidență întrevederea pe 
care generalul de Gaulle a avut-o 
zilele trecute cu fostul ministru al 
finanțelor, Giscard d'Estaing, pri
vind poziția pe viitor a deputați- 
lor „independenți" conduși de a- 
cesta. După cum se știe, retrage
rea sprijinului acordat de grupul 
deputaților independenți actualului 
partid guvernamental ar pune în 
pericol majoritatea de care dis
pune guvernul în Adunarea Națio
nală. Aceeași problemă a fost dis
cutată și la ședința de lucru orga
nizată de primul ministru Pompi
dou.

«jfșș.'Wx-

Escaladarea"//

diplomatică
și mobilurile ei

„Miezul problemei în Vietnam". 
Sub această titulatură Statele Unite 
au lansat spre informarea publică 
programul unui neobișnuit maraton 
diplomatic. Din capitala americană 
au plecat unul după altul diplomați 
de diverse ranguri, începînd cu vi
cepreședintele Humphrey și pînă la 
ultimul consilier al președintelui 
Johnson. Destinația — Europa, A- 
sia. Africa. De la un continent la 
altul drumurile emisarilor Washing
tonului s-au încrucișat în 
chip.

O concluzie amară pentru 
nistrația S.U.A. delimitează 
cadrul în care a început această o- 
fensivă diplomatică. „După un an 
de escaladare crescîndă, regiunea 
controlată de Frontul Național de 
Eliberare este astăzi mai mare de
cît acum un an". Constatarea apar
ține ziarului «New York Herald 
Tribune». Ea este însă împărtășită 
în cele mai înalte sfere și a primit 
o confirmare de netăgăduit în ra
portul grupului de senatori condus 
de Mike Mansfield, care a făcut o 
călătorie de informare la fața lo
cului. Acest raport ajunge, de ase
menea, la concluzia că „cu cît 
războiul va dura și se va extinde 
mai mult, cu atît va crește încorda
rea în relațiile Statelor Unite cu a- 
liații lor din Extremul Orient și Eu
ropa". Un alt senator, Morse, face 
o constatare similară : „Nici un 
stat, cît de cît important, din Asia 
nu intenționează să sprijine S.U.A. 
'n războiul pe care-1 duc în Viet- 

A*.
’sirea într-o capitală sau alta 
risarilor Casei Albe a declan- 
întrebări care, în esență, se re- 

i

fel și

Admi- 
precis

zumă la una singură : care sînt a- 
devăratele intenții ale Statelor U- 
nite ? Pentru principalii aliați ai 
N.A.T.O. nu a fost greu să simpli
fice răspunsurile ipotetice prin eli
minare. Sprijin militar? încercare 
de domolire a indignării opiniei pu
blice ? în acest sens, la recenta se
siune a blocului nord-atlantic ple
doaria secretarului Departamentu
lui de Stat, Dean Rusk, pentru a-și 
convinge auditoriul că în Vietnam 
s-ar afla „în joc interesele Europei* 
a fost primită cu răceală pînă și de 
unii din vechii sprijinitori ai S.U.A. 
Numeroși delegați au făcut aluzie 
la dificultățile pe care Ie Intîmpi- 
nă guvernele lor, ca parteneri ai 
N.A.T.O., din partea opiniei publice 
din țările respective care dezapro
bă tot mai energic agresiunea a- 
mericană. Nu este o noutate că 
chiar în Statele Unite se țin lanț 
manifestațiile și alte acțiuni de pro
test, prin care pături tot mai largi 
ale opiniei publice americane își 
exprimă opoziția față de interven
ția S.U.A. în Vietnam.

Cea mai mare parte a comenta
riilor din presa occidentală consa
crate campaniei diplomatice a 
S.U.A. relevă „încercarea lor de a 
ralia opinia publică internă și ex
ternă” — cum se exprimă ziarul 
britanic «Times».

Observatorii politici confruntă in
tențiile declarate ale organizatori
lor acestei acțiuni diplomatice cu 
acțiunile lor concrete : după un an 
de „escaladare" militară, o lună de 
„escaladare" diplomatică. Această 
ultimă acțiune n-a exclus-o pe pri
ma, ci, dimpotrivă, a fost îndrep
tată spre susținerea ei. Căci cei 
dintîi trimiși ai Casei Alte decolau 
din S.U.A. cam odată cu noile de
tașamente de militari ce aveau să 
completeze în Vietnamul de sud ci-

Pe străzile Lagosului, capitala Nigeriei, după lovitura de stat
Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

fra de 190 000 (Dar limita maximă 
nefiind stabilită, în planurile stra
tegilor sînt programate noi și noi 
„întăriri"). Pe de altă parte, surse 
americane au anunțat recent că 
trupele S.U.A. „sînt direct angajate" 
în realizarea pe scară largă a pro
gramului „pămîntului pîrjolit" în 
Vietnamul de sud. Este limpede
— se arată în declarația din 11 ia
nuarie a M.A.E. al R. D. Vietnam
— că afirmațiile autorităților ame
ricane cu privire la „dorința de 
pace" sau „tratativele necondițio
nate’ sînt menite să servească 
drept paravan pentru intensifica
rea războiului agresiv din Vietnam. 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a caracterizat 
acțiunea diplomatică americană 
drept „o perioadă de fum despre 
pace" în spatele căreia cercurile 
militariste pregătesc noi planuri 
pentru intensificarea agresiunii în 
sud-estul asiatic.

Glasuri lucide chiar din Sta
tele Unite atrag atenția asupra pri
mejdiei șl a lipsei de rațiune a 
unor asemenea planuri. Cunoscutul 
comentator Walter Lippmann scria 
nu de mult : „Președintele va con
stata că atîta vreme cît avioane a- 
mericane vor continua să întreprin
dă raiduri, trupele americane vor 
mărșălui în lupte, iar Congresul va 
vota credite pentru continuarea 
războiului, încrederea, atît în țară 
cît și în străinătate, va fi mult 
zdruncinată, și va continua să slă
bească". Privită în față, realitatea 
este că singurul drum spre rezol
varea problemei vietnameze este 
încetarea agresiunii S.U.A., retrage
rea tuturor trupelor intervenționiste, 
respectarea dreptului sacru al po
porului din Vietnam de a-și hotărî 
singur soarta.

Uf
Tendințe pozitive 
în comerțul
Est-Vest

Poate mai puțin spectaculoase 
decît călătoriile unor demnitari, 
vizitele de delegații economice, 
încheierea unor acorduri comer
ciale între țări cu sisteme sociale 
diferite constituie elemente pozi
tive în direcția întăririi climatului 
de pace și colaborare între po
poare. Din primele zile ale anului 
s-a remarcat o intensă activitate 
pe calea lărgirii colaborării eco
nomice Est-Vest. O misiune comer
cială franceză face o vizită în Ce
hoslovacia. După cum anunță a- 
genția China Nouă, zilele acestea 
la Pekin a sosit o delegație a Aso
ciației pentru promovarea comer
țului chino-japonez. La Budapesta 
a fost semnat un acord de cola
borare economică între Ungaria și 
Franța, iar o delegație economică 
iugoslavă a plecat într-o călătorie 
prin Belgia, Franța, Luxemburg.

Ideea necesității dezvoltării re
lațiilor comerciale și economice 
între țări cu sisteme sociale dife
rite este îmbrățișată tot mai larg 
nu numai de oameni de afaceri, 
dar și de cercuri guvernamentale 
din țări occidentale, trecîndu-se 
uneori la luarea de măsuri care să 
favorizeze extinderea acestor 
schimburi. Dorința Franței de a 
dezvolta și mai mult relațiile eco
nomice și științifice cu țările din 
Răsărit — subliniată în mesajul 
președintelui de Gaulle, adresa! 
poporului francez cu ocazia Anului 
nou — a fost concretizată acum cî- 
teva zile prin hotărîrea guvernului 
francez de a liberaliza schimburi
le comerciale cu țările socialiste 
din Europa, hotărîre ce va intra în 
vigoare la sfîrșitul acestei luni.

Ziarul englez „Times" apre-

LONDRA 16 (Agerpres). — 
întoarcerea în patrie, după o călă
torie în străinătate, conducătorii 
Partidului conservator Heath și Du 
Cann au constatat serioase nemul
țumiri în sînul partidului. Seriozi
tatea crizei este confirmată de fap
tul că împotriva actualei politici a 
conducerii s-au pronunțat membrii 
de seamă ai partidului, care fac 
parte din „Cabinetul fantomă", ca 
Maudling și Powell. în prezent. 
Heath și Du Cann încearcă febril să 
înăbușe nemulțumirile și să uneas
că partidul sub lozinci care cheamă 
la lupta împotriva guvernului labu
rist, pentru victoria în alegerile 
parlamentare, care, potrivit unor 
păreri larg răspîndite, pot avea loc 
în Anglia

ULAN BATOR 16 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la mitingul care a 
avut loc la Ulan Bator cu prilejul 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S., J. Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, a 
spus : Constatăm cu bucurie că u- 
nul din principalele rezultate ale 
actualei vizite în R. P. Mongolă a 
delegației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice și ale rod
nicelor convorbiri mongolo-sovie- 
tice îl constituie încheierea noului 
tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între R. P. Mon
golă și U.R.S.S.

Cele două țări iubitoare de pace — 
R. P. Mongolă și U.R.S.S. — a sub
liniat el, și-au exprimat încă o da
tă hotărîrea de a-și continua efor
turile îndreptate spre menținerea și 
întărirea păcii internaționale și a 
securității popoarelor.

Exprimînd solidaritatea frățească 
cu eroicul popor vietnamez, vorbi
torul a arătat că poporul mongol 
și guvernul său au acordat și vor 
continua și pe viitor să acorde a- 
jutor și sprijin în lupta lui dreaptă 
împotriva agresorilor americani.

în cuvîntarea sa, L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
apreciat 
sfințește 
lațiilor 
trecuți.

Vorbitorul a relevat întărirea 
continuă a colaborării economice 
dintre statele socialiste. El a ară
tat în continuare că nu va exista 
coexistență pașnică dacă nu se va 
duce lupta împotriva „oricăror în
cercări de agresiune imperialiste 
și de amestec în treburile altor 
state". Poporul vietnamez, a spus 
el, duce o luptă justă și eroică 
pentru apărarea intereselor sale

naționale. Uniunea Sovietică acor
dă un ajutor din ce în ce mai mare 
Republicii Democrate Vietnam.

L. Brejnev a subliniat că im
perialiștii americani, lărgind agre
siunea, susțin totodată că ar năzui 
spre tratative pașnice. „Dacă con
ducătorii americani doresc cu a- 
devărat încetarea războiului din 
Vietnam, a spus el, cine, în acest 
caz, îi împiedică să recunoască 
justețea revendicărilor poporului 
vietnamez și prin aceasta să des
chidă calea spre pace?".

Vorbitorul a arătat că provoacă 
neliniște nu numai agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, ci și alte eve
nimente din Asia, ca de pildă cele 
din Indonezia, Laos și Cambodgia. 
Viața cere vigilență față de foca
rul de încordare internațională din 
Europa. „Militariștilor vest-ger- 
mani trebuie să li se închidă ac
cesul la înarmarea nucleară. Acest 
lucru îl cer interesele păcii gene
rale", a spus el.

Economia
R. D. Germane

în anul acesta.

CHILE

Un

că tratatul semnat con- 
rezultatele dezvoltării re- 
sovieto-mongole în anii

în 1965

I

rezultat nescontat
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager- 

pres). — Senatul chilian a respins 
unele articole importante ale pro
iectului de lege guvernamental 
privind exploatarea în comun de 
către companii chiliene și nord-a- 
mericane a zăcămintelor de cupru

I
Și cance- | 
pronunțat I

.... I
>entru relațiile exter- | 
critici acestei comisii I

ciază hotărîrea Franței ca „un ges» 
important... care ar trebui să fie 
bine primit de către Marea Brita- 
nie, S.U.A." și alte țări. Și 
larul vest-german s-a ț 
pentru o „liberalizare" a relațiilor 
comerciale cu statele socialiste. 
De asemenea, senatorul american 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru 
ne, a adus ( 
pentru că „neglijează chestiuni 
presante, cum ar fi comerțul I 
Est-Vest...".

După cum este cunoscut, țările 
socialiste, între care și țara noas
tră, au militat și militează consec
vent pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale dintre statele cu orîn- 
duiri sociale diferite — cerință o- 
biectivă a diviziunii internaționale 
a muncii, considerînd că fiecare 
popor, preocupat de realizarea as
pirațiilor sale spre dezvoltare mul
tilaterală a economiei ? 
a nivelului său de trai, 
resat să cunoască și să beneficie
ze din plin de posibilitățile oferite 
de știința și tehnica contemporană. 
Fiecare popor, ca izvor nesecat de 
inteligență și creator de valori ma
teriale, are de împărtășit experiența 
sa altor popoare, iar, la rîndul său, 
simte nevoia să cunoască din ex
periența acestora. Totodată, țările 
socialiste, cercurile progresiste, iu
bitoare de pace de pretutindeni [I 
văd în dezvoltarea comerțului Est- | 
Vest un important factor de promo
vare a destinderii internaționale, a 
unui climat de apropiere și priete
nie între popoare, de întărire a pă
cii în lume.

Necesitatea de a-și lărgi piețele 
lor externe, înțelegerea faptului că 
țările socialiste au o economie sta
bilă și oferă posibilități de desfa
cere în continuă creștere, determină 
tot mai mult cercuri de afaceri din 
Occident să extindă comerțul cu 
aceste țări. Creșterea curbei 
schimburilor comerciale internațio
nale este favorizată de dezvol
tarea industrială susținută a state
lor socialiste, de diversificarea 
economiei lor și de progresul teh
nic în întreprinderile socialiste.

Tendințele ce se manifestă în 
dezvoltarea comerțului Est-Vest nu 
pot fi apreciate decît ca elemente 
pozitive pe arena internațională.

din țară. Proiectul de lege, aprobat 
deja de Camera Deputaților urma 
să fie supus votului în senat încă 
la sfîrșitul anului trecut. Guvernul 
— tinînd seama de nemulțumirea 
exprimată de mai multe grupări ale 
opoziției, care consideră proiectul 
de lege ca o măsură insuficientă și 
cer naționalizarea minelor de cu
pru — a amînat dezbaterile din se
nat/ Rezultatele votului indică însă 
că acest răgaz — folosit de guvern 
pentru a obține adeziunea partide
lor de opoziție — nu a permis să 
se obțină rezultatul scontat.

I
I

.........._ I 

și, implicit, S 
, este inte- g

Dumitru ȚINU 
Nicolae POPOVICI

BERLIN 16. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : Ad
ministrația Centralei de stat pentru 
Statistică a R. D. Germane a dat 
publicității cifrele provizorii cu pri
vire la îndeplinirea planului de stat 
pe 1965. Din acestea reiese că în 
1965 producția industrială a cres
cut cu 6,1 la sută în comparație 
cu anul 1964, producția agricolă cu 
8,5 la sută, iar volumul investițiilor 
făcute de către stat a sporit cu 7.5 
la sută. Venitul național a înregis
trat o creștere de 4,7 la sută.

in 
lui
și Roza Luxemburg

memoria
Karl Liebknecht

BERLIN 16 (Agerpres). — La 16 
ianuarie a avut loc la Berlin tra
diționala demonstrație consacrată 
memoriei lui Karl Liebknecht și 
Roza Luxemburg — luptători emi- 
nenți ai mișcării muncitorești ger
mane, răpuși mișelește la 15 ia
nuarie 1919. în primele rînduri ale 
demonstranților care s-au îndrep
tat spre monumentul înălțat în me
moria eminenților socialiști la Frie- 
drichsfeld se aflau conducători ai 
P.S.U.G. și ai P.C. din Germania. 
La Friedrichsfeld a rostit o cuvîn- 
tare Paul Verner, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.

Rigorile ie
PARIS. Din nordul 

și pină în sudul Eu
ropei, cu excepția Pe
ninsulei Iberice, unde 
temperatura rămîne 
moderată, valul de 
frig persistă. în Olan
da, toate canalele sînt 
înghețate. „Polul fri
gului" s-a deplasat în 
ultimele 48 de ore în 
Elveția din regiunea 
cantonului Neufcliatel

spre Grisons. La 15 ia
nuarie, în această lo
calitate a fost înregis
trată o temperatură 
de minus 31 de grade, 
în nordul Angliei con
tinuă să ningă, zăpa
da abundentă cauzînd 
serioase 
traficului 
roviar.

în R. 
circulația

perturbații 
rutier și fe-

F. Germană, 
pe principa-

rnii

lele autostrăzi este în
greunată datorită po
leiului. Nu a fost fe
rită de rigorile iernii 
nici Franța. In regiu
nea Haute-Provence, 
termometrul a scăzut 
pină la minus 29 de 
grade. începînd de vi
neri seara, traficul 
principalele fluvii și 
canale ale Franței 
fost întrerupt.

pe

a

JJg LONDRA. Ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, Michael 

Stewart, s-a înapoiat sîmbătă la Lon
dra, după vizita de două sapfă- 
mîni pe care a înfreprins-o în 
Peru, Chile, și Argentina.

nro MOSCOVA. Ministru) de externe 
teta al Japoniei, Etsusaburo Shiina, a 
sosit într-o vizită oficială în U.R.S.S. 
EI va rămîne în Uniunea Sovietică 
pînă Ia 22 ianuarie.

IUI NEW YORK. Funeraliile lui
Vernon Dahmarn, care au a- 

vut loc în localitatea Hattiesburg, 
statul Mississippi, s-au transfor
mat într-o puternică demonstrație 
de protest împotriva asasinării 
acestui luptător activ pentru 
drepturile cetățenești ale popu
lației de culoare.

I
I
B

Un avion de pasageri columbian 
cu 59 de persoane la bord s-a 
prăbușit în Marea Caraibilor. Au 
supraviețuit doar opt persoane, 
în fotografie : marinari și volun
tari civili participînd la operațiile 

de salvare

TAIPE. O nouă bază aeria
nă americană, una din cele 

mai importante din extremul o- 
rient, este în construcție la Kung 
Kuan (insula Taivan). Ea va con
stitui un nou punct de sprijin 
pentru războiul de agresiune din 
Vietnam.
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