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la 60 de ani
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român a adresat tova
rășului Petre Borilă, membru al 
Comitetului Executiv al C.C.' al

P.C.R., următoarea telegramă cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani.
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Dragă tovarășe Borilă,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român te felicită 

călduros cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață.
Participînd activ la lupta revoluționară a clasei muncitoare în 

anii grei ai ilegalității și după eliberarea țării, ai adus o contribuție 
de seamă la întărirea rîndurilor partidului, instaurarea puterii 
populare și construirea socialismului.

îți dorim, dragă tovarășe Borilă, din toată inima, sănătate, 
fericire, mulți ani de viață și de activitate rodnică.

Direcției Centrale de Statistică
cu privire la dezvoltarea economiei naționale
a Republicii Socialiste România în anul 1965 

și în perioada 1960-1965
în cursul anului 1965, ca în întreaga pe

rioadă a anilor 1960—1965, Republica Socia
listă România a cunoscut un nou și puternic 
avînt în toate domeniile de activitate ale

vieții economice și sociale, asigurîndu-se ridi
carea continuă a nivelului de trai al po
porului, progresul multilateral al întregii 
societăți.

I. ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE ANUL 1965
Realizarea prevederilor planului de stat pe 

anul 1965 este caracterizată de următoarele 
date :

în 1965 INDUSTRIA a continuat să se dez
volte într-un ritm înalt; față de anul 1964, pro
ducția globală industrială a crescut cu 13,1 
la sută. Ca și în anii precedenți, ramurile pro
ducătoare de mijloace de producție, hotăritoa- 
re pentru progresul întregii economii, s-au 
dezvoltat într-un ritm superior celui înre- 
gistr»* de întreaga industrie. In ansamblu, 
producția industriei mijloacelor de producție

a sporit cu 13,7 la sută ; concomitent, pro
ducția industriei bunurilor de consum a cres
cut cu 11,9 la sută.

Volumul producției globale realizat în anul 
1965 echivalează cu 80 la sută din volumul 
producției obținut în întreaga perioadă a pri
mului plan cincinal (1951—1955).

Planul producției globale pe anul 1965 a fost 
îndeplinit în proporție de 101,3 la sută. Pe 
principalele ministere, organizații centrale, 
sfaturi populare, realizarea planului se pre- 
zintă astfel (în procente) :

Unitatea 
de 

măsură

Producția realizată 
în anii

1965 în ’/. 
față de :

1959 1964 1965 1959 1964

Slănină tone 40446 36550 50292 124 138
Preparate și conserve de

carne tone 58734 75307 72663 124 96
Pește tone 20029 32404 44253 221 137
Lapte (inclusiv lapte praf) mii hl. 1236 2432 2706 219 111
Brînzeturi tone 36285 55301 52905 146 96
Unt tone 10955 19003 21753 199 114
Zahăr mii tone 242 349 402 • 166 115
Uleiuri comestibile mii tone 60 168 172 287 102

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 102,3
Ministerul Industriei, Metalurgice * 102,1
Ministerul Energiei Electrice 98,3
Ministerul Minelor 101,4
Ministerul Petrolului 101.4
Ministerul .Industriei Chimice 96,6
Ministerul Industriei Construcțiilor 102,2
Ministerul Economiei Forestiere 103,8
Ministerul Industriei Ușoare 100,7
Ministerul Industriei Alimentare 102,2
Unitățile industriale ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor 104.9
Unitățile industriale ale sfaturilor populare 103,9
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești 102.1

Importante cantități peste planul anual au 
fost obținute la oțel, fontă, laminate, cupru, 
motorină, cărbune, motoare și generatoare 
electrice, turbine cu abur, utilaje pentru in
dustriile minieră, ușoară, alimentară, de pre
lucrare a lemnului, pentru agricultură, pro
duse sodice, coloranți. geamuri, cherestea.

placaj, țesături, confecții. încălțăminte, apa
rate de radio, televizoare, mobilă, carne, slă
nină. lapte, unt. zahăr și alte produse.

Nivelul atins la principalele produse indus
triale și creșterea față de anii 1959 și 1964 se 
prezintă în felul următor :

y.»; ’ •
Unitatea 

de 
măsură

Producția realizată 
în anii

1965 în % 
față de :

1959 1964 1965 1959 1964

Oțel mii tone 1420 3039 3425 241 113
Fontă < mii tone 846 1924 2019 239 105
Laminate, finite pline mii tone 822 2057 2347 286 114
Minereu de fier mii tone 1064 1932 2479 233 128
Cocs metalurgic mii tone 609 1146 1135 186 99
Cărbune brut extras mii tone 7977 11123 12095 152 109
Țiței extras mii tone 11438 12395 12571 110 101
Gaz metan mii. mc. 5782 11417 12867 223 113
Energie electrică mil. kWh 6824 13851 17202 252 124
Mașini unelte pentru așchie-

rea metalelor bucăți 3116 6987 6943 223 99
Motoare cu combustie in-

ternă mii CP 330 770 1027 ' 311 13.3Motoare electrice peste 0,6
kW mii kW 467 1097 1254 269 114

Generatoare electrice mii kVA 61 278 295 487 106Transformatoare de forță peste
0.25 kVA nni kVA 1259 3392 4134 328 122Utilaje tehnologice pentru pre-
lucrarea țițeiului tone 5348 16579 22742 425 137Utilaje tehnologice pentru in-

dustria siderurgică și turnă-
torii tone 19688 39993 40569 206 101Utilaje tehnologice pentru in-

dustria materialelor de con-
strucții și refractare tone 11369 12464 11520 101 92

Mașini și utilaje pentru ex-
plpatarea și prelucrarea lem-

nului tone 4021 5529 6072 151 110
Locomotive Diesel electrice de

2100 CP bucăți — 85 110 — 129
Vagoane de marfă pentru linii

magistrale bucăți 3584 8319 8581 239 103
Autovehicule bucăți 9513 22112 22795 240 103
Rulmenți mii bucăți 3532 11068 13572 384 123
Tractoare bucăți 11000 15951 15836 144 99
Produse sodice mii tone 171 540 592 347 110
Acid sulfuric (lOO’/o) mii tone 199 417 541 271 130
îngrășăminte chimice (100%

substanță activă) mii tone 52 219 293 562 134
Lacuri și vopsele tone 17273 38335 43153 250 113
Negru de fum tone 22333 35394 36704 164 1.04
Cauciuc sintetic tone — 19373 30820 — 159
Mase plastice și rășini silite-

ti ce (lOO’/o) tone ■6565 • • •47673 75497 ■11 ori 158
Fibre și fire chimice tone 3386 6265 20956 619 334
Anvelope auto-tractor-avion mii bucăți 312 1206 1222 392 101
Hîrtie mii tone 127 212 244 192 115
Ciment mii tone 2851 4752 5406 190 114
Geamuri trase (în echivalent

2 mm grosime) mii mp. 13125 25205 26234 200 104
Cherestea mii- mc. 3614 4633 5004 133 108
Placaj mii mc. 53 187 200 377 107
Plăci fibrolemnoase mii tone —■ 128 139 — 108
Țesături mii. mp. 287 411 431 150 105
Tricotaje mii bucăți 30494 68134 77882 255 114
Confecții din țesături mii. lei 2801 6615 7309 261 110
încălțăminte mii per. 28297 36544 42556 150 116
Mobilă din lemn mii. lei 813 2585 2989 367 116
Televizoare mii bucăți — 55 101 183
Aparate de radio mii bucăți 167 271 32.3 194 119
Frigidere mii bucăți 4 101 125 33 ori 123
Mașini electrice de spălat rufe

pentru uz casnic mii bucăți 27 89 75 277 83
game mii tone 241 284 308 128 108

Ca urmare a Importantelor investiții alocate 
industriei, în 1965 au fost puse în funcțiune 
noi întreprinderi și secții, printre care : Uzina 
de alumină Oradea, Uzina de aluminiu „16 Fe- 
bruarie“ Slatina, Uzina chimico-metalurgică 
„Neferal" București, fabricile de amoniac și 
azotat de amoniu de la Combinatul chimic 
Craiova, fabricile de olefine și polietilenă de 
la Combinatul petrochimic Ploiești, Combina
tul de celuloză și hîrtie de la Călărași, Fabri
ca de rețele cord viscoză și trei linii de celofi
bră la Combinatul de fibre artificiale Șrăila. 
Fabrica de ciment și var Bîrsești — Tîrgu Jiu, 
Fabrica de produse din beton celular autocla- 
vizat București — Militari, complexele pentru 
industrializarea lemnului de ia Sighet și Tur- 
nu Severin, Fabrica de stofă de mobilă Bucu
rești, fabricile de produse lactate de la Galați 
și Petroșeni, Fabrica de pîine „Titan" Bucu
rești, Fabrica de pîine de la Galați, Antrepozi
tul frigorifer din Pitești. Numeroase întreprin
deri existente au fost dezvoltate și moderni
zate.

Productivitatea muncii a crescut în indus
trie cu 7.2 la sută față de anul 1964, obținîn- 
du-se pe această cale 58 la sută din sporul 
total al producției globale industriale. Pre
țul de cost al producției marfă a scăzut cu 
2,2 la sută față de cel din anul precedent (în 
condiții comparabile).

în AGRICULTURĂ rezultatele obținute în 
producția agricolă în anul 1965 sînt, în an
samblu, mai bune decît în 1964. Recolta totală 
de cereale a fost de 12,6 milioane tone — cea 
mai mare producție obținută pînă acum în a- 
grîcultura țării noastre. La dobîndirea acestor 
rezultate a contribuit în mod deosebit pro
ducția de grîu-secară, care a fost de peste 6 
milioane tone. Datorită condițiilor climaterice 
nefavorabile, producția de porumb boabe a 
fost de numai 5,9 milioane tone, cea de car
tofi de 2,2 milioane tone. La floarea-soare- 
lui s-a înregistrat o producție de 565 000 tone, 
la sfecla de zahăr — 3,3 milioane tone, la 
struguri — 921 000 tone, la fructe — 1 134 000 
tone.

Producția animală a înregistrat creșteri față 
de anul 1964 la toate produsele principale. în 
gospodăriile agricole de stat și cooperativele 
agricole, producția de lapte a sporit cu 9 la

sută, cea de lină cu 3 la sută, de ouă cu 31 
la sută. La recensămîntul animalelor domes
tice din 3 ianuarie 1966 s-au înregistrat ur
mătoarele efective (date provizorii): 4 917 000 
bovine, din care 2 317 000 vaci și juninci, 
5 341 000 porcine, 13 126 000 ovine.

Față de anul 1964 au intrat în fondul de 
stat cantități mai mari de cereale boabe (cu 
13 la sută), floarea-soarelui (cu 12 la sută), 
legume (cu 3 la sută), fructe (cu 41 la sută), 
carne (cu 11 la sută), lapte de vacă și bivo
liță (cu 12 la sută), lină (cu 1,5 la sută), ouă 
(cu 27 la sută).

Din fondurile de stat au fost alocate pen
tru dezvoltarea agriculturii investiții însu- 
mînd 4,9 miliarde lei (în preturi 1963), cu 8,4 
la sută mai mult decît în 1964. Cooperativele 
agricole de producție au investit și ele însem
nate sume din fondurile proprii și din credi
tele acordate de stat. Mijloacele fixe ale co
operativelor agricole de producție au sporit 
în 1965 cu 1,5 miliarde lei fată de 1964.

în cursul anului 1965 agricultura a fost do
tată cu noi mașini și utilaje, printre care: 
9 700 tractoare, 9 000 pluguri de tractor, 3 000 
semănători mecanice, 5 200 combine pentru 
păioase și porumb.

Au fost date în folosință noi complexe de 
creștere și îngrășare industrială a porcilor 
cu o capacitate totală anuală de circa 260 000 
capete și combinate avicole cu o capacitate 
totală anuală de circa 620 000 pui și găini de 
reproducție. Cu toate acestea, Consiliul Su
perior al Agriculturii nu a realizat în între
gime volumul planificat de investiții, mai 
ales în ceea ce privește construcțiile agrozoo
tehnice. Comitetul de Stat al Apelor nu a în
deplinit planul la lucrările de îndiguiri, dese
cări și amenajări pentru irigații.

In TRANSPORTURI volumul mărfurilor a 
crescut față de 1964 cu 4,2 la sută, iar numărul 
călătorilor cu 5,5 la sută. în transportul fero
viar și auto, planul de transport la mărfurile 
expediate nu a fost realizat (95,3 la sută și 
respectiv 89 la sută).

Volumul INVESTIȚIILOR realizate din fon
durile statului (centralizate și necentralizate)

(Continuare în pag. a Il-a)

Bilanț bogat, insuflețitor
• Planul producției globale 

pe anul 1965 a fost înde
plinit în proporție de 
101.3 la sutâ.

• In anii șesenalului, pro
ducția industriei mijloa
celor de producție a spo
rit în medie pe an cu 
15,7 la sutâ, fațâ de 14 
la sută cit a fost prevă
zut, iar producția indus
trie! bunurilor de consum 
cu 12,3 la sută, realizfn- 
du-se nivelul prevăzut în 
Directivele Congresului 
al VIII-lea al partidului.

• Numai sporul de produc
ție obținut in 1965 față de 
1959 este de peste 3 ori 
mai rpare decît intreaga 
producție a anului 1950.

• Baza tehnică materială a 
industriei a crescut prin 
intrarea in funcțiune, In 
perioada 1960—1965, a 
unul număr de 502 între
prinderi șl secții noi.

• In Industrie, productivi
tatea muncii a sporit in 
1965 cu 61 la sută față de 
anul 1959, iar prețul de 
cost a fost redus cu 18 
la sută (in condiții com
parabile), realizîndu-se 
sarcinile trasate prin Di
rective.

• Recolta totală de cereale 
a fost in 1965 de 12,6 mi
lioane tone — cea mai 
mare producție obținută 
pînă acum în agricultura 
țării noastre.

• La siirșitul anului 1965 
existau in agricultură 
circa 81 000 tractoare fi
zice, circa 66 000 semă
nători mecanice, circa 
36 600 combine pentru 
păloase. Suprafața ara
bilă ce revine In medie 
pe un tractor fizic a scă
zut de ia 270 hectare in 
1959 la 122 hectare In 
1965.

• Volumul total al investi
țiilor din fondurile cen
tralizate șl necentraliza
te ale statului, precum șl 
ale organizațiilor coope
ratiste, in perioada 1960 
—1965, se cifrează la cir
ca 211 miliarde lei, din 
care 49,5 la sută în In
dustrie, 19,6 la sută in 
agricultură șl 11 la sută 
pentru nevoi soclal-cul- 
turale.

• Volumul comerțului exte
rior a sporit In 1965 de 
peste 2 ori față de 1959.

• Veniturile bănești ale 
populației de la orașe șl

sate au crescut de 1,8 ori 
în 1965 față de 1959. 
Prin unitățile comerțului 
de stat și cooperatist s-au 
vtndut în 1965 mărfuri în 
valoare de 67,6 miliarde 
lei, cu 7,3 Ia sută mai 
mult decît în anul pre
cedent.

• In cel 6 ani care au tre
cut au fost construite șl 
date în folosință din fon
durile statului aproape 
270 000 apartamente. In 
aceeași perioadă, popu
lația a construit din fon
duri proprii aproape 
530 000 case, majoritatea 
situate In mediul rural.

• Pentru acțiuni soclal-cul- 
turale s-a cheltuit de la 
bugetul statului In pe
rioada 1960—1965 suma 
de 108 miliarde lei, de- 

pășlndu-se nivelul prevă
zut pentru anul 1965 cu 
9 la sută.

• In perioada 1960—1965, 
tnvățămlntul superior a 
dat economiei naționale 
un număr de peste 77 700 
specialiști. Iar Invăjămin- 
iul tehnic și profesional 
383 000 tehnicieni și mun
citori calificați.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Cuptoarele cu propulsie ale laminorului de tablă groasă de la Com
binatul siderurgic din Galaji au intrat în probe tehnologice

Foto : R. Costin

Ancheta „Scînteii" 
printre medicii 

de la sa te-

AICI,
UNDE
Ml-AM CLĂDIT
VIAȚ A...

Părăsind sala ultimului examen, 
absolventul e pus în fața confrun
tării decisive cu realitatea și cu 
sine însusi: EXAMENUL VIEȚII. 
Pentru tînărul medic, acest examen 
în timp include și o primă sca
dență După „gaudeamus igitur" 
al anilor de studenție, după ritmul 
și deprinderile citadelei universi
tare, pe adeptul lui Esculap îl aș
teaptă viața la țară.

— Cum s-a produs contactul cu 
noul mediu ?

Cuprinsul anchetei 
la pag. a lll-a
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„Calea Victorie! 
sau cheia visurilor"

(Urmare din pag. I) 

în anul 1965 a fost de 41 miliarde lei (prețuri 
1963), cu 8,6 la sută mai mare decît cel din
1964. Din cele 22,9 miliarde lei investite în 
industrie, peste patru cincimi au revenit ra
murilor hotărîtoare: energetică, metalurgică, 
construcții de mașini și chimică.

Volumul fondurilor fixe puse în funcțiune 
în anul 1965 a fost de peste 34 miliarde lei, 
cu 17,6 la sută mai mult decît în 1964.

S-au desfășurat în ritm susținut lucrările 
de construcții pe marile șantiere ale țării — 
Sistemul hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, Centrala elec
trică de termoficare Craiova, lucrările de des
chidere de la minele din Valea Jiului și Valea 
Motrului, Combinatul siderurgic de la Galați, 
Uzina de cupru Baia Mare.

Planul de investiții și de punere în func
țiune nu a fost însă îndeplinit integral. Sînt 
rămase în urmă unele obiective importante. 
Nerealizarea planului de investiții și de pu
nere în funcțiune a fost determinată în prin
cipal de lipsuri în asigurarea la termen a 
documentațiilor tehnice și proiectelor de exe
cuție, în contractarea și livrarea la timp a

II. DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE 
ÎN ANII 1960-1965

Sarcinile fundamentale trasate de cel de-al 
VlII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român în domeniul dezvoltării economiei 
naționale în perioada 1960—1965 au fost în
deplinite cu succes.

în acești ani a continuat, în ritm susținut, 
procesul de industrializare socialistă a țării, 
a crescut gradul de valorificare a resurselor 
naturale, au fost folosite în mai mare măsură

*) în calculul produsului social și al venitului național nu este inclusă valoarea creată prin prelu
crarea alimentelor in vederea consumului propriu și prin efectuarea unor servicii de către cetățeni în 
gospodăriile lor personale.

Nivelul anului
1965 față de 1959

Ritmul mediu 
anual de creștere 

1960—1965

Produsul social *) 171 9,3
Venitul național *) 168 9,1
Producția globală industrială 225 14,5
Producția de construcții-montaj 224 14,4
Producția globală agricolă 113 2,0
Volumul comerțului exterior 213 13,4
Volumul investițiilor 241 15,8
Productivitatea muncii în industrie 161 8,3
Numărul salariaților 141 5,9
Fondul de salarii 203 12,5
Salariul real 135 5,1
Vînzările de mărfuri prin comerțul socialist 188 11,1
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de

stat 180 10,3

încă din anul 1962 a fost realizat obiecti
vul stabilit de Congresul al VlII-lea al 
Partidului Comunist Român — încheierea co
operativizării agriculturii, care a marcat ge
neralizarea relațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie.

în acești ani, INDUSTRIA și-a afirmat tot 
mai mult rolul de ramură conducătoare a eco
nomiei naționale ; ponderea ei în venitul na
țional a crescut de la 41 la sută în 1959 la 
48 la sută în 1965.

Producția globală industrială a fost în 1965 
de 2,25 ori mai mare decît în 1959, sporind 
în cei șase ani într-un ritm mediu anual de 
14,5 la sută, față de circa 13 la sută prevă
zut în Directive. Creșterea simțitoare a po

TOTAL INDUSTRIE
Industria construcțiilor de mașini și a pre

lucrării metalelor
Industria chimiei, celulozei și hîrtiei
Industria energiei electrice și termice
Industria combustibilului
Industria metalurgiei feroase (inclusiv ex

tracția minereurilor feroase)
Industria metalurgiei neferoase (inclusiv ex

tracția minereurilor neferoase)
Industria materialelor de construcții
Industria de exploatare și prelucrare a lem

nului
Industria ușoară
Industria alimentară

Baza tehnică materială a industriei a cres
cut prin intrarea în funcțiune a unui număr 
de 502 întreprinderi și secții, printre care : 
5 centrale termoelectrice cu o putere insta
lată totală de 800 MW, 10 hidrocentrale pe 
Bistrița, 12 mine, 3 furnale, 5 cuptoare de 
oțel Martin, 5 laminoare, 3 întreprinderi din 
metalurgia neferoasă, 7 întreprinderi din in
dustria construcțiilor de mașini, 14 combi
nate și uzine chimice, 10 complexe pentru in
dustrializarea lemnului.

în același timp a continuat pe scară mai 
largă acțiunea de dezvoltare, reutilare și mo
dernizare a întreprinderilor existente.

Prioritatea acordată dezvoltării industriei 
grele, a principalelor ei ramuri, a determi
nat importante schimbări calitative în struc
tura producției. A luat amploare diversifi
carea ramurilor și subramurilor industriale, 
s-a lărgit gama produselor fabricate și s-a 
îmbunătățit continuu calitatea lor.

în perioada 1960—1965, pentru prima dată 
în țara noastră, a început fabricația pe scară 
industrială a unor noi produse ca: aluminiu, 
cauciuc sintetic, noi sortimente de oțeluri 
aliate superioare, de mase plastice, de fire și 
fibre sintetice, de coloranți bazici pentru fibre 
polinitrilacrilice, celuloză din paie și din stuf, 
celofibră din stuf, plăci fibrolemnoase, noi 
sorturi de ciment, precum și o gamă variată 
de bunuri de consum.

Contribuind la promovarea progresului teh
nic, industria constructoare de mașini a intro
dus în fabricație circa 2 000 noi tipuri de ma
șini, utilaje și instalații printre care: locomo
tiva Diesel electrică de 2100 CP, instalația 
de foraj de 315 tone, care asigură forarea son
delor de țiței și gaze la adîncimi mari, trac
torul de 65 CP, tractorul pe șenile de 130 CP, 
noi tipuri de autocamioane, cargou pentru 
cherestea de 3 500 tdw, strunguri carusel cu 
diametrul de 2 000 și 2 500 mm, și alte ma- 
șini-unelte, agregate hidroenergetice pentru 
centralele de pe Bistrița, instalații complexe 
și utilaje pentru uzinele construite în această 
perioadă.

Industria construcțiilor de mașini acoperă 
peste două treimi din necesarul de utilaj al 
economiei, iar în unele ramuri aproape în 
întregime. Industria electrotehnică, deși și-a 

utilajelor din producția internă, în organiza
rea și aprovizionarea șantierelor, precum și 
de întîrzieri în contractarea unor utilaje din 
import. Intîrzierea în darea în exploatare a 
unor capacități de producție a contribuit la 
nerealizarea planului de producție al Ministe
rului Energiei Electrice, precum și al Ministe
rului Industriei Chimice, îndeosebi la îngră
șăminte chimice, fibre și fire artificiale, celu- 
loză și hîrtie

Prin UNITĂȚILE COMERȚULUI DE STAT 
ȘI COOPERATIST s-au vîndut în anul 1965 
mărfuri în valoare de 67,6 miliarde lei, cu 7,3 
la sută mai mult decît în anul precedent. La 
principalele mărfuri alimentare și nealimen
tare vînzările față de anul precedent au cres
cut astfel: pîine integrală cu 8 la sută, carne 
7 la sută, conserve de carne 30 la sută, lapte 
10 la sută, zahăr 6 la sută, ouă 11 la sută, 
țesături 4 la sută, confecții 12 la sută, încălță
minte cu fețe din piele 9 la sută, mobilă 5 la 
sută, frigidere 19 la sută, televizoare 33 la 
sută, mașini de spălat rufe cu 3 la sută.

în anul 1965, volumul EXPORTULUI a cres
cut cu 10 la sută față de anul 1964, o parte în
semnată revenind produselor cu un înalt 
grad de prelucrare. Peste patru cincimi din 
volumul total al exportului îl reprezintă pro
dusele industriale.

rezervele de care dispune agricultura, s-a 
asigurat dezvoltarea proporțională, echili
brată, continuu ascendentă a întregii econo
mii naționale și, pe această bază, s-a ridicat 
bunăstarea poporului.

Principalii indicatori care caracterizează 
dezvoltarea economiei în această perioadă de 
șase ani se prezintă astfel (în procente) : 

tențialului industriei noastre este ilustrată 
de faptul că numai sporul de producție ob
ținut în 1965 față de 1959 este de peste 3 ori 
mai mare decît întreaga producție a anului 
1950.

A crescut cu precădere producția industriei 
grele, concomitent cu producția bunurilor de 
consum. Producția industriei mijloacelor de 
producție a sporit în medie pe an cu 15,7 
la sută, față de 14 la sută cît a fost prevă
zut ; iar producția industriei bunurilor de 
consum cu 12,3 la sută, realizîndu-se nivelul 
prevăzut în Directive.

Dinamica producției principalelor ramuri 
se prezintă astfel (în procente) :

Nivelul anului 1965 
față de 1959

Ritmul mediu 
anual de creștere 

1960—1965

225 14,5

265 17,6
360 23,8
301 20,2
160 8,1

225 14,5

214 13,5
218 13,8

204 12,6
212 13,4
171 9,4

sporit producția de peste 4 ori, nu a satis
făcut pe deplin necesitățile economiei ca sor
timent și cantitate.

Ridicarea nivelului tehnic al producției a 
contribuit într-o măsură importantă la valo
rificarea superioară a materiilor prime. Va
loarea produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut în 1965 cu 47 la sută față de 
1959, iar valoarea produselor rezultate din- 
tr-un metru cub de masă lemnoasă a sporit 
în același interval de timp cu 88 la sută, de- 
pășindu-se prevederile din Directive.

S-a acordat atenție ridicării nivelului de 
mecanizare în special în industria minieră, 
exploatarea lemnului, turnătorii, în industria 
materialelor de construcții, eforturile fiind 
orientate cu deosebire spre operațiile a căror 
mecanizare duce la o eficacitate economică 
ridicată.

în același timp, s-a extins automatizarea 
proceselor de producție. Peste 80 la sută din 
producția de fontă și oțel este realizată pe 
agregate automatizate, în industria chimică 
numeroase produse principale, între care aci
dul sulfuric, amoniacul, îngrășămintele, ce
luloza, se fabrică în instalații cu nivel de au
tomatizare ridicat. A fost constituit un grup 
specializat de uzine pentru producția și mon
tajul elementelor și instalațiilor de automa
tizare, iar pentru conceperea acestora a fost 
înființat un institut de proiectare de specia
litate.

Au fost înregistrate progrese în aplicarea 
cuceririlor științei în industrie, în dezvolta
rea bazei de cercetare — institute, laboratoare 
uzinale, aparatură. în organizarea și orienta
rea muncii de cercetare au existat însă și lip
suri. Domenii științifice de deosebită impor
tanță ca energetica, construcțiile de mașini, 
electronica, automatica, chimia compușilor 
macromoleculari, fizica energiilor înalte nu 
s-au dezvoltat corespunzător cerințelor ac
tuale.

în industrie, productivitatea muncii a spo
rit cu 61 la sută față de anul 1959, iar pre
țul de cost a fost redus cu 18 la sută (în con
diții comparabile), realizîndu-se sarcinile tra
sate prin Directive.

în acești ani, PRODUCȚIA AGRICOLA a 

asigurat aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare și a industriei cu materii pri
me agricole, crearea rezervelor de stat, pre
cum și unele disponibilități pentru export.

Producția totală medie anuală din perioada 
1960—1965 la principalele culturi față de me
dia celor șase ani precedenți. a crescut astfel:

Producția medie anuală 
— mii tone —

1954—1959 1960—1965

Cereale boabe 9021 10704
din care :
— grîu-secară 3187 4268
— porumb 5073 5799

Floarea-soarelui 309 507
Sfeclă de zahăr 2025 2957 .
Legume 1480 1681
Fructe 785 893

în 1965 efectivele de animale au fost mai 
mari față de 1959 cu 467 000 bovine, 
1 041 000 porcine, 1 926 000 ovine.

S-a dezvoltat baza tehnico-materială a a- 
griculturii. La sfîrșitul anului 1965 existau 
în agricultură circa 81 000 tractoare fizice, 
circa 66 000 semănători mecanice, circa 36 600 
combine pentru păioase. Suprafața arabilă ce 
revine în medie pe un tractor fizic a scăzut 
de la 270 hectare în 1959 la 122 hectare în
1965. în anul 1965 s-au aplicat peste 1 mi
lion tone îngrășăminte chimice, de 3,6 ori 
mai mult decît în 1959, fără să se realizeze 
însă prevederile Directivelor.

în cei șase ani au fost plantate în masiv, 
îndeosebi pe terenuri improprii altor culturi, 
85 000 hectare cu viță de vie și 182 000 ha 
livezi cu pomi fructiferi.

Institutele de cercetări pentru agricultură 
au creat soiuri noi, mai productive, de se
mințe ; în anul 1965 aproape întreaga supra
față cultivată cu grîu, porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr de unitățile agricole 
socialiste a fost însămînțată cu soiuri su
perioare.

Ca urmare a dezvoltării învățămîntului de 
specialitate și mai bunei folosiri a cadrelor 
existente în agricultură, în toate gospodă
riile agricole de stat și cooperativele agricole 
de producție lucrează specialiști cu studii su
perioare și medii. învățămîntul agrozooteh
nic de masă a cuprins în ultimii ani aproape 
1 milion de țărani și muncitori agricoli.

S-a întărit baza tehnico-materială a gos
podăriilor agricole de stat. Valoarea mijloa
celor fixe la 100 hectare teren agricol a a- 
juns la 723 000 lei în 1965 față de 486 100 lei 
în 1959, adică a crescut cu 49 la sută. Au 
sporit producția și productivitatea muncii în 
gospodăriile de stat, s-a îmbunătățit activi
tatea lor economico-financiară. Producția 
globală agricolă la 100 hectare teren agricol 
pe perioada 1960—1965 a fost cu 66 la sută 
mai mare decît în intervalul 1954—1959.

Cooperativele agricole de producție s-au 
întărit din punct de vedere economico-orga- 
nizatoric. în 1965, la 100 hectare teren agri
col aflat în folosință obștească au revenit 
143 300 lei mijloace fixe față de 87 300 lei 
în anul 1962, adică cu 64 la sută mai mult, 
oglindind creșterea avutului obștesc al co
operativelor agricole de producție. La aprecie
rea volumului total de mijloace fixe afectate 
activității de producție a cooperativelor agri
cole trebuie avute în vedere și mijloacele 
fixe aparținînd S.M.T.-urilor.

Sarcinile privind creșterea producției a- 
gricole, stabilite pentru perioada 1960—1965, 
nu au fost realizate în întregime datorită, 
în primul rînd, faptului că ritmul de creș
tere planificat nu a fost corelat cu baza teh
nico-materială. De asemenea nu au fost în
deplinite sarcinile în domeniul chimizării, 
irigațiilor și mecanizării lucrărițor.

Creșterea producției industriale, agricole, a 
construcțiilor, lărgirea circulației mărfurilor 
și dezvoltarea economică a regiunilor țării 
au fost însoțite de dezvoltarea corespunză
toare a TRANSPORTURILOR Șl TELECO- 
MTTNICAȚIILOR.

în anul 1965 volumul mărfurilor transpor
tate a crescut față de 1959 de 2,4 ori, iar 
numărul călătorilor de 1,6 ori, depășindu-se 
prevederile din Directive.

Transportul feroviar a fost înzestrat în a- 
ceastă perioadă cu 261 locomotive Diesel 
electrice de 2100 CP. 21 200 vagoane de 
marfă. în anul 1965, din volumul total al 
transporturilor de mărfuri și călători pe ca
lea ferată, 40 la sută a fost efectuat cu lo
comotive Diesel electrice. Transportul auto 
interurban a fost dotat cu 24 600 autocami
oane și autobasculante, 3 160 autobuze. Flota 
maritimă a fost înzestrată cu 30 de vase 
cu o capacitate totală de 166 000 tdw.

în acțiunea de continuă modernizare și spo
rire a capacității de transport au fost sistema
tizate și centralizate electrodinamic 64 stații 
principale de cale ferată ; s-a electrificat ca
lea ferată Brașov — Predeal ; lungimea dru
murilor modernizate a crescut cu 3 700 km ; 
au început lucrările de sistematizare și dez
voltare a portului Constanța.

Baza tehnică materială a telecomunicații
lor s-a dezvoltat prin construirea de cen
trale telefonice automate, prin extinderea 
telefoniei automate la centralele existente, 
construirea de radiorelee etc. în această pe
rioadă s-a introdus telefonia automată în 16 
orașe cu activitate economică dezvoltată.

Volumul total al INVESTIȚIILOR din fon
durile centralizate și necentralizate ale statu
lui, precum și ale organizațiilor cooperatiste, 
în perioada 1960—1965 se cifrează la circa 211 
miliarde lei.

Repartizarea pe ramuri a investițiilor oglin
dește politica de industrializare socialistă a 
țării.

Realizări 1960—1965
Miliarde lei 

prețuri 
1959

Procente

Total investiții 211 100,0
din care :

Industrie 104,3 49,5
Agricultură 41,3 19,6
Transporturi și tele-

comunicații 19,8 9,4
Social-culturale 23,2 11,0

din care :
— locuințe 13,6 6,4

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ 

DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Din cele 104,3 miliarde lei (49,5 la sută din 
totalul investițiilor) investite în industrie, cea 
mai mare parte (89 la sută) a fost destinată 
dezvoltării producției mijloacelor de produc
ție. A sporit eficiența economică a investiții
lor, ceea ce se reflectă în creșterea mai ra
pidă a producției industriale decît a fondu
rilor fixe: în timp ce volumul fondurilor 
fixe a sporit în 1965 față de 1959 pe ansam
blul industriei de circa 1,7 ori, producția 
globală a crescut de 2,25 ori.

Ca urmare a dezvoltării economiei națio
nale, a diversificării producției și ridicării 
continue a calității mărfurilor, volumul CO
MERȚULUI EXTERIOR a sporit în 1965 de 
peste 2 ori față de 1959, realizîndu-se eu un an 
mai devreme sarcinile stabilite de Directive. 
S-a îmbunătățit continuu structura exportului. 
Față de 1959 exportul de mașini și utilaje a 
crescut în 1965 de 2,6 ori, iar cel de produse 
ale industriei chimice de 5,9 ori. A sporit im
portul de materii prime și materiale, de echi
pament tehnic modern necesar economiei.

Creșterea venitului național, ca urmare a 
dezvoltării susținute a ramurilor producției 
materiale și îndeosebi a industriei, a deter
minat RIDICAREA ÎN CONTINUARE A NI
VELULUI DE TRAI AL POPULAȚIEI.

Numărul salariaților ocupați în economia 
națională a ajuns la 4,3 milioane, cu un spor 
de circa 1 250 000 persoane față de 1959, de
pășindu-se prevederile din Directive. Prin 
creșterea numărului de salariați, prin cele trei 
acțiuni de ridicare a nivelului salariilor și 
măsurile de sporire a cointeresării producă
torilor agricoli, veniturile bănești ale popu
lației de la orașe și sate au crescut de 1,8 
ori în 1965 față de 1959. în aceeași perioadă 
fondul de salarii s-a dublat. Salariul real a 
sporit în 1965 cu 35 la sută față de anul 1959, 
fără a se îndeplini integral prevederile.

în condițiile creșterii acumulărilor, coope
rativele agricole de producție au repartizat în 
1965 pentru zile-muncă venituri în bani și în 
natură cu 1,4 miliarde lei mai mult decît în 
anul 1964. Retribuirea unei zile-muncă a spo
rit în 1965 cu 16 la sută față de anul pre
cedent.

Soldul depunerilor la C.E.C. ale populației 
a fost în 1965 de 7,6 ori mai mare decît în 
anul 1959.

O dată cu creșterea veniturilor obținute din 
retribuirea muncii au sporit și sumele de care 
a beneficiat populația din fondurile sociale 
de consum. Astfel, pentru acțiuni social-cul- 
turale s-a cheltuit de la bugetul statului în 
perioada 1960—1965 suma de 108 miliarde lei, 
depășindu-se nivelul prevăzut pentru anul 
1965 cu 9 la sută ; în 1965 aceste sume au re
prezentat aproape un sfert din totalul cheltu
ielilor bugetului de stat.

Creșterea producției industriale și agricole, 
precum și a puterii de cumpărare a popu
lației a dus la sporirea cu 88 la sută a des
facerilor de mărfuri prin comerțul socialist, 
în cadrul cărora o pondere tot mai ridicata 
capătă mărfurile de folosință îndelungată.

în cei șase ani care au trecut, au fost con
struite și date în folosință din fondurile sta
tului aproape 270 000 apartamente. în aceeași 
perioadă populația a construit din fonduri 
proprii aproape 530 000 case, majoritatea si
tuate în mediul rural.

în învățămîntul de cultură generală, mediu, 
profesional și tehnic au fost date în folosință 
26 000 săli de clasă. S-au construit cămine 
studențești cu o capacitate de 25 400 locuri. 
A fost generalizat învățămîntul de 8 ani. Din 
anul școlar 1960/1961 primesc gratuit manua
le elevii din clasele I—VIII din învățămîntul 
de cultură generală, iar începînd cu anul 
1965/1966 și elevii din învățămîntul mediu. Ca 
urmare, în acest an școlar un număr de 3,2 
milioane elevi au primit gratuit manuale. în
vățămîntul de toate gradele este în țara noas
tră complet gratuit.

în anul școlar 1965/1966 numărul elevilor și 
studenților cuprinși în învățămîntul de toate 
gradele este de 3,7 milioane, de 1,5 ori mai 
mare ca în 1959/1960 și reprezintă aproape o 
cincime din populația țării.

în perioada 1960—1965 învățămîntul supe
rior a dat economiei naționale un număr de 
peste 77 700 ingineri, economiști, medici, cadre 
didactice și alți specialiști, iar învățămîntul 
tehnic și profesional 383 000 tehnicieni și 
muncitori calificați. Numărul studenților în
scriși în anul universitar 1965/1966 este de 
128 200, de peste 2 ori mai mare decît în 
1959/1960.

însemnate investiții au fost folosite pentru 
dezvoltarea continuă a bazei materiale a cul
turii, în perioada 1960—1965 s-au dat în folo
sință 54 cinematografe la orașe, 3 800 insta
lații cinematografice la sate, 1 570 cămine cul
turale, 7 stații principale de televiziune și 16 
stații translatoare, stadioanele de la Timi
șoara, Pitești, Galați și Iași.

S-a dezvoltat rețeaua de ocrotire a sănă
tății. în perioada șesenalului numărul patu
rilor de asistență medicală a crescut cu 13 900, 
au fost construite 42 policlinici și înzestrate 
cu aparatură modernă un mare număr de uni
tăți sanitare.

în stațiunile balneo-climaterice și-au petre
cut concediul de odihnă sau au beneficiat de 
tratament în 1965 peste 720 000 persoane, cu 
35 la sută mai mult decît în 1959.

Pentru necesitățile gospodăriei comunale au 
fost investite fonduri în sumă de 5,9 miliarde 
lei. în această perioadă au fost electrificate 
4 500 sate.

La 1 ianuarie 1966 populația țării număra 
circa 19 000 000 locuitori.

★

Realizările importante obținute în anii 
I960—1965 în dezvoltarea economiei naționale 
a Republicii Socialiste România și în crește
rea continuă a nivelului de trai material și 
cultural al populației constituie o bază pu
ternică pentru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite pentru următorii cinci ani de către Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru înaintarea continuă a patriei 
noastre pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialismului, al progresului și prosperității. 

în creafia noastră ci
nematografică, ecraniză
rile ocupă un loc im
portant — după unii 
chiar prea important. 
Critica a semnalat rigo
rile genului, subliniind 
libertatea adapfaforului 
de a se îndepărta de la 
litera textului original o 
dată cu obligafia de a 
rămîne fidel spiritului, 
sensului operei, de a 
pune în valoare ideile 
pentru care a militat 
scriitorul. Sub acest ra
port, filmul „Calea Vic
toriei sau cheia visuri
lor”, după romanul lui 
Cezar Pefrescu, mi se 
pare a fi un bun exem
plu.

Meriful autorilor (re
gia : Marius Teodores- 
cu, care semnează și 
scenariul alături de 
Beno Meirovici) este a- 
cela de a fi dai viată 
evocării, aducînd pe e- 
cran un tablou convin
gător al epocii și al me
diilor sociale descrise 
de prozator, reliefînd 
drama unor oameni 
cinstiți ale căror idea
luri sînt implacabil și 
brutal sfărîmafe în con
dițiile metropolei capi
taliste.

Filmul aduce în prim 
plan drama familiei Li
pan, a magistratului 
cinstit care, scos din a- 
nonimaful vieții de pro
vincie și numit — fără 
voia lui — în funcfia de 
procuror general al sta
tului, crede că, prin in
termediul justiției, va 
izbuti să afirme adevă
rul și dreptatea. Consti
tuind una din principa
lele linii ale subiectu
lui, cazul procurorului 
Lipan prilejuiește ci
neaștilor dezvăluirea în
tregului joc de interese 
veroase cărora le era 
subordonat aparatul de 
justifie al vremii, evo
carea nu fără tentă sa
tirică a corupției și a 
arivismului politic de 
tristă amintire. Evoluția 
magistratului de la in
transigenta din primele 
episoade la reflecția din 
final („nu po(i trăi cu
rat într-o lume de li
chele") este punctată 
de momente și confrun
tări revelatoare. Aș a- 
minfi, între altele, sec
vențele din casa Lipan,

excelente ca atmosferă, 
printre care confrunta
rea dintre tată și fiul 
său, una dintre cele 
mai bune secvențe ale 
filmului. Un personaj 
interesant este și Ion 
Ozun, scriitorul famelic 
care bafe la porțile re
dacțiilor animat de do
rința de a scrie adevă
rul, dar care — om slab, 
un resemnat — va a- 
junge să-și vîndă con
știința.

Filmul are un stil so
bru și unitar, e realizat 
cu multă conștiinciozi
tate profesională. Marius 
Teodorescu a căutat o 
tonalitate apropiată de 
aceea a romanului de la 
care a pornit, o anume 
sobrietate a povestirii 
cinematografice care a 
determinat aprecieri 
contradictorii în rîndurile 
creatorilor, ca și ale pu
blicului. Este de remar
cat totuși că pe alocuri 
„Calea Victoriei" lasă 
impresia că trenează, că 
este prea lent, că îndeo
sebi în a doua parte a 
filmului însăși dramatur
gia reclama un ritm mai 
alert, corespunzător pre
cipitării evenimentelor. 
Cred că și interpretarea 
și montajul ar fi frebuit 
să reflecte schimbarea 
de temperatură a acți
unii — ceea ce ar fi 
evitat și unele lungimi, 
și impresia de linearita
te, de monotonie a unor 
creajii actoricești. Și dia
logul — în general bine 
scris, sugestiv, ar fi cîș- 
figaf dacă ar fi avut un 
plus de vervă (de umor 
chiar, pe alocuri). Domi
nante însă mi se par a 
fi calităfile filmului, for
ja de sugerare și discre
ția unor rezolvări ca sce
na finală, cînd procu
rorul, după ce ezită să 
răspundă la telefon, co
boară scările și se înde
părtează privit fiind de 
sus și apărînd parcă stri
vit de realitățile cărora, 
o clipă, a crezut că li se 
poate sustrage pentru a 
face să friumfe drepta
tea.

Este de remarcat debu
tul în filmul artistic al 
operatorului Gh. Crisfea, 
care servește cu com

petentă profesională și 
uneori cu măiestrie in
tențiile regiei. Alături 
de operator, pentru uni
tatea plastică a întregu
lui film este demnă de 
reținut și munca sceno
grafilor, debufanți și ei 
(Vladimir Popov și Mir
cea Milcovici). Compo
zitorul Ștefan Niculescu 
înregistrează de aseme
nea un debut cinemato
grafic promițător, deși 
regizorul n-a rezervat 
ilustrației muzicale decît 
circa 12 minute din du
rata filmului.

Putem înregistra și un 
debut actoricesc : Nico- 
lae Dinică de la Teatrul 
din Ploiești (Ion Ozun), 
care n-ar trebui abando
nat. Și fiindcă ne refe
rim la acfori, nu putem, 
vizionînd filmul, să nu 
remarcăm două lucruri. 
Pe de o parte îndruma
rea lor competentă de 
către regizor, iar pe de 
altă parte unele creații 
meritorii, pe care spec
tatorul le reține cu reală 
satisfacție : Geo Barton 
(Lipan) pentru profunzi
mea, firescul și finețea 
cu care își realizează ro
lul, incontestabil Geor
ge Calboreanu, dinamic, 
dominîndu-i pe tofi în 
rolul magnatului Hagi 
Iordan. La valoarea cu 
care ne-au obișnuit se 
înscriu creațiile lui Mir
cea Șepfilici, Mihai Con- 
stanfinescu și Luminița 
lacobescu. Mitzura Ar- 
qhezi creează cu sensibi
litate rolul mamei (în
deosebi în secvenfa în 
care afli că fiul ei este 
urmărit de Siguranfă), 
Ștefan lordache firesc, 
autentic, cu două scene 
remarcabile, ne obliqă 
la un semnal de alarmă: 
atenjie să nu te repefi I 
lurie Darie — dezinvolt 
șl autentic în rolul ca
naliei simpatice Mirej Al- 
caz — ne dezvăvurd noi 
posibilități ale talentului 
său.

Film bazat în princi
pal pe atmosferă și dia
log, „Calea Victoriei sau 
cheia visurilor”, în ciu
da defecțiunilor de 
popularizare (în ziua 
premierei nîci măcar a- 
fișul obișnuif) a găsit 
ecou în rîndurile publi
cului bucureșfean.

Gh. VITANIDIS

• Sala Palatului : OMUL ZĂPEZILOR 
(spectacol prezentat de Teatrul satiric- 
muzical „C. TănaseȚ — 19,30.
© Teatrul de Operă și Balet : MOTA
NUL ÎNCĂLȚAT — 11, EVGHENI 
ONEGHIN - 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : CASA 
CU TREI FETE — 10,30, PRINȚESA 
CIRCULUI — 19,30.
® Teatrul National „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ — 
10, REGELE MOARE — 15,30, PATIMA 
ROȘIE — 19,30, (sala Studio) : TE
ZAURUL LUI JUSTINIAN — 10, ÎN- 
TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 15, PATIMA 
DE SUB ULMI — 19,30.
© Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 15,30, INSULA — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
CLIPE DE VIAȚĂ — 10, COMEDIA 
ERORILOR — 15, SFÎNTA IOANA — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A): SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 
10, FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 15, 
CANIOTA — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 10,30, 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 16, 
ANTIGONA și MEDEEA — 20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrâncea" : 
NOAPTEA LA DRUMUL MARE — 20. 
® Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 10, VULPILE — 15, CINCI 
SCHIȚE și CÎNTĂREAȚA CHEALĂ — 
19,30
• Teatrul „Ion Creangă" : HARAP 
ALB — 10, FILE DE TEATRU — 15,30, 
BUNĂ DIMINEAȚA, MÎINE I — 20. 
© Teatrul evreiesc de stat : WOY- 
ZECK — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂDOARE 
— 11, CELE TREI NEVESTE ALE LUI 
DON CRISTOBAL — 20,30, (sala din 
str. Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂ- 
IOARA 9 și 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20.
® Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA 
SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 16 și 19,30.

CINEMATOGRAFE
‘.-rX’

® TOM JONES : Patria — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 19; 21,30, Flamura — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
9 DEPĂȘIREA : Republica — 9,15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, Festival 
— 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Excelsior — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
(la toate completarea Șl acum puțină 
gimnastică).
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Luceafărul (completare 
Băiatul și furtuna) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
9 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 9; PROGRAM PENTRU 
COPII ȘI TINERET — 11.
• STEAUA BALETULUI : București
(completare Cucerirea timpului) — 
9,30; 11,30; 13,30; 17; 19; 21, Grivița 
(completare' Gara) — 10; 12; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30, Modern (comple
tare Arme ale cunoașterii) — 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

• CE S-Ă ÎNTÎMPLAT CU BABY
JANE î : Capitol — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 21, Melodia — 9,30; 12,15;
15,30; 18,15; 21.
O ȘAH LA REGE : Victoria — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Feroviar — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Gloria — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la toate 
completarea Adam și Eva în Flat lux). 
» PROCESUL DE LA NURNBERG (am
bele serii) : Central — 9,15; 12,45; 
16,15; 19,45; Flacăra — 9,30; 13; 16,30; 
20.
0 EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Lu
mina (completare O vînătoare neobiș
nuită) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Dacia (completare Cuceririle timpului)
— 9,30—15 în continuare ; 17; 19; 21. 
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Union 
(completare La carnaval) — 11; 15; 17; 
19; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10; 11,15; 12,30,
« CINFVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE : Doina (completare Știați 
că?) — 13,45: 16,15; 18,45; 21,15. ■
• FATA LUI BUBE : Buzesti (comple
tare O vînătoare neobișnuită) — 11; 
15; 17.30; 20.
0 TREI SURORI — cinemascop : Cos
mos — 15,45; 18: 20.
0 COLINA: Unirea — 11: 16; 18,15; 
20,30.
© VIZITA — cinemascop : Tomis' — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30,
Floreasca — 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
© TATĂL SOLDATULUI : Vitan (com
pletare Sport nr. 6/1965) — 15; 17;
19: 21.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Munca (completare Ni
mic despre Arhimede) — 11,45: 14; 
16,15: 18,30; 20,45.
© PRIMA ZI DE LIBERTATE : Moșilor 
(completare Porțile de Fier) — 11; 
15,30: 18: 20,30.
• ULTIMUL MILIARDAR : Rahova 
(completare Sport nr. 6/1965) — 10,30; 
15; 17; 19, 21.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Progresul (completare Redați-ne 
viața) — 11,30: 15,30; 18; 20,15.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Lira — 15,30; 18: 20,30.
© FEMEIA ÎN HALAT : Drumul Sării 
(completare Raliul Dunării) — 11;
15,30; 17,45; 20.
© CAMERA ALBĂ : Ferentari (com
pletare Cronică Ia un miracol) — 12; 
16; 18,15; 20,30.
0 PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR (ambe
le serii) : Cotroceni (completare Pio- 
nieria nr. 6/1965) — 10,30; 16; 19,30.
0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Pacea 
(completare Ajutor, mă înec) — 11; 
16-, 18; 20.

IELE VIZIUNE
© 8,50 —Gimnastica de înviorare la 
domiciliu 0 9,00 — Rețeta gospodinei. 
Curs de croitorie • 9,30 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar ® 11,00 
— Emisiune pentru sate 0 12,30 — 
Aspecte de Ia Campionatul mondial de 
moto pe gheață (semifinale). Transmi
siune de la Leningrad ® 19,00 — Tele
jurnalul de seară 0 19,15 — „O vlnă- 
toare neobișnuită" — film documen
tar 0 19,30 — Melodii... în premieră 
0 în pauză reportajul filmat „De la 
pescari adunate" 0 21,30 — Film :
„Falsificatorul" 0 23,00 — Telejurnalul 
de noapte, Telesport.
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AICI, UNDE
Ml-AM CLĂDIT

Semnarea Protocolului privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 1966 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Polonă
— Cum s-a pi’odus contactul cu 

noul mediu ?
întrebare invariabilă, pusă tutu

ror medicilor de felurite vîrste și 
experiențe pe care i-am întîlnit 
de-a lungul unui itinerar crișan, 
în ambianța albă a dispensarului 
rural, în jurul unei „mese rotun
de" sau între patru ochi, lîngă o 
ceașcă de cafea.

Printre primele noutăți: acope
rirea unui teritoriu întins („am 
nouă sate în circumscripție" — 
spunea cineva) sau brusca trecere 
de la călătoria cu troleibuzul la 
călărie. Somn dulce dinspre ziuă, 
o bătaie în geam: „dom’doctor, 
naște!", afară ger de crapă pietre
le, drumul se întinde peste-un deal 
și-o vale.. Alții susțin că pentru 
ei acomodarea n-a fost o proble
mă, aveau antrenament fizic și mo
ral — „dacă îți iubești profesiu
nea nu faci caz din faptul că n-ai 
apa la robinet, ci o scoți din fîn- 
tînă; de altfel viața la țară e mai 
liniștită și tonică, sănătoasă".

Păreri așadar împărțite, pe mă
sura celor care le împărtășesc: oa
meni crescuți la oraș sau la țară, 
mai greu sau mai ușor acomoda- 
bili, veniți cu elan și însuflețire 
sau, cel puțin la început, din obli
gație contractuală. încercam să 
cristalizez o medie, cînd, într-o ast
fel de discuție cu medici din ra
ionul Oradea, cineva a dezlănțuit 
fulgere împotriva susținătorilor 
„teoriei asfaltului" (a celor care 
văd în greutățile acomodării ex
clusiv pe cele legate de renunța
rea la confortul urban):

— Să spunem lucrurilor pe nume 
— a atacat doctorul Lucian Ga- 
vrilă din Cenaloș. In primul rînd 
că nu e așa peste tot. Cel puțin în 
ce mă privește, am o locuință con
fortabilă pe care mi-o invidiază 
mulți dintre foștii colegi de la 
Cluj. Ca să nu mai vorbesc des
pre dispensar. Cu toate acestea, 
am trecut la început prin greu
tăți serioase și reale, care de fapt 
reprezintă adevărata piatră de în
cercare pentru orice tînăr medic. 
Ajuns la fără, simți deodată că fre- 
tju»e să te fii pe propriile picioare, 
toiul te privește ți răspunzi, medical, 
de toate.

— Absolut exact — mi-a confir
mat, într-o altă discuție, doctorul 
Petru Tolcea din circumscripția sa
nitară Popești, raionul Marghita. 
Dificultatea mare — n-aș zice însă 
că nu e în același timp și o satis
facție — e de a te trezi indepen
dent. Ce să faci mai întîi? Ai de 
rezolvat urgențe și totodată tre
buie să începi o cercetare funda
mentală a stării de sănătate, să 
cunoști locurile, oamenii, condi
țiile lor de viață. Pe de altă parte, 
să conduci activitatea personalu
lui mediu sanitar, să imprimi un 
anume stil de muncă.

— Și cu ce ați început?
— De fapt, cu toate. Esențial 

însă pentru reușita a tot ce ur
mează să faci este felul de a te a- 
propia de oameni. De cel dinții 
care-ți calcă în dispensar.

— E o... superstiție?
— Știți cum e la țară: vestea 

se propagă numaidecît. Bun doc- 
toru ăl nou, sau... Dacă nu cîțtigl 
de la prima consulfafie încrederea 
bolnavului — și nu numai ca me
dic — degeaba toată cartea pe care 
ai învățat-o !

— De nu mă înșel, însuși părin
tele medicinii, Hipocrate, spunea 
că medicul îngrijește, dar natura 
vindecă... Prin „natură" se subîn
țelege — nu? — și psihicul bolna
vului, influențat de medic. Dar 
psihicul medicului aflat la debutul 
activității sale? Există un moment 
decisiv cînd ați căpătat încrederea 
necesară în propriile forțe?

— O, desigur! Cînd am simțit 
că am făcut „priză" cu mediul. Nu 
cred însă că e un anume moment; 
mai curînd e un proces în timp.

— Și totuși... — intervine doc
torița Aurelia Vigu din Voevozi. 
N-am să uit niciodată un caz care 
mi s-a întîmplat acum șase ani. 
Abia ieșisem de pe băncile facul
tății și eram tare timidă, poate 
chiar puțin speriată în fața oame
nilor. Mai ales că și ei se purtau 
la început cu destulă rezervă — 
eram primul stomatolog venit în 
Tulea. Știți cum s-a spart gheața? 
O bătrînă pe care o scăpasem de 
dureri m-a întîlnit după cîteva 
zile pe uliță și mi-a spus: „aldu- 
iască-ți dumnezeu mâinile!" Nu 
dumnezeu, ci ea, bătrîna aceea, 
mi-a turnat încredere în mîini. Să 
nu vi se pară sentimental...

— Deloc. Medicul se apleacă 
asupra inimii, și la propriu și la 
figurat.

— Acest start eu îl văd intr-un 
sens mai larg, social. Mi-aduc a- 
minte cu plăcere de sosirea noas
tră în Marghita. Din prima clipă 
ne-am bucurat de ospitalitate. Am 
fost primiți de medicii cei mai ex
perimentați și duși cu mașina prin 
cîteva dispensare din raion. . am 
avut discuții... Nu ne-am simfit 
străini ți am înțeles că se așteap
tă de la noi mult. Nu știu cum se 
procedează prin alte locuri, ar fi 
păcat să fie altfel.

Există însă ceva mult mai im
portant, mai cuprinzător în 
sfera căruia se înscrie și această 
ospitalitate : climatul social stimu
lator. La țară, ca pretutindeni, me
dicii resimt importanța care se 
acordă problemelor medico-sani- 
tare, păstrării și întăririi sănătă
ții poporului de către partid și 
guvern, de întreaga societate.

A dispărut pentru totdeauna 
drama prigonitului și inadaptabi
lului doctor Ulieru care, pornind 
să vindece, se izbea de morbidita
tea incurabilă a organismului so
cial. Medicii de genul lui erau pri
viți cu dispreț, chiar cu ostilitate 
de către oficialități, taxați în bat
jocură apostoli, idealiști.

Astăzi însăși societatea îi fereș
te pe slujitorii medicinii de spul-

de Victor VINTU

berarea idealurilor și de mercan
tilismul degradant.

Iată cum definește ideea aceasta 
doctorul Vigu :

— De ce n-am mărturisi-o ? mai 
descoperim uneori, chiar printre 
colegii noștri, sechelele unor pre
judecăți. Ce condiții de a face me
dicină — te întreabă cîte unul — 
îți poate oferi dispensarul rural ? 
Fac o mărturisire : eu sînt clujean 
getbeget, am acolo un frate chi
rurg, am absolvit facultatea cu 
9,75 și mă bătea gîndul să fac 
traumatologie. Unde, la țară ? I Nu 
pot spune că nu m-am frămîntat.

— E de înțeles. Și cred că ni
meni nu idealizează. Față de con
dițiile oferite de o clinică...

— Ba nu. Dintr-un anume punct 
de vedere, m-am convins personal 
că lucrurile stau invers. Circum
scripția rurală îți oferă mai mult.

— Cum explicați ?
— Simplu: prin cazuistică. Nici 

o clinică nu-ți etalează atîtea ca
zuri variate, o asemenea gamă, de 
la boli interne la oftalmologie... 
Potrivit unei expresii cam reci, 
avem material bogat. Știți cită 
satisfacție îți oferă fiecare caz pe 
care poți să-l tratezi tu însuți, fără 
să apelezi la specialist, fără să mai 
trimiți omul la spital ?

— înțeleg. Dar năzuința din stu
denție de a face traumatologie ?

— Asta și fac! Ce nu-mi imagi
nam la repartizare... împreună cu 
soția, lucrăm acum la Voevozi, în 
dispensarul unei așezări miniere. 
Aici îmi intră pe mină cazuri pe 
care clinica nu mi le-ar fi putut o- 
feri. Unele dintre ele sînt deosebit 
de interesante, „premiere". E doar 
unul dintre aspecte, de interes mai 
personal-științific. Marea satisfac
ție mi-o oferă însă faptul că, în 
ultimii doi ani, datorită unei serii 
de măsuri — firește, contribuția nu 
e numai a medicului, concură și 
alți factori de ordin social — nu
mărul zilelor de boală a scăzut cu 
circa o treime.

Intervine în discuție doctorul 
Tolcea :

— Ascultîndu-l pe colegul Vigu, 
mi-am amintit de unele zîmbete 
mijite pe sub mustață cînd ni se 
vorbea la facultate de cercetarea 
științifică în sat. Cam tot așa zi
ceam : ce condiții poți avea la 
țară ? Eu am un bun prieten la Ti
mișoara, coleg de' liceu:, apoi de fa
cultate. Eminent. A terminat cu 
9,98, șef de promoție pe țară — mă 
mândresc cu prietenia lui — și a 
rămas la oraș medic intern. Ne-am 
scris. După primele două-trei scri
sori, mă ia la rost: „Ascultă, am 
impresia că tu îmi trimiți din gre
șeală rapoartele pe care le pregă
tești pentru medicul-șef de raion. 
Numai despre circumscripție ; dar 
despre tine, mai personal, nimic ?" 
După alte cîteva scrisori, mă po
menesc cu el din Timișoara. 
„Te-ai lăudat atita cu Popeștii, cu 
dispensarul și cu locuința ta, că 
am venit să văd ce minuni or fi". 
Ca un făcut, exact cînd discutam 
cu el în cabinet, mi se anunță o 
retenție de placentă. Sînteți de 
specialitate ?...

— Nu.
— Atunci rețineți doar că e o 

extracție manuală, delicată și ane
voioasă, un caz ce se ivește rar. Nu 
era timp de pierdut. La sfîrșit, 
prietenul, care mă asistase, îmi 
zice: dacă așa stă treaba te cam 
invidiez ; faci medicină !

— Dar în ce constă aci cerceta
rea științifică de care aminteați ? 
Nu văd...

— A, mă refeream la un alt caz. 
O tahicardie paroxistică splendidă. 
Pare crud să vorbești așa despre 
o boală... Limbaj medical. M-a cu
cerit cazul și am făcut o lucrare 
care va fi publicată.

La rîndul său, doctorul Vigu a 
prezentat lucrări în cadrul unui 
simpozion pe țară consacrat edu
cației sanitare „Vă închipuiți emo
ția mea. bucuria...".

— Eu aș introduce in discuție 
un punct de vedere complementar. 
Nu neg, cazurile deosebite rezol
vate cu succes îți oferă satisfacții 
durabile. Unul te ține minte că i-ai 
luat suferința cu mîna, altul că 
i-ai salvat copilul. Și totuși, mie 
cel puțin — v-o spun că am vreo 
treisprezece ani de muncă la țară 
— izvorul principal de satisfacție 
îmi pare că rezultă din valoarea 
gestului colectiv.

— Gest colectiv ?
— Cu vreo doi ani în urmă — 

explică doctorița Laura Cernei, de 
curînd directoare a Casei Copilului 
din Oradea — raionul nostru era 
codaș la indicele de mortalitate in
fantilă. Iată-ne astăzi, după ulti
mele statistici încheiate, coborîți 
sub media pe regiune și pe 
țară. Cum s-a reușit ? N-am să in
tru în detalii, ele sînt interesante 
pentru specialiști. Fapt este că 
n-au rămas gravidă și sugar ne
controlați. Vă dați seama de am
ploarea acestei acțiuni ?

— Deci și o lărgire a orizontului 
profesional ?

— Cînd lupți pentru a prelungi 
viafa unui om știind că prin asta 
se prelungește, deși poate cu mai 
pufin de o secundă, vîrsfa medie 
pe fără, înseamnă implicit șl o lăr
gire a orizontului de gîndire și răs
pundere socială. Un exemplu de 
răspundere: aproape o cincime 
din circumscripțiile sanitare ale 
regiunii Crișana au înscris în 
dreptul coloanei de mortalitate in
fantilă cifra zero. Zero absolut.

— Se poate obține mai mult de- 
cît atît ? !

— Teoretic nimic. Dar știți că 
practic e mai greu să menții acest 
nivel decît să-l atingi ? Rămânerea 
în zona absolutului, această visată 
cifră albă, devine un stimul nebă

nuit pentru conștiința medicului 
respectiv. E într-o permanentă sta
re de veghe.

Iată profilul medicului de țară... 
îl invit pe medicul-șef al raionu
lui Marghita, Mircea Pop (cu ani 
în urmă activitatea și-a început-o 
într-o circumscripție sanitară ; as
tăzi, medic primar de igienă și să
nătate publică) să adauge profilu
lui de mai sus trăsătura de creion 
care i se pare definitorie.

— Ce reprezintă medicul în ochii 
oamenilor printre care își desfășoa
ră activitatea ? încrederea în el ca 
profesionist nu se susține în afara în
crederii în el ca om, și încă nu unul 
oarecare, ci un om înaintat. 
Eventualele metehne cu care își iau 
unii medici postul în primire, ră
ceala, aerele de superioritate sau 
micul turn de fildeș nu rezistă în 
climatul de astăzi. Viața le macină, 
le spulberă și, după un timp, în 
urma unui proces de înțelegere lu
cidă, omul simte că a prins rădă
cini pe care nu și le-ar fi bănuit.

— Nu simțiți nevoia unor exem
ple care să ilustreze fenomenul ?

— Ele sînt oferite aproape fără 
excepție, de toate așezările din ra
ion. Mulți medici sînt deputați în 
sfaturile populare, fac parte din 
consiliile de conducere ale cămi
nelor culturale, țin conferințe, con
tribuie la educația sanitară... Vreți 
o listă de nume ?

— Nu. Unul singur.
Și așa am făcut cunoștință cu o 

femeie energică, doctorița Elisa- 
beta Bdhm, din circumscripția mo
del Sălacea. A terminat cu cinci ani 
în urmă medicina generală la 
Tîrgu-Mureș cu rezultate excelen
te, care i-au oferit posibilitatea de 
a rămîne la clinica universitară. A 
ales circumscripția rurală.

— De ce ?
— Atunci am plecat urmîndu-mi 

soțul, care era mai de mult medic 
în Sălacea. La fel aș proceda și as
tăzi, dar nu numai din dragostea și 
datoria de soție. Acum mă simt ne
spus de legată de oamenii din co
mună.

— Să presupunem că ați avea a- 
cum în față o tînără doctoriță, in 
prima ei zi la țară. Ce ați sfătui-o?

— Să nu-și pună munca și viafa sub 
semnul provizoratului. Nimic nu e mai 
nociv sufletește decît psihologia de 
„pasager". Cînd soțul meu și cu mine 
am ajuns aici, ne-am spus : Rămînem. 
Ne clădim viafa. Poate nu știți, dar 
multe dintre cele ce se văd aici nu 
existau acum cinci ani. Casa de naș
teri, stafionarul, cabinetele de consul
tații, locuința, micul nostru laborator, 
Roentgenui... Le-am visat pe fiecare 
în parte, ne-am zbătut să le vedem 
înălfate, am fost și un pic construc
tori. Ele fac parte din viața noastră 
din tofi acești ani. Am fi găsit puterea 
și bucuria de a le duce la bun sfîrșit, 
dacă am fi avut gînduri de păsări 
călătoare 1 Copiii noștri s-au născut 
aici și se joacă laolaltă cu alfi zeci pe 
care i-am ajutat să vină pe lume. Alt
ceva ce i-aș mai putea spune tinerei 
doctorițe î...

INTR-ADEVAR. CE ALTCEVA !

în urma tratativelor comerciale 
care au decurs într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere recipro
că, la 12 februarie s-a semnat la 
București. Protocolul privind li
vrările reciproce de mărfuri pe 
anul 1966 între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Polonă.

Schimbul de mărfuri dintre cele 
două țări în anul 1966 va crește 
cu 14 la sută față de prevederile 
Protocolului comercial pe anul 1965 
și cu 10 la sută față de Acordul 
de lungă durată — tranșa 1966. 
Se înregistrează o creștere deose
bită atît a livrărilor reciproce de 
mașini și utilaje cît și a bunuri
lor de larg consum. Livrările re
ciproce de mașini și utilaje vor 
crește în anul 1966 cu peste 30 
la sută față de contingentele a- 
nului 1965.

România va livra în R. P. Po
lonă, printre altele, mașini-unelte 
de prelucrarea metalelor, locomo
tive Diesel electrice de 2 100 CP,

vagoane cisterne, utilaje și insta
lații de foraj, produse petroliere, 
produse metalurgice, produse chi- 
mico-farmaceutice, produse agro- 
alimentare și bunuri industriale de 
consum.

Exportul polonez în România 
cuprinde: mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, agregate și 
motoare Voia, motoare și echipa
ment naval, produse ale industriei 
electrotehnice de curenți tari și 
slabi, mașini pentru construcții și 
drumuri, autoturisme Varszawa, 
cocs, produse metalurgice, produse 
chimico-farmaceutice și, de ase
menea, bunuri de larg consum in
dustriale și alimentare.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de V. Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, și din partea polonă de J. 
Kutin, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

De asemenea, a fost de față 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

(Agerpres)

Plenara Comitetului de conducere 
al Uniunii Scriitorilor

în zilele de 11 și 12 februarie a 
avut loc ședința plenară a Comi
tetului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor. Au participat ca invi
tați conducători ai revistelor lite
rare, redactori din presa literară 
și edituri, numeroși scriitori.

Criticii Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Cornel Regman și 
Dinu Săraru au prezentat referate 
pe teme privind creația literară 
din 1965 în proză, poezie și dra
maturgie.

în cadrul discuțiilor au luat cu- 
vîntul scriitorii Matei Călinescu, 
Ion Lungu, Nicolae Breban, Adrian 
Păunescu, Ilie Constantin, Grigore 
Hagiu. Nichita Stănescu, Violeta 
Zamfirescu, Nicolae Ciobanu, Teo
dor Balș, Eugen Barbu, Demostene 
Botez, Mihnea Gheorghiu, Alexan
dru Andrițoiu, D Costea, Alexan
dru Oprea, Fănuș Neagu, Titus 
Popovici, Ion Lăncrănjan, Zaharia 
Stancu.

Referenții și vorbitorii au anali
zat aspecte ale creației literare 
din anul 1965, reliefînd apariția 
unor lucrări cu reale calități ar
tistice, care înfățișează în stiluri 
și forme literare variate viața și 
preocupările poporului nostru.

Comitetul de conducere a satis
făcut cererea scriitorului Demoste
ne Botez de a se retrage din func
ția de președinte al Uniunii Scrii
torilor din motive de sănătate.

Comitetul a ales pe acad. Za

haria Stancu în funcția de preșe
dinte al Uniunii Scriitorilor, iar pe 
Letay Lajos în funcția de vicepre
ședinte.

Cu același prilej au fost acor
date premiile Uniunii Scriitorilor 
pe anul 1965.

Acordarea premiilor 
pentru creațiile literare 

din 1965
Comitetul de conducere al 

Uniunii Scriitorilor a acordat ur
mătoarele premii pentru creațiile 
literare din anul 1965 :

Premiul de poezie : Ion Alexan
dru, pentru volumul „Viața deo
camdată", Marin Sorescu, pentru 
volumul „Poeme" ; premiul de 
proză : Ștefan Bănulescu, pentru 
volumul de nuvele „Iarna bărbați
lor” ; premiul de critică și istorie 
literară: Eugen Simion, pentru 
volumul „Orientări în literatura 
română contemporană" ; premiul 
de reportai și publicistică : Mihai 
Stoian, pentru volumul „Reporter 
în anchetă" ; premiul de literatură 
pentru copii și tineret : Constantin 
Chiriță, pentru ciclul de romane 
„Cireșarij" ; premiul de traduceri: 
Franyo Zoltan, pentru volumul în 
limba maghiară „Barangolas" 
(Drumeție) — Antologia poeziei 
românești.

(Agerpres)
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„Război rece
pentru Gibraltar11

Sub acest titlu, zia
rul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" pu
blică un articol des
pre divergențele din
tre Madrid și Londra:

„După ce, la sfîrșitul 
anului trecut, Ministe
rul de Externe din Ma
drid a dat publicității 
o Carte roșie cu pri
vire la Gibraltar — 
expunînd din nou, pe 
bază de documente, 
poziția Spaniei în pro
blema Gibraltarului — 
guvernul spaniol a luat 
acum o nouă măsură 
avînd toate trăsături
le unui război rece. De 
aci înainte, Madridul 
interzice tuturor avi
oanelor N.A.T.O. care 
se îndreaptă spre Gi
braltar, sau care deco
lează acolo, zborul 
deasupra teritoriului 
spaniol.

Spania a propus în 
repetate rînduri Marii 
Britanii să înceapă tra
tative privind Gibral- 
tarul. Ea n-a avut însă 
nici un mijloc de a 
exercita o presiune în 
sprijinul acceptării ce
rerii sale. Mai mult 
încă, ea era, într-o a- 
numifă măsură, depen
dentă de Anglia, pen

tru că populajia re
giunilor spaniole din 
jurul Gibraltarului își 
cîștiga în această for
tăreață britanică pli
nea cea de toate zi
lele, iar institutul spa
niol de devize era ex
trem de mulțumit cînd 
muncitâ’rii spanioli care 
lucrau în Gibraltar își 
aduceau acasă sala
riul în lire sterline. în
tre timp, această si
tuație s-a schimbat ra
dical, înfrucîf turis
mul a devenit pentru 
Madrid un aducător de 
devize.

Colonia engleză a 
resimți! urmările aces
tei situații noi. De pes
te un an, autoritățile 
vamale spaniole exer
cită la bariera dintre 
Gibraltar și La Lines 
un control sever și re
duc astfel considera
bil circulația dinspre 
Gibraltar spre Spa
nia. Anglia a protestat 
în repetate rînduri îm
potriva acestei mă
suri, deoarece mește
șugurile, comerțul, na
vigația spre Gibraltar 
înregistrează pagube 
mari. Totuși, Londra 
nu ia în seamă do
leanțele spaniole și se 
pare că ea este mai 
degrabă dispusă să a- 
corde Gibraltarului in

dependență decît să-l 
cedeze Spaniei, de 
care acesta ține din 
punct de vedere geo
grafic și istoric.

Pentru a exercita o 
presiune mai puterni
că asupra Marii Brita
nii, Spania a recurs 
la măsura mai sus 
amintită. Această ho- 
tărîre a Spaniei nu 
afectează transportul 
aerian civil, deoarece 
în acest domeniu exis
tă un acord special; ea 
nu afectează nici curse
le avioanelor N.A.T.O. 
care se îndreaptă di
rect spre Spania sau 
Portugalia, fără escală 
în Gibraltar. Prin noua 
sa ho' rîre, Madridul 
intenționează să de
monstreze englezilor 
că Gibraltarul, ca bază 
a N.A.T.O., nu repre
zintă nici o valoare în 
cazul cînd Spania nu 
este de acord cu a- 
ceastă destinație a 
stîncii ; în situația dată 
doar elicoptere ale 
N.A.T.O., care vin din 
direcția strîmtorii, pot 
ateriza în Gibraltar. 
In acest fel, Spania a 
înăsprit și mai mult 
războiul rece împotri
va Gibraltarului, răz
boi care a început cu 
controalele vamale se
vere de la La Linea. 
Concomitent, însă, gu
vernul spaniol accen
tuează mereu că este 
oricînd gafa să încheie 
cu Marea Britanie o 
înțelegere privind Gi
braltarul".

FAPTUL
DIVERS

Un grup de pionieri a depus flori la monumentul lui 
Vasile Roaită din incinta Uzinelor „Grivița roșie" 

din Capitală
Foto : Gh. Vințilă

• La Opera de Stat din Iași se pregătește 
montarea baletului „Coasta diavolului" de com
pozitorul francez Jean Philippe Koehl, după po
vestirea „Stan pățitul" de Ion Creangă. Pregăti
rile au loc sub directa supraveghere a compozi
torului, care este oaspete al operei ieșene.

• între 14 și 16 februarie, în cadrul pregătirii 
recensămîntului populației și locuințelor, în 
toate centrele de regiune din țară se desfășoară 
instructaje cu membrii comisiilor de recensă- 
mînt din orașele regionale și raioane, persona
lul organelor locale de statistică, specialiști din 
Direcția Centrală de Statistică și din sfaturile 
populare care vor fi folosiți la instruirea perso
nalului de recensămînt.

• La uzina „Rulmentul" din Brașov a înce
put ieri montarea celui de-al doilea agregat com
plex pentru forjarea inelelor de rulmenți. Noul 
agregat — o adevărată microuzină automată — 
execută forjarea simultană, atît a inelelor inte
rioare, cît și a celor exterioare, înlocuind un 
număr de șase mașini de forjat orizontale și asi- 
gurînd o creștere de 5 ori a productivității mun
cii. în plus, anual se realizează o economie de 
1 300—1 500 tone oțel.

• La Tg. Mureș se extinde rețeaua de apro
vizionare la domiciliu a populației cu pîine, lap
te, apă minerală și alte produse.

• Aeroclubul regional Cluj a început pregă
tirea unei noi serii de piloți sportivi și de para- 
șutiști.

• în peștera de la Cioclovina, situată la poa
lele Retezatului, lungă de 430 metri, s-au des
coperit straturi de cultură din paleolitic, obiecte 
și unelte din cremene, opal și os, iar recent, un 
depozit de podoabe din bronz și chihlimbar 
aparținînd sfîrșitului epocii bronzului. Mărturii 
ale activității omului de acum cîteva milenii 
oferă și peșterile Bologul, Groapa Lupului și 
Zidul de Sus din Munții Apuseni.

• A fost dat în exploatare depoul de locomo
tive Diesel-electrice de la Caransebeș.

• O nouă stație de întreținere auto a fost dată 
în exploatare la Hîrșova.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 fe

bruarie a. c. In țară : După o răcire trecătoare la în
ceputul intervalului, vremea se încălzește ușor. Vor 
cădea precipitații sub formă de ninsoare în nordul țării 
și sub formă de ploaie și lapoviță în rest. Vînt potri
vit, cu intensificări diD sectorul vestic. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, local mai 
coborite, iar maximele între minus 2 și 8 grade. Ceață 
locală. In București : După o răcire trecătoare Ia în
ceputul intervalului, vremea se încălzește ușor. Vor că
dea precipitații sub formă de ploaie. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări temporare, în scădere la început, 
apoi în creștere ușoară. Ceață slabă.
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Mississippi l66

Ziarul „NEW YORK 
TIMES" publică un 
reportaj despre situa
ția negrilor din Mis
sissippi.

„Cafeneaua pentru 
negri a «Mătușii Neft» 
la Sunflower, statul 
Mississippi, — scrie au
torul — era plină înfr-o 
după-amiază din săp- 
tămîna trecută, dar a- 
fișele viu colorate care 
făceau reclamă unei 
mărci ieftine de bere 
și unei băuturi slabe și 
mai ieftine nu reușeau 
să ademenească pe ni
meni.

«Nu pufem cumpăra 
nimic — rosti Sam 
Wafts, în vîrsfă de 51 
de ani, unul din cei 16 
oameni îngrămădiți în 
jurul sobei în care ar
deau cărbunii, din ca
feneaua întunecată. 
Nici unul din noi nu a 
reușit să capete nimic 
de lucru încă dinainte 
de ianuarie. Alții au 
luat toate slujbele».

O situație asemănă
toare cu cea a lui 
Watts este ceva obiș
nuit în delta Mississi- 
ppi-ului — cîmpia pro
ducătoare de bumbac, 
în care predomină ne
grii, și care se întinde 
formînd un arc leneș 
de la intersecția flu
viului Mississippi cu 
granița statului Ten
nessee, pînă la Vicks
burg, la 200 mile în jo
sul fluviului.

Problemele tradițio
nale ale iernii — (va
nă neîndestulătoare și 
șomaj larg răspîndit în 
deltă — au fost ampli

ficate anul acesta de 
temperaturi sub limita 
înghețului și de con
tinua mecanizare a 
muncii în terme, pre
cum și de noi con
troale federale ale pro
ducției care amenință 
să reducă numărul lu
crătorilor la ferme, în 
primăvara aceasta, cu 
25—50 la sută.

Aceasta adaugă o 
nuanță de amărăciune 
în discuțiile negrilor, 
sporind participarea lor 
la mișcarea pentru 
drepturi civile și trans- 
formînd unele acțiuni 
pentru drepturi civile 
în expresii militante ale 
mîniei lor.

Săptămîna trecută, 
110 negri sărăcifi și ac
tiviști ai mișcării pen
tru drepturi civile au 
ocupat barăcile deza
fectate ale forfelor ae
riene de la Greenville, 
băfîndu-i și blestemîn- 
du-i pe polițiștii care 
i-au alungat afară.

După aceasta, de
monstranții de la baza 
aeriană și alfi negri 
fără slujbe s-au dus la 
Strike City, o îngră
mădire de corturi în ju
rul unei clădiri de 
lemn, ridicate în apro
piere de Greenville de 
60 de negri care fuse
seră izgoniți de pe 
plantațiile deltei vara 
trecută, după ce au 
declarat fără succes o 
grevă. Acolo ei au pro
testat împotriva acțiunii 
polițiste de la barăcile 
forțelor aeriene.

Fierberea socială are 
loc în întreaga deltă, 
în prezent, militanții 
pentru drepturile civi

le circulă peste cîmpu- 
rile golașe și noroioa
se, de la o colibă la 
alta, în cadrul campa
niei pentru înregistra
rea alegătorilor și for
mînd grupuri pentru o 
acțiune comună.

Vizitatorii — fie că 
sînt reporteri sau ac
tiviști ai mișcării pen
tru drepturile civile — 
sînt de obicei bine pri
miți în colibele ai că
ror ocupanți au prea 
puține speranțe să ob
țină de lucru la ferme 
în primăvara aceasta.

Acum cîteva nop(i, 
într-o colibă nevărui
tă din Bolivar Country, 
la 40 mile de Green
ville, Dave Rockemore, 
sofia sa, o mătușă de 
81 de ani, o noră, cinci 
copii și doi nepoți șe
deau în jurul sobei în
cinse, înainte de a se 
culca în cele trei pa
turi ale colibei. Toc
mai terminaseră de 
mîncat și se apucaseră 
să vorbească despre 
viafa lor și să spună 
cum este ea.

«Patronul mi-a spus 
în noiembrie că pufem 
sta în continuare în 
casa aceasta, zise Roc
kemore, un om în vîr
sfă de 55 de ani, dar 
el spune că nu va fi 
nimic de lucru la fer
mă pentru nici unul 
dintre noi în afară de 
mine, și aceasta o să 
fie foarte pufin. Nu am 
avut nici o singură zi 
de lucru din noiembrie 
și n-avem nici o spe

tele de administrație 
— n.r.) vor fi mai mult 
decît un prim pas spre 
alinarea problemelor e- 
conomice ale regiunii".

ranfă pentru primă-
vară».

...Nimeni nu crede
că programele pentru
sărăcie (măsurile anun-

ȘTSR8 SPORTIVE
„Universiada albă"

Sîmbătă, în cadrul penultimului 
joc al turneului de hochei pe 
gheață din cadrul Universiadei 
Albe, echipa României a întrecut 
cu categoricul scor de 9—0 (4—0; 
2—0 ; 3—0) echipa Finlandei. în 
urma victoriei asupra Finlandei 
hocheiștii români au trecut pe lo
cul trei în clasament și au șanse 
la medaliile de argint dacă ho
cheiștii sovietici vor termina vic
torioși în jocul cu Cehoslovacia.

La Sestriere au continuat între
cerile de schi. Titlul de campioa
nă mondială universitară în proba 
de slalom uriaș a revenit sporti
vei franceze Annie Famose, în 
vîrstă de 21 ăe ani. Studenta din 
Bordeaux a parcurs un traseu de 
1 500 m (59 porți) în l’57"23/100,

fiind urmată în clasament de The
resa Obrecht (Elveția) l'59"43/100 
și Jean Saubert (S.U A.) l'59"59'100. 
Proba de coborîre (masculin) în 
lungime de 2 730 m a fost cîsti- 
gată de Robert Wollek (Franța) 
cu timpul de 2'02"75/100.

Perechea sovietică Tatiana Ta
rasova—Gheorghi Proskurin a 
cîștigat titlul mondial universitar 
la patinaj artistic. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat cuplurile 
Lachowska—Bartosiewicz (Ceho
slovacia) și Moskvina—Mikene 
(U.R.S.S.). Reprezentanții țării 
noastre, Letiția Păcuraru—Radu 
Ionian, au ocupat locul cinci în 
clasamentul final.

Proba de simplu femei din ca
drul concursului de patinaj artis
tic a revenit japonezei Niwa Fu- 
kuhara.
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în drum spre țară

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ
ROMANA A TRECUT
PRIN BUDAPESTA

BUDAPESTA 12 — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : In drum spre patrie, tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și persoanele care-1 înso
țesc au trecut prin Budapesta. In 
gara Keleti au fost întîmpinați de

Lajos Feher, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, Ja
nos Bijti, locțiitor al ministrului 
afaceriîor externe, de alte persoa
ne oficiale, precum și de Mihai Ro- 
șianu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta.

SEMNAREA PLANULUI ROMÂNO-CHINEZ
Iată cu cine se războiesc irupele americane din Vietnamul de sud care participă Ia așa-numita operație 
„gheara de vultur" : femei și copii refugiați intr-un ascunziș sînt scoși cu ajutorul gazelor lacrimogene și 

al armelor Telefoto : U.P.I.-Agerpres

ECUADOR

Situația 
se menține 
încordată

CAPĂT RĂZBOIULUI"

DE COLABORARE CULTURALĂ

Discurile își incep turneul
in campania electorală

GUAYAQUIL 12 (Agerpres). — 
în capitala țării, Quito, unde în ul
timele zile au avut loc grave tul
burări și demonstrații antiguverna
mentale, situația se menține încor
dată. S-a anunțat că aici a avut 
loc o reuniune neașteptată cu par
ticiparea unor conducători militari 
și înalți funcționari guvernamen
tali. Unele ziare ecuadoriene con
sideră că această reuniune trebuie 
pusă în legătură cu un nou plan 
de restabilire a regimului constitu
țional în țară.

Intre timp s-a aflat că garnizoa
na militară din Guayaquil, cel mai 
mare oraș industrial din țară, a 
fost întărită cu două batalioane și 
unități blindate. Fostul președinte 
al Ecuadorului, Camilo Ponce En
riquez, a declarat în cadrul unui 
program televizat că dacă junta 
militară „nu va adopta măsuri pen
tru a asigura înapoierea la un re
gim constituțional", țara „se va în
drepta inevitabil spre un război ci
vil".

Personalități politice americane se pronunță 
împotriva escaladării războiului în Vietnam

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
în Comisia pentru afacerile externe 
a Senatului american au continuat au
dierile în legătură cu situația din Viet
nam. Pînă în prezent, numeroase per
sonalități politice s-au pronunțat îm
potriva escaladării războiului din a- 
ceastă țară. Se remarcă în acest sens 
declarațiile generalului în rezervă 
Gavin, care s-a pronunțat împotriva 
escaladării războiului și a sporirii nu
mărului trupelor americane în Viet
nam, precum și contra bombardamen
telor deasupra teritoriului R. D. Viet
nam. Referindu-se la aceste declara
ții, generalul Ridgway, fost coman
dant al trupelor O.N.U. în Coreea, a 
declarat că „este în fotul de acord cu 
opiniile fundamentale exprimate de 
acesta" și și-a exprimat părerea că o 
nouă escaladare a războiului din Viet
nam sporește pericolul unui conflict

rîndul său, dr. Ralph
Organizației

mai larg. La
Bunche, subsecretarul
Națiunilor Unite pentru problemele 
politice speciale, a declarat corespon- 

esfe timpul să 
din Vief-

denților de presă că „i 
se pună capăt războiului 
nam".

Conferința de presă 
a președintelui S.U.A.

PEKIN 12 (Agerpres). — La 11 
februarie a avut loc la Pekin sem
narea Planului pentru aplicarea 
Acordului de colaborare culturală 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză 
pe anii 1966 și 1967.

Din partea română, planul a fost 
semnat de Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Chineză, iar din partea chineză de 
către Li Ți-Dao, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea.

La semnare au fost de față : 
Ciu Tu-nan, președintele Comitetu
lui pentru relații culturale cu 
străinătatea, Li Ci, adjunct al mi
nistrului culturii, Liu Tzi-tai, ad
junct al ministrului învățămîntului 
superior, Tui Y-tien, adjunct al 
ministrului sănătății, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii scriitorilor, Uniunii zia
riștilor, Comitetului pentru cul
tură fizică și sport.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației române și re
prezentanți ai ambasadei.

Tratativele și solemnitatea sem
nării s-au desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și colaborare. 
Cu prilejul semnării, șeful dele
gației chineze a oferit un banchet 
în seara aceleiași zile, iar ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia a oferit un cocteil.

■fc

La 12 februarie, Bo I-bo, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier, a 
primit la Palatul Adunării Repre
zentanților Populari delegația cul
turală română condusă de Dumi
tru Gheorghiu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pekin, 
cu care a avut o convorbire prie
tenească. La primire au participat 
membrii delegației române. Din 
partea chineză au fost de față 
Li Ți-dao, vicepreședinte al Comi
tetului pentru relații culturale cu 
străinătatea, șeful delegației chi
neze, precum și membrii acestei 
delegații.

La orizontul politic japonez se 
întrezărește o nouă campanie 
electorală, a cărei pregătire a și 
început. Și fiindcă reclama cu 
ajutorul cîntecului are un mare 
succes în Țara Soarelui Răsare, 
o firmă japoneză de specialitate 
din Tokio și-a propus să popu
larizeze și pe această cale anu
mite candidaturi. Tinăra gene
rație a liberal-democraților și a 
conservatorilor, mai receptivă la 
înnoiri, s-a grăbit să facă uz 
de inovația firmei. Așa a apă
rut cîntecul despre Tosiki Kaifu, 
„cel cu inima înflăcărată", care, 
după cum recunoaște însuși 
eroul său, i-a fost de bun augur. 
Intr-o declarație reprodusă de 
un săptămînal japonez, Kaifu 
arată : „întrucât sînt unul dintre 
cei mai tineri membri ai came
rei, mi se pare prea demodat 
să le dăruiesc alegătorilor pro
soape sau sticle cu sake (rachiu 
de orez). Mult mai bine e să 
oferi 
cînta 
mele 
dat: 
mele 
tec. 
mulți 
apoi 
de
contribuia și la crearea unei at-

un cîntec care se poate 
împreună, cu ei. La ulti- 

alegeri așa am și proce- 
eu începeam cuvîntările 
de dimineață cu un cîn- 
In jurul meu se adunau 
oameni curioși, pe care 
îi salutam. Nemaivorbind 

voturile primite, cîntecul

în rîndul

a lui Kai- 
coleg de-al

mosfere de armonie 
partizanilor mei".

Rodnica experiență 
fu i-a sugerat unui 
său să utilizeze în campania e-
lectorală și discul, descendentul 
modern al fonografului lui Edi
son. El și-a imprimat cuvîntarea 
și cîntecul pe plăci de patefon, 
pe care le va expedia gratuit a- 
legătorilor. în acest fel, susțină
torii lui în alegeri pot să se „în- 
tîlnească" cu candidatul lor fără 
să se mai deplaseze la întruniri. 
Iar ultimul este de două ori a- 
vantajat: nu-și irosește timpul 
și nici nu se expune unor între
bări, uneori indiscreții.

Metoda aceasta a stîrnit ecou 
printre o parte a candidați- 
lor în alegeri. Potrivit afirma
țiilor unui săptămînal japo
nez, aproximativ 20 de conserva
tori s-au grăbit să facă, uz de 
noua armă electorală. Cei care 
candidează în zonele rurale s-au 
orientat spre melodii populare, 
mai gustate la sate ; ceilalți pre
feră marșurile în ritmuri mai 
săltărețe. Discurile-reclamă, în
vestite cu misiunea delicată de a 
cîștiga voturile alegătorilor, își 
încep turneul.

Gabriela BONDOC

ACORD ROMÂNO-CEHOSLOVAC PRIVIND
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

— Președintele Johnson a ținut vi
neri seara la Casa Albă o confe
rință de presă la care a anunțat 
că va trimite noi trupe în Vietna
mul de sud dacă acest lucru va fi 
cerut de autoritățile militare ame
ricane de la Saigon. El a reafirmat 
intenția S.U.A. de a rămîne în 
Vietnamul de sud. Johnson a 
subliniat că guvernul american va 
face totul pentru salvarea auto
rității guvernului saigonez.

Johnson a declarat, de asemenea, 
că nu intenționează să ceară Con
gresului adoptarea unei noi rezo
luții de natură să aprobe politica 
guvernului față de Vietnam.

In altă ordine de idei, Johnson 
s-a referit la recentele evenimente 
petrecute în Republica Dominicană. 
El a arătat că în această țară 
există „o situație dificilă" și că ur
mărește „cu îngrijorare evoluția ei".

SCHIMBUL DE MĂRFURI Șl PLĂȚILE PE 1966
PRAGA 12 (Agerpres). — Sîm- 

bătă, 12 februarie, a fost semnat 
la Praga acordul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1966 
între guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-un spirit prietenesc de colabo
rare și înțelegere reciprocă.

Volumul schimbului de mărfuri 
crește, în conformitate cu acest 
acord, în comparație cu protocolul 
pe anul 1965.

Comunicatul comun

Muncitorii greviști de la fabrica „Jaboneria Nacional" din orașul Guaya
quil (Ecuador) au ocupat secțiile întreprinderii cerînd îmbunătățirea
Muncitorii greviști de la fabrica „Jaboneria Nacional" din orașul Guaya
quil (Ecuador) au ocupat secțiile întreprinderii cerînd îmbunătățirea 

condițiilor de muncă

Agresorii - sortiți 
infringerii

condițiilor de muncă

LA SANTO DOMINGO

Politia a deschis 
din nou focul

|H Alte trei persoane au fost ucise Hi Greva 
generală s-a extins în toate provinciile

SANTO DOMINGO 
12 (Agerpres). — In 
capitala Republicii 
Dominicane continuă 
să se mențină o si
tuație încordată. Du
pă cum anunță agen
ția Reuter, atmosfera 
din Santo Domingo 
reamintește situația 
din timpul izbucnirii 
crizei dominicane cu 
11 luni în urmă. Pe 
străzi, circulația con
tinuă să fie întrerup
tă, iar victimele zac 
încă pe caldarîm. 
Aeroportul capitalei 
a fost închis, iar le
găturile telefonice cu 
exteriorul țării au 
fost întrerupte. Vi
neri, forțele intera- 
mericane și poliția 
locală au deschis din 
nou focul împotriva 
unor demonstrații 
spontane, omorînd 
alte trei persoane.

Pe de altă parte, se 
anunță că greva ge
nerală declarată de 
uniunile sindicale și 
organizațiile de stin
gă s-a extins în toa-

te provinciile țării. 
După cum anunță a- 
gențiile de presă, 80 
la sută din muncito
rii întreprinderilor 
din Republica Domi
nicană au încetat lu
crul în semn de pro
test împotriva refu
zului militarilor de 
dreapta de a părăsi 
țara, conform ordi
nului președintelui 
Garda Godoy.

In fața acestei si
tuații, guvernul pro
vizoriu a trecut la 
acțiuni mai ferme 
împotriva militarilor 
de dreapta. Vineri 
seara, liderul acesto
ra, comandorul Fran
cisco Rivera Camine- 
ro, a părăsit țara 
pentru a-și ocupa 
postul său de atașat 
militar al Republicii 
Dominicane la Wa
shington. Conflictul 
militaro-civil nu a 
fost totuși înlăturat, 
întrucît alți lideri ai 
militarilor de dreapta 
continuă să ocupe 
posturi înalte în ar-

mată, insistînd, tot
odată, să-l determine 
pe președinte să re
nunțe la ordinele 
sale.

Se relatează că e- 
venimentele violente 
din ultimele zile au 
silit autoritățile gu
vernului provizoriu 
să destituie din pos
tul său pe șeful po
liției, generalul Her
nan Despradel Bra- 
che, și să numească 
pe Jose de Jesus Mo- 
rillo, in locul aces
tuia.

MONTEVIDEO 12 
(Agerpres). — Depu- 
tați reprezentînd di
ferite partide din 
Uruguay l-au vizitat 
pe ministrul afaceri
lor externe, Luis Vi
dai Zaglio, și i-au ce
rut ca guvernul Uru
guayan să condamne 
atentatele împotriva 
poporului dominican 
întreprinse de trupe
le de ocupație ale 
așa-zisei „forțe inter- 
americane".

ungaro - etiopian

în-
ziaru- 

Nguyen

LONDRA 12 (Agerpres). 
tr-un interviu acordat 
lui „Daily Worker", 
Huu Tho, președintele Prezidiu
lui C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
a declarat că forțele patriotice con
trolează în prezent peste patru cin
cimi din teritoriul sud-vietnamez și 
au eliberat 10 milioane din cei 14 
milioane de locuitori ai Vietnamu
lui de sud. Referindu-se la actuala 
fază a agresiunii americane, pre
ședintele Prezidiului C.C. al F.N.E. 
a menționat că forțele agresorilor 
au crescut continuu în efectiv și 
armament. „Dar, a spus el, aceasta 
nu-i va feri pe agresori de înfrîn- 
gere".

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
După încheierea vizitei din Etiopia 
a delegației guvernamentale un
gare, condusă de G. Kallai, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
fost dat publicității un comunicat, 
în cursul vizitelor reciproce ale 
conducătorilor din cele două țări, 
se spune în comunicat, s-a căzut 
de acord ca Ungaria să participe 
la dezvoltarea agriculturii etiopie
ne, construind anumite obiective 
agricole și să contribuie la orga
nizarea în Etiopia a învățămîntului 
superior și de educație fizică.

Trecînd în revistă situația inter
națională, părțile sînt de acord 
că războiul din Vietnam pericli
tează pacea și securitatea inter
națională și și-au exprimat spe
ranța că această problemă va fi 
rezolvată pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954 și în confor
mitate cu interesele poporului 
vietnamez.

România va livra Cehoslovaciei 
electromotoare, transformatori, ru
louri compresoare, remorci bascu
lante, mașini-unelte, produse pe
troliere, chimicale, sticlă plăci și 
de ambalaj, produse ale industriei 
forestiere, produse 
mentare și bunuri

Cehoslovacia va 
utilaj energetic, 
aparataj electric de înaltă și joasă 
tensiune, produse și piese de re
zervă pentru joasă tensiune, ma
șini textile și de tricotat, aparate 
de măsură și control, mașini agri
cole, autocamioane, piese de re
zervă și auxiliare pentru autoca
mioane, laminate, cocs și cărbune 
cocsificabil, ' ’ 
produse de 
de consum.

Din partea 
fost semnat 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea cehoslova
că de Emil Misovsky, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La semnare a participat prof. 
Gheorghe Nițescu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la 
Praga.

agricole și ali- 
de consum, 
livra României 
mașini-unelte,

chimicale, magnezită, 
magnezită și bunuri

română acordul a 
de Nicolae Anghel,

0 CUVÎNTARE A
LONDRA 11 (Agerpres). 

înd cuvîntul la un miting 
zat în cartierul londonez 
den, John Gollan, secretar gene
ral al Partidului Comunist din

— Lu- 
organi- 
Willes-

P. C. DIN GRECIA AVERTIZEAZĂ
ASUPRA PERICOLULUI INSTAURĂRII
UNEI DICTATURI MILITARE

Greva feroviarilor 
englezi a fost 
anulată

(Agerpres). — Sindi- 
al feroviarilor din

ATENA 12 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi" anunța vineri că Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia a 
dat publicității un comunicat pri
vind situația politică din Grecia. 
Comunicatul subliniază că, în pre
zent, anumite forțe politice extre
miste, în frunte cu generalul în re
tragere Tsakalotos, intenționează 
impunerea unei dictaturi în țară. A 
și început deja, relevă comunicatul, 
crearea climatului politic și psiho
logic adecvat. Biroul Politic al C.C. 
al P.C. din Grecia avertizează opi
nia publică de faptul că orice sub
apreciere a pericolului dictaturii 
poate costa mult națiunea.

C.C. al P.C. din Grecia consideră

ca pozitive recentele propuneri ale 
Comitetului Executiv al partidului 
E.D.A. cu privire la normalizarea 
vieții politice din țară ; aceste pro
puneri ar oferi posibilitatea, în ca
zul adoptării lor de către toate par
tidele, creării unei atmosfere propi
ce înlăturării impasului politic ac
tual. C.C. al P.C. din Grecia apre
ciază aceste propuneri ca juste și 
le sprijină întru totul. Comunicatul 
lansează un apel către toate parti
dele politice, fără excepție, către 
toți factorii vieții publice, să con
damne cu hotărîre planurile de im
punere a unei dictaturi în țară și să 
îi se opună cu toate forțele. Opo
ziția întregii națiuni, se arată în 
încheierea comunicatului, va duce 
la eșuarea acestor planuri.

LONDRA 12 
catul național 
Marea Britanie a anulat vineri sea
ra ordinul privitor la greva care 
trebuia să înceapă duminică la 
miezul nopții. Hotărîrea a fost adop
tată cu 13 voturi pentru și 10 îm
potrivă, după 15 ore de tratative 
aproape neîntrerupte între condu
cerea sindicatului și reprezentanții 
guvernului.

Faptul că greva a fost anulată 
se datorește insistențelor primului 
ministru, Harold Wilson, care a 
tratat personal cu conducerea fe
derației. La sfîrșitul tratativelor, 
însuși primul ministru a citit în 
fața ziariștilor rezoluția adoptată 
de sindicatul feroviarilor. „Am ho- 
tărît să anulăm ordinul de grevă, 
să ducem tratative cu organismele 
interesate", se spune în rezoluție.

După cum observă agențiile de 
presă, se pare că este pentru pri
ma dată în istoria Angliei, cînd un 
prim-ministru intervine personal 
într-un conflict de muncă.

Cine va fi succesorul?
început cu febrilitate căutarea 
unui nou candidat. Imediat după 
ce s-a aflat de renunțarea lui 
Dufhues, ziarele au menționat în 
afară de Erhard, încă cinci nume 
de posibili pretendenți. Dar eve
nimentele se precipită: patru din
tre ei — Hiesinger, Krone, Meyers 
si Liîcke — au declarat că nu in
tenționează să-și prezinte candida
tura.

In aceste împrejurări, după curo 
relatează ziarul elvețian „Die Tat", 
se aud glasuri izolate care ple
dează unele pen'ru o amînare a 
congresului, iar altele pentru un 
apel adresai lui Adenauer ca să-și 
păstreze in continuare funcția. „A- 
ceste tendințe — subliniază ziarul 
— oglindesc dezorientarea in care 
se află, în momentul 
tidul de guvernămînt 
(occidentală)". [ar 
Rundschau" remarcă 
cestea se întîmplă într-o perioadă 
cînd U. C. D. este divizată cum 
rareori s-a întîmnlal in trecut".

In scopul discutării succesiunii 
Adenauer a convocat 
pentru 
toți 
U.C.D. 
va fi 
conducerii partidului.

In pofida diverselor întrevederi 
care au loc intre timp, comenta
torii vest germani sini de părere 
că „hotărîrea se va lua abia in 
ultima clipă".

A reînceput lupta pentru desem
narea succesorului lui Adenauer 
în funcția de președinte al Uniunii 
creștin-democrate — partid de gu- 
vernămint din R. F. Germană. Cu 
cîtva timp in urmă, Adenauer a 
declarat că nu intenționează să-și 
mai prezinte candidatura pentru 
postul pe' care-1 ocupă din 1949. 
El urmărește însă, după cum scrie 
ziarul vienez „Die 
influențeze asupra 
vind desemnarea 
său".

Deși Adenauer a 
ani concomitent atît 
cancelar ăj R.F.G. cit și cea de pre
ședinte al partidului, astăzi el se 
numără printre adversarii unui 
asemenea cumul. După cum arată 
ziarele, la Bonn s-a creat impresia 
că prin aceasta el urmărește să 
împiedice aducerea în fruntea 
partidului a cancelarului Erhard, 
față de politica căruia s-a aflat tot 
timpul „în opoziție", preconizind 
o „linie mai dură". Candidatul 
care se bucura de sprijinul lui 
Adenauer a fost Dufhues, actualul 
președinte administrativ al parti
dului. Dar acesta s-a retras, cu ci- 
teva zile în urmă, din competiție. 
De aceea, „Die Welt" este de pă
rere că acum „o nouă numire a- 
fectează relațiile dintre cancelar 
și partid".

Pînă la congresul U.C.D., care 
urmează să soluționeze această 
problemă, au rămas doar șase 
săptămîni. Ca urmare, la Bonn a

Presse", „să 
hotărîrii pri- 

succesorului

delimit multi 
funcția de

de fată, par- 
din Germania 
„Frankfurter 
că „toate a-

la Bonn, 
ziua de 16 februarie, pe 
președinții organizațiilor 
din landuri; consfătuirea 

precedată de o ședință a

Gh. DASCĂLU

LUI JOHN GOLLAN

I

Marea Britanie, a arătat că ulti
mele măsuri economice ale guver
nului produc aceleași eiecte ca și 
măsurile similare, adoptate de pre
cedentul guvern conservator, și 
anume de a crea un șomaj per
manent și de a menține salariile 
la un nivel scăzut. Vorbitorul a 
subliniat totodată că numai lupta 
activă a clasei muncitoare împo
triva politicii guvernamentale a 
preîntîmpinat pînă acum extinde
rea șomajului.

John Gollan a chemat în același 
timp sindicatele să manifeste so
lidaritate cu lupta feroviarilor îm
potriva legislației antimuncitorești.

DEZBATERI 
ÎN PARTIDUL 
CONGRESUL 
NATIONAL INDIAN

DELHI 12 (Agerpres). — In ca
pitala statului indian Radjasthan 
Jaipur au continuat vineri lucră
rile celui de-al 70-lea Congres al 
partidului Congresul Național In
dian — partid de guvernămînt. 
Delegații au adoptat în unanimi
tate proiectul de rezoluție cu pri
vire la situația alimentară din 
țară. In cuvîntarea rostită după 
adoptarea proiectului, ministrul 
alimentației și agriculturii, C. Su- 
bramaniam, a subliniat că, în pre
zent. dificultățile alimentare nu 
pot fi depășite fără a se importa 
alimente din alte țări.

M BUENOS AIRES. Ministrul muncii al Argentinei, Fernando Sola, a 
anunțat adoptarea unor noi dispoziții care, potrivit agenției France 

Presse, urmăresc să restrîngă activitatea Confederației Generale a 
Muncii și, în general, activitatea sindicală din Argentina. Noile dispo
ziții stabilesc un control strict asupra fondurilor sindicale și interzic 
sindicatelor de a desfășura o activitate politică.

M MOSCOVA. In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al 
“ pămîntului „Cosmos-108".

® HAVANA. La Havana a fost semnat protocolul referitor la schim- 
" bul de mărfuri între U.R S S. și Cuba pe anul 1966 Schimbul de 
mărfuri urmează să crească cu peste 20 la sută față de '965. A fost, 
de asemenea, semnat un acord prin care Uniunea Sovietică acordă 
Republicii Cuba un credit pe termen lung

SS SOFIA. La 12 februarie, la Sofia a fost semnat protocolul referitoi 
™ la crearea primei societăți anonime mixte buîgaro-turce pentru 
producția și comerțul cu conserve din fructe și legume.

>
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Plat» „Sclnteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril vrluntarl din întreprinderi șl Instituții Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell


