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iritai colectiv 
in știința 

modernă
Prof. unlv. Vasile GHEȚIE
Membru corespondent al Academiei

în pregătire

0 nouă 
reglementare 
a circulației

Interviu cu colonel

maginea optimistă
rodniciei muncii
poporului român 
pentru înflorirea 

patriei socialiste
Comunicatul Direcției Centrale 

ele Statistică cu privire la dezvol
tarea economiei naționale a Repu
blicii Socialiste România în 1965 
și în perioada 1960—1965, publicat 
ieri în presă, înfățișează, în lim
bajul lapidar al cifrelor și date
lor, imaginea tonică și optimistă a 
economiei noastre socialiste în 
plin avînt, tabloul însuflețitor al 
marilor realizări care concretizează 
strădaniile și munca entuziastă, 
creatoare, a poporului, desfășurată 
sub conducerea partidului, pentru 
continua înflorire economică și 
progresul multilateral al Româ
niei socialiste.

Bilanțul rodnic cu care oamenii 
muncii din țara noastră au înche
iat anul 1965 și întreaga perioadă 
a șesenalului constituie o con
firmare strălucită a justeței po
liticii științifice, profund rea
liste. a partidului nostru, de con
struire a socialismului, de indus
trializare a țării și înflorire a a- 
griculturii, de ridicare a nivelului 
de trai al poporului. Sarcinile 
fundamentale trasate de cel de-al 
Vlll-lea Congres al P.C.tl. în dome
niul dezvoltării economiei naționale 
în perioada 1960—1965 au fost în
deplinite cu succes. Tn. acești ani a 
continuat în ritm susținut proce
sul de dezvoltare a industriei, 
a crescut gradul de valorifi
care a resurselor naturale, au 
fost puse în valoare tot mai mult 
rezervele de care dispune agricul
tura, s-a asigurat dezvoltarea pro
porțională, echilibrată, continuu 
ascendentă a întregii economii na
ționale și, pe această bază, s-a îm
bunătățit viața oamenilor muncii.

Cifrele și datele Comunicatului 
scot în evidență una din trăsăturile 
esențiale ale economiei noastre : 
dinamismul, ritmul înalt de dezvoltare. 
In 1965, producția globală indus
trială a crescut cu 13,1 la sută față 
de 1964, sarcinile planului de stat 
fiind realizate în proporție de 101,3 
la sută. Pe ansamhlul perioadei 

, 1960—1965, producția industrială a 
țării a înregistrat un ritm mediu 
anual de creștere de 14,5 la sută, 
superior celui prevăzut inițial. 
Tocmai pe baza unul asemenea 
ritm s-a asigurat obținerea, în a- 
nul trecut, a unei producții globa-

VERTICALA 
CAVNIC
Cavnicul, unul din cela mal 

vechi cenbe miniere din fără, 
era cunoscut doar pentru renu
mitele lui „flori", așa-zisele „dia
mante de Maramureș". Creșterea 
cerinfelor de minereu au impus 
și aici înnoiri. Printre ele se nu
mără realizarea celei mai im
portante lucrări de investiții din 
anii șesenalului în bazinul mi
nier Maramureș, puful central, 
a cărui săpare și betonare s-au 
terminat de curînd.

început încă de acum doi ani, 
puful central de la mina Cavnic 
a fost construit în scopul unei 
mai bune valorificări a rezervelor 
de minereu existente, precum și 
pentru extinderea în adîncime a 
exploatării minereului. Cotele lui 
reprezintă gabarite din cele mai 
mari în consfrucfiile subterane : 
420 m în adîncime și 6 m în 
diametru, ele situîndu-l printre 
cele mai mari pufuri miniere din 
fără. Pe cilindrul de beton al 
viitorului „ascensor" vor circula 
— etajate — două rînduri de 
colivii. Ele se vor ridica pînă la 
cofa 900, deservind nu mai pu
țin de cinci orizonturi.

Verticala Cavnic — așa cum 
au denumit minerii noul puf — 
apare de-a dreptul impresionan
tă. Timp de doi ani, cît a durat 
săparea și betonarea pufului, la 
Cavnic s-au petrecut nu o dată 
adevărate fapte de eroism. Au
torii lor și-au înscris cu cinste 
numele în cartea de onoare a 
minei.

Ion VLANGA
Coresp. „Scînteii"

le industriale de 2,25 ori mai mare 
decît în 1959, depășindu-se preve
derile planului de 6 ani. Cît de 
mult a crescut forța industrială 
a țării reiese din faptul că 
volumul producției globale reali
zat înfr-un singur an — 1965 — e- 
chivalează cu 80 la sută din pro
ducția obținută în întreaga pe
rioadă a primului cincinal (1951— 
1955).

Piatra unghiulară a acestor rea
lizări o constituie aplicarea neabă
tută a politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării. Cea 
mai rapidă creștere au înre
gistrat, în toți anii șesenalului, ra
murile producătoare de mijloace 
de producție, hotărîtoare pentru 
progresul întregii economii și în
zestrarea ei cu tehnică modernă : 
energia electrică și termică, side
rurgia, construcția de mașini, chi
mia. Odată cu aceasta s-au obți
nut realizări importante în dez
voltarea industriei bunurilor de 
consum, a cărei producție a cres
cut de două ori. S-a accentuat pro
cesul de diversificare a ramurilor 
și subramurilor industriale, a fost 
larg promovat progresul tehnic, au 
crescut complexitatea și varietatea 
produselor. Industria șj.-a. afirmat 
tot mai mult rolul de ramură con
ducătoare a economiei naționale.

Schimbări înnoitoare s-au pro
dus în geografia economică a țării 
pe baza înfăptuirii vastului pro
gram de investiții prevăzut de pla
nul șesenal. Comunicatul cuprinde 
o listă bogată de obiective in
dustriale al căror an de naștere 
este 1965 : mari întreprinderi ale 
chimiei și petrochimiei, com
plexe de industrializare a lem
nului, fabrici de materiale de 
construcții, noi unități ale in
dustriei ușoare și alimentare, 
în total, în perioada 1960 —
1965 au fost construite șl au început 
să producă, în toate ramurile industria
le, 502 întreprinderi și secții noi. 
Au fost dezvoltate și modernizate 
numeroase întreprinderi existente, 
s-a îmbunătățit în continuare re
partizarea teritorială a forțelor de 
producție. Investițiile efectuate 
în anii șesenalului — 211 miliarde 
lei — au sporit puterea economică 
a țării, avuția națională în intere
sul ridicării nivelului de trai al 
poporului.

Subjiniind rezultatele obținute 
în anii șesenalului în ridicarea e- 
ficienței economice a investițiilor, 
concretizată în creșterea mult mai 
rapidă a producției industriale de
cît a fondurilor fixe, Comunicatul 
menționează totodată că în 1965 
planul de investiții și de punere 
în funcțiune nu a fost realizat in
tegral. A întîrziat intrarea în func
țiune a unor unități industriale, 
spre exemplu în industria chimică, 
ceea ce a avut drept consecință 
nerealizarea planului îndeosebi la 
îngrășăminte chimice, fibre și fire 
artificiale, celuloză și hîrtie. Aces
te constatări obligă ministerele, în
treprinderile la concluzii care tre
buie să ducă la măsuri menite să 
evite în viitor defecțiuni similare.

Darea în exploatare a noi ca
pacități de producție, cu un înalt 
grad de tehnicitate, introducerea și 
extinderea în industrie a unor 
procedee tehnologice noi, a meca
nizării și automatizării, ridicarea 
calificării cadrelor au dus la creș
terea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. Compara
tiv cu anul 1959, productivitatea 
muncii a fost în 1965 cu 61 la sută 
mai mare, iar prețul de cost a fost 
redus cu 18 la sută.

Șesenalul rămîne în istoria țării 
ca perioada în care s-a încheiat 
procesul complex al cooperativi
zării agriculturii, care a marcat ge
neralizarea relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie, 
triumful deplin al socialismului la 
orașe și sate. Cifrele Comunicatu
lui oglindesc dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
îmbunătățirea activității gospodă
riilor agricole de stat, întărirea 
din punct de vedere economico- 
organizatoric a cooperativelor a- 
gricole de producție. După cum 
arată Comunicatul, rezultatele ob
ținute în 1965 în producția agricolă 
sînt, în ansamblu, mai bune decît în 
1964. Recolta de cereale a fost de 
12,6 milioane tone — cea mai mare 
producție obținută pînă acum în 
agricultura țării noastre. In perioa
da 1960—1965, producția totală me
die anuală la principalele culturi o 
depășește considerabil pe cea obți-

Haralambie VLASCEANU
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Oțelul proaspăt elaborat se toarnă în llngotlere. (Imagine 
cotidiană de la oțelăria Combinatului siderurgic Hunedoara) 
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CETĂȚEANUL
FĂRĂ SIMȚUL

CETĂȚENESC
Pe aparatul telefo

nic scrie : „Introduceți 
o monedă de 25 
bani'... El vede, citeș
te — și introduce o 
monedă veche, nepo
trivită. Și așteaptă să 
vină tonul — tonul nu 
vine, și-atunci se miră : 
de ce n-o fi venind ? 
De la mirare, frece u- 
șor la furie. Iși consu
mă furia izbind apara
tul cu pumnii. Apoi în
treabă în dreapta, în 
stînga : unde-o fi,
domnule, un telefon 
public ? De data asta, 
introduce o monedă 
de 25 bani. Dar fonul 
înfîrzie. Și din nou iz
bituri. Și iar : unde-o 
fi, domnule, un tele
fon ?... Cu al treilea 
are noroc ; vine tonul, 
vorbește, e mulțumit. 
Dar cînd să plece se 
uită în jur, iar dacă 
nu e nimeni — mai iz
bește, o dată ; poate, 
cine știe, recuperează 
moneda. O convorbire, 
trei telefoane defecte. 
Altfel, teoretic, este 
de acord că avutul ob
ștesc, bunurile comu
ne trebuie păstrate.

Poposind înfr-o du
minică la o braserie

Nicolae ȚIC

mult frecventată de 
turiști, am convenit că 
toate-s bune, în afară 
de niște... mărunțișuri. 
Scrumiere n-aveți ? O 
s-avem mîine, luni... 
Astfel, am aflat că în 
fiecare luni, pe la 
prînz, se făcea aprovi
zionarea cu scrumiere, 
facîmuri. Cine nimerea 
la braserie lunea, mar
țea, avea de foafe. De 
miercuri încolo, scru
mierele se împuținau. 
Duminica lipseau. Cî- 
teodafă se transformă 
în amintire, o plăcută 
amintire de la braseria 
X. A plecat omul cu 
mașina încărcată de 
prieteni spre munte, 
spre mare. Cei de pe 
bancheta din spate se 
plîng că n-au unde să 
pună scrumul. Nu cum
va să-l scuturați pe 
jos I avertizează stă- 
pînul mașinii. Așteptați 
să ajungem la o bra
serie... Mașina e a 
lui, comoara lui, bra
seria — a statului I 
Pentru un șofer în

Este un adevăr axiomatic că uni
versitățile, institutele de cercetare, 
ca și celelalte unități științifice din 
țară trebuie să-și întemeieze acti
vitatea pe principiul sănătos și 
rodnic al muncii colective. însăși 
istoria dezvoltării științei, mai ales 
în condițiile contemporaneității, do
vedește, ca o realitate de necon
testat, că descoperirile științifice 
se afirmă tot mal frecvent ca rod 
al eforturilor reunite ale unor co
lective din ce în ce mai largi de 
cercetători. In timp ce în trecut 
predominau aspectele muncii știin
țifice individuale, aportul distinct 
al unor prodigioase personalități 
— de pildă un Copernic, Kepler, 
Newton, Darwin etc. — cu cît ne 
apropiem de zilele noastre se re
marcă o preponderență a realiză
rilor științifice colective, în care 
aportul personalităților remarcabile 
este inseparabil de strădaniile sus
ținute ale unuia sau chiar mai mul
tor colective de specialiști, cîte 
o dată chiar din științe diferite.

Caracterul colectiv al muncii în 
știința contemporană este o nece
sitate dictată de însuși procesul de 
dezvoltare a științei. In acest sens, 
termenului de muncă colectivă i se 
poate atribui un înțeles larg, mai 
cuprinzător, înțelesul unei colabo
rări între ramuri și cercetători de 
diferite specialități. Bagajul de cu
noștințe a crescut și prește atît de 
rapid și de vast în toate ramurile, 
disciplinele științifice se diversifi
că atît de prolific, concomitent cu 
procesul de interferență a ramuri
lor care se întrepătrund și fertili
zează reciproc, îneît specializarea 
și, o dată cu ea, ca un corolar, 
munca colectivă, colaborarea din
tre cercetătorii de profil asemănă
tor șl cu cei din alte domenii, a- 
par ca o condiție esențială a pro
gresului științific.

Fără o asemenea colaborare, 
fără eforturi colective ar fi consi
derabil îngreunată abordarea și 
soluționarea unor probleme ale 
așa-numitelor științe de graniță 
sau de contact, ca biochimia, chi- 
mia-fizică, geochimia etc. Firește, 
fiecare din aceste științe, cu res
pectivele forțe științifice și unități 
de cercetare, urmărește problemele 
specifice dintr-un punct de vedere 
propriu, dar o colaborare insufi
cientă slăbește forțele comune și 
creează pericolul paralelismelor, 
cu irosirea de timp, eforturi și ma
teriale. O mai strînsă coordonare 
a cercetărilor și, pe această bază, 
o colaborare sistematic instituită, 
va permite ca investigațiile unită-

ților de cercetare cu profil asemă
nător să nu se suprapună, ci să se 
continue șl să se completeze fruc
tuos.

Legăturile de colaborare s-au 
dezvoltat în ultimii ani în diferite 
domenii între centrele șl unitățile 
noastre științifice și de cercetare, 
dar este necesar ca acestea să se 
desfășoare într-un mod mai orga
nizat și în forme mai complexe. Me
rită relevată, bunăoară, impor
tanța unei asemenea forme cum 
sînt planurile comune de cerce
tare ; ele ar crea un cadru or
ganizat unei colaborări care 
nu de puține ori cunoaște 
doar aspecte sporadice, întîmplă- 
toare, ar stabili unele obiective co
mune și ar permite înmănuncherea 
forțelor umane șl materiale ale mai 
multor colective științifice. De pildă, 
prin elaborarea unui plan comun 
de cercetare pentru facultățile de 
medicină umană, veterinară, Insti
tutul de inframicrobiologie. Institu
tul de cercetări veterinare șl pro
duse biologice „Pasteur" șl institu
tul „Dr. I. Cantacuzino' s-ar putea

Director în Direcția generală 
a Miliției

— Avînd în vedere continua in
tensificare a circulației pe drumu
rile publice, ce măsuri preconizați 
pentru dirijarea cît mai bună, pen
tru evitarea accidentelor ?

— Intensificarea circulației pune 
probleme din ce în ce mai mari 
pentru circulația rutieră. S-au luat 
măsuri de instalare a unor mijloa
ce moderne de semnalizare rutieră 
— indicatoare reflectorizante, se
mafoare electrice, mai multe mar
caje orizontale ; acordăm o mai 
mare atenție popularizării regulilor 
de circulație, îmbunătățirii proce
sului de învățămînt și de selecție 
a viitorilor conducători de autove
hicule.

Constatîndu-se, în urma unui 
studiu, că în preajma barierelor 
C.F.R. se produc mai frecvent ac
cidente, în regiunile Oltenia, Ba
cău, Brașov s-au construit pasaje 
denivelate. Altele urmează să se

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare in pag. a III-a)
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ORAȘUL ALB

drum spre Iarbă verde 
nici frapierele nu sînt 
de lepădat : dacă, 
doamne ferește, rămî- 
ne în pană do benzi
nă? — ori se scurge 
apa din radiator ? I 
Doar braseriile și res
taurantele statului au 
atîtea scrumiere și 
frapiere I

In casa lui e atent 
și ordonat. Se așază 
cu grijă pe scaun și 
tot așa pe canapea, nu 
cumva să se strice sca
unul ori să se rupă 
arcurile canapelei. 
Controlează mobila 
zilnic, o zgîriefură îi 
dă dureri de cap. Se 
uită urîf la musafirii 
care se răsucesc prea 
mulf pe scaun. Asta 
e mobila lui. Dar de 
afîfa cumințenie cas
nică vrea să se răs
cumpere. la să vedem 
cum sînt banchetele 
astea de plastic din 
troleibuze ? Ce califa- 
tafe are plasticul ? Și 
se convinge de calita
te tăind cu lama sau 
cu briceagul... El nu 
uită cîți bani a dat pe

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

ț
ii

J

f: 
! 
*

H VIAȚA DE PARTID

(jiwj, « H-aj

!
îl

e „Aduceți 
trupele acasă!"

ÎN NUMEROASE ORAȘE ALE 
S.U.A. AU LOC MARȘURI ȘI DE
MONSTRAȚII DE PROTEST ÎM
POTRIVA AGRESIUNII AMERI
CANE ÎN VIETNAM.

• OPERAȚIUNEA HONOLULU
(Comentariu pe marginea 

consfătuirii care a avut loc Ia 
începutul săptămînll trecute 
între oficialități americane șl 
căpeteniile regimului mario
netă sud^vletnamez).

In orașul acesta 
alb, parcă de mar
mură, durat pe țăr
mul Mării de Răsărit, 
între versantele îm
pădurite ale munților 
Banren, în orașul a- 
cesta întemeiat cu 
veacuri în urmă, nu 
au o vîrstă mai mare 
de 12 ani nici blocu
rile, nici bulevardele, 
nici bibliotecile, nici 
măcar arborii. Acum 
13—15 ani, nimic nu 
mai rămăsese în pi
cioare. Zeci de mii de 
bombe și obuze, a- 
runcate de agresorii 
americani din văzduh 
ori de pe mare, în 
cursul a 2 300 de bom
bardamente, transfor
maseră Hamhînul în- 
tr-o mare de ruine.

Nimic nu mai ră
măsese în picioare. 
In afară de oameni. 
Cei tineri se-nrolase- 
ră în armată, pornind 
să apere patria, par
te din ei pe crestele 
munților Kimkang, 
vestiții „Munți de 
.diamant", la cotele 
legendare 1211 și 351. 
Cei rămași au recu
perat de sub tirul pi
raților unele utilaje 
șl mașini, transpor- 
tîndu-le în subterane 
și reprofllîndu-le pe 
nevoile apărării pa
triei. Și tot aici, în 
subterane, un grup de 
•cercetători coreeni, 
In frunte cu reputatul 
savant Li Sîn Ki, pu
nea la punct, cu 14 
ani în urmă, proiec
tul îndrăzneț al pro
ducerii de țesături 
din piatră de calcar. 
Proiectul acesta era 
un capitol din planul

elaborat de partid 
privind transformarea 
resurselor minerale 
de care dispune Co
reea în produse și 
bunuri pentru oameni. 
Hamhînul și împreju
rimile sale, bogate în 
rezerve de calcar, an
tracit, lemn, stuf, zinc, 
plumb ofereau chi
miei o puternică sur
să de materii prime. 
Și oamenii l-au desti
nat chimiei, chiar a- 
tunci cînd din oraș 
nimic nu mai rămă
sese în picioare. In 
afară de ei...

„Viteza 
vinalonului"

In orașul chimiei 
coreene, muntele și 
marea își dispută în- 
tîietatea nu numai în 
peisaj. Munții Banren 
ocrotesc cu umerii lor 
uriași cartierele de 
locuit și dăruiesc o- 
rașului milenarele lor 
economii subterane. 
JMarea oferă orașului 
o poartă economică 
spre lume, iar litora
lul ei, pe o lungime 
de cîțiva kilometri, a- 
dăpostește cartierul 
industrial, cartierul 
chimic — uzina de vi- 
nalon, uzina de în
grășăminte chimice, 
fabrica de medica
mente de sinteză.

Prima este o con
strucție modernă, do
tată cu mașini meca
nizate sau automati
zate. Proiectul uzinei 
aparține colectivului 
de chimiști coreeni 
condus de dr. Li Sîn 
Ki, iar utilajele, ex-

ceptînd aparatura de 
control, întreprinderi
lor coreene construc
toare de mașini. în a- 
ceastă uzină s-a năs
cut expresia „viteza 
vinalonului" — răs- 
pîndită astăzi nu nu
mai la Hamhîn, ci în 
întreaga Coree popu
lară. Ea definea, ini
țial, ritmul rapid în 
care se desfășurase 
construcția uzinei de 
vinalon : în 18 luni, 
piintr-o mare cheltu
ială de energie, ini
țiativă și abnegație, 
oamenii muncii din 
Hamhîn au ridicat 
peste 50 de clădiri, 
pe o suprafață de 50 
de hectare, lungimea 
conductelor insta
late (580 de kilometri) 
depășind lungimea 
fluviului Tedongan. 
Uzina oferea materia 
primă necesară bu
nurilor de consum și 
îndeosebi îmbrăcă
mintei. Astăzi, țesă
turile fabricate (la lă
țimea convențională) 
din vinalonul produs 
■la Hamhîn ar putea 
încinge de trei ori 
Pămîntul, pe la Ecua
tor.

Inginerul-șef al u- 
zinei, Iun Ge Hi, cal
cula că producția de 
vinalon va fi dublată 
(20 000 de tone) în
tr-un termen scurt 
(„viteza vinalonului"), 
prin creșterea pro
ductivității, ridicarea 
nivelului tehnic al 
muncitorilor, tehni-

lon CÂRJE

(Continuare 
în pag. a IV-a)

SOSIREA DE LA LONDRA A DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

Duminică la amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la Lon
dra, delegația guvernamentală ro
mână condusă de Alexandru Bîr- 
lădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care la in
vitația guvernului britanic a fă
cut o vizită oficială în Marea Bri- 
tanie.

Din delegație au făcut parte 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Delegația a fost însoțită de con
silieri și experți.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Janos Fazekaș, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Gaston Marin, 
Roman Moldovan și de Emil Dră- 
gănescu, Ion Marinescu, Constan
tin Scarlat, Aurel Vijoli, miniștri, 
precum, și de membri ai conducerii 
unor ministere economice, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. .

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Marii Britanii la Bucu- 
rești- (Agerpres)

© REPUBLICA DOMINICANĂ:

Grevă generală 

pe termen nedefinit
La Santo Domingo au conti

nuat schimburi de focuri.

• A DISPĂRUT... CĂUTÎND

BOMBELE PIERDUTE

Misterul unui avion american 
aflat în misiune deasupra Spa
niei.



PAGINA 2 SC1NTEM
BSSfSSBSSSSSSSSXSSSSSSSSeSZZl5zSJxEtădEBEZ55i3E25d2i3*C2SjîO22XSH crza "1

LĂRGIMEA Șl PROFUNZIMEA- 
două dimensiuni esențiale

VACANTA STUDENȚEASCA
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ale muncii politice de masă
Amploarea crescîndă a partici

pării maselor la opera de con
strucție socialistă, de transforma
re în realitate a Directivelor Con
gresului al IX-lea al P.C.R., face 
să sporească continuu rolul și în
semnătatea muncii politice de 
masă. Aceasta determină Comite
tul regional P.C.R. București să a- 
corde o atenție deosebită perfec
ționării ei continue, ca parte inte
grantă a muncii ideologice pe care 
o desfășoară. Din nenumăratele 
probleme care se ridică în acest 
domeniu, mă voi referi la două, 
ambele esențiale — sfera de cu
prindere și eficacitatea. Este vor
ba de laturi distincte, totodată 
strîns legate și care, îmbinîndu-se 
organic, ilustrează corelația dintre 
abordarea în lărgime și în pro
funzime, dintre mijloace și scop.

Cornel BÂJENARU 
secretar al Comitetului regional 

P.C.R. București

Sfera de cuprindere 
este condiționată de 
caracterul diferențiat, 
pornind de ia cunoa
șterea realităților, 
a cerințelor actuale

în vederea creșterii producției a- 
gricole, a orientat munca politică 
de masă spre larga ei populari
zare, ceea ce a făcut ca ea să fie 
aplicată de aproape 2 000 de bri
găzi de cîmp și zootehnice.

Asemănător am procedat cu ex
periența muncii politico-educative 
din comuna Potlogi, raionul Titu. 
Chiar și în condiții climatice ne
favorabile, cooperativa agricolă de 
producție de aci obține an de an 
recolte mari la cereale, cartofi, 
floarea-soarelui, o producție mare 
de lapte. La obținerea acestor re
zultate a contribuit din plin și 
munca politico-educativă de masă, 
în cadrul căreia s-au încetățenit 
expunerile și convorbirile pe teme 
agrozootehnice, expozițiile agricole, 
sărbătorirea fruntașilor și eviden- 
țiaților în muncă, schimburile de 
experiență între brigăzile de cîmp 
fruntașe și între îngrijitorii de ani
male, serile de calcul, întîlniri ale 
fruntașilor cu ceilalți țărani. Cămi
nul cultural — centrul vieții cultu
ral-educative a satului — acționea
ză „pe front larg" în vederea dez

Ce concluzii se desprind din ex
periența organizației regionale de 
partid privind lărgirea sferei de 
cuprindere a muncii politice de 
masă la sate ?

O primă constatare de netăgă
duit : ea crește continuu an de an, 
cuprinde straturi mereu mai largi 
ale populației. Dezbaterile și expu
nerile pe teme din trecutul de 
luptă al poporului nostru, despre 
cele mai importante probleme ri
dicate de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, explicarea mă
surilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1965, a con
ținutului Statutului C.A.P., al Uni
unilor cooperativelor agricole și 
Casei de pensii s-au adresat unui 
auditoriu format din zeci de mii 
de țărani cooperatori.

Firește, ecoul, influența ei sînt 
cu atît mai mari cu cît munca po
litica de masă se desfășoară dife
rențiat, în funcție de preocupările 
diferitelor categorii sociale și de 
condițiile specifice. Sfera de cu
prindere a muncii politice a cres
cut mult, dar tot atît de adevărat 
este că rămîne încă în urma 
interesului oamenilor față de toate 
problemele interne și externe con
temporane.

Spre a cuprinde un cadru mai 
larg se cere o mai mare operativi
tate, combaterea tendinței de a aș
tepta pasiv indicații, expuneri, lec
tori „de la centru". La sate mun
cește astăzi un puternic activ de 
partid, s-au format numeroși in
telectuali. De ce altceva este ne
voie decît de inițiativă și price
pere spre a fi folosiți pentru in
tensificarea muncii politice ? Iată 
„resurse locale" importante a- 
ilate Ia indemîna fiecărei orga
nizații de partid.

Un bun exemplu, în această pri
vință, îl constituie experiența Co
mitetelor raionale P.C.R. Zimnicea 
și Giurgiu. Aici au fost create 
grupe de lectori și conferențiari 
specializați pe probleme și reparti
zați pe grupuri de comune, care 
nu numai că prezintă expuneri, 
dar ajută la formarea de noi cadre 
de lectori la sate.

Calitatea expunerilor depinde de 
alegerea unor teme care să intere
seze auditoriul căruia ne adresăm, 
să răspundă unor probleme actuale, 
majore. Or, elaborarea unei tema
tici judicioase nu poate fi o treabă 
făcută din birou, după același ca
lapod. Noi vom extinde prac
tica încetățenită la Comitetele 
raionale și orășenești de partid 
Zimnicea, Giurgiu, Călărași și Fe
tești care, înaintea definitivării te
maticii expunerilor, se consultă cu 
numeroși activiști de partid, spe
cialiști, oameni ai muncii.

Eficacitatea muncii politice de 
masă depinde în măsură hotărî- 
toare de desfășurarea ei nu pe 
campanii, cu „salturi" și „pau
ze", ci în mod sistematic, perma
nent. Cu prilejul unor sărbători 
sau al unor evenimente deosebite, 
Comitetele raionale de partid Ro
șiori de Vede, Alexandria, Lehliu 
desfășoară largi acțiuni în vede
rea mobilizării oamenilor muncii 
pentru obținerea de rezultate cît 
mai frumoase în muncă. Aceasta 
este bine ; rău este însă atunci cînd 
îndată după ce evenimentul res
pectiv a trecut, activitatea slăbește.

De la „modei"

voltării conștiinței socialiste a ță
ranilor, îmbogățirii cunoștințelor lor 
politice, lărgirii orizontului cultural. 
In același timp, organizațiile de 
partid din comună dezvoltă munca 
de la om la om, agitația vizuală, 
convorbirile la locul de muncă, în 
brigăzi, la ferme. Toate acestea 
ne-au determinat să folosim re
zultatele obținute aici ca un mij
loc de exemplificare concretă, de 
ridicare a nivelului muncii politi
co-educative la sate. Comitetul re
gional a inițiat la Potlogi un schimb 
de experiență la care au participat 
secretarii cu propaganda ai comite
telor raionale, instructorii cu mun
ca politică. Secția de propagandă a 
comitetului regional a editat o bro
șură despre căminul cultural de 
aici. Semințele răspîndite în felul 
acesta au încolțit într-un șir de co
mune ale regiunii. Nu e mai puțin 
adevărat că unii activiști care au 
participat la schimbul de experien
ță și-au considerat datoria împli
nită o dată cu notarea însemnărilor 
în carnet sau prezentarea unei 
informări în fața comitetului de 
partid de care se ocupă.

Esențialul —
rezultatele practice

Iată un exemplu care ilus
trează cît de dăunător este forma
lismul în munca politică. Inițiind o 
largă acțiune pentru irigarea în a- 
cest an prin mijloace locale a 4 500 
ha teren, Comitetul raional P.C.R. 
Oltenița a prevăzut, paralel cu mă
surile tehnico-organizatorice, in
tensificarea muncii politice de ma
să. începutul urma să-1 constituie o 
consfătuire organizată la C.A.P. 
Hotarele, unde se aprecia că re

zultatele sînt dintre cele mai bune. 
Ajungînd însă aci, secretarii orga
nizațiilor de bază au constatat că 
îndrumările privind munca politi
că pieriseră sufocate de puzderia 
indicațiilor tehniciste privind dia
metrul țevilor de captat apa și a- 
dîncimea canalelor de aducțiune.

Cîteodată întîlnești tovarăși care, 
spre a scoate în evidență amploarea 
muncii politice de masă, înșiră un 
noian de cifre și procente ; cîte pa
nouri, grafice, gazete de perete, cu 
cît a crescut numărul expunerilor, 
convorbirilor, auditorilor. Ar părea 
că totul merge bine, dar dacă te in
teresezi de rezultate, constați 
că mai sînt destule lucruri care 
șchioapătă. Desigur, cifrele își au 
și ele rostul, semnificația, dar a te 
limita la ele sau a le pune pe pri
mul plan este dăunător, căci nu 
scoate la lumină elementul princi
pal — și anume aportul muncii po
litice de masă la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid. Or, tocmai 
acesta este criteriul de apreciere a 
muncii politice. Nici numărul ma
nifestărilor, al participanților, nici 
varietatea formelor folosite nu re
prezintă un scop în sine, deși evi
dent multe depind de ele; 
esențial este cît de adine pătrunde 
cuvîntul partidului în mase, cum le 
atrage Ia înfăptuirea obiectivelor 
stabilite.

Desigur, eficacitatea nu trebuie 
înțeleasă în mod simplist, mecanic, 
putîndu-se concretiza oricînd în 
cifre, diagrame. Munca politi
că „pune umărul", dar influența 
ei nu se realizează direct, nemijlo
cit, cum se petrec de multe ori lu
crurile în domeniul tehnic, organi
zatoric, ci se exercită prin ecoul 
pe care-I determină în conștiința 
oamenilor, în felul lor de a gîndi 
și a acționa. Tocmai de aici de
curge complexitatea, specificul 
acestei laturi a muncii de 
partid. în orice condiții însă 
pe primul plan se află nu FORME
LE, ci CONȚINUTUL muncii politice, 
OBIECTIVELE spre care tinde.

Comitetul regional a atras atenția 
Comitetului raional de partid Dră- 
gănești-Vlașca asupra tendinței de 
a neglija sau ignora în analizele 
privind consolidarea economică a 
cooperativelor agricole de producție 
din raion sarcinile proprii muncii 
politice. Se poate oare ajunge la re
zultatele scontate cînd se „uită" de 
această latură esențială a muncii 
de partid, cînd se trece pe un plan 
secundar convingerea oamenilor 
despre justețea măsurilor stabilite, 
despre foloasele ce decurg din ele, 
despre căile privind aplicarea lor ?

Comitetul regional P.C.R. Bucu
rești analizează periodic desfășu
rarea muncii politice de masă, sta
bilește obiectivele ei corespunzător 
cerințelor fiecărei etape, organizea
ză cu regularitate schimburi de pă
reri între secretarii cu problemele 
de propagandă ai comitetelor raio
nale și orășenești de partid spre 
a generaliza cele mai eficace forme 
și metode ale muncii politice de 
masă. Comitetul regional orientează 
organizațiile de partid să-și intensi
fice preocuparea pentru cultivarea 
în rîndurile maselor largi a atitu
dinii înaintate față de muncă, față 
de avutul obștesc și de îndeplini
rea îndatoririlor sociale, față de 
respectarea legalității socialiste. 
Apîicînd indicațiile Congresului al 
IX-lea al P.C.R., urmărim să ridi
căm continuu nivelul muncii poli
tice de masă, să sporim eficacitatea 
ei. Ne propunem să cuprindem în 
sfera muncii politice de masă sate
le și cătunele cele mai îndepărtate, 
să-i imprimăm un caracter tot mai 
activ, militant, cu o forță spo
rită de convingere și influențare.

La Sinaia 900 de student! român! șl strâini iș! petiec în 
aceste zile vacanța de iarnă — prilej de recreare și de re

împrospătare a forjelor Foto : R. Costin

O Teatrul de Operă și Balet : 
AIDA — 19.
• Teatrul de Comedie : TROILUS 
ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : CO- 
LOMBE — 20, (sala Teatrului evre
iesc de stat) : SCAUNELE — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului Național 
„1. L. Caragiale") : BILLY MINCI
NOSUL — 19,30.
® Teatrul Mic : 104 PAGINI DES
PRE DRAGOSTE (spectacol prezen
tat de Teatrul din Ploiești) — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : HARAP 
ALB — 15,30.
© Teatrul satiric-muzicăl „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZA — 20.

CINEMATOGRAFE
• TOM JONES : Patria, București, 
Feroviar, Modern.
• DEPĂȘIREA : Republica, Festi

val, Floreasca, Rahova (la toate 
completarea Și acum... puțină gim
nastică).
O CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Luceafărul, Excel
sior (la ambele completarea Băia
tul și furtuna).
© CE S-A INTÎMPLAT CU BABY 
JANE : Capitol, Grivița, Gloria.
• PINGUINUL : Victoria.
O A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Central (completare Ele
vul de serviciu).
© ULTIMUL MILIARDAR : Lumi
na (completare Sculptorul și 
timpul).
• DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Union.
© PARISUL VESEL : Doina (com
pletare Călătorie imaginară).
© A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR 
OLIMPICE DE IARNA — ROȘU ȘI 
NEGRU — PLASMA : Timpuri noi.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE : Giulești (completare Marina
rii sovietici în Danemarca).
• CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — 
cinemascop : înfrățirea între po
poare (completare Arme ale cu
noașterii).
• MUNCILE LUI HERCULE : Da
cia.

la generalizare

De la ce trebuie pornit spre a 
ridica nivelul muncii politice de 
masă, spre a-i spori eficacitatea ? 
După părerea noastră, rezultate 
pozitive se obțin nu atît prin în
drumări și indicații generale, cît 
prin sprijinirea unei activități „mo
del", asigurîndu-se apoi larga ei 
popularizare și extindere.

Așa s-au petrecut lucrurile cu 
acțiunea „Dacă toate brigăzile ar 
lucra la fel de bine", inițiată de 
organizațiile de partid din C.A.P. 
Moșteni, raionul Alexandria. Co
mitetul regional a folosit această 
acțiune — constînd în aplicarea u- 
nui complex de măsuri agrozoo
tehnice, potrivit condițiilor fiecărei 
unități — ca o pîrghie puternică

Spiritul colestiv 
m știința sodsnă

(Urmare din pag. D

asigura o colaborare fecundă în 
domeniul combaterii unor boli ca 
tuberculoza, bruceloza, turbarea, 
rickettsiozele, dată fiind importan
ța practică deosebită pe care o 
prezintă prevenirea acestora în 
creșterea animalelor. Utilă ar fi și 
coordonarea unor planuri de cer
cetări ale catedrelor de medicină 
veterinară și de biologie, în spe
cial în domeniul geneticii. Fără în
doială că și în domeniul științelor 
tehnice sînt numeroase probleme 
de mare interes economic care 
și-ar putea găsi o rezolvare mai 
accelerată prin asemenea forme de 
conlucrare.

Desigur, îmbunătățirea munoii 
colective în știință trebuie privi
tă multilateral; ea trebuie să 
se realizeze atît pe plan „orizon
tal', între diferitele institute de 
învățămînt superior, prin orga
nizarea unei diviziuni a muncii, prin 
confruntări de ipoteze, schimburi 
de opinii, cit și pe „verticală*, în 
cadrul fiecărui colectiv de cerce
tări din institute sau de la catedre 
— de la preparatori pînă la șeful 
de catedră, de la laboratoarele 
uzinale la institutele ministerelor.

E drept că uneori se aud justi
ficat glasuri ale cercetătorilor care 
reproșează industriei că-i solicită 
prea rar și cere doar rezolvarea 
unor probleme secundare, mărunte. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
nici cercetarea științifică nu s-a 
preocupat să găsească modalități 
de antrenare a specialiștilor din 
producție — ingineri și tehnicieni. 
Slaba conlucrare dintre cercetători 
și specialiștii din producție a dus 
uneori la situații cînd investigații 
științifice care dăduseră rezultate 
favorabile în fazele de laborator, 
nu s-au dovedit adecvate pentru 
aplicarea în producție. Pe de altă 
parte, specialiștii din producție 
s-ar convinge și ei mai mult de ne
cesitatea și de avantajele aplicării 
rapide a rezultatelor acelor cerce
tări care rezolvă realmente nevoi 
productive de mare stringență — și 
ar milita mal intens, alături de cer
cetători, pentru aplicarea lor. Aș 
cita cazul fotorezistențelor pen
tru automatizare, pe care un co
lectiv al Institutului de fizică 
al Academiei le-a produs și 
care nu și-au găsit o aplicare 
corespunzătoare în producție nici 
chiar în întreprinderea pentru 
care au fost realizate în mod ex
pres — Laminorul de la Roman.

Dar, în afară de aceste aspecte, 
care țin mai mult de organi
zarea conlucrării, de laturile în- 
tr-un anumit sens exterioare, mi 
se pare esențial de subliniat im
portanța dezvoltării unei atmos
fere de muncă colectivă în in

teriorul fiecărei unități de cerce
tare științifică. Mă refer la stator
nicirea și dezvoltarea unui spirit 
colegial care să îmbine exigența 
înaltă cu întrajutorarea, să stimu
leze gîndirea proprie și totodată 
schimbul fructuos de opinii și ex
periență, să asigure o judicioasă 
distribuire a sarcinilor și temelor 
de cercetare, să urmărească creș
terea eficacității cercetărilor, afir
marea noului în știință.

In acest sens trebuie să se asi
gure o mai largă consultare între 
cercetători din aceeași disciplină 
științifică sau de specialități dife
rite. Unele institute de cercetare 
departamentale, printre care și In
stitutul de proiectări în construcții 
și materiale de construcții, nu acor
dă suficientă atenție organizării 
mai multor simpozioane, sesiuni 
științifice, în cadrul cărora cerce
tătorii să dezbată probleme care-i 
preocupă. De mare utilitate ar fi și 
organizarea unor astfel de acțiuni 
cu participarea mai multor unități 
de cercetare — institute ale Aca
demiei, departamentale, laboratoa
re uzinale etc. Acestea ar asigura 
și lărgi posibilitățile de afirmare 
ale tinerilor cercetători.

Dezvoltarea muncii colective, a 
colaborării este cerută și de nece
sitățile folosirii din plin a bazei 
materiale de cercetare. Statul nos
tru asigură cercetării științifice o 
dotare substanțială, în continuă 
perfecționare și modernizare, dar 
cerințele de utilizare mari, sarci
nile sporite, solicitarea de multe ori 
a acelorași aparate de către cer
cetători din ramuri diferite, cît și 
criteriile de economicitate impun 
folosirea ei cu maximum de randa
ment. Să citez un singur exemplu, 
mărunt în aparență dar deosebit de 
semnificativ : colectivul catedrei 
de zăcăminte minerale utile de la 
Institutul de petrol, gaze, geologie 
avea nevoie urgentă de... 500 gra
me methyl-ethyl-caetona, dar nu 
și le-a putut procura, ceea ce a 
dus la perturbații în activitatea sa, 
în timp ce laboratorul petrochimic 
deținea 15 kg din această sub
stanță fără să o folosească. Iar 
asemenea exemple se pot multipli
ca pe o scară mult mai largă. Nu 
rareori instalații moderne, scump 
plătite și de mare utilitate s? l . di
verse materiale necesare unor ex
periențe stau nefolosite de cei care 
le posedă, în timp ce alte colecti
ve științifice bat pasul pe loc din 
cauza lipsei lor.

Munca colectivă în știință, nece
sitate de prim ordin a epocii con
temporane, trebuie să devină o 
normă în activitatea colectivelor 
științifice, mari și mici, pentru sti
mularea și îmbogățirea cercetării 
științifice din țara noastră.

9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Bu- 
zești (completare Cînd soția e ple
cată).
O TRAGEȚI IN STANISLAS I : 
Crîngași, Vitan (completare Arhl- 
tecți, constructori, țesători).
• VIZITA — cinemascop : Bucegi, 
Miorița, Melodia.
® CATIFEAUA NEAGRĂ — cine
mascop: Unirea (completare Gara). 
O ȘAH LA REGE : Tomis, Flamura 
(la ambele completarea Adam șl 
Eva în Fiat lux).
© STEAUA BALETULUI : Flacăra 
(completare Sport nr. 6/1965), Auro
ra (completare O vînătoare neo
bișnuită).
• TATĂL SOLDATULUI : Munca 
(completare Elemente).
• OLD SHATTERHAND — cine
mascop : Popular, Ferentari.
• PROCESUL DE LA NURNBERG
— ambele serii : Arta, Volga.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop : Moșilor (comple
tare O vînătoare neobișnuită).
• SAȘA : Cosmos (completare 
Jumbo).
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Viito
rul (completare Cronică Ia un mi
racol),

• COLINA : Colentina.
O CAMERA ALBĂ : Progresul 
(completare Ajutor, mă înec).
e ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Lira (completare 
Pupăza din tei).
0 CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Dru
mul Sării.
© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVA- 
NO : Cotroceni.
O JUDEX : Pacea (completare 
Porțile de Fier).

• 19,00 — Telejurnalul de seară 
® 19,15 — Pentru copii : Barza și 
broasca. Pentru tineretul școlar 
„Ascultați, judecați, dezlegați", o 
2Q.00 — Telecronica economică o 
20,30 — întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care nu s-a 
răspuns încă ® 21,15 — Trei ta
blouri pe săptămînă • 21,30 —
Cînt pentru tine • 21,55 — Fil
mul „A treia rachetă" • 23,15 — 
Telejurnalul de noapte, Sport, Bu
letinul meteorologic.

fUN VAST \ 1
' H ITINERAR f 
f CULTURAL

gf .„dar lipsesc călăuzele T
:'«;W uit........ .

în urma anchetei „Un 
vast itinerar cultural... dar 
lipsesc călăuzele", publica
tă în „Scînteia" nr. 6 791, 
CONSILIUL ARTELOR 
PLASTICE DIN C.S.C.A. 
ne-a răspuns că biroul co
misiei „Muzee de artă" a 
discutat acest material 
și a luat o serie de 
măsuri, între care: 
organizarea unui curs de 
perfecționare a personalului 
științific din muzeele de artă; 
organizarea unei acțiuni pen
tru înzestrarea muzeelor cu 
noi lucrări de artă contem
porană românească.

MUZEUL DE ARTĂ AL 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA ne informează 
că materialul publicat a 
fost atent studiat în sec
țiile muzeului, precizînd 
că „în Consiliul științific al 
muzeului este examinată a- 
cum întreaga expunere per
manentă a Galeriilor, între al
tele șl pentru a se rezerva

un spațiu mai mare expo
zițiilor cu caracter temporar 
în scopul de a valorifica 
și populariza în condiții 
cît mai bune patrimo
niul artistic ce-l posedăm". 
Apreciind seriozitatea și 
caracterul argumentat al 
scrisorii de răspuns, tre
buie să remarcăm totoda
tă că unele probleme im
portante sînt discutate de 
pe o poziție de insuficien
tă receptivitate față de 
constatările și părerile ex
primate în cadrul anchetei. 
Ne-a surprins, de pildă, mo
dul categoric în care este 
contestată critica la adresa 
înzestrării standului de tipă
rituri al Muzeului. Răspunsul 
citează o serie de lucrări de 
care dispune standul — lu
crări a căror existență a fost 
deallminteri parțial amintită 
șl în anchetă — dar escamo
tează esența criticii respecti
ve, care avea în vedere ne
cesitatea unor materiale de

popularizare a secțiilor, a ga
leriilor muzeului, a celor mai 
importante piese din colecții, 
tipărituri actuale, comple
te și nu lucrări cu ca
racter general ori perimate. 
Deși între timp au mai a- 
părut unele lucrări noi, 
cum este ghidul Galeriei 
naționale, standul de tipă
rituri al muzeului consti
tuie încă o problemă des
chisă, la a cărei rezolvare 
va contribui apariția mate
rialelor de popularizare a- 
flate, după cum precizează 
răspunsul, sub tipar, ca și 
completarea în continuare 
a repertoriului de tipărituri 
conform cerințelor nu
meroșilor vizitatori ai mu
zeului. în materie de ghi
daj, răspunsul arată că 
s-a prevăzut o instalație mo
dernă de ghidaj acustic, care 
va intra în funcțiune în pri
mul trimestru al anului 1966.

Direcția MUZEULUI 
BRUKENTHAL DIN SI
BIU arată în răspunsul său 
că s-a străduit să îmbună
tățească calitatea ghidaje
lor. „Mai avem aci de 
luptat cu rutina, plictisea
la, cu dorința de a scăpa 
cît mai repede de grupul 
căre este îndrumat. Aceas
ta se întîmplă mai ales cu 
grupurile care prin O.N.T. 
vin „în grabă" la muzeu", 
în continuare, răspun
sul arată, printre altele : 
„Ne lipsesc cărțile poștale.

Credem că Editura Meridiane 
ar putea face mai mult în a- 
ceastă privință și ar putea e- 
dita pentru muzeele mai 
mari seturi de fotografii care 
să fie difuzate atît prin mu
zee cît și prin rețeaua co
mercială. Nici în ceea ce pri
vește pliantele nu stăm 
mai bine. Ne-am pro
pus ca în anul 1966 să 
tipărim pliante pentru fie
care secție a muzeului". 
Subliniind că a căutat și 
caută să pună în valoare 
colecțiile muzeului, pe li
nia profilului și tradiției 
sale, direcția muzeului a- 
rată că este justă critica 
făcută în anchetă cu pri
vire la insuficienta valori
ficare a colecției de artă 
feudală. în prezent se lu
crează la tematica secției 
de artă feudală, la dezvol
tarea acesteia.

MUZEUL DE ARTĂ DIN 
CLUJ ne răspunde că va 
depune eforturi pentru îm
bogățirea patrimoniului său 
artistic. De asemenea, după 
ce încearcă să justifice — 
neconvingător — întîrzie- 
rea pregătirii pentru tipar 
a unei prezentări a muzeu
lui, întîrziere criticată în 
anchetă, răspunsul ne a- 
nunță că textul pentru 
plancheta de prezentare ur
mează să fie predat Editu
rii Meridiane.

STATUILE

ORAȘULUI

într-un număr anterior 
al ziarului am publicat o 
serie de răspunsuri ale u- 
nor instituții vizate de an
cheta apărută sub titlul de 
mai sus în „Scînteia" nr. 
6763. Ulterior, am primit 
și alte scrisori de răspuns.

Ancheta a scos în evi
dență numeroase aspecte 
și probleme care sînt de 
resortul Consiliului Artelor 
Plastice din C.S.C.A. ; 
participanții s-au referit, 
de pildă, la organiza
rea concursurilor de crea
ție, la monumente izbutite 
care zac în depozite și la 
lucrări primitive care urî- 
țesc piețele și grădinile u- 
nor orașe, s-a vorbit despre 
necesitatea unei mai mari 
exigențe în materie de a-

chiziții, despre necesitatea 
acordării unui sprijin efi
cient organelor locale etc. 
în răspunsul său însă, 
CONSILIUL ARTELOR 
PLASTICE amintește doar 
despre niște indicații date 
organelor în subordine 
pentru... efectuarea unor 
studii și elaborarea unor 
propuneri, menționînd tot
odată că va fi organizată o 
consfătuire pe țară consa
crată dezbaterii probleme
lor artei monumentale. 
Studii și dezbateri, după cum 
știm, s-au mai făcut. întreba
rea este ce măsuri practice, 
concrete se iau pentru reme
dierea neajunsurilor I

La fel de vag și de ne
concludent este și răspun
sul trimis redacției de SFA
TUL POPULAR AL CAPI
TALEI, în pofida faptului 
că multe dintre observațiile 
și crificile formulate de par- 
ticipanfii la anchetă vizau în 
mod direct și Comitetul de cul
tură și artă al orașului Bucu
rești. Intre altele, ancheta a 
scos în evidență întîrzierea 
ridicării unor monumente im
portante prevăzute în hotă- 
rîri de partid șl de stat, a 
cuprins sugestii privitoare la 
împodobirea parcurilor, a 
piețelor și a magistralelor 
Capitalei, la înlocuirea ori 
reamplasarea unor lucrări etc. 
Față de caracterul concret 
al exemplelor amintite și de 
acuitatea, de însemnătatea

problemelor relevate în ca
drul anchetei, răspunsul este 
foarte laconic, fără referiri e- 
dificatoare la măsuri imediate 
și de perspectivă.

COMITETUL EXECU
TIV AL SFATULUI POPU
LAR AL REGIUNII IAȘI, 
arată, în răspunsul său, 
că „și în orașul nos
tru sînt cazuri cînd u- 
nele lucrări așteaptă prea 
mult pînă a fi montate, din 
cauza nestabilirii la timp 
a amplasamentelor, a gre
utăților de procurare a 
pietrei necesare soclurilor". 
Se mai arată că achizi
ționarea lucrărilor de către 
comisiile de specialiști din 
localitate va fi făcută pe vi
itor cu mai multă grijă șl că 
unele monumente amplasate 
neadecvat vor ti puse mai 
bine în valoare. „în ceea ce 
privește noile ansambluri 
de locuințe ce se află în 
proiectare — subliniază 
răspunsul — comitetul exe
cutiv al sfatului popular 
regional a dat indicații 
D.S.A.P.C.-ului ca, în baza 
legilor în vigoare, să pre
vadă valori și pentru lu
crări de artă : statui, mi- 
cromonumente pentru spa
ții verzi și jocuri de copii, 
panouri decorative, fresce 
la magazine, școli etc., ele
mente de arhitectură spe
cifică etc. Considerăm că 
prin măsurile luate de a con- |

stitui o comisie formată din 
artiști plastici, arhitecți, 
oameni de știință, se vor 
putea înlătura deficiențele 
care au existat pînă în pre
zent în privința alegerii și 
amplasării monumentelor 
în orașul și regiunea Iași", 

în cadrul anchetei s-a 
semnalat că la Bacău și la 
Slănic o seamă de busturi 
ale unor clasici ai literatu
rii noastre stau nemontate 
de luni de zile, în aștepta
rea soclurilor. Răspunzînd 
redacției, COMITETUL E- 
XECUTIV AL SFATULUI 
POPULAR REGIONAL 
BACĂU ne informa că au 
fost luate măsuri de supli
mentare a fondurilor sfa
turilor populare orășenești 
respective, necesare mon
tării statuilor amintite. 
Lucrările urmau a fi 
executate în luna decem
brie 1965 — preciza
răspunsul. Dar, după cum 
ne-a relatai secretarul Co
mitetului regional de cultură 
și arfă Bacău, la Slănic au 
fost montate pînă acum doar 
două din cele patru busturi 
de scriitori; la Bacău, sta
tuia lui Creangă își așteaptă 
încă soclul, întîrzierea fiind 
pricinuită de lipsa de interes 
a secției de gospodărie co
munală a sfatului popular o- 
rășenesc, care dispune de 
toate condițiile. Și totuși, 
cînd se va efectua lucrarea 
atîta vreme tergiversată ?,



• La Craiova se fac importante lucrări de amenajare șl 
renovare a clădirii care va adăposti, începînd din toamnă, 
universitatea din acest oraș. Aici vor învăța circa 2 200 de 
studenți.

SPORT

telefonic, un scurt interviu :

(7

Absențe nemotivate

m la aruncarea greu-

— Concurenți mulți; au 
fost și rezultate bune ?

slab la care s-au 
numeroși concu-

— Cum s-au comportat 
înotătorii noștri ?

— Cum apreciați evolu
ția hocheiștilor români ? 
Cine s-a remarcat în mod 
special ?

revenit și a încheiat turneul 
în mod strălucit, la fel cum 
de altfel îl și începuse. E- 
chipa în totalitate a avut 
un finiș foarfe bun. Cel mai 
valoros jucător al lotului a 
fost Varga.

— Care să fie explica
ția ?

— Cîteva cuvinte des
pre valoarea echipelor 
participante la actuala U- 
niversiadă.

Ieri, la Torino, a avut loc festivifafea de închi
dere a „Universiadei albe*, marea competiție spor
tivă rezervată sfudenfilor din întreaga lume. Rezul
tatele sportivilor români sînf : locul doi (din nouă 
echipe) la hochei și locul cinci (din... cinci) la pa
tinaj artistic — perechi.

Antrenorul echipei de hochei, MIHAI FLAMA- 
ROPOL, 'ne-a acordat,

— Cine a participat și 
cu ce ocazies-a organizat- 
concursul de la Buda
pesta ?

slf al doilea (în 1' 11" 5/10), 
la 3 zecimi de secundă du
pă învingător. Șoptereanu 
s-a clasaf al patrulea. Mo- 
raru a concurat în prima zi 
la 100 m liber și la 100 m 
delfin. De fiecare dată a 
ocupat locuri slabe 
respectiv 8), însă cu

liniștitoare. La

In sala Floreasca II, concurs republican de atle
tism pentru juniorii mari. Interlocutorul nostru este 
prof. VICTOR FIREA, secretarul general al fede
rației române de specialitate.

în piscina acoperită de la Budapesta a avut loc 
un concurs international de natafie, la care au parti
cipat și înotătorii români Anghel Șoptereanu, Vasile 
Costa și Vladimir Moraru.

Referitor la acest concurs, am solicitat un in
terviu telefonic antrenorului GH. DIMECA.

bras, Lenkey — 2' 36" 8/10; 
la lOO m delfin, Palinkas — 
1" 02*' 1/10.

to start bun în noul sezon
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COMUNICAT
cu privire ia cea de-a 21-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

„Universiada albă 
s-a încheiat

— Voi reproduce mai în- 
fîi aprecierea ziarelor ita
liene ; referindu-se la tur
neul de hochei de la To
rino, cronicarii — apelînd 
bineînjeles și la părerile u- 
nor antrenori de specialita
te — consideră că echipa 
României a fost o adevă
rată revelafie în cadrul a- 
cesfui mic campionat mon
dial de hochei. Faptul că 
am ocupat locul doi, fiind 
întrecu(i, în clasament, doar 
de echipa U.R.S.S., consti
tuie desigur un succes pen
tru hocheiul românesc. To
tuși, în evolu)ia ei, forma
ția noasfră a avut o oare
care „cădere" în prima 
parte a turneului final, în 
special în meciul cu Ceho
slovacia. Explicafia o găsesc 
în forma slabă a apărării și 
în primul rînd a portarului 
Dumitraș, care în meciul cu 
cehii a primit goluri para- 
bile. Din fericire, însă, Du
mitraș (a cărui oboseală a 
apărut și datorită folosirii 
lui permanente, ca urmare 
a indisponibilității lui So- 
fian, rezerva de portar) și-a

— Prezenja la Torino a 
unora dintre reprezentanții 
hocheiului sovietic, ceho
slovac și canadian — adi
că ai școlilor celor mai re
putate în hocheiul mondial 
— edifică pe oricine asu
pra valorii turneului de la 
Torino. Pentru selecjionata 
noasfră studențească — în 
rîndul căreia sînt numeroși 
jucători susceptibili de a 
face parte din lotul repre
zentativ al tării — turneul 
acesta a constituit un bun 
prilej de verificare înaintea 
examenului ce-l avem de 
susfinuf luna viitoare în Iu
goslavia, cu ocazia meciu
rilor din grupa B a cam
pionatului mondial. Timpul 
rămas pînă atunci vrem 
să-l folosim cît mai judicios; 
reintrarea hocheiului româ
nesc la „mondiale" ne o- 
bligă foarfe mult.

Șoptereanu șl Costa îșl dau mîna după proba de 200 m 
bras. In mijloc, cîștigătorul cursei: Lenkoy (Ungaria) 

Telefoto M.T.I.-Agerpres

pe care-I consider satisfă
cători pentru început de 
sezon. Duminică seara, Mo- 
raru a ocupat locul doi în 
proba de 800 m liber, cu 
rezultatul de 9' 42" 6/10 — 
cea mai bună performantă 
românească această
probă.

• îa ziua de 16 februarie, la Muzeul de istorie a orașu
lui București se redeschide ciclul de comunicări științifice. 
Prima temă va trata despre „Eroicele lupte ale muncito
rilor ceferiști și petroliști din ianuarie—februarie 1933“.

• In magazinele din întreaga țară, mii de chioșcuri și 
tonete au început vînzarea tradiționalelor mărțișoare. în 
București, 354 unități comerciale permanente și 56 puncte 
Volante, vor desface peste 1 700 000 de mărțișoare. Cinci ma
gazine Carmen" — șos. Ștefan cel Mare nr. 5 ; „Firicel" 
— șos- Mihai Bravu bloc D 10 ; parfumeria de pe bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 5 ; galanteria de pe bd. Magheru 
nr. 34, precum și magazinul de tricotaje de pe bd. Bălcescu 
nr. 36) vor oferi j,mărțișorul poștal", însoțit de o felicitare 
într-un plic francat} expedierea la destinație o face ma
gazinul.

• Un număr mare de intelectuali, membri ai celor 200 
de brigăzi științifice care activează pe lîngă Comisia regio
nală Iași pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, au 
plecat ieri în mijlocul țăranilor cooperatori din regiune. 
Ei au făcut expuneri în legătură cu prevederile documen
telor Congresului al IX-lea al P.C.R. și au răspuns la în
trebările cooperatorilor. în ultimele două luni, la aseme
nea manifestări au participat peste 130 000 de țărani coope
ratori.

• In cartierul Palas din Constanța au început lucrările 
primei centrale electrice de termoficare a orașului, care 
va asigura încălzirea a 60 000 de apartamente. Ea va fi dată 
parțial în folosință în cursul anului 1967.

• în sala Fondului Plastic din bd. Magheru 20 s-a des
chis expoziția de reliefuri policrome în lemn realizate de 
Rodica Popescu. Printre cele 44 de lucrări expuse se'numă
ră tripticuri, coloane, călușari, compozițiile „Amintiri din 
Țara Moților", „Floare din Oaș" ș.a.

— La început de sezon, 
federafia maghiară organi
zează cu. regularitate astfel 
de întreceri, la care invită 
și înotători străini. De data 
aceasta, printre invitafi, în 
afara noasfră, s-au numărat 
înotători austrieci, polonezi 
și din R. D. Germană. Re
zultatele tehnice au fost va
loroase, remarcîndu-se în 
special înotătorii fării gazdă. 
La 100 m liber, laczo a în
registrat 56” 9/10 ; la 200 m

— Cei doi „brasiști* — 
Șoptereanu și Costa — au 
obfinuf locuri bune la 200 
m. Ambii au parcurs distan
ta în același timp (2' 38" 
7/10), clasîndu-se pe locu
rile doi-frei. Vreau să pre
cizez că cei doi au parcurs 
prima sută de metri în 1' 
14" 8/10, ceea ce înseamnă 
un rezultat bun. în proba 
de 100 m bras, Costa a so-

— înfr-adevăr, întreceri
le s-au bucurat de o largă 
participare. La start s-au a- 
liniat aproape 250 de ju
niori și junioare din toată 
fara. Trebuie spus însă că 
rezultatele tehnice n-au o 
valoare prea ridicată. Se 
cuvin desigur remarcate 
performantele cîforva din
tre cîșfigăfori : Erica Stoe- 
nescu (Alexandria) 1,66 m 
la înălțime ; Șerban Ion 
(S.S.E. 1) 2,04 m la înălți
me ; Elena Lefter (Știința) 
13,52 m la aruncarea greu
tății ; Mircea Petra (Cugir) 
14,65 m la triplu salt — 
toate acestea <--------------
noi recorduri republicane ; 
Aura Petrescu (S.S.E. 2),
6,7 sec. la 50 m plat ; Petre 
Ciobanu (Dinamo) 5,9 sec. 
la 50 m plat băiefi. Mi se 
par totuși nejusfificate ab
sentele unora dintre junio
rii cunoscufi și — ceea ce 
este deosebit de regretabil 
— nivelul 
prezentat 
renți.

— Pentru unii absenfi 
există, se pare, o scuză : 
sînt bolnavi. Pentru cei mai 
mulfi însă, absența de la 
start nu este cîfuși de pu
țin motivată. Mă refer la 
cei de la clubul Banaful- 
Timișoara (unde sînt sala- 
riați 8 antrenori...), de la 
Ști i nța-Clu j, Farul-Consfan- 
ta, Crișul-Oradea.

Concursul acesta a fost 
dedicat mai puțin realizării 
rezultatelor (este, de altfel, 
primul concurs al anului), 

_  cît verificării stadiului de 
constituind P^gătire a tinerilor afleți. 

Din păcate, comportarea 
generală a concurenfilor nu 
ne îndreptățește să tragem 
concluzii 
mai multe probe, dar în 
special la aruncarea greu- 
tății-fefe și săritura în lun- 
gime-fefe, există un mare 
decalaj între pregătirea (și 
deci între rezultatele) pri
milor clasați și ceilalți.

• La tragerea specială „Pronoexpres" din 16 februarie, 
în afară de premiile cuvenite în bani, Loto-Pronosport ofe
ră suplimentar 10 autoturisme (Renault, Moskvici, Wart
burg, Fiat-600) și numeroase premii în obiecte — scutere, 
televizoare, frigidere, magnetofoane etc.

între 8 și 11 februarie 1966 a a- 
vut loc la Moscova cea de-a 21-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. La ședință au participat 
S. Todorov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, J. 
Balkow, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, G. Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, A. Apro, vice
președinte al guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc ungar, 
M. Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv 
a participat, în conformitate cu 
Convenția între C.A.E.R. și guver
nul Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia cu privire la partici
parea R.S.F.I. la lucrările organe
lor Consiliului, V. Gainovici, șeful 
Misiunii permanente a R.S.F.I. pe 
lîngă C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de J. Balkow, repre
zentantul Republicii Democrate 
Germane, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G.

Comitetul Executiv a examinat 
rapoartele Comisiilor permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie, pentru 
industria chimică, pentru industria 
radiotehnică și electronică, pentru 
industria ușoară și pentru trans
porturi, cu privire la principalele 
probleme care decurg din coordo
narea planurilor de dezvoltare a 
ramurilor menționate ale țărilor 
membre C.A.E.R. pe perioada 1966 
—1970, și a adoptat recomandări
le corespunzătoare.

La ședința Comitetului Executiv 
a avut loc un schimb de păreri 
referitor la organizarea lucrări
lor pregătitoare privind coordona
rea planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale a țărilor membre 
C.A.E.R. pe perioada după anul 
1970.

Comitetul Executiv a adoptat re
comandări privind specializarea 
și cooperarea pe perioada 1966— 
1970 în producția unor tipuri de 
produse radioelectronice, utilaje 
de laminare pentru acoperirile- de 
protecție și finisarea laminatelor, 
utilaje pentru prospecțiuni geolo
gice în formațiuni foarte adinei, 
nave maritime de transport ,,, și 
pescuit, linii tehnologice complete 
pentru industria de prelucrare, a 
țițeiului și au fost precizate -'re
comandări adoptate anterior pri
vind specializarea și cooperarea. în 
producția de utilaje chimice și de 
prelucrare a țițeiului.

La examinarea recomandărilor 
menționate privind specializarea și 
cooperarea în producție, Comitetul 
Executiv a pornit de la interesul 
reciproc al țărilor participante la 
specializarea producției respective 
și dezvoltarea colaborării econo
mice între țările membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat 
principiile generale de asigurare 
cu piese de schimb a mașinilor și 
utilajelor ce se livrează în comer
țul reciproc dintre țările membre 
ale C.A.E.R. șl R.S.F.I., recoman- 
dînd țărilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I. să se călăuzească după 
aceste principii.

Comitetul Executiv a adoptat 
planul său de lucru pe anul 1966 
și, de asemenea, a examinat alte - 
probleme legate de colaborarea - 
dintre țările membre ale C.A.E.R. ;

Examinarea problemelor în șe- » 
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească, deplină înțele
gere reciprocă și unanimitate de 
păreri.

ALTE ȘTIRI
din farâ...

Campionatul feminin 
de handbal

în campionatul republican fe
minin de handbal ieri s-au în
registrat rezultatele următoare : 
Mureșul Tg. Mureș-Rapid Bucu
rești 12—7 ; Știința Timișoara- 
Știința București 4—2 ; Rulmen
tul Brașov-Confecția București 
8—9 ; Voința Odorhei-Liceul 4 
Timișoara 7—7 ; C.S.M. Sibiu- 
Tractorul Brașov 3—8.

SCHI. La Predeal s-a desfășu
rat sîmbătă și duminică „Cupa 
speranțelor", competiție de schi 
rezervată juniorilor și junioare
lor. Iată cîștigătorii probelor: 
slalom special băieți Virgil Brenci 
(Brașov) ; fete : Constanța Mîz
găreanu (Brașov) ; slalom uriaș 
băieți Cristea Dan (Bușteni) fete : 
Constanța 
Trofeul a 
vului. La 
schiori și 
tăți de munte și din București.

...și de peste hotare
Voleibaliștii gălățeni 

au cîștigat „Cupa Parisului
• Echipa masculină de volei Știința 

Galați a cîștigat „Cupa orașului Paris", 
competiție desfășurată timp de mai 
multe zile tn sala „Coubertin" din 
capitala Franței. In meciul final, echipa 
gălățeană a Întrecut cu 3—0 (15—8i 
15—6, 15—5) echipa Asnieres Sport, 
campioană a Franței. Voleibaliștii ro
mâni au cîștigat toate cele 3 meciuri 
susținute, acumulînd 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Asnieres 
Sport, Racing Club Paris și selecțio
nata de tineret a Franței.

9 A început tradiționalul turneu 
internațional de fotbal de la Viareg- 
gio, rezervat echipelor de juniori. In 
primul meci, juniorii români au termi
nat la egalitate (0—0) cu Internazio- 
nale Milano. Astăzi, cele două echipe 
urmează să susțină meciul retur.

Mîzgăreanu (Brașov), 
revenit echipei Brașo- 
întreceri au participat 
schioare din 10 locali-

FOTBAL. Echipele divizionare 
de fotbal au susținut duminică 
noi jocuri de verificare. Pe sta
dionul Giulești, Progresul Bucu
rești a învins cu 2—0 (0—0) pe 
liderul clasamentului categoriei 
A, Rapid. Au marcat Oaidă și 
Gherghina. Alte rezultate : Stea
gul roșu Brașov-C.S.M. Sibiu 
7—0 (4—0) ; Dinamo Pitești-Dina- 
mo București 0—0 ; Crișul Ora- 
dea-U. T. Arad 4—7 (2—3) ; Pe
trolul Ploiești-Combinata Rafi
năria Teleajen, Vagonul Ploiești 
3—1 (1—0).

RUGBI. Ieri, pe terenul Con
structorul din Capitală s-au dis
putat primele jocuri dip cadrul 
competiției de rugbi pentru 
„Cupa Primăverii". Au fost în
registrate următoarele rezultate : 
Dinamo București-Știlnța Petro- 
șeni 17—3 (6—0) ; Steaua-Grivița 
roșie 14—9 (5—6) ; Gloria-Con- 
șțructorul 11—6 (6—3).

Ierl In țară : Vremea a fost căl
duroasă, cu cerul variabil. înnorări 
mai accentuate s-âu semnalat în 
Transilvania, Banat și Oltenia, unde a 
plouat local și sub formă de averse, 
în regiunea de munte, precipitațiile au 
fost mai ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Temperatura aerului la orele 
14 era cuprinsă între 2 grade la 
Dorohoi și 16 grade la Galați și Călă
rași. în București : Vremea s-a încăl
zit. Cerul a fost variabil. Temperatura 
maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 februarie. în țară : Vreme 
relativ umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi locale, 
iar în nordul tării și în regiunea de 
munte se vor semnala lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere în 
nordul țării și ușor variabilă în rest. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între minus 2 și plus 8 
grade. Ceață locală. în București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi slabe. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață dimineața 
seara.

E prlmăvarâ în... februarie 
(Ieri, pe străzile Capitalei) 

Foto : M. Cioc
Interviuri realizate de Ion DUMITRIU

Imaginea optimistă
(Urmare din pag. I)

agricultura a

anterlorl. 
producția a-

la sută nivelul prevă- 
1965.
și-a pus puternic am-

„Mondialele" de patina/ 
viteză

Pentru a treia oară alternativ, 
Valentina Stenina (U.R.S.S.) a cîștigat 
titlul de campioană mondială la pati
naj viteză. în competiția desfășurată 
în localitatea norvegiană _Trondheim, 
Stenina 
Medalia 
sportivei 
Coreeană) 
de bronz 
199,217 puncte.

O In meci retur pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la polo 
pe apă, Clubul Nautic din Moscova a 
învins cu 5—4 echipa Dynamo 
Magdeburg (R. D. Germană). In pri
mul joc, victoria revenise cu 3—2 
echipei germane. Cele două formații 
urmează să susțină un meci de baraj. 
Cîștigătoarea va întîlni în finală pe 
Partizan Belgrad, care s-a calificat la 
golaveraj în dauna formației italiene 
Pro Recco Genoa (scor general 6—5).

a totalizat 197,733 puncte, 
de argint a fost acordată 
Song Sun Kim (R.P.D. 
cu 198,233 puncte, iar cea 
olandezei Stien Kaiser cu

PRONOSPORT
CONCURSUL DIN 13 FEBRUARIE

Napoli-Bologna (1-1) X
Atalanta-Brescia (0-0) X
Cagliari-Torino (3-2) 1
Fiorentina-Catania (0-0) X
Internazionale-Roma (2-2) X
Juventus-Varese (3-1) 1
Lazio-Foggia (2-0) 1
Sampdoria-Milan (1-2) 2
Alessandria-Genoa (0-0) X
Mantova-Venezia (2-2) X
Palermo-Modena (1-1) X
Pisa-Catanzaro (2-1) 1
Spal-Lanerossl (0-0) X

Sosirea tovarășului Gheorghe Rădulescu 
de la Moscova

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 

Republicii Socialiste România 
C.A.E.R., s-a înapoiat dumini- 
dimineața în țară, venind de 
Moscova, unde a participat la 

cea de-a 21-a ședință a Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.

La sosire, în Gara de Nord, e- 
rau prezenți tovarășii Petre Blajo- 
vici, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, Petru Biirla- 
cu, secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Sesiunea științifică a Centrului de calcul
economic și cibernetică economică

I
I
I
I
I
I
i
i

nufă în cel șase ani 
sporit, de asemenea, 
nimală.

în toți acești ani, 
asigurat din producția sa aprovi
zionarea populației cu produse a- 
groalimentare și a industriei cu 

. materii prime agricole, crearea re
zervelor de stat, precum și unele 
disponibilități pentru export. Co
municatul menționează, totodată, 
că sarcinile privind creșterea pro
ducției agricole, stabilite pentru 
perioada șesenalului, nu au fost 
realizate în întregime datorită, în 
primul rînd, faptului că ritmul de 
creștere planificat nu a fost co
relat cu baza tehnico-materială. 
De asemenea, nu au fost îndepli
nite sarcinile în domeniul chimi
zării, irigațiilor și mecanizării lu
crărilor. Atît Congresul al IX-lea 
al partidului, cît și plenara C.C. al 
P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965 au 
indicat calea lichidării neajunsuri
lor semnalate, au stabilit un pro
gram vast de măsuri în vederea a- 
sigurării progresului neîntrerupt al 
agriculturii .noastre socialiste.

în anii șesenalului, produsul so
cial și venitul național au cunoscut 
o dinamică susținută. Față de 1959, 
în 1965 produsul social a sporit de 
1,71 ori, iar venitul național — de 
1,68 ori. Progresele înregistrate în 
dezvoltarea economiei, sporirea ve
nitului național au constituit baza 
trainică pentru creșterea nivelu
lui de trai al poporului. Comunica
tul reflectă amplu rezultatele măsuri
lor luafo de partid șl guvern pentru 
satisfacerea cerințelor materiale șl 
spirituale ale oamenilor muncii. 
Numărul de salariați ocupați în 
economia națională a sporit cu 
1 250 000, depășindu-se prevederi
le, iar fondul de salarii s-a du
blat. Salariul real a fost în 1965 
cu 35 la sută mai mare față de 
1959. Au crescut veniturile țără
nimii, retribuirea unei zile-muncă 
fiind în 1965 cu 16 la sută mai 
mare față de anul precedent. Sta
tul a cheltuit în anii șesenalului 
pentru finanțarea acțiunilor social- 
culturale 108 miliarde lei, depășin-

du-se cu 9 
zut pentru

Șesenalul 
prenta pe viața întregii țări, a ora
șelor și satelor, îmbogățite prin 
construcția a sute de mii de lo
cuințe, școli și așezăminte de cul
tură și sănătate, în aproviziona
rea mai bună și mai evoluată cali
tativ a populației, în întreaga crea
ție materială și spirituală a po
porului.

Marile realizări economice șiso- 
cial-culturale consemnate în Co
municat constituie o mîndrie pen
tru întregul nostru popor și, tot
odată, un îndemn de a munci și 
mai spornic pentru a le consolida 
și lărgi continuu. încrezători în for
țele lor, nutrind o încredere 
nestrămutată în politica justă, ve
rificată de viață, a partidului .— 
întruchiparea năzuințelor și in
tereselor lor vitale — oame
nii

lor vitale
muncii au pășit în primul

an al cincinalului cu hotărîrea de 
a nu-și precupeți eforturile pen
tru înfăptuirea luminosului pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
țării adoptat de istoricul Congres 
al IX-lea al P.C.R. însuflețirea și 
entuziasmul cu care poporul nos
tru a trecut la îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului, a obiectivelor 
planului de stat pe acest an, se 
reflectă în realizările obținute în 
muncă, în luna ianuarie, în anga
jamentele mobilizatoare pe care și 
le-au luat colectivele întreprinderi
lor în întrecerea socialistă pe 1966, 
cu o primă etapă la 8 mai, cînd 
se va sărbători a 45-a aniversare 
a creării Partidului Comunist 
Român.

Experiența atîtor ani de con
strucție socialistă a verificat jus
tețea politicii partidului, uriașa ei 
forță transformatoare, capacitatea 
partidului de a duce poporul înain
te din victorie în victorie, pe dru
mul fericirii și al bunăstării. Prin 
munca harnică, plină de inițiativă 
creatoare, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, întregul po
por vor înscrie în cronica cincina
lului în care am intrat noi și mă
rețe victorii în lupta pentru de- 
săvîrșirea construcției socialismu
lui, pentru ridicarea patriei pe noi 
culmi ale progresului și civiliza
ției.

în zilele de 
rle a avut loc 
ințe Economice „V. I. Lenin" se
siunea științifică a Centrului de 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică București.

în cadrul sesiunii au fost pre
zentate un număr de 80 de comu
nicări științifice, elaborate de pes
te 160 economiști, ingineri, mate
maticieni și alți specialiști din în- 
vățămînt, instituții și unități eco
nomice.

11, 12 și 13 februa- 
la Institutul de Ști-

sau mai multe vehicu-două
le, de la o distanță de cel pu
țin 200 m să se treacă pe faza 
scurtă fără a se mai face jocul de 
lumini dintre faza lungă și lanter
ne, care duce la orbire. Se propune 
interzicerea sistemului virajelor la 
dreapta pe culoarea roșie a sema
forului electric ; totodată, se stabi
lește modul corect de circulație pe 
arterele cu mai multe culoare.

— Există noutăți și în privința 
combaterii încălcărilor legii circu
lației ?

— Pentru evitarea accidentelor 
și educarea acelora care încalcă 
prevederile legale se preconizează 
o îmbunătățire a procedurii pri
vind constatarea abaterilor și sanc
ționarea celor care le comit. De 
asemenea, studiem posibilitățile

O NOUĂ REGLEMENTARE
A CIRCULAȚIEI

(Urmare din pag. I)

construiască în special pe șoselele 
foarte aglomerate. S-au făcut pro
puneri pentru a fi corijate unele 
curbe, lărgite unele drumuri și, a- 
colo unde este posibil, amenajate 
locuri de oprire pentru autobuze 
în afara părții carosabile, construi
rea de piste pentru bicicliști.

O importanță deosebită au stu
diile și pregătirile în vederea 
elaborării unei noi reglementări a 
circulației, devenită necesară atît 
pentru adaptarea la condițiile cir
culației internaționale — așa cum 
au fost stabilite de Convenția de 
la Geneva, la care a aderat și țara 
noastră — cît și pentru îmbunătăți-

rea unor reglementări actuale. De 
asemenea, se preconizează și 
preschimbarea într-un viitor apro
piat a carnetelor de condu
cere cu altele noi, avînd vala
bilitate internațională.

— Ce va aduce nou reglemen
tarea de care vorbiți ?

— Deși viteza este unul dintre 
factorii care generează cele mai 
multe accidente, noua reglementa
re va prăvedea viteze admisibile 
sporite, cu obligația de a se res
pecta cu strictețe celelalte reguli 
de circulație și de a se asigura ve
hiculelor o stare tehnică cores
punzătoare. Cît privește circula
ția în timpul nopții, se pre
conizează ca la întîlnirea a

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
prof. univ. Manea Mănescu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Centrului de 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică București, a prezentat 
concluziile dezbaterilor și a subli
niat principalele direcții de dez
voltare ale activității de cercetare 
științifică în domeniul tehnicii 
calculului economic și al ciberne
ticii economice. (Agerpres)

practice de constituire a unui ac
tiv voluntar, alcătuit din șoferi cu 
experiență, care să contribuie la 
supravegherea și temperarea ace
lor colegi de-ai lor care încalcă 
sistematic prevederile circulației, 

îmbunătățirile propuse, precum și 
alte probleme privind circulația au 
fost discutate în consfătuiri, cu 
conducători de vehicule, cu șefi 
de autobaze, șefi de garaje, șefii 
întreprinderilor de transport, teh
nicieni și ingineri din Capitală ca
re lucrează în acest domeniu. De 
asemenea, au fost consultate o serie 
de organe centrale, în așa fel ca 
măsurile preconizate să fie, pe' cît 
posibil, rod al experienței colec- 
tive.

Interviu realizat de Al. PLAIEȘU

Cetățeanul fără simțul
cetățenesc

(Urmare din pag. I)

mobila de-acasă — în schimb uită 
mereu să se-nfrebe cîfi bani dă sta- 

■ tul pentru a repara mereu ceea ce 
strică el.

Are de făcut niște „drumuri" în 
blocul unde locuiește, de la etajul 
șapte la cinci, de la cinci la doi, de 
la doi la opt. Lasă ușa deschisă, pen
tru ca să aibă liftul la dispozifie. Și 
iafă-l proprietar de lift pentru cel 
pujin o jumătate de oră. Pe urmă, 
coboară de la opt la parter și toi 
sîcîind butoanele și oprind din mers 
izbutește să strice liftul. După cîteva 
ore se întoarce acasă. încă n-au re
parat liftul ? Cum o să urce opt e- 
taje pe scări ? în blocul ăsta locuiesc 
atîția oameni, unii dintre ei sînt su
ferinzi, aAii în vîrstă, ce păzește ad
ministrația, de ce nu trimite meca
nici ? Dar dacă a stricat un lift de 
care el nu mai are nevoie — atunci

îi arde de glumă : ia să vedem cum o 
să urcafi pe scări pînă la etajul 
zece I

Prea pujin îl interesează că purta
rea lui incomodează teribil pe alfii ; 
alfii ? — îi privește I Dacă îi spui 
că ce-a stricat el pe ici, pe colo, fără 
să fie prins, se repară cu banii tutu? 
ror, își îngăduie un zîmbet ; Ei și? 
Bine că nu se repară cu banii lui. .

încă nu i-a trecut prin minte că li
niștea este un bun comun. Liniștea — 
cînd tovarășii lui învafă, ori se plim
bă, ori se odihnesc. Grozav îi place 
să fure liniștea asta și s-o facă țăn
dări.

îl cunoaștem, îl înfîlnim. Știm cît 
ne costă purtarea lui nechibzuită, lip
sa de spirit cetăfenesc. Ar trebui să-1 
atragem atenfia cu sporită severitate 
că bunuri comune nu înseamnă bu 
nuri ale nimănui. Ci ale noastre, ale 
tuturor.



„ Cazul Ben Barka“
j____________________________miumiJwuiiiMiiniwniiii iihit—rr~T

Republica Dominicană

PE TERMHI
NEDEFINIT

SANTO DOMINGO 13 (Ager
pres). — Reprezentanți ai organi
zațiilor studențești și sindicale din 
Republica Dominicană au anunțat 
sîmbătă, în urma unei întrevederi 
avute cu președintele guvernului 
provizoriu, Hector Garcia Godoy, 
că greva generală decretată în 
sprijinul cererilor de pedepsire a 
militarilor de dreapta, vinovați de 
incidentele sîngeroase din ultime
le zile, va continua pe termen ne
definit. Greva a cuprins numeroa
se sectoare ale vieții economice a 
capitalei dominicane și s-a extins, 
de asemenea, în provincie. Trans
porturile publice continuă să fie 
paralizate, la fel ca și activitatea 
celor 11 rafinării de zahăr din 
țară. Sîmbătă dimineața, la Santo 
Domingo s-au auzit schimburi de 
focuri.

într-un nou raport dat publici
tății la sediul O.N.U., reprezentan
tul secretarului general al O.N.U. 
în Republica Dominicană, Antonio 
Mayobre, subliniază că situația 
continuă să fie încordată „și ea 
poate provoca o explozie în orice 
moment". Raportul menționează că 
greva generală de protest conti
nuă să se extindă în întreaga țară.

★
Agenția United Press Internatio

nal anunță că în capitala domini
cană s-au produs noi incidente. în 
tot cursul nopții de duminică au 
fost auzite împușcături și explozii.

6®

A DISPĂRUT...

alo minerilor din LImbourg (fotografia de sus)Puternicele manifestații
s-au alâturat mișcârii revendicative a altor pâturi ale populației care 

a provocat criza de guvern din Belgia

Grav incident
izraeliano

sirian
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt izraelian a a- 
nunțat că duminică dimineața s-a 
produs un violent incident între 
forțele armate izraeliene și siriene 
în zona de frontieră Hule. De am
bele părți au intervenit tancuri și 
mortiere. Acesta este cel mai grav 
incident care a avut loc în ultime
le luni pe linia de armistițiu siria- 
no-izraeliană.

CÂUTlND BOMBELE PIERDUTE
Misterul unui avion aflat In misiune deasupra Spaniei

MADRID 13 (Agerpres). — 
Un avion militar american de 
tip „C—124", avînd la bord 
un echipaj de opt persoane, 
este dat dispărut începînd de 
sîmbătă dimineața, 
efectua un zbor de 
aeriană Moron spre 
tul militar San Javier

Avionul 
la baza 
aeropor- 
situat în

apropierea locului unde, In 
ianuarie, s-a prăbușit un 
bombardier american avînd 
la bord bombe nucleare. Echi
pajul avea sarcini legate de 
căutarea uneia din bombele 
nucleare pierdute cu acel 

■ prilej.

MARȘURI Șl DEMONSTRAȚII DE PROTEST

ÎN NUMEROASE ORAȘE ALE S. U. A.

Aduceți trupele acasă!"
NEW YORK 13 (Agerpres). — în 

numeroase orașe ale S.U.A. s-au 
desfășurat sîmbătă marșuri și de
monstrații de protest împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam. 
La New York peste 800 de per
soane au manifestat pe străzile 
principale purtînd pancarte pe care 
era scris : „Opriți războiul din 
Vietnam !“, „Furnizați locuri de 
muncă — nu uniforme !“, „încetați 
asasinatele în Mississippi și Viet
nam !“. Marșuri de protest au a- 
vut loc în orașul New Orleans 
(Louisiana) și la Gainesville. în o- 
rașul Atlanta grupuri de manifes-
tanți au pichetat stadionul muni
cipal, unde a avut loc un miting 
în cadrul căruia secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, a încercat

Datorită cenzurii rasiștilor

ZIARELE RHODESIENE
APAR CU SPAȚII ALBE

SALISBURY 13 (Agerpres). — 
în urma cenzurii severe instituită 
de regimul de la Salisbury, „Rho
desia Herald" și „Bulawayo Chro
nicle" — singurele două ziare 
care apar în prezent în Rhodesia 
— continuă să parvină în mîinile 
cititorilor cu spații albe, mareînd 
articolele interzise. Sîmbătă, pen
tru a treia oară consecutiv, cele 
două cotidiene și-au informat citi
torii că materialele ce urmau să 
apară au fost cenzurate. Potrivit 
agenției France Presse, conduceri
lor celor două ziare 
ta un proces.

★
La Salisbury s-a 

vioanele companiei
aviație „Union de Transports Ae- 
riens", care deservesc linia aeria
nă Johannesburg-Paris, nu vor 
mai face escală în capitala rhode- 
siană. Prin această hotărîre com
pania franceză se alătură hotărîrii 
celorlalte societăți internaționale de 
transporturi aeriene de a nu mai 
ateriza la Salisbury. Singura so
cietate ale cărei nave aterizează 
în prezent în Rhodesia este com-

li se va inten-

anunțat că a- 
franceze de

I

aviație

13 (Ager- 
s-a a-

pania sud-africană de 
„South African Airways".

★
JOHANNESBURG 

pres). — Din Johannesburg
nunțat că, sîmbătă, trei camioane- 
cisterne, transportînd o cantitate 
de aproximativ 50 000 litri de ben
zină, au plecat spre Rhodesia. Este 
vorba de un transport organizat de 
așa-zisul „fond de petrol pentru 
Rhodesia". După cum se știe^
ceastă organizație particulară a 
fost creată de sprijinitorii din 
R.S.A. ai regimului lui Smith, în 
urma embargoului petrolier impus 
Rhodesiei de numeroase țări.

a-

RABAT. Uniunea generală a 
muncitorilor marocani a dat 

publicității o moțiune în care cere 
naționalizarea generală a indus
triei și comerțului intern.

gq WASHINGTON. Starea sănă- 
tății președintelui Turciei, 

Cemal Giirsel, aflat în spita
lul militar Walter Reed din 
Washington, continuă să fie 
gravă. La Washington s-a anun
țat că Giirsel se află în comă și 
că nici o evoluție spre bine nu a 
intervenit în starea sănătății sale.

din 
de

O

Consfătuirea care în primele 
zile ale săptămînii a reunit la Ho
nolulu (arhipelagul Hawai din Pa
cific) pe președintele S.U.A., pe 
principalii săi colaboratori civili și 
militari, împreună cu căpeteniile 
regimului marionetă sud-vietna- 
mez, marchează un nou jalon în 
politica de agresiune din Vietnam.

Două aspecte se pot distinge 
relatările corespondenților 
presă :

— primul, de ordin militar.
conferință de stat major, secretă, 
care a examinat mersul războiului 
și căile continuării și extinderii 
lui. Comunicatul dat publicității se 
referă la aceasta (din motivele pe 
care le vom arăta mai jos abia la 
punctul 9 din cele 10) și spune că : 
„a avut loc o discuție profundă des
pre situația militară și planurile 
programelor militare" și că „s-a 
căzut în întregime de acord asupra 
unei politici de creștere a efectivu
lui militar". Comentatorii au des
cifrat acest text în sensul că „anul 
acesta se va trimite, în mod supli
mentar, un număr imens de trupe 
americane" („Washington Post").

Este o hotărîre gravă, primejdi
oasă pentru interesele păcii; dar, în 
mod evident, pentru luarea ei nu 
era necesar nici „acordul" Saigonu- 
lui, nici o deplasare la mii de kilo
metri, în Pacific. Deplasarea și în
treaga zarvă în jurul ei s-au efec
tuat mai ales în legătură cu

— cel de-al doilea aspect, pe care 
l-am putea numi civil, desfășurat 
într-o atmosferă de mare publici
tate și căruia i s-au consacrat pri
mele opt puncte din comunicat, 
precum și textul intitulat pompos 
„Declarația de la Honolulu". As
pect civil, nu vrea să zică și paș
nic ; este vorba, de fapt, de o ope
rațiune care ține de ceea ce, în 
presa occidentală, se numește „răz
boiul psihologic".

Un prim efort a urmărit — așa 
cum au scris ziarele americane — 
să dea „o cauțiune" actualului re
gim de la Saigon. Tratative bi
laterale, acord între părți, comu
nicat comun, conferințe de pre
să — toate au tins să alimenteze 
impresia că la Honolulu are loc un 
dialog între două părți și nu un 
monolog cum este realitatea. Cine 
este partea saigoneză ? In chip de 
carte de vizită, cităm din „New 
York Post" : „Acest guvern nu are 
nici un fel de rădăcini în țară. Re
gimul generalului Ky se bucură 
de un sprijin atît de neînsemnat, 
îneît chiar cu ajutorul trupelor a- 
mericane nu poate obține vreun 
succes în operațiile militare împo
triva partizanilor". încercarea de 
a propti cu noi cîrje această juntă 
militară, cu nimic mai deosebită 
de cele 9 care s-au succedat în

cascadă numai în decurs de doi 
ani, era dictată de faptul că un 
nou faliment nu ar conveni de loc 
diplomației americane, mai ales 
acum, cînd a crescut, ca niciodată, 
prestigiul Frontului Național de 
Eliberare, ca exponent al intere
selor vitale ale poporului sud- 
vietnamez, și unic reprezentant le
gitim al său.

Ce s-a întîmplat însă la Hono
lulu ? Așa cum observă ziarul „Le 
Monde", „președintele Johnson s-a 
solidarizat în ochii compatrioților 
săi și ai lumii exterioare cu echipa 
de la Saigon, care a profitat de 
ocazie pentru a afirma deschis și 
necondiționat ostilitatea față de 
considerarea inamicului ca inter
locutor". Ziarele și oamenii politici 
americani apreciază că, punîndu-și 
semnătura alături de conducătorii 
sud-vietnamezi, președintele S.U.A. 
a ridicat un nou obstacol în 
calea unei reglementări.

Deschizînd și mai larg perspecti-

Operațiunea

va continuării operei de asasinare 
și distrugere, operațiunea Hono
lulu a încercat totodată să reînvie 
și un alt mit — al prezentării lu
crurilor ca și cum S.U.A. nu ar fi 
animate decît de dorința de a asi
gura „progresul" și „prosperitatea" 
Vietnamului de sud. în declarațiile 
și în documentele publicate s-a 
vorbit chiar de începerea unui a- 
devărat „război pentru cîștigarea 
inimilor poporului sud-vietnamez“.

Ale cui inimi speră să le cîștige 
acest război ? In dimineața des
chiderii Conferinței de la Ho
nolulu, „New 
întocmea acest 
ric : „Pe plan politic, 
mic, social și psihologic situația din 
Vietnam nu a încetat să se înrău
tățească pe măsură ce efortul ame
rican creștea în amploare. Pre
zența a 200 000 de soldați ameri
cani a dus la inflație și ruină, la 
transformarea conflictului într-un 
război între americani și asiatici. 
Multe țări nealiniate încep să con
sidere acest război ca un război

York Times" 
bilanț-panegi- 

econo-

colonial". Ce fel de inimi vietna
meze ar putea fi cîștigate de aci 
înainte, cînd, în timp ce se vor
bește despre „activitate de proiec
tare și construcție", zilnic sînt dis
truse case și școli, spitale și pagode, 
satele sînt prefăcute în „pămînt 
pîrjolit". Libertatea, dreptul de a 
fi stăpîn pe soartă, de a-și con
strui viitorul conform propriei do
rințe nu se pot cumpăra pe do
lari. Nu este de mirare că pretu
tindeni această conferință este 
apreciată ca semnalul intensifică
rii aventurii din Vietnam și că, de 
aceea, a stîrnit un nou val de 
dezaprobare și protest. în declara
ția din 10 februarie a Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam se afirmă : „Față de planurile 
imperialiștilor americani de a in
tensifica și extinde războiul de 
agresiune, poporul vietnamez este 
hotărît să-și exercite dreptul sacru 
de autoapărare, să se unească în
tr-un singur tot și să lupte pînă la 
capăt, oricare ar fi greutățile și sa
crificiile, să spulbere toate planu
rile militare și manevrele înșelă
toare ale imperialiștilor americani 
și marionetelor lor". Declarația 
agenției TASS califică conferința 
de la Honolulu ca „o nouă provo
care împotriva poporului vietna
mez, împotriva păcii și securității 
în Asia de sud-est", iar un edito
rial din „Jenminjibao" o aprecia
ză ca „preludiul unei noi și mai 
mari aventuri militare a S.U.A.". 
Țările socialiste își reafirmă solida
ritatea și întregul lor sprijin pen
tru cauza dreaptă a poporului viet
namez. Poporul român acordă spri
jinul său internaționalist poporului 
frate vietnamez în lupta sa plină de 
abnegație împotriva agresiunii im
perialiste, pentru independența-, 
securitatea, integritatea și reunifi- 
carea patriei sale.

Conferința de la Honolulu a fost 
determinată de un grav impas la 
care a ajuns politica americană în 
Vietnam. Este o iluzie să se creadă 
că perseverarea pe același drum 
poate constitui o ieșire din impas. 
Oamenii lucizi din Statele Unite 
gîndesc ca profesorul Stewart Hu
ghes, care scria în revista „Nation": 
„E nevoie de ceva mai mult decît 
simple manevre pentru a ne salva 
rămășițele creditului nostru psiho
logic în străinătate. De-abia cînd 
vom renunța la actuala poză de 
„salvatori", de-abia cînd vom în
ceta războiul din Vietnam și cînd 
ne vom hotărî să nu mai săvîrșim 
în continuare asemenea acțiuni, 
vom putea spune că am început 
readaptarea dureroasă la realită
țile internaționale ale timpului 
nostru".

LONDRA. Presa britanică co
mentează posibilitatea organi

zării de noi alegeri legislative în
tr-un viitor apropiat. „Pericolul 
grevei feroviarilor fiind îndepăr
tat pentru moment — scrie ziarul 
„Sunday Telegraph" — în cadrul 
guvernului și al partidului labu
rist se pune din nou problema ale
gerilor legislative. Dacă aceste a- 
legeri vor avea loc în primăvară, 
data cea mai probabilă pare să fie 
28 aprilie".

posibilitatea organi-

PARIS. Duminică dimineața a 
încetat din viață la Paris, în 

vîrstă de 92 de ani, pianista Mar-

Ion F1NTINARU

să ia apărarea agresiunii america
ne în Vietnam. Pe numeroase din 
pancartele purtate de demonstranți 
se putea citi: „Aduceți trupele a- 
casă !“. Dwain Wilder, purtător de 
cuvînt al „Comitetului din sud de 
coordonare pentru încetarea răz
boiului din Vietnam", a declarat că 
manifestații asemănătoare vor a- 
vea loc în alte orașe din sudul 
S.U.A., printre care Jackson, Tu- 
galoo, Nashville, Little Rock 
Richmond.

Ziarul „New York Times" a 
blicat duminică un editorial 
care scrie : „Statele Unite sînt 
gaj ate într-un război îndelungat 
și primejdios. Evenimentele de 
săptămîna trecută (Conferința de 
la Honolulu — n.r.) nu au schimbat 
acest tablou sumbru. Americanii 
— continuă ziarul — se înșeală 
crunt dacă el cred că „reforme
le" plănuite de guvernul gene
ralului Ky cu banii americani vor 
modifica situația poporului viet
namez sau cursul războiului".

Și

pu- 
în 

an-

„LISTĂ NEAGRĂ" 
a navelor care transportă 
mărfuri spre R.D. Vietnam

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a anun
țat că președintele Johnson a au
torizat înscrierea pe o- „listă nea
gră" a navelor care efectuează 
transporturi de mărfuri spre R. D. 
Vietnam. Aceste nave nu vor mai 
avea dreptul să intre în porturile 
americane și să transporte mărfuri 
din S.U.A. spre alte țări. Dintre 
primele nave înscrise pe această 
„listă neagră" trei navighează sub 
pavilion englez, una sub pavilion 
grec și una sub pavilion cipriot.

guerite Long, una dintre cele mai 
mari interprete ale lumii.

E® CAIRO. Un purtător de cuvînt 
al Secretariatului Ligii Arabe ' 

a anunțat că se proiectează orga
nizarea, pentru 12 martie, a unei 
întruniri a miniștrilor de externe 
ai țărilor arabe care urmează să 
pregătească ordinea de zi finală 
a Conferinței primilor miniștri din 
țările arabe de la 14 martie.

LONDRA. în Republica Sud- 
“* Africană continuă represiunile 
rasiste împ.otriva africanilor. în 
urma unei singure razii într-o 
suburbie a orașului Johannesburg 
au fost arestați peste 
câni.

900 de afri-

de suprave- 
antiacridian 

din Peninsula Arabică au semnalat 
apariția unor nori mari de lăcuste 
care se apropie de țările situate 
în zona nordică a peninsulei. 
După orientarea vîntului se crede 
că lăcustele vor invada Iordania, 
Irakul și Izraelul.

JE| AMMAN. Posturile 
““ ghere și control

Partidul Congresul Național Indian 
a asigurat pe primul ministru

de sprijinul său
DELHI 13 (Agerpres). — Sîmbă- 

tă au luat sfîrșit la Jaipur lucră
rile celui de-al 70-lea Congres al 
Partidului Congresul Național In
dian. Luînd cuvîntul, K. Kamaraj, 
președintele partidului, a subliniat 
importanța Declarației de la Taș- 
kent semnată de fostul premier al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri, și pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan. 
Referindu-se, în continuare, la 
situația din țară, Kamaraj a ară
tat că greutățile ce se manifestă 
în alimentație constituie una din 
principalele probleme care se cer 
rezolvate urgent. în încheiere, el 
a asigurat pe primul ministru In
dira Gandhi 
partidului în

La rîndul

de întregul sprijin al 
activitatea sa.
său, primul ministru

indian, Indira Gandhi, a declarat 
că „India va îndeplini obligațiile 
ce decurg din prevederile Decla
rației de la Tașkent". Analizînd 
situația internă, primul ministru a 
atras atenția asupra dificultăților 
economice prin care trece țara în 
momentul de față.

★
Primul ministru indian, Indira 

Gandhi, a anunțat duminică hotă- 
rîrea guvernului de a spori cu 20 
la sută rația de orez care se dis
tribuie zilnic locuitorilor din statul 
Kerala. Hotărîrea a fost luată după 
o întrunire a miniștrilor din cele 
15 state indiene, organizată în aju
nul începerii sesiunii parlamenta
re care urmează să discute proble
me ale bugetului țării.

0 declarație 
a prințului 
Sufanuvong

HANOI 13 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a transmis o declarație a 
prințului Sufanuvong, vicepreșe
dinte al guvernului de coaliție din 
Laos, și a unui număr de miniștri 
ai acestui guvern. în declarație se 
spune, printre altele, că, după cum 
reiese din actualele acțiuni ale gu
vernului american, acesta pregă
tește o nouă aventură militară spre 
a transforma Laosul într-un cîmp 
de bătălie. în declarație se subli
niază că americanii intenționează 
să ocupe Laosul central și inferior 
pentru a le folosi ca o trambulină 
între Vietnamul de sud și Tailan- 
da în vederea extinderii războiului 
asupra întregii Indochine. „Aceste 
acțiuni ale Statelor Unite, se sub
liniază în declarație, încalcă serios 
acordurile de la Geneva din 1962 
pentru Laos, lezează suveranitatea, 
integritatea teritorială, independen
ța, pacea și neutralitatea Laosului".

Ancheta s-a terminat ?
PARIS 13 (Agerpres). — Misiu

nea judecătorului de instrucție, 
Louis Zollinger, care anchetează 
împrejurările răpirii liderului ma
rocan Ben Barka, pare să se a- 
propie de sfîrșit. Zollinger a în
ceput interogarea celor șase per
soane acuzate de a fi participat la 
răpire, asupra unor amănunte bio
grafice, moment care precede, de- 
obicei, în procedura franceză de
ferirea acuzaților unui tribunal.

Ziarele franceze de sîmbătă se 
întreabă dacă ancheta s-a înche
iat cu adevărat cu arestarea fostu
lui ofițer superior al serviciilor de 
contraspionaj, Marcel Leroy.

în același timp, Abdel Kader Ben 
Barka, fratele liderului răpit, a fă
cut cunoscut că intenționează să 
viziteze statele din Africa de nord 
pentru a explica guvernelor lor 
circumstanțele și implicațiile afa
cerii. El a spus că are convinge
rea că fratele său mai este în via
ță, în ciuda părerii general ac
ceptate că el a fost ucis.

LISABONA

COMPLETĂRI
LA O DEZMINȚIRE

LISABONA 13 (Agerpres). — 
Autoritățile portugheze au făcut 
cunoscut că au întreprins cercetări 
în vederea descoperirii celor pa
tru persoane acuzate sîmbătă de 
către autoritățile spaniole de com
plicitate în asasinarea unuia din 
liderii opoziției din Portugalia, ge
neralul Humberto Delgado. De
clarația precizează însă că cercetă
rile nu au dus la nici un rezultat. 
Observatorii din Lisabona aprecia
ză că această explicație furnizată 
de autorități este menită să ascun
dă pe vinovați, mai ales că trei din
tre aceștia făceau parte din poliția 
politică portugheză, și este puțin 
probabil ca ei să fi acționat cu de 
la sine putere.

Pe de altă parte, din Paris se a- 
nunță că avocatul familiei genera
lului Delgado a făcut o declarație 
în care acuză o serie de membri ai 
O.A.S. (Organizația Armata Secre
tă) de a fi participat la atragerea 
în cursă a lui Delgado, acțiune care 
s-a soldat, apoi, cu asasinarea a- 
cestuia de către polițiștii portu
ghezi. El a precizat că între poliția 
portugheză și O.A.S. au existat și 
există legături strînse. Uciderea lui 
Delgado, a declarat el, a avut drept 
scop să-1 oprească pe acesta de a

se reîntoarce în Portugalia pentru 
a participa la alegerile prezidenția
le care au avut loc în luna iulie a 
anului trecut.

La Yokosuka (Japonia) mii de per
soane s-au întrunit la un miting de 
protest împotriva vizitei submarine
lor atomice americane în porturile 

Japoneze

ORAȘUL ALB
(Urmare din pag. I)

elenilor și inginerilor. Peste 1 500 
muncitori, aproape o treime din to
talul salariaților, urmează cursurile 
Institutului de chimie industrială șl 
ale școlilor medii din Hamhîn, 
„viteza vinalonului' ajungînd ast
fel să definească nu numai ritmul 
construcției în înțeles tehnic, ci și 
pasiunea fierbinte a autodepășiril.

Chimie și orez
Cea mal veche întreprindere din 

Hamhîn, uzina de îngrășăminte 
chimice, împlinește anul acesta un 
deceniu de la reconstrucția ei. 
Cînd în orașul atacat piraterește 
nimic nu mal rămăsese în picioa
re, în afară de oameni, în frun
tea acestora se aflau muncitorii 
uzinei de îngrășăminte chimice. Ei 
au pornit primii pe frontul de 
luptă al apărării patriei, ei au 
mutat parte din utilaje în subtera
ne, ei au reconstruit prima între
prindere din Hamhîn. în 36 de luni. 
Importanța îngrășămintelor chimi
ce pentru Coreea populară ne-o 
„traducea” în orez un țăran din 
împrejurimile Hamhînului, din sa
tul Cio Iang : un hectar tratat chi
mic dă aproape cinci tone de orez, 
fără îngrășăminte — două și ju
mătate.

Potrivit nevoilor crescînde ale 
orezăriilor, uzina își va spori ca
pacitatea de producție. Directorul 
uzinei, Pak Mien Gin, ne spunea 
că va fi introdus un nou proce
deu de obținere a amoniacului —

prin gazificarea antracitului, ceea 
ce va duce la un plus anual de 
peste 80 de tone — și vor fi con
struite două secții noi.

Dezvoltarea industriei chimice r 
constituie o preocupare majoră a 
Coreei populare. „Trebuie — sub
linia tovarășul Kim Ir, prim-vice- 
președinte al Cabinetului de Mi
niștri — să dezvoltăm industria 
chimică pentru a ajuta satul. Am 
introdus în agricultură Irigarea, 
mecanizarea, am electrificat mult. 
Problema care se pune acum este 
problema chimizării, a îngrășămin
telor chimice... Trebuie să facem 
agricultură intensivă, întrucît avem 
pămînt arabil puțin și slab pro
ductiv”.

Un monument original
Cartierul chimic, inima Hamhî

nului, a ajutat orașul nu numai să 
renască din ruine și cenușă, dar 
să ajungă, în zece ani, o așezare 
modernă, a cărei populație — a- 
proape 500 000 de oameni — de
pășește de cinci ori numărul lo
cuitorilor dinainte de război, Ham- 
hînul fiind astăzi, ca mărime și 
importanță, al doilea oraș al Co
reei populare, după Phenian. în 
orașul acesta alb, parcă de mar
mură, căruia unii specialiști ame
ricani îi preziseseră 30 de ani pen
tru a se scutura de moloz și ce
nușă, nu mai întîlnești ruine. 
Blocuri moderne, cu aproape 40 000 
de apartamente, case noi, bulevar
de largi, pline de forfota orașelor 
active, arbori ornamentali, mai ti
neri de 12 ani au șters definitiv 
urmele tragice ale războiului. Doar 
în curtea uzinei de îngrășăminte 
chimice am întîlnit un colț ruinat. 
Asupra uzinei fuseseră lansate, a- 
cum 13—15 ani, 30 000 de bombe. 
Din toate clădirile și instalațiile 
rămăsese un zid, păstrat pînă as
tăzi — o piesă autentică de mu
zeu între bazinele uriașe, clădirile 
noi și moderne ale uzinei recon
struite din temelii. E un zid înalt 
de vreo trei metri, cenușiu, întu
necat, ciuruit de schije, cu verge
lele de metal contorsionate, un 
mare mutilat de război care amin
tește, mai ales celor tineri, încer
carea dramatică prin care a tre
cut uzina lor, orașul lor, sacrifi
ciile impuse coreenilor de războiul 
dezlănțuit de agresorii americani. 
Îndemnînd la comparații, la re
flectare, zidul nu-i considerat mort 
și oamenii l-au păstrat. în fond, și 
el rămăsese în picioare, ca și ei.
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