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Colectivele de întreprinderi dezbat
PREVEDERILE PLANULUI PE 1967

și își iau angajamente pentru
RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV

La Uzina de vagoane din Arad 
s-a terminat cel mai mare va
gon construit pînâ acum în fără. 
Sarcina maximâ de transport a 
acestuia este de 260 de tone, 
are 20 de osii și este înzestrat 
cu o „uzină" electrică proprie 
pentru servicii auxiliare. Acum, 
constructorii arădeni îi fac pro
bele în uzină, iar peste cîteva 
zile va pleca în prima cursă 
transportînd pe magistralele 
fârii piese, utilaje de mare 
greutate și cu un gabarit sporit.

AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE
7

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii uzinei de țevi „Republica" din 
bucurești au examinat temeinic, 
în lumina hotăririlor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., posibilitățile 
de a îndeplini și depăși sarcinile 
de plan pe anul 1967 și s-au an
gajat să realizeze peste plan :

— 5 000 000 lei la valoarea 
producției globale ;
— 5 000 000 lei la valoarea
producției marfă vindută și 
încasată ;
— 1 OflO ta' ’ \ " metal
economisit ;
— 1 la sută la productivitatea 
muncii.

în scopul realizării acestor an
gajamente se va acorda o atenție 
deosebită organizării superioare a 
producției și muncii, folosirii la 
maximum a capacităților de pro
ducție. indicii intensivi de utiliza
re a laminoarelor mărindu-se de 
1< 77,4 la sută — cit s-a realizat

I 1966 — la 78 la sută.
Pentru valorificarea superioară 

a metalului — sarcină importantă 
trasată de partid — colectivul uzi
nei a stabilit o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice printre care: 
îmbunătățirea tehnologiei la lami
norul de 6 țoii pentru laminarea 
burlanelor de foraj cu dopuri ră
cite : îmbunătățirea constructivă a 
dispozitivului de centrat țagle la 
linia laminatelor de 6 țoii ; dota
rea cuptorului laminorului reduc- 
tor de 3 țoii cu aparatură pentru 
controlul temperaturii, prin care 
se va asigura reducerea pierderi
lor prin oxidare și a declasatelor.

Colectivul uzinei și-a propus ca, 
prin îmbunătățirea tehnologiilor 
de laminare și a asistenței tehnice 
la laminare, să reducă declasatele 
cu 15 la sută.

în vederea realizării unei pro
ducții de țevi sporite și de bună 
calitate, colectivul uzinei va mun
ci cu însuflețire în întrecerea so
cialistă pentru respectarea cuvîn- 
tului dat.

și de navigație

A stăpini și a face să producă 
energie electrică un fluviu ca Du
nărea, iată, sintetic, obiectivul spre 
care își concentrează forțele co
lectivul șantierelor Sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier. Constructorii de pe șantie
rele Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier și-au 
reafirmat, cu prilejul dezbaterii 
planului pe 1967, angajamentul so
lemn, hotărîrea de a traduce în 
viață indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitei conducătorilor de partid și de 
stat pe aceste șantiere.

în adunările ce au avut loc, în 
primele zile ale anului, construc
torii acestui măreț obiectiv, care 
după intrarea în funcțiune va con
tribui la creșterea considerabilă a 
potențialului energetic național, 
și-au luat însuflețitoare angaja-

(Continuare în pag. a III-a)

Piese noi 
pentru 
„arsenalul“ 
casnic

In rîndurile ce urmează ne propu
nem să prezentăm gospodinelor cîteva 
dintre articolele de menaj noi apărute 
în magazine.

Dintre articolele „mărunte", circa 
230 sînt absolut noi. Aproape 90 sînt 
vase emailate — cratițe și oale de di
ferite capacități, ibrice, strecurători, 
fructiere — într-o execuție specială, 
cu minere din bachelită și decorate cu 
auriu. De asemenea, vasele de alumi
niu se prezintă într-o gamă mai bo
gată de forme și cu un finisaj superior. 
Și unele și altele vor fi apreciate de 
gospodine atît pentru calitatea lor cît 
și pentru coloritul viu, mai cu seamă 
că mai pot fi văzute în magazine des
tul de multe vase cafenii, mohorite. 
Merită a‘ fi recomandată oala cu pe
reții dubli pentru fiert lapte, cu o ca
pacitate de 2 1. Intre cei doi pereți se 
pune apă, astfel că flacăra nu izbuteș
te să facă laptele „să dea în foc". Este 
foarte recomandabilă și pentru prepa
rarea mîncărurilor pentru cei mici — 
griș cu lapte, tapioca etc. Printre 
„uneltele" de metal destinate bucătă
riei amintim grătarele de diferite for
me și dimensiuni (pentru fript carne și 
prăjit pîine) din aluminiu turnat, 
tablă sau sîrmă cositorită, tirbușoanele, 
garniturile de deschizători.

Iată și cîteva ustensile care pot fi 
de mare ajutor la pregătirea mîncăru
rilor și întreținerea curățeniei în casă, 
întreprinderea „Flacăra" din Ploiești 
produce un „robot" manual cu dispo
zitiv pentru tocat carne (în loc de cu
țit, acesta are trei dimensiuni de site 
care mărunțesc carnea după destina
ție), unul pentru măcinat nuci și altul 
universal — pentru zahăr, mac, pes
met etc. I.I.S. „Metalica"-Oradea a 
pus la punct un aparat pentru spălat 
mozaicul cu un dispozitiv de stoarcere 
a buretelui montat pe miner, stoarce
rea realizîndu-se fără să fie nevoie să 
te apleci sau să pui mîna în apă. In
teresant este și dispozitivul cu bureți 
care umezesc și șterg geamurile.

S-au realizat circa o sută de sorti
mente noi la articolele de menaj din 
porțelan, sticlă, faianță. „Porțelanul"- 
Cluj prezintă un model de serviciu 
de masă — pentru 6 sau 12 per
soane — cu o linie modernă, care, 
pentru prima oară, este ornamentat 
cu platină. Motivul decorativ, foarte 
fin, este alcătuit din linii și puncte 
argintii care nu se oxidează niciodată. 
Și serviciile de cafea, de ceai, produse

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a III-a)

La Reșița mai trăiește ș! 
acum un maistru bătrîn, un 
„maistor" ieșit la pensie, în
cununat la vîrsta senectuții 
de aura unei glorii locale 
care îl face să fie cel mai 
cunoscut om din orașul de 
pe malul Bîrzavei. Ieșind la 
plimbare în oraș, sute de oa
meni îl opresc și stau de 
vorbă cu Nicolae Adam, 
sute de tineri îl sa
lută ca pe un tată adop
tiv, ca pe un unchi sau ca 
pe un frate mai mare. Acest 
respect unanim nu este mic
șorat nici de 
trecerea anilor, 
nici de trecerea 
și maturizarea 
generațiilor. El 
are o mare lon
gevitate, este un 
sentiment de 
durata cîtorva 
vieți succesive 
și omul acesta, 
deși foarte mo
dest, se dovedeș
te a fi o perso
nalitate. Prin 
mîinile lui de 
aur au trecut, ca 
niște aluaturi 
fertile, multe 
sute, poate chiar 
mii de ucenici în 
metalurgie. Oțe- 
lari și lamino- 
riști, lăcătuși și 
strungari au de
prins tainele me
seriei și au că
pătat pasiunea 
cea mai înflăcă
rată pentru lu
cru, între alții, 
și de la acest 
maistru pentru 
care arta grea a 
metalurgiei era 
de mult o voca
ție. A fost soli
citat, pe vre
muri, să plece 
din Reșița, ofe- 
rindu-i-se sala
rii mai bune, dar 
el se simțea le
gat de valea Bîr
zavei, de orașul 
care se îngemăna cu uzina 
și de uzina care se în
gemăna cu orașul. O 
viață de om a stat la Re
șița, acolo stă și acum ca 
pensionar. In fața lui se des
coperă plini de dragoste și 
respect' sute de bărbați ti
neri, deveniți la rîndul lor 
meșteri prestigioși. Dacă ar 
fi să le asculte îndemnurile, 
înduplecat de rugămintea 
fiecăruia dintre foștii săi în
vățăcei, ar trebui să se lase 
onorat zilnic cu cîteva sute 
de halbe și rachiuri tari 
(ceea ce, bineînțeles, ar fi 
peste puterile unui om).

TOR-
Nl- 
CIE
Petru VINTILĂ

ÎN ZIARUL DE AZI

Invoc acest Axemplti pen
tru a arăta cîtă însemnătate 
psihologică și materială are 
tradiția unui loc de muncă, 
legarea omului cu trup și su
flet de istoria unui colțișor 
de muncă, de peisajul drag 
și devenit familiar al uzinei 
unde lucrează pînă la ziua 
solemnă a pensionării. Nimio 
nu mi se pare mai de neîn
țeles decît omul care încear
că, întocmai ca pe niște mă
nuși nepotrivite, zeci de me
serii, ezitînd între ateliere și 
orașe ca un drumeț cu traista 

pe umăr. El își 
dă șapca pe 
ceafă spunînd
nepăsător „azi 
aici, mîine-n

Focșani" și su
fletul său se li
pește greu de un 
loc, de un colec
tiv, de o mașină. 
Parcă ar sta și 
pe șantier, dar 
i se pare că 
plouă prea mult 
și că noroaiele-s 
prea mari. Ar fi 
stat tractorist, 
dar crivățul i s-a 
părut că mușcă 
prea al dracului 
de tare. Ar fi 
stat pe platfor
ma unei oțelării, 
dar căldura e a- 
colo prea mare. 
Cine se teme de 
apă nu se face 
marinar. Dar ca
re om adevărat 
visează să pe
treacă o viață 
întreagă la gura 
sobei, cu mota
nul în brațe ? 
Am cunoscut șo
feri, betoniști, 
montori și zidari 
care, după ce-au 
stat zece ani pe 
șantierul de la 
Bicaz, s-au mu
tat cu camionul, 
betoniera și u- 
neltele lor pe 
șantierul de la 

Vidraru, pe Argeș. Mulți 
dintre ei se găsesc acum 
la Porțile de Fier ale 
Dunării, înălțînd o gigantică 
poartă a luminii. Numele lor 
s-a legat indisolubil de isto
ria acestor mari șantiere, de 
frumusețea acestor superbe 
și monumentale capodopere 
ale construcției socialiste. Ei 
sînt oameni de catego
ria acelora care se 
leagă temeinic de sufletul 
unei construcții, al unei idei,

■ Echipa României s-a 
calificat în sferturile de 

finală ale campionatului 
mondial de handbal

Un atac al rapidistelor în meciul amical cu selec
ționata Mexicului

(Continuare 
în pag. a Il-a)

9 Succese ale sportivilor 
noștri în competiții inter

naționale de biatlon, fot
bal, șah

9 Alte știri din țara și 
de peste hotare

■ Răspunde nevoilor producția articolelor 

turistice? ■ Din programul emisi

unilor radiofonice H „Luna cărții la 

sate“ ■ Premiere cinematografice

REPORTAJE
CARE AU 
IMPRESIONAT 
AMERICA

VREDNICI GOSPODARI Al SATELOR 
PROPUȘI CANDIDAȚI Al F. D. P. 
PENTRU ALEGERILE ÎN SFATURILE 

POPULARE COMUNALE
Ieri au început, în localitățile rurale din în

treaga țară, depunerile de candidaturi pentru 
alegerile de deputați în sfaturile populare co
munale, care vor avea loc la 5 martie.

Oamenii satului socialist propun, într-o at
mosferă de puternică însuflețire, pe cei mai des
toinici dintre ei, vrednici de încrederea de a-i 
reprezenta în organele comunale ale puterii de 
stat. Sînt, printre miile de candidați, pre
ședinți, vicepreședinți, brigadieri din cooperati
vele agricole de producție, țărani cooperatori 
fruntași, mecanizatori și tehnicieni din S.M.T. și 
G.A.S., muncitori, ingineri agronomi, medici, în
vățători — bărbați și femei, vîrstnici și tineri, 
gospodari harnici și pricepuți ai treburilor satu
lui, care se bucură de prețuire și stimă, de pres

tigiu în rîndurile cetățenilor, datorită realizări
lor lor în producție și în viața obștească, însu
șirilor lor politico-morale.

Desfășurarea în săptămînile următoare a 
campaniei electorale va constitui un prilej de 
dezbatere aprofundată a problemelor dezvoltării 
agriculturii socialiste și a satului, îmbunătățirii 
continue a gospodăririi comunelor, contribuind la 
cimentarea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănime — baza de neclintit a orînduirii noastre 
socialiste, la mobilizarea oamenilor muncii de 
la sate pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute 
de documentele Congresului al IX-lea al P.C.R.

(Citiți în pag. III-a relatări de la adunările 
de propuneri).

Ion Cinică, vicepreședintele cooperativei agricole de producție „Timpuri Noi" din comuna Balaciu, raionul 
Urziceni, în mijlocul sătenilor care l-au propus candidat al F.D.P.
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COMENTARIU POLITIC

Am în față numărul din 12 ianuarie al ziarului „New 
York Times", ultimul sosit la redacție. In pagina I, un ar
ticol intitulat: „Arma secretă a Vietnamului de nord — în
tunericul nopții" pune accentul pe priceperea și dîrzenia 
cu care populația R. D. Vietnam își organizează viața și 
munca, chiar și în puterea nopții, astfel ca activitatea să 
fie cît mai puțin stînjenită de raidurile aviației dușmane. 
Articolul este al doilea dintr-o nouă serie, datată acum din 
Hongkong, care împărtășește impresiile din vizita făcută în 
Vietnamul de nord de trimisul special al ziarului, Harrison 
E. Salisbury. Reportajele primei serii, transmise de la fața 
locului, între 26 decembrie 1966 și 10 ianuarie 1967, au pro
dus, prin faptele relevate, o puternică impresie în Statele 
Unite, avînd un efect excepțional, ceea ce a făcut să se 
spună că, literalmente, ele „au traumatizat America".

De unde acest ecou ?
Salisbury este un cunoscut gazetar al „marii prese", lau

reat al premiului ziaristic -Pulitzer, redactor șef adjunct al 
unuia din cele mai influente cotidiene americane — „New 
York Times". Plecarea pentru prima oară în R. D. Vietnam 
a unui gazetar de această talie, ca trimis special al acestui 
ziar, era menită să dea relatărilor sale o pondere mare atît 

în ochii păturilor 
largi ale opiniei publi
ce cît și ale oficialită
ților americane. In 
cursul călătoriei, el a

vizitat capitala și alte orașe ale țării, a avut convorbiri cu 
primul ministru Fam Van Dong și cu Nguyen Van Tien, 
membru al C.C. și reprezentantul la Hanoi al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud, s-a întîlnit cu popu
lația în zile de lucru și cu ocazia sărbătorilor, a trăit clipe de 
coșmar în timpul alarmelor, în adăpost. Reportajele transmi
se de el din Hanoi dezvăluie, de altfel într-un stil strict in
formativ, rezervat și prudent, mai cu seamă fapte brute con
statate cu propriii săi ochi. Din cuprinsul lor se impun cu 
pregnanță cîteva idei:

a) Confirmarea în fața opiniei publice a gravelor consecințe 
ale atacurilor aviației americane în rîndurile populației ci
vile. Iată ce scrie Salisbury:

„Politica declarată a președintelui Johnson, potrivit 
căreia țintele vizate de americani în Vietnamul de 
nord sînt doar oțelul și betonul și nu ființe omenești, 
are prea puțin comun cu realitatea atacurilor avioa
nelor americane".

„Contrar impresiilor create de comunicatele oficiale 
americane, o vizită la fața locului arată că bombar
damentele americane au provocat numeroase victime 
civile în Hanoi și în împrejurimile sale".

După vizitarea orașului Nam Dinh — al treilea oraș ca 
mărime din Vietnamul de nord — Salisbury consemnează :

„Nici un comunicat american nu arată că în Nam 
Dinh există instalații care să fie considerate drept 
obiective militare. ...Numeroase locuințe, îndeosebi 
cele situate în jurul fabricii de textile, au fost dis
truse de atacurile bombardierelor americane... 89 de 
persoane au fost ucise... Fabrica de textile a fost bom
bardată de 19 ori...".

Ion FTNTTNARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Roaram

Răspunde nevoilor

PRODUCȚIA

ARTICOLELOR

TURISTICE?
alte problemePrintre

cărora merită să li se a- 
corde o atenție majoră, in 
vederea stimulării turis
mului de masă, este și 
aceea a echipamentului 
și materialului turistic. 
Dincolo de a răspunde 
numai „modei sportive", 
ele constituie accesorii de 
cea mai mare însemnă
tate pentru excursionist.

încălțăminte pentru ori
ce teren și orice vreme, 
articole de îmbrăcăminte 
pentru orice anotimp și 
pe gustul tuturor, acceso
rii de voiaj ușoare, rezis
tente, multifuncționale, ar
ticole de camping — iată, 
în mare, ce ar trebui să 
cuprindă inventarul turis
tului. Ce oferă, din toate 
acestea, comerțul ? în ce 
măsură satisface indus
tria cerințele și exigențele 
cumpărătorilor în această 
privință 7 Ială două în
trebări in țurul cărora se 
discută adesea. Le-am 
adresat, pe rînd, factori
lor de răspundere din 
Ministerul Comerțului In
terior și respectiv Minis
terul Industriei Ușoare. Ni 
s a răspuns : ~
sector care i 
vertiginos, 
prevede 
desfacere 
mai mare 
La M.I.U. ni s-a mai spus: 
„Practic, în materie de 
creație de noi modele nu 
avem probleme. De ase
menea, sînt condiții pen
tru îmbunătățirea conti
nuă a calității tuturor ar
ticolelor turistice".

Am vizitat magazinele 
cu articole de sport și tu
ristice din Capitală. Des
prindem din propri’le 
constatări și din observa- 

cumpărătorilor urmă- 
face simțit un 
rt pentru îm- 
ortimentelor, 
onarea este

, la o serie de 
din cele mai

— pulovere, ha- 
bocanci, încăl- 
ușoară pentru

— lipsesc frec-

„Este un 
se dezvolta 

Pentru 1967 se 
un volum de 

cu 40 la sută 
decît în 1966".

«■Ml 
cautate 
norace, 
țăminte 
excursii 
vent multe numere ; cali
tatea unora din aceste 
articole continuă să lase 
foarte mult de dorit.

Ce cauze contribuie la 
crearea unor asemenea 
situații, deși există un 
atît de mare interes co
mercial și condiții optime 
de realizare a acestor ar
ticole ?

Pentru înțelegerea mai 
clară a lucrurilor, să ne 
întoarcem la momentul 
contractărilor. N-a cerut 
comerțul articole solici
tate de turiști, n-a oferit 
suficiente modele indus
tria ? Ba da. De pildă, 26 
de modele de pulovere- 
schi a oferit industria 
pentru trimestrul IV 1966 și 
trimestrul I 1967, 26 a luat 
comerțul. Atunci ? „Fondul 
de marfă fiind mic, ni s-a 
spus la Direcția generală 
de resort din M.C.I., între
prinderile regionale ale 
comerțului cu ridicata nu 
mai încheie contracte de
cît pentru cîteva modele". 
Ce folos, deci, că apar 
zoci de modele în colecții, 
dacă ulterior nu se mai 
poate produce decît a ze
cea parte sau ceva mai 
mult ?

Dar chiar și colecțiile 
prezentate pînă acum 
sînt deficitare din punct 
de vedere al varietății. 
Bunăoară, de ani de zile 
comerțul așteaptă să i se 
ofere hanorace cu impri
meuri, cu modele în relief, 
mai ales în culori des

chise; n-au apărut nici în 
acest an scurte din molto- 
pren, încălțăminte și 
costume pentru cabană ; 
de asemenea, diferite mo
dele de pantaloni scurți, 
saci de dormit, mic mo
bilier pentru 
bărci etc.

Mai sînt și 
care fac ca 
mentele, nici 
articolelor de 
nu-i satisfacă 
rători. Din cele discutate 
la direcțiile generale din 
M.I.U. reiese că sînt nomi
nalizate numai articolele 
pentru sportul de perfor
manță ; serii mai mici de 
10 000 bucăți de încăl
țăminte, de pildă, nu se 
realizează; relațiile cu 
U.C.F.S. se rezumă numai 
la reclamafii din partea 
unora și răspunsuri din 
partea celorlalți; omolo
garea unui nou model du
rează uneori chiar și o 
jumătate de an, iar pînă 
să intre în producție mai 
trec alte 3—4 luni...

Cum ar putea fi înlătu
rate deficiențele semna
late, ce soluții 
Ne-am adresat cu 
întrebare cîtorva 
liști.

Gh. Leuchter, 
recția tehnică a M.I.U. : 
„Creația de noi modele, 
proiectarea, iată unde 
văd eu principala rezervă 
pentru îmbunătățirea ca
lității. M.I.U. are două ins
titute de cercetări. In ca
drul lor cred că ar trebui 
create colective speciale, 
care să se ocupe nu nu
mai de cercetarea mate
riei prime șl a materiale
lor, ci și de creație și pro
iectare. Ar trebui obținu
tă, de asemenea, și o 
mai bună colaborare în
tre M.I.U. și U.C.F.S., care 
să urmărească în special 
ridicarea pe o treaptă su
perioară a creației și pro
iectării".

Romeo Cosmovici, șeful 
sectorului planificare din 
U.C.F.S. : „Producția ar
ticolelor de sport ar tre
bui concentrată în între
prinderi specializate. Cum 
se petrec lucrurile acum ? 
Tricotajele pentru sport 
și în special pentru tu
rism se produc în 7 între
prinderi, încălțămintea și 
articolele de marochinărie 
în 8, iar articolele din 
lemn și metal în 11... In 
aproape toate cele 26 de 
întreprinderi, în general 
uzine și fabrici mari, pro
ducția acestor articole 
are o pondere extrem de 
redusă. Atît problema ca
lității cît și a diversifică
rii sortimentelor consti
tuie o anexă neglijabilă.

Ar trebui revăzută ac
tuala formă de organi
zare a aprovizionării și 
desfacerii materialelor 
sportive. Răspunderea să 
o aibă o singură între
prindere, pe întreaga 
țară, deoarece sistemul 
actual e mult prea com
plicat și greoi. Ar exista o 
viziune mai clară asupra 
întregului fond de marfă 
șl, mai ales, asupra arti
colelor susceptibile de 
îmbunătățiri calitative*.

Sînt doar cîteva propu
neri ce marchează direc
țiile spre care M.C.I.,. 
M.I.U. și U.C.F.S. trebuie 
să-și îndrepte atenția. A- 
ceste foruri au de pus la 
punct însă și multe alte 
probleme, astfel ca tu
riștii să poată găsi în ma
gazine articolele de care 
au nevoie.

camping,

alte cauze 
nici sorti- 
calitatea 

turism să 
pe cumpă-

există ? 
această 
specia-

din Di-

Nicolae BRUJAN

Un eveniment deosebit la Institutul 
anului V ai facultății de mașini și

de Construcții București : studenții 
, , , utilaje pentru construcții, care au

terminat cursurile, predau ștafeta (un buldozer în miniatură, simbol 
al profesiunii) colegilor lor din anul IV

Foto : Gh. VlnțilM

INTRE 1—28 FEBRUARIE

LUNA CĂRȚII
LA SATE“

Peste 700 de librării 
fi 7 500 puncte de li
brărie ale cooperației de 
consum, alături de li
brăria centrală „Cartea 
prin poștă", care are 
secții în regiuni, precum 
fi 10 000 de difuzori de
pun strădanii pentru ca 
drumul cărții spre citi
torul de la sate să fie 
cit mai lesnicios și di
rect. Anul trecut, bu
năoară, au fost puse în 
vînzare, numai prin u- 
nitățile cooperației de 
consum, circa 2 300 ti
tluri de cărți, în peste 
13 000 000 exemplare.

In fiecare an, în tim
pul iernii, are loc o 
manifestare tradițională 
dedicată cărții. Înscrisă 
în ansamblul manifestă
rilor culturale de masă, 
pe care Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă le inițiază în aceas
tă perioadă, „Luna căr
ții la sate" (1—28 fe
bruarie) va oferi un pri

lej de intensificare a 
activității de populari
zare și de difuzare a 
cărții politice, științifice, 
beletristice prin unită
țile de desfacere ale 
cooperației de consum, 
precum și prin atrage
rea unor colective ob
ștești în acțiunea de 
răspîndire a cărții în 
mediul rural.

Cele mai noi lucrări 
din producția editorială 
vor fi popularizate prin 
afișe, prospecte, pli
ante. In incinta coo
perativelor de consum 
se vor amenaja expoziții 
de cărți cu vînzare, 
ștanduri, bazare, colțuri 
ale noutăților. Autoli- 
brăriile vor întreprinde 
acțiuni speciale de di
fuzare a cărții în satele 
mai depărtate, iar co
lectările vor aproviziona 
operativ bibliotecile a- 
șezămintelor culturale și 
școlare din mediul ru
ral cu lucrările nou a- 
părute. Librăria centra-

DIN PROGRAMUL

lă „Cartea prin poștă" 
din București va asigu
ra cititorilor o largă 
informare bibliografică. 
In comunele mai mari 
din regiunile Bra
șov, Dobrogea, lași, Ga
lați și Oltenia vor avea 
loc manifestări-model 
de mai mare amploare, 
cu participarea unor 
scriitori. In cadrul celor 
aproape 100 de întîlniri 
de acest fel organizate 
în întreaga țară, cititorii 
de la sate vor putea lua 
cunoștință de planurile 
editoriale, iar autorii și 
redactorii vor avea po
sibilitatea să afle păreri 
ale cititorilor, 
țină sugestiile lor pen
tru elaborarea viitoare
lor lucrări.

Editurile au prevăzut, 
în planurile lor, peste 
300 de titluri de cărți 
noi care vor lua drumul 
satului în această pe
rioadă.

să re-

A. GOLIANU

EMISIUNILOR RADIOFONICE
16-22 IANUARIE 1967

PROGRAMUL I: Mu
zică ușoară (7,30). Cîntă- 
reți ai plaiurilor noastre 
(8,10). Sfatul medicului : 
Nevralgia facială (9,30). 

Roza vlnturilor. Pe harta patriei socialiste : „Orașe 
vechi și noi”. Prezintă conf. univ. Vasile Cucu 
(10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săp- 
tămînii (11,20). Cîntă corul Radioteleviziunii, dirijat 
de Aurel Grigoraș (12,30). întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat (13,30). „De dorul tău" 
— muzică ușoară (14,08) O poveste pentru voi, 
copii : „Iedul și matematica" (16,30). Muzică din ope
rete (17,10). în jurul globului (18,03). Varietăți mu
zicale (18,15). Ritmurile cincinalului. Realizarea rit
mică a planului de investiții (18,40). Concert de 
melodii românești (19,35). Teatru radiofonic. Pre
miera „Filodendronul" scenariu radiofonic de Di- 
mos Rendis (20,30). PROGRAMUL II : Melodii dis
tractive din filme (7,55). Miorița : „Itinerar fol
cloric maramureșan" — comuna Berbești (10,05). 
„Rîușor povestitor” — program de muzică populară
(10.45) . „Studenție, ce frumoși sînt anii tăi" — mu
zică ușoară (11,07). Muzică ușoară (13,08). Din folclo
rul muzical al popoarelor (13,15). Itinerar folcloric 
muzical prin diferite regiuni ale patriei (14,30). 
Vreau să știu (15,30). Cîntă formația de cimpoieri 
din Perieni-Iași (16,20). Concertul pentru orchestră 
de Zeno Vancea — orchestra simfonică a Radio
televiziunii, dirijată de Iosif Conta (16,30). Din ca
seta cu discuri — muzică ușoară (17,10). Orchestra 
de muzică populară „Doina Olteniei" a Filarmonicii 
de stat din Craiova (17,30). Actualitatea teatrală 
(17,40). „Dorul meu e numai dor" — muzică popu
lară (18,35). Premiere muzicale radiofonice (19,05). 
Viața de concert a Capitalei (20,00). Antologia discu
lui. Opera comică din Paris — emisiunea a Il-a
(21.45) . „Serenada pe zăpadă" (22,35).

PROGRAMUL I: Emi
siune pentru pionieri 
(6,45). Un cîntec pentru 
tine (7,30). „Dobroge, 
mîndră grădină” — mu

zică populară (8,10). Sfatul medicului : Medicamen
tele și sarcina (9,30). „Să cîntăm împreună’ — 
program pentru cei mici (10,30). Din însemnările 
nstructorului artistic. Ciclul „Componente de 

bază ale spectacolului" : Despre subtext (11,20). 
Opere prezentate de orchestra de studio a Radio
televiziunii : „Mariana Pineda" de Doru Popovici 
(12,10). Din succesele muzicii ușoare (14,08). Caleido
scop muzical (15,30). Luminile rampei. înregistrări 
din spectacolele Teatrului de Operă și Balet (16,40). 
Memoria pămîntului românesc. „Cîntecul Unirii’ — 
locuri care vorbesc despre evenimentul de la 24 
ianuarie 1859. Evocare de Dionisie Șincan ; Fapte 
de lingvistică în sprijinul istoriei patriei noastre. 
Prezintă conf. univ. Gheorghe Poalelungi (17,10). 
Muzica și legenda : poemele simfonice „Narcise” 
de Ion Nona Ottescu și „Spiritul apelor" de Dvorak 
(fragmente) — (17,30). Dialog cu ascultătorii (18,40). 
Ediție radiofonică : Ion Luca Caragiale. Copilăria și 
tinerețea scriitorului. Prezintă Al. Săndulescu
(21,05). Muzică ușoară pentru Ileana Cosînzeana
(21,25). Valsuri de ieri și de azi (22,35). Mu
zică ușoară (23,05). PROGRAMUL II : Melodii din 
opereta „Timpul chitarelor" de Lopez (7,45). Dialog 
cu muzica ușoară (7,55). Călătorie cu muzica popu
lară (8,31). Imagini simfonice de pe cuprinsul pa
triei : „Rapsodia bănățeană" de Vasile Ijak ; „Poe
mul Carpaților” de Alexandru Pașcanu (9,03). Anto
logie de literatură universală : Nuvelistica lui 
Maxim Gorki. Prezintă conf. univ. Tatiana Nicoles- 
cu (10,05). Melodii de ieri și de azi (11,07). Compozi
tori de muzică ușoară : Nicolae Kirculescu și Elly 
Roman (12,20). Din cele mai cunoscute melodii 
populare (14,30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală (19,05). Cer
cul melomanilor (19,50). Gaudeamus, emisiune pen
tru studenți) — (20,30). O istorie a muzicii în ca-

STATORNICIE
(Urmare din pag. I)

al unei colectivități unite 
printr-un efort comun. în 
cea mai mare măsură con
strucțiile cu care ne mîn- 
drim sînt opera acestei ca
tegorii de oameni îndrăgos
tiți pînă la pasiune și abne
gație de ceea ce ei înșiși 
făuresc. Mai sînt și acum la 
Brașov sute și mii de mun
citori care, asamblînd cel 
mai nou tip de tractor, cel 
mai nou tip de autocamion, 
își amintesc cu dragoste, 
mîndrie și chiar cu nostal
gie de primul tractor și de 
cel dintîi camion pe care 
l-au construit. Legați de 
uzinele lor, ei înșiși au de-

venit solidari cu opera lor 
și renumele ei, ajun- 
gînd meșteri în atelierele 
unde intraseră ucenici. Aci 
au învățat primele noțiuni 
ale meseriei, s-au legat de 
ea și au îndrăgit-o, aci și-au 
descoperit vocația, înțele- 
gînd în acea clipă unică și 
solemnă că drumul lor ar fi 
sterp dacă nu l-ar parcurge 
o viață întreagă lîngă strung, 
lîngă freză sau lîngă for
mele de turnare a fontei.

Statul nostru socialist pre
țuiește statornicia în muncă, 
pe cei care-și leagă întreaga 
lor viață de viața uzinei, 
secției, atelierului în care 
muncesc. Un viu exemplu în 
acest sens îl constituie în
seși principiile pe care a fost

fundamentată noua lege a 
pensiilor — care prevede un 
spor corespunzător de pen
sie în raport cu vechimea 
neîntreruptă în muncă în 
aceeași întreprindere.

în legătură cu aceasta, are 
o mare importanță ca în 
toate fabricile și uzinele să 
se realizeze cu înțelegere 
și grijă tocmai acel cli
mat generos care dă u- 
nei întregi colectivități 
constituite frumusețea de 
care nu-ți mai vine să te 
desparți. Clubul, cantina, bi
blioteca, școala profesiona
lă, parcul din incinta uzinei, 
precum și unele trăsături 
etice cum e respectul re
ciproc, iată numai cî-

teva caracteristici ale a- 
cestui climat de care te 
atașezi o viață, ca într-o 
familie solidară în visurile și 
preocupările ei. Nu întîm- 
plător tocmai produsele a- 
cestor uzine și unități eco
nomice întrunesc cele mai 
bune calități și aprecieri, nu 
întîmplător tocmai aceste 
colective își îndeplinesc 
și își depășesc în fie
care an sarcinile de plan, 
iar numele lor și al munci
torilor dobîndesc acea faimă 
binemeritată și acea stimă 
care ne fac să ne scoatem 
pălăria în fața lor, ca în fața 
bătrînului meșter 
șița. Elogiul lor 
aibă frumusețea 
unui monument.

de la Re- 
trebuie să 
și durata

podopere : Sonata în si bemol de Chopin ; Sonata în 
si minor de Liszt. Emisiune de George Bălan (21,30).

MIERCURI

Retransmisiune de la Teatrul muzical din Galați 
(19,40). In pauză : Buletin de știri ; Carnet plastic. 
Mari monumente arhitecturale : „Escorialul". Pre
zintă acad. prof. George Oprescu. Moment poetic. 
„Strămoșii" de Mihai Săulescu (22,30).

• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul de Comedie: TROILUS ȘI CRESIDA 
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Studio a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale") : ULISE ȘI 
COINCIDENȚELE — 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL H-LEA — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : BLAZONUL — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (în sala Casei de cultură 
a tineretului din raionul Grivița Roșie) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — 17.
e Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase” (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

B CINEMA |

PROGRAMUL I : Viață 
nouă, cîntec nou (8,10). 
Sfatul medicului : Zgo
motul și influența lui a- 
supra organismului (9,30).

„Cel mai frumos și scump cuvînt : mama” — pro
gram de cîntece (10,03). Emisiune literară pentru 
școlari. Dicționar literar : Schița. Prezintă conf. 
univ. Romul Munteanu (10,30). Refrene pentru dum
neavoastră (11,30). Corul Filarmonicii „Banatul* di
rijat de Ion Românu (12,10). Dțn muzica popoarelor 
(15,00). O poveste pentru voi, copii : „URSULEȚII 
LACOMI" (16,30). Unirea Principatelor oglindită în 
literatură (17,10). Tribuna radio. Dezvoltarea con
tinuă a principiilor democratice în activitatea de 
stat (18,03). Viața de concert a Capitalei (18,15). Me
lodia zilei : „Ție" de Florentin Delmar. Text de Eu
gen Mirea (19,30). Concert de melodii românești 
(19,35). PROGRAMUL II : Dansuri din operete (7,45). 
„Trandafir de la Moldova" — emisiune de folclor
(8.30) . „Melodii de pretutindeni" — muzică ușoară 
(9,40). Lectură în premieră (10,05). Scenă din opera 
„Petru Rareș" de Eduard Caudella (10,40). Din țările 
socialiste (11,30). Cu scrisorile în față (12,10). Muzică 
ușoară (13,08). „De cine mi-e dor și drag" — emi
siune de folclor (14,30). De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru copii) — (15,30). Pe teme 
medicale (16,15). Interpreți de odinioară ai muzicii 
noastre populare : cîntărețul Teodor Zavaidoc
(17.30) . Cronica literară de Eugen Simion : „Infernul 
discutabil" de Ion Alexandru (17,40). Pagini din 
muzica ușoară : soliști Constantin Drăghici și 
Gigliola Cinquetti (18,35). Ciclul „Figuri și momente 
din istoria muzicii românești" : Sabin Drăgoi. Pre
zintă prof. univ. Zeno Vancea (19,05). Teatru radio
fonic. Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei universale" 
William Shakespeare : „Henric al IV-lea" (partea a 
Il-a). Traducere de Leon Levițki (20,30). Moment 
poetic — Țară de imn (22,30).

PROGRAMUL I: Mu
zică populară (7,15). 
„Bună dispoziție" — mu
zică ușoară (7,30). Sfatul 
medicului : Vitaminizarea 

organismului copiilor iarna (9,30). Recital vocal 
Cornelia Gavrilescu (9,50). Radioracheta pionierilor 
(10,30). Fragmente din opereta „Vînt de libertate" de 
Dunaevski (11,00). Cărți care vă așteaptă (11,20). 
Orchestra de studio a Radioteleviziunii prezintă 
muzică de estradă (11,35). Aici, Cluj ! (12,30). Din 
creația compozitorului Constantin Bobescu (12,50). 
„Pentru ochii tăi" — muzică ușoară (13,20). Orches
tra de muzică populară „Doina Argeșului" din Pi
tești (15,00). Casa de discuri Electrecord prezintă 
opera „Rigoletto" de Verdi (15,30). Premiere de 
operă de-a lungul anilor : Scenele lirice „La sece
riș" și „La șezătoare" de Tiberiu Brediceanu. Pre
zintă Grigore Constantinescu (16,40). De la Frescele 
Voronețului la Coloana Infinită : Prefață la Anul 
turistic internațional (17,10). Ritmurile cincinalului. 
Realizarea ritmică a planului de investiții (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). Șirag de melodii (22,55). 
PROGRAMUL II : Pagini orchestrale din operete 
românești (7,45). Ne este dragă muzica ușoară (7,55). 
Dansuri de estradă (8,15). „Cît e Banatul de mare" 
— emisiune de folclor (8,30). Actualitatea literară 
(10,05). Cîntece și jocuri populare (10,50). Album so
nor (11,07). „Pămînt al patriei iubite" — program 
de cîntece (12,00). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Melo
dii... melodii (13,08). Muzică populară interpretată la 
diferite instrumente (13,15). Muzică de estradă de 
compozitori români (15,10). Perle folclorice (16,20). 
Cadran cultural. „Palermo”, însemnări de Constan
tin Vișan (17,40). Din cele mai cunoscute melodii 
populare (18,35). Ciclul „Să înțelegem muzica". 
(19,05).Transmisiunea concertului orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor Leopold Stokowski 
(S.U.A.) — (19,50). Moment poetic. Albastru de Vo- 
roneț (22,30).

PROGRAMUL I : Muzi
că populară din 
regiuni 
Sfatul 
mente 

timpul alăptării (9,30). Pe strune 
siune de folclor (9,35). Meridiane — agendă culturală
(11.20) . Trei schițe românești și poemul simfonic 
„Recrutul" de Marțian Negrea (12,45). Uverturi și 
potpuriuri (14,08). Cîntece de dragoste de Ion Va- 
silescu (16,15). în slujba patriei (17,10). Radiosimpo- 
zion. Familia, model etic pentru tînăra generație 
(18,40). Concert de melodii românești (19,35). Aten
țiune, părinți ! (21,05). Viața de concert a Capitalei
(22.20) . „Cînt și îmi amintesc" — muzică ușoară 
(23,00). PROGRAMUL II : Pagini din opereta „Vîn- 
zătorul de păsări" de Zeller (7,45). Pagini orches
trale din muzica de estradă (8,15). Muzică populară 
de pe plaiuri oltenești (8,30). Fragmentul „Tineri pe 
Valea Argeșului" din suita muntenească de Ion 
Borgovan ; Suita I de Comei Trăilescu ; Patru 
schite simfonice de Florin Dimitriu (9,03). Teatru 
radiofonic. Ciclul „Biografii romanțate". „Momente 
din viața lui Ion Creangă". Scenariu radiofonic de 
Mircea Ștefănescu (10,05). Cîntece și jocuri populare 
(11,18). Arii din operete (11,35). Ritmurile cincinalu
lui (12,10). Selecțiuni din „Estrada duminicală". 
Autograf muzical, Gică Petrescu (12,30). Muzică 
ușoară (13,08). Melodii populare (13,15). Ineluș-ln- 
vîrtecuș (emisiune pentru cei mici) — (15,30). Din 
albumul unor vechi interpreți de muzică ușoară 
(16,30). George Enescu — violonist (17,10). Coordona
te culturale (17,40). Compozitorii au cuvîntul : Nor
bert Petri (19,05). Noapte bună copii : „Păpușa care 
nu închidea ochii" de Mircea Sîntimbreanu (19,30). 
Seară de operă: „Nunta lui Figaro" de Mozart.

3B diferite 
ale țării (8,10). 

medicului : Ali- 
contraindicate în 
de vioară — emi-

________ PROGRAMUL I: „Ur-
căm pe munți” — muzi- 

i / ■ că ușoară (7,30). Sfatul
medicului : Călirea orga
nismului — mijloc de

prevenire a îmbolnăvirilor (9,30). Jocuri din Vran- 
cea (9,35). Pagini din literatura clavecinului. Sonate 
de Domenico Scarlatti (10,55). Cîntece patriotice de 
loan Chirescu (12,30). în compania cîntecelor îndră
gite (12,45). Concert de valsuri și tangouri (14,08). Din 
cîntecele și dansurile popoarelor (15,00). Piese in
strumentale (16,15). Frumoase versuri spune țara 
(montaj literar-muzical) — (17,10). Știință, tehnică, 
fantezie (18,40). Concert de melodii românești (19,30). 
Concurs enciclopedic (21,05). PROGRAMUL II : 
Uvertura la opera „Fata de la Cozia" de Emil 
Monția (7,45). îmi plac cîntecele noastre (7,55). Sim
fonia I în Re major de Sigismund Toduță (orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat din Cluj ; dirijor : 
Emil Simon) — (9,03). Biblioteca de literatură ro
mână. N. Bălcescu : „Românii supt Mihai Voievod 
Viteazul" (10,05). Program interpretat de violonistul 
David Oistrah (10,35). „Frumoasă ne este tinerețea" 
— program de cîntece (12,00). Revista revistelor eco
nomice (12,10). Suită din baletul „Haiducii" de 
Hilda Jerea (12,25). Cîntece și jocuri populare (13,15). 
Din cîntecele turiștilor — muzică ușoară interpreta
tă de Valentin Baciu, Aida Moga, France Gall, Vico 
Torriani (16,39). Cîntece de nuntă (17,30). Capodope
re ale literaturii : Legende de Vasile Alecsandri 
(17,40). „Preludiu Ia după-amiaza unui faun" de 
Debussy (orchestra Filarmonică din Berlin. Dirijor : 
Herbert von Karajan) — (18,00). Concertino în stil 
clasic de Dinu Lipatti. Interpretează Corneliu 
Gheorghe și orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" (19,05). Colegi de liceu (19,30). 
Program oferit de soliștii Ilinca Cerbacev, Aurelian 
Andreescu, Rita Pavone și formațiile Paul Ghentzer 
și Armand Migiani (19,50). Călătorie în Istoria civi
lizației — (emisiune pentru tinerii ascultători). 
„Agricultura de-a lungul veacurilor". Emisiune de 
ing. Aurelian Băltărețu (20,30). Seară de operetă: 
„Liliacul" de Johann Strauss (fragmente) — (21,05). 
Scriitori la microfon. Al. Andrițoiu : Despre tra
duceri (21,35). Moment poetic la cererea ascultă
torilor : versuri de Veronica Micle (22,30). Muzică 
ușoară pe discuri Electrecord (22,35).

DUMINICA
PROGRAMUL It Cîn- 

tec și voie bună (7,30). 
„Satul nostru a-nflorit" 
(7,45). Clubul voioșiei: 
„Pasiuni", scenetă de Al.

Ovidiu Zotta (8,00). „Vacanță la munte” — program 
de muzică ușoară (8,45). „Transmitem pentru 
sate" (9,30). Muzică ușoară (10,10). „Ascultătorii ne 
cer muzică de operă" (10,30). Radio atlas (11,03). 
„De toate pentru toți" (12,00). Estrada duminicală 
(13,13). Valsuri celebre (14,40). Melodii de ieri, in
terpreți de azi — muzică ușoară (15,00). Ciclul 
Cîntăreți români de operă pe scenele lumii — 
Petre Ștefănescu-Goangă (15,15). Cîntece populare 
de dragoste (15,30). „Hora Unirii” (17,25). Concert 
simfonic popular (17,30). Teatru scurt : Două sce
nete de Dumitru Solomon : „Consacrarea" șl 
„Liftul” (18,20). Varietăți muzicale (19,00). Progra
mul orchestrei de estradă a Radioteleviziunii (19,30). 
întîlnire cu melodia populară și interpretul prefe
rat (20,15). Cavalcada ritmurilor (21,00). Canțonete 
cu Ion Stolan și Robertino Loretti (22,25). De la un 
dans la altul (22,40). PROGRAMUL II : „Mîndre-s 
cîntecele noastre" (7,00). Muzică ușoară (7,15). Inter
mezzo muzical (7,50). Valsuri de Chopin (8,20). Tea
tru radiofonic pentru copii : „De-ale lui Păcală". 
Scenariu de Tudor Mușatescu (8,30). Noi înregistrări 
ale corului de copii al Radioteleviziunii ; dirijor : 
Elena Vicică (9,50). „Cîntec și voie bună” (10,45). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enescu". Dirijor : 
Mihai Brediceanu (11,00). Cîntece populare (15,00). 
Pagini celebre din opere (15,45). „Melodii magazin" 
— emisiune muzical-distractivă : Călătoriile mu
zicale ale lui Guliver (partea a Il-a) — (16,30). 
Opereta „O noapte la Veneția” de Johann Strauss 
(montaj muzical-literar) — (17,58). Din succesele 
muzicii ușoare românești (19,05). Seară de romanțe 
cu Ioana Radu, Ion Luican și Dorel Liveanu (21,15). 
Moment poetic — versuri de Eminescu (22,30). 
„Festivalul muzical internațional Liâge 1966” (23,10).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 ianua

rie. în țară : După o încălzire trecătoare, 
vremea se va răci din nou, începînd din 
nordul țării. Cerul va fi variabil la început,, 
apoi mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, mai mult sub formă de ninsoare. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul nordic. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Local ceață, mai frecventă în Transilvania, 
în București : Vremea se va încălzi în prima 
parte a intervalului, apoi se va răci ușor. 
Cerul va fi variabil. Vînt potrivit din nord- 
est. Temperatura în creștere la început, apoi 
în scădere. Dimineața, ceață slabă.

• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : PATRIA (com
pletare Două orașe) — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : REPUBLICA
— 9; 11,30; 14; 16,30, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FLOREASCA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL (completare Drumul spre succes) — Q- 19" 15 1R Rft" 91
0 MONDO CANE — ambele serii : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1481 — ora 18), LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20, GRIVIȚA — 9,30; 13; 16,30; 20,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• SEMNUL LUI ZORO :CINEMATECA — 14.
• EL GRECO — cinemascop : CAPITOL (comple
tare (Ultima treaptă) — 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, 
MELODIA (completare A cui e șoseaua 7) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN (completare 
Pe urmele unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• MOȘ GERILA : LUMINA (completare Canto
namentul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,16; 20,30, 
UNIREA (completare Fredi cel încăpățînat) — 15,30; 
18; 20,30, MOȘILOR (completare Căsuțe zburătoare)
— 15,30; 18; 20,30.
• FALSTAFF : VICTORIA — 9; 12; 16; 18; 20,45, 
MIORIȚA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• COLEGII : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• RlDE.VI CU STAN ȘI BRAN : DOINA (comple
tare înflorim și noi cu țara) — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, POPULAR (completare Marea Sarmatlcă... 
Marea Neagră) — 15,30; 18; 20,30.
• CICLONI, ANTICICLONI — FRONTURI — DIN 
PĂMÎNT ȘI FOC — ORAȘUL INTERZIS — INELUL 
FERMECAT — UNIREA : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• SANJURO — cinemascop : GIULEȘTI (comple
tare Drumul spre succes) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
ARTA — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30.
• OMUL DIN RIO : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Unirea) — 13,30; 15,45; 18;
20.30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : 
EXCELSIOR (completare Drumul spre succes) — 
9,45; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA (completare 
Ape în pericol) — 15,30; 18; 20,30.
e ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : DACIA — 8,30— 
13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : BUZEȘTI (com
pletare Căsuțe zburătoare) — 15,30; 18; 20,30.
• BARBĂ ROȘIE — ambele serii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA: BUCEGI — 9; 11 • 
13; 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Ape în pec 
ricol) — 15; 17,45; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : GLORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
• GOLGOTA — cinemascop : TOMIS (completare 
Pe urmele unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare Salut, 
festival !) — 15,30; 18; 20,30.
« ÎN NORD SPRE ALASKA ! — cinemascop : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
0 CUMBITE : VITAN (completare Unirea) — 
15,30; 18; 20,15.
0 CEI'ȘAPTE DIN Uft L- . -mascop : MUN 
CA (completare Orizo... 9.*. .ir. 7) — 15,30
18; 20,30, VIITORUL — 15,30; 18; 20,30, PACEA 
(completare înflorim șl noi cu țara) — 15,45; 18; 
20,45.
0 FĂUST XX — cinemascop : COSMOS (completare 
Salut, Festival !) — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI 
(completare Consfătuirea de constituire a Consi
liului Național al organizației de pionieri) — 15,30; 
18; 20,30.
0 FEMEILE — cinemascop : COLENTINA (comple
tare Prin muzeele Capitalei) — 15,30; 17,45; 20.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
VOLGA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 TUNELUL — cinemascop : PROGRESUL (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30 
0 DIPLOMATUL GOL : COTROCENI — 15,15; 18: 
20,45.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

0 Diminețile unui băiat cuminte. Producție 
a studioului „București". Un film de ac
tualitate, inspirat din viața tineretului. Sce
nariul literar : Constantin Stoiciu ; adaptarea 
cinematografică și regia: Andrei Blaier. în 
distribuție : Dan Nuțu, Irina Petrescu, Ștefan 
Ciubotărașu, Sebastian Papaiani ș.a.

0 Maica Ioana a îngerilor. Acest film — 
realizat de studiourile poloneze, în regia Iul 
Jerzy Kawalerowicz — a fost distins cu Pre
miul special al juriului la Festivalul de la 
Cannes (1961). în distribuție : Lucyna Win- 
nicka, Mieczyslow Voit, Anna Ciepielewska.
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COMUNICAT 
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a ministrului

afacerilor externe al Olandei, losepb tuns

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HANDBAL

Victorioasă in meciul cu U.R.S.S. (15-13), 
echipa României a ocupat primul loc

in grupa C
Următoarea tntilnire — marți, cu selecționata 

Ungariei, in sferturile de finală

19 ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI ROMANO-BULGAR

Prietenie
și colaborare rodnică

La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe ai Olandei, 
J.M.A.H. Luns, a făcut o vizită o- 
ficială în Republica Socialistă 
România, între 11—16 ianuarie 
1967.

în timpul șederii sale în Româ
nia, ministrul afacerilor externe al 
Olandei a fost primit de secreta
rul general ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, de președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, și a avut 
convorbiri cu ministrul român al 
afacerilor externe, Comeliu Mă- 
nescu.

Ministrul J.M.A.H. Luns a vizi
tat obiective de interes economic, 
cultural și turistic din București, 
Brașov și Valea Prahovei.

în convorbirile lor, cei doi mi
niștri au constatat cu satisfacție 
că relațiile româno-olandeze se 
dezvoltă favorabil.

Ei au subliniat însemnătatea 
hotărârii prin care cele două țări 
au ridicat de curînd nivelul re
prezentării diplomatice și au acre
ditat ambasadori permanenți la 
Haga și București.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția că schimburile comer
ciale între România și Olanda 
s-au dezvoltat, și au constatat că 
există posibilități de a lărgi și 
diversifica cooperarea între cele 
două națiuni în domeniul econo
mic.

Miniștrii afacerilor externe au 
realizat o înțelegere de principiu 
cu privire la reglementarea pro
blemelor financiare în suspensie 
între cele două țări și în acest 
sens se are în vedere semnarea în- 
tr-un viitor apropiat a unui acord.

Ca urmare a interesului părților

de a încuraja contactele și schim
burile în diversele domenii ale 
științei, învățămîntului șl artei, mi
niștrii au semnat, la 13 ianuarie 
1967, un acord cultural româno- 
olandez.

Cei doi miniștri de externe au 
examinat, de asemenea, în spirit 
de sinceritate, unele probleme in
ternaționale. Ei și-au exprimat 
convingerea că cele două țări pot 
contribui activ la soluționarea a- 
cestor probleme, favorizînd destin
derea internațională, dorită de am
bele părți.

Ei au apreciat că dezvoltarea în
tre state a unor relații bazate pe 
egalitate și respect mutual joacă 
un rol important pentru întărirea 
păcii și securității în lume.

Reafirmînd importanța Organi
zației Națiunilor Unite ea instru
ment al cooperării internaționale, 
cele două părți s-au pronunțat 
pentru întărirea activității acesteia 
în conformitate cu principiile în
scrise în Cartă.

Părțile au exprimat convingerea 
că intensificarea raporturilor ro- 
mâno-olandeze, servind interesele 
ambelor popoare, constituie tot
odată o contribuție la îmbunătăți
rea atmosferei în Europa, la cau
za colaborării și înțelegerii între 
toate statele.

Miniștrii au subliniat importan
ța vizitelor oficiale de o parte și 
de cealaltă și a contactelor perso
nale în scopul promovării înțele
gerii și încrederii mutuale.

Ministrul afacerilor externe al 
Olandei, J.M.A.H. Luns, a trans
mis președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, invitația guvernu
lui olandez de a face o vizită ofi
cială în Olanda.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi sta
bilită pe cale diplomatică.

VIENA 15 (Agerpres). — La 
Saalfelden, în Austria, s-a dis
putat duminică proba de șta
fetă 4X7,5 km din cadrul con
cursului international de bi- 
atlon. Victoria a revenit echi
pei României (Țeposu, Cercel, 
Bârbâșescu, Vilmoș), care a 
realizat cel mai bun timp : 
2h 36’30", Pe locul al doilea 
s-a clasat formația R, D. Ger
mane (2h 36'48"),

„Cupa Predeal" 
la schi

STOCKHOLM (prin 
telefon). — în aceeași 
sală din capitala Suediei, 
unde cu trei zile înainte 
debutaseră neconclu
dent în meciul cu e- 
chipa R. D. Germane,

Dineu oferit de ministrul 
aface^'or externe al Olandei

Duminică seara, domnul Joseph 
Luns a oferit un dineu în saloa
nele hotelului Athenee Palace.

Au participat Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Gheorghe Macovescu și Va- 
sile Gliga, adjuncți ai ministrului

★

afacerilor externe, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., 
George Elian, ambasadorul Româ
niei la Haga, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au luat parte Joost B. Haver- 
korn van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la București, și membri 
ai ambasadei.

★

Sîmbătă și duminică sezonul de 
schi a continuat au desfășurarea 
competiției „Cupa Predeal". • între
cerile s-au desfășurat pe pîrtia de 
sub telefericul de la Clăbucet. Proba 
de slalom special a fost ciștigată de 
Dan Cristea (Garaiman-Bușteni), 
care a realizat în cele două manșe 
timpul total de 96”3/10. Slalomul 
uriaș — desfășurat duminică într-o 
singură manșă din cauza timpu
lui nefavorabil — a fost dominat de 
C. Tăbăraș (Garpati Sinaia) cu timpul 
de l’29”9/10.

VOLEI

Rapid - Selecționata 
Mexic 3-0

în sala Floreasca din Capitală a 
avut loc ieri revanșa meciului de 
volei dintre echipa feminină Rapid 
București și selecționata Mexicului. 
Sportivele române au învins, din 
nou, cu 3—0 (17—15, 15—10, 15—11).

Echipa Mexicului va evolua marți 
și miercuri la Constanța în compania 
echipei Farul.

Fotbaliști români 
peste hotare

• Echipa Dinamo Pitești a jucat 
duminică la Beirut cu o selecționată 
a cluburilor locale. Fotbaliștii ro
mâni au învins cu scorul de 3—2 
(3-0).

• Continuindu-și turneul în Afri
ca, selecționata de tineret a Româ
niei a susținut la Addis Abeba un 
meci amical cu reprezentativa Etio
piei. Scor: 2—2.

handbaliștii români au 
făcut ieri o partidă cu
rajoasă, în final mai a- 
les, în fața unui adver
sar aflat pe lista mari
lor favoriți — selecțio
nata U.R.S.S.

Reprezentativele Ro
mâniei și U.R.S.S. s-au 
mai întâlnit pînă asea
ră de șapte ori, în dife
rite competiții oficiale 
sau meciuri amicale. Ro
mânii au învins de oinci 
ori, au pierdut o dată, iar 
un joc s-a terminat la 
egalitate. Prin prisma a- 
cestui palmares, șansele 
noastre de cîștig în me
ciul de ieri erau eviden
te. Al optulea meci Ro
mânia—U.R.S.S. avea
să aibă însă im caracter 
cu totul special, de re
zultatul său depinzînd 
rămînerea echipei noas
tre în lupta pentru titlul 
suprem.

Deși au evoluat ine
gal pe parcursul întâlni
rii de ieri, handbaliștii 
noștri au luptat extra
ordinar, remontînd stră
lucit un handicap ce pă
rea la un moment dat 
irecuperabil. Cu dîrze- 
nie și eforturi colecti
ve, ei au găsit replicile 
corespunzătoare în „dia
logul" cu echipa sovie
tică, despre care specia
liștii afirmă că se află 
într-o formă fără pre
cedent. începutul jocu
lui ne-a aparținut. Un 
contraatac al lui Cos- 
tache II și un „7 m“ al 
lui Licu au făcut ca în 
minutul 6 tabela de mar
caj să indice 2—0. 
Conducem pînă în minu
tul 17, cînd Klimov face 
ca scorul — între timp 
modificat de mai multe 
ori — să devină 5—5.

O anumită stare de ner-“ 
vozitate copleșește par
că echipa noastră. Pro- 
fitînd de ezitările și de 
ratarea de către aceasta 
a unor situații excelente 
de a înscrie, jucătorii 
sovietici inițiază cîteva 
contraatacuri ce le aduc 
avantaj cu 7—5. Tînă- 
rul portar Penu, introdus 
în locul lui Redl, apără 
cu mai multă siguranță, 
dînd întregii echipe un 
plus de încredere. Din 
nou scorul devine egal 
(7—7) datorită lui Gruia 
și Costache II. Ultimele 
minute ale reprizei au 
aparținut însă echipei 
sovietice, care la pauză 
conducea cu 9—7. Deoi, 
emoții în continuare, cu 
atât mai mult cu cît lup
ta indirectă cu reprezen
tativa R. D. Germane 
evolua în favoarea aces
teia : a cîștigat partida 
cu Canada la scorul re
cord de 37—6 (20—8).

După răgazul de un 
sfert de ora, echipele 
reiau lupta. Contrar aș
teptărilor noastre — și, 
desigur, ale dvs. care ați 
urmărit desfășurarea 
meciului prin interme
diul radioului — cei care 
atacă dezlănțuit sînt 
handbaliștii sovietici ; ei 
au condus, de altfel, 
pînă aproape de final la 
diferența de 1—2 goluri. 
Cu patru minute înain
te de sfîrșit sportivii 
noștri parcă își aduc a- 

, minte că au de apărat 
titlul mondial; mobili- 
zîndu-se exemplar, ei au 
reușit să egaleze prin 
Gruia, pentru ca ime
diat să ia conducerea 
printr-un gol înscris de 
Nica. Scorul de 15—13 
este pecetluit de Moser, 
cu 5 secunde înainte de 
finalul acestei pasionan
te partide.

In timp ce relatez 
rîndurile de față, ni se 
comunică și rezultatele 
celorlalte șapte meciuri

(ultimele din grupele 
preliminarii) ce au avut 
loc ieri: R.D.G. — Ca
nada < 37—6 (20—3) ; 
Iugoslavia — Suedia: 
21—17 (8—9); Polonia
— Elveția : 20—18 
(12—11) ; R.F.G. — Un
garia : 29—23 (17—13); 
Japonia — Norvegia; 
21—16 (14—7); Ceho
slovacia — Danemarca : 
24—14 (18—7); Franța
— Tunisia : 16—7
(7—4).

Conform sistemului de 
desfășurare a actualei 
ediții, sferturile de fina
lă, programate marți, 
vor opune următoarele 
formații, clasate pe pri
mele două locuri în fie
care din grupele preli
minare : Iugoslavia — 
Danemarca (la Kristian- 
stadt); Suedia — Ceho
slovacia (la Hălsing- 
borg); R.F.G. — U.R.S.S. 
(la Stockholm) și Româ
nia — Ungaria (la Lin- 
koping).

După ziua de pauză 
de azi, meciul România- 
Ungaria va avea loc la 
„Sporthallen" din Lin- 
koping, localitate situa
tă la circa 200 kilome
tri sud-vest de Stock
holm. Dacă e să ape
lăm la palmaresul înttl- 
nirilor directe dintre a- 
ceste două echipe, situa
ția este perfect egala : 
din 5 întîlniri, românii 
au cîștigat 2, maghiarii 
2, iar una s-a terminat 
nedecis. Un oarecare a- 
vantaj ne conferă însă 
golaverajul: 77—67. Se 
va confirma, oare, aceas
tă ușoară superioritate ? 
Cu siguranță că se va 
confirma, dacă sportivii 
noștri vor reuși, în sfîr
șit, să se debaraseze to
tal de tracul (explicabil 
doar în parte) ce i-a stă- 
pînit în meciurile din 
cadrul celei mai dificile 
grupe preliminare.

Ion DUMITRIU

S-au împlinit 19 ani de cînd a 
avut loc la București semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Româ
nia și Bulgaria. Eveniment de sea
mă în istoria relațiilor reciproce, 
încheierea tratatului, consfințind 
tradiționalele legături statornicite 
de-a lungul secolelor între cele 
două popoare, a constituit o ex
presie a ridicării prieteniei și co
laborării româno-bulgare pe o 
treaptă nouă, superioară în anii 
construcției socialiste.

Pe terenul fertil al luptei con
tinue pentru edificarea noii orân
duiri, pentru cauza socialismului 
și păcii, legăturile politice, econo
mice, culturale, tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria s-au dezvoltat an de an, dînd 
roade tot mai bogate. O contribu
ție de seamă la adîncirea con* 
tinuă a prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre au adus 
întâlnirile și convorbirile conducă
torilor de partid și de stat ai ce
lor două țări.

Realizările da seamă obținute de 
România și Bulgaria în dezvolta
rea potențialului economia, în con
strucția socialistă au creat posibi
lități crescînde de lărgire și di
versificare a colaborării dintre 
ele. Protocolul privind schimburi
le comerciale pe anul în curs, care

Telegramă
Cu ocazia celei de-a XlX-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, ministrul afacerilor ex
terne, Comeliu Mănescu, a trimis 
o telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al R. P. Bul
garia, Ivan Bașev.

(Agerpres)

stabilește un volum al acestora 
de aproape două ori mai mare de
cît cei prevăzut pe anul 1966, ca 
și prevederile pentru 1967 ale a- 
cordurilor de colaborare tehnico- 
știintifică, culturală etc. reflectă 
preocuparea țărilor noastre pentru 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor multilaterale dintre ele, a 
colaborării lor tovărășești, în in
teresul ambelor popoare, al întă
ririi sistemului socialist mondial, 
al consolidării forțelor pății și pro
gresului. v

Exprimînd voința și interesele 
fundamentale ale popoarelor lor, 
România și Bulgaria promovează 
pe arena internațională o politică 
de pace și colaborare interstatală, 
militează activ pentru zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale imperialis
mului, însănătoșirea climatului in
ternațional, asigurarea securității 
popoarelor. Țările noastre se pro
nunță pentru statornicirea în re
lațiile internaționale a principii
lor independenței, egalității su
verane a statelor, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, principii a 
căror aplicare are o însemnătate 
esențială pentru menținerea păcii, 
apropierea între popoare și dez
voltarea colaborării internaționa
le. Ca state situate în Balcani, fie
care dintre cele două țări depune 
eforturi susținute pentru transfor
marea acestei părți a lumii într-o 
Bonă a păcii, prieteniei și coope
rării rodnice a popoarelor din cu
prinsul ei.

Cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Bulgaria, po
porul nostru adresează un cald 
salut poporului-frate bulgar și-i 
urează din inimă să cucerească noi 
victorii în construcția socialistă, 
în înfăptuirea cu succes a sarci
nilor trasate de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Bulgar, 
pentru dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea continuă a patriei 
sale.

•a.

In cîteva
Fostul campion de șah al României, 

Victor Ciocîltea, a cîștigat turneul in
ternațional de la Reggio Emilia (Ita
lia) la egalitate de puncte — 8 (din 11 
posibile) — cu iugoslavul Cirici.

Pe stadionul „Colombes" din Paris

rinduri
Hindle (Anglia), Lengyel (Ungaria), 
Pachmann (Cehoslovacia) și Gheorghiu 
(România) cu cîte 1,5 puncte. Ieri, 
Barczay a obținut victorii în partidele 
întrerupte cu Matanovici și Fuchs. In 
runda următoare Gheorghiu se va în
tâlni cu bulgarul Boboțov. Noul complex de locuințe „Vostok" din Sofia

Ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, împreună 
cu persoanele care l-au însoțit în 
călătoria făcută în regiunea Bra
șov, s-a înapoiat duminică la a- 
miază în Capitală.

Pe drum a fost vizitat Muzeul 
Peleș din Sinaia.

După-amiază, în sala Institutu
lui român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, oaspetele a par
ticipat la o conferință de presă 
organizată cu prilejul vizitei sale 
în tara noastră.

Au fost de față Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex

terne, George Elian, ambasadorul 
României la Haga, Joost B. Ha- 
verkom van Rijsewijk. ambasado
rul Olandei la București, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Conferința de presă a fost des
chisă de Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din Republica 
Socialistă România.

Ministrul afacerilor externe o- 
landez a făcut o scurtă expunere 
după care a răspuns la întrebări 
puse de ziariști.

(Agerpres)

PRONOSPORT
Concursul din 15 ianuarie

Brescia—Torino (0—1) 2
Fiorentina—Inter. (1-2) 2
Foggia—Lazio (2—1) 1
Juventus—Lanerossi (2-0) 1
Mantova—Atalanta (0—0) X
Milan—Bologna (1-1) X
Napoli—Lecco (4-1) 1
Roma—Venezia (1-0) 1
Spal—Cagliari (0-0) X
Arezzo—Sampdorla (0-0) X
Padova—Catanzaro (1-1) X
Savona—Modena (5-1) 1
Verona—Pisa (1—0) 1

ANGAJAMENTE 1967
(Urmare din pag. I)

mente în întrecerea socialistă, pro- 
punîndu-și să realizeze peste pre
vederile planului pe 1967 :

— 48 000 mc betoane, din care 
25 000 mc la lucrările hidro
tehnice și 23 000 mc la devie
rea căilor de comunicație din 
zona lacului de acumulare ;
— 15 000 000 lei la producția 
de construcții-montaj pe sis
tem.

Să scurteze termenele de execu
ție fată de grafic cu :

— 60 de zile la excavațiile 
grosiere la sasurile ecluzei 5
— 20 de zile la predarea la 
betonare a blindajelor, galeri
ilor de alimentare a capului 
intermediar ;
— 6 luni la predarea în ex
ploatare a noului traseu de 
cale ferată ;
— 180 de zile la viaductele de 
cale ferată, care se vor ter
mina, în totalitate, anul aces
ta ;
— 2 luni la străpungerea și 
terminarea tunelului Alion și 
5 luni la tunelul Tufări ;
— 1 lună la viaductul de la 
km 358 plus 700 și la tuneiul 
de la km 357 plus 843 de pe 
drumul național nr. 6 ce se 
deviază.

Pentru îndeplinirea acestui an
gajament, colectivul șantierelor 
și-a propus să aplice o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice, cum 
sînt: îmbunătățirea parametrilor 
instalațiilor complexe de transport

și sortare a agregatelor; creșterea 
randamentului instalației de ali
mentare pneumatică cu ciment la 
fabrica de beton ; îmbunătățirea 
parametrilor uneia dintre fabricile 
de beton pentru ca aceasta să 
poată prepara betoane cu 5 sor
turi de agregate, față de 4, ou cit 
este proiectată instalația ; proiec
tarea și execuția unui tip de co- 
fraj metalic mai eficient decît cele 
utilizate pînă în prezent în țara 
noastră ; folosirea regimului de 
lucru industrial în sectoarele de 
fabricare a betoanelor; introdu
cerea unor noi tehnologii prin fo
losirea pompelor de beton cupla
te cu betoniere independente, a 
macaralelor Z. B., extinderea co- 
frajelor cățărătoare ; execuția me
canizată, cu dragline, a finisării 
taluzelor; asigurarea ritmicității 
lucrărilor de montaj, prin folosi
rea metodei preasamblării în 
blocuri mari și a mijloacelor de 
mare mecanizare.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii Fabricii de uleiuri vegetale 
„Unirea“-Iași, analizînd cifrele de

plan în lumina sarcinilor stabilite 
de plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966, se angajează să rea
lizeze întreaga producție de ulei 
rafinat de calitatea I și să depă
șească indicatorii planului cu :

— 2 500 000 lei la valoarea 
producției globale ;
— 2 330 000 lei la valoarea 
producției marfă;
— 250 tone la ulei comestibil;
— 100 tone la margarină :
— 100 tone la producția de 
ulei pentru export;
— 0,5 la sută la productivi
tatea muncii.

Valorificînd superior materia 
primă, folosind-o cît mai rațional, 
colectivul întreprinderii va spori 
randamentul de extracție cu 0,3 
la sută, economisindu-se astfel 360 
tone semințe de floarea-soarelui.

Pentru realizarea angajamentu
lui, colectivul fabricii va aplica o 
serie de măsuri tehnico-organiza
torice, între care : creșterea capa
cității de prelucrare a seminței de 
floarea-soarelui cu 125 tone pe an, 
respectiv 45 tone de ulei, prin 
îmbunătățirea sistemului de pre- 
curățire și uscare a semințelor 
înainte de depozitare, astfel încît 
să se reducă procentul de impuri
tăți cu 0,1 la sută ; reducerea pier
derilor la rafinarea uleiului în 
scopul economisirii a 15 tone acizi 
grași; scurtarea cu două zile a 
termenului plânificat pentru re
parația utilajelor secției rafinare, 
asigurîndu-se producerea supli
mentară a 250 tone de ulei rafinat.

a avut loc primul meci, Franța — Sco
ția, din cadrul noii ediții a competiției 
internaționale de rugbi „Turneul ce
lor 5 națiuni". Rugbiștii scoțieni au 
obținut victoria cu scorul de 9—8 
(6-3).
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ic, de pildă, se obțin or- a 
suprafața paharelor de li- I 

; le dau un aspect foarte I 
in sau ■ 
fac la a 
isă. I

I 
lă, cu interiorul și mar- ■ 
exteriorul în culori vii, I 
lungi albe. Gospodinele I
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Cu prilejul unui concurs de atletism, 
desfășurat pe teren acoperit la Lahti, 
finlandezul Mustakari a realizat la să
ritura cu prăjina 5,12 m — cea mai 
bună performanță europeană de sală.

In turneul zonal de șah de la 
Vmjacka Banja, după trei runde con
duc Barczay (Ungaria) și Mohrolck 
(R.F.G.) cu cîte 2,5 puncte, urmați de

(Urmare din pag. I)
la fabrica din Sighișoara au decora- 
țiuni originale ca tehnică — glazuri 
mate și luster — cît și ca înfățișare.

Și sticlarii au inovat mijloacele de 
decorare a produselor. Printr-un tra
tament termic, de pildă, se obțin or
namente pe s 
monadă care 
interesant. Paharele pentru vin sau 
apă șlefuite în fațete, ce se f 
Tomești, au o înfățișare grațioasă.

Pahare se fabrică și din material 
plastic. Pe lîngă cele devenite cunos
cute, se vor găsi în magazine altele 
de o formă nouă, cu interiorul și mar
ginile albe, iar < 
cu buline sau dungi 
vor aprecia și cele 3 modele de li- 
gheane din polipropilenă, un material 
plastic care rezistă pînă la 120° fără 
să se deformeze, tacîmurile pentru 
copii, tot din mase plastice, precum 
și alte obiecte care răspund unor 
cerințe mărunte, dar nu lipsite de 
importanță. Coloritul lor este mai plă
cut, finisajul mai îngrijit.

Printre obiectele decorative remar
căm vazele din porțelan cu decorațiuni 
din cobalt, pe cele din sticlă supra
pusă fasonate manual, bibelourile din 
faianță, care înfățișează diferite ani
male stilizate etc. Și pentru că, în 
acest sezon, florile sînt rare, amintim 
aici cîteva din creațiile întreprinderii 
„Flamura roșie" din Sibiu : flori arti
ficiale din material plastic, frunze de 
toamnă, crengi de piersic, de măr, 
clopoței de cîmp etc. Se găsesc și 
flori artificiale în ghivece, cu suport 
de prins pe perete. Chiar dacă nu 
au gingășia și parfumul celor pe care 
le imită, de data aceasta sînt mai 
reușite și izbutesc să aducă în apar
tament prospețimea culorilor naturale.

I
I

VREDNICI GOSPODARI Al SATELOR
PROPUȘI CANDIDAȚI Al F. D. P

Președintele

unei cooperative
agricole fruntașe

Bărăganu este o co
mună obișnuită a Dobro- 
gei, care oglindește eloc
vent prefacerile înnoitoare 
înfăptuite în anii puterii 
populare în această parte 
a țării. Numai de la ulti
mele alegeri pentru sfa
turile comunale pînă în 
prezent, în comună au 
fost ridicate un cămin 
cultural, școli, magazine.

La adunarea cetățe
nească ce a avut loc du
minică la căminul cultu
ral a fost propus candi
dat al F.D.P. în circum
scripția electorală comu
nală nr. 1 Nicolae Pa- 
raschiv, președintele co
operativei agricole de 
producție din comună. 
Numeroșii cetățeni care 
au luat cuvântul la adu
nare — printre care co
operatorii Ene Alexe, Ni
colae Ionescu, Gheorghe 
Hădău, Ion Șeuleanu — 
au arătat că de 16 ani, 
de cînd se află în frun-

tea cooperativei, pre
ședintele a dat dovadă de 
mult spirit gospodăresc în 
întărirea și dezvoltarea 
ei multilaterală. Anul 
trecut averea obștească 
a cooperativei a ajuns la 
6,5 milioane lei, iar va
loarea zilei-muncă a de
pășit 30 lei. Toate aces
tea s-au reflectat asupra 
bunei stări a loouitorilor 
satului. Aproape fiecare 
familie de țăran coope
rator are mobilă nouă, 
mai bine de jumătate din 
cele peste 3 000 familii au 
aparate de radio, iar 150 
— televizoare etc.

Oamenii din Bărăganu 
îl stimează pe președin
tele cooperativei lor și 
pentru rodnica activitate 
obștească desfășurată 
de-a lungul celor aproa
pe 15 ani de cînd este 
deputat comunal.

putați și cetățeni, a reu
șit să facă în 1966 din 
comuna lor o comună 
fruntașă pe raion în în
trecerea pentru buna 
gospodărire și înfrumuse
țarea satelor. în anii pu
terii populare, în 
na Poereaca s-au 
cîte o școală în 
din cele șase sate, 
min cultural cu o
tecă avînd peste 10 000 vo
lume. An de an, la che
marea comitetului exe
cutiv, cetățenii, în frun
te cu deputății, au parti
cipat la acțiunile patrio
tice, dînd viață multora

comu- 
ridicat 
fiecare 
un că- 
biblio-

dintre propunerile făcute 
la alegerile trecute. Au 
fost, astfel, pietruite dru
murile 6pre Poiana și 
Trestiana și, de aseme
nea, amenajat drumul 
către Slobozia, care în 
primăvară va fi pietruit.

Propunînd ca Alexan
dru Tobol să fie ales de
putat pentru a 5-a oară, 
Constantin D. Tsâncă, Ion 
Trofin și alți alegători 
s-au angajat să sprijine 
și în viitor acțiunile sfa
tului popular pentru a 
păstra comunei titlul de 
fruntașă.

Manole CORCACI

Învățătoarea din Cojocna

Și 
la 
au
13

Vasile MIHA1

Intr-o comună premiată 
pentru bună gospodărire

Cetățenii din circum
scripția electorală nr. 17 
din satul Poiana, comuna 
Poereaca, raionul Iași, au 
susținut cu bucurie pro
punerea biroului F.D.P. 
ca în circumscripția lor 
electorală să candideze 
pentru alegerile de de- 
putați Alexandru Tobol,

care își desfășoară acti
vitatea ca președinte al 
sfatului popular din co
muna lor încă din 1959. 
La adunarea de propu
neri, alegătorii au arătat 
că prețuiesc hărnicia can
didatului lor care, mun
cind cu perseverență, 
împreună cu ceilalți de-

Comuna Cojocna este 
nu numai una din cele 
mai mari, dar și din cele 
mai bine gospodărite din 
regiunea Cluj. Aici se 
poate circula pe trotuare 
amenajate de cetățeni, iar 
drumurile sînt bine între
ținute. în timpul verii, 
zonele verzi, cu flori 
arbuști, te întîmpină 
tot pasul. Cetățenii 
construit anul trecut
poduri și podețe, un ma
gazin universal și o brută
rie comunală. Valoarea 
aportului cetățenilor la 
gospodărirea și înfrumu
sețarea comunei s-a ridi
cat anul trecut la peste 
750 000 lei. în obținerea 
acestor succese un merit 
de seamă l-au avut și de
putății. printre care în
vățătoarea Valeria Baba.

în adunarea cetățenilor 
din circumscripția comu
nală nr. 13, Valeria Baba 
a fost propusă a patra 
oară candidată a F.D.P. 
pentru alegerile în sfatul 
popular comunal. Cu a- 
cest prilej, loan Niloș, 
Mihai Furu, profesorul

Vasile Sînmihăian au evi
dențiat faptul că Valeria 
Baba, fiica unei familii de 
cooperatori din comună, 
și-a adus o deosebită con
tribuție mai ales la activi
tatea social-culturală, în 
calitate de președintă a 
comisiei permanente pen
tru învățămînt, cultură, 
sănătate și prevederi so
ciale. De altfel, și în acest 
domeniu cetățenii comu
nei se mîndresc cu reali
zări importante: școala 
generală a fost lărgită și 
modernizată, la căminul 
cultural activează un cor 
format din 120 persoane 
care s-a clasat pe locul II 
la faza regională a celui 
de-al 7-lea concurs, iar 
taraful este laureat pe 
țară al concursului. Spec
tacolele prezentate de cele 
două echipe de teatru —< 
una în limba română, cea
laltă în limba maghiară 
— conferințele, simpo
zioanele fac ca activitatea 
culturală din comună să 
fie bogată și diversă.

AL MUREȘAN
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TURNEUL IUI WILSON
IN ȚĂRILE PIELEI COMUNE

„Un război de agresiune 
tu mijloace interzise 
de dreptul internațional"

BERLIN

COMEMORAREA IUI 
KARL LIEBKNECHT
ȘI ROSA LUXEMBURG

DAMASC

Conferință de solidaritate 
cu poporul Adenului

CORESPONDEN\
- ______ —

TA DIN LONDRA
Conferința de presă de la Hanoi a membrilor Comisiei 

de anchetă a Tribunalului internațional Bertrand Russell
Marele turneu — 

cum i se spune în 
cercurile politice din 
Londra — a început 
duminică seară, cînd 
premierul britanic Ha
rold Wilson și minis
trul de externe George 
Brown, însoțiți de o e- 
chipă de consilieri și 
experți, s-au îndreptat 
pe calea aerului spre 
Roma. Este prima es
cală dintr-o serie de vi
zite proiectate pentru 
capitalele țărilor din 
Piața comună. Pregătit 
cu multă atenție de 
cîteva luni, turneul tre
buie să constituie în 
ansamblul său o vastă 
operațiune de explorare 
a pozițiilor celor șase 
membri ai Pieței comu
ne față de prezumtiva 
candidatură a Mării 
Britanii. Abia după a- 
ceastă așa numită fază 
a prenegocierilor, desti
nată să clarifice pers
pectivele și șansele bri
tanice, urmează a se a- 
dopta în cele din urmă 
la Londra hotărîrea de 
a aborda sau a nu a- 
borda tratative decisive 
în vederea alăturării la 
Piața comună.

Prima întâlnire are 
loc la Roma, unde timp 
de două zile — luni și 
marți — oamenii de 
stat britanici se vor în- 
tîlni cu premierul ita
lian, Al do Moro, și cu 
alți membri ai guver
nului. Se pare că ale
gerea guvernului ita
lian ca prim interlocu
tor nu a fost întîmplă- 
toare, cunoscîndu-se 
anticipat atitudinea fa- 

*' ' Romei față
’arii Brita- 

Se aș- 
ă delega- 

să i se ri- 
.». întrebări in

comode, printre care și 
aceea dacă Londra este 
pregătită să accepte 
implicațiile politice ale 
Tratatului de la Roma. 
Este tema care revine 
acum cu accente noi 
pe scena politică vest- 
europeană, , cu toate 
controversatele aspecte 
ale integrării, iar gu
vernul italian ar dori să 
sondeze părerea brita
nică încă înainte de în- 
tîlnirea la nivel înalt a 
„celor șase" în aprilie, 
întîlnire propusă de 
Italia și acceptată de 
președintele de Gaulle.

Doji turneul porneș
te în condițiile în care 
Marea- Britanie se aș
teaptă la o primire în 
general, favorabilă din 
partea a cinci țări 
membre ale C.E.E., 
tocmai poziția celui 
de-al șaselea — Fran
ța — aduce adieri de 
scepticism. Cercurile 
politice britanice care 
urmăresc cu atenție 
reacțiile oficiale și ne
oficiale franceze încă 
din momentul cunoscu
tei declarații de intenții 
făcută de Harold Wil
son în parlament con
sideră că la Paris ar fi 
apărut în ultjmul timp 
deliberate ofaiecțiuni și 
rezerve care ar reflecta 
în fond efortul de a 
descuraja candidatura 
britanică încă din 
această fază a pre
negocierilor. Aceas
tă nouă tactică este 
considerată ca fiind a- 
plicată tocmai cu in
tenția de a evita nece
sitatea unui al doilea 
veto francez (primul a 
fost utilizat în 1963), 
dar urmărind același 
rezultat. De altfel, la 
Londra nimeni nu își 
oferă luxul unor iluzii 
în ce privește duritatea 
așa numitei „baricade 
franceze" în fața 
Marii Britanii, iar 
după cum scrie „Fi
nancial Times", o nouă 
expresie a fost detec
tată în cuvântările re
cente ale lui de Gaulle 
— și anume „Europa 
continentală" — expre
sie care pare să exclu
dă în mod ferm Marea 
Britanie. Ziarul „Guar
dian" scrie la rîndul 
său : „Toate semnele 
sugerează că generalul 
de Gaulle va sesiza ori
ce șansă pentru a bloca 
intrarea Marii Britanii 
în C.E.E.".

Sondarea terenului 
politic în capitalele 
vest-europene devine 
pentru reprezentanții 
britanici cu atît mai 
complicată cu cît în 
scenă și-a făcut apa
riția un șir de condi
ții pe care Marea Bri
tanie ar trebui să le 
împlinească în preala
bil ca o dovadă a do
rinței „sincere" de a 
intra în Piața comu
nă. Pe această listă fi
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b) Dezmințirea afirmațiilor stra
tegilor americani că aceste bom
bardamente ar fi dictate de nece
sități militare. Salisbury notează :

„Lipsa esențială a politicii 
bombardamentelor, pur și 
simplu din punct de vedere 
militar, pare a consta în 
faptul că nu ia în considerare 
natura țării și poporului la 
care este aplicată. Dacă o 
mare șosea spre Washington 
sau calea ferată Pennsylvania 
ar fi bombardată pînă la dis
trugere, daunele provocate a- 
provizionării și serviciilor 
S.U.A. ar fi uriașe și conse
cințele militare pe timp 
război ar fi grave. Dar aci 
abia se simt. Circulația și 
prbvizionarea ocolesc pur 
simplu punctul - întreruperii, 
iar daunele aduse căii ferate 
sau șoselei sînt remediate ra
pid. Cei care au de suferit în 
special sînt oamenii care, din 
păcate, locuiesc de-a lungul 
căii ferate, precum si șoselele 
și locuințele asupra cărora cad 
mai multe bombe".

c) Continuarea și intensificarea 
bombardamentelor sînt dovada e- 
Iocventă a nesincerității propune
rilor „de pace" ale S.U.A.

„Este absolut just de re
marcat — scrie Salisbury — 
că locuitorii Hanoiului, care 
văd situația cu propriii lor 
ochi, nu pot da crezare decla
rațiilor de intenții și comuni
catelor americane".

d) Evidențierea forței morale a 
poporului vietnamez, a hotărîrii 
sale neclintite de a respinge agre
siunea. a invincibilității care de
curge din justețea cauzei sale.

„Din punctul de vedere al 
Hanoiului, elementul cel mai 
important îl constituie faptul 
că așa cum a arătat Fam Van 
Dong, acesta este «un război 
sfânt», un război de supravie
țuire națională, de patrio
tism național, un război 
pentru ființa poporului și 
țiunii vietnameze. Tocmai 
cesta este spiritul care 
forță poporului, condus 
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gurează, printre altele, 
cererea ca mai întîi 
economia britanică să 
dea semne de redre
sare, ca lira sterlină să 
dețină poziții stabile și 
eventual să fie deva
lorizată, ca balanța de 
plăți să fie echilibrată, 
ca Marea Britanie să 
renunțe la relațiile ei 
speciale cu S.U.A. și 
să-și asume un rol eu
ropean integral.

Obstacolele sînt mul
tiple și dificile. Una 
din soluțiile sugerate 
pentru a le evita este 
și încercarea de a li
mita discuțiile la prin
cipalele probleme le
gate de Tratatul de la 
Roma. O altă soluție 
constă în recomanda
rea ca Marea Britanie 
să accepte în mod ne
condiționat prevederile 
acestui tratat, inclusiv 
controversata politică 
agrară. Acest lucru ar 
presupune însă ca Ma
rea Britanie să renun
țe totodată la propriile 
sale condiții privind 
domeniul agricol și cel 
al comerțului cu ță
rile Commonwealthu- 
lui, fapt care, însă, ar 
fi apreciat în cercurile 
laburiste ca o conce
sie inacceptabilă. Au
torii acestor sugestii 
cred că în felul aces
ta Franța ar putea fi 
pusă în situația de a 
nu putea împiedica o 
candidatură britanică 
decît printr-un veto u- 
nilateral, ceea ce opti
miștii din Londra con
sideră ca fiind impro
babil.

După unele păreri, 
situația internă din 
Franța înaintea apro
piatelor alegeri parla
mentare ar putea ac
ționa în prezent ca un 
factor de moderare a 
cunoscutei împotriviri 
a președintelui de 
Gaulle, deși în același 
timp puțini oameni po
litici britanici sînt ten
tați să-și închipuie că 
acesta își va modifica 
părerile.

în această atmos
feră, atenția centrală 
se îndreaptă spre întîl- 
nirea de la Paris din 
24—25 ianuarie, întîl
nire privită ca punctul 
crucial și decisiv al 
întregului turneu.

L RODESCU

Ho Și Min, să desfășoare un 
război cu S.U.A., să lupte cu 
asemenea dificultăți... Acest 
spirit este dublat și întărit de 
un anumit tip de vitejie și in
transigență națională greu de 
definit, dar care exprimă nă
zuința de a muri mai degrabă 
decît să cedezi în problema 
unor principii considerate 
fundamentale".

Toate afirmațiile de mai sus nu 
au în sine un caracter senzațio
nal. ele constituie adevăruri cu

REPORTAJE CARE AU
IMPRESIONAT AMERICA

noscute de toti oamenii cît de cît 
informați. Explicația șocului pe 
care l-au produs aceste declarații 
îndeosebi în Statele Unite provi
ne din faptul că opinia publică 
americană este tinută departe de 
aceste adevăruri, că Pentagonul, 
Departamentul de Stat, canalele de 
propagandă folosesc — așa cum 
au relevat diferite ziare occiden
tale — un mecanism de informa
ții evaziv, nesincer, de natură să 
dezinformeze și să inducă în e- 
roare.

Tocmai aceasta a făcut ca pri
mele relatări ale lui Salisbury să 
pună în grea încurcătură oficia
litățile americane. Chiar a doua 
zi după publicarea primei cores
pondențe, Departamentul de Stat 
a considerat necesar să dea pu
blicității un comunicat în care 
precizează că „numai obiectivele 
militare formează tinta atacurilor 
aviației americane". în același 
timp, departamentul apărării a 
încercat să tăgăduiască unele a- 
firmații ale lui Salisbury, de 
pildă, că la Nam Dinh

HANOI 15 (Agerpres). — Mem
brii Comisiei de anchetă a Tribu
nalului internațional Bertrand 
Russell, aflați într-o vizită în R.D. 
Vietnam, au ținut la Hanoi o con
ferință de presă în care au subli
niat că „americanii duc un război 
de agresiune împotriva Vietnamu
lui cu mijloace și prin metode in
terzise de dreptul internațional".

Președintele Comisiei, Leon Ma- 
tarasso, avocat la Tribunalul din 
Paris, a declarat că după sosirea 
sa în R.D. Vietnam, la 30 decembrie 
1966, a avut prilejul să viziteze 
numeroase localități și să ia con
tact cu numeroși martori, să 
examineze un mare număr de do
cumente, precum și dovezi mate
riale. „Acum, a spus el, putem con
chide cu siguranță că S.U.A. au 
întreprins raiduri aeriene sistema

HANOI. Victime ale agresiunii ame
ricane examinate de membrii Comi
siei de anchetă a Tribunalului inter

național Bertrand Russell.

tice și pe scară largă asupra unor 
obiective în întregime civile din 
Vietnamul de nord. Putem dovedi 
că un mare număr de spitale, 
școli, cartiere populate, biserici, 
pagode și baraje au fost bombar
date. Aceste locuri au un caracter 
marcat civil și în nici un caz nu 
puteau fi luate drept obiective mi
litare". Matarasso a subliniat că 
„prin acest război de agresiune îm
potriva Vietnamului, imperialiștii 
americani au sabotat acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, care servesc drept o bază 
legală a soluționării problemei 
vietnameze". Vorbitorul a declarat 
că, în ciuda atacurilor americane, a 
constatat că poporul vietnamez 
este optimist, curajos și încrezător 
în victoria cauzei sale.

Ziaristul și scriitorul american 
John Gerassy a declarat că au 

«

n-ar exista obiective militare 
și a citat patru asemenea obiecti
ve : centrala electrică, un depozit 
de benzină, o cale ferată și gara. 
Dar, după cum au replicat unele 
ziare, există vreun oraș în care 
să nu fie o gară sau un depozit 
de benzină ? Strîns cu ușa. însuși 
titularul departamentului, McNa
mara, revenind asupra declarații
lor sale anterioare care negau că 
în timpul bombardării Hanoiului 
la 13—14 decembrie au fost ava
riate cartiere civile, a declarat că

editorial efectul unor 
s-au exercitat asupra

„atacurile aviatice provoacă în 
mod inevitabil pierderi în zonele 
civile". Este semnificativ că însuși 
ziarul „New York Times" a publi
cat un editorial în care a ținut să 
precizeze că, deși nu aprobă bom
bardamentele, respinge concluziile 
pe care le-au tras multi ameri
cani de pe urma corespondențelor 
trimisului său și anume că S.U.A. 
ar bombarda în mod deliberat o- 
biective civile. Observatorii au vă
zut în acest 
presiuni ce 
ziarului.

Fapt este
semimărturisiri și semiretractări. 
în rîndurile păturilor largi ale o- 
piniei publice nu s-au mai putut 
șterge impresia penibilă pe care a 
produs-o citirea primelor telegra
me ale lui Salisbury.

Pentru amploarea acestei reacții 
sînt semnificative luările de pozi
ție ale unor oameni politici. Pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru problemele externe, W. Full- 
bright, a anunțat că a decis audie
rea în fața comisiei a Iul Dean 

că, în ciuda acestor

fost obținute numeroase dovezi 
privind atacurile aeriene america
ne îndreptate asupra populației ci
vile din Hanoi, Haifong, Thai Binh, 
Thanh Hoa și Dinh Phuc. „Aceste 
raiduri, a spus el, aveau scopul 
exclusiv de a ucide oameni și de a 
slăbi spiritul de luptă al poporului 
vietnamez. Dar raidurile america
ne nu au făcut decît să sporească 
hotărîrea de luptă a poporului 
vietnamez".

După ce a prezentat o serie de 
dovezi privind folosirea de către 
S.U.A. a unor substanțe toxice și 
gaze otrăvitoare, Jean Pierre 
Vigier, fizician, profesor la Uni
versitatea din Paris, a declarat că 
aceste arme sînt strict interzise de 
legile internaționale. El a citat nu
meroase cazuri în care cetățenii 
vietnamezi au căzut victime ale 
bombelor cu fosfor și cu napalm.

tin alt membru al Comisiei, pro
fesorul japonez Setsure Tsurushi- 
ma, de la Universitatea din Osaka, 
a prezentat dovezile obținute în ce 
privește raidurile aviației america
ne asupra digurilor și instalațiilor 
de irigație, asupra cooperativelor 
agricole și a altor obiective cu 
scopul de sabotare a agriculturii 
Vietnamului de nord. El a subliniat 
că aceste bombardamente nu au 
putut împiedica progresul agricul
turii R. D. Vietnam. „Este evident, 
a spus el, că bombele și gloanțele 
americane nu au reușit să slă
bească hotărîrea de luptă a țăra
nilor vietnamezi, în timp ce Vietna
mul de sud, care a fost cunoscut 
drept grînarul Indochinei și în 
trecut a fost un exportator de 
orez, trebuie în prezent să importe 
alimente ca urmare a ocupației a- 
mericane".

Membrii Comisiei au părăsit te
ritoriul R. D. Vietnam.

„DIALOGUL" DE LA RECIFE
RIO DE JANEIRO 15 (Ager

pres). — La Recife, capitala sta
tului Pernambuco (Brazilia), a în
ceput de cîteva zile un „dialog" 
între reprezentanții actualului gu
vern și membrii probabili ai vii
torului guvern, care va fi insti
tuit la 15 martie a. c. de președin
tele ales, Costa e Silva. Tema 
principală a discuțiilor, la care 
participă și aproximativ 200 de 
oameni de afaceri brazilieni, o 
constituie situația economiei brazi
liene și perspectivele ei pen
tru anul în curs. „Dialogul" 
inițiat de „Banca națională din 
nord-est" este apreciat de obser
vatori drept o demonstrație de 
forță din partea sectoarelor priva
te față de actuala politică „de 
austeritate" și de luptă împotriva

Rusk și McNamara, în cadrul unei 
anchete parlamentare chemate să 
stabilească „răspunderile grave ce 
decurg din dezvăluirile lui Salis
bury". Senatorii W. Morse, K. 
Mundt, W. Praxmire și-au expri
mat de asemenea îngrijorarea pro
vocată de revelațiile ziarului „New 
York Times". O surprinzătoare 
reacție a avut senatorul John Pas
tore, cunoscut ca partizan al con
tinuării ostilităților în Vietnam 
pînă la „victorie" și care acum se 
pronunță pentru oprirea imediată 

și necondiționată a escaladării și 
bombardamentelor asupra Vietna
mului de nord.

Nu poate fi însă ignorat faptul 
că în dezbaterea pe scară națio
nală, de o amploare fără precedent, 
căreia i-au dat naștere noile infor
mații din Vietnam, s-a afirmat și 
tendința contrară, s-au manifes
tat — ca să folosim terminologia 
obișnuită a presei americane — nu 
numai „porumbeii", dar și „ulii". Se
natorul R. Russel, guvernatorul 
Californiei Ronald Reagan și alți 
exponenți ai tendinței „dure", sfi- 
dînd rațiunea și orice simț elemen
tar de răspundere și umanitate, 
consideră că, întrucît a reieșit că 
prin bombardamentele de pînă a- 
cum n-au fost obținute rezultatele 
scontate, n-ar rămîne decît ca ele 
să se intensifice și mai mult. 
Aceste manifestări sînt o expresie 
a politicii agresive a cercurilor 
reacționare americane care caută 
să se opună mersului ascendent al 
istoriei, progresului social pun la 
cale comploturi, se amestecă în 
treburile altor popoare.

BERLIN 15 (Agerpres). — Du
minică a avut loc la Berlin un 
miting prilejuit de comemorarea 
a 48 de ani de la asasinarea mi- 
litantilor clasei muncitoare ger
mane, Karl Liebknecht și Rosa 
Luxemburg. Au participat membri 
și membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., peste 
150 000 de oameni ai muncii din 
Berlin.

A luat cuvîntul Herman Matern, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., care a evocat activita
tea celor doi revoluționari. El a 
subliniat necesitatea normalizării 
relațiilor dintre cele două state 
germane, s-a pronunțat împotriva 
folosirii forței în relațiile Interna
ționale.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
realizările obținute de oamenii 
muncii din R. D. Germană în con
struirea socialismului.

Afacerea bancnotelor rhodesiene
BONN 15 (Ager

pres). — Afacerea de
clanșată în urma se
chestrării celor 28 de 
tone de bancnote 
rhodesiene, imprimate 
în R.F.G. la cererea 
Băncii de la Salisbury, 
a intrat într-o nouă 
fază. La Frankfurt pe 
Main, unde la cererea 
guvernului englez au 
fost „înghețate" aces
te bancnote, a început 
un proces civil privind 
soarta viitoare a aces
tor bani, a căror va

loare este apreciată la 
un miliard de mărci.

Cele două părți care 
apar în proces sînt re
prezentate de tipogra
fia din Miirichen și 
Banca londoneză, care 
consideră drept ilicită 
imprimarea unor banc
note pentru Rhodesia 
fără aprobarea sa. Se 
știe că banca engleză 
a cerut autorităților 
din R.F.G. să seches
treze bancnotele desti
nate ' Rhodesiei consi
derând că acestea vor

inflației a guvernului brazilian. 
Generalul Macedo Soares, pre
ședintele Confederației naționale a 
industriei, care, potrivit unor surse, 
ar urma să dețină în viitorul ca
binet al lui Costa e Silva porto
foliul Ministerului Industriei, a 
făcut răspunzător actualul guvern 
de a fi dus o politică de „frînare 
a dezvoltării". Agenția France 
Presse, care transmite această ști
re, menționează că membrii pro
babili ai guvernului sînt adopții 
unei „liberalizări" și mai mari în 
economia braziliană, cu scopul de 
a atrage investiții străine de ca
pital. Ei preconizează, de aseme
nea, o serie de măsuri menite, po
trivit spuselor lui Soares, „să in
tensifice dezvoltarea sectorului a- 
gricol".
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în aceste condiții, la Washington 
s-au accentuat și mai mult acele 
trăsături ale climatului politic ac
tual, pe care revista „Newsweek" 
le definea : „scepticism, suspiciune, 
neîncredere". După cum relata a- 
genția A.F.P., „reportajele acestui 
martor ocular nu numai că nu au 
atenuat amploarea crizei de încre
dere în Administrație, dar au dus 
la agravarea unei boli cronice".

Dincolo de granițele Statelor U- 
nite, agresiunea americană în Viet
nam sporește continuu nemulțu
mirea și îngrijorarea aliaților. în
tr-o corespondentă din Paris, zia
rul „New York Times" subliniază 
că „deși europenii cunosc mai 
bine decît americanii ceea ce se 
întîmplă în Vietnamul de nord". 
reportajele lui Salisbury n-au avut 
un ecou mai mic decît în S.U.A.

Un prilej de a i 
niștii și întrebărilor __________
de agresiunea S.U.A. în Vietnam 
ar fi fost cuvîntarea 1 
S.U.A. la deschiderea sesiunii 
greșului. Dar, după cum se știe, a- 
ceasta n-a făcut decît să anunțe a- 
mericanilor că „S.U.A. sînit hotărî- 
te să continue eforturile lor milita
re în Vietnam". „Faptul că pre
ședintele indică hotărîrea de a per
sista într-un război lung și amar, în 
loc să caute prin noi inițiative ușa 
păcii, este o nenorocire" — a scris 
„New York Times" în comenta
riul la mesajul asupra „Stării U- 
niunii". Perseverînd pe o aseme
nea cale nu se poate culege decît 
discredit, eșecuri, înfrîngeri.

Impresia și reacțiile stârnite de 
reportajele lui Salisbury, care re
flectă numai o parte din urmările 
politicii Statelor Unite și din ati
tudinea lor, sî-nt semnificative 
pentru deplasările care au loc în 
opinia publică în direcția condam
nării poziției nefaste a Adminis
trației în problema vietnameză. 
Oamenii din S.U.A., ca și cei din 
alte părți ale globului, care cu
nosc adevărul cu privire la agre
siunea americană în Vietnam con
damnă această agresiune, cer în
cetarea ei, își exprimă solidarita
tea cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez și se pronunță pentru 
respectarea dreptului lui de a fi 
stăpîn în țara sa.

DAMASC 15 (Agerpres). — Du
minică au început la Damasc lu
crările celei de-a 3-a conferințe 
internaționale de solidaritate cu 
poporul Adenului la care iau parte 
delegați reprezentând 60 de orga
nizații muncitorești și sindicale din 
mal multe țări ale lumii.

Luînd cuvîntul în ședința Inau
gurală, primul ministru al Siriei, 
Youssef Zeayyen, a criticat poli
tica Marii Britanii în Aden, Viet
nam șl Rhodesia. El a declarat că 
poporul din Arabia de sud ocu
pată continuă lupta deoarece An
glia nu vrea să respecte rezolu
țiile O.N.U.

Referlndu-se la disputa dintre 
guvernul sirian șl societățile pe
troliere occidentale, primul mi
nistru al Siriei a declarat că, po
trivit cifrelor, aceste companii 
continuă să obțină de pe urma pe- 

fi folosite de către re
gimul de la Salisbury 
în vederea proclamării 
republicii, independen
tă de Marea Britanie.

Referindu-se la pozi
ția autorităților vest- 
germane față de afa
cerea bancnotelor, zia
rul ,. Rheinische Post" 
menționează că Bonnul 
a considerat că aceas
tă problemă este pur 
juridică și că ea tre
buie să fie soluționată 
de către tribunal. 

Bochum (R.F.G.). Muncitori din industria metalurgică în fața sediului firmei 
„Bochumer Verein", exprimîndu-și nemulțumirea față de faptul că sînt 
nevoiți să lucreze o săptămînă incompletă de lucru cu scăderea corespun

zătoare a salariilor

CAIRO. — Ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
a sosit duminică la Cairo într-o vizită oficială de șase zile în R.A.U. 
După ce a arătat că acordă o deosebită importanță acestei vizite, în 
declarația făcută la sosire ministrul turc a menționat că va avea con
vorbiri cu ministrul de externe Mahmud Riad șl cu alte oficialități 
din R.A.U. privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.

BUENOS AIRES. — Confederația generală a muncii din Argentina 
a trimis președintelui Ongania o scrisoare în care cere să se pună 
capăt represiunilor poliției împotriva lucrătorilor din industria zahă
rului din provincia Tucuman. Se cere, de asemenea, ca guvernul să 
rezolve criza din industria zahărului.

CANBERRA. — în Australia s-a anunțat că un meteorit uriaș, 
descoperit în adincurile deșertului australian, conține cantități impor
tante dintr-un mineral care nu se găsește pe pămint. Mineralul, 
troilita, face ca meteoritul — care în cădere s-a rupt în două bucăți — 
să prezinte un deosebit interes științific.

DELHI. — în Goa se desfășoară luni un referendum în problema 
viitorului statut al acestui teritoriu. Cei aproximativ 350 000 de alegă
tori sînt chemați să se pronunțe ori în favoarea menținerii actualului 
statut de teritoriu federal, ori in favoarea alipirii la statul vecin Maha
rashtra. între 1510 și 1961 Goa a fost colonie portugheză.

BOGOTA. — Președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, a 
primit un mesaj din partea împăratului Etiopiei, Haile Selassie, care 
anunță că Etiopia sprijină propunerea columbiană privind organizarea 
unei noi conferințe internaționale la care să participe atît țările pro
ducătoare cît și cele consumatoare de cafea. In mesaj se arată că 
guvernul etiopian consideră ca deosebit de oportună o astfel de confe
rință, „datorită faptului că acordul internațional asupra cafelei nu a 
dus pînă în prezent la rezultatele dorite".

WASHINGTON. — Două din principalele societăți aeronautice ame
ricane, „Douglas” și „Mc Donnel”, au anunțat sîmbătă că vor fuziona. 
Noua societate va purta denumirea de „Mc Donnel-Douglas Corpora
tion’.

trolului extras pe pămîntui arab 
profituri de „mie la sută". El a 
exprimat mulțumiri pentru pozi
ția adoptată de guvernele R.A.U., 
Irakului, Algeriei șl Libanului în 
disputa dintre Siria șl societatea 
„Iraq Petroleum Company".

Economia
R.S.F. Iugoslavia 

in 1966
BELGRAD 15. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Anul trecut, producția in
dustrială globală a R. S. F. Iu
goslavia a fost cu 4,3 la sută mai 
mare decît în 1965. Dintre ramu
rile industriei, creșterile cele mai 
importante au fost înregistrate în 
industria petrolieră (19 la sută), 
industria chimică (14 la sută) și 
producția de energie electrică (10 
la sută).

Potrivit unei declarații a direc
torului Institutului federal de sta
tistică, industria cărbunelui, cea de 
prelucrare a metalelor și cea a tu
tunului nu au atins în 1966 nivelul 
din 1965. Dintre republici, cel mai 
înalt ritm de dezvoltare l-au atins 
Macedonia (12 la sută) și Croația 
(opt la sută).

în anul care a trecut s-a înre
gistrat o creștere a exporturilor cu 
12 la sută și a importurilor cu 22,2 
la sută.
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