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C
domeniul dezvoltării e- 
naționale în perioada 
au fost îndeplinite cu

omunicatul Direcției 
Centrale de Statis
tică apărut în ziarele 
de duminică înfăți
șează în limbajul ri
guros exact al cifre
lor rezultatele unei 
perioade de activi
tate rodnică de tran

spunere în viață a programului 
științific elaborat de Partidul Co
munist Român pentru făurirea unei 
economii prospere, pentru ridicarea 
patriei noastre pe treptele tot mai 
înalte ale civilizației și progresului. 
Cu vie satisfacție și un îndreptățit 
sentiment de mîndrie a luat cunoș
tință poporul nostru, întregul tine
ret, de faptul că : „Sarcinile funda
mentale trasate de cel de-al VIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român în 
conomiei 
1960—1965 
succes".

Realizările însemnate obținute în 
ultimul an al șesenalului comple
tează cu date noi imaginea Româ
niei Socialiste, confirmînd încă 
odată în mod strălucit că aplicarea 
neabătută a politicii de industriali
zare socialistă, pe baza dezvoltării 
cu precădere a industriei grele, 
promovată cu consecvență de par
tidul nostru, este singura cale care 
asigură lărgirea și perfecționarea 
bazei materiale a socialismului, 
dezvoltarea complexă și echilibrată 
pe o linie mereu ascendentă a eco
nomiei naționale, avîntul continuu 
al culturii în interesul bunăstării 
materiale și culturale a oamenilor 
muncii.

Din nou cifrele și datele din co
municat consemnează una din ca
racteristicile esențiale ale economiei 
țării noastre — ritmul înalt de creș
tere a producției industriale. La 
sfîrșitul anului trecut volumul pro
ducției globale industriale era cu 
13,1 la sută mai mare decît în 1964, 
prevederile planului anual fiind în
deplinite în proporție de 101,3 la 
sută. în acest fel sarcina stabilită 
prin planul șesenal de creștere a 
producției industriale de 2,1 ori a 
fost depășită; la sfîrșitul anului 
1965 producția globală industrială 
era de 2,25 ori mai mare decît în 
1959, consemnînd un ritm mediu a- 
nualde creștere de 14,5 la sută față 
de circa 13 la sută prevăzut. O 
imagine sintetică a dinamismului 
procesului de industrializare a țării 
este dată de faptul că numai sporul 
de producție obținut în 1965 față de 
1959 este de aproape trei ori mai 

întreaga producție a

motiva Diesel electrică de 2 100 CP, 
instalații de foraj de mare adînci- 
me, tractorul de 65 CP, tractorul pe 
șenile de 130 CP, noi tipuri de au
tocamioane, strunguri carusel cu 
diametru de 2 000 și 2 500 mm și 
alte mașini unelte, agregate, insta
lații complexe și utilaje pentru uzi
nele construite în această perioadă. 
Ca urmare, industria construcțiilor 
de mașini acoperă acum peste două 
treimi din necesarul de utilaj al e- 
conomiei, iar în unele ramuri, ca 
industria petrolului, minieră, a lem
nului, cimentului, pentru transpor
turi și agricultură aproape în în
tregime.

O creștere corespunzătoare a în
registrat și producția bunurilor de 
larg consum în care ritmul anual 
de creștere a fost de 12,3 la sută, 
realizîndu-se nivelul prevăzut de 
directivele Congresului al VIII-lea 
al P.C.R., ceea ce a însemnat pen
tru populația patriei noastre canti
tăți sporite de țesături, încălțăminte, 
mobilă, ulei, conserve de carne și 
legume, de produse lactate etc.

Comunicatul consemnează, de a- 
semenea, consecvența cu care par
tidul promovează tehnica nouă în

1959 este de 
mare decît 
anului 1950.

Și în 1965 
s-au obținut 
toare de mijloace de producție, ho- 
tărîtoare în ansamblul unei eco
nomii moderne. Prin intrarea în 
funcțiune a unor noi și importante 
capacități de producție, volumul pro
ducției de energie electrică a cres
cut față de 1964 cu 24 la sută, iar 
al industriei chimice cu 22 la sută. 
Anul trecut, prin intrarea în func
țiune a uzinelor de la Oradea și 
Slatina s-a pus în țara noastră baza 
unei noi industrii — producția de 
aluminiu — care contribuie în mă
sură hotărîtoare la dezvoltarea me
talurgiei neferoase. S-a dezvoltat 
necontenit industria constructoare 
de mașini, ramura ce condiționează 
promovarea rapidă și multilaterală 
a progresului tehnic, care în anii 
șesenalului a introdus în fabricație 
circa 2000 de noi tipuri de mașini, 
utilaje și instalații între care loco-

Proletari din toate țările, un iți-vă!

Gîțiva dintre participanții la masa noastră rotundă
Foto: S. VIOREL
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și a tovarășului Ion Gheorghe Maurer producției ?

in II. P Bulgaria
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, șl 
Pencio Kubadinski, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, au luat parte la serbările 
populare cu prilejul „Zilei viticultoru
lui" în comuna Pirgovo, regiunea 
Russe. în viile satului Mecica din 
această comună a avut loc un miting.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au rostit cuvin țări de 
salut. Apoi, conducătorii de partid și 
de stat români și bulgari au participat, 
la serbările populare de tăiere â viței 
de vie.

RAZGRAD 14 (Agerpres), — La in
vitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, au so
sit în Republica Populară Bulgaria 
într-o vizită de prietenie tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Prezidiului Permanent și 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Mi
niștri ăl Republicii Socialiste România.

Oaspeții români împreună cu tova
rășii Todor Jivkov, Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., prim-vicepreședinte al Consi-

Masa rotunda

cu oameni de știința

de la Institutul

(Continuare în pag. a 11-a)

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

domeniile activității econo- 
Numai pe această bază a fost

Scînteia tineretului**

de Cercetări Metalurgice

O amintire studențească din vacanța de iarnă

colegului nostru
de Nicolae Țic profesional, 

S-a scris 
Cum în...Sînt clipe de adîncă emoție, clipe de neuitat

Foto: GH. CUCU
excepțională. Muncea

Cariera"

cele mai mari sporuri 
în ramurile producă-

toate 
mice.
posibilă valorificarea superioară a 
bogatelor resurse de materii pri
me, valoarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței, de exemplu, 
fiind la sfîrșitul șesenalului cu 46 
la sută mai mare decît în 1959, iar 
cea rezultată dintr-un metru cub 
de masă lemnoasă sporind de-alun- 
gul aceleiași perioade cu 88 la sută. 
A crescut nivelul mecanizării în in
dustria minieră, exploatarea lemnu
lui, în industria materialelor de 
construcții. S-a extins automatiza
rea proceselor de producție : peste 
80 la sută din cantitatea de fontă și 
oțel este realizată în agregate au
tomatizate, cea mai mare parte din 
produsele principale ale industriei 
chimice se obțin la instalații cu un 
ridicat nivel de automatizare.

Printre noile agregate fabri
cate la Uzinele constructoare 
de mașini din Reșița se remar
că turbina de 8,2 megawați 
care va echipa centralele elec
trice în aval de marea hidro
centrală de pe Argeș. Tot în 
„Cetatea de foc" a început 
construcția primelor motoare 
Diesel de 1 250 cai putere și a 
echipamentului auxiliar pentru 
locomotive Diesel hidraulice 
românești. Pentru prima dată, 
uzina reșițeană a asimilat pro
ducția unor utilaje 
chimice.

complexe
folosite la fabricarea

produselor amoniacale, 
înainte se importau.

Paralel cu noile agregate, 
constructorii de mașini din Re
șița au livrat de la începutul 
anului întreprinderilor și uzi
nelor colaboratoare din țară de 
3 ori mai multe piese de schimb 
pentru utilaje energetice și de 
2,5 ori mai multe piese de 
schimb pentru motoare elec
trice și pentru Industria 
mică de cît era prevăzut.

(Agerpres)

Moment

solemn

Miile de oameni care 
fost, duminică, oaspeții 
parcului „Libertății" unde 

se-nalță majestuos și solemn 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, au 
fost martorii unui moment im
presionant prin ineditul și sem
nificația lui. Aici a avut loc 
un episod mai puțin obișnuit: 
din inițiativa Comitetului raio
nal „1 Mai" al U.T.C. din Ca
pitală, unui număr de aproape 
200 de tineri din întreprinde
rile și școlile din raion, li s-au 
lnminat, în acest loc, carnetul 
de membru al U.T.C. Așteptând 
acest moment unic în viața lor 
cu nestăpinită emoție, ei s-au 
adunat în careu sub pavăza 
înaltelor coloane arcuite care 
ocrotesc flacăra veșnic vie 
Monumentului. Au ascultat 
vintele rostite, înainte de 
minarea documentelor, de 
tre primul secretar al comite
tului raional U.T.C., tovarășul 
Valentin Purcărea. Subliniind 
importanța acestui eveniment, 
precum și faptul că se desfă
șoară fn acest loc — simbol al 
luptei poporului și clasei mun
citoare sub conducerea glorio
sului nostru partid, pentru li
bertate și dreptate socială, pen
tru independență națională, 
simbol al jertfelor făcute pînă 
la sacrificiul vieții de către cei 
mai buni 
toare, ai 
comuniștii 
tat cît de 
rile în muncă și la învățătură 
ale acelora care sînt primiți in 
rîndurile organizației U.T.C. 
„Fiți demni, de Înaltul titlu de 
utecist — a spus în încheiere 
—, trăiți și munciți astfel Incit 
să duceți mai departe, cu cinste, 
tradițiile de luptă ale neînfri- 
caților comuniști

fii ai clasei munci- 
poporului romăn — 
— vorbitorul a ară- 
mari sînt răspunde-

și uteciști".

ii

Craiova:

Prima promoție de ingineri ai Facultății de hor- 
tiviticultură de la Institutul „Tudor Vladimires- 
cu" din Craiova și-a luat rămas bun de la viața 
studențească. 80 la sută dintre absolvenți au fost 
bursieri în tot timpul celor cinci ani de studii, 
doi dintre ei fiind deținători ai bursei republicane.

După o perioadă de vacantă, absolvenții vor 
pleca în unitățile agricole cu caracter hortiviti- 
col, unde își voi desfășura practica de 6 luni, timp 
în care își vor pregăti proiectele de diplomă.

CITIȚI
SPORT

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a 11-a)

BAIA MARE u
Excavatoare

pentru hidroameliorații
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). —
Pentru prima oară în re

giunea Maramureș S.M.T.- 
urile Mărtinești, raionul Satu 
Mare, și Satulung pe Someș, 
raionul Șomcuța Mare, au 
fost dotate zilele trecute cu 
cîte un excavator cu cupa de 
0,700 m.c. fabricat în țara 
noastră. Excavatoarele cu o 
capacitate de excavare de 16

m.c. pe oră vor fi folosite pen
tru diferite lucrări de hidro
ameliorații. în planurile de 
dotare a S.M.T. din regiune 
sînt prevăzute pentru acest 
an și alte utilaje care vor 
spori gradul de mecanizare a 
agriculturii: mașini de îm- 
prăștiere a îngrășămintelor 
chimice, care sînt așteptate 
într-un viitor apropiat, trac
toare, discuri etc.

neori, după ani și 
ani de la termi
narea școlii, ne 
întrebăm: Pe un
de-o mai fi Po
pescu ? Băiat ex
celent, în școală 
se anunța un sa
vant. După care,

nimic n-am mai auzit de el... 
Și n-ar fi de mirare să aflăm 
că Popescu în cauză e un me
seriaș oarecare, trecut de toți 
cu vederea. Cum s-a întâm
plat una ca asta ? Poate că în 
școală ne-am înșelat asupra 
valorii și pregătirii lui. Or, 
poate, că, după anii de studii, 
cînd s-a văzut și el cu sala
riu, cu nevastă și copii a tre
cut meseria pe planul doi. 
Or, s-a îmbolnăvit. Or, a 
avut o nenorocire în familie. 
Dar dacă omul a fost plin de 
entuziasm și de ambiții și to-

tuși n-a reușit ? E ceva mai 
complicat...

Încă din primii ani de liceu 
Mihai T. învăța cu seriozi
tate, nu neapărat pentru no
te : voia să fie un as în me
serie, un inginer de mîna în
tâi. Colabora la reviste de 
matematică și fizică, cîștiga 
premii. După absolvirea polir 
tehnicii a fost repartizat în- 
tr-o mare uzină metalurgică 
(iar el, tocmai asta își dorise). 
A fost remarcat de colegi, de 
tehnicieni și muncitori încă 
din primele săptămîni de lu
cru. După cîteva luni, ajun
sese la o mică faimă — cel 
mai bun dintre inginerii noș
tri 1 Omul era obișnuit cu lau
dele încă din școală, dar, de 
la o zi la alta își dorea mai 
multe și mai substanțiale, 
pînă etnd, intr-o bună zi a ce
rut ca aceste laude să se.» 
materializeze. I s-a dat o prl-

mă
mult, învăța și își pregătea 
apariția în societate (costume, 
bani, relații). Un conflict pro
fesional, cu un inginer mai în 
vîrstă, i-a sporit prestigiul, 
ieșind învingător. Evident, 
soluția propusă de el era mai 
bună. I s-a încredințat 
ducerea unui sector.

con- 
Muncea

și mai mult, doar că învăța 
mai puțin, din lipsă de timp. 
Prindea ușor, din zbor, pro
punerile interesante și ținea 
seama de ele. Cîteva mici 
inovații, aplicate cu succes, 
i-au consolidat prestigiul. 
După doi ani de muncă în 
uzină a făcut un bilanț care, 
în ansamblu, era pozitiv. Încă 
nu se apucase de inovații mai 
serioase, de studii — dar de 
ce să se neliniștească ? — era 
încă tînăr, tânăr...

SĂ
DISCUTĂM 

DESPRE tinerețe.
I educație. . I râspunderi

Un nou conflict 
și o nouă izbîndă. 
despre el în ziare, 
uzină se introduceau metode 
noi de lucru, încerca să fie la 
curent, măcar așa, „în mare" 
cu documentația tehnică, mai 
răsfoia o revistă, mai cerea 
altora informații. După patru 
ani de inginerie se întreba 
dacă e cazul să se-apuce să 
scrie o carte, să înceapă niște 
studii proiectate — sau să dea 
bătălia pentru postul de ingi
ner șef ? Evident, aprecia că 
i se cuvine acest post, are 
pregătirea și experiența ne
cesară. In cele din urmă, și-a 
zis că postul de inginer șef se 
împacă de minune cu activi
tatea științifică. Nu se înșela. 
Numai că în planurile lui, o- 
c.uparea unui post devenise 
obiectiv principal.

(Continuare în pag. a, Il-aJ
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scrisorilor de acieoltare de 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar

Rapid învins

OM

Finalele

de schi

Foto: GH. NEAGOE

confirmă PE SCURT

(Bra-

cuvîntarea rostită cu a- 
prilej, ambasadorul Ah- 
Eghbal, a subliniat îm-

său, președin- 
de Stat al Re-

dat 
Petra 

care și-a

de 2 500 m. 
de 2'29"7/10. 

tete, Gundel
s-a arătat a 
nou cea mai

• U.E.F.A. a anunțat oficial că 
a primit în ultima zi și înscrierea 
echipei Italiei în campionatul eu
ropean de fotbal. în felul acesta, 
numărul participanților la această 
importantă competiție este de 32. 
La 23 februarie, la Ziirich, prin 
tragere Ia sorți, cele 32 reprezen
tative de țări vor fi repartizate în 
4 grupe a cite 8 echipe.

România și

Finiș palpitant în proba mas
culină de garduri

universitare

La Poiana Brașov, 
după o întrerupere 
de cîțiva anț, au tost 
reluate campionatele 
universitare de schi. 
La startul întreceri
lor : schiorii ieșeni 
din tabăra de la 
Bușteni, clujenii din 
cea de la Predeal, 
bucureștenii de la Si
naia, toți bineînțeles 
însoțiți de suporteri 
pentru a-și încuraja 
favoriții. Cea mai 
numeroasă „gale
rie", ■ cea brașovea- 
nd, ai cărei repre
zentanți s-au com
portat excelent, cu
cerind 5 din cele 6 
titluri disputate.

Proba cea mai 
spectaculoasă a fost 
slalomul specia! 
desfășurat în Kant- 
zer. Primele care au 
pornit îm întrecere 
au fost tetele, unde 
de altfel s-a înregi
strat și o surpriză. In 
manșa I, favoritele 
Ioana Belu (Arhitec
tură 
Mozeș 
stitutul 
Brașov) 
strat în 
mai buni timpi și se 
părea că se va re
peta situația din 
concursul studențesc 
de anul trecut. In 
cea de a doua însă 
o neatenție a viitoa
rei arhitecte... o 
poartă scăpată... și 
orice șansă pierdută. 
Juriul, neîndurător, 
hotărăște 
rea. Titlul 
astfel lui 
Mozeș care 
două manșe 
Uzat 
l'25”3jl0.

Întrecerea băieți
lor a prilejuit o lup
tă strînsă între în
vingătorul concursu
lui de anul trecut, 
Geza Tomory (Insti
tutul politehnic Bra
șov) și mereu rivalul 
său Nicolae Stinghie 
(tot de la Institutul 
politehnic Brașov). 
Cu un plus de teh
nică, Tomory reu
șește să șe impună 
și să cîștige titlul de 
campion universitar.

Nu mai pu(in spec
taculoase au fost și 
probele nordice, des
fășurate în Poiana

București) și 
Gundel (In- 

politehnic 
au înregi- 
ordine cei

în 
a 

timpul

elimina- 
revine 
Gundel 

cele 
rea- 

de

In cursa de 5 vanșă în fața lui 
fete, Rodica Geza Tomory, jnre- 

gistrînd pe o pîrtie 
lungă 
timpul

La 
Mozeș 
fi din . . ...
bine pregătită, cîști- 
gînd proba în 
2'05"2/10 și odată cu 
aceasta și Cel de al 
doilea titlu de cam
pioană universitară. 
Ea a fost urmată de 
Iohana Lexen

Ruia. 
km.
Munteanu (I.C.F. 
București) s-a impus 
încă de la plecare, 
reușind să realizeze 
un timp mai bun cu 
peste un minut față 
de principala sa ad
versară, Viorica 
Vlasa (Centrul Uni
versitar București). 
La 10 km. băieți 
am asistat la o luptă 
strînsă și oarecum 
la o nouă surpriză,

Aproximativ 12 000 de spec
tatori au ținut să fie pre
zenți duminică pe stadionul 

Giulești pentru a asista la disputa 
celor doi lideri bucureșteni : Ra
pid și Progresul. Interesul a fost 
firesc dacă ținem seama de faptul 
că era unica partidă programată 
în Capitală și șe întîlneau două 
echipe care au cel mai mare nu
măr de simpatizanți și care au 
oferit întotdeauna partide dispu
tate cu rezultate nescontate.

Tradiția nu s-a desmințit nici 
de astă dată : Rapidul a părăsit 
propriul teren învins cu 2—0, 
constituind, oarecum, surpriza 
zilei. Ceea ce surprinde însă 
fost nu atît eșecul campioanei 
toamnă, chiar la acest scor, 
felul în care s-au prezentat 
cătorii acesteia.

Pentru cei care au absentat 
(căci pentru cei prezenți înfrîn- 
gerea a fost clară) vom încerca 
să explicăm în cîteva cuvinte si
tuația. Partida a luat aspectul 
unui meci obișnuit de campionat, 
fără preocupări specifice jocurilor 
de verificare; parcă pentru punc
te, pentru o miza oarecare. Ra- 
pidiștii au ,,aprins" în primele 
minute un ,,foc de paie'1 care s-a 
stins pe parcurs. Apoi, 
fel de orientare tactică 
linia de mijloc aproape 
tă (Georgescu a muncit mult dar 
fără rezultate), Ionescu în 
proastă", fundașii laterali 
guri și Kraus (care l-a 
după primele minute pe 
rescu — accidentat) parcă 
case niciodată pînă atunci 
Dacă adăugăm la acestea 
tul că feroviarii nu prea mai știu 
să piardă (dacă primesc gol se 
crispează, nu mai știu ce să facă 
cu mingea, se pripesc) avem ex
plicația nereușitei de ieri. Uneori 
însă se învață și din insuccese. 
Să sperăm că „lecția" de ieri le 
va prinde bine învinșilor. Pro
gresul, în schimb, a început să 
semene cu echipa care activa 
acum cîțiva ani în prima divizie, 
dînd dovadă de fermitate în 
apărare și mai multă claritate în 
fața porții, și dă speranțe susți
nătorilor săi și amatorilor de cu
plaje interbucureștene.

S. UNGUREANU

nici un 
în joc, 

inexisten-

„zi 
nesi- 

înlocuit 
Năstu- 
nu ju- 
fotbal. 

și fap-

Atleții juniori

ilanțul încheiat 
după primul con
curs atletic de ju
niori cu caracter 
republican este, 
fără nici un echi
voc, îmbucurător. 
Juniorii mari, la 
majoritatea pro

belor, ne-au făcut surprize 
plăcute confirmate de „ploaia" 
de recorduri consemnate pe 
foile de concurs, dintre care 
cîteva din ele au egalat și re
cordurile de seniori (40 mg, 
înălțime băieți, 50 m fete). La 
înălțime, tinăra atletă din A- 
lexandria, Erika Stoenescu a 
trecut ștacheta înălțată la 1,66 
m, dovedind la încercările fă
cute la 1,70 m că în curînd și 
această treaptă de consacrare 
pe tărîrn internațional îi va 
fi accesibilă. Un merit în a- 
ceastă realizare îl are antre
norul ei, Constantin Dumitres-' 
cu. Avem convingerea că în 
curînd Iolanda Balaș nu va 
mai fi singura atletă româncă 
în concursurile internaționale.

La băieți, Șerban loan prin 
săritura de 2.04 m tte-a adus 
din nou credința că în acest 
ah se va întrece pentru supre
mația probei cu seniorii. încă 
inconstant din punct de ve
dere tehnic, de la o săritură 
la alta, el a dovedit la 2,04 m 
că are calități fizice incontes
tabile care îl îndreptățesc în

Ciștigătorul con
cursului studențesc 
de anul trecut, Con
stantin Arghiropol 
(Silvicultura Brașov) 
a fost întrecut de co
legul său de facul
tate Dumitru Chițu.

Slalomul uriaș, dis
putat duminică pe 
Sulinar, nu s-a mai 
bucurat de același 
timp favorabil. O 
ceață deasă și o pîr
tie „moale" au fost 
adversarii cei mai 
de temut pentru con. 
curenți. De data a- 
ceașta, Nicolae Stin
ghie a reușit să-și ia 
o binemeritată re-

O verificare

acest an să se mai înalțe încă 
mulți centimetri peste recor
dul realizat acum.

Proba <£e triplu salt a 
cîștigător pe Marcel 
(Metalul — Cugir) 
stabilit cu această ocazie un 
valoros record personal 14,65 
m. O curiozitate a probei a 
fost diversitatea orașelor din 
care s-au prezentat concurenți 
dintre care n-au lipsit Cugir, 
Beiuș, Brașov, Bacău, Oradea, 
Iași, București etc.

Avem mulți juniori talentațl 
cu posibilități de progres. Tre
buie să le acordăm atenția cu
venită, folosind experiența 
bună acumulată pînă acum. 
Ne referim, în primul rînd, la 
intenția manifestată de condu
cerea colegiului de antrenori 
de a se renunța la pregătirea 
lor în cadrul lotului de juni
ori, ci împreună cu seniorii. 
Pc. lingă, considerentele de na
tură pedagogică, pentru ju
niori și copii sînt folosite me
tode de educație specifice 
vîrstei lor, din punct de ve
dere metodic prezența la an
trenamente a seniorilor poate 
provoca forțări premature, 
eforturi uneori prea mari pen
tru această 
nejustificată 
performanțe 
mai tîrziu lâ 
manțelor înalte. Concursul de 
sală al juniorilor mari a dove
dit că avem o generație valo
roasă de atleți, cu care nu ne 
este permis să facem expe
riențe hazardate.

La 14 februarie 1966, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu. Stoica, a primit 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Iranului, 
Ahmad Eghbal, care și-a pre
zentat scrisorile de acredi
tare.

în 
cest 
mad 
portantele progrese înregis
trate în relațiile dintre Ro
mânia și Iran grație efortu
rilor și înțelegerii reciproce a 
ambelor părți și a menționat 
contribuția vizitei la Teheran 
a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, la realizarea acestor 
progrese.

Ahmad Eghbal a asigurat 
pe președintele Consiliului de 
Stat că va depune toate efor
turile pentru dezvoltarea în 
continuare a bunelor relații 
existente între ~ 
Iran.

In răspunsul 
tele Consiliului 
publicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și-a exprimat 
convingerea că relațiile din-

tre cele două țări, întemeiate 
pe principiile respectării in
dependenței și suveranității 
naționale, a egalității în 
drepturi, avantajului reciproc 
și neamestecului în treburile 
interne, au frumoase perspec
tive și că vizita Majestății 
Sale Imperiale șahin-șahul 
Iranului va prilejui lărgirea 
colaborării 
Președintele Consiliului 
Stat a urat 
iranian succes
sa, asigurîndu-1 de întreg 
sprijinul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, al guvernului român și 
al său personal.

între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoi
ca, și ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Ira
nului, Ahmad Eghbal, a avut 
apoi loc o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corne- 
liu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

(Agerpres)

româno-iraniene. 
de 

ambasadorului 
în activitatea 

de

vîrstă, o grăbire 
a realizării de 

care va dăuna 
obținerea perfor-

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

• în prima zi a concursului in
ternațional de natație care are loc 
în piscina acoperită de la Buda
pesta, la care participă înotători 
din Polonia, România, R.D. Ger
mană, Austria și Ungaria, au fost 
înregistrate o serie de 
valoroase, 
a revenit 
metrat în 
proba de 
purtată de Lenkei (Ungaria) 
rezultatul de 2'36”8/10, urmat de 
sportivii români A, Șoptereanu — 
2'38'7/10 șl V. Kosta cu 
timp.

rezultate 
Proba de 100 m liber 
maghiarului Iaco crono- 
56”9/10. Victoria în 
200 m bras a fost re- 

cu

același

• Echipa masculină de 
Știința Galați a cîștigat 
orașului Paris" competiție 
fășurată timp de mai multe zile 
în sala ,,Coubertin" din capitala 
Franței. în meciul final, echipa 
Știința a întrecut cu 3—0 (15—8; 
15—6; " ~
Sport. Voleibaliștii 
cîștigat toate cele 3 meciuri 
ținute, * acumulînd 6 puncte, 
locurile următoare s-au clasat 
nieres Sport, Racing Club 
și selecționata de tineret a 
ței.

volei 
„Cupa 

des-

15—5) echipa Asnieres
români au 

sus-
Pe

As-
Paris 
Fran-

© Duminică pe terenul 
structorul din Capitală s-au dis
putat primele jocuri din cadrul 
competiției de rugbi pentru „Cupa 
Primăverii". Au fost înregistrate 
următoarele 
București — 
17—3 (6—0);

' Roșie 14—9
Constructerul

Con-

rezultate : Dinamo 
Știința Petroșeni 
Steaua — Grivița 
(5—6); Gloria

11—6 (6—3).

INFORMAȚII
Timp de mai multe zile, la 

Ministerul învățămîntului s-au 
desfășurat consfătuirile de lu
cru privind ridicarea nivelului 
de predare în licee a matema
ticii, fizicii, chimiei și biolo
giei. Participanții la consfă
tuiri — academicieni, profesori 
de specialitate din învățămin- 
tul superior și mediu — au pus 
în discuție îmbogățirea conți 
nutului acestor discipline știin 
țifice și îmbunătățirea manua
lelor școlare. Ei au menționai 
necesitatea completării manua
lelor de matematici cu capitole 
speciale referitoare la
tura algebrică, ecuații diferen
țiale, teoria probabilităților, 
statistica matematică, algebra 
lineară. în ceea ce privește, o- 
biectul fizicii și chimiei, vor
bitorii au solicitat adăugarea 
la următoarele ediții școlare, a 
unor noțiuni de teoria relati
vității, fizica corpului 
structura substanțelor, 
pendența legăturilor

★

concursul 
artistice și soliș- 

din cooperația 
meșteșugărească. El antrenează

întreaga masă de artiști ama
tori din această largă organi
zație și urmărește dezvoltarea 
continuă a activității culturale 
in rîndul membrilor coopera
tivelor ; îmbogățirea și îmbu
nătățirea programelor prin a- 
bordarea unei tematici variate 
și actuale cu subiecte legate 
de ideea bunei deserviri a 
populației ■, creșterea nivelului 
interpretativ.

struc-
La cinematograful Repu

blica din Capitală a fost pre
zentată în premieră luni sea
ra noua producție a Studiou
lui „București" — „Procesul 
alb".

--------

solid, 
interde- 
chimice.

Complex industrial- 
alimentar la Caracal

A început 
al brigăzilor 

vocali

pe țară Orașul Caracal va dispune în 
curind de un mare complex in- 
dustrial-alimentar. Lucrările de 
construcție au și început. Pri
ma unitate a complexului, fa
brica de produse lactate, cu o 
capacitate anuală de 2 milioa
ne kg brinză telemea și 10 000 
kg produse lactate proaspete, 
va intra în producție Ia sfîrși- 
tul acestui an. A doua unita
te va produce 22 700 tone con
serve.

Complexul va fi dotat cu in
stalații automate de mare pro
ductivitate.

v

UNIVERSIADA DE IARNA
au cucerit
argint

v. PĂUNESCU

AUREL 
ZAMFIRESCU

o 
u-
o 

în

TORINO 13 (Agerpres). — După 
8 zile de întreceri spectaculoase, 
duminică au luat siîrșit la Torino 
și Sestriere concursurile tradițio
nalei competifii sportive interna
ționale Universiada de iarnă. Fără 
îndoială, 
ta lori lor 
chei pe 
seară a
spectatori la 
campioană mondială

în centrul atenției spec- 
s-a situat turneul de ho- 
gheată, care în fiecare 
atras un mare număr de 

Torino. Titlul de 
universitară

revenit echipei U.R.S.S., care 
terminat neînvinsă competiția.
ultimul joc, selecționata so-

concludentă

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

Noi temelii viitorului
(Urmare din pag. I) LA SCARA

1:50

Moment solemn
(Urmare din pag. I)

a suc-

neîntre- 
noastre

pro- 
pro- 

cu

la 
tî- 

tră-

țării noastre 
ale progresului

vastului pro-

împrejurările, voi dovedi, 
munca și comportarea 
că merit această cinste", 
muncitor bobinator

cu care s-a

Hocheiștii români 
medalia de

Dotată cu mașini moderne, Fa
brica de confeefil Focșani pro
duc» un larg sortiment. In io- 
tografie: aspecte de la banda 
unde se execută uniforme șoo- 

JtH®

Foto: N. NtpOLAESCU 
șov) și Ioana Belu 
(București).

A fosij, așadar, 
reluare reușită a 
nei competiții cu 
veche tradiție
sportul studențesc. 
Ea a reunit la start 
aproape o sută de 
studenți și studente 
din 8 centre univer
sitare.

Acordindit-i-sc : o 
și mai mare atenție 
pe viitor, cu sigu
ranță că rezultatele 
nu vor întirzia să se 
arate.

tt 
a
In ___ . , .....
vietică a învins cu scorul de 4—2 
(2—h 2—0; 0—1) echipa R.S. Ce
hoslovace, In urma întrîngerii 
echipei cehoslovace, reprezenta
tiva României, datorită unui go
laveraj mai, buh, s-a clasat pe lo
cul doi și a intrat în posesia me
daliei de argint.

Jocul susținut sîmbătă seara de lotul reprezentativ masculin de 
handbal în compania echipei Steaua (lipsită de cinci (titulari), .nu . 
a ridicat prea multe probleme selecționabililor, dar ne-a dat p.o.si-, 
bilitatea să facem o serie de constatări privind evoluția naționalei, 
noastre. Deși au avut în față o formație lipsită de forță în atac 
și cu o apărare penetrabilă, componenții lotului s-au descurcat 
greu în primele 15 minute, timp în care pregătirea fizică a forma
ției militare i-a permis să se replieze cu ușurință. în continuare 
militarii au „căzut" fizic și au permis lotului să preia total iniția
tiva. Scorul 30—14 (12—6) a fost realizat în special pe contraatac 
(14 goluri) lucru care credem că nu era cel mai indicat deoarece 
componenții lotului trebuiau să folosească în atac o serie de com
binații tactice, corespunzătoare jocului practicat de formațiile 
pe care le vor întîlni cu ocazia turneului din R.D.G., Danemarca, 
Norvegia și Islanda.

Iată de altfel caracteristicile jocului echipei noastre naționale 
în acest meci: în apărare folosind în exclusivitate sistemul 5 + 1, 
s-a lăsat deseori depășită, datorită faptului că nu toți jucătorii ce 
se aflau pe teren, în diferite momente, acționau cu exactitate 
după cerințele acestuia. Unii dintre ei ieșind ia „omul cu min
gea", uitau să se retragă pe semicerc (Hnat, Nica, Gruia, Goran).'

Meciul de sîmbătă a arătat, de asemenea, că și jocul ofensiv 
al reprezentativei noastre prezintă multe carențe. Federația de 
specialitate, colegiul central al antrenorilor și conducerea tehnică 
a lotului au datoria să analizeze situația echipei și să ia măsurile 
necesare.

cu elevii anului III de la Școala horticolă Valea Călugărească, la tăie
rile pomilor fructiferi

Debut 
la Suceava

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

Ieri, în una din sălile mu
zeului regional Suceava s-a 
deschiș expoziția Aspaziei 
Burduja. Tînără artistă, proas
pătă absolventă a Institutului 
de arte plastice „Nicolae Gri- 
gorescu", își face debutul cu 
peste 40 de picturi pe sticlă 
și 15 proiecte de tapițerie. Re
marcabile sînt motivele emi
nesciene „Și dacă.,.", „Ce te 
legeni", „Luceafărul", „Din 
străinătate" sau Cele cu rezo
nanțe folclorice „Cioban cu oi
le", „Olarii", „Păuni", „Fol
clor" și „Trandafir de la Mol
dova". Expoziția se bucură de 
afluența și aprecierea vizitato
rilor.

înfăptuirea 
gram de investiții a adăugat 
noi obiective economice pe 
harta țării. Comunicatul ara
tă că în perioada șesenalului 
au intrat în funcțiune 502 în
treprinderi și secții noi, cu 
deosebire în industria energe
tică și siderurgică, în indus
tria construcțiilor de mașini, 
chimică și în domeniul in
dustrializării lemnului. Sem
nificativ este faptul că aceas
tă perioadă marchează spo
rirea eficienței economice a 
investițiilor, reflectată 
creșterea mai rapidă a 
ducției industriale (2,25 
decît a fondurilor fixe 
ori).

Eficiența măsurilor de 
movare multilaterală a 
greșului tehnic, corelată 
eforturile oamenilor muncii, 
în care este integrată contribu
ția întregului tineret, pentru o 
folosire cit mai bună a capa
cităților de producție prin 
ridicarea continuă a pregă
tirii profesionale, creșterea 
competenței lor în stăpînirea 
și cunoașterea tehnicii noi se 
exprimă în mod concludent 
în creșterea productivității 
muncii, eare în anul 1965 a 
fost mai mare cu 7,2 Ia sută 
față de 1964, obținîndu-se pe 
această bază 58 la sută din 
sporul total al producției in
dustriale. în același timp, pre
țul de cost al producției a 
scăzut cu încă 2,2 la sută.

Bogat este șl bilanțul rea
lizărilor din agricultură ; re
colta totală de cereale a 
lui 1965 a însumat 12,6 
lioane tone, fiind cea 
mare producție obținută 
acum în această importantă

anu- 
mi- 
mai 

pînă

ramură economică a țării 
noastre. Aceasta este o încu
nunare a politicii clarvăză
toare a partidului de transfor
mare socialistă a agriculturii, 
de consolidare economică și 
organizatorică a unităților a- 
gricole socialiste, de sporire a 
cointeresării celor ce lucrea
ză pe ogoare. Dezvoltarea 
continuă a bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii a permis 
îmbunătățirea continuă a a- 
provizionării populației și in
dustriei cu produse agro-ali- 
mentare, sporirea rezervelor 
de stat, precum și unele dis
ponibilități pentru export.

Comunicatul menționează 
totodată că sarcinile stabilite 
de Congresul al VIII-lea al 
P.C.R. privind dezvoltarea a- 
griculturii nu au fost în în
tregime realizate pentru că, 
pe de o parte, ritmul planifi
cat de creștere n-a fost core
lat cu baza tehnico-materială, 
iar pe de altă parte n-au fost 
îndeplinite unele sarcini în 
domeniul chimizării, irigațiilor 
și mecanizării lucrărilor. Ca
lea lichidării neajunsurilor 
semnalate a fost indicată de 
Congresul al IX-lea și plenara 
C.C. al P.C.R. din 11—-12 no
iembrie 1965, care au stabilit 
măsurile necesare pentru asi
gurarea progresului 
rupt al agriculturii 
socialiste.

Pe temelia trainică 
ceselor obținute în dezvolta- 

. rea economică a țării produ
sul social global și venitul 
național au cunoscut în anii 
șesenalului o creștere susți
nută, constituind baza măsu
rilor luate de partid pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

A sporit cu circa 1 250 000 
numărul salariaților ocupați 
în economie ; fondul de salarii 
s-a dublat, iar salariul real 
a fost în 1965 cu 35 la sută 
mai mare decît în 1959. Ve
niturile țărănimii, valoarea 
zilei-muncă au fost în 1965 cu 
16 la sută mai mare decît în 
1964. Din fondurile statului 
s-a cheltuit în șesenal pentru 
finanțarea acțiunilor social- 
culturale suma de 108 miliar
de lei, depășindu-se cu 9 la 
sută nivelul prevăzut pentru 
anul 1965. Orașele și satele 
țării s-au îmbogățit eu sute 
de mii de locuințe, școli și 
așezăminte de cultură și să
nătate România înregistrînd 
în această perioadă unul din 
cele mai ridicate ritmuri din 
Europa în construcția de lo
cuințe.

Marile succese economice 
dobîndite în aceasta perioa
dă fac ca tineretul, alături de 
întregul nostru popor, să pri
vească înainte cu încredere și 
optimism, stimulîndu-i en
tuziasmul în muncă pentru a 
contribui la sporirea și lărgi
rea continuă ă acestor succese, 
Pășind în anul 1966, primul an 
al noului cincinal, care sinteti
zează programul luminos de 
dezvoltare multilaterală a ță
rii, adoptat la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.. tineretul 
nostru este ferm hotărît să 
nu-și precupețească eforturile 
pentru ca alături de cei vîrst- 
nici să-și sporească contribu
ția la înfăptuirea obiectivelor 
centrale prevăzute în planul 
de stat.

Folosind experiența bună a- 
cumulată în anii trecuți, orga
nizațiile U.T.C. vor pune în 
centrul muncii politice și or
ganizatorice, pe care o desfă
șoară, antrenarea tineretului 
la îndeplinirea exemplară a 
noului plan de stat, oultivtnd

în rîndul tinerilor intere
sul pentru pregătirea și per
manenta perfecționare profe
sională, pentru folosirea cu 
pricepere a procedeelor teh
nologice avansate, a mașini
lor, instalațiilor și utilajelor 
moderne. Vor dezvolta la ti- 
tineri răspunderea față de 
muncă, grija pentru mașini și 
instalații, formînd o atitudine 
combativă față de risipa de 
timp și materiale. Tineretul va 
participa activ la ridicarea 
noilor fabrici, uzine și com
binate care vor împodobi 
chipul și întări puterea e- 
conomică a patriei în anii 
ce vin, înscriind astfel în 
cronica noului cincinal noi și 
importante succese în mărea-

ța operă de desăvîrșire a 
construcției socialismului, pen- 
trul ridicarea 
pe noi culmi 
și civilizației.

Entuziasmul 
trecut la îndeplinirea hotărî- 
rilor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. concretizat în 
realizările obținute în luna 
ianuarie, în angajamentele mo
bilizatoare luate în întrecerea 
socialistă pe 1966 cu o primă 
etapă la 8 mai, cînd întregul 
popor va sărbători a 45-a ani
versare a partidului, arată 
elocvent că sînt create pre
mize certe pentru înfăptuirea 
și depășirea importantelor o- 
biective ale primului an al 
cincinalului.

In acel moment, in mintea 
fiecăruia se înfiripa legăminiul 
de a cinsti prin tot ceea ce fac 
eroica luptă a comuniștilor. 
Era un angajament solemn ex
primat de fiecare atunci cînd 
primea carnetul roșu. Unii din
tre ei au ținut să spună acest 
lucru în fața tuturor: „Vă asi
gur — spunea tinăra Carmen 
Călinescu, elevă la Liceul nr. 
10 — că oricind și oriunde, in 
toate 
prin 
mea, 
„Sînt 
„Electrobobinajul", spunea 
nărui Marian Secoșan, și

iese alături de voi, deși abia 
ne-am cunoscut, momente de 
emoție și bucurie cum n-am 
trăit niciodată în viața mea. Mă 
angajez să îiu un exemplu 
bun în muncă, să tiu discipli
nat, să obțin rezultate în pro
ducție din ce în ce mai bune".

Asemenea celor doi tineri 
simțeau și gîndeau elevii Ga
briela Pecingină, Florența So- 
caciu, Mihai Timuș de la 
ceul nr. 10, Nicolae 
și Ion Chirescu de la 
școlar al Ministerului 
mintului, tîmplarul 
Gh. Nabac de la C.I.L. 
toți cei prezenți acolo, 
clipe solemne, clipe de neuitat.

Li-
Poenaru 
Grupul 
tnvăță- 

mecanic 
Pipera— 
Ei trăiau

(Urmare din pag. I)

colegului nostru

Cînd i s-a atras atenția că 
vînează posturi in loc să-și 
vadă de treburile lui, a sărit

ca ars, și a 
împotriva 
dușmani" — i-a spus un prie
ten, consolator. I-au mai spus 
și alți prieteni. Și i-a intrat

ținut un discurs 
suspiciunii. „Ai

în cap că din pricina acestor 
„dușmani" nu poate să îna
inteze. Muncea mai puțin, 
energia și-o consuma căutînd 
soluții de învingător. Cînd a 
înțeles că nu va învinge, a 
cerut să plece la altă între
prindere. Și i s-a aprobat. 
Aici a fost numit inginer șef. 
Și iar a avut o perioadă de 
înflorire, pînă cînd s-a gîndit 
să fie director. Doar asta era 
o întreprindere mică, el se 
descurca ușor, avea inițiati
ve... Dar și aici s-au ivit niște 
„dușmani". Așa le zicea el, 
altfel erau oameni de bună 
credință, care îl apreciau și 
care ar fi dorit să-l vadă 
muncind cu mai mare trage
re de inimă. Și iar transfer, 
apoi o căsătorie, un divorț — 
și frecventarea tot mai asiduă 
a restaurantelor. Gînduri tot 
mai puține și mai timide. Un
de scrie că toți trebuie să 
ajungă savanți ? s-a întrebat 
într-o zi. Avea o meserie 
bună, sigură, un salariu, o 
casă. Și încerca să-i ironizeze 
pe cei mai tineri Visuri în
drăznețe ? Veniți la mine, să 
vă explic eu ce v-așteaptă ! 
Curînd, a intrat în conflict cu 
cei mai tineri, evident, mai 
pregătiți decît el și în plin a- 
vînt. Cînd și-a dat seama de 
asta s-a întors la socoteala lui 
de gospodar. Am meserie, un 
salariu, o casă...

Unde este Popescu ? Băiat 
excelent, se anunța un sa
vant. Dar sînt atîția ani de 
cînd n-am mai auzit vorbin- 
du-se de el. Nu mai dă nici 
un semn de viață... Poate că, 
va da semne într-o zi. Cînd 
se va întoarce la gîndurile lui 
nobile, la entuziasm și la stu
diu. Și ar fi păcat să nu se 
întîmple așa 1

Nu se auzeau lovituri de 
ciocan, scrișnet de pilă și nici 
nu țîșneau cunoscutele flame 
ale aparatelor de sudură, pen
tru a avea atmosfera de lucru 
cu care ne-am obișnuit la Uzina 
mecanică din Turnu Severin, a- 
colo unde primesc „certificatul 
de naștere" o parte din navele 
și vagoanele țării, 
din toate acestea, 
aici, 
construiesc r 
Ne-o spun ansamblele 
ansamblele, agregatele și 
șinile specifice pe care le recu
noaștem fără niei o dificulta
te. Iată, într-un strung se fini
sează axul port-elice al cabo- 
tierului de 1600 tone. Intr-o 
menghină primește străluciri 
noi alama din care se execută 
copastia aceleiași nave. Alături, 
corpul zvelt a două nave aș
teaptă pe „cală" ultima verifi
care înainte de „lansarea" la 
apă. Toate acestea, însă, sub 
formă de machetă, micșorate la 
scara 1 :50 în raport cu origi
nalul, Scopul 1 Cit se poate de 
practic: machetele sînt pre
zentate beneficiarilor o dată cu 
toate desenele și documentația 
pentru a putea cunoaște în 
prealabil calitatea și tehnicita
tea înaltă a navelor și vagoane
lor pe care Ie vor comanda.

Muncitori pricepuțt lucrează 
cu atenție și migală la realiza
rea acestor machete. Tudor Ia- 
cob, Ion Popescu, Gheorghe 
Nef, Alexandru Croitorii sînt 
numai cîțiva, dirt ale căror 
miini îndemînatice Ies adevă* 
rate bijuterii.

Nu. Nimic 
Și, totuși, 

în această încăpere, se 
nave și vagoane. 
------- ... șt sub— 

ma
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PULSUL “ PRODUCȚIEI ?
Recent a avut Ioc cea de a șasea sesiune de comunicări 

științifice a Institutului de Cercetări Metalurgice. Preocupa
rea principală a sesiunii: îmbunătățirea calității produselor 
metalurgice. Peste 70 de comunicări dezbăteau multiplele și 
complexele aspecte ale calității produselor a cărei impor
tanță pentru economia noastră națională a fost puternic evi
dențiată de lucrările celui de al IX-Iea Congres al partidului.

Comunicările expuse cu acest prilej subliniau succesele 
remarcabile dobîndite de către industria noastră siderurgică 
pe frontul luptei pentru calitate iar participanții la discuții 
— producătorii ca și principalii consumatori ai metalului, 
oameni de știință, specialiști în domeniul cercetării, al pro
iectării sau din producție și-au adus din plin contribuția la 
transformarea acestei sesiuni într-un cadru competent și en
tuziast al unui larg schimb de păreri în legătură cu PRO
GRAMUL DE PERSPECTIVĂ AL CERCETĂRII ȘTIINȚI
FICE 1N METALURGIE.

Care au fost — așadar — jaloanele stabilite cu acest pri
lej în vederea orientării și concentrării eforturilor menite să 
contribuie în mod direct la ridicarea nivelului calitativ al 
producției siderurgice ?

La masa rotundă, oamenii de știinfă 

de la Institutul de Cercetări Metalurgice
' ' ' ' ''

E vident, pe primul plan se situează ridicarea 
nivelului științific și cel al eficientei în cerce
tare. în acest scop, o însemnătate deosebită o 
prezintă dezvoltarea în continuare a activității 
Institutului de cercetări metalurgice și întă
rirea bazei sale materiale, ca și transformarea 
serviciilor de cercetare din combinatele și 
uzinele siderurgice de la Hunedoara, Reșița, 
Cimpia Turzii și Carbochim — Cluj în centre 

de cercetare. Crearea — în viitorul apropiat — a unor 
servicii de cercetare la Uzina de țevi din Roman și la Fabrica 
de produse refractare din Alba Iulia și pregătirea condițiilor 
pentru înființarea unor asemenea unități la Combinatul side
rurgic din Galati ar reprezenta pași importanți pe drumul 
apropierii cercetării științifice de producție.

Care sînt însă căile care pot duce nemijlocit la ridicarea 
continuă a nivelului calitativ al oțelurilor, la toate uzinele 
metalurgice din țară ?

Neîndoios, mărirea omogenității și purității metalului, pre
cum și sporirea performanțelor sale fizico-mecanice. Deci; 
atenția mărită caracteristicilor de rezistență la oboseală, călibi- 
litătii, sudabilitătii, plasticității și prelucrabilitătii diferitelor 
mărci de oțeluri destinate construcției de mașini și construc
țiilor metalice. Prin urmare, în centrul preocupărilor cercetă
torilor și specialiștilor din uzine trebuie să se situeze acele 
oteluri ce nu mai corespund cerințelor actuale ale consuma
torilor, ducînd la rebuturi exagerate, la supradimensionarea 
organelor componente ale mașinilor și la scăderea caracteris
ticilor tehnice ale acestora, ca și ale instalațiilor produse de 
către industrie.

Problemele legate de lărgirea sortimentelor producției me
talurgice, sporirea numărului de mărci și tipodimensiuni de 
otel laminat au fost discutate, eu toate implicațiilor lor, în

cadrul sesiunii. S-a apreciat în unanimitate că, avîndu-se în 
vedere baza de materii prime existente în țara noastră, efor
turile industriei siderurgice trebuie concentrate pe tărîmul 
creării unor produse de mare eficientă, al otelurilor supe
rioare carbon sau aliate. De altfel, ritmul creșterii producției 
de oțeluri aliate trebuie să depășească simțitor, în viitor, pe 
cel al producției totale de otel.

S-au conturat, în cadrul sesiunii, obiectivele, ca și me
todele de activitate ale centrului de utilizare a oțelurilor create 
la I.C.E.M. O acțiune de amploare a acestui centru va fi le
gată de sprijinirea acțiunii de revizuire a standardelor actuale 
și de elaborare de noi standarde care să contribuie la ridica
rea nivelului calitativ al producției metalurgice.

Un rol hotărîtor în ceea ce privește sporirea calității pro
duselor metalurgice îl au laboratoarele uzinale și serviciile 
de control tehnic din uzine. Urmărirea de către acestea a 
respectării întrutotul a prescriptiunilor instrucțiunilor tehno
logice constituie baza oricăror cercetări pentru perfectionarea 
proceselor de producție și a calității produselor.

Extinderea cercetărilor în direcția îmbunătățirii calității, a 
perfecționării sau a elaborării de noi procese tehnologice și a 
lărgirii bazei de materii prime— astfel de probleme și altele 
asemănătoare au fost pe larg dezbătute de participants la se
siune. S-a subliniat, îndeosebi, necesitatea extinderii sor
timentului de produse metalurgice noi, posedînd însușiri care 
să le situeze la nivelul produselor similare de înaltă calitate 
existente pe plan mondial.

Și, în sfîrșit, în atenția dezbaterilor s-a situat sarcina 
de mare răspundere a sporirii eficienței activității de cercetare 
științifică. S-a arătat, încă o dată, că se impune o selecționare 
atentă a problemelor ce urmează a fi introduse în planurile 
tehnice ale I.C.E.M. și ale celorlalte unități de cercetare din 
cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, astfel încît fiecare 
temă să fie orientată în direcția rezolvării unei necesități reale 
a progresului tehnic al producției de metal. De asemenea, a 
fost recomandată crearea unor colective complexe de cerce
tători și cadre din uzine a căror activitate -- sprijinită în mod 
masiv prin punerea la dispoziție a tuturor mijloacelor mate
riale necesare — să-și aducă contribuția de preț la rezolvarea 
promptă a unor probleme științifice.

făcut posibilă nu numai rezol
varea imediată a unor proble
me de mare actualitate ale in
dustriei siderurgice, dar au re
prezentat și un cadru util al 
extinderii legăturii noastre cu 
producția. Pe bază de contract 
institutul nostru a contribuit 
la solutionarea unor teme de 
cercetare ce priveau nu numai 
industria siderurgică, ci și cea 
constructoare de mașini, chi
miei, petrolului, energiei elec
trice etc.

Ing. ANDREI SZABO : 
șeful secției materialelor 

refractare

— Cuvîntul „operativ* are, 
o semni- 

Din acest 
contractele

pentru industrie, 
ficație deosebită, 
punct de vedere, 
prezintă avantaje mari, „scurt-
circuitînd" o serie de căi, de 
formalități justificate în cazul 
unor anumite teme de cerce
tare de larg interes.

Un exemplu concludent: pe 
bază 
vate
producerea cărămizilor de sili
ciu, a căror fabricație a și fost 
asimilată de către unele uzine, 
înscrisă în planul tehnic al in-

de contract au fost rezol- 
cercetările referitoare la

*

lucrările sesiunii s-au înche
iat, concluziile ei au fost în
scrise într-o rezoluție care a 
fost adoptată cu acest prilej, 
rezoluție în care problematica 
pe care am trecut-o în revistă 
în mod succint a fost oglindită 
pe larg. Și acum, urmează eta
pa hotărîtoare : cea a traduce
rii în viață a hotărîrilor luate. 
Etapă în care cercetării știin
țifice îi revine un cuvînt greu 
de spus și în cadrul căreia le
gătura cu producția reprezintă 
un factor determinant.

Așadar, care este modul 
care cercetătorii științifici 
Institutului de cercetări meta
lurgice înregistrează pulsul 
producției, sesizează cu prom
ptitudine și operativitate acele 
probleme cheie de a căror re
zolvare științifică depinde în 
bună măsură ridicarea produc
ției metalurgice pe o treaptă 
superioară ?

Pe ce căi intenționează ei să 
îmbunătățească legăturile cu 
acest izvor dătător de forțe al 
cercetării științifice, care justi
fică nu numai însăși existența 
acesteia din urmă, dar îi mă
soară, zi de zi, eficiența, con- 
fruntînd-o în permanentă cu 
practica ?

Și — în ceea ce privește In
dustria — ce trebuie făcut pen
tru ca roadele muncii de 
cetare științifică să fie cît 
rapid fructificate ?

Aceste cîteva chestiuni 
fost luate în discuție cu prile
jul unei mese rotunde organi
zate de către redacția ziarului 
nostru (la care au fost aborda
te multe alte probleme ale 
cercetării științifice asupra că
rora ne propunem să revenim, 
pe rînd într-o suită de cîteva 
articole).

Convorbirea — la care au 
participat cercetători cu munci 
de răspundere de la Institutul 
de cercetări metalurgice — a 
pus în lumină experiența lor 
referitoare la strîngerea legă
turii cercetării științifice cu 
producția, experiența dobîndită 
de-a lungul a numeroși ani de 
colaborare rodnică cu industria.

0 OPTICA
DEOSEBITA

rezolvarea

ING. M. GHIN EA ING. I.ING P. MARCU BARBU

cer- 
mai

au

Ing. AUREL 
CONSTANTINESCU : 

șeful secției utilizarea 
oțelurilor

— Nu intenționez să fac un 
bilanț al metodelor și rezulta
telor colaborării noastre cu in
dustria siderurgică. Și totuși... 
Nu pot să nu accentuez asupra 
faptului că succesele pe care 
le-am înregistrai în acest do
meniu se datoresc și unei anu
mite... optici. Noi considerăm 
uzinele cu care avem o verifi
cată legătură nu numai ca niș
te beneficiare ale rezultatelor 
muncii de cercetare, ci și — 
mai ales — ca niște colabora
toare apropiate și prețioase.

într-un cuvînt această „opti
că" s-a materializat pe tot par
cursul activității de» cercetare; 
începînd cu elaborarea planu
rilor și pînă în momentul fina
lizării.

Atunci cînd se elaborează 
planul de cercetări anuale și 
de perspectivă, cercetătorii no
ștri iau legătura cu uzinele,

zolvare. De aceea, astfel 
forme de colaborare bilaterală 
se și încheagă 
perioade, ci 
anului.

nu în anumite 
în tot cursul

și
DE

ALTE METODE
COLABORARE...

Mai sînt, neîndoios, și 
căi de apropiere a cerce- 
de producție, de împărtă- 
reciprocă a experienței,

alte 
tării 
șire . , 
de sondare și rezolvare la cel 
mai înalt nivel a nevoilor aces
teia. Este însă dificilă nu nu
mai epuizarea, dar chiar și nu
mai abordarea lor în cadrul 
unei „mese rotunde".

M-aș referi, de aceea, doar 
la una din formele verificate 
de contact periodic cu produc
ția, tradiționale, care rea
lizează nu numai un bilanț, ci 
și o orientare în perspectivă a 
cercetărilor noastre. Este vor<- 
ba despre sesiunile anuale de 
cercetări științifice. Cîteva pre
cizări : la sesiunea din acest an 
au participat reprezentanți 
tuturor 
din tară, 
nii ale 
Din 139 
la sesiune, 65 proveneau 
cadrul uzinelor.

uzinelor 
ca și din 
economiei 
autori de

ai 
metalurgice 
alte dome- 

naționale. 
comunicări 

din

Ing. AUREL 
CONSTANTINESCU:

— Poate că, în viitorul 
apropiat, vor intra în tradi
ție și alte forme de contact pe
riodic al cercetătorilor cu re
prezentanții directi ai produc
ției. De exemplu, este în discu
ție oportunitatea organizării 
unor consfătuiri bianuale în 
problema utilizării otelurilor.

Și, evident, pentru a fi la 
înălțimea partenerilor noștri 
din industrie, pentru a propu
ne soluții pe măsura nivelului 
cel mai înalt atins de știința 
și tehnica mondială, este nece
sar ca institutul nostru să fie 
dotat cu o aparatură și instala
ții care să corespundă nevoilor 
cercetării.

Dr. ing. IANCU DRAGAN :

tocmai pentru a axa problemele 
de bază ale cercetării pe nece
sitățile stringente ale produc
ției.

După elaborarea temelor de 
cercetare și definitivarea lor în 
cadrul institutului, cercetătorii 
se deplasează din nou în uzine 
și, aici, temele sînt supuse 
unor discuții ample. Evident, 
atunci cînd necesitatea o im
pune, ele sînt „completate".

Ori de cîte ori situația o cere, 
cadrele din institut „stațio
nează" în uzine timp mai înde
lungat ■— uneori chiar și șase 
luni — aducîndu-si contribuția 
la rezolvarea unor importante 
probleme ale producției. Așa 
s-a întîmplat — pentru a nu 
da decît numai cîteva exemple 
— în ceea ce privește sprijinul 
acordat îmbunătățirii procesului 
de fabricație a țevilor sudate 
la Uzina metalurgică din Iași, 
tehnologiei sinterizării în vid 
la Industria sîrmii — Turda 
sau fabricării bandajelor și 
discurilor pentru calea ferată 
la C. S. Reșița și osii pentru 
cale ferată la G. S. Hunedoara.

Iar atunci cînd cercetările 
ajung în faza de finalizare — 
cînd se conturează rezultatele 
lor — memoriile 
sînt prezentate 
tehnico-științifice 
uzine, acolo unde
din urmă — ele urmează să fie 
aplicate...

privește definitivarea șlîn ce
punerea la punct pentru intra
rea în producție curentă a unui 
anumit produs. Sini, în fond, 
dificultăți care izvorăsc din 
lupta dintre nou și practica ru
tinieră, lipsită de perspective...

Dr. IANCU DRAGAN 
director adjunct științific

— în aprecierea unor astfel 
de situații trebuie să luăm în 
considerație existenta unor 
împrejurări obiective. Pentru 
că finalizarea în producție a 
rezultatelor unor cercetări pre
supune adesea investiții mari 
și, de aceea, trebuie apre
ciată în mod judicios, în raport 
cu necesitățile economiei na
ționale, urgenta aplicării în 
practica de producție a unor 
studii.

în acest sens, experiența ac
tivității noastre a arătat că au 
existat numeroase cazuri cînd, 
la numai cîteva luni de la ela
borarea lor, au fost aplicate în 
producție noi procese tehnolo
gice elaborate de către institut. 
Este cazul, de pildă, al fabrică
rii țevilor placate din otel 
carbon.

de tinwmoment. Iar decalajul 
dintre momentul încheierii u- 
nor cercetări și introducerea 
rezultatelor obținute în 
ductie depinde, subliniez 
o dată, de „greutatea lor 
nomică"....

UN „SCURT

pro- 
încă 
eco-

stitutului, 
ar fi fost 
timp mult

o astfel de problemă 
soluționată într-un 
mai îndelungat.

Dr. ing. IANCU DRĂGAN :

CIRCUIT ' EXTREM
DE UTIL

Ing. MARIUS GHINEA 
șeful secției tehnice 
măsurări și izotopi 

radioactivi în metalurgie

— O formă relativ recentă 
de sondare și satisfacere ope
rativă a necesităților produc
ției o reprezintă și contractele 
de colaborare dintre institut și 
uzine.

Initiate în urmă cu doi ani, 
contractele de colaborare au

— Există „teme" și „teme" 
de cercetare. Rapiditatea fina
lizării unor cercetări depinde 
mai puțin de forma în care ea 
este abordată și mai mult, 
în cea mai mare măsură, de 
conținutul lor obiectiv. Sînt, de 
pildă, probleme al căror stu
diu depășește cadrul cercetării 
cu caracter aplicativ, intrînd 
în sfera de preocupări a cerce
tării fundamentale, ce ridică 
numeroase dificultăți și a 
ror soluționare presupune 
timp mai îndelungat. Este 
zul cercetărilor legate de 
dierea fluajului oțelurilor.

Așadar, contractele de cola
borare au trăsături specifice 
care nu fac decît să le accen
tueze necesitatea i caracterul 
lor aplicativ și urgenta în re-

— De dotare nu ne putem 
plînge nici în momentul de 
față. Pentru a ține însă pasul 
cu progresul tehnic și cu nece
sitățile de perspectivă a fost 
întocmit un studiu referitor Ia 
dezvoltarea în viitor a institu
tului. Si ca o primă etapă, 
este prevăzută înzestrarea 
tuturor secțiilor cu utilaj mo
dern. O precizare : dezvoltarea 
institutului nostru nu se va li
mita doar la reulilarea secții
lor existente. Vor fi create noi 
secții, laboratoare, stații-pilot 
care să ne permită nu 
numai rezolvarea sarcinilor pu
se în fața noastră de către 
industria siderurgică 
rioada cincinalului, ci și 
lor din anii ce vor urma.

...Discuția în jurul

de
în

a
pe-
ce-

respective 
în consiliile 
ale marilor 

— în cele

Ing. PETRE MARCU t 
șeful secției aliaje 

neferoase

Ing. ILIE BARBU : 
șeful laboratorului cocs

apropierea de pro- 
permis abordarea 
unor probleme de 
stringentă actua- 

baza cercetărilor 
din

■— Tocmai 
ducție ne-a 
cu succes a 
cercetare de 
litate. Pe
efectuate de un colectiv 
institutul nostru, în tara noas
tră a fost realizată prima in
stalație industrială din lume 
pentru fabricarea semicocsului 
prin fluidizare, pentru industria 
siderurgică. La fel, Introduce
rea gazului metan în furnale 
— ca urmare a studiilor efec
tuate la noi — a avut o mare 
eficientă economică.

Cît privește colaborarea 
beneficiarul, 
unele cazuri, 
derii pe care 
industria față 
cercetări,
fața noastră se ivesc greutăți

CU 
aici se pune, în 
problema încre- 
trebuie să o aibă 
de institutele de

Căci, cîteodată, în

ne-— Nu trebuie totuși să 
glijăm nici cazurile cînd intro
ducerea tehnicii noi în produc
ție este frînată de lipsa unor 
utilaje corespunzătoare. Astfel, 
o serie de aliaje pentru care 
Institutul de cercetări meta
lurgice a stabilit procesele teh
nologice de fabricație nu au 
început încă să fie fabricate 
la Uzina „Metrom".

Evident, în planurile de dez
voltare a uzinei astfel de uti
laje sînt prevăzute. însă dota
rea urmează să se efectueze cu 
mare întîrziere fată de necesi
tățile imediate de intrare în fa
bricație. Și nu este aici numai 
cazul Uzinei „Metrom".

Ing. ILIE BARBU s

că- 
un 
ca- 

stu-

mesei 
rotunde nu s-a oprit aici. Ea a 
continuat axîndu-se pe alte 
probleme ale muncii de cerce
tare, probleme care, antici
păm, sînt strîns legate de 
cea dezbătută în acest mate
rial. Și încă o anticipare: în- 
tr-unul din numerele viitoare 
ale ziarului vom publica cîteva 
aspecte ale aceleiași convor
biri, oglindind preocuparea cer
cetătorilor de a menține un 
strîns contact cu problemele 
producției pe plan mondial.

A. SOFRONIE
TR. POTERAȘ

Fotografiile: S. VIOREL
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— încă o precizare : este 
resc ca cercetarea științifică 
preceadă planul de investiții, 
însă în cadrul planului gene
ral economic de stat fiecare" 
investiție este cîntărită în mod
judicios și își are justificarea ■ 
bine întemeiată într-un anumit |

fi
să
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I
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JONES 
rulează Ia 
9,30; 12,30; 16,15;
București (orele 
13,30; 16; 18,30; 
viar (orele 8,30; 
16; 18,15; 21,15), 
(orele 10; 12,30 
20).

DEPĂȘIREA, completare ȘI 
ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

Patria (orele 
19; 21,30), 
8,45; 11;
21), Fero- 
11; 13,30; 

Modern 
15; 17,30:

12,15; 15;
PINGUINUL

rulează
10; 12;

21), Grivița (o 
12,15; 15; 17 
Gloria (orele 9 
" 17,45; 20,30).

rulează la 
10; 16; 18;

la
14;

Victoria (orele 
16; 18,15; 20,30).

rulează la Festival 
9; 11,30; 13,45; 16,15;
21,15), Floreasca
10,30; 13; 15,30; 18; 
Rahova (orele 10,30; 
18; 20,30).

(orele 
18,45; 
(orele 

20,30), 
15,30;

PROCESUL ALB
rulează la Republica 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 
21,15).

(orele 
18,45;

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR, comple
tare, BĂIATUL ȘI FURTUNA 

rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Excelsior (orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30).

S-A ÎNTÎMPLAT CUCE
BABY JANE?

rulează la Sala Palatului 
(orele 16,30 și 20), Capitol 
(orele 9,30; 12,15; 15,30;

A TRECUT 
cinemascop 
ELEVUL DE

rulează
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

O FEMEIE — 
— completare 
SERVICIU

Ia Central (orele

ULTIMUL MILIARDAR — 
completare SCULPTORUL ȘI 
TIMPUL

rulează la
9,30; 11,45;
20,45).

DUMINICĂ LA

Lu'mina (orele 
14; 16,15; 18,30;

NEW YORK
rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

PARISUL VESEL
rulează la Doina (orele 
11,45; 14; 16,15; "
20,45).

11 î

10;
18,45;

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30).

CRIMINALUL IN VACANȚĂ

3 
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Înfrățirea (orele
20).

MUNCILE LUI
rulează la
9,30 — 14 
16,15; 18,30; 20,45).

HERCULE
Dacia (orele 

în continuare;

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Buzești (orele 
8; 10; 12,15; 15,30; 18;
20,15).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS
(orele 
Vitan 

20.30).

rulează la 
10,30; 16;
(orele 11;

Crîngași 
18; 20), 
16; 18,15;

VIZITA
rulează la
9,45; 11,45; 13,45; ”16;
20,30), Miorița (orele
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Melodia (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

ȘAH LA REGE
rulează Ia Tomis (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

Bucegi (orele 
18,15;
9,45;

Primii pași în artă (Ia Cercul de pictură al Casei pionierilor 
din Brașov

Foto: S. VIOREL

Trei comedii, 

trei stiluri
Comedia cinematografică, 

prezență permanentă pe ecra
ne, se bucură de o binemeri
tată popularitate. Programul 
acestei săptămîni îi prileju
iește spectatorului o inedită 
întîlnire cinematografică cu 
trei stiluri diferite în aborda
rea genului comic.

Steaua Baletului. Realizat 
în studiourile kievene, 
filmul, deși dominat de 

numere de balet pe gheață, 
este în ultimă instanță o co
medie lirică. Însăilat pe cana
vaua simplă a unei povești de 
dragoste încîlcită în qui pro 
quo-urile clasice, pelicula ci
neaștilor sovietici reușește să 
aducă pe fețele spectatorilor, 
odată cu rîsul tonic, și un su- 
rîs cald, înfiorat de puterea 
magică a iubirii. Fără să fie 
un model sau o reușită fără de 
cusur a genului, filmul „Stea
ua baletului" se 
vizionează însă 
cu plăcere, a- 
mintindu - ne 
totodată că de 
la o vreme rî
sul liric a de
venit o raritate
pe ecranele noastre, dominate 
de umorul mai gros al paro
diilor.

Simplu și fără pretenții, 
„Steaua baletului" ne amin
tește de producțiile similare 
vieneze fără a fi însă epatant 
ca acestea.

De reținut așadar, maniera 
comediei, în care rîsul nu vi
zează ridicolul sau îngroșările 
de situații ci izvorăște din la
turile cele mai obișnuite ale 
vieții de toate zilele.

Ultimul miliardar este o 
comedie satirică realiza
tă de Rene Clair în 1934, 

la un an după puciul fascist 
din Germania și la scurtă vre
me după marea criză econo
mică ce a sguduit lumea capi
talistă. Filmul este construit 
ca o farsă clasică. Rene Clair 
realizează totodată o admira
bilă satiră cinematografică, 
dictatorul său (miliardarul 
Banco) părînd să-l prefigureze 
pe viitorul „dictator" al lui 
Chaplin. Virulența satirică se 
îndreaptă deopotrivă asupra 
monarhiei, oligarhiei financi
are și dictaturii militariste. 
Tonurile filmului sînt corosi
ve, situațiile sînt îngroșate 
pînă aproape de absurd, ridi
colul cel mai desăvîrșit învă- 
luindu-i pe netrebnici. Ca
racteristică pentru comedia 
satirică este folosirea unor 
procedee devenite clasice, 
ca de pildă, alegerea nu
melor : Banco, celebrul miliar
dar originar din Casinario (e- 
vidente numiri derivînd din 
nomenclatorul tripourilor). Pe 
o linie asemănătoare se înscrie 
imnul de stat al regatului Ca
sinario care începe cu urmă
toarele cuvinte: „Faceți jocu
rile, jocurile sînt făcute...", 
etc. Pentru a ilustra precarita
tea situației financiare a re

gatului, Clair îi pune pe ju
cătorii din tripouri să joace 
ruletă pe pantofi, nasturi, chi
brituri sau farfurii. Dispariția 
monedei pe piața comercială 
va duce la plăți în... găini, ur- 
mînd ca restul să fie dat în 
puișori și ouă! Reluarea fil
mului lui Clair ne aduce 
o nouă constatare surprinză
toare : faptul că și comedia 
satirică este, pe nedrept, rară 
pe ecranele noastre.

Depășirea. Filmele mai 
curente ale regizorului 
italian Dino Risi mar

chează o trecere netă spre co
media de nuanță tragică. „Mar
șul asupra Romei" și „O viață 
dificilă" văzute recent de 
spectatorii noștri, îl situează 
departe de peliculele sale de 
început, comedii în care rîsul 
era ținta principală, în dauna 
subtextului de idei aproape

CARNET
CINEMATOGRAHC

inexistent. (Ca de pildă tn 
„Veneția, luna și tu" sau 
chiar „Bunica Sabella", de a- 
semenea cunoscute spectatori
lor). Cu „Depășirea", Dino Risi 
se menține mai departe în a- 
ria comediei tragice. „Depăși
rea" începe și se continuă ca 
o comedie obișnuită, în care 
efectele de gen sînt smulse din 
filonul inepuizabil al unui per
sonaj derutant : Bruno. Risi 
obține comicul nu numai din 
comportările flușturatice ale 
lui Bruno ci și prin contras
tul acestuia față de Roberto 
sau cu mediul înconjurător (in 
care adeseori recunoaștem nu
meroși Bruno în faze incipien
te sau plasați pe alte orbite 
ale trăirii superficiale). Trep
tat însă, comedia își desface 
mantia și începem să sesizăm 
în film nuanțe ale unui vizi
bil tragism. Bruno apare nu 
numai ca un individ ciudat ci 
și ca un exemplar demn de 
compătimire, viața sa fiind 
lipsită de satisfacții majore. 
Trăind o existență învăluită în 
expediente, mințindu-se sin
gur, el are revelația nimicni
ciei sale abia în finalul filmu
lui (deși se pare că un început 
de înțelegere i se profilează în 
minte și în scena explicației 
cu fosta sa soție).

Pe undeva, Bruno, oricît de 
paradoxală ar părea afirmația 
noastră, seamănă cu eroii fil
melor lui Michelangelo Anto
nioni, izolați într-o lume ab
surdă și indiferentă, încercînd 
să iasă din drama însingurării 
prin excese de frivolitate.

Fuga de răspunderile pe care 
le implică viața se răsbună 
însă. Aceasta însă o veți con
stata văzînd filmul.

ATANASIE TOMA

Cadru din filmul Steaua baletului
STEAUA BALETULUI

rulează la Flacăra (orele 
16; 18; 20), Aurora (orele 
10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20,30).

PROCESUL DE LA NtîRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Arta (orele 10; 
16; 19,30), Volga (orele 9,30; 
13; 16.30; 20).

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Munca (orele 
16; 18; 20).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Popular (orele 
10,30; 16; 18,30; 21), Fe
rentari (orele 15,30; 18;
20,30).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la Moșilor (orele 
11; 15,30; 18: 20,30).

SAȘA
rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20).

DUMINICĂ LA ORA 6 
rulează, la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20.30).

COLINA
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

CAMERA ALBĂ
rulează la Proqresu) (orele 
15.30; 18; 20.15).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Lira (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30).

CREDEȚI-MĂ OAMENI
rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20).



Pilula îndulcită"

luni forțele patriotice au atacat un post

*
14 (Agerpres). 
Afacerilor Externe

Atac al patrioților 
la Dinh Tuong

Furtună 
in 
„țara 
bananelor*

„Tineretul denunță tirania . Aceste cuvinte ale 
marelui scriitor ecuadorian Jose Montalvo, au ră
sunat în ultimele zile din piepturile miilor de ti
neri, studenți șl elevi din Quito, Guayaquil, Cuen
ca și alte orașe ale „țării bananelor" care au ieșit 
pe străzi pentru a-și manifesta opoziția îață de re
gimul dictatorial. De iapt, conflictul dintre tinere
tul studios unit cu păturile muncitoare ale poporu
lui ecuadorian, pe de o parte și junta militară, pe 
de altă parte, a început imediat după lovitura de 
stat de la 11 iulie 1963 cînd militarii de dreapta 
au înlăturat pe președintele Carlos Arosemena. 
Lupta împotriva dictaturii nu a încetat nici un 
moment, fiind o expresie a opoziției întregului 
popor față de un guvern antidemocratic.

După luptele grele care s-au desfășurat dumini
că în mai multe regiuni din Vietnamul de sud, 
luni forțele patriotice au atacat un post guverna
mental din provincia Dinh Tuong la 60 km sud- 
vest de Saigon.

Pierderile suferite de gar
nizoana atacată au fost ca
lificate de autoritățile mili
tare saigoneze drept „mode
rate”. Cu cîteva zile în urmă, 
remarcă agenția France Pres- 
se, în apropierea acestui post 
cinci autocamioane care trans
portau militari recruți au că
zut într-o ambuscadă a pa- 
trioților.

Un alt convoi guvernamen
tal a căzut într-o ambuscadă 
în apropierea pozițiilor de la 
Da Nang ale infanteriei ma
rine americane. Militarii sai- 
gonezi au suferit pierderi grele. 
Nu se știe încă nimic despre 
soarta consilierului american 
care însoțea convoiul.

Se anunță totodată sosirea 
de noi întăriri americane în 
zona Da Nang. Este vorba des
pre 8 vedete rapide de tip nou 

■— „Swift". In prezent, în Viet
nam acționează 22 de asemenea 
nave.

S-au semnalat lupte în jurul 
Saigonului, iar în așa-numita 
zonă „D“, controlată de forțele 
patriotice, 
mericane 
numeroase

bombardierele a- 
„B-52” au efectuat 
raiduri.

PEKIN 
Ministerul 
al R. P. Chineze a dat publi
cității o declarație în care de
nunță țelurile agresive ale 
conferinței americano — sud- 
vietnameze de la Honolulu.

„Acordurile de la Geneva 
din 1954, subliniază printre 
altele declarația, sînt unica 
bază de soluționare a proble
mei vietnameze. Cel mai im
portant lucru este ca toate 
forțele militare ale S.U.A. și 
ale sateliților lor să fie retrase 
din Vietnamul de sud și ca 
S.U.A. să recunoască Frontul 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud drept sin
gurul reprezentant legal al 
poporului sud-vietnamez“.

Ar ii stupid și ridicol dacă n-ar 
ii tragic I Militarii americani 
controlează cu detectoare 
mine... copiii dintr-un sat 
vietnamez. Rină și copiii 

prezumtivi inamici.

de 
sud- 
sînt

Bk în a patra ziR. P. UNGARĂ. Peisajul orașu
lui Veszprem s-a Îmbogățit re
cent cu o nouă construcție : 

blocul turn cu 10 etaje

din Chile

La Santo Domingo

scurt

BRUXELLES 14 (Agerpres). 
— Criza guvernamentală din 
Belgia a intrat în cea de-a pa
tra zi. în vederea găsirii unei 
posibilități de soluționare cît

coctelf.
Casa sindicatelor 
a avut loc o seară

• PRESA șl personalitățile 
tlstice din R.A.U. comentează 
mod elogios apariția artistei po
porului din țara noastră, Zenaida 
Pally intr-o serie de spectacole 
ale Teatrului de Operă din Cairo. 
„Journal d'Egypte" scrie că artista 
română, care a apărut în rolul 
Amneris din „Aida', „are o voce 
minunată și posedă o măiestrie in
terpretativii rar întllnită". La rîn
dul său, „Progres Egyptien' men
ționează „vocea catifelată a artis
tei române care domină scena'.

Congresul Uniunii

• DUPĂ cum anunță agenția 
China Nouă, la Pekin a avut loc, 
In sala de ședințe a Consiliului 
consultativ politic popular, o sea
ră consacrată celei de-a 16-a ani
versări a Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală, dintre 
R. P. Chineză și U.R.S.S. Au par
ticipat Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, Llao Cen-Ciji, vice
președinte al Asociației de priete
nie chino-sovietidă, Van Bin-nan, 
adjunct al ministrului atacerilor ex
terne al R. P. Chineze și alte per
soane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, S. 
Lapin, ambasadorul U.R.S.S. 
R. P. Chineză.

După prezentarea unui film 
urmat un

• LA 
Moscova 
concert consacrată celei de-a 16-a 
aniversări a Tratatului de priete
nie, alianță și asistență mutuală 
între U.R.S.S. și Republica Popu
lară Chineză.

Au luat parte V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., P. Pime
nov, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și alte persoane 
oficiale. Printre oaspeți se afla 
Pan Țzî-li, ambasadorul R. P. Chi
neze la Moscova.

Concertul a fost susținut de 
artiști de seamă din capitala so
vietică.

• AGENȚIA P.A.P. a transmis 
comunicatul Direcției Generale de 
Statistică a Republicii Populare 
Polone cu privire la îndeplinirea 
planului economiei naționale pe 
anul 1965. în comunicat se arată că 
planul a fost îndeplinit, la pro
ducția industrială globală, în pro
porție de 102,5 la sută. Creșterea 
producției globale a fost în anul 
1965 . de 9,1 la sută față de anul 
precedent.

T

Situația se menține
explozivă

Duminică, după cele Cinci zile de tulburări, 
capitala dominicană prezenta aspectul unui 
cîmp de luptă, relatează corespondenții din 
Santo Domingo. în tot cursul nopții de dumi
nică au fost auzite împușcături și explozii. Se 
relatează că un soldat al forțelor interameri
cane, dizlocate la Santo Domingo, a fost grav 
rănit și transportat de urgență la un spital mi
litar. Folosind acest incident drept un pretext, 
forțele interamericane au intrat în acțiune 
pentru a stabili controlul lor asupra străzilor și

radus în zeci de limbi, jurnalul Anei Frank a zgu
duit milioane de oameni. Povestea tragică a aces
tei fete rămîne unul din cele mai necruțătoare re
chizitorii la adresa bestialităților naziste.

întrebarea pe care și-au pus-o cei mai mulți 
după ce au parcurs jurnalul — act de acuzare, a 
fost: ce s-a întîmplat cu asasinii Anei Frank ?

Un tribunal olandez l-a condamnat în 1947 pe 
brigade-fiihrerul S.S. Wilhelm Harster, fostul șef 

ocupată de hitleriști, la 
au fost aduse mărturii 
ucigaș în uniformă. în 

R.F.G. l-au eliberat pe 
de solicitudine față de

al serviciilor de securitate din Olanda 
12 ani închisoare. în fața tribunalului 
cutremurătoare despre crimele acestui 
1953 însă, autoritățile judiciare din 
Harster mult înainte de termen. Pline 
brigade-fiihrerul care are pe conștiință asasinarea a mii de 
oameni in Olanda, oficialități de la Bonn i-au asigurat un post 
important și bi
ne remunerat în 
Ministerul de 
Interne al lan- 
lului Bavaria.
In 1959 el a fost 99- 
avansat și pus 
la conducerea 
Oficiului de finanțe comunale al Bavariei.

Protestele opiniei publice, dezvăluirile din presă în legă
tură cu „activitatea" lui Harster la Amsterdam au determinat 
„punerea în retragere" a acestuia în 1963. La insistențele a 
numeroși reprezentanți de frunte ai opiniei publice din R.F.G. 
și din multe țări ale lumii, și ca urmare a cererilor insistente 
ale unor Influente organe de presă ca asasinul Anei Frank 
să-și ispășească fărădelegile, Harster a fost arestat la mijlocul 
lui ianuarie a.c. Imediat însă au și fost întreprinse manevre 
care urmăresc să-l scoată basma curată pe odiosul brigade- 
ftihrer S.S. Autoritățile bavareze s-au grăbit să publice decla
rația unui „martor" care afirmă că „în timpul activității lui la 
Amsterdam, In perioada războiului, Harster s-a purtat în modul 
cel mai corect cu putință".

„Asasin corect* I De n-ar fi vorba de un monument de cinism 
am putea încadra o asemenea alăturare de noțiuni în catego
ria stupidităților. Faptul în sine are însă semnificații ce depă
șesc implicațiile unei manifestări cinice de glorificare a unui 
ucigaș.

Asasinul corect"

SANTIAGO DE CHILE 14 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al V-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Chile. A fost ales noul 
Comitet Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Chile, iar ca secretar general 
— Gladis Marin.

Congresul a adoptat o serie 
de hotărîri menite să ducă la 
intensificarea luptei tineretu
lui pentru transformări de
mocratice în țară. A fost a- 
probată o rezoluție specială 
în care se exprimă hotărîrea 
de a acorda ajutor popoarelor 
vietnamez și dominican în 
lupta lor pentru independen
ță națională. Congresul a 
aprobat de asemenea, modifi
cările aduse Statutului.

în încheierea lucrărilor 
luat cuvîntul secretarul 
neral al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan.

instituțiilor din capitala dominicană. Numărul 
morților, ca urmare a celor cinci zile de inci
dente, se ridică la 16, iar al răniților depășește 
cifra de 50.

In același timp, greva generală declarată vi
neri de muncitorii de la mai multe rafinării de 
zahăr și din alte sectoare de activitate a con
tinuat să se extindă și în provincia la Puerto 
Plata, Santiago de Los Caballeros și alte loca
lități. în capitală ea a cuprins 80 la sută din 
numărul întreprinderilor. Greviștii cer guver
nului provizoriu dominican să ia măsuri împo
triva celor vinovați de asasinarea studenților 
care manifestau pașnic în fața palatului prezi
dențial, precum și evacuarea din țară a trupe
lor interamericane. Situația din Republica Do
minicană continuă să rămînă explozivă și ca 
urmare a faptului că elemente militare de 
dreapta, ce dețin funcții superioare în armată, 
refuză să execute ordinul lui Godoy de a pă
răsi țara, deși liderul lor Francisco Rivera Ca- 
minero a plecat la Washington.

I

mai urgentă, regele Baudouin 
și-a continuat duminică și luni 
consultările cu o serie de per
sonalități politice belgiene. în 
cursul celor două zile, regele 
a purtat discuții cu unii miniș
tri ai guvernului demisionat, 
cu președintele Băncii naționa
le, cu președintele Federației 
industriașilor belgieni, precum 
și cu secretarii generali ai ce
lor trei mari centrale sindicale.

Observatorii politici din ca
pitala Belgiei relevă că regele 
dorește să desemneze cît mai 
curînd posibil o persoană care 
să pună capăt crizei guverna
mentale. în rîndul cercurilor 
politice belgiene se subliniază 
că în următoarele 48 de ore 
regele ar putea desemna o per
sonalitate din rîndul Partidului 
social-creștin pentru formarea 
noului

oul val de manl- 
Nfestații antiguver

namentale ale stu
denților ecuado- 
rieni a început la 
22 noiembrie, anul 
trecut. în ziua a- 
ceea, sub priviri
le stupefiate ale 

reprezentanților autorităților și 
polițiștilor prezenți pe stadio
nul universitar din Quito, unde 
se desfășurau întrecerile atle
tice din cadrul „Jocurilor spor
tive bolivariene", un grup de 
studenți a desfășurat o lozincă 
enormă pe care era scris : „Jos 
dictatura!“. Era un protest 
deschis împotriva unui decret 
al juntei militare, prin care, o 
parte a fondurilor bugetare 
destinate învățămîntului public 
erau transferate școlilor reli
gioase și particulare.

Mii de manifeste, semnate de 
Federația studenților din Ecua
dor, Uniunea națională a profe
sorilor, Partidul liberal, au fost 
lipite pe zidurile caselor. Ele de
nunțau restrîngerea sprijinului 
acordat școlilor publice într-un 
moment în care, potrivit statis
ticilor oficiale, 44 la sută din 
întreaga populație era analfa
betă.

„Răspunsul" juntei nu s-a lă
sat așteptat. Artemiro Cevallos 
și Carlos Landeta, lideri ai Fe
derației studenților din Ecuador 
au fost arestați chiar pe stadio
nul din Quito. Ei aveau să fi» 
puși în libertate abia la 7 ia
nuarie, după ce au declarat 
greva foamei în semn de pro
test împotriva torturilor la care 
au fost supuși. Dar gestul „con- 
ciliatoriu" al autorităților care, 
prin eliberarea celor doi tineri, 
sperau să „liniștească spiri
tele" în universitățile și facul
tățile din țară, nu a avut ecoul 
așteptat. Dimpotrivă. Începînd 
din ultimele zile ale lunii ia
nuarie și pînă astăzi demons
trațiile studenților și muncito
rilor se desfășoară zilnic. Nu 
a ajutat la nimic nici institui
rea „legii marțiale" cu scopul 
mărturisit deschis de a se îm
piedica manifestațiile antigu
vernamentale.

Contra-amiraiul Ramon Cas
tro Jijon, conducătorul juntei 
militare ecuadoriene, este con
siderat de presa nord-ameri- 
cană drept „un om forte". El a 
avut de altfel grijă să intre în 
grațiile Washingtonului și 
Wall Street-ului. Concesiunile 
acordate socității „United Fruit 
Company" și filialei sale „Stan
dard Fruit", care exploatează 
întreaga producție de banane 
a acestei țări (30 la sută din 
exporturile mondiale de bana
ne), au fost extinse. Recent, în 
Ecuador și-a făcut apariția și 
societatea „Standard Oil" care 
a primit din partea juntei o 
concesiune pentru o suprafață 
de 1 400 000 hectare de tere
nuri, în provinciile Napo și 
Pastaza, unde se află bogate 
zăcăminte petrolifere. în eco
nomia internă domnește îna
poierea ,- sînt menținute rela
ții feudale — un număr de 
241 mari proprietari funciari 
stăpînind 1 600 000 hectare de 
teren arabil.

Dar în prezent conflictul 
major care opune dictaturii a- 
proape toate păturile populației 
este cel privitor la problema 
revenirii la un regim constitu
țional. La începutul anului tre
cut junta a anunțat că noi ale
geri prezidențiale nu vor avea 
loc înainte de anul 1967. Pro
testul popular, în iunie, anul 
trecut, a fost atît de puternic, 
încît conducătorii regimului 
au hotărît să „îndulcească pi
lula". Alegerile prezidențiale 
se vor desfășura în iulie 1966. 
In schimb, junta refuză cu In- 
căpățînare să stabilească o 
dată pentru alegerile membri
lor Adunării Naționale (parla- 
lamentului). Geea ee înseamnă 
că prin existența unui preșe
dinte fără parlament, se urmă
rește în fapt perpetuarea ac
tualului regim dictatorial.

Kre/n universități!
în ultimele zile ale lunii ia

nuarie, demonstrațiile antigu
vernamentale ale tinerilor e- 
cuadorienl au relzbucnlt cu o 
forță sporită. în capitala țării, 
Quito, a avut loc un „Marș de 
apărare a demnității universi
tare". Pe pancartele purtate de 
studenții era scris i „Vrem 
universități — nu dictatură!' 
Tinerii protestau împotriva în
cercării de amestec a juntei

în viața academică, ceea ce 
constituia o violare a autono
miei universitare care se bucu
ră de o veche tradiție în Ameri
ca Latină. Ei cereau revenirea 
la un regim constituțional, de
miterea juntei și organizarea 
de alegeri pentru Adunarea Na
țională. Poliția a ocupat clădi
rea Universității Centrale, peste 
30 de studenți fiind ares
tați. La Guayaquil, studenții 
au cerut demiterea rectorului 
Alfonso Martinez și a altor 
profesori care s-au pronunțat 
în favoarea juntei militare. 
Armata a atacat pe studenți cu 
gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc, tînărul Fernando 
Santos fiind grav rănit. In zi
lele următoare studenții au 
ocupat Universitatea din Quito 
unde s-au baricadat. Grevei 
generale a studenților 1 s-au 
alăturat elevii colegiilor „Me- 
jia", „Montufar" și Colegiului 
tehnic central.

Demonstrațiile și ciocnirile 
cu poliția continuă zilnic. în
depărtarea din funcție a șefu
lui statului major al forțelor 
armate ecuadoriene, acuzat de 
„slăbiciune" față de manifes- 
tanți, nu a dus la o diminuare 
a mișcărilor de protest. Dimpo
trivă. La Guayaquil între Fe
derația locală a studenților șl 
Federația sindicală s-a realizat 
o unitate de acțiune. Intr-un 
manifest dat publicității s-a 
cerut eliberarea studenților 
arestați, revenirea Ia un regim 
constituțional, abolirea „legii 
marțiale". „Represiunile poli
țienești — a declarat Enrique 
Gallegos, președintele Federa
ției studenților din Quito — 
obligă pe studenți să iasă din 
nou în stradă pentru a lupta 
deschis împotriva dictaturii".

într-o Încercare de „justifi
care" a represiunilor declan
șate de autorități, un reprezen
tant al juntei ecuadoriene a 
declarat ziariștilor că ultimele 
demonstrații antiguvernamen
tale „sînt opera comuniștilor'. 
El a primit un răspuns demn 
din partea Federației studenți
lor din Ecuador care, tntr-o 
declarație consacrata valului 
mișcărilor de protest ale po
porului ecuadorian, a sublini
at i „Noi cerem reforma agrară 
și reforme democratice, cerem 
respectarea și lărgirea autono
miei universitare. DacM acestea 
sînt doar cereri ale comuniști
lor, atunci În țara noastră 
există acum încă două milioa
ne de comuniști

Dacă ar fi să jude
căm după informațiile 
publicate la începutul 
acestei luni de ziarele 
americane, unul din 
principalii magnați ai 
petrolului, Winthorp 
Rockefeller și-a găsit 
o nouă vocație : tu
rismul și cercetările 
folcloristice.

Abia sosit în capi
tala boliviană, lntr-o 
călătorie „de interes 
turistic" dl. Rockefel
ler și-a manifestat 
dorința — după cum 
ne informează revista 
americană „NEWS
WEEK" — să viziteze 
centrul arheologic din 
Tiwanaku unde „s-a 
familiarizat cu folclo
rul foarte bogat al in
dienilor din Bolivia". 
Aflăm, de pildă, din 
cuprinsul relatării 
ample a numitei pu
blicații, că magnatul- 
turist „a notat cu 
mult interes cîteva 
cîntece indiene" șl a 
fost foarte emoționat 
cînd directorul cen
trului arheologic „i-a

remis o elegantă ba
ghetă de argint de șef 
de orchestră".

Reîntors după călă
toria „turistică" de 
șase zile in Bolivia, 
Rockefeller a ținut să 
declare ziariștilor că 
ceea ce l-a atras pe

țiozității' peisajului 
bolivian, tn multitudi
nea de relatări mon
dene despre peripeții
le turistice ale oaspe
telui nord-american 
s-a strecurat în presa 
din La Paz, o știre 
care consemna

Folclor...

petrolifer
meleagurile boliviene 
a fost „frumusețea 
peisajului, ruinele ve
chilor așezări aztece 
și melodiile 
cute ale 
muzical*.

Magnatul 
a omis Insă 
un element

neintre- 
folclorului

petrolului 
să adauge 
al „atrac-

„discreție' că „dl 
Winthorp Rockefeller 
a tratat * cumpărarea 
unui important pachet 
de acțiuni ale Compa
niei boliviene de stat 
pentru exploatarea 
petrolului". Mal puțin 
„discret", ziarul elve
țian „NEUE ZURCHER

guvern.

I

pentru alegeri?

cu
în

de la Harad

EM. RXJCĂR

la 13 
a exa- 
legate 
conte-

nedume- 
în rîndurile cercu- 
politice grecești, 

cum se știe, pînă 
prezent, partidul

După 27 
ba atomică 
prăbușirii avionului american 
52“ deasupra coastei spaniole con
tinuă să rămînă de negăsit. Cerce

tările continuă.

de zile de cercetări, bom- 
pierdută cu prilejul 

„B-

Pregătiri pentru runda

ZEITUNG' releva, ci
tind surse din cercu
rile de afaceri nord- 
americane că, prin 
tranzacția amintită. 
Rockefeller „și-a asi
gurat, practic, contro
lul asupra a cel puțin 
jumătate din întreaga 
extracție actuală de 
petrol bolivian".

în această lumini 
se înțelege ușor că 
magnatul american a 
fost atras in Bolivia 
nu atît de sunetele 
fermecătoare ale mu
zicii populare indiene 
cit de mirosul de pe
trol.

O’Henry nota că 
brigandul - iilibustier 
care opera in secolul 
trecut in America de 
Sud a fost Înlocuit de 
„un turist hrăpăreț 
care continuă obiceiu
rile lui sir John Mor
gan și ale altor emi
nent! tîlhari-pirați". 
Observație pe cit de 
plastică, pe atît de 
judicioasă.

Atena: ER.E. se pronunță

într-o declarați» fă
cută duminică la Atena, 
liderul E.R.E., Panayo- 
tis Canellopoulos, s-a 
pronunțat pentru orga
nizarea în cel mai scurt 
timp posibil a unor ale
geri generale.

Părerea exprimată de 
Canellopoulos, scrie a- 
genția France Presse, a 
produs o vie 
rire 
rilor 
Duă 
în
E.R.E., care acordă spri
jin guvernului condus 
de Stephanopoulos, s-a 
arătat reticent Ia orice 
propunere, făcută

«pecial de Papandreu, 
de a se organiza alegeri 
generale în Grecia. De
clarația lui Canellopou
los a fost primită, cu 
răceală și de cercurile 
de dreapta ale Partidu
lui E.R.E.

Observatorii politici 
din capitala Greciei a- 
preciază că declarația 
liderului E.R.E. riscă să 
zdruncine într-o oare
care măsură poziția gu
vernului Stephanopou
los care este confrun
tat în prezent de o se
rie de alte dificultăți de 
ordin economic și 
litic.

Consiliul republican 
al Republicii Arabe Ye
men s-a Întrunit 
februarie pentru 
mina problemele 
de convocarea 
rinței de Ia Harad.

După ședință, pre
mierul yemenit, Hassan 
Al Amri, a făcut o de
clarație In care a men
ționat că Republica A- 
rabă Yemen este hotă- 
rltă să apere regimul 
republican. Guvernul 
yemenit, a declarat el, 
este dispus să reia lu
crările conferinței de la 
Harad cu reprezentanții 
fostului Imam El Badr.

Din Cairo agenția 
M.E.N. relatează că cea 
de-a doua etapă a lu
crărilor conferinței de 
Ia Harad, consacrată
încetării ostilităților din 
Yemen și restabilirii
păcii, va Începe la 
februarie. Pe de 
parte, se anunță 
Mohamed Aii Reda, 
basadorul Arabiei 
di te Ia Cairo, a plecat 
la Ryad, unde va 
tinua consultările 
ritoare la reluarea 
crărilor conferinței 
ia Harad, întrerupte In 
luna decembrie anul 
trecut.

con-

n rîndurile opiniei publice și tn 
cercurile politice americane au 
luat în ultimul timp o amploare 
deosebită criticile la adresa acti
vității C.I.A. Intr-adevăr „opera
țiile" lui „Central Inteligence 
Agency" pe cît de vaste pe atît 
de obscure, se sustrag oricărui 
control — politic sau diplomatic

■— din partea Congresului sau Senatului ame
rican.

Senatorul Eugene McCarthy, angajat de 
mai mult timp într-o susținută campanie îm
potriva autonomiei C.I.A., și-a exprimat ho
tărîrea de a supune senatului american un 
proiect de rezoluție prin care se cere o 
„amplă și completă cercetare a influenței 
agențiilor C.I.A. asupra politicii externe a 
Statelor Unite". La rîndul său, senatorul Ful
bright, președintele comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe, s-a pronunțat în repe
tate rînduri pentru un „control mai strict" 
al C.I.A. din partea puterii legislative, cu atît 
mai mult cu cît „Agenția Centrală de Investi
gații dispune de importante alocații finan
ciare, a căror verificare intră teoretic, în atri
buțiile Congresului".

„Inițiativa senatorului McCarthy — scrie 
ziarul „NEW YORK HERALD TRIBUNE", 
riscă să provoace un violent conflict cu pre
ședintele Johnson întrucît o anchetă de acest 
gen asupra unei agenții, care trăiește pe te
renul misterios al spionajului și al loviturilor 
de stat, ar fi una dintre cele mai delicate pe 
care Congresul le-a întreprins vreodată". 
Mai mult, senatorul McCarthy a anunțat că 
intenționează să propună și lărgirea compo
nenței eventualei comisii de anchetă prin 
cooptarea tuturor organismelor importante 
ale Senatului fapt care ar conferi întregii 
acțiuni semnificații mult mai ample decît cea 
pur administrativă.

Inițiativa s-a bucurat de sprijinul senato
rului Wayne Morse care și-a exprimat con
stant dezacordul său față de actuala politică 
externă a Statelor Unite și de aprobarea 
unui grup notabil de senatori dintre care 
mulți au adus în discuție, cu diverse prile
juri, activitatea C.I.A. Un număr de adezi
uni au venit și din partea partidului republi
can. Senatorul Aiken, al doilea ca importan
ță în sinul opoziției, după „lider", a declarat 
că activitatea C.I.A. „ar trebui să fie urmă
rită cu o atenție sporită", deși a formulat 
unele rezerve asupra oportunității anchetei 
în momentul de față.

Indiferent de soarta proiectului de rezolu
ție, însăși existența lui constituie un eveni
ment cu numeroase implicații. Polemica tot 
mai amplă împotriva C.I.A. se înscrie în va
lul de critici și proteste la adresa politicii 
externe a administrației și survine intr-un 
moment în care președintele Johnson depune 
mari eforturi pentru a-și asigura un minim 
consens al Congresului și a liniști opinia 
publică profund nemulțumită de extinderea 
războiului din Vietnam.

Fără să vizeze momentele esențiale ale 
orientării externe promovate actualmente de 
guvernul american, o anchetă asupra activi
tății C.I.A. ar ridica vălul care acoperă tene
broasele operații ale C.I.A.
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