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Rezerve și posibilități de scurtare 
a duratei de execuție a investițiilor

Prof. ing. RÄDUCAN CIOROIU 
adjunct al ministrului industriei 

petrolului și chimiei

Au îndeplinit planul anual

Statul nostru in
vestește an de an 
fonduri importan
te pentru dezvol- 

’{ tarea industriei 
chimice. In perioa
da 1960—1963, în industria chimică 
au intrat în funcțiune peste 50 de 
fabrici, secții și instalații moderne, 
cu un înalt nivel tehnic. în prezent 
sînt în construcție alte mari obiec
tive menite să asigure valorificarea 
superioară a unor resurse naturale 
ale țării. Volumul investițiilor, des
tinate industriei chimice este anul 
acesta de 3 ori mai mare față de 
1958.

O problemă importantă care stă 
în fața constructorilor din această 
ramură, legată de realizarea planu
lui de investiții, de sporirea eficien
ței lor economice, este reducerea 
duratei de execuție a lucrărilor, ac
celerarea intrării în funcțiune 
a capacităților de producție. A- 
ceasta înseamnă intrarea într-un 
timp scurt în circuitul economic a 
unor noi unități productive, spori
rea acumulărilor socialiste, realiza
rea mai devreme a unor produse 
necesare economiei naționale, redu
cerea importurilor la o seamă de 
materii prime și creșterea exportu
lui. Importanța scurtării duratei de 
execuție a noilor obiective indus
triale în industria chimică trebuie 
privită și dintr-un alt punct de ve
dere. în nici o ramură de producție 
nu se ivesc schimbări atît de rapide 
a proceselor tehnologice, ca în in
dustria chimică.

In ultimii ani s-au făcut progre
se importante în domeniul reduce
rii duratei de execuție a noilor con
strucții industriale. în timp ce exe
cuția unora din unitățile industriale 
începute spre sfîrșitul primului cin
cinal a durat circa 5 ani — Uzina 
de produse sodice Govora și fabrica 
de amoniac Făgăraș — în anii care 
au urmat durata de execuție a con
strucțiilor s-a redus continuu. Exe
cuția Uzinei de anvelope „Danu
biana“ a durat mai puțin de 2 ani. 
cea a liniei a II-a de acid sulfuric 
de la Năvodari — numai 12 luni, iar 
Combinatul de celuloză și hârtie 
Suceava a fost pus în funcțiune în 
2 ani de la începerea construcției.

Sînt însă posibilități de reducere 
în și mai mare măsură a duratei de 
execuție a noilor obiective indus
triale în industria chimică. Studiile 
de specialitate și experiența au do
vedit că reducerea duratei de exe
cuție a investițiilor poate fi obți
nută atît prin scurtarea perioadei de 
cercetare și proiectare, printr-o 
proiectare judicioasă, cît și prin 
micșorarea timpului de execuție a 
lucrărilor de construcții-montaj. A- 
ceste căi asigură îndeplinirea exem
plară a principalului indicator al 
planului de investiții — termenul 
de punere în funcțiune.

La începutul anului 1963 dispu
neam de proiecte pentru 64 la sută 
din volumul total anual de investi
ții, față de 53 la sută cît a existat 
la începutul anului 1960. Socotim 
însă că aceste rezultate pot fi în 
continuare sporite pentru a se crea 
la toate lucrările de investiții deca
lajul necesar între proiectare și 
execuție. Sarcina care stă în fața 
institutelor de proiectare este de a 
asigura toate proiectele cu 3 luni 
înainte de începerea lucrărilor pe 
șantier. S-au creat condiții pentru 
ca institutele de proiectare să înde
plinească întocmai această sarcină.

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri din acest an s-au adus mari 
înlesniri institutelor de proiectare 
pentru folosirea mai rațională și 
mărirea capacității de proiectare. 
Prin trecerea treptată a proiec
telor de execuție la organizațiile 
executante — de construcții genera
le, de montaj și instalații — cercetă-

rile și proiectarea 
vor dura mai pu
țin și vor fi reali
zate la un înalt 
nivel calitativ. 
Pentru reducerea

și mai substanțială a duratei ele 
proiectare este necesar însă ca 
C.S.C.A.S. să îndrume institutele 
de proiectare în direcția utili
zării în mai mare măsură a pro
iectelor tip și refolosibile la cons
trucțiile industriale. De aseme
nea, după părerea noastră, pro
iectarea trebuie să țină seama în 
mai mare măsură și de materialele 
și utilajele de construcții existente 
în țara noastră și care se pot apro
viziona pe șantiere.

O deosebită importanță are extin
derea largă, prin proiectare, a meto
delor industriale de execuție care, 
pe lîngă micșorarea costului, au și 
marele avantaj că reduc durata lu
crărilor grăbind astfel darea lor în 
funcțiune. Cum stau lucrurile în a- 
ceastă privință ? Să luăm un singur 
aspect : extinderea prefabricatelor. 
Cu toate realizările obținute pînă 
acum, trebuie spus că gradul de 
proiectare cu prefabricate este încă 
mic față de posibilități. în medie, 
acesta este de 12—15 la sută în 
construcții industriale, față de 30— 
40 la sută cît ar fi posibil.

Pentru reducerea duratei de exe
cuție a noilor obiective o importanță 
deosebită prezintă întocmirea judi
cioasă a proiectelor de organizare și 
reducerea substanțială a perioadei 
de pregătire. In această privință s-au 
obținut rezultate bune pe o serie 
de șantiere. Lucrările de pregătire 
pe șantierul Combinatului de celu
loză și hîrtie Suceava au fost bine 
organizate, asigurîndu-se cazarea din 
timp a muncitorilor, construirea de 
drumuri și căi ferate pentru trans
portul materialelor, executarea be- 
toanelor în mod centralizat etc. Pe 
unele șantiere însă, lucrările de pre
gătire s-au prelungit în mod nejus
tificat.

Este necesar să se acorde întrea
ga atenție obiectelor care se cer e- 
xecutate în perioada de pregătire, 
înaintea celorlalte lucrări, în vede
rea folosirii lor în executarea con
strucțiilor — drumurile, căile fera
te, alimentările cu apă și energie e- 
lectrică, posturi de transformare, 
locuințele semifinisate pentru caza
rea muncitorilor constructori, stații
le centralizate de betoane și mon
tare. Executarea lor din timp mic
șorează cheltuielile de organizare și 
contribuie la buna gospodărire a 
șantierului.

Ministerul nostru, ținînd seama de 
necesitatea scurtării perioadei de 
pregătire, a inițiat înființarea unei 
întreprinderi de producție auxiliară, 
care va avea ca sarcină, printre al
tele, prefabricarea tuturor instala
țiilor necesare organizării șantiere
lor (instalații complete pentru sta
ții centrale de betoane, barăci de- 
montabile din tablă ondulată etc) și 
păstrarea în stoc a unor materiale 
ca stîlpi de înaltă tensiune, ramifica
ții de căi ferate etc. Calculele fă
cute arată că scurtarea numai cu o 
lună a perioadei de pregătire pentru 
lucrările de investiții ce se execută 
de către ministerul nostru poate a- 
duce o economie de circa 50—60 mi
lioane de lei pe an.

Pe baza experienței dobîndite și a 
posibilităților existente, în ultimele 
normative ale duratei de execuție din 
1962 s-au stabilit termene și mai 
strînse decît înainte. Astfel, pentru 
o hală destinată industriei chimice 
cu suprafața de 10 000 m p și de 8 m 
înălțime durata normată este de 13 
luni, față de normativele din 1959 
care prevedeau 17 luni, sau de cele 
din 1957 care prevedeau 24 luni.

(Continuare în pag. V-a)

SO de întreprinderi 
din industriile ușoară 

și alimentară
Potrivit datelor cen

tralizate Ia Ministerul 
Industriei Ușoare, pînă 
în prezent aproape 20 
de întreprinderi din a- 
cest sector și-au realizat 
sarcinile de plan pe a- 
nul în curs.

Colectivele întreprin
derilor industriei ușoare 
au livrat comerțului, 
peste plan, în eele 11 
luni care au trecut din 
acest an, circa 4 milioa
ne mp de diferite țesă
turi, mai mult de 2 mi
lioane tricotaje, 700 000 
perechi încălțăminte cu 
fețe din piele și confec
ții în valoare de circa 
113 milioane Iei. De la 
începutul anului au fost 
introduse în fabricație 
aproape 200 articole noi 
din fire de bumbac, 
4 000 modele de trico

taje și confecții, 2 400 
modele de încălțăminte.

★
Peste 30 de întreprin

deri din industria ali
mentară au îndeplinit 
pînă acum planul anual 
Ia producția globală și 
marfă.

Colectivele de muncă 
ale acestor întreprinderi 
au depus o susținută 
activitate pentru a pune 
Ia dispoziția consuma
torilor produse în can
tități mai mari, în sor
timente variate și de ca
litate superioară. în 11 
Juni ale anului au fost 
produse peste planul a- 
nual 5100 tone con
serve de legume și circa 
2 000 tone conserve de 
fructe.

Uzinele de reparat
utilaj minier-Pefroșeni

Metalurgiștii de la 
Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșeni au 
anunțat îndeplinirea pla

nului anual la producția 
globală și marfă cu 
mult înainte de termen. 
Ei au sporit productivi
tatea muncii cu peste 
17 la sută față de pre
vederi și au realizat e- 
conomii la prețul de 
cost de peste 2 milioa
ne Iei.

Exploatarea 
carboniferă Baia Nouă 

înainte de termen a 
realizat planul anual și 
exploatarea carboniferă 
Baia Nouă, una din cele 
mai mari mine de căr
bune din Banat. Intro
ducerea și extinderea 
procedeelor avansate de 
exploatare, creșterea ca
lificării tinerilor mineri 
au permis colectivului 
de aici să mărească pro
ductivitatea muncii cu 
peste 11 la sută față de 
plan și să obțină eco
nomii suplimentare la 
prețul de cost în valoa
re de peste 500 000 lei.

Constructorii trustului-5 și T.R.C. 
din Brașov, folosind procedee 
industriale înaintate — cofraje gli
sante și panouri mari prefabricate 
— au reușit să dea în folosință în 
11 luni ale acestui an 1 904 apar
tamente în orașele Sibiu. Mediaș, 
Sighișoara, Brașov etc. în foto
grafie : Un nou bloc cu 7 etaje dat 
recent in folosință în orașul Sibiu.

(Foto : M, CIOC)
Mărfuri specifice anotimpului

în magazinele sătești

Jiïm toată tara.
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In Valea Jiului

Record în săparea puțurilor de mină
PETROȘENI (coresp. „Scînteii"). — In urmă cu un an, 

brigada minerului Dionisie Bartha de Ia mina Dîlja își 
înscria numele în rândurile fruntașilor Văii Jiului. Lucrînd 
la săparea unui puț, brigada a reușit să sape și să betoneze 
într-o singură lună 50 m de puț. Succesul de atunci a fost 
urmat de alte rezultate de valoare. în luna noiembrie a 
acestui an, la puțul auxiliar nr. 1, Dionisie Bartha și orta
cii lui au stabilit un adevărat record. Ei au săpat și be
tonat 60,5 m de puț. Aceasta constituie o viteză de avan
sare neîntîlnită încă în Valea Jiului la astfel de lucrări.

Linii de transport auto
în cursul acestui an s-au 

dat în exploatare 71 de noi 
trasee auto, însumînd.- l"200 
de kilometri și au fost pre
lungite alte numeroase linii. 
Cu acestea lungimea 
auto de transport din 
ga țară depășește 
30 000 de kilometri.

Deschiderea în acest an a 
unor noi trasee și sporirea 
numărului de curse pe iti-

rețelei 
întrea- 

acum

nerariile existente a fost po
sibilă datorită dotării auto
bazelor cu încă aproape 500 
de noi autobuze.

în cele 11 luni ale aces
tui an au fost transportați 
cu 40 de milioane mai mulți 
călători față de întregul an 
1960 și de 5,8 ori mai mulți 
decît în anul 1955.

(Agerpres)

20 de milioane 
de vaccinări 

și revaccinări

în întreaga țară 
continuă să se 
facă vaccinări îm
potriva diferitelor 
boli infecto-con- 
tagioase : polio
mielită, tétanos, 
difterie, tuse con
vulsivă, gripă. în 
această largă ac
țiune a fost cu
prinsă aproape în
treaga populație 
de la orașe și 
sate, numărul 
vaccinărilor și re- 
vaccinărilor a-
jungînd la 20 de 
milioane.

Festivalul filmului la sate
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Și 

anul acesta, festivalul filmului la 
sate se bucură în regiunea Galați de 
o largă participare a colectiviștilor, 
lucrătorilor din gospodăriile agricole 
de stat și S.M.T.-uri. Față de anul 
trecut, numărul cinematografelor 
sătești care vor participa la festival 
a sporit cu 48.

în prima etapă, festivalul filmului 
la sate în regiune cuprinde 110 uni
tăți cinematografice din raioanele 
Brăila, Galați și Făurei.

TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scin- 
teii"). — In 111 comune din raioa
nele Odorhei, Ciuc, Reghin și To- 
plița s-a deschis în cadru sărbă
toresc festivalul filmului la sate.

Un mare număr de colectiviști vi
zionează filmele anunțate în pro
gram.

★

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). De 
trei zile se desfășoară în aproape 
280 de localități rurale din regiunea 
Brașov festivalul filmului la sate. în 
aceste zile au rulat, în comunele și 
satele care au cinematografe, pesté 
350 filme artistice, 100 filme pentru 
copii, precum și 200 diverse filme 
cu tematică agrozootehnică. Alte 
zeci de filme au fost prezentate de 
către caravane cinematografice.

O nouă exploatare 
lor ești eră

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). în 
pădurea de la Sîmbotin, din raza 
întreprinderii forestiere din Tg. Jiu 
a fost deschisă zilele acestea o nouă 
gură de exploatare forestieră. Pen
tru punerea în valoare a masei 
lemnoase de aici s-au construit un 
drum forestier de aproape 10 km, 
2 cabine pentru muncitorii fores
tieri, remize pentru mașini și utilaje 
și este în curs de montaj o instala
ție de funicular. Din noile parchete 
forestiere de la Sîmbotin se vor 
scoate anual peste 10 000 m c de ma
terial lemnos.

Luna cadourilor

In lumea de basm a jucăriilor
(Foto : AGERPRES)

Paralel cu lăr
girea rețelei de 
desfacere, cu 
construirea de 
noi complexe 
comerciale mo
derne și extin
derea metodelor 
avansate de de
servire, a cres

cut simțitor volumul mărfurilor în
dreptate spre consumatorii satelor, 
s-a îmbunătățit ritmul aprovizionă
rii unităților. Răspunzînd cerințelor 
de sezon ale populației, la unele 
produse industriale — între care, 
sobe, mașini de gătit, plite, accesorii 
ale acestora, petrol, la diferite vase 
necesare conservării legumelor și 
zarzavaturilor — cantitățile reparti
zate rețelei de desfacere au crescut, 
față de anul trecut, între 17 și 95 la 
sută. Sporuri importante se înregis
trează și la îmbrăcăminte și încălță
minte de iarnă, țesături de lînă, cio
rapi mercerizați etc., la produse ali
mentare.

O atenție deosebită s-a acordat a- 
provizionării localităților greu acce
sibile în timpul iernii : s-au format 
din timp rezerve care să asigure 
continuitatea desfacerii.

Nu peste tot însă, organizațiile 
cooperatiste, furnizoare și beneficia
re, au luat măsuri pentru a se asi
gura o aprovizionare neîntreruptă a 
satelor în timpul iernii. După cum 
rezultă din scrisorile unor co
respondenți voluntari adresate re
dacției, ca și din alte sesizări, 
conducerile unor uniuni regionale 
ale cooperației de consum au tot a- 
mînat de azi pe mîine aproviziona
rea de iarnă. La unele magazine să
tești din regiunile Oltenia sau Bucu
rești, în vitrine și în rafturi nu se 
vede încă suficientă îmbrăcăminte 
potrivită sezonului. Cu toate măsuri
le luate, cooperative din raionul Rm. 
Vîlcea, printre care Brezoiu, Cîineni, 
Păușești, Voineasa, Jiblea și altele 
înregistrează încă restanțe importan
te în aprovizionare; la magazinul u- 
niversal din comuna Răușăni, raio
nul Botoșani, nu se găsesc căciuli de 
piele cu urechi, cizme de cauciuc 
bărbătești, pantaloni vătuiți etc. 
Unele unități sînt aprovizionate cu

prea puține articole de fierărie, sobe, 
burlane, coturi, petrol, deși articolele 
amintite se află în cantități suficien
te în depozite, iar timpul favorabil 
ar fi permis transportarea lor fără 
dificultăți spre magazine. Dar s-au 
făcut simțite pe alocuri lipsa de in
teres sau de pricepere a celor care 
răspund de bunul mers al magazi
nelor sătești, ca și lipsa unui control 
exigent, sistematic, din partea con
ducerilor U.R.C.C.-urilor respective.

In acțiunea de aprovizionare pen
tru actualul sezon organizațiile coo
peratiste trebuie să primească un 
sprijin mai susținut din partea uni
tăților de transport auto. Acestea au 
datoria să ia asemenea măsuri încât 
să poată asigura integral cererile de 
transport ale uniunilor cooperatiste 
Pe de altă parte, unii furnizori tre
buie să asigure respectarea întocmai 
a obligațiilor contractuale față de 
unitățile cooperației. Uzinele „1 
Septembrie“-Satu Mare. I.I.S. 
„Flacăra‘'-P]oiești, . Uzinele „Cioca- 
nul“-Nădrag au restanțe în livrarea 
către organizațiile cooperatiste a u- 
nor produse de primă necesitate pen
tru populația din mediul sătesc. în
treprinderile comerțului cu ridicata 
de textile-încălțăminte din Pitești, 
Constanța. Sibiu și Petroșeni nu 
și-au respectat angajamentele con
tractuale la unele sortimente de îm
brăcăminte și încălțăminte de iarnă.

In vederea bunei aprovizionări a 
magazinelor sătești este necesar ca 
toate întreprinderile producătoare să 
livreze neîntîrziat mărfurile con
tractate. iar organizațiile coopera
tiste furnizoare și beneficiare să co
laboreze cît mai strîns în vederea 
dirijării spre centrele de consum a 
mărfurilor de sezon.

Buna aprovizionare a satelor pen
tru perioada de iarnă, folosirea ju
dicioasă, în acest scop, a mijloacelor 
de transport, respectarea graficelor 
întocmite — iată cîteva probleme ac
tuale, care trebuie urmărite cu toată 
exigența și de către organele locale 
de partid, de comitetele executive ale 
sfaturilor populare, de Centrocoop și 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor.

Colectivul fabricii „Electroaparataj" din Capitală și-a depășit sarcinile dc plan pe 11 luni cu 3,6 la sută, 
realizînd totodată economii suplimentare la prețul de cost în valoare de peste 2 milioane lei. în fotografie : Brigada 
condusă de Vasile Roman din cadrul secției montaj. Brigada își depășește lună de lună sarcinile de plan realizînd 
totodată însemnate economii. De la stînga la dreapta : Ruse Alexandru, Grecu Titus, Vasile Roman, șef de brigadă, 
Scărlătescu Valentin, (Foto : M, ANDREESCU)

Cum v-ați pregătit pentru conferința 
orășenească de partid

în întreaga țară au început conferințele raionale și orășenești de 
partid pentru dări de seamă și alegeri. Ele au o mare însemnătate 
în viața organizațiilor de partid, în întreaga activitate a raioanelor și 
orașelor. Pe baza concluziilor reieșite din adunările de alegeri în or
ganizațiile de bază și comitetele de partid, conferințele dezbat și ana
lizează, în spiritul unei înalte exigențe, cele mai importante probleme 
economice sau legate de munca politică și culturală etc. La baza 
dezbaterilor stau hotărîrile și sarcinile trasate de partid în do
meniul economiei. Important este ca în conferințe să se dea o orien
tare clară, precisă, asupra sarcinilor care revin organizațiilor de partid 
din întreprinderi și instituții pentru îndeplinirea planului pe anul în 
curs, pentru pregătirea și buna desfășurare a producției în anul 
viitor.

Un redactor al ziarului nostru a organizat o discuție cu cîțiva 
delegați, spre a vedea cum se pregătesc pentru Conferința orășenească 
de partid Ploiești. Redăm mai jos o parte din cele relatate.

în centrul dezbaterilor — problemele 
economice

La conferința orășenească, cei 
peste 400 de delegați vor analiza ac
tivitatea desfășurată de Comitetul 
orășenesc de partid Ploiești, de la 
conferința anterioară și pînă în pre
zent, și se va stabili ce trebuie fă
cut în viitor.

In anii puterii populare, orașul 
Ploiești s-a dezvoltat mult din 
punct de vedere economic. Au fost 
construite uzine pentru producerea 
de utilaj chimic și petrolier, Com
binatul petrochimic de la Brazi etc.

O mare amploare au luat construc
țiile de locuințe și social-culturale, 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii. Ținînd seama de carac
terul puternic industrial al orașului, 
în conferință vom acorda o atenție 
deosebită modului cum au muncit 
organizațiile de partid, cum au con
tribuit la rezolvarea problemelor 
complexe ale producției și mai ales 
ce trebuie să facă în viitor pentru a 
obține succese și mai mari.

în pregătirea conferinței de un

real folos au fost adunările de dări 
de seamă și alegeri ținute în între
prinderile și în instituțiile orașului. 
Biroul comitetului orășenesc de 
partid a sintetizat problemele cele 
mai importante, propunerile făcute, 
pentru a le include în darea de sea
mă. Mai multe colective, conduse de 
secretarii comitetului orășenesc de 
partid, au studiat în fiecare între
prindere cum se îndeplinește planul 
de producție, au scos la iveală ex
periența bună, au analizat lipsurile 
și cauzele lor, curb sînt îndeplinite 
angajamentele. Pe această bază a 
fost întocmită o tematică cu princi
palele probleme economice care să 
fie tratate în darea de seamă.

Activitatea de producție are nu
meroase aspecte și în conferință ne 
vom opri mai ales asupra celor mai 
importante. Vom insista asupra 
muncii organizațiilor de partid din 
întreprinderile constructoare de uti
laj chimic și petrolier pentru creș
terea productivității muncii și asi
milarea de noi produse. îmbunătă
țirea calității produselor și îndepli
nirea planului de cooperare.

în orașul nostru avem mari în
treprinderi care se ocupă cu prelu
crarea țițeiului. Ne-am propus să a- 
nalizăm amănunțit în conferință ac
tivitatea organizațiilor de partid și a 
conducerilor întreprinderilor pentru 
folosirea capacităților de producție, 
reducerea pierderilor de produse pe-

troliere, îmbunătățirea calității pro
duselor. Vom analiza cum se reali
zează planurile de' investiții, ce se 
face pentru punerea în func
țiune înainte de termen a obiective
lor industriale. Prin dezbateri și 
prin hotărîrea adoptată, conferința 
va indica cu claritate ce măsuri tre
buie să ia organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor pentru 
buna pregătire și desfășurare a pro
ducției anului viitor, an deosebit de 
important pentru îndeplinirea pla
nului de 6 ani.

Un loc important vor ocupa, în 
cadrul conferinței, problemele vie
ții interne de partid, stilul și meto
dele de muncă ale biroului și comi
tetului orășenesc de partid, contro
lul îndeplinirii hotărîrilor, munca 
depusă pentru selecționarea, crește
rea și repartizarea cadrelor, efica
citatea muncii de propagandă și a- 
gitație. Se va analiza cum s-a des
fășurat munca pentru traducerea în 
viață a Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962. privind în
tărirea continuă a rîndurilor parti
dului și, mai ales, primirea în or
ganizațiile de bază mai slabe din 
punct de vedere numeric — de noi 
membri și candidați de partid și a 
muncii de educare partinică a aces
tora.

Vom crea toate condițiile ca dez
baterile din conferința orășenească 
de partid să constituie un prilej de 
analiză temeinică a problemelor,

GH. MILITARU 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Ploiești

(Continuare în pag. II-a)
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Evidența contabilă are un rol im
portant în întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective, deoarece cu 
ajutorul ei se poate exercita un 
control riguros și sistematic asu
pra îndeplinirii planului de pro
ducție și financiar, asupra for
mării și întrebuințării juste a 
fondurilor statutare. Evidența con
tabilă asigură și un control eficient 
asupra veniturilor în bani și în na
tură, a repartizării acestor venituri, 
precum și asupra decontărilor cu 
membrii colectiviști sau cu alte in
stituții și persoane, cu care gospo
dăriile colective au relații de decon
tare.

Consiliul agricol raional Roman a- 
cordă o mare atenție bunei organi
zări a evidenței contabile, conside- 
rînd că numai printr-o evidență 
clară — accesibilă tuturor colecti
viștilor, care își exercită dreptul de 
control prin adunarea generală și 
comisiile de revizie — pot fi rezol
vate toate,problemele complexe de 
conducere economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective.

îndrumate de consiliul 
cele mai multe gospodării 
din raion au făcut din
contabilă un instrument eficace de 
informare precisă și în orice mo
ment asupra tuturor mijloacelor e- 
conomice de care dispun, ceea ce 
garantează totodată integritatea pro
prietății obștești asupra acestor mij
loace. în prezent, cele 35 gospodării 
colective existente în raionul și ora
șul Roman au înregistrările în evi
dența contabilă la zi, spre deosebire 
de anii tfecuți, cînd în această pri
vință existau o serie de lipsuri.

Necesitatea ținerii unei evidențe
clare, operative nu presupune crea- o unitate neverificată, 
rea a tot felul de posturi de conta
bili și socotitori, în toate sectoarele 
de activitate, ci îndrumarea perma
nentă, sistematică a brigadierilor, 
șefilor de echipe, responsabililor de
ferine pentru a ține la zi evidența Consiliul agricol raional a îndrumat 
lucrărilor executate, a muncii des
fășurate de colectiviști etc.’

Consiliul agricol raional s-a ocu
pat cu atenție de problemele 
normării lucrului și ale evidenței 
zilelor-muncă. In acest scop s-a ti
părit carnetul șefului de echipă, în 
care se trec toate lucrările efectua
te de colectiviști pe culturi. Aceste 
carnete s-au dovedit a fi de 
folos, ușurînd mult ținerea 
ței zilelor-muncă.

Constatînd că lipsurile în 
evidenței sînt pricinuite în primul 
rînd de faptul că nu se organizează 
temeinic evidența primară la locul 
de producție, consiliul agricol a luat

măsuri ca în fiecare gospodărie să 
se întocmească la timp jurnalele de 
recoltare, procesele verbale de fă- 
tări sau de ieșire a bunurilor din 
inventar, situațiile de consum etc. 
Aceasta a dus la îmbunătățirea evi
denței economice în ansamblul ei.

în unele gospodării din raion (Tă- 
mășeni, Boghicea, Budești și Poe- 
nari) au existat lipsuri în ținerea 
evidenței contabile, din cauză că 
ele nu aveau cadre suficient de bine 
pregătite. Consiliul a organizat spri
jinirea lor prin contabilii consiliu
lui agricol și de la instituții și în
treprinderi. întreaga activitate a în
drumătorilor contabili din cadrul 
consiliului agricol, care sînt reparti
zați pe grupe de gospodării colecti
ve, se desfășoară pe bază de plan. Cu 
prilejul controalelor efectuate, ei 
dau un ajutor prețios la îmbunătă
țirea evidenței din gospodăriile co

EXPERIENȚA CONSZIJULU/ 
AGRICOL RAIONAL ROMAN

agricol, 
colective 
evidența lective. De exemplu, în urma veri

ficării de fond din luna iunie a.c., 
la G.A.C. Porcești s-a îmbunătățit 
simțitor munca, ținîndu-se în pre
zent o evidență clară și precisă. Re
zultate bune în urma controalelor 
s-au obținut și la G.A.C. Văleni, 
Dulcești și altele.

Potrivit planurilor de muncă în
tocmite, pînă în prezent au fost e- 
fectuate în gospodăriile colective 24 
verificări de fond, iar în timpul cît 
a mai rămas pînă la sfîrșitul anu
lui ne-am propus să nu rămînă nici.

Rezultatele bune la care s-a ajuns 
se datoresc, în primul rînd, pregă
tirii profesionale corespunzătoare a 
cadrelor de contabili, președinți de 
gospodării colective, brigadieri etc.

un real 
eviden-

ținerea

Pregâtirea 
brigadierilor zootehnici 

din gospodăriile colective

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Zi
lele trecute, la Roman, s-au încheiat 
cursurile de pregătire a unei noi se
rii de brigadieri zootehnici din gos
podăriile colective din regiunea Ba
cău. Cursurile au avut o durată de 
5 luni și au fost urmate de peste 80 
brigadieri. Lecțiile au fost predate 
de ingineri de la stațiunea experi
mentală agricolă Sècueni și centrul 
școlar agricol Trifeștl, precum și de 
cadre de specialiști din consiliile ă- 
gricole regional și raionale. In 
timpul cursurilor brigadierii au fă
cut practică la cele mai puternice 
unități agricole socialiste din re
giune.

în prezent toți brigadierii zooteh
nici din gospodăriile colective din 
regiune sînt școlarizați.

și a sprijinit gospodăriile colective 
în alegerea și trimiterea la școli a 
colectiviștilor care aveau să se ocu
pe de evidența contabilă. în prezent, 
în toate gospodăriile colective con
tabilii sînt absolvenți ai unor 
cursuri de specialitate.

Ridicarea calificării cadrelor este 
o preocupare permanentă a consi
liului agricol. Se organizează schim
buri de experiență și instructaje la 
Casa Agronomului, se asigură o în
drumare concretă, la fața locului, de 
către îndrumătorii contabili ai con
siliului agricol.

Pentru a se realiza un sistem uni
tar de evidență pe întregul raion, 
la începutul anului 1963 S-au luat 
măsuri de redeschidere ’ a evidenței 
contabile, conform instrucțiunilor 
Consiliului Superior al Agriculturii. 
Acest lucru s-a făcut cu ajutorul în
drumătorilor contabili din cadrul 
consiliului agricol. Cu acest prilej 
au fost adaptate bilanțurile de la 
sfîrșitul anului 1962 la noul plan de 
conturi introdus în gospodăriile co
lective. Ca urmare, în gospodăriile 
colective se ține o evidență calitativ

superioară față de anii anteriori și 
la zi.

Rezultatele bune obținute se mai 
datoresc și faptului că la noi se 
evită pe cît posibil schimbarea locu
lui de muncă al contabililor. în ra
ion sînt contabili care în decursul 
multor ani de activitate neîntre
ruptă au acumulat o valoroa
să experiență ca, de pildă, tova
rășii Victor Mihai de la G.A.C. Dol- 
jești, Vasile Bujdea de la G.A.C. din 
comuna Botești, Constantin Onofrei 
din G.A.C. Bălușești, Constantin Gri- 
goraș de la G.A.C. Dămienești și 
alții, care se bucură de stima și în
crederea colectiviștilor.

In cursul acestui an, comitetul 
raional de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular au anali
zat de mai multe Ori activitatea pe 
care o desfășoară consiliul agricol 
raional pe linia îndrumării gospodă
riilor colective din punct de vedere 
al evidenței economice. O astfel de 
analiză a avut loc la 1 noiembrie, în 
urma căreia consiliul agricol a luat 
măsuri în vederea încheierii bilan
țurilor gospodăriilor colective pe a- 
nul.în curs. S-a organizat instruirea 
contabililor repartizați pe gospodă
rii colective în vederea începerii lu
crărilor pregătitoare de inventarie
re și dări de seamă anuale.

Consiliul agricol a organizat două 
colective care verifică situația din 
sectorul creșterii animalelor și, oda
tă cu aceasta, dau îndrumările ne
cesare și în privința întocmirii co
recte a documentelor de evidență 
primară, punerii la punct a regis
trelor din acest sector etc.

îndrumătorii contabili vor sprijini 
comisiile de revizie în efectuarea u- 
nui control riguros asupra modului 
cum s-au respectat prevederile sta
tutare privind normarea muncii și 
cum s-a realizat planul financiar 
pe anul în curs. Vom sprijini gos
podăriile colective să încheie la timp 
operațiile contabile, pentru ca în fe
lul acesta să se creeze condiții fa
vorabile lucrărilor de întocmire a 
bilanțurilor pe anul 1963 și a pla
nurilor de producție și financiare 
pe anul 1964.

La sfîrșitul anului, după adunări
le generale de dăre de seamă și 
alegere a noilor organe de condu
cere, consiliul agricol va organiza 
instruirea temeinică a membrilor 
comisiilor de revizie în legătură cu 
activitatea pe care o vor desfășura, 
accentuînd în special asupra cu
noașterii modului de organizare a 
evidenței și asupra metodei de ve
rificare.

Brin aplicarea acestor măsuri, a- 
vem convingerea că vom reuși să 
realizăm în gospodăriile colective o 
evidență contabilă tot mai bună, 
cu ajutorul căreia să se poată reali
za un control riguros asupra înde
plinirii planului de producție șl fi
nanciar.

Se apropie sesiunea de iarnă de colocvii și examene în mvățamintu] 
superior. In fotografie : studenți din anul V al Facultății de energetică a 
Institutului politehnic din București în timpul unei lecții practice pregăti
toare în laboratorul de centrale și sisteme electrice.

(Foto : R. COSTIN)

Participanți activi la înfrumusețarea orașului
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al orașului Turnu Severin 
a analizat de curînd munca secției 
de gospodărie comunală și a făcut 
bilanțul realizărilor obținute în în
trecerea gospodărească. Printre al
tele, s-a scos în evidență că depută
ții și cetățenii din cele 100 circum
scripții electorale orășenești au adus 
o contribuție de preț la înfrumuse
țarea și buna gospodărire a orașu
lui.

La întreținerea parcurilor, amena
jarea străzilor, modernizarea* aleii

de sud a Bulevardului Republicii, 
crearea de noi zone verzi în car
tiere ețc. cetățenii au efectuat mun
că patriotică, economisind peste 
1 700 000 lei. S-au remarcat mai ales 
circumscripțiile electorale nr. 34 
(deputat Veta Voinescu) și nr. 3 
(deputat Valeriu Bocșe), cărora li 
s-au înmînat drapele de circum
scripții fruntașe.

NICOLAE C. MARIN 
activist cultural
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Ing. DORIN GEORGESCU 
președintele Consiliului 
agricol raional Roman

Prin munca harnică a colectiviștilor
Realizarea construc

țiilor planificate a 
constituit o preocupa
re de seamă pentru 
conducerea gospodă
riei colective din co
muna Scînteia, raio
nul Negrești. Recent au 
fost date în folosință 
încă două grajduri, o 
îngrășătorie pentru 
250 de porci. Grajdu
rile au fost electrifi
cate. S-au tras con-

duete de apă direct în 
grajduri și s-a cons
truit un bazin cu o 
capacitate de 15 000 li
tri. în prezent se lu
crează la finisarea ca
sei specialiștilor. La. 
aceste construcții ău 
fost folosite din plin 
resursele locale de 
materiale ' și munca 
membrilor gospodă
riei.

în 
cel 
de 

terminat

Un alt sector 
dezvoltare este și 
pomiviticol. Nu 
mult s-a
plantarea a 6 ha cu 
viță de vie și s-au pi
chetat 20 ha Care ur
mează să fie plantate 
cu diferite specii de 
pomi fructiferi.

IOAN BÎRSAN 
coresp. voluntar

Cu trenul pe linii secundare
Mulți cetățeni călătoresc frecvent Trenurile care pornesc seara de la 

și pe distanțe mici cu trenuri-cursă. Iași spre Dorohoi sau Bărboși sînt 
Cu astfel de mijloace de locomoție bine puse la punct, instalațiile, în 
am străbătut, recent, regiuni din special cele de iluminat, funcționea- 
Moldovd. Iată cîteva din constată-, ză normal. La garniturile care cir-! 
rile făcute cu prilejul călătoriei pe cută insă pe rutele Iași — Hîrlău, 
unele linii secundare. . lași — Buhăieșți.sțiu Crasna — Huși

Obișnuita urare : „Vă dorini căla-, instalațiile se defectează deseori în 
torie plăcută! și trenurile plea- ultima vreme. Cîteodată, pur și 
ca la Pașcani, la Galați sau Sucea- simplu nu eSte completat numărul 
va. Aicyn gara Iași, urarea nu e , .necesar ; alteori, cum s-a
deplasata, pentru ca intr-adevăr înfîmplat r.ecent pe ruta Iași-Vatra 
trenurile puse la dispoziția publicu-. - '• ■ - - ■ ■-
lui pe aceste rute au Vagoane sufi
ciente, întotdeauna curate, cu insta
lații care funcționează bine. La ple
carea trenurilor din Iași spre Hîrlău 
nu se formulează însă o asemenea 
urare. Să fie oare o simplă scăpare? 
Pornim spre Hîrlău Cu trenul 6063, 
alcătuit din 8 vagoane de călători și 
două motoare cu remorci. La Podul 
Iloaiei, în mod cu totul Ciudat, gar- ■ 
nitura se descompune : cele opt va
goane duse de locomotivă se înapo
iază aproape goale la Iași, iar spre 
Hîrlău pornesc numai motoarele cu 
remorcile. Or, tocmai pe această 
porțiune trenul este foarte aglome
rat și se călătorește în condiții des
tul de grele. După cum am fost in
formați, Direcția regională C.F.R. 
Iași a luat o serie de măsuri pentru 
sporirea numărului de vagoane pe 
rutele secundare cu afluență mai 
mare de călători. Oare nu sînt nece
sare asemenea măsuri și pe ruta 
Iași — Hîrlău ?

g:? ■ «•J

în fiecare an sau o dată 
pe promoție ?

aceeași specialitate din diferite cen
tre universitare, fiecare grupă cu 
asistenții săi. Cred că facultățile de 
aceeași specialitate sau de specia
lități înrudite ar putea îndruma în 
colaborare practica studenților lor ; 
s-ar realiza o însemnată economisi
re de forțe, de cadre didactice de 
îndrumare și control, de fonduri. 
Este cazul să mai arătăm că perioa
dele de practică sînt folositoare și 
interesante nu numai pentru stu- 
denți, ci și pentru cadrele didactice 
care, cu acest prilej, pot să-și îm
bogățească cunoștințele, să confrun
te aspectele teoretice ale cursurilor 
cu realitatea tehnică, să ia contact 
direct cu noile și importantele, rea- 

. lizări ale progresului tehnic din 
marile unități ale industriei socia
liste. De aceea propun Ca, periodic, 

_____________ fiecare membru 
al colectivelor de 
catedră — de la 
titulari și pînă la 
cei mai ■ tineri în 
munca didactică 
— să fie reparti
zați în controlul

Cum v-ați pregătit pentru conferința 
orășenească de partid

(Urmare din pag. I-a)

în spirit critic și autocritic, să se 
xeze pe principalele sarcini care 
Stau în față, să ne ajute efectiv 
în viitor să obținem rezultate 
mai bune în toate sectoarele de ; 
tivitate.

; a- 
ne 
ca 

tot 
ac-

Grija permanentă 
pentru înfăptuirea 

hotărîrilor
delegat 
am să 
orășe-

Dornet, trenul a plecat cu una din 
instalațiile de apă defecte și apa a 
pătruns pe culoare și chiar în unele 
compartimente. După cum se vede, 
echipele din stațiile unde se for
mează trenurile, care au sarcina să 
verifice cu minuțiozitate fiecare 
vagon înainte de plecare, fac uneori 
treabă de mîhtuială, iar munca lor 
nu este controlată.

Cîteva cuvinte despre gări. în 
prag de iarnă, gările de sub admi- 

■ nistrația Direcției regionale C.F.R. 
Iași au fost aprovizionate cu com
bustibil. în general, călătorii așteap
tă trenurile în condiții bune : au la 
dispoziție săli amenajate cu grijă, 
bufete și restaurante bine 
zionate, chioșcuri cu ziare și revis
te etc. în unele stații nu se simte 
însă mîna bunului gospodar. La 
Bîrlad și la Hîrlău, curățenia în să
lile de așteptare lasă mult de dorit.

Este de la sine înțeles că pe toate 
liniile ferate, principale sau secun
dare, deservirea publicului trebuie 

: să se facă cu aceeași solicitudine și 
grijă de a se asigura condiții ci
vilizate de călătorie. Serviciile de 
revizie C.F.R. sînt datoare să urmă
rească mai îndeaproape felul cum 
pleacă din stații toate trenurile, în 
timpul zilei sau noaptea, incit călă
torii să nu aibă surprize neplăcute.

aprovi-

părinților, 
partid și

o îmbinare

P. DANILA

Cele două articole publicate în 
ziarul „Scînteia“ (din 21 noiembrie 
și 4 decembrie 1963) au adus în 
discuție unele aspecte importante 
ale practicii în producție a studen
ților într-un moment foarte potri
vit : în instituțiile de învățămînt 
superior se face, în prezent, bilanțul 
practicii din timpul anului univer
sitar trecut și se începe organizarea 
activității pentru anul în curs. Pro
punerile și sugestiile autorilor aces
tor articole și ale altor specialiști 
invitați să-și spună cuvîntul, fie în 
presă, fie .în cadrul unei dezbateri 
mai largi inițiate de Ministerul în- 

• vățămîntului, vor contribui la îm
bunătățirea continuă a acestei la- 

. turi importante a activității tinere
tului studențesc. Considerînd argu
mentele care s-au adus suficiente mă 
alătur — fără a .
detalia punctul 
meu de vedere, 
părerilor după pa
re cea mai* po
trivită prograina- 
re a practicii; în 
institutele tehnice 
este după anii.TI, III și IV, la care 
se adaugă practica pentru proiectul studenților, 
de diplomă,. după semestrul nouă.
, Organizarea-in amănunt a acestei 
.ractiyițăți este, în-fiecare institut, o-: _______
operație migăloasă. Fixarea locu- zultate biiife : esté .de 
rilor de practică în marile unități J*" 
industriale, repartizarea studenților 
potrivit specialității lor, alegerea 
cadrelor didactice de îndrumare și 
Control, pregătirea programelor de 
practică în raport cu specificul fie
cărei uzine, încheierea convențiilor 
de practică cu întreprinderile, ur
mărirea desfășurării practicii cu in
tervenții prompte în cazurile cînd 
survin neajunsuri de orice fel, orga
nizarea colocviului final, toate a- 
cestea cer de la coordonatorii de 
practică ai institutelor și facultăți
lor competență și spirit de răspun
dere. Să ne gîndim dacă nu s-ar 
putea ca această muncă 
ganizare să nu se mai facă 
care an, cum se procèdeazâ 
zent, ci odată pentru fiecare 
ție de studenți. După părerea mea, 
randamentul și eficacitatea muncii 
de organizare ar crește dacă s-ar da 
practicii în producție a grupelor de 
studenți o oarecare stabilitate, în 
sensul repartizării fixe a grupelor 
de studenți dintr-un anumit an de 
studiu — de exemplu din anul IV 
— la aceeași întreprindere, cu ace
lași îndrumător și aceeași comisie 
de colocviu. Mă râliez părerii ingi
nerilor J. Moncea și V. Ceaușu, 
care arătau că ar fi de dorit ca Mi
nisterul învățămîntului și departa
mentele să nu schimbe prea 
locurile de practică repartizate 
cărui institut, iar contractele de 
laborare cu întreprinderile să 
încheiate pe o perioadă mai înde
lungată.

Odată cu creșterea numărului de 
studenți și cu extinderea stagiului 
de practică, în multe uzine lucrează 
simultan studenți de la facultăți de

Păreri despre practica 
în producție a studenților

de or- 
în fie- 

în pre- 
promo-

des 
fie- 
co- 
fie

și îndrumarea pe teren a practicii

Și .acum cîteva ... cuvinte despre 
practica anilor IV. în actuala sa-or- 
ganizare, șa este., eficientă și dă re- 
f ... ' ' ' : mai lungă
durată, se desfășoară' la un nivel 
tehnic și economic superior, studen
ții avînd sarcina să se- ocupe și de 
alcătuirea documentării pentru pro
iectul de diplomă. Consider ca s-a 
procedat bine stabilindu-se ca, în 
partea a doua a perioadei de prac
tică, studenții să lucreze în grupe 
de cite 2—3 pe lîngă inginerii prin
cipali din întreprinderi, îndeplinind 
sarcini de îndrumare a procesului 
de producție. Totodată, ei au condi
ții să se documenteze și să efectueze 
unele teme de cercetare legate di
rect de cerințele producției. Aș avea 
însă și unele sugestii pentru perfec
ționarea acestei practici. Propun ca 
studenții să o efectueze, de prefe
rință, acolo, unde vor fi repartizați 
după absolvirea facultății. în acest 
fel se vor familiariza mai devreme 
cu noul loc de muncă și vor putea 
urmări aplicarea în practică a temei 
proiectului de diplomă, temă care 
se axează pe o problemă a uzinei 
respective. Ar fi bine ca și excursii
le de studii, a căror organizare este 
încă, pe alocuri, defectuoasă, să fie 
cuprinse în timpul destinat practicii 
din anul IV.

Practica oferă multiple posibili
tăți pentru completarea studiului 
teoretic, pentru formarea tehnică și 
educarea viitorului inginer. Studie
rea aprofundată a experienței de 
pînă acum va duce la îmbogățirea 
în continuare a pregătirii tinerilor 
specialiști.

Prof. dr. EMILIAN BRATU 
decanul Facultății de chimie 

industrială a Institutului politehnic 
din București

fost popu- 
uzinei, Am 
controlului

dovedit ce mare în- 
controlul îndeplini- 
In hotărîre confe-

După ce am fost ales ca 
m-am gîndit ce probleme 
ridic în cadrul conferinței 
nești. Organizația de partid din
uzina noastră este puternică, a do- 
bîndit unele succese în conduce
rea activității economice, în desfă
șurarea muncii cultural-educative. 
Am să vorbesc la conferință despre 
organizarea controlului îndeplinirii 
hotărîrilor, o nroblemă deosebit de 
importantă. îmbunătățirea muncii în 
acest domeniu ar contribui la obți
nerea de succese și mai mari în în
treaga activitate de partid.

Voi împărtăși delegaților din me
todele noastre de muncă. La începu
tul anului, într-o plenară a comite
tului de partid, am analizat căile de 
sporire a productivității muncii în

uzină. Au participat numeroși ingi
neri și tehnicieni, membri și candi
dați de partid. Am studiat în amă
nunțime ce posibilități există la fie
care loc de muncă. Hotărîrea plena
rei prevedea măsuri pentru folosi
rea mai bună a mașinilor, introdu
cerea și extinderea de procedee teh
nologice moderne, ridicarea califi
cării muncitorilor și îmbunătățirea 
muncii politice pentru întărirea dis
ciplinei în producție.

Hotărîrea adoptată a 
larizată în toate secțiile 
trecut și la organizarea
îndeplinirii. Pentru aceasta am for
mat mai multe colective din oa
meni cu bogate cunoștințe politice și 
profesionale, muncitori, ingineri și 
tehnicieni care cunosc bine proble
mele din fiecare loc de muncă. Res
ponsabilii colectivelor au informat 
cu regularitate comitetul de partid 
asupra îndeplinirii hotărîrii și astfel 
am putut lua măsuri operative pen
tru înlăturarea lipsurilor. Membrii 
comitetului de partid au fost repar
tizați pe secții să ajute birourile or
ganizațiilor de bază să ia cèle mai 
potrivite măsuri pentru înfăptuirea 
prevederilor hotărîrii. Munca orga
nizatorică, eforturile depuse de co
lectivul uzinei au dat roade. Pe pri
mele 10 luni ale anului planul la

productivitatea muncii a fost înde
plinit în proporție dé 100,5 la sută 
și s-au realizat economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 
5 962 000 lei.

Experiența a 
semnătate are 
rii hotărîrilor.
rința va trebui să prevadă măsuri 
și sarcini concrete pentru comite
tul orășenesc de partid, pentru or
ganizațiile de bază și comitetele 
de partid din întreprinderi și insti
tuții, care, aplicate în viață, să 
ducă la continua îmbunătățire a 
muncii în acest domeniu al activi
tății de partid.

ION POENARU
secretar al comitetului de partid 

de la Uzina „1 Mai“

In
teva

cî-
de

Activitatea comuniștilor 
pentru educarea 
tineretului școlar

conferință vreau să ridic 
probleme privind munca

instruire și educare a tineretului 
școlar. în școlile de cultură gene
rală și profesională din orașul Plo
iești învață peste 34 000 de. elevi. 
Legătura cu diferitele școli și ex* ! 
periența mea pedagogică de peste

25 de ani îmi îngăduie să sugerez 
ideea că una dintre problemele că
reia trebuie să i se acorde toată a- 
tenția este îmbogățirea orizontului 
de cultură generală al tineretului, 
însușirea temeinică a cunoștințelor 
predate în școală. Pentru aceasta 
este nevoie să se unească eforturile 
cadrelor didactice, ale 
ale organizațiilor de 
U.T.M.

Pentru a se realiza
armonioasă între activitatea desfă
șurată de elevi în școală și acasă, 
trebuie să existe o strînsă legătură 
între școală și familie. Pe baza 
experienței noastre s-a consta
tat că rezultate bune în desfășu
rarea procesului instructiv-educativ 
al elevilor se obțin atunci cînd atît 
organizațiile de partid din școli, cît 
și celé din întreprinderile și insti
tuțiile orașului se interesează cum 
se ocupă membrii și candidați! de 
partid de creșterea și educarea co
piilor. Nu o dată' s-a văzut ce mare 
contribuție are intervenția organi
zației de partid pentru înlăturarea 
neajunsurilor ivite în această pri
vință.

în școala noastră, un procedeu 
folosit cu bune rezultate este vi
zita la internate și la domiciliul e- 
levilor rămași în urmă la'învăță
tură. Profesorii îi ajută pe elevi la 
pregătirea lecțiilor, le explică unele 
noțiuni mai grele etc.

Acestea sînt doar cîteva din pro
blemele pe care le ridică procesul 
de învățămînt șl care merită să stea 
în atenția conferinței orășenești de 

. partid.
Prof. ELENA GEORGESCU 

Școala medie nr. 4 
din Ploiești
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R.P.R. : Spărgătorul de nuci — (orele 
19,30); Teatrul de stat de Operetă: Săru
tul Cianitel — (orele 19,30); Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
Siciliana — (orele 15,30); Apus do soare 
— (orele 19,30); (Sala Studio): Matineu 
poetic: Primii noștri poeți — (orele 15 30): 
Adam și Eva — (orele 19,30); Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Cum vă place — (orele 
19,30); Teatrul „O. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): Act venețian — (premieră — o- 
reie 19,30); (Sala Studio): Bucătăreasa — 
(orele 20); Teatrul de C'omedle: Casa ini
milor sfărîmate — (orele 19,30); Teatrul 
Muncitoresc C F.R.-Giuiești : Corabia cu 
un singur pasager — (orele 19,30); Tea
trul pentru tineret șl copii (Sala C 
Miile): De Pretore Vincenzo — (orele 
20); (la Sala din str. Eremla G-rlgo- 
rescu, fost cinema „V. Alecsandri"): Sa
lut voios — (orele 9,30 și orele 16); Tea
trul regional București: Dracul uitat — 
(premieră — orele 20); Studioul de tea
tru al Institutului de Artă teatrală șl ci
nematografică : Steaua fără nume — (o- 
rele 20); Teatrul evreiesc de stat: Firul de 
aur — (orele 20); Teatrul satiric muzical 
,.C. Tănase" (Sala Savoy): Revista de al
tădată — (orele 20); (Sala din Calea Vic
toriei 174): Palatul melodiilor — (orele 
20): Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20); 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): U- 
mor pe sfori — (orele 9); A fugit 
tren 
turile lui Don Quijote în arenă 
20).

un
(orele 16); Circul de stat: Aven-

— (orele

CINEMATOGRAFE : Tudor 
serii) — cinemascop: Patria (10; 
20,30): București (8,30; 12; 1G.30; 
lodia (9,30; 13,30; 17; 20,30), Modern (9,30; 
13; 16,30; 20), Cavalerul Pardalllan — ci
nemascop : Republica <7,30; 9,15; 11; 13;

(ambele 
13,30; 17; 
20); Me

14,45 16,45; 18,45; 21), Seara prietenilor fil
mului; C'arpațl (orele 19), Ucigașul și 
fata: Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Car- 
pați (10: 12; 14; 16,15), Minna von uarn- 
helm : înfrățirea între popoare (14; 16;
18,15; 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Trei 
zile după nemurire: Grlvița (10; 12; ÎS; 
18,15; 20,30). Jurămintul soldatului Pooley: 
Crîngașl (16; 18,15; 20,30), Popular (15; 17; 
19; 21), Arhiva secretă de pe Elba: Festi
val (10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Excel
sior (10; 12; 15; 17; 19; 21), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Misterele Parisului — 
cinemascop : Tineretului (9,45; 12-, 14.15; 
16,30; 18,45: 21), Ucigașul plătit — cinema
scop: Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Pe donul liniștit (seria III-a): Cen
tral (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Căpitanul
Fracasse — cinemascop : Lumina (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), învierea (am
bele serii): Union (16,15; 20). Program 
pentru copii (ora 10), Generalul: Doina 
(14,30; 16,30; 18,30; 20.30), Un ciclu de fil
me documentare: Timpuri Noi (de la o- 
rele 10—21 în continuare), Ultimul tren 
din Gun Hill: Vitan (15; 17; 19; 20,45), Ul
timul meu tango: Giulești (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Taxiul morțif: Cultural 
(16; 18; 20), Tragedia optimistă — cine
mascop: Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18;
20,30), La vîrsta dragostei: Dacia (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Tinerii — cinema
scop: Buzești (11; 15; 17; 19; 21), Teroare 
în munți — cinemascop: Cosmos (16; 18; 
20), Mi-am cumpărat un tată — cinema
scop : Bucegi (10; 12; 16; 18; 20), Volga
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Ah, acest 
tineret: Unirea (16; 18; 20), Miorița (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bate toba — ci
nemascop: Munca (15; 17; 19; 21), Harakiri 
— cinemascop: Arta (15,30; 18,15; 20,45), 
De la Apenlnl la Anzi — cinemascop:

Moșilor (15; 17; 19; 21), Cucerirea Everes- 
tului: Viitorul (15; 17; 19; 21), Codln: Co- 
lentina (15: 17; 19; 21), Contele de Mon
te Çristo (ambele serii) — cinemascop: 
Progresul (15; 19), Noua prietenă a tatii; 
Ah, acest tineret (ambele filme): Lucea
fărul (15; 19), Vară și fum — cinemascop: 
Drumul Sării (16; 18,15; 20,30), Să ne tră
iești, Gnat ! : Ferentari (16; 18; 20), Val
sul nemuritor: Cotroceni (14,30; 16,45; 19;
21.15) , Trei plus două — cinemascop :
Pacea (16; 18; 20), A dispărut o navă :
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lira 
(15; 17; 19; 21), Adesgo (14,30; 16,45; 19;
21.15) .

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Emisiunea pentru co
pil: „Cine știe? șl filmul: Creionul șl 
guma. 19,35 — In fața hărții. 19,45 — Fil
mul: Salba de argint a Făgărașilor. 20,05 
— Filmul: Caidul. 21,30 — Muzică ușoară 
interpretată de soliștii și orchestra an
samblului artistic al Uniunii Tineretului 
Muncitor. In încheiere — Buletin 
știri, sport șl buletin meteorologic.

de

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

10 decembrie. In țară : Vreme rece 
cerul temporar noros. Vor cădea ninsori 
locale. Vînt potrivit. Temperatura stațio
nară, minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 și minus 12 grade, local mal scă
zute în nordul țării, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. Ceață în Tran- a 
sllvania. In București : Vreme rece cu 
cerul temporar noros. Ninsoare tempora
ră. Vînt potrivit, temperatura stațio
nară.

9 șl 
cu
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„Pe Argeș in sus 
Mulți flăcăi, s-au dus 
Să lucreze-n mină 
Ca să dea lumină"

(Din noul folclor)

ub soarele rece al dimineții de decembrie, 
zăpada de pe piscuri a căpătat reflexe ro-

șietice. Oglinda apei s-a spart parcă în țăndările 
de cristal prinse de maluri într-o pojghiță sub
țire de gheată. Supuse voinței omului, locurile 
acestea de o frumusețe sălbatică dezvăluie pri
virilor o altă frumusețe, dăltuită în roca dură a 
muntelui cu migala și arta sculptorului, de miile 
de constructori care așează temeliile noii cetăți 
a luminii.

Pe crestele unde acum doi ani doar nu se stre
curau nici măcar curelușele șerpuitoare ale po
tecilor, se avîntă astăzi spre înalturi șoseaua 
largă, purtată în spate de viaductele ce sar cu 
grație peste prăpăstiile adînci. E drept, nu se 
mai zăresc profilate pe cer siluetele îndrăzneți
lor mineri care au tăiat stînca, suspendați în 
frînghii asemenea alpiniștilor. Dar prezența lor 
o simți la fiecare pas făcut.

La intrarea în cheile Argeșului, șopotul de mi
lenii al apelor e acoperit acum de „cîntecul“ be
nelor, care au și așternut cîteva mii de metri 
cubi de beton din cei peste o jumătate de milion 
ce vor da forță și eleganță uriașului piept al 
barajului Vidraru. Iar în adîncuri, acolo unde 
roca trăia netulburată de nimeni de la începu
tul începuturilor, prind tot mai mult contur ga
leriile de aducțiune și de fugă, ca și lăcașul vii
toarei centrale.

Rândurile acestea sînt o invitație la o călătorie 
spre inima muntelui, spre locurile aflate la o 
adîncime de peste o sută de metri sub albia Ar
geșului, unde oameni entuziaști fac, ca prin mun
ca-lor dîrză, eroică, de zi și noapte, cuvîntul par
tidului să devină faptă.

Colivia metalică coboară vertiginos, lăsînd tot 
mai mult în urmă peticul albastru de cer. 
Acum un an. l-am cunoscut aici pe șeful de 
brigadă Ion Irimuș care, în fruntea „dinastiei“ 
sale — mai mulți frați și veri — cucerea metru 
cu metru stînca, săpînd așa-numitul puț de 
echipament greu. Și iată că astăzi poți trece 
printre pereții betonați și după un drum de cîte
va zeci de secunde ajungi într-un loc unde te 
întîmpină luminile strălucitoare ale becurilor.
' De la platforma coliviei se înfige in munte un 
tunel. Pășind de-a lungu-i admiri măiestria cu 
care minerii lui Irimuș după ce au isprăvit pu
țul, au săpat și betonat tunelul-galeria de acces

la centrală. Fiecare din cei 130 de metri a înmă
nuncheat eforturi, căutări creatoare. Te gîndești 
la oamenii care au udat cu sudoarea frunților 
înaintarea în stîncă, înfruntînd nu numai aspri
mea ei, ci și apa ce se infiltra hoțește între un 
schimb și altul. Pereții de beton sînt ușor jilavi, 
pe ici pe colo se mai vede licărind rouă picătu
rilor.

Dar iată că tunelul se sfîrșește și te afli în fața 
unei imagini cu adevărat impresionante. Gîndi- 
ți-vă numai că ați întîlni într-un adânc de mun
te o mare sală, care depășește ca proporții pe cea 
de la Floreasca, iar că deasupra , la peste 100 
de metri fierb apele Argeșului. Locul stalactitelor 
și stalagmitelor din cavernele naturale l-au luat 
aici armăturile, coloanele de aer comprimat, fi
rele rețelei electrice. Prima încăpere, cea a trans
formatorilor, e ceva mai redusă ca dimensiuni. 
Din ea pătrunzi îndată, fără să treci vreun prag, 
în sala care va fi lăcașul mașinilor. Apele Ar
geșului vor ajunge aici prin puțul forțat și vor 
pune în mișcare patru turbine, fiecare de cîtè 
56 500 kW. Energia apei transformată în energie 
electrică va călători apoi prin cabluri și linii 
electrice de-a lungul și de-a latul țării.

Sub cupola ce se boltește deasupra la o înălți
me de peste 34 de metri, se întretaie șinele de 
cale ferată ale miniaturalei „gări“ subterane, 
unde vagonetele scot necontenit sterilul. Zum
zetul perforatoarelor pare un ecou prelungit al 
pușcăturilor din subteran care, la rîndu-le, aduc 
în galerii ceva din vuietul îndepărtat al pușcă
turilor de la suprafață. Aici, în adîncuri, o altă 
veche cunoștință. Pe Constantin Moșneguțu, șeful 
unei brigăzi de mineri, l-am întîlnit la începutul 
acestui an, cînd avalanșele își făceau de cap pe 
valea strimtă a Vîslanului, un sector îndepărtat 
de pe șantierul hidrocentralei. Fusese trimis îm
preună cu ortacii săi, vestiți pentru succesele 
lor, să dea ajutor ca lucrările să pornească pe 
firul lor firesc. Familia și-a lăsat-o la colonia 
din Căpățîneni. Iar el s-a dus să dea bătălia 
grea, inegală, cu presiunea muntelui ce nu se 
lăsa înfrînt cu una, cu două. Brigada lui, laolaltă 
cu celelalte de la Vîlsanul, și-a făcut cu priso
sință datoria în linia întîia a luptei cu natura. Și 
a învins.

Lucrurile s-au îndreptat și iată-1 pe Moșne
guțu lucrînd acum sub albia Argeșului, cu a- 
ceeași înflăcărare și energie tinerească, care l-au 
făcut cunoscut pe întregul șantier.

Ne apropiem de alt punct al călătoriei noastre:

camera de expansiune, echiva
lentă cu bazinul de liniștire a 
apelor de la Stejaru-Bicaz. „O 
adevărată lucrare de artă — spu
ne inginerul Gheorghe Popescu, 
șeful șantierului. Pare simplu ca 
din metru în metru să se treacă 
de la forma eliptică la cea ovoi-

dală a' galeriei, așa cum se vede ea la capăt, 
acolo unde apele Argeșului, „stoarse“ de énergie 
în turbine, vor porni spre tunelul lung de 12 
km, pentru a „fugi“ din nou spre lumina zilei, 
spre străvechea albie. Aici lucrează brigada lui 
Augustin Duruș, care a absolvit cu cinste „școa
la" Bicăzului. Un adevărat bărbat !“.

Plastică expresie : „adevărat bărbat“. Ea în
globează forța -și dîrzenia omului călit în încleș
tarea cu roca, conștiința ca sarcina încredințată 
să capete viață. Cu toate că muncesc în sub
teran, Augustin Duruș și brigada sa fac treabă 
la „cea1 mai înaltă tensiune“, fiind evidențiați 
lună de lună. pentru succesele obținute, pentru 
calitatea muncii lor.

înainte de a face cunoștință cu el și cu oa
menii săi, iată o scurtă prezentare a locului unde 
pot fi găsiți sub Argeș. Tunelul lung, gata .ex
cavat, e locul de întîlnire a unui adevărat labi
rint de galerii. Se văd cele patru tunele aspira
tor, pe unde apele ieșite din cele patru turbine 
ale centralei se vor aduna în albia lor de sub 
stînci. Atunci cînd centrala hidroelectrică va fi 
gata, pe aici oamenii nu vor mai avea acces de- 
cît arar, pentru lucrările de întreținere, cînd apa 
va fi stăvilită.

¥agoneții cu steril sînt într-un continuu 
du-te-vino și munca minerilor se împleteș
te strîns cu cea a dulgherilor și betoniștilor. în

cerci sentimentul că nu te afli într-o galerie sub- 
pămînteană, ci într-una de artă. Face o plăcută 
impresie buna orînduială a locului de muncă, 
grija permanentă a oamenilor pentru calitate. 
Privești la minerii aplecați pe minerul perfora
toarelor ori la betoniștii care fac oglindă obra
zul de stîncă al galeriei. Au mișcări sigure, pre
cise. Nimic fără rost. Și înțelegi și mai bine cum 
de-a fost posibil ca în mai puțin de un an să se 
realizeze o asemenea lucrare. „Meșter ești, 
omule“ — ar spune poetul. Meșter și dîrz — 
spun faptele, izbînzile în întrecerea socialistă. 
Inginerul Gheorghe Popescu adăuga, cu titlu in
formativ, că brigada lui Duruș a extras din sub
teran peste 10 000 m.c. steril, că valoarea produc
ției realizate de ea aici, în condițiile grele de la 
mare adîncime, este echivalentă cu cea a con-
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Instantaneu sub apele Argeșului : șeful de brigadă Augustin Duruș discutînd cu cîțiva dintre ortaci tin nou „asalt" asupra rocii
(Foto : GH. VINȚILĂ)

CARNET CULTURAL
In premieră

Aseară, Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" a 
prezentat în premieră 
piesa „Avarul" de Mo
lière în versiunea romî- 
nească aparținînd lui 
Tudor Arghezi. Regia 
spectacolului este semna
tă de Al. Finți, maestru, 
emerit al artei. Sceno
grafia a fost realizată de 
Mihai Tofan. In distribu
ție : Gr. Vasiliu-Birlic, 
artist al poporului, Euge
nia Popovici, artistă e- 
merită, Eva Pătrășcanu, 
Matei Alexandru, Da
mian Crîșmaru, Nicolae 
Enache, Victor Moldo
van, Virgil Popovici, 
Dem. Rădulescu, Ileana 
Iordache, Mircea Cojan, 
Marian Hudac, Florica 
Dima, Gabriel Florea.

Ștafeta culturală

Comitetul pentru cul
tură și artă al orașului 
București a inițiat, la în
ceputul acestei luni, o 
ștafetă culturală menită 
să îmbogățească activita
tea _ culturală-educativă 
de masă ce se desfășoară 
în comunele și satele din 
vecinătatea Capitalei. 
. .Itinerariul ștafetei cu
prinde șase trasee, care 
vor trece prin 18 comu
ne. Oaspeții vizitează u- 
nitățile socialiste din a- 
gricultură, iar la cămine
le culturale se țin schim
buri de experiență pe 
teme ale muncii cultural- 
artistice de masă.

In faza finală a ștafe
tei culturale, directorii 
căminelor culturale de la 
capătul traseelor vor 
preda comisiei caietele în 
care va fi consemnată 
activitatea căminelor cul
turale participante la șta
fetă. Vor fi decernate

steaguri de cămin cultu
ral fruntaș și se vor da 
premii. Cele mai bune 
formații artistice de a- 
matori vor prezenta un 
program artistic.

La Lectoratul central

In sala Lectoratului 
central din Capitală au 
loc zilnic manifestări in
teresante. Bunăoară, 
marți 10 decembrie, 
ora 19, prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Con
siliului pentru răspândi
rea' cunoștințelor cultu- 

. ral-științifice va ține con
ferința „15 ani de la De
clarația universală a 
drepturilor omului". In 
ciclul „Pagini din lirica 
romînească", criticul Sa
vin Bratu va prezenta 
joi, 12 decembrie, ora 19, 
un medalion „Alexandru 
Macedonski". „Despre 
bogățiile subsolului pa
triei noastre" vor vorbi 
prof, univ, Nicolae Gri- 
goraș și ing. Nicolae Ciu- 
pagea, laureat al Premiu
lui de stat, sîmbătă, 14 
de'cembrie, ora 19.

Festival al teatrului 
de amatori

Intre 5 decembrie și 
15 iunie 1964, în regiu
nea Suceava va avea loc 
un festival al teatrului 
de amatori, organizat de 
Comitetul regional pen
tru cultură și artă, în co
laborare cu Consiliul re
gional al sindicatelor, 
Comitetul regional U.T.M. 
și Uniunea regională a 
cooperativelor meșteșu
gărești. La acest festival 
vor participa 500 de for
mații de teatru, peste 
2 000 de recitatori și citi
tori artistici etc.

industrialePeisajeMARIANA PETRAȘCU
'îi

Concert simfonic de muzică romînească
Azi, la ora 20, în Stu

dioul Radiotelevlziunii din 
str. Al. Popov va avea loc 
un concert de i 
mînească susținut de corul 
și orchestra simfonică ale 
Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu" și de Corul de 
copii al Palatului pionieri
lor din Capitală. în pro
gram : Divertisment pen
tru orchestră de coarde și, 
două clarinete de Duniitru 
Capoianu, Con
certul pentru vi- 

’ oloncei ' și or
chestră de Ana- 
tol Vieru (primă 
audiție), solist 
Vladimir Orlov, 
„Grivița noastră"
— oratoriu de 
Gh. Dumitrescu.

Soliști : Emilia Petres
cu, Elena Andrei, David O- 
hanezian, loan Hvorov, Do- 

muzică ro- . rel Lșscu și; Sergiu Iones- 
cu. Povestitor : Forry Et- 
terle. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu. Concertul se va re
peta mîine la ora 11, în a- 
ceeași sală și va putea fi 
urmărit de. ascultătorii pos
turilor noastre de radio pe 
.programul II.

Țăndărică 
pe scenă

Zgomotele orașului care intră în 
nopțile de vară prin ferestrele des
chise ale odăilor unde oamenii nu 
pot dormi din pricina căldurii, ade
văratele zgomote nocturne ale ora
șului se aud la o anumită oră, cînd 
uruitul anonim al motoarelor se ră
rește și încetează iar din tăcere 
cresc discret, neted și gradat după 
distanță, pașii unui noctambul, trece
rea bicicletei unui gardian de 
noapte, gălăgia înăbușită venind de 
departe și sforăitul de la etajele de 
sus, văicărelile unui bolnav, o pen
dulă veche care sună la fiecare 
ceas. Și tot așa, pînă cînd începe în 
zori orchestra ceasurilor deșteptă
toare-în casele de muncitori iar pe 
șine trece un tramvai.

Astfel într-o noapte, Marcovaldo, 
aflat între soția și cei patru copii 
care asudau în somn, stătea cu ochii 
deschiși, atent la cît anume din a- 
ceastă pulbere de sunete slabe se 
filtra dinspre pavajul trotuarului 
pînă la ferestruicile joase ale demi
solului în care locuia. Auzea tocu
rile voioase și iuți ale femeilor în- 
tîrziate, talpa descusută a celui ce 
strînge mucuri de țigări, fluieratul 
vreunuia care se simte singur și, din 
vreme în vreme, frînturi de cuvinte 
din dialogul a doi prieteni, exact 
atîta cît să ghicească dacă vorbeau 
despre sport sau despre fete. Numai 
că în noaptea călduroasă zgomotele 
acestea își pierdeau orice relief și 
parcă se descompuneau înăbușite de 
zăduful care umplea străzile goale ; 
și parcă zgomotele ar fi vrut totuși 
să se impună, să legifereze domina
ția lor asupra acestui regat nelo
cuit. în fiece prezență umană Mar
covaldo recunoștea trist un frate, 
țintuit ca și dînsul, în plin anotimp 
al vacanțelor, de zidurile unui cup
tor de ciment încins și cu praf, de

Italo Calvino (născut în 1923) este 
unul dintre cei mai reprezentativi pro
zatori italieni contemporani.

ITALO CALVINO

datorii, de povara familiei, de lefu
rile mici sau inexistente.

Ca și cum ideea imposibilității 
unei vacanțe i-ar fi deschis pe loc 
porțile unui vis, i se păru că aude 
în depărtare un sunet de tălăngi și 
lătrat de cîine, ba chiar niște mu
gete scurte. Dar ținea ochii deschiși, 
nu visa : și încerca, ciulind urechile, 
să mai găsească vreo dovadă că im
presiile lui vagi sînt adevărate, iar 
dacă nu, o dezmințire ; era adevărat, 
venea pînă la el zgomotul unor pași 
care păreau a fi sute și sute, înceți, 
răzleți, înăbușiți care se apropiau și 
acopereau orice alt sunet în afară 
de bătaia aceea de tălăngi ruginite.

Marcovaldo se ridică, își puse că
mașa, pantalonii.

— Unde te duci ? — îl întrebă so
ția care dormea iepurește.

— Trece o cireadă pe drum. Mă 
duc să văd.

— Și eu ! Și eu ! — spuseră copiii, 
care aveau darul de a se trezi tot
deauna la momentul potrivit.

Era una din acele cirezi care la 
începutul verii trec noaptea prin 
oraș, în drum spre munți, la pășu- 
nat. După ce urcară în stradă cu 
ochii încă lipiți de somn, copiii vă
zură șuvoiul de crupe cafenii și tăr
cate care dăduseră buzna pe tro
tuar și mergeau tîrșîit pe lîngă pe
reții caselor acoperi ți de anunțuri, 
cu obloanele trase, pe lîngă stîlpii 
cu semne de parcare interzisă, pe 
lîngă pompele de benzină. Copitele 
lor prudente înaintau de pe grade- 
nuri spre răspîntii, boturile fără nici 
o tresărire de curiozitate erau lipite 
de coastele vacilor care mergeau 
înaintea lor. Vacile lăsau în urmă 
mireazma paielor, a florilor de cîmp, 
a laptelui, lăsau sunetul tărăgănat al 
tălăngilor, iar orașul părea că nu le 
tulbură, atât de mult se simțeau de 

pe acum în lumea lor, a cîmpiilor ji
lave, a munților neguroși și a toren
telor de apă.

în schimb, păreau neliniștiți și 
parcă întunecați la chip din pricina 
orașului văcarii care, fără nici un 
folos, dădeau fuga de la un capăt 
la celălalt al cirezii, ridicînd ciome
gele și strigînd cu glasurile lor hî- 
rîite, sparte. Cîinii, cărora nimic din 
ceea ce e omenesc nu le e străin, 
înaintau nestingheriți cu botul în 
vînt, sunînd tare din clopoțeii de la 
zgardă, atenți la treaba lor, dar îți 
dădeai seama că și ei erau nervoși 
și nerăbdători pentru că altminteri 
s-ar mai fi abătut din drum și ar fi 
început să adulmece pe la colțuri, 
în jurul felinarelor, sau petele de 
pe trotuar pentru că doar ăsta este 
primul gînd al oricărui cîine cînd e 
în oraș.

— Tăticule, spuseră copiii, vacile 
sînt și ele ca tramvaiele ? Au și ele 
stații ? Unde e capul de linie al va
cilor 1

— N-au nimic de-a face cu tram
vaiele, explică Marcovaldo. Ele se 
duc la munte.

— Și își pun schiuri ? întrebă 
Carletto.

— Se duc la pășunat, să mănînce 
iarbă.

— Dar nu le amendează dacă stri
că fînețele ?

Numai Michelino nu punea între
bări, pentru că el era mai mare de- 
cît ceilalți și avea ideile lui gata 
formate despre vaci, iar acum se în
grijea doar să și le verifice și se 
uita atent la coarnele blinde, la 
ugere, la cozile murdare, la crupele 
și la pielea vărgată atîrnînd sub 
grumaz. Și tot așa cireada mergea 
mai departe tropotind, cu cîinii cio
bănești alături.

Cînd trecură și ultimele vaci, Mar
covaldo își luă' copiii de mînă ca să 
se ducă iar la culcare, dar nu-1 mai 
văzu pe Michelino. Coborî în ca
meră și o întrebă pe nevastă-sa :

— Michelino s-a și întors ?
— Michelino ? Păi nu era cu tine ?
— S-a apucat să urmărească ci

reada și cine știe pe unde o fi luat-o, 
se gîndi el și se întoarse fugind în 
stradă. Cireada traversase piața, așa 
că Marcovaldo trebui să afle pe ce 
stradă o cotise. Dar după cît se pare, 

în noaptea aceea trecuseră prin oraș 
tot felul de turme și fiecare dintre 
ele pe cîte un alt drum înspre valea 
ei. Marcovaldo dădu de urma unei 
cirezi și o și ajunse, dar apoi băgă 
de seamă că nu era cea pe care o 
căuta ; pe o stradă prin care tăiai 
drumul văzu că mai încolo cu patru 
ulițe înainta paralel o altă cireadă și 
alergă într-acolo ; văcarii îi spuseră 
că întîlniseră o altă cireadă ce se în
drepta într-o direcție opusă. Și tot 
așa, Marcovaldo cutreieră de pomană 
străzile pînă ce ultimul sunet de fa
langă se risipi în lumina zorilor.

Comisarul căruia i se adresă ca să 
anunțe dispariția copilului îi spuse : 
— După o cireadă ? S-o fi dus la 
munte să-și facă și el vilegiatura. Ha
lal de dînsul. Ai să vezi că se în
toarce rotofei și bronzat.

Părerea comisarului fu confirmată 
după cîteva zile de un funcționar al 
firmei unde lucra Marcovaldo și care 
tocmai se întorsese din concediu. La 
cîțiva pași de zona muntoasă îl întîl- 
nise pe băiat : era cu cireada, trimi
tea salutări tatălui, și era teafăr, să
nătos.

In orășelul zăpușitor și plin de 
praf, gîndul lui Marcovaldo zbura la 
norocosul lui copil, care acum își pe
trecea desigur vremea la umbra unui 
brad, fluierînd dintr-o frunză, uitîn- 
du-se cum se mișcă vacile încet prin 
pășuni, ascultînd în umbra văii su
surul apelor.

Mama', însă, ardea de nerăbdare ca 
Michelino să se întoarcă : — O să 
vină cu trenul ? O să vină cu auto
buzul ? A trecut o săptămînă... A 
trecut o lună... O fi vremea rea... și 
nu-și găsea locul deși o gură mai pu
țin la masă era în fiecare zi o înles
nire.

— Ferice de el, stă la răcoare, se 
îndoapă; pu unt și brinză — zicea 
Marcovaldo și de cîte ori vedea în 
fundul vreunei străzi profilul alb și 
cenușiu al munților, ușor voalați de 
arșiță, parcă simțea că se cufundă' în
tr-o fîntînă, iar acolo departe i se pă
rea că sclipesc frunze de paltin și de 
castan, că zumzăie albinele sălbatice; 
iar Michelino era sus, lenevea fericit, 
înotînd în lapte, miere și în grămezi 
de verdeață.

Totuși aștepta și el întoarcerea bă
iatului de la o seară la alta; măcar că 

nu se gîndea, ca maică-sa, la orarul 
trenurilor și al autobuzelor, stătea 
noaptea să asculte pașii de pe stradă 
de parcă ferestruica odăii ar fi fost 
gura unei scoici în care răsunau, da- 
că-ți lipeai de ea urechea, zgomotele 
muntelui.

Și iată că într-o noapte, ridieîn- 
du-se deodată în capul oaselor în 
pat, pe pavaj se auzi cum se apropie 
— da, da, nu era o iluzie — tîrșîitul 
acela deslușit al copitelor amestecat 
cu bătaia tălăngilor.

Alergă în stradă împreună cu toată 
familia. Se întorcea cireada, înceată 
și gravă. Iar în mijlocul cirezii, că
lare pe o vacă, cu mîinile încolăcite 
pe după grumazul ei, cu capul bălă- 
bănindu-i-se la fiece pas, stătea pe 
jumătate adormit Michelino al lui.

L-au luat jos, l-au îmbrățișat și l-au 
sărutat. El era pe jumătate amețit.

— Ei, ce faci ? A fost frumos ?
— Mmm... da...
— Da, acasă mai aveai chef să te 

întorci ?
— Da...
— E frumos la munte 2
Stătea în picioare în fața lor, în

cruntat, cu o privire aspră.
— Munceam ca o vită, spuse șl 

scuipă în lături. Căpătase o mutră de 
bărbat. — Dă-i și cară în toate serile 
gălețile mulgătorilor de la o vacă la 
alta și pe urmă golește-le în bidoane, 
repede, cît mai repede, pînă noaptea 
tîrziu. Iar dimineața devreme, dă-i 
și rostogolește bidoanele pînă la ca
mioanele care le duc în oraș... Și 
dă-i și numără mereu : animalele, bi
doanele, și vai de pielea ta dacă gre
șeai...

— Dar pe pajiști te așezai vreoda
tă ? Măcar cînd pășteau vitele ?...

— N-aveam niciodată vreme. Me
reu trebuia să fac cîte ceva. Ba lap
tele, ba paiele de așternut, bălegarul. 
Și toate astea, pentru ce ? Sub cuvint 
că n-am contract de muncă, cît dracu' 
mi-au plătit ? O mizerie. Și-acu, dacă 
socotiți că vă dă ceva vouă, greșiți. 
Fiai, să mergem la culcare, că-s frînt 
de oboseală.

Dădu din umeri, trase tare pe nas 
și intră în casă.

Pe drum, cireada se depărta, du- 
cînd după ea mincinoasele și lînce- 
dele mirezme de fîn și sunetul de tă
lăngi.

Fotografia de mai sus înfățișează 
pe eroul noului spectacol pentru co
pii reprezentat la Teatrul Țăndărică: 
farsa păpușerească „Năzbîtiile lui 
Țăndărică“, scrisă și pusă în scenă 
de Nicolae Massim.

O bună creație are aci Dorina Tă- 
năsescu, mînuitoarea năstrușnicului 
personaj principal. Artiștii Antigona 
Papazicopol, R. Zola, Elvira Chladek 
și alții își demonstrează, de aseme
nea, măiestria în mînuirea marione
telor. Rolul Păpușarului este inter
pretat convingător de Justin Grad. 
Păpușile și decorurile sînt realizate 
de Ștefan Hablinski.

In spectacol există scene vii, pline 
de fantezie. Regizorul N. Massim s-a 
dovedit mai inspirat decîț N. Massim
— autorul textului. Arătînd că fără 
să învețe, Țăndărică nu-și va putea 
realiza visul de a zbura în Cosmos, 
piesa urmărește — și atinge, în parte
— un țel educativ. Totuși, episoadele 
sînt slab sudate, dialogul e insufi
cient de substanțial. Aceste cusururi 
sînt într-o măsură suplinite datorită 
mișcării scenice expresive.

Spectacolul „Năzbîtiile lui Țăndă
rică" e consacrat popularului erou , 
care a dat numele principalului nos
tru teatru de păpuși. Acest teatru, 
care a dobîndit un nivel profesional 
înalt, merită un sprijin activ din 
partea celor mai buni scriitori, pen
tru îmbogățirea continuă a reper.t.o- 
riului său cu piese valoroase.

A. B.
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Creierul și glandele

Originale stații de ampliiicare
Celulele nervoase 
produc hormoni

In organism aproape că nu există 
procese, normale sau patologice, 
care să se desfășoare fără partici
parea hormonilor. Aceste substanțe 
secretate direct în sînge de către 
glandele cu secreție internă (endo
crine) au un rol deosebit în schim
burile de substanțe dintre organism 
și mediul înconjurător, ele partici
pă la reacțiile fizico-chimice care 
au loc în timpul vieții, stimulînd 
sau frînînd activitatea diferitelor 
țesuturi, organe sau sisteme. Hor
monii participă și la desfășurarea 
unor procese complexe, ca cele ale 
reproducerii, creșterii și dezvoltării 
organismului și al îmbătrînirii,

în ultimii ani, cercetările s-au în
dreptat spre lămurirea relațiilor 
dintre sistemul nervos și cel endo
crin. Elucidarea acestor relații pu- 
tînd oferi cheia pentru înțelegerea 
multor fenomene a devenit proble
ma nr. 1 a endocrinologiei. Apro
fundarea cercetărilor a și dus la a- 
pariția unei noi ramuri a științei — 
neuroendocrinologia, care studiază 
acțiunea sistemului nervos asupra 
glandelor endocrine, cît și a glan
delor endocrine asupra sistemului 
nervos.

sosite la creier („intrările“), acesta 
emite comenzile corespunzătoare 
(„ieșirile"). Destinația lor pot fi 
mușchii scheletului, mușchii orga
nelor interne, glandele.

Informația de comandă se propa
gă prin fenomene fizico-chimice pe 
căile nervoase, adică prin activita
te electrică și prin eliberarea con
comitentă a unor substanțe care u- 
șurează transmiterea informației. 
Mai există însă și o altă cale de 
transmitere a comenzilor, una pur 
chimică. La îndeplinirea complica
telor funcții ale creierului participă 
astfel și „mesageri“ chimici, pro
duși de înseși celulele nervoase, de 
neuronii situați în regiunile din 
creier numite hipotalamus și epita
lamus. Aceștia au, pe lîngă calita
tea de a transmite excitațiile de la 
scoarța cerebrală spre periferie și 
invers, și pe aceea de a secreta sub
stanțe chimice cu rol de hormoni, 
în acest sens se poate spune că o 
parte a sistemului nervos central 
prezintă și o funcție glandulară.

Creierul poate fi privit ca un or
gan care efectuează analiza, sinte
za și integrarea informațiilor din 
mediul intern și extern organismu
lui. Schematizată, funcționarea cre
ierului ar putea fi prezentată ca un 
sistem cu „intrări“ și „ieșiri“. După 
analiza și integrarea informațiilor

Cînd presiunea luminii crește 
de mai multe milioane de ori

Savanții sovietici au 
studiat recent compor
tarea unui lichid sub 
acțiunea razei lumi
noase intense, emise 
de un amplificator de 
lumină (laser). In mod 
obișnuit, trecînd prin- 
tr-un lichid, raza de 
lumină este supusă 
unei absorbții vizibile 
și difuziunii de către

diferitele particule de 
substanță prezente în 
lichid.

Experiențele efec
tuate s-au soldat cu 
rezultate neașteptate. 
Laserul a creat în li
chid, în jurul fiecărei 
particule minuscule, 
cite o bășică de va
pori care difuza lu
mina mult mai puter-

nic decît particula 
respectivă. Sub acțiu
nea razei concentrate 
a laserului apa spar
ge vasul, fiind pro
iectată pînă la înălți
mea de un metru. 
După părerea experi
mentatorilor, aceste 
presiuni depășesc de 
mai multe milioane de 
ori presiunea lumi
noasă directă a razei.

Enigmele unei comete
Intr-un articol pu

blicat în revista ame
ricană „Science News 
Letters", astronomul 
R. Richardson susține 
că un corp ceresc 
și anume cometa 
„Schwassmann-Wach
mann" ar fi alcătuită 
din antimaterie. A- 
ceasta este o formă a 
materiei în care par
ticulele atomilor au 
proprietăți inverse 
celor obișnuite,

exemplu, electronul 
sarcină electrică po
zitivă în locul celei 
negative. Cometa res
pectivă descoperită în 
1925 se distinge prin 
anumite fenomene e- 
nigmatice, cum sînt 
modificări bruște .atît 
ale strălucirii sale, 
cît și ale vitezei și di
recției de mișcare.

Richardson încear
că să lămurească a- 
ceste fenomene prin e-

de 
° 

consecință a procesu
lui de anihilare, pro
vocat de ciocnirea an
timateriei din cometa 
cu materia particule
lor meteoritice. El 
subliniază însă că fe
nomenele amintite s-ar 
putea datora și cioc
nirii cometei cu flu
xuri de plasmă, emi
se de Soare în timpul 
erupțiilor solare.

miterea de energie 
către cometă, ca

Intre cele două sisteme — nervos 
și endocrin — există însă și alte 
legături. în sistemul endocrin glan
da principală este hipofiza, situată 
la baza creierului. Această glandă, 
prin hormonii secretați, coordonea
ză activitatea altor glande endocri
ne, ca tiroida, suprarenala, glande
le sexuale. Dintre cei trei lobi ai 
hipofizei, unul, cel posterior, este 
strîns legat de partea de creier a- 
mintită mai sus și numită hipotala- 
mus, de aici și numele de neurohi- 
pofiză dat acestui lob. Regiunea hi- 
potalamo-hipofizară constituie una 
dintre principalele căi de încruci
șare ale sistemelor nervos și endo
crin. Și o altă glandă endocrină, 
epifiza, situată în șanțul dintre cele 
două emisfere cerebrale, are strînse 
legături cu creierul, cu partea aces
tuia numită epitalamus.

Cu ajutorul microscopului elec
tronic și al tehnicilor moderne de 
cercetare au putut fi descoperite lo
cul de producere, calea specială de 
transport a hormonilor produși de 
celulele nervoase și locurile în care 
aceștia sînt depozitați. A fost pusă 
în evidență astfel existența în or
ganism a două sisteme neurosecre- 
torii distincte : unul hipotalamo-hi- 
pofizar, iar celălalt epitalamo-epifi- 
zar. Primul sistem, fiind studiat mai 
mult este și mai bine cunoscut. 
Hormonii acestui sistem neurosecre- 
tor reprezintă factori stimulatori 
pentru hipofiză. Sub influența lor 
hipofiza, la rîndul ei, stimulează 
prin alți hormoni produși de ea 
glanda tiroidă, glanda suprarenală, 
etc.

îp stabilirea locului de producere 
a hormonilor în cel de-al doilea sis
tem neurosecretor, epitalamo-epifi-

zar, a căii de transport, a locului de 
depozitare a hormonilor, precum și 
în lămurirea structurii acestor hor
moni, colectivul de cercetători con
dus de acad. St. M. Milcu a avut 
o contribuție însemnată, recunoscu
tă și pe plan internațional.

Mesajele sistemului nervos cen
tral se transmit deci nu numai pe 
calea legăturilor nervoase obișnuite 
ci și prin intermediul substanțelor 
secretate de celule ale creierului, 
realizîndu-șe astfel mecanisme neu
roendocrine. Acestea se manifestă 
fie prin eliberarea produșilor hor
monali ai creierului din depozit di
rect în circulația generală a sînge- 
lui, determinînd o acțiune imediată 
asupra diverselor organe, fie prin 
întreruperea în lanțul de transmi
tere a informațiilor creier-organ a 
unuia sau mai multor stadii inter
mediare. în realizarea acestor me
canisme neuroendocrine mai com
plexe, un rol important revine for
mației nervoase denumite „substan
ță reticulară“. Aceasta se întinde în 
tot lungul trunchiului cerebral, cu- 
prinzînd un număr mare de celule 
nervoase care, prin terminațiile lor, 
se împletesc înțr-o rețea cu foarte 
multe noduri de legătură.

de ce apar uneori boli endocrine în 
urma unor boli neurologice.

Acțiunea hormonilor 
asupra sistemului nervos

Un grup dc cercetători francezi în vara aceasta și-au instalat o casă 
originală în Marea Roșie. Ei au trăit o lună întreagă la adîncimea de zece 
metri, pentru a se edifica asupra posibilităților de adaptare a organismu
lui omenesc la aceste condiții. în fotografia de mai sus îi vedem în „sa
lonul“ submarin, jucînd șah și urmărind „baletul” peștilor.

Dirijabil pentru pasageri
In R. F. Germană 

este în curs de elabo
rare un proiect de di
rijabil pentru pasa
geri, cu capacitatea 
de transport de 80 de 
persoane, învelișul cli-

rijabilului nu va fi din 
aluminiu ca 
ci din mase 
armate cu 
sticlă. El se 
cu heliu.

Această navă aeria-

de obicei, 
plastice, 

fibre de 
va umple

nă este destinată 
transportului de 
riști care, de la 
altitudine, vor 
beneficia de o 
vizibilitate spre

tu- 
mică 

putea 
bună 

sol.

Se datorește viața 
radioactivității ?

Cu multe miliarde de ani în urmă nu 
exista încă viață pe Pămînt. Învelișul 
gazos al planetei ,— „atmosfera prima
ră" — ar fi fost alcătuit, după părerea 
unor oameni de știință, dintr-un ames
tec de gaze, cuprinzînd, mai ales metan, 
amoniac, hidrogen și vapori de apă. Pe 
suprafața Pămîntului ar fi existat în 
acea perioadă în abundență elemente 
radioactive care, de-a lungul vremii, 
s-au dezagregat. A avut radioactivitatea 
lor un roi în apariția vieții pe Pămînt ?

O contribuție la lămurirea problemei, 
după cum ne informează ziarul „Die 
Welt", par să ofere experiențele efec
tuate recent în laboratorul de radiații 
„Lawrence“ al Universității din Cali
fornia, Un amestec de gaze corespun
zător celui din atmosfera primară a 
fost supus, timp de citeva ore, cu a- 
futorul unui accelerator liniar, la un 
bombardament de electroni accelerați 
pînă la viteze apropiata de cea a lumi
nii. Analiza spectrală a demonstrat apoi 
că în amestecul gazos s-au format, în 
afară de unele combinații organice, ca 
acizi grași, oxiacizi, aminoacizi, și urme 
infime de adenină.

Adenina este o substanță foarte im
portantă. Ea intră în compoziția acidu
lui adenosintrifosforic (AȚP) care parti
cipă la toate procesele de sinteză și 
transformare a energiei caracteristice 
vieții din celule. Aceste cercetări indi
că deci posibilitatea formării ei în at
mosfera primară a Pămîntului, sub in
fluența radiațiilor. In alt laborator, de 
astă dată sub acțiunea razelor ultravio
lete, la care a fost supus un amestec de 
minereuri fosforice, în prezența „at
mosferei primare", s-a obținut de ase
menea ATP. Intr-adevăr, cu miliarde de 
ani în urmă, razele ultraviolete puteau 
ajunge nestingherite pînă la suprafața 
Pămîntului, pe cînd în prezent sînt ab
sorbite în cea mai mare parte de stra
turile superioare ale atmosferei actuale.

Sistemul nervos central, privit ca 
un mecanism ce colectează și dis
tribuie permanent un număr imens 
de informații, acționează rapid, în 
faze scurte. Efectele endocrine 
însă, deoarece necesită o durată 
mai lungă, se produc în unul sau 
mai multe stadii.

Pentru ca o regiune a creierului 
atît de mică cum e hipotalamusul 
să poată contribui la rezolvarea 
multor cerințe endocrine, ea produ
ce hormoni extrem de activi. Pen
tru a se întări și mai mult acțiunea 
lor, se interpun și o serie de stații 
de amplificare. Astfel 0,1 microgra
me de hormon secretat de hipota- 
lamus determină eliberarea din lo
bul anterior al hipofizei a 1 micro
gram de hormon adrenocorticotrop 
care, stimulînd glanda suprarenală, 
eliberează din aceasta 40 microgra
me de hormoni numiți corticoizi. 
care la rîndul lor au rol în metabo- 
lizarea zahărului (glicogenului) din 
organism, ducînd la depozitarea în 
ficat a 5,6 miligrame de glicogen. 
S-a realizat deci la nivelul aceștor 
stații succesive o amplificare de 
56 000 de ori.

Reprezentînd un întreg,' inter
conectat, sistemul nervos oferă 
turor glandelor endocrine o 
vație bogată iar cu unele 
tre ele, hipofiza și epifiza, se află, 
după cum am văzut, într-o strînsă 
vecinătate. Aceasta înlesnește pri
mirea de către glande a unor sti
muli nervoși direct de la diversele 
etaje ale sistemului nervos central. 
Sub acest aspect se poate înțelege

tu- 
iner- 
din-

Cercetări recente au arătat că 
hormonii din sînge secretați de 
glandele endocrine periferice (tiroi
dă, suprarenală etc.) exercită, la 
rîndul lor, o acțiune de control a- 
supra hipofizei, acest control fiind 
realizat, de astădată, prin interme
diul sistemului nervos central. Ast
fel, colectivul de fiziologi condus de 
acad. Gr. Benetato, utilizînd meto
da „capului și creierului izolat“, a 
demonstrat pe animal că atunci cînd 
legătura dintre cap și trup este a- 
sigurată numai prin căile nervoase, 
unii hormoni își exercită acțiunea 
lor asupra diverselor organe ale 
corpului exclusiv prin intermediul 
sistemului nervos. Deși acest me
canism cuprinde încă multe necu
noscute, cunoaștem astăzi compo
nente importante ale sale : hipota
lamusul și formația reticulară.

Hormonii secretați de glanda ti
roidă au, de asemenea, o importan
tă acțiune asupra sistemului nervos 
central, condiționîndu-i dezvoltarea 
structurală și funcțională. Insufi
ciența tiroidiană survenită la în
ceputul vieții duce la o dezvoltare 
incompletă și imperfectă a sistemu
lui nervos central și la o întîrziere 
în dezvoltarea psihicului. In bolile 
tiroidei există importante simptome 
din partea sistemului nervos, între 
care tulburări ale atenției, memoriei 
și vieții afective.

Perturbările activității glandelor 
endocrine se manifestă și în dinami
ca biocurenților' cerebrali. Ea poate 
fi urmărită cu ajutorul electroence- 
falografului.

Cercetările din ultimul timp pri
vind modificările curenților elec
trici produși de mușchi, transmite
rea influxului nervos în cursul di
minuării sau accentuării activității 
endocrine, contribuie și ele la lămu
rirea legăturilor strînse dintre sis
temul nervos și cel endocrin.

Interdependența dintre cele două 
sisteme, modurile lor de funcționa
re se aseamănă cu mecanismele de 
control și reglare reciprocă ale unor 
sisteme cibernetice. Schematic, func
ționarea unuia dintre cele două sis
teme neuroendocrine ar putea fi 
prezentată astfel : activitate hipota- 
lamică — secreție hipofizară — se
creția glandelor periferice — și 
(din nou) activitate hipotalamică.

■k
„Problema secrețiilor interne este 

una dintre cele mai interesante din
tre cele puse de științele biologice", 
a arătat acad, C. I. Parhon, unul 
din fondatorii endocrinologiei. Stu
diul ei contribuie la cunoașterea u- 
nor procese fundamentale ce șe pe
trec în organismul uman și la ex
plicarea unor stări patologice a că
ror vindecare va deveni posibilă 
prin lămurirea mecanismelor ce le 
produc.

Dr. SILVIU POENARU 
Institutul de endocrinologie 
al Academiei R. P. Romîne

De curînd a luat ființă Institutul de studii sud-est europene. In 
legătură cu obiectivele, structura organizatorică și activitatea de 
perspectivă a acestei noi instituții, prof, univ. MIHAI BERZA, 
membru corespondent al Academiei R. P, Romîne, directorul Insti
tutului, a declarat următoarele unui redactor al Agenției romîne de 
presă „Agerpres" :

Institutul de studii sud-est euro
pene face parte dintre Institutele 
Academiei R. P. Romîne și are ca 
obiectiv cercetarea științifică mul
tilaterală a problemelor șud-estului 
european. El cuprinde patru secții : 
istorie și arheologie ; limbi și lite
raturi ; etnografie, folclor și artă ; 
economie, sociologie, drept. Aceste 
zece discipline vor îmbrățișa un 
larg cîmp de activitate atît din 
punct de vedere al ariei geografice, 
cît și ca întindere în timp, pornind 
de la antichitate și ajungînd în chip 
firesc piuă la inima contemporanei
tății. Noul institut va avea și rolul 
de a continua o tradiție veche în 
știința romîneaseă, la ale cărei în
ceputuri se află figura lui Dimitrie 
Cantemir, iar în vremuri mai noi 
— pentru a ne opri asupra unui 
singur nume — aceea a lui Nico
lae Iorga.

în momentul de față colectivul 
Institutului de studii sud-est euro
pene este preocupat de constituirea 
unei baze documentare și elabo
rarea planului de cercetări pe anul 
viitor. La lucrările ce vor fi efec
tuate aici, la tipărirea de studii, la 
ședințele și sesiunile de comunicări 
vor fi invitați să participe toți cer
cetătorii din țară în măsură să adu
că o contribuție în acest domeniu, 
cărora li se vor adăuga forțe noi și

tinere, îndrumate spre studiile sud- 
est europene.

în activitatea Institutului, un loc 
de seamă îl ocupă colaborarea cu 
instituțiile similare din străinătate 
și în special din sud-eștul Europei. 
Ea va stabili atît prin Asociația 
internațională de studii sud-est eu
ropene, care s-a constituit în pri
măvara trecută în urma hotărîrii 
luate de participanții la Colocyiul 
internațional de civilizații balcani
ce organizat la Sinaia în 1962 sub 
auspiciile și cu ajutorul U.N.È.S.C.Ô., 
cît și direct, între institute. Această 
colaborare va consta din cercetări 
întreprinse în comun, participări la 
reuniuni științifice internaționale 
sau naționale, călătorii de studii și 
conferințe, publicarea de articole ale 
oamenilor de știință de peste hota
re în revista Institutului, ale cărei 
prime fascicole se află sub tipar, 
precum și ale cercetătorilor noștri 
în publicațiile similare din străină
tate.

Prin activitatea sa de cercetare, 
Institutul de studii sud-est eu
ropene va contribui la mai buna 
cunoaștere și apropiere între po
poare, la afirmarea politicii consec
vente, active, pe care statul romîn 
o duce pentru crearea unei zone a 
păcii și înțelegerii în sud-estul con
tinentului nostru, pentru apărarea 
păcii în lume.

PE RÎUL TÎRGULUI
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Cabana Voina

Se spune că rîul ca- 
re-și adună apele de 
pe pantele sudice ale 
masivului Iezer-Păpușa 
a fost numit ,,al tîr- 
gului" încă de pe vre
mea cînd legendarul 
Negru Vodă a poposii 
pe malurile Iui și a 
purces la înălțarea o- 
rașului Cîmpulung.

. Astăzi, de-a lungul 
rîului care, la cîțiva 
kilometri nord de Pi
tești, își unește apele 
cu aie Doamnei, urcă 
o șosea modernă, care 
ajunge pînă în Capi
tală.

Doar 165 kilometri 
separă Bucureștii de 
Cîmpulung-Muscel. Di
stanța scurtă, pe de-o 
parte, frumusețea locu
rilor și monumentele 
vechi și noi, pe de 
altă parte, fac ca acest 
drum să fie parcurs de 
numeroase caravane 
turistice. Aproape la 
ieșirea din Cîmpulung

o șosea locală se des
prinde spre stingă, în
soțind rîul Tîrgului 
pînă sub munte.

Drumul acesta este 
atrăgător în orice ano
timp. Satele Voineșli 
și Lereșli, cu tradițio
nala arhitectură mus- 
celeană, pe care o res
pectă și numeroasele 
construcții noi, fac să 
pară scurți primii 7—8 
kilometri. Mai depar
te, valea rîului Tîrgu
lui se desfășoară cal
mă, printre picioarele 
Strîmbului și munților 
Laiul și Zănoaga.

După valea Rîușoru- 
lui, care vine dinspre 
vest și pe care înain
tează un drum fores
tier, valea se mai în
gustează, strînsă între 
muntele Mușoroaiele 
și Văcărea. După 18 
kilometri de la părăsi
rea drumului național 
cum urci, spre stingă, 
se vede poiana în care

au fost ridicate caba
nele Voina și Păpușa. 
Minunat loc de popas, 
această bază turistică 
este și punctul de ple
care în numeroase ex
cursii mai pretențioase 
spre vîrfurile masivu
lui Iezer-Păpușa. As
censiunile spre aceste 
vîriuri impun o pregă
tire fizică și materială 
completă, mai ales în 
acest sezon. Sînt însă, 
chiar în jurul cabane
lor numeroase locuri 
de plimbare. Amintim 
doar că de la punctul 
de confluență al văilor 
Cuca și Bătrîna, (afla
tă la un kilometru mai 
sus de cabană), se 
poale urca vreo cîțiva 
kilometri pe aceste văi 
pe drumuri forestiere. 
Odată ajunși la caba
ne, se poate găsi ușor 
drumul potrivit pentru 
a încheia cît mai plă
cut excursia pe rîul 
Tîrgului.

(Urmare din pag. III-a)

struirii a 120 de apartamente. 
Frumoasă zestre, cu care Duruș și 
ortacii săi au toate motivele să se 
mîndrească. Despre succesele lor 
s-a vorbiț și la conferința organiza
ției de partid de pe șantierele hidro
centralei.

Cînd l-am întîlnit pe șeful de 
brigadă, tocmai adunase în ju- 
ru-i cîțiva oameni la o mică cons
fătuire de producție. Ascultîndu-1, 
nici n-ai crede că n-a închis ochii 
toată noaptea, rămînînd în conti
nuare și la schimbul de dimineață. 
Atunci cînd se atacă un nou front 
de lucru, Duruș e de neînduplecat, 
chiar dacă maistrul sau inginerul se 
căznesc să-l hotărască să se ducă la 
odihnă. „N-aș avea liniște acasă, 
știind că băieții au greutăți“, caută 
el să dea o explicație.

E tînăr omul acesta cu figura 
zîmbitoare. Abia a împlinit 33 de 
api, dar aproape jumătate din viață 
a trăit-o sfredelind muntele, biru- 
indu-1. Era copilandru încă atunci 
cînd a pornit din Lozna Dejului — 
se pare un adevărat leagăn al mi
nerilor prjcepuți, deoarece de acolo 
sînt și Irimușii, și Rașca, cel care a 
primit titlul de Erou al Muncii So
cialiste la Bieaz, și încă mulți 
alții. Botezul muncii i l-a dat 
tunelul de la Predeal, pentru ca for
marea ca miner să o capete pe șan
tierul liniei ferate Salva-Vișeu. Dar 
adevărata școală, „universitatea“, 
cum îi place să spună, a fost Bica- 
zul, de care îl leagă cele mai fru
moase amintiri. Acolo, la poalele 
Ceahlăului i ș-a născut și primul 
copil, Silvia. Cel de-al doilea copil, 
Cornelia, a văzut lumina zilei la 
Argeș.

De la Bicaz, Duruș a venit la Ar
geș laolaltă cu 10 oameni din bri
gada sa. Toți — unul și unul. As
tăzi, brigada numără 46 de mineri. 
Și dacă ai să urmărești munca fie
căruia, prea mici sînt deosebirile 
dintre unul și celălalt. Cu adevărată 
artă de pedagog, Duruș s-a îngrijit 
ca ortacii săi să deprindă tainele 
meseriei și nu numai atît, dar să o 
stăpînească din ce în ce mai bine. 
Unii dintre ei n-au mai lucrat în

șubteran, „n-au mirosit aerul gale
riei“, cum spune șeful brigăzii. Pînă 
la începerea lucrărilor de pe Argeș 
erau ori tăietori de lemne, ori lu
crau pămîntul prin satele din îm
prejurimile șantierului. I-a primit 
cu dragoste în brigadă, i-a ajutat, și 
la locul de muncă, dar și atunci 
cînd au fost trimiși la cursurile de 
calificare. De multe ori, duminica 
dimineața cine bătea la ușa locuin
ței lui ? Erau tinerii loan Pocol, 
Anghel Nemes, Ion Cîmpeanu, care, 
timizi, se scuzau în fața soției șe
fului de brigadă pentru deranj. Iar 
apoi, ceasuri întregi stăteau plecați 
împreună deasupra caietelor de la 
cursuri, deslegînd problemele mai 
complicate. Cînd ortacii cei tineri se 
mai sfiau să vină acasă, îi căuta el, 
se ducea seara la dormitor și, ui- 
tînd de osteneală, îi ajuta să învețe. 
Duruș nu se codea să ceară la rîn- 
du-i lămuriri maiștrilor sau ingine
rilor cum trebuie făcută perforarea 
sau betonarea unui sector mai greu. 
Și dacă schimbul de noapte este as
tăzi la nivelul celor de zi, dacă să
geata de pe graficul calității suie 
mereu, meritul mare îl are înainte 
de toate șeful de brigadă, comunis
tul Auguștin Duruș.

Frumusețea caracterului său se 
poate desprinde și din următorul e- 
pisod. L-am întrebat pe Duruș, pre
zent fiind și șeful unei brigăzi ve
cine cu care se află în întrecere, cea 
condusă de Traian Irimuș, care din
tre ele este mai bună. Primul a stat 
o clipă pe gînduri și a răspuns : „E 
drept că la noi disciplina muncii e 
la înălțime, că stăm bine cu planul, 
dar nici vecinii noștri nu sînt mai 
prejos“. Prilej însă pentru Irimuș 
să răspundă îndată : „Brigada lui 
Duruș este cea mai bună. Merită 
toate laudele“.

De neuitat va rămîne pentru oa
menii care muncesc cu pasiune sub 
albia Argeșului la peste o sută de 
metri adîncime ziua cînd au primit 
în mijlocul lor pe conducătorii de 
partid și de stat. înalta apreciere 
pe care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dat-o muncii și 
realizărilor lor este un puternic 
imbold spre noi izbînzi în munca 
lor frumoasă, eroică.
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Ne aflăm la centrala interurba- 

nă-București. Telefoniste cu halate 
albe și căști la urechi, aparate pe 
portativul cărora se aprind și se 
sting zeci de beculețe. Știți cite 
voci trec zilnic pe la urechile tele
fonistelor? Peste 25 000 !

Pentru buna deservire a cetățeni
lor care solicită convorbiri interur
bane, Direcția P.T.T.R. a Capitalei 
și a regiunii București a luat în ul
timii ani o serie de măsuri. Printre 
altele, de a se asigura legăturile pe 
mai multe trasee posibile, alegîn- 
du-se de fiecare dată cele mai con
venabile. Aceasta a permis reduce
rea timpului de așteptare pen
tru obținerea unei legături chiar 
și pe direcțiile cele mai solicitate. 
Utilarea tehnică modernă a contri
buit la asigurarea unei mai bune 
audiții.

Posturi și aparate noi

In ultimii doi ani au fost date 
în funcțiune centralele automa
te de mare capacitate București- 
Sud, București-Est și s-a extins cu 
încă 2 000 de linii centrala Sud-Est. 
O altă mare centrală — Sud-Vest —

Prilej de adîncire a unor tradiționale legături de prietenie
La înapoierea în țară, membrii de

legației romîne care au participat în 
Franța la „Zilele culturii romînești“ 
au avut o convorbire cu redactorii 
Agenției romîne de presă, „Ager- 
pres“, Nicolae Vamvu și Leon Talpă.

„Manifestările care au avut loc cu 
prilejul „Zilelor culturii romînești“ 
la Paris — a declarat acad. Tudor 
Vianu — s-au situat în atenția opi
niei publice din Franța, contribuind 
la o mai bună cunoaștere reciprocă 
a valorilor spirituale, la strîngerea 
unor tradiționale legături de priete
nie. Ele au ilustrat faptul că schim
burile culturale dintre cele două 
țări, statornicite cu multă vreme în 
urmă, au astăzi largi posibilități de 
dezvoltare, intensificîndu-se an de 
an, pe baza unui program cultural, 
încheiat între R. P. Romînă și 
Franța.

In capitala Franței a fost organi
zată o expoziție de scenografie ro- 
mînească, care a fost vizitată cu in
teres; a fost prezentat în premieră 
filmul lui Ion Popescu-Gopo „Pași 
spre lună". Conferințele ținute de 
profesorii romîni, membri ai delega
ției, au fost urmărite cu atenție.

Ministerul de Externe, împreună 
cu Ministerul Educației Naționale 
din Franța au organizat pentru 
membrii delegației romîne excursii 
deosebit de interesante. In Norman-

Rezerve și posibilități de scurtare 
a duratei de execuție a investițiilor

(Urmare din pag. I-a)

Durata normată are în vedere nu 
numai o eșalonare tehnologică a 
proceselor de construcție ci și folo
sirea rațională a resurselor. Există 
metode ca, de pildă, metoda succe
siunii suprapuse sau metoda parale
lă, care reduc și mai mult durata de 
execuție. Studii tehnice comparative 
ne duc, din acest punct de vedere, 
la așa numita „durată optimă“. Pen-' 
tru reducerea duratei de execuție cît 
mai aproape de cea optimă, este ne
cesară creșterea maximă a prefabri- 
cării și mecanizării lucrărilor, execu
tarea construcțiilor în lanț continuu. 
Executarea structurii de rezistență 
din prefabricate se face mai repede 
decît cea monolit (de circa 3 ori), 
permițînd în același timp executarea 
imediată și a altor lucrări, cum ar 
fi montarea de utilaj tehnologic, de 
instalații de forță, tencuieli etc.

Folosirea de prefabricate din be
ton armat la executarea lucrărilor 
industriale s-a extins mult. La fa
brica de saci de la Combinatul de 
celuloză și hirtie Suceava durata de 
execuție a fost scurtată cu aproape 
6 luni, realizîndu-se în același timp 
și o mare economie de material lem
nos prin executarea structurii de re
zistență din stîlpi prefabricați și 
ferme din beton armat precompri- 
mat.

Folosirea pe scară mai largă a pre
fabricatelor este frînată uneori de 
rămînerea în urmă a tipizării ele
mentelor din beton armat pentru 
construcții industriale, cît și de 
creșterea prea lentă a producției de 
prefabricate. Este nevoie ca insti
tutele de proiectare să depună în 
continuare eforturi pentru preve
derea în proiecte, în toate cazurile 
posibile, a prefabricatelor din beton 
armat.

Extinderea mecanizării proceselor 
de lucru pe șantiere constituie un 
mijloc important pentru reducerea 
duratei de execuție a lucrărilor de 

se află în construcție. De la începu
tul anului și pînă acum au fost 
montate încă 10 000 de posturi tele
fonice noi.

A fost extins și noul sistem de 
posturi prin centrale de bloc, care 
permite, în cadrul complexelor de 
locuințe, instalarea unui mare nu
măr de telefoane la domiciliu. Da 
sfîrșitul acestui an vor exista cen
trale de bloc cu peste 11 000 de 
linii. în momentul de față se află 
în montaj avansat încă 7 centrale 
automate de bloc — 5 în noul car
tier din Balta Albă și 2 în șoseaua 
Viilor. Ele vor face posibilă insta
larea altor 1 400 de posturi.

In ultimii ani a început monta
rea aparatelor de tip nou, cu car
casă din material plastic, fabricate 
la „Electromagnetica“. Aceste apa
rate au un aspect plăcut, sînt co
lorate, ușoare și — lucru principal 
— au sonerie reglabilă. Pînă acum 
s-au instalat în Capitală peste 7 400 
de asemenea aparate.

Pentru o informare mai bună a 
cetățenilor, se află în prezent în 
pregătire o nouă carte de telefon, 
completată la zi. Abonații vor pu

Inferviu acordat de membrii 
delegaflei romîne care au participat 

în Franța la „Zilele culturii 
romînești"

dia am vizitat orașul Căen, recon
struit, care se mîndrește astăzi cu 
cea mai modernă și cea mai bine u- 
tilată universitate a Franței. Călăto
ria a continuat pe coasta normandă, 
peste podul de la Trancaville, admi
rabilă lucrare inginerească, prin 
Rouenul întinerit. Am poposit apoi 
în orașele istorice din sudul Fran
ței. La Montpellier și Lyon am ți
nut conferințe cu prilejul inaugură
rii unor lectorate de limba și lite
ratura romînă.

„In timpul șederii noastre în 
Franța — a declarat acad. Th. Bur- 
ghele, rectorul Institutului medico- 
farmaceutic din București — am a- 
vut ocazia să vizităm numeroase in
stitute științifice medicale și de cer
cetare. Am vizitat noua Facultate de 
științe de pe Quay d’Orsay, grupul 
de laboratoare de la Gif-sur-Yvette, 
precum și institutele de cancer și 
neurochirurgie din Lyon, instituții 
moderne, create în ultimii ani, în 
care se depune o muncă deosebită 

construcțil-montaj. In acest dome
niu s-au realizat progrese impor
tante. Gradul de mecanizare a lu
crărilor de săpături a atins în anul 
1963 circa 81 la sută. Se execută me
canizat și centralizat aproape în
treaga cantitate de betoane; cimen
tul în vrac este transportat de la 
vagon pînă la punerea în operă cu 
mijloace pneumatice. La terminarea 
lucrărilor secției de electroliză de 
la o uzină din Baia Mare, în numai 
12 luni, a contribuit în mare măsură 
executarea mecanizată a lucrărilor 
de săpături, montarea prefabricate
lor din beton armat și a construc
țiilor metalice, asamblate anterior, 
la sol. La amplasarea utilajelor teh
nologice grele s-au folosit macara
le puternice în locul stîlpilor de 
montaj.

întreprinderile de construcții din 
cadrul ministerului nostru au fost 
dotate cu un parc de utilaje moder
ne, de mare productivitate. Randa
mentul acestor utilaje poate fi însă 
îmbunătățit. Este necesar ca unele 
utilaje să fie folosite în 2 schimburi, 
iar altele chiar în 3 schimburi. In 
acest scop se cer luate măsuri pen
tru școlarizarea conducătorilor de 
utilaje, pentru asigurarea unor con
diții bune de muncă constructorilor 
la punctele de lucru — lumină, dru
muri, front de lucru ețc. Totodată, 
trebuie redus timpul de imobilizare, 
îmbunătățindu-se activitatea atelie
relor mobile de reparații și aprovi
zionarea cu piese de schimb. La 
Trustul de utilaj greu, unele macara
le turn au stat în reparații capitale 
peste un an. Completarea utilajelor 
de construcție existente prin folo
sirea în mai mare măsură a credi
telor de mică mecanizare, adoptarea 
pe scară largă a sistemului de plată 
al utilajului pe unități fizice (mc. 
tonă, mp) de lucrări de construcții- 
montaj — sînt, de asemenea, pro
bleme strîns legate de creșterea pro
ductivității parcului de utilaje.

Folosirea la maximum a mecani

tea înscrie — la cerere — și pe 
membrii de familie.

De ce răspunde greu 03 7

Facem o vizită la serviciul de in
formații 03. O sală modernă, în mij
locul căreia tronează „Cardexul“, o 
imensă, și originală carte de telefon 
cu file metalice care se învîrtesc în 
jurul unui ax. Bineînțeles, am în
ceput cu întrebarea : „De ce răspun
deți atît de greu ?"

— Luați puțin loc aici și veți ve
dea, ne invită supraveghetoarea Eu
genia Șincan.

Stăm alături de telefonista Stela 
Tudor. La fiecare operatoare sună în 
același timp cîte doi solicitanți. Ste
la Tudor răspunde cu promptitudi
ne ; așteptarea nu durează mai mult 
de cîteva secunde. Dar iată și întîr- 
zieri, Cineva cere : „Doresc numărul 
abonatului Georgescu din strada...“ 
„Nu știți cumva și numele mic ?“. 
„Nu !“ — sună răspunsul. Ce e de 
făcut ? Solicitantului trebuie să i se 
răspundă. Și atunci operatoarea în
cepe să cerceteze pe rînd filele cu 
cei peste 2 000 de abonați cu numele 
Georgescu, pînă îl găsește pe cel care 
stă la adresa indicată. Acesta este 
un aspect al chestiunii. Totuși, nu
mărul solicitanților la 03 este mare, 
iar măsurile Direcției P.T.T.R. pen
tru mai buna funcționare a acestui 
serviciu, și înainte de toate pentru 
extinderea capacității de deservire, 
se lasă încă așteptate.

Telefoanele publice

In București sînt instalate peste 
3 200 de asemenea telefoane. In 
diferite puncte ale Capitalei au fost 
instalate 40 de cabine noi. Montarea 
lor va continua. Chiar în momentul 
de față se studiază, în colaborare cu 
Secțiunea de arhitectură și sistema
tizare a Sfatului popular al Capitalei, 
un model modern, care să se integre
ze în noua urbanistică a orașului. 
Pînă atunci ar fi însă necesar ca în 
amplasarea posturilor publice să se 
țină seama și de faptul că în locuri 
foarte zgomotoase convorbirile nu se 
pot efectua în condiții corespunză
toare. La aceasta ar mai trebui a- 
dăugat că întreținerea multor apa
rate mai lasă de dorit, că deseori ele 
nu sînt golite la timp de monede. 
E de dorit deci ca întreținerea și 
buna funcționare a telefoanelor pu
blice să constituie preocupări per
manente.

VASILE TINCU

de cercetare și de asistență pu
blică“.

Din convorbirile cu personalități 
științifice în domeniul geologiei a- 
plicate, zăcămintelor de minerale u- 
tile, geochimiei, prilejuite de vizita
rea unor instituții de specialitate și 
de conferințele pe care le-am ținut 
la Sorbona și Grenoble — a spus 
acad. Nicolae Fetrulian, rectorul In
stitutului de petrol, gaze și geologie 
— a reieșit în mod evident aprecie
rea remarcabilă de care se bucură 
peste hotare știința romînească de 
specialitate. De altfel, lucrările din 
acest domeniu de activitate erau în 
bună parte cunoscute din publicații
le Academiei R. P. Romîne pe care 
le-am întîlnit în multe biblioteci.

Oamenii de știință francezi au a- 
rătat mult interes în problemele mo
derne de metalogenie și de petrochi
mie, probleme care preocupă pe spe
cialiștii din întreaga lume, între 
care și pe specialiștii țării noastre. 
Cercetătorii francezi și-au manifes
tat, de asemenea, dorința de a face 
un schimb de experiență mai larg 
cu țara noastră.

„Zilele culturii romînești“ — a în
cheiat acad. N. Petrulian — au con
tribuit la o mai bună cunoaștere a 
vieții noastre culturale și științifice 
în Franța, la adîncirea relațiilor cu 
vechi tradiții dintre cele două țări.

zării și a prefabricatelor cere în mod 
obligatoriu introducerea unui ele
ment important al industrializării — 
metoda rapidă de executare a lu
crărilor în lanț continuu. Această 
metodă rațională asigură o bună or
ganizare a procesului tehnologic de 
construcții, înlătură pierderile de 
timp și de manoperă. S-a dovedit 
în mod practic că prin aplicarea a- 
cestei metode coeficientul de neuni- 
formitate la turnarea betonului s-a 
redus de 2—3 ori ; productivitatea 
crește cu 15—25 la sută, costul lu
crărilor scade cu 4—5 la sută, iar 
durata de execuție se reduce cu 
20—30 la sută față de cea prevăzută 
în normative. Pentru asigurarea 
„lanțului continuu“ se impune de
vansarea proiectelor față de execu
ție, întocmirea proiectului de orga
nizare care să prevadă executarea 
lucrărilor în ordinea fluxului teh
nologic, asigurarea la timp cu forțe 
de muncă, materiale, utilaje de con
strucție și tehnologice etc.

în grăbirea ritmului de execuție, 
în respectarea termenelor de dare 
în funcțiune a noilor obiective un 
mare rol are aprovizionarea la timp 
cu materiale și utilaje tehnologice, 
în această privință avem nevoie și 
de sprijinul unor ministere. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini ne-ar ajuta mult dacă ar 
cere mai insistent întreprinderilor 
sale care au obligații față de șan
tiere să livreze la timp armăturile, 
ventilele și alte materiale, din lipsa 
cărora nu pot fi date în funcțiune 
unele instalații chimice. Un sprijin 
mai mare așteptăm și din partea 
unor unități ale Ministerului Eco
nomiei Forestiere. în ce privește li
vrarea traverselor normale și spe
ciale necesare pentru rețelele de 
cale ferată. în același timp și între
prinderile din cadrul direcției noas
tre generale de construcții-montaj 
sînt chemate să-și îmbunătățească 
munca, să stabilească mai just și la 
timp necesarul de materiale și de

INFORMAȚII TELEGRAME EXTERNE
CU PRILEJUL ZILEI 

INDEPENDENȚEI NAȚIONALE 
A FINLANDEI

Cu prilejul zilei independenței na
ționale a Finlandei, ambasadorul la 
București al acestei țări, Martti Sa- 
lomies, a oferit vineri o recepție.

Au luat parte acad. Ștefan S. Ni
colau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe 
și altor ministere, ai unor instituții 
centrale, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE INDONEZIENE

Delegația economică indonezia nă, 
care s-a aflat în Capitală și a purtat 
discuții la Ministerul Comerțului 
Exterior, a părăsit vineri țara noas
tră. în timpul vizitei a avut loc un 
schimb de vederi privind posibilită
țile de intensificare a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Delegația, condusă de Soejono 
Ongko, ministrul adjunct al agricul
turii, a fost salutată la plecare de 
Nicolae Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum și de 
funcționari superiori din acest mi
nister. Au fost de față Sukrisno, 
ambasadorul Indoneziei în R.P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul R.P. Polone în R.P. 

Romînă, Wieslaw Sobierajski, a or
ganizat o întîlnire prietenească cu 
prilejul acordării titlului de „doctor 
honoris causa“ a Universității din 
Torun acad. Raluca Ripan. Au parti
cipat Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, membri ai 
prezidiului Academiei R.P. Romîne, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, vineri după-amiază 
a avut loc la Institutul de istorie al 
Academiei R. P. Romîne din Capi
tală o festivitate organizată cu pri
lejul împlinirii a 250 de ani de la 
nașterea marelui scriitor și filozof 
francez Denis Diderot.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Tudor Vianu. Despre 
viața și opera marelui om de cultu
ră francez, unul din fondatorii En
ciclopediei, au vorbit Dan Bădărău 
și Alexandru Dima, membri cores
pondenți ai Academiei. (Agerpres)

Pentru sănătatea oamenilor 
muncii

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — în 
regiunea Galați a crescut rețeaua sani
tară și numărul lucrătorilor care o de
servesc. în orașele și satele regiunii 
funcționează 216 circumscripții sani
tare și 143 case de nașteri, deservite 
de 945 medici și 3930 de lucrători sa
nitari medii, cu 2159 mai mulți decît 
în urmă cu 8 ani.
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De vînzare la unitățile coopera
ției de consum, librării și debi

tele O.C.L. 1 leu exemplarul.

utilaje, să le contracteze în termen 
și să urmărească îndeaproape livra
rea lor.

Scurtarea duratei de execuție a 
noilor obiective chimice presupune 
în același timp ridicarea continuă 
a calității lucrărilor. Nu poate fi 
un titlu de laudă pentru colectivul 
unui șantier că a executat repede o 
lucrare, în timp ce calitatea e ne
corespunzătoare. în ultimii ani s-au 
făcut progrese însemnate în ridica
rea calității lucrărilor. Toate între
prinderile noastre posedă laboratoa
re de șantier dotate cu aparate și 
dispozitive moderne și încadrate cu 
tehnicieni necesari. Totuși se mai 
constată unele deficiențe de calita
te — betoane executate necorespun
zător, izolații termice și hidrofuge 
defectuoase, lucrări de protecție 
antiacidă care au trebuit să fie re
făcute și altele. Se impune ca direc
ția tehnică din Direcția generală de 
construcții-montaje uzine chimice și 
rafinării, împreună cu Laboratorul 
central, să găsească căile de ridicare 
în continuare a calității lucrărilor, 
de înlăturare operativă a diferitelor 
defecțiuni care se ivesc pe șantiere.

•k

Partidul și guvernul acordă o deo
sebită atenție dării în funcțiune în- 
tr-un termen cît mai scurt a im
portantelor obiective ale industriei 
chimice prevăzute în Directivele 
Congresului al III-lea al partidului, 
între 12—14 noiembrie a,.c„ condu
cători de partid și de stat, în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au vizitat marile șantiere ale in
dustriei chimice din regiunile Argeș, 
Oltenia, Bacău. Ploiești și București, 
remarcînd și apreciind ritmul viu al 
execuției lucrărilor, eforturile pro- 
iectanților și constructorilor de a 
realiza construcții economice și de 
bună calitate. Aprecierile făcute, 
precum și îndrumările date în ce 
privește problemele principale care 
condiționează realizarea în cel mai 
șcurt timp a capacităților proiecta
te constituie un nou imbold pentru 
constructorii și montorii de pe șan
tiere în desfășurarea mai intensă a 
activității lor în vederea realizării 
înainte de termen și la un nivel ca
litativ cît mai înalt a capacităților 
de producție planificate.

Ședința Consiliului de Miniștri al II. R. $. S.
Aprobarea planului dezvoltării economiei nationale și al bugetului 

pe anii 1964—1965
MOSCOVA 6 (Agerpres). - La 6 

decembrie a avut loc la Moscova 
ședința Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., sub președinția lui N. S. 
Hrușciov, în cadrul căreia au fost 
aprobate proiectele planului dez
voltării economiei naționale și al bu
getului de stat pe anii 1964—1965. 
Rapoartele cu privire la aceste pro
iecte au fost prezentate de către 
Piotr Lomako, președintele Comite
tului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., și de ministrul de finanțe, 
Vasili Garbuzov.

Un interviu al președintelui Algeriei
ALGER 6 (Agerpres). — Președin

tele Algeriei, Ben Bella, a acordat 
ziarului „Le Peuplé“ un interviu. 
Printre sarcinile imediate el a men
ționat necesitatea „lărgirii bazei re
voluționare“ și „consolidarea parti
dului F.L.N.“.

El a subliniat importanța Congre
sului Frontului de eliberare naționa
lă din Algeria ce urmează să se în
trunească în maximum 4 luni. A re
amintit. apoi, că a fost creată o co
misie pentru pregătirea congresului, 
că aceasta și-a început lucrările și a

încheierea sesiunii F. A. O.
ROMA 6 (Agerpres).— La 5 de

cembrie la Roma au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 12-a sesiuni a con
ferinței F.A.O. (Organizația Națiuni
lor Unite pentru alimentație și agri
cultură). La lucrările conferinței, 
care au început la 16 noiembrie, au 
participat peste 150 de reprezentanți 
din 104 țări ale lumii. Din partea 
țării noastre a participat o delegație 
condusă de Eugen Alexe, vicepreșe-

Ridicarea imunității 
parlamentare lut Strauss

BONN 6 (Agerpres). — Comisia 
pentru imunități a Bundestagului 
vest-german a hotărît ridicarea 
imunității parlamentare lui Franz 
Josef Strauss, președintele Partidu
lui creștin-social (ramura bavareză 
a Uniunii creștin-democrate).

Hotărîrea comisiei pentru imuni
tăți va trebui aprobată de către 
Bundestag.

Cererea de a se ridica imunitatea 
parlamentară lui Strauss a fost pre
zentată de către parchetul din Bonn 
în legătură cu rolul jucat de aces
ta, acum cîteva luni, în calitatea sa 
de ministru de război în arestarea 
arbitrară a redactorului șef adjunct 
al săptămînalului vest-german „Der 
Spiegel“, Konrad Ahlers.

inuRlarca alegerilor generale 
în Rhodesia fie nord

LUSAKA 6 (Agerpres).— Guver
nul Rhodesiei de nord a anunțat că 
primele alegeri generale în baza noii 
constituții vor avea loc în acest te
ritoriu la 20—21 ianuarie. Noua 
constituție conferă populației afri
cane drepturi electorale mult mai 
largi decît în trecut.

Pentru viitoarele alegeri își vor 
desemna candidați principalul partid 
al populației africane, Partidul unit 
al independenței naționale, condus 
de Kenneth Kaunda, precum și par
tidul Congresul Național African, 
condus de Harry Nkumbula. Aceste, 
două partide alcătuiesc în prezent 
coaliția guvernamentală în Rhode
sia de nord.

La alegeri vor putea lua parte, de 
asemenea, locuitorii de origină eu
ropeană.

Spartachiada de iarnă în regiunea Cluj
CLUJ (prin telefon). La Cluj au 

avut loc zilele trecute trei mari ac
țiuni de masă desfășurate în cadrul 
Spartachiadei de iarnă. Cu această 
ocazie numeroși participanți și-au 
trecut și probe din cadrul con
cursului pentru insigna de polispor
tiv.

Pe stadionul Rapid, peste 1000 
de tineri și tinere s-au aliniat la 
startul întrecerilor din cadrul spar
tachiadei. Cei mai mulți participanți 
au prezentat asociațiile sportive de 
la fabrica de pielărie și încălță
minte (459), Uzina Carbochim (383), 
Unirea (250).

Campionatul republican 
masculin de șah

Aseară s-au disputat partidele 
din cea de-a 6-a rundă a Campio
natului republican masculin de șah. 
Jucînd cu piesele negre, maestrul 
internațional Theodor Ghițescu l-a 
învins în 43 de mutări pe G. Ale- 
xandrescu. Soos, cu piesele albe, 
l-a obligat pe Șutiman să ce
deze la mutarea 24, în timp ce Tro- 
iariescu, cu negrele, a pierdut la 
S,zabo. Partidele Mititelu-Gunsber- 
ger, Pavlov-Radovici, Nacht-Cio- 
cîltea, Neamțu-Reicher și Stanciu- 
Nacu — s-au încheiat remiză. S-au 
întrerupt partidele Partoș-Șuteu și 
Vaisman-Botez.

în clasament conduce Ghițescu 
cu 4,5 puncte, urmat de Soos — 4 
puncte și o partidă întreruptă, Ra
dovici — 4 puncte. Astăzi se des
fășoară runda a 7-a, (Agerpres)

La baza proiectului de plan a 
stat linia dezvoltării cu precădere a 
celor mai importante ramuri indus
triale. Măsurile prevăzute sînt în
dreptate, în primul rînd, spre dez
voltarea cu prioritate a industriei 
chimice, spre accelerarea dezvoltă
rii agriculturii, spre ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al poporului.

Ambele proiecte vor fi supuse 
spre examinarea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

stabilit deja unele probleme ce vor 
trebui studiate.

Răspunzînd unei întrebări, Ben 
Bella a afirmat că, prin asentimentul 
ce și l-a dat la crearea și la stabi
lirea componenței comisiei de orga
nizare a congresului, colonelul Mo- 
hand Ou El Hadj, cunoscut pentru 
participarea la acțiunile dizidenților 
din Kabylia, „a îndeplinit un act po
zitiv“. Președintele algerian a sub
liniat, însă, că nu recunoaște nici o 
altă organizație sau partid în afară 
de F.L.N.

dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, președintele Comitetu
lui național al R.P. Romîne pentru 
F.A.O. Conferința F.A.O. a adoptat 
o serie de rezoluții în legătură cu 
activitatea de viitor a organizației, 
a reales pe Binay Ranjan Sen (In
dia) în funcția de director general 
al F.A.O., a aprobat bugetul organi
zației pe 1964—1965. Au fost com
pletate cele trei locuri ale Consiliu
lui F.A.O. pe perioada noiembrie 
1963 — decembrie 1966, fiind aleși 
ca membri Finlanda, Franța și An
glia, iar pentru locurile de membri 
ai Consiliului F.A.O. pe perioada ia
nuarie 1965—noiembrie 1967 au fost 
aleși ca membri R.F. Germană, Gre
cia și Polonia. Sesiunea a adoptat o 
hotărîre prin care se interzice Uniu
nii Sud-Africane de a mai participa 
la reuniunile regionale sau de altă 
natură ale F.A.O.

în ultima zi a lucrărilor sale, con
ferința a scos în evidență necesita
tea continuării campaniei mondiale 
împotriva foametei pînă în anul 
1965. A fost adoptată o rezoluție 
care cere directorului general al 
F.A.O, să prezinte la viitoarea se
siune a conferinței un raport asu
pra rezultatelor deja obținute >penr 
tru a putea fi definită orientarea 
viitoare a campaniei. Rezoluția’ atri
buie, de asemenea, directorului ge
neral al F.A.O. sarcina de a prezen
ta un raport de ansamblu la urmă
toarea conferință, cît și la viitorul 
Congres mondial de alimentație. 
(Asemenea congrese vor avea loc la 
intervale de 4 sau 5 ani).

Pregătiri în vederea conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare

MANILA 6 (Agerpres). — în șe
dința din" 5 decembrie, participanții 
la Conferință ministerială a Comi
siei economice a O.N.U. pentru Asia 
și Extremul Orient de la Manila au 
fost adoptate două rezoluții.

Una din rezoluții, prezentată de 
India și adoptată în unanimitate, 
prevede că țările Asiei și Extremu
lui Orient se vor prezenta la Con
ferința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare de la Geneva cu un punct 
de vedere comun. Obiectivele urmă
rite prin adoptarea acestei rezoluții 
sînt de a asigura produselor din

In aceleași zile, pe stadionul din 
parcul orașului, Clubul sportiv șco
lar a organizat un concurs de mare 
amploare la care au participat peste 
800 de elevi și eleve din Cluj, iar 
pe stadionul „Babeș-Boliay“ s-au 
întrecut peste 1 000 de studenți din 
Centrul universitar Cluj.

Pe regiune, totalul participanților 
la primele concursuri din cadrul a- 
cestor competiții de masă se ridică 
la peste 20 000. Pînă în prezent cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
Clubul sportiv muncitoresc Cluj, 
Clubul sportiv școlar raionul Turda 
și raionul Dej.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© Din cauza timpului nefavorabil, e- 

chipa masculină de handbal a R.F. Ger
mane nu a putut să-și continue drumul 
de la Belgrad la București, astfel că me
ciul care urma să-l dispute aseară cu e- 
chipa R. P. Romîne a fost contramandat.

® La Hanoi si în alte localități din R. D. 
Vietnam se desfășoară turneul internațio
nal de fotbal la care participă echipele 
cluburilor sportive militare din țările socia
liste. Echipa Steaua București a susținut 
primul meci din preliminarii cu formația 
„1 August" R. P. Chineză pe care a în
vins-o cu scorul de 3—1.

Rezultate înregistrate în celelalte parti
de : Selecționata din R.P.D. Coreeană — 
Selecționata din R. D. Vietnam 4—0 ; 
Partizan Tirana —' Honved Budapesta (e- 
chipa de tineret), 4—0; T.S.K.A. Mosco
va — Selecționata R.P.D. Coreeană 2—0 ; 
Partizan Tirana — Ț.D.N.A. Sofia 2—1; 
Vorwaerts Berlin — „1 August" R. P. Chi
neză 2—I. Formațiile participante sînt îm
părțite în 4 grupe. Din fiecare grupă, pri
mele două clasate se califică pentru sfer
turile de finală.

Plenara 
a C. C. al

lărgită
P. IVI. S. U.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., la 
5 decembrie a avut loc o ședință 
lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar.

Participanții la ședință au ascul
tat și au aprobat în unanimitate da
rea de seamă prezentată de Rezsô 
Nyers, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
asupra unor probleme actuale de 
politică economică. Miklos Ajtai, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U. și președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, a prezentat apoi directivele 
cu privire la planul economiei na
ționale pe anul 1964.

Jânos Kădâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a prezentat o dare 
de seamă cu privire la unele pro
bleme organizatorice și a făcut pro
puneri în numele Biroului Politic.

Comitetul Central a hotărît să-și 
lărgească Secretariatul și să creeze 
noi secții în cadrul aparatului său.

Comitetul Central a ales ca se
cretari pe Lajos Cseterki, Mihaly 
Koron și Istvan Szurdi.

Declarația Biroului 
Politic al P. C. Francez

PARIS 6 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o decla
rație în problemele legate de lupta 
pentru pace și de acțiunea pentru 
elaborarea unui program democra
tic comun.

în declarație se vorbește despre 
acțiunile de masă din Franța îm
potriva forței nucleare de șoc, pen
tru strîngerea de semnături pe a- 
pelul care cere aderarea Franței la 
Tratatul de la Moscova. Se subli
niază, totodată, „necesitatea de a 
se continua și întări lupta comună 
a comuniștilor și socialiștilor, lupta 
tuturor forțelor iubitoare de pace".

Partidele comunist și socialist și 
toate celelalte forțe democratice, 
se arată în declarație, pot să ajungă 
la un acord privind conținutul unui 
program comun care să prevadă, 
printre altele, instaurarea democra
ției, îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii, naționa
lizarea monopolurilor, promovarea 
unei politici externe îndreptate 
spre dezarmare și coexistență paș
nică.

Crearea unei catedre 
de limbă și literatură romînă 
la Universitatea din Belgrad

BELGRAD 6 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Vineri diminea
ța, la facultatea de filologie a Uni
versității din Belgrad s-a deschis — 
în cadrul secției de romanistică — 
catedra de limbă și literatură ro
mînă. Prof. dr. Radu Flora, șeful 
catedrei de limbă și literatură 
romînă, a prezentat comunicarea 
„Contribuții la metodologia studierii 
relațiilor sîrbo-romîne pe plan 
lingvistic și cultural“.

Extremul Orient debușeuri și pre
țuri „rezonabile“ pe piețele occi
dentale și realizarea unei cooperări 
mai strînse. între țările Asiei. Ex
tremului Orient, Africii. Americii 
Latine și Orientului Mijlociu.

Cealaltă rezoluție preconizează li
beralizarea comerțului și o mai 
bună colaborare economică între di
versele regiuni ale Asiei și Extre
mului Orient, crearea unei bănci a- 
siatice de dezvoltare, armonizarea 
planurilor de producție.

La 6 decembrie conferința și-a în
cheiat lucrările.

în editura U.C.F.S.

Noi cărți sportive 
și turistice

GIMNASTICA ÎN PRODUCȚIE (200 
pag.; 6 lei).— Una din formele simple 
de practicare în masă a exercițiilor fizice 
o constituie gimnastica în producție. Lu
crarea de față — scrisă de Cherteș Efrem 
Si Mihail Dorel — vine în ajutorul celor 
care doresc să practice această formă de 
activitate fizică si al celor care se ocupă 
de organizarea ei. Ilustrarea cărții cu foto
grafii ș! numeroase schițe ale exercițiilor 
descrise îi mărește accesibilitatea.

CEAHLĂUL ȘI LACUL DE LA BI- 
CAZ (356 pag. ; 11 lei).— Amatorii de 
drumeție găsesc în această lucrare date 
utile privind cunoscutul masiv al Cea
hlăului și noul lac de acumulare de la 
Bicaz, obiective turistice de un pitoresc 
rar întîlnit. Autorii (S. Nicolau, V. Simpli- 
ceanu, D. Popescu, Gh. lacomi) descriu 
pe larg căile de acces spre masiv, caba
nele și traseele turistice cu marcajele res
pective, noile itinerant’ pe lacul de la Bi
caz, precum si noile realizări industriale.

AM ÎNDRĂGIT MUNȚII (304 pag. : 9 
lei).— Cititorilor le sînt înfățișate frumu
sețile munților noștri, îndemnîndu-i spre 
alpinism, sportul curajului, dezvoltîndu-le 
pasiunea pentru drumeție. Descrierea di
verselor trasee alpine, cadrul de munte 
sînt prezentate într-o formă atractivă inte
resantă. Autorul cărții este I. Coman.

GIMNASTICA ZILNICĂ PENTRU 
BĂRBAȚI (136 pag.; 3,75 lei). - Lucra
rea urmărește șă pună la îndemîna mase
lor largi de cititori un material accesibil 
privind foloasele și necesitatea practicării 
sistematice a gimnasticii igienice. Această 
carte — scrisă de N. Băiașu și S. Magda 
— este utilă tuturor celor care doresc 
să-și întărească si să-și mențină sănătatea 
prin practicarea zilnică a gimnasticii,

„RETEZATUL". Călăuza turistului (136 
pag. ; 10 lei). — Frumusețea recu
noscută a acestor munți este oglindită 
de G. Niculescu în paginile acestei că- 
lăuze, care prezintă cele mai caracteristi- 
ce iținerari! turistice, indicații privind dru
murile de iarnă și locurile pentru popasuri 
mai lungi. Orientarea turistică este înlesni
tă prin numeroase schițe, hărți, fotografii.
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Alegerile din Venezuela

Propunerea R. P. Romîne cu privire 
la educarea tineretului se bucură de un larg sprijin 

NEW YORK 6. Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : în Comitetul numărul trei al 
Adunării Generale au continuat 
dezbaterile âsupra proiectului de 
declarație, inițiat de R. P. Romînă, 
intitulat: „Măsuri pentru promova
rea în rîndurile tineretului a idea
lurilor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare".

Luînd cuvîntul, reprezentanta 
Mauritaniei a arătat că delegația sa 
se alătură celorlalte delegații care 
au sprijinit acest document și au 
subliniat marea lui importanță. Dacă 
vom reuși să promovăm în rîndurile 
tineretului idealurile cuprinse în 
acest proiect de declarație, în viitor 
va dispare spectrul războiului.

Delegația mea, a arătat în încheie
re reprezentanta Mauritaniei, își 
exprimă încrederea că amendamen
tele ce se vor prezenta vor merge 
pe linia întăririi lui. Tineretul din 
țara noastră privește cu încredere 
dezbaterile din' comitet și așteaptă 
un ajutor pozitiv de la acest for.

Reprezentantul Senegalului, după 
ce a felicitat călduros delegația R.P. 
Romîne pentru inițiativa sa, a spus : 
Delegația mea acordă o mare impor
tanță acestei probleme tocmai pen
tru că sîntem convinși că numai o 
astfel de educație a tinerei genera
ții va contribui la asigurarea păcii. 
A sosit timpul să prezentăm lumii 
o asemenea declarație care să fie un 
ghid important în educarea tinere
tului din toate continentele lumii. 
Am dori să codificăm chiar în cursul 
acestei sesiuni principiile unei ase
menea declarații. Sprijinim acest 
document, întrucît ideile conținute 
în el sînt universal valabile.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
arătat că principiile conținute în 
proiectul de declarație emană din 
Carta O.N.U., declarația pentru eli
berarea țărilor și popoarelor colo
niale, declarația drepturilor omului 
și din alte documente importante 
internaționale.

Guvernul R. S. Cehoslovace, a 
spus vorbitorul, salută orice iniția
tivă care duce la promovarea păcii 
și apărarea ei. Noi facem totul pen
tru a promova în rîndurile tinere
tului cehoslovac ideile prieteniei, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. Nimeni nu poate nega 
însemnătatea unui astfel de docu
ment și toate încercările de a justi
fica obstrucția pălesc în fața voin
ței majorității delegațiilor din co
mitet.

Educarea tineretului într-un spi
rit nou, a arătat delegatul R.S.S. 
Bieloruse, este una dintre cele mai 
urgente probleme, întrucît de a- 
ceaștă educație depinde viitorul 
omenirii. El și-a exprimat speranța 
că comitetul va trece în curînd la 
votarea proiectului de declarație.

Reprezentantul Argentinei a decla
rat că delegația sa urmărește cu 
deosebit interes dezbaterile pe mar
ginea proiectului de declarație și că 
Argentina acordă o mare importan
ță ideilor cuprinse în acest docu
ment. El a subliniat că, indiferent 
de sistemul lor social-politic, țările 
trebuie să trăiască în pace pentru ca 
tineretul să poată căpăta o educație 
sănătoasă.

Au mai luat cuvîntul delegații In
diei și republicii Costa Rica.

Pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic
NEW YORK 6 (Agerpres). — Joi 

seara Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.NU.. a adoptat în una
nimitate un proiect de declarație 
cuprinzi nd principiile care să gu
verneze activitatea statelor în ex
plorarea și folosirea spațiului cos
mic, proiect supus dezbaterilor de 
Comitetul O.N.U. pentru folosirea în

pașnice a spațiului cos- 
care face parte și R. P. Ro-

scopuri 
mic din 
mină. Apoi, Comitetul a adoptat in 
Unanimitate un proiect de rezoluție 
prezentat de 27 de țări, printre care 
și R. P. Romînă. Prin adoptarea a- 
cestor documente dezbaterile asu
pra punctului 5 al agendei Comite
tului politic s-au încheiat.

o proDlcmă tare merită dczDatcri serioase
Apoi, a luat cuvîntul președintele 

Comitetului, Schurmann (Olanda) 
care a declarat : „Punctul 6 de pe 
ordinea de zi este intitulat „Acțiuni 
pe plan regional pentru îmbunătă
țirea relațiilor de bună vecinătate 
între state europene cu sisteme so
cial-politice diferite“. Este evident 
că o dezbatere care ar fi într-ade- 
văr la înălțimea acestei
portante, ar lua un timp destul de 
îndelungat. întrucît acum ne apro
piem de data încheierii acestei se
siuni a Adunării Generale, nu dis
punem de un asemenea timp.

în calitate de președinte, am dis
cutat această problemă cu delega
ția Romîniei care a propus acest 
punct. Pot raporta Comitetului că 
distinsul reprezentant al Romîniei 
este de acord că țelurile pe care le

teme. im-

are în vedere delegația sa pot fi 
realizate cel mai bine printr-o dis
cuție amplă la sesiunea viitoare a 
Adunării Generale, mai degrabă de
cît printr-o discuție în pripă la ac
tuala sesiune. Sînt convins că toți 
membrii Comitetului vor fi de acord 
cu această apreciere și vor saluta 
hotărîrea la. care a ajuns reprezen
tantul Romîniei. Dacă, nu sînt obiecr 
țiuni, Comitetul; va recomanda Adu
nării Generale ca dezbaterea acestui 
punct să fie amînată pînă la sesiu
nea a 19-a a Adunării Generale“

întrucît nu au fost obiecțiuni. su
gestia președintelui a fost adoptată 
în unanimitate. Apoi, președintele a 
mulțumit delegației romîne pentru 
spiritul de colaborare cu Comitetul.

Cu toate că din lipsă de timp pro
punerea R. P. Romîne privind „Ac-

țiuni pe plan regional pentru îmbu
nătățirea relațiilor de bună ve
cinătate între state europene cu 
sisteme social-politice diferite“, 
înscrisă pe agenda principalului Co
mitet al Adunării Generale, nu a 
fost abordată în mod oficial în dez
bateri, în ultimele două săptămîni 
ea a format obiectul a numeroase 
discuții și schimburi de păreri între 
delegațiile de la O.N.U. Subliniind 
importanța acestei propuneri, nume
roase delegații și-au formulat un 
punct de vedere asupra ei, pregătin- 
du-se astfel terenul în vederea unor 
dezbateri serioase la sesiunea vii
toare a Adunării Generale.

Din aceste discuții a reieșit clar 
că pentru prima dată pe agenda 
O.N.U. figurează un punct care vi
zează direct problema destinderii 
încordării pe plan european și a în
treprinderii unei serii de măsuri și 
acțiuni cu scopul de a contribui la 
însănătoșirea atmosferei în această 
importantă zonă a lumii.

Din dezbaterile generale care au 
avut loc în plenară la începutul se
siunii a reieșit limpede faptul că 
orice acțiuni de îmbunătățire a re
lațiilor pe plan regional, dintre state 
cu sisteme social-politice diferite, 
influențează pozitiv asupra climatu
lui politic internațional și se înscriu 
printre măsurile de natură să nete
zească drumul spre înfăptuirea de
zarmării generale și totale. Tocmai 
în acest context s-a încadrat propu
nerea R. P. Romîne.

în discursurile rostite în Comite
tul politic de multe delegații prin
tre care menționăm pe cea a Sue
diei, Indiei și altele, s-a vădit in
teresul, crescînd față de ideea acțiu
nilor pe plan regional menite să 
completeze eforturile pentru rezol
varea marilor probleme mondiale ca 
dezarmarea generală și totală. Pro
punerea romînă a atras atenția toc
mai datorită contribuției pe care o 
pot aduce înțelegerile regionale la 
îmbunătățirea atmosferei internațio
nale, la stabilirea unui climat de 
încredere între state cu sisteme so
cial-politice diferite.

în condițiile în care pe agenda 
Comitetului au figurat și au fost 
dezbătute puncte ca dezarmarea ge
nerală și totală, necesitatea urgentă 
a suspendării experiențelor cu arma 
nucleară și termonucleară în toate 
mediile, problema convocării unei 
conferințe pentru interzicerea folosi
rii armelor nucleare, denuclearizarea 
Americii Latine și folosirea în sco
puri pașnice a spațiului cosmic. Co
mitetului i-a fost cu neputință să 
abordeze temeinic și eficient propu
nerea romînă și să o ducă pînă la 
capăt tocmai datorită lipsei de timp. 
De aceea, a fost absolut necesar ca 
această propunere, de o asemenea 
importanță, să nu fie discutată în 
pripă, ci să fie reportată viitoarei 
sesiuni.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat re
zoluția cu privire la situația socială 
mondială și rezoluția care prevede e- 
laborarea unei declarații referitoare la 
lichidarea tuturor formelor de discrimi
nare față de femei.

Adunarea Generală a adoptat, de a- 
semenea, șapte alte rezoluții în diferite 
probleme sociale și referitoare la drep
turile omului.

GENEVA 6 (Agerpres). — 
neva s-a deschis o reuniune 
siliului Asociației liberului 
(A.E.L.S.) pentru a discuta 
pe care cele șapte țări membre ale 
acestei organizații trebuie s-o a- 
dopte la viitoarele tratative tari
fare în cadrul G.A.T.T., inițiate de 
S.U.A. și cunoscute sub denumirea 
de „runda Kennedy“.

După cum informează agenția 
Reuter, la reuniune a luat cuvîntul 
Edward Heath, ministrul britanic

în sprijinul dezvoltării
La Ge- 
a Con- 
schimb 
poziția

comerțului International
al industriei, care a declarat că cele 
șapte țări membre ale A.E.L.S. tre
buie să sprijine viitoarele tratative 
tarifare în scopul liberalizării co
merțului internațional și a subliniat 
necesitatea „asigurării celor mai 
largi posibilități pentru comerț“.

în această ordine de idei Heath a 
exprimat 
viitoarea 
comerț și 
desfășura 
toare.

interesul Angliei față de 
conferință O.N.U. pentru 
dezvoltare care se va 
în cursul primăverii vii-

Cuvîntârile președintelui S. U. A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press relatează 
că președintele S.U.A., Lyndon John
son, a rostit la 5 decembrie două cu- 
vîntări în cadrul unei reuniuni a 
înajților funcționari ai Departamen
tului de Stat și în fața Consiliului 
Național al Securității. Textele cu- 
vîntărilor nu au fost date publicită
ții. Surse oficiale americane au rela
tat ziariștilor, care nu au participat 
la aceste reuniuni, cîteva extrase din 
cuvîntârile președintelui.

Johnson a subliniat, potrivit agen
ției Associated Press, că în politica 
externă a S.U.A. trebuie să se con
tinue „o acțiune pozitivă“. El și-a 
exprimat satisfacția pentru progre
sele realizate în îmbunătățirea rela
țiilor cu Uniunea Sovietică. Pronun- 
țîndu-se pentru continuarea efortu
lui militar al S.U.A. și menținerea

forțelor militare occidentale, 
ședințele a relevat necesitatea 
politica externă americană să 
dovadă de „spirit de dreptate, 
derație și răbdare“, să tindă 
dezvoltarea comerțului exterior, în
tărirea programelor de ajutor pentru 
străinătate și stimularea înfăptuirii 
planului Alianța pentru progres 
destinat Americii Latine.

Totodată, președintele Johnson a 
reafirmat intenția guvernului ame
rican de a continua sprijinirea au
torităților din Vietnamul de sud în 
războiul împotriva partizanilor sud- 
vietnamezi.

Agenția Associated Press arată că 
oficialitățile americane au relevat că 
Johnson „a lăsat ușa deschisă pen
tru căutarea unor puncte de acord 
cu sovieticii, inclusiv în domeniul 
dezarmării“.

pre- 
ca 

dea 
mo- 
spre

Problemele „rămîn

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează, ci
tind surse oficiale americane, că ra
portul Biroului Federal de Investi
gații (F.B.I.) cu privire la asasinarea 
președintelui Kennedy a fost remis 
Ministerului Justiției. Raportul nu 
va fi, însă, dat publicității decît 
peste cel puțin o săptămînă.

La Ministerul Justiției, continuă 
France Presse, se precizează că este 
vorba de un raport preliminar care 
urmează a fi remis președintelui 
Johnson și care se referă la elemen
tele stabilite pînă în prezent și nu 
la ancheta în ansamblul ei referitoa
re atît la asasinarea președintelui 
Kennedy, cît și la uciderea presupu
sului său asasin.

•Ar
Cunoscutul publicist american 

James Wexler a publicat în numă
rul din decembrie al revistei lu
nare „Progressive“ articolul intitu
lat „Inactivitatea F.B.I. în sud", în 
care critică faptul că Biroul Fede
ral de Investigații nu ia nici o mă
sură pentru a pune, capăt activită
ții organizațiilor rasiste din sud și 
•pentru a apăra drepturile persoa
nelor persecutate de aceste organi
zații.

Articolul a fost scris înainte de 
asasinarea președintelui Kennedy la 
Dallas, dar el ajută să se înțeleagă 
atmosfera care a făcut posibilă a- 
ceastă crimă.

F.B.I.-ul a rămas pasiv la cererile 
victimelor teroriștilor din organiza-

Situația coloniilor portugheze 
in discuția Consiliului 

de Securitate

U N À

deschise44
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate a început la 
6 decembrie examinarea problemei 
coloniilor 
Securitate 
Adunării 
rezoluție 
decembrie,

portugheze. Consiliul de 
s-a întrunit la cererea 
Generale care, printr-o 
specială adoptată la 3 

, a cerut Consiliului să 
adopte fără întîrziere măsurile ne
cesare în vederea îndeplinirii pro
priilor sale hotărîri, în special a 
celor cuprinse în rezoluția din 31 
iulie a.c. Rezoluția din 31 iulie a 
Consiliului de Securitate a chemat 
guvernul portughez să recunoască 
dreptul la autodeterminare și inde
pendență al popoarelor din coloniile 
portugheze, să pună capăt măsurilor 
represive. După cum se știe, guver
nul portughez a ignorat această ce
rere a Organizației Națiunilor Unite.

Comutarea unor pedepse 
in Siria

DAMASC 6 (Agerpres). — Minis
trul informațiilor al Siriei, Samy 
el-Joundi, a făcut o declarație în 
care a anunțat că, potrivit unor de
crete ale Consiliului național al co
mandamentului revoluției, pedeapsa 
cu moartea pronunțată împotriva 
principalilor organizatori ai tenta
tivei de lovitură de stat din 18 iulie 
1963, a fost comutată. în felul aces
ta, colonelul Allouan și colonelul A- 
ref Al-Maari au fost grațiați.

Pe de altă parte, „izolarea civilă", 
pronunțată împotriva unui număr 
de circa 100 de persoane pentru 
participare la aceeași acțiune, a fost 
suspendată pentru 10 persoane. Mi
nistrul informațiilor a anunțat tot
odată punerea în libertate a majo
rității arestaților în urma evenimen
telor din 8 martie 1963, cînd a avut 
loc, de asemenea, o lovitură de stat.

Agenția France Presse relatează, 
însă, că. Tribunalul din Damasc con
tinuă judecarea procesului persoa
nelor implicate în lovitura de stat 
din septembrie 1961, care a dus la 
ruperea unității Siriei cu Egiptul.

De mai mulți ani a intrat în tra
diție ca ultima lună a anului să fie 
o „lună de probleme“ pentru Piața 
comună. După ce am urmărit la 
Bruxelles desfășurarea primelor șe
dințe ale miniștrilor de externe și 
miniștrilor agriculturii ai țărilor din 
Piața comună, în cadrul a ceea ce 
se numește aici „noul maraton al 
Pieței comune", aș putea să confirm 
perpetuarea tradiției și în acest sfîr- 
șit de an.

După cum s-a mai anunțat, mi
niștrii Comunității Economice Euro
pene s-au întîlnit la începutul săp- 
tămînii la Bruxelles pentru a des
chide „noua etapă" a discuțiilor pri
vitoare la problemele politicii agra
re a „celor șase", precum și la sta
bilirea unei poziții comune la vii
toarele tratative din cadrul G.A.T.T. 
(„Acordul general asupra tarifelor 
și comerțului"), prevăzute pentru 
primăvara anului 1964 la Geneva. 
Observatorii occidentali precum și 
presa belgiană apreciau, chiar la în
ceputul acestei reuniuni, că intere
sele divergente ale membrilor Pieței 
comune imprimă discuțiilor o ten
siune sporită.

Relevînd una din formele inițiale 
de manifestare a acestor interese 
divergente, ziarul „France Soir" re
latează că marți, în fața dorinței 
delegaților vest-germani și olandezi 
de a se stabili ca prim punct al or- 
dinei de zi analizarea atitudinii „ce
lor șase“ față de viitoarele discuții 
G.A.T.T., ministrul de externe 
francez care consideră, dimpotri
vă, că problemele agricole ale 
Pieței comune au prioritate, ar fi 
replicat : „Dacă nu sintern gata să 
discutăm acum fondul problemei a- 
gricole, nu o s-o mai facem, nicioda
tă. In orice caz. nu sînt dispus să 
discut despre „runda Kennedy" *), 
și mai bine să ridicăm ședința“.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Olandei, Joseph. Luns, care 
a prezidat această ședință furtu
noasă, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că „afacerea cea 
mai importantă pe care am avut-o 
de discutat a fost pregătirea trata
tivelor multilaterale din cadrul

G.A.T.T.''. Comentînd afirmația lui 
Luns, „Le Monde“ scrie : „Aceste 
cîteva cuvinte arată că la Amster
dam (și natural la Bonn) nu se a- 
cordă. același grad de urgență ca la 
Paris diferitelor dosare în curs“. In 
cele din urmă, s-a ajuns la o soluție 
de compromis — discutarea ambelor 
propuneri : miniștrii agriculturii 
s-au ocupat de problema agri
colă a Pieței comune, iar miniștrii 
de externe de „dosarul tarifar". Cei 
dintîi s-au rezumat la o serie de pro
bleme tehnice și vor relua discu
țiile lunea viitoare. In schimb, al 
doilea grup „a avut de înfruntat — 
scrie „France Soir“ — noi diver
gențe între francezi, sprijiniți de 
Comisia executivă a Pieței comune

a 
si
al

Corespondenjă 
din Bruxelles

vest-germani". Pînă la urmă

*) Prin „runda Kennedy" se înțeleg tra
tativele proiectate de S.U.A. în cadrul 
G.A.T.T. pentru reducerea reciprocă a ta
rifelor vamale între S.U.A. și Piața co
mună.

și
Comisia a fost însărcinată să redac
teze un raport pe care să-l prezinte 
la 18 decembrie.

Includerea din nou în dezbateri 
a problemelor politicii agrare a „ce
lor șase“ este considerată de unii 
comentatori ca o oglindire a faptu
lui că recentele tratative franco- 
vest-germane nu au putut înlătura 
disputa în legătură cu unificarea 
preturilor agricole în țările Pieței 
comune. Fondul acestei dispute a 
fost sintetizat astfel de ziarul „New 
York Herald Tribune": „La un pol se 
află Germania Federală, cu prețurile 
ei agricole ridicate și sistemul ei a- 
gricol protecționist. La celălalt pol 
se află Franța, cu prețuri agricole 
mici și produse excedentare pe care 
dorește să le vîndă Germaniei Fe
derale".

In ce privește al doilea punct de 
pe ordinea de zi — stabilirea unei 
poziții comune la viitoarele tratati
ve tarifare din cadrul G.A.T.T. — 
disputa constă în următoarele :

In cursul anilor, S.U.A. au stabi
lit, la un număr mare de produse 
importate, bariere vamale mult mai 
ridicate decît cele ale Europei occi
dentale. La rîndul'lor „cei șase“.'au 
înconjurat de asemenea propria lor 
piață de mărfuri, în special pe cea. 
agricolă, cu un zid vamal, fapt ce a 
stîrnit proteste din partea S.U.A. și 
a altor țări exportatoare de produse

agricole. O cunoscută expresie 
conflictelor generate de această 
tuație este așa-numitul „război 
puilor de găină", cît și disputa ivită 
cu privire la oțel. In această situa
ție fiecare din părți dorește să fo
losească în propriul interes viitoa
rele tratative ale G.A.T.T. Partea a- 
mericană propune reducerea atît de 
către S.U.A. cît și de către Piața 
comună a tarifelor vamale cu 50 la 
sută la aproape 90 la sută din măr
furile care intră în nomenclatorul 
schimburilor comerciale dintre cele 
două părți. In principiu membrii 
C.E.E. se opun planului amintit, 
motivîndu-și atitudinea prin aceea 
că taxele vamale americane sînt 
mai ridicate decît ale Pieței comune 
și că deci nu pot fi de acord cu o 
reducere lineară (proporțională), 
care ar menține decalajul existent.

Dar, în ce privește poziția pe care 
se vor situa „cei șase“ față de viitoa
rea repriză din primăvara viitoare 
există păreri diferite între membrii 
din Piața comună. De aceea a și fost 
inclusă pe ordinea de zi a reuniunii 
de la Bruxelles problema stabilirii 
unei poziții comune. După discuțiile 
de pînă acum, presa occidentală re
latează că Franța ar fi de acord cu 
propunerile americane numai la pro
dusele care au un tarif vamal sub 30 
la sută. Reprezentanții R. F. Germa
ne sînt însă cu totul de altă părere ; 
ei susțin că dacă este reținută aceas
tă poziție un număr prea mare de 
tarife ale S.U.A. (circa 1 200) vor fi 
afectate, ajungîndu-se astfel la dis
cuții interminabile.

Referindu-se la situația creată, 
„Le Soir" scrie : „La drept vorbind 
problema rămîne deschisă. Comisia 
va prezenta fără îndoială, la 18 de
cembrie, o nouă propunere, dar ni
mic nu dovedește că ea va putea să 
găsească adeziunea tuturor delega
ților. Pe de altă parte, aproape 
toate celelalte probleme rămîn des
chise și se pare că din punct de ve
dere tehnic ele nu vor putea să fie 
rezolvate".

Făcînd bilanțul discuțiilor purtate 
pînă acum la Bruxelles asupra am
belor puncte de pe ordinea de zi, 
același „VAurore" conchide : „Din 
maraton în maraton, afacerile Pie
ței comune nu progresează decît cu 
o încetineală care devine neliniști
toare".

țiile de extremă dreaptă, relevă 
Wexler. „Negrii din sud și adepții 
lor albi mi-au vorbit cu amărăciune 
despre încercările lor de a obține a- 
jutorul și sprijinul agenților F.B.I. 
pentru a asigura o apărare minimă 
împotriva cruzimilor și amenințări
lor. Reacția F.B.I.-ului era, de fie
care dată, ori apatică, ori ostilă“.

Discutarea în congres a problemei 
drepturilor cetățenești va rămîne 
pur teoretică, scrie în încheiere 
Wexler, atîta timp cît congresul nu 
va examina în modul cel mai serios 
situația privind „inactivitatea F.B.I. 
în sud“.

Presa columbiană relatează că 
Jack Ruby, asasinul lui Lee Os
wald, se găsea în urmă cu șase luni 
în Columbia, unde se interesa de 
prospectările de aur din provincia 
Antioquia și de uraniul din provin
cia Santander. Martori afirmă că 
Ruby a locuit timp de 16 zile la 
Medellin, capitala provinciei Antio
quia, împreună cu un alt 
american, numit Sutart, care 
rior s-a sinucis.

Funcționari ai F.B.I.-ului din Dal
las au anunțat arestarea la 
York a lui Stephen Harris Lands
berg, acuzat de a fi dat informații 
false împotriva lui Lee Oswald, pre
zumtivul asasin al președintelui 
Kennedy. Landsberg se prezentase 
la biroul din New York al F.B.I. de- 
clarînd că Oswald ar fi avut legă
turi cu o persoană cu numele Ste
phen Yves Landres și că acest fapt 
are o legătură cu asasinarea 
Kennedy. Cercetările au stabilit însă 
că uneori Landsberg se dădea sin
gur drept Landres și nu avea nici o 
legătură cu Oswald. în cazul cînd 
Landsberg va fi găsit vinovat el 
este pasibil de a fi condamnat la 
cinci ani închisoare și 10 000 dolari 
amendă.

Potrivit unui sondaj efectuat de 
Institutul Gallup, majoritatea ame
ricanilor consideră că asasinul pre
ședintelui Kennedy nu putea să or
ganizeze și să săvîrșească singur a- 
tentatul. Astfel numai 29 la sută din 
cei întrebați au răspuns afirmativ la 
întrebarea : „Considerați că uciga
șul a acționat singur?“.

nord- 
ulte-

New

lui

T. VORNICU

In Venezuela au avut loc alegeri 
generale menite să desemneze pe vii
torul președinte al țării, pe membrii 
Congresului național, reprezentanți 
în adunările legislative ale statelor 
și consilieri municipali în 158 de 
districte. Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, din cei șapte 
candidați la președinție a ieșit în
vingător Raul Leoni, președintele 
partidului de guvernămînt „Acțiu
nea democratică“, din care face 
parte și actualul președinte, Romulo 
Betancourt. După numărarea a 90 
la sută din voturile alegătorilor, 
Leoni a obținut 985 230 de voturi, 
față de 691 128 întrunite de candi
datul partidului social-creștin 
(C.O.P.E.I.), Rafael Caldera. Candi
datul independent Arturo Uslar 
Pietri a obținut 499 311 voturi, iar 
ceilalți candidați — un număr con
siderabil mai mic.

Felul în care guvernanții de la 
Caracas au pregă
tit alegerile și at
mosfera în care 
ele s-au ținut ex
plică în mare par
te rezultatul scru
tinului. în primul rînd, printr-un de
cret prezidențial (adoptat împotriva 
voinței parlamentului) — Partidul 
comunist și Mișcarea revoluționară 
de stînga au fost puse în afara legii 
și li s-a interzis să prezinte candi
dați. Autoritățile au dezlănțuit un 
val de represiuni antidemocratice. 
Practica suspendării așa-ziselor „ga
ranții constituționale“ (larg utiliza
tă și înainte) a dominat climatul po
litic al țării în ultimele luni.

Cîteva mii de membri ai Parti
dului comunist și ai Mișcării revolu
ționare de stînga au fost arestați. 
Printre comuniștii arestați sînt 23 
de membri ai parlamentului, inclu
siv senatorul Jesus Faria, secretar 
general al P. C. din Venezuela, Gus
tavo Machado, secretar al C.C. al 
partidului, și alții. într-un cuvînt, 
s-a făcut totul pentru a înăbuși ori
ce încercare de împotrivire față de 
cursul politic antipopular, pe care 
reacțiunea vrea să-l perpetueze.

Atmosfera din ajunul și din 
ziua alegerilor n-a fost decît o 
tristă încununare a „măsurilor 
de precauție" — cum era numită 
eufemistic teroarea în comunicatele 
oficiale. Agenția France Presse rela
tează că guvernul venezuelez a pre
gătit pentru acțiune „un foarte im
portant dispozitiv de securitate“. In 
ziua votului „pe străzi patrulau tru
pe și alături de circumscripțiile de 
votare erau dispuse pichete înar
mate“. La edificiile publice s-a du
blat paza militară. Cu toate măsuri
le de intimidare a alegătorilor, nu 
s-a realizat participarea la vot scon
tată de autorități.

Sînt semnificative și împrejurările 
în care partidul de guvernămînt 
„A.cțiunea democratică" s-a oprit la 
candidatura senatorului Leoni, 
ultimul congres al partidului, 
tancourt a propus inițial drept 
didat pe ministrul de interne, 
los Andrés 
„om forte“.

Comentariul zilei

datura lui Leoni a constat în aceea 
că el n-ar fi „destul de ferm“ pen
tru a menține intact regimul actual 
din Venezuela. Din aceleași conside
rente, unele cercuri militare și-au 
manifestat deschis preferința pentru 
Andrés Pérez. în preajma alegerilor, 
partidul catolic C.O.P.E.I. — partid 
de dreapta, fățiș reacționar — din 
coaliția guvernamentală a început 
să se joace de-a „opoziția“, exploatînd 
în scopuri electorale proprii puter
nica nemulțumire a poporului. Con
comitent, liderii din C.O.P.E.I. s-au 
tîrguit în culise cu Leoni, promi- 
țîndu-i sprijinul și menținerea coa
liției în schimbul a trei portofolii 
ministeriale în viitorul guvern. în 
urma unor asemenea tranzacții 
a fost desemnat Leoni drept candi
dat al „Acțiunii democratice“ gu
vernamentale.

Victoria acestui candidat a fost 
posibilă și datorită faptului că lide- 
___________ rii „opoziției lega- 

le“ s-au pronunțat 
împotrivă și au 
sabotat în fapt 
crearea unui front 
electoral comun cu 

forțele democratice împotriva regi
mului lui Betancourt. Scrutinul con
firmă acum că dacă opoziția în 
totalitatea ei ar fi realizat un ase
menea front comun și ar fi prezen
tat un singur candidat, (o aseme
nea ofertă i s-a făcut de către for
țele de stînga vice-amiralului Wolf
gang Larrazabal, dar a respins-o) 
ea ar fi avut toate șansele să obți
nă majoritatea voturilor.

Pe lîngă toate acestea, scrutinul a 
fost influențat într-o oarecare mă
sură de declarațiile lui Leoni, potri
vit cărora, în cazul cînd va învinge 
în alegeri, va milita pentru „conci
liere națională“, pentru înfăptuirea 
reformei agrare, pentru reducerea 
prețurilor la mărfurile alimen
tare etc.

Rezultatele alegerilor din Vene
zuela, care duc la înlocuirea lui Be
tancourt cu Leoni, lasă deschise pro
blemele serioase care frămîntă țara. 
După cinci ani de guvernare a lui 
Betancourt, Venezuela oferă astăzi 
tabloul 
re : țară 
dar nu

La 
Be- 

can- 
Car- 

Pérez, socotit drept un 
Obiecția față de candi-

unor contraste izbitoa- 
care „înoată în petrol“, 
are industrie petrolieră; 

imense zăcăminte de minereu de 
fier — dar lipsa unei industrii me
talurgice; atotputernicia latifundia
rilor în agricultură și sute de mii de 
țărani fără pămînt; o sumedenie de 
companii străine realizînd profituri 
enorme, în timp ce majoritatea 
populației trăiește în mizerie; un re
gim cu firmă de „democrație, repre
zentativă" — reprimind cu cruzime 
pe cei care se pronunță consecvent 
pentru reforme 
pace.

Tocmai aceste 
lupta neînfricată 
țele patriotice, în frunte cu comu
niștii, pentru prefaceri social-econo- 
mice și politice conforme cu inte
resele naționale ale țării.

V. OROS

sociale, progres,

realități determină 
pe care o duc for-

într-o piață publică din Phnom Penh, capitala Cambodgiei, populația 
manifestează în sprijinul recentelor măsuri luate de guvern în scopul consoli
dării independenței naționale.

HAVANA. La 5 decembrie a sosit la 
Havana Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania. Pe 
aeroportul „Jose Marti“, Dolores Ibar
ruri a fost întîmpinată de Fidel Castro, 
prim-secretar al Conducerii Naționale 
a Partidului Unit al Revoluției Socia
liste, prim-ministru al Cubei, de mem
bri ai conducerii naționale a partidu
lui, de reprezentanți ai organizațiilor 
obștești revoluționare, de șefi ai repre
zentanțelor diplomatice ale țărilor so
cialiste.

NEW YORK. 16 țări, membre ale 
Conunonwealth-ului, au adresat se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare prin care cer ca Adunarea 
Generală să includă pe agenda lucră
rilor sale și un punct referitor la ad
miterea în O.N.U. a Kenyei și Zanzi- 
barului. (Zilele acestea se va procla
ma independența ambelor țări).

ANKARA. Cemal Gürsel, președin
tele Republicii Turcia, a propus în 
seara zilei de 6 decembrie liderului 
partidului republican, Ismet Inönü să 
formeze cel de-al treilea cabinet după 
alegerile generale care au avut loc în 
anul 1961, Inönü a acceptat propune
rea și a început consultările în vede
rea formării unui nou guvern.

BERLINUL OCCIDENTAL. în 
noua sală a Filarmonicii din Berlinul 
occidental a avut loc în seara zilei de 
5 decembrie un concert simfonic, diri
jat de George Georgescu, artist al po
porului. Dirijorul romîn s-a bucurat 
de un strălucit succes, fiind răsplătit 
cu aplauze îndelungate. Concertul 
care a cuprins muzică de Strauss, 
Haydn și Enescu a fost repetat tot sub 
conducerea lui George Georgescu în 
ziua de 6 decembrie.

NEW YORK. Dr. Edward Teller, 
cunoscutul fizician atomist adept al 
continuării experiențelor cu arma nu
cleară, a declarat că renunță la opo
ziția sa împotriva Tratatului de la 
Moscova privind interzicerea parțială 
a experiențelor nucleare. „Tratatul este 
acum lege și eu nu-1 voi mai critica“, 
a spus Teller.

DJAKARTA. într-o declarație a li
derului forțelor patriotice din Brunei, 
Azahari, se arată că forțele patriotice 
au ocupat cîteva posturi pe teritoriul 
Kalimantanuhii de nord care face 
parte din Federația Malayeză. El a 
declarat că majoritatea poporului do
rește crearea „unui stat unitar Kali
mantan Utara“.

ATENA. S. Stephanopulos a fost 
numit la 5 decembrie, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri grec. în a-, 
ceasta calitate Stephanopulos a fost 
însărcinat cu coordonarea probleme
lor economice ale țării.

BEIRUT. Ministerul Afacerilor In
terne al Libanului a refuzat să acorde 
Partidului Baas dreptul de a-și desfă
șura activitatea în această țară, deoare
ce partidul respectiv se află sub con
trolul unei conduceri cu sediul în 
străinătate. După cum se știe, acest 
partid care se află actualmente la pu
tere în Siria și a deținut un timp pu
terea în Irak, s-a afirmat, sub eticheta 
naționalismului arab, ca o forță politi
că de extremă dreaptă.

NICOSIA. Agenția Reuter anunță 
că președintele Ciprului, arhiepisco
pul Makarios, i-a informat pe amba
sadorii din Nicosia ai Angliei, Greciei 
și Turciei (cele trei țări semnatare 
ale acordurilor care stau la baza

L

actualului statut al Ciprului) că 
ționează să aducă o serie de 
damente Constituției pentru a 
activitatea guvernului.

WASHINGTON. Charles Stelle, re
prezentant al S.U.A. la conferința de 
dezarmare de la Geneva, a primit o 
nouă însărcinare în cadrul N.A.S.A. 
— Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și spațiului, 
în locul lui va fi numit Arthur 
Richard, diplomat de carieră, care își 
va lua postul în primire luna viitoare 
cînd conferința de la Geneva își va 
reîncepe lucrările.

BONN. Kai Uwe von Hassel, mi
nistrul apărării al R. F. Germane, a 
reafirmat că R. F. G. este gata să 
participe la noi măsuri în vederea 
creării „forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.TO.“, mai ales la efectuarea 
cursei „de probă" a unei nave mili
tare americane, prevăzută cu rachete 
și deservită de echipaj mixt alcătuit 
din reprezentanți ai țărilor N.A.T.O. 
Ministrul a adăugat că în cursul anu
lui viitor, S.U.A. vor furniza Germa
niei occidentale rachete „Pershing".

DJAKARTA. într-o cuvîntare rostită 
în fața unei delegații de veterani fili- 
pinezi, ministrul de externe al Indo
neziei, Subandrio, a declarat că în 
prezent, problemele economice ale In
doneziei nu mai sînt atît de grave „în 
comparație cu ceea ce erau ele în tre
cut“, cînd „a fost nevoie dé sacrificii 
pentru construirea unei țări puternice 
și unite“. în fața țării, a spus Suban
drio, stau perspective largi ; noi „învă
țăm din experiența prietenilor noștri, 
studiem totul și preluăm ceea ce este 
bun",

inten- 
amen- 
ușura
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