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CONTROL SISTEMATIC, EFICIENT
AL ÎNDEPLINIRII HOTĂRlRILOR

Ene ȚURCANU 
prim-secretar al Comitetului 

regional P.M.R. Suceava

â organizației de la I. F. Broșteni. Cu participarea nemijlocită a unui secretar al comitetului regional de comitetului raional de Dornei a analizat înbiroulVatraorganizație de bază cauzele

Succesele dobîn- dite de poporul nostru în lupta pentru desăvîr- șirea construcției socialiste sînt indisolubil legate de îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, de perfecționarea activității acestora pentru înfăptuirea politicii partidului. în cadrul preocupării permanente pentru perfecționarea stilului de muncă, Comitetul regional de partid Suceava acordă o atenție deosebită adoptării unor hotărîri bine', chibzuite, bazate pe cunoașterea. ției orășenești P.M.R. Suceava

partid, partid fiecare lipsurilor și a ajutat la înlăturarea lor. îmbunătățirea muncii de partid a avut o influență pozitivă asupra activității întreprinderii ; planul de producție pe 1964 a fost realizat cu 40 de zile înainte de termen.7 Anul trecut, conferința organiza- ____ ..................................................... ___________________________________________________ a a aprofundată a realităților, pe stu- ' prevăzut în hotărîrea adoptată ne- "■_______' ’ ................................. .1" j cesitatea de a se acorda un sprijinunui sistematic organizației de partid de cerc larg dé specialiști. Spre a asi- la Combinatul de celuloză și hîrtie gura îmbunătățirea activității în-, spre a-și spori rolul mobilizator în tr-un domeniu sau altul, îndrumăm lupta pentru îndeplinirea planului organele și organizațiile de partid^. Ța toți indicatorii. Și într-adevăr, pe ca, paralel cu adoptarea unor hotărîri orientate spre principalele o- biective ce le stau în față, să stabilească' metodele și mijloacele practice de realizare a acestora, răspunderi personale și termene precise de rezolvare a problemelor.Experiența arată că oricît de judicios ar fi nu pot prin ele însele șuiască succesul muncii Esențial este ca, îndată după adoptarea hotărîrii, forțele să fie concentrate spre organizarea și controlul aplicării lor.în primul semestru al anului 1964, cu sprijinul unor specialiști din Ministerul Economiei Forestiere și de la Institutul de cercetări silvice, comitetul regional de partid a întreprins, la întreprinderile forestiere Vatra Dornei și Cîmpulung, Combinatul de industrializare a lemnului și Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava, un studiu asupra felului cum sînt/’deplinit.e sarcinile trasate de.........................................
o,

■9-

.dierea temeinică și multilaterală a problemelor, pe consultarea 1____

hotărîrile, elaborate, să cheză- de partid.

ul al IlI-lea al P.M.R. pri- .lorificarea superioară a ma- •noase. Pe această bază, în canei plenare lărgite cu activul, Æ.uuetul regional de partid a putut stabili, împreună cu Ministerul Economiei Forestiere, un ansamblu de măsuri menit să ducă la îmbunătățirea procesului tehnologic, extinderea mecanizării în exploatările forestieră, creșterea productivității muncii, valorificarea superioară a masei lemnoase. Planul de măsuri adoptat de plenară a fost dezbătut în organizațiile de partid și apoi cu colectivele întreprinderilor din acest sector, stabilindu-se căile de înfăptuire a sarcinilor. Controlul perseverent exercitat de comitetul regional de partid asupra aplicării măsu- riloi’ stabilite a contribuit ca întreprinderile din cadrul D.R.E.F. Suceava să îndeplinească planul anual cu 19 zile înainte de termen.în practica muncii de partid din regiunea noastră s-a încetățenit obiceiul ca imediat după ce apare o hotărîre a partidului și guvernului, a organelor locale de partid, ea să fie adusă la cunoștința organizațiilor de partid de către membrii birourilor comitetelor regional, raionale și orășenești de partid, care ajută în același timp organizațiile de partid în organizarea muncii pentru traducerea ei în viață.Anul trecut, biroul comitetului regional de partid a adoptat un plan de măsuri cu privire la întărirea organizațiilor de partid din exploatările forestiere și unitățile de construcții. Controlul aplicării acestor prevederi a mers mînă în mînă cu munca politico-organizatorică pentru organizarea înfăptuirii lor. Pe toate șantierele de construcții din regiune au fost create organizații de partid, iar în majoritatea brigăzilor complexe din unitățile forestiere avem grupe de partid. Controlînd cum se aplică planul de măsuri la șase luni după adoptarea lui, biroul comitetului regional a constatat un șir de deficiențe în viața internă de partid

baza sprijinului primit, comitetul de partid de aci a asigurat o repartizare judicioasă a comuniștilor în locurile cheie de muncă, a îndrumat birourile organizațiilor de bază să pună în dezbaterea adunărilor generale principalele sarcini menite a asigura îndeplinirea planului. Toate formele muncii politico-educative au fost orientate spre realizarea planului lună de lună. Rezultatele a- cestei acțiuni multilaterale. îndru-. mate și controlate sistematic de Comitetul orășenesc P.M.R. Suceava, se concretizează în faptul că planul anual de producție a fost realizat cu 23 de zile înainte de termen.De cea mai mare însemnătate pentru eficacitatea controlului este ca el să nu aibă loc abia la sfîrșitul unei anumite acțiuni, cînd poate doar constata rezultatele pozitive și neajunsurile, ci să înceapă imediat după adoptarea hotărîrii, să îndrepte eforturile spre aplicarea ei, să ajute efectiv la înlăturarea deficiențelor. Iată un exemplu grăitor în această privință. La cîteva luni după ce conferința raională ceruse tuturor organizațiilor de partid din întreprinderi să pună în centrul preocupărilor problemele privind creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor, Comitetul raional P.M.R. Vatra Dornei a analizat cum sînt îndeplinite sarcinile decurgînd din aceasta. Concluziile desprinse au determinat comitetul raional să-și concentreze atenția spre cîteva unități care în- tîmpinau greutăți în organizarea producției, în primul rînd, întreprinderea minieră „Vatra Dornei“. Conducerea întreprinderii a fost sprijinită să îmbunătățească planul M.T.O., să asigure perfecționarea procesului tehnologic, utilizarea la întreaga capacitate a mecanismelor, creșterea exigenței controlului de calitate. Aplicarea măsurilor stabilite în această direcție a fost controlată lună de lună. Drept rezultat, întreprinderea a ajuns să se situeze printre unitățile fruntașe din regiune, planul anual a fost realizat cu o lună înainte de termen. Toate întreprinderile din raion și-au depășit sarcinile de producție pe 11 luni.Rolul controlului în sesizarea unor neajunsuri este desigur important, dar ar fi dăunător să așteptăm a- pariția unor fenomene negative pentru a analiza stările de lucruri din domeniul respectiv. Bineînțeles, un asemenea control poate fi realizat numai cu condiția cunoașterii temeinice a stărilor de lucruri, organele de partid informîndu-se nu numai prin rapoarte și dări de seamă, ci în principal prin cele constatate nemijlocit de către membrii birourilor comitetelor raionale și orășenești de partid.Eficacitatea unui asemenea stil de muncă este ilustrată grăitor de activitatea Comitetului raional de partid Săveni pentru întărirea eco-
(Continuare în pag. Il-a)

In secția cazangerie a uzinelor „Grivița Roșie" din Capitală se 
tesc pentru monta) capetele unei coloane chimice

pregâ-
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Modificarea unor prevederi 
ÿ ale Decretului

privind serviciul militarConsiliul de Stat al Republicii Populare Romîne a hotărît modificarea unor prevederi ale Decretului nr. 468/1957 privind reglementarea serviciului militar.Durata serviciului militar — o- bligatoriu pentru toți cetățenii Republicii Populare Romîne — a fost stabilită la 1 an și 4 luni pentru militarii în termen de toate armele, în afară de cei încorporați la marina militară și la navele de grăniceri, pentru care durata acestuia este de 2 ani. Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior sau ai altor instituții de învățămînt stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri îndeplinesc serviciul mili

tar în școli militare de ofițeri de rezervă sau în unități militare, timp de 8 luni.Sînt stabilite, de asemenea, formele în care cetățenii țării îndeplinesc serviciul militar, limitele de vîrstă pentru cadrele permanente, drepturile militarilor în termen, ale elevilor din școlile militare, ale subofițerilor, maiștrilor militari și ofițerilor activi, cele ale rezerviștilor pe timpul concentrării, precum și o- bligațiile organizațiilor socialiste ai căror angajați sînt chemați să îndeplinească serviciul militar sau pentru rezolvarea unor probleme legate de acesta.
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
UnitățiSe Ministerului Economiei ForestiereLa 18 decembrie, unitățile Ministerului Economiei Forestiere și-au îndeplinit planul anual la producția globală și marfă. Pentru a cincea oară consecutiv în perioada șesena- lului, muncitorii din această ramură realizează înainte de termen sarcinile anuale de producție.Față de anul trecut, colectivele întreprinderilor din industria lemnului înregistrează o creștere de 44 la sută a producției de plăci aglomerate și fibrolemnoase, de 18 la sută a acelei de mobilă și placaj,

încă puțin și bradul semeț va ii la 
picioarele omului

precum și sporuri însemnate la cherestea, uși, parchete etc.Construirea și darea în funcțiune în anii șesenalului a 12 combinate pentru industrializarea lemnului cu numeroase unități care asigură o valorificare superioară și complexă a materialului lemnos și a 6 fabrici separate de mobilă, înzestrate cu u- tilaje de înalt nivel tehnic, precum și extinderea mecanizării lucrărilor din exploatările forestiere au asigurat realizarea cu un an mai devreme a indicelui de utilizare în scopuri industriale a lemnului stabilit prin Directivele celui de-al IlI-lea Congres al partidului. Acum, dintr-un metru cub de masă lemnoasă exploatată se obțin produse a căror valoare este cu 78 la sută mai mare față de 1959.
Ministerului

ConstrucțiilorColectivele întreprinderilor industriale ale Ministerului Industriei Construcțiilor au îndeplinit cu 15 zile înainte de termen planul anual la producția globală.Prin intrarea în funcțiune a noi unități, capacitatea de producție a industriei materialelor de construcții a sporit în cursul anului cu 69 000 mc prefabricate din beton armat pentru obiective industriale, locuințe și pentru sectorul agricol, 385 000 mp placaj ceramic glazurat, 142 000 mp dale mozaicate și altele. Noile capacități de producție și creșterea productivității muncii au permis realizarea în acest an a unei producții globale care depășește cu 11 la sută pe cea din 1963.

avion Foto : Gh. VințilăCartierul Socola-Nicolîna din Iași văzut din

Pe șantierele construcțiilor 
social-culturale o

Regiunea lași

Constructorii ieșeni au terminat zilele 
acestea al 2 000-lea apartament din 
cele 2210 apartamente ce trebuie să le 
execute în acest an în regiunea Iași; 
sînt pregătite pentru recepție încă 100 
de apartamente, iar la restul de 110 se 
execută ultimele lucrări de finisaj. In 
anul 1964 în regiune s-au mai executat 
și 80 de apartamente pentru muncitorii 
unor unități agricole socialiste, 72 săli 
de clasă și 3 internate pentru elevii șco
lilor profesionale de mecanici agricoli, 
5 complexe comerciale și meșteșugă
rești. In anul care urmează constructorii 
trustului regional de construcții Iași vor 
executa în orașele regiunii 2 260 de a- 
partamente de locuit, 3 mari școli, un 
centru stomatologic, un laborator și 5 
dispensare veterinare. Acum, în plină 
iarnă, se lucrează din plin la construc
țiile anului viitor: sînt în diferite stadii 
de execuție peste 1100 de apartamente. 
In cursul anului 1965 va începe și con
strucția microraionului I din cartierul 
Tătărași — Iași care va totaliza 3 119 
apartamente, iar la Bîrlad vor începe lu
crările de alimentare a orașului cu apă 
potabilă de la Șiret, printr-o aducțiune 
de peste 40 de kilometri.

pînă acum, împreună cu cele care se vor 
preda pînă la sfîrșitul lunii, se ridică la 
circa 2000. Peste 50 la sută din aparta- 
merftele predate la Baia Mare au pri
mit la recepție calificativul „foarte bine" 
iar restul „bine“. Ritmul rapid al con
strucțiilor de locuințe va continua și în 
anul viitor cînd — pe șantierele a 3 mi- 
croraioane — sînt prevăzute a se preda 
circa 2 400 de apartamente. Vor conti
nua construcțiile de locuințe pe șantie
rul de pe malul drept al Săsarului, 
la Baia Sprie, la Satu Mare, pe lîngă 
complexul de industrializare a lemnului 
din Sighet, precum și cele din centrele 
muncitorești miniere.

Regiunea Brașov

Regiunea Maramureș

La Baia Mare s-a dat în folosință un 
nou lot de locuințe însumînd 200 de a- 
partamente. Este vorba de predarea a 
două blocuri în cel mai tînăr cartier al 
orașului — microraionul Săsar situat în 
dreapta rîului cu același nume. Cu aces
tea numărul apartamentelor date în fo
losința oamenilor muncii în acest an 
se ridică la aproape 1000. In orașele 
regiunii Maramureș — Satu Mare, Si- 
ghet, Carei, Cehul Silvaniei și Negrești 
— au mai fost predate la cheie încă 525 
apartamente, iar în centrele muncitorești 
miniere — Baia Borșa, Cavnic, Baia 
Sprie, Băiuți, și altele au primit locuin
țe aproape 300 familii de mineri. In 
total numărul apartamentelor date în 
folosință oamenilor muncii din regiunea 
Maramureș de la începutul anului și

în ultimele zile, la Brașov și în 
alte orașe din regiune au fost date în 
folosință 250 de apartamente în blocuri 
noi. De la începutul anului, constructo
rii Trustului 5 și ai T.R.C.L. au executat 
și predat în total peste 2 500 de aparta
mente. Pînă la 31 decembrie 1964 alte 
circa 650 familii se vor muta în casă 
nouă. Marea majoritate a apartamente
lor predate în cursul acestui an au fost 
ridicate cu ajutorul metodelor indus
triale : cele 921 apartamente ridicate 
în cartierul „Steagul roșu“ sînt e- 
xecutate din panouri mari prefabricate, 
iar în cartierul Gării au fost predate 
primele două blocuri înalte, construite 
cu ajutorul cofrajelor glisante. Durata 
de execuție a blocurilor a fost astfel 
simțitor redusă în comparație- cu anii 
trecuți. Pe scară mai largă s-au folosit 
în acest an o serie de materiale noi de 
construcții. S-a îmbunătățit calitatea lu
crărilor și în mod deosebit a finisajelor. 
Toate cele 921 apartamente construite în 
cartierul „Steagul roșu" au primit la 
recepție calificativul „foarte bine".

FESTIVALUL 
FILMULUI IN SATELE

BĂCĂOANE
BACĂU (coresp. „Scînteîi"). — In 

174 unități cinematografice din ra
ioanele Adjud, Tg. Neamț, Bu- 
huși și Piatra Neamț se desfă
șoară în aceste zile festivalul 
filmului la sate. Pe ecrane sînt 
prezentate numeroase filme artisti
ce, între care producțiile românești: 
„Lupeni ’29“, „Tudor“, „Codin“ ș.a. 
Aceste filme, precum și documen
tare ca „Pagini de istorie“ sau 
„România — orizont ’64“ sînt pri
mite cu viu interes de colectiviștii 
din satele și comunele regiunii. 
Prezentarea filmelor este pre
cedată de variate manifestări — 
simpozioane, conferințe etc. Pentru 
sprijinirea învățământului agrozoo
tehnic de masă se prezintă ci
cluri de filme documentare agro
zootehnice, potrivit specificului fie
cărei gospodării colective. Alte ci
cluri de filme artistice și de desen 
animat sînt consacrate copiilor și 
tineretului, iar o serie de scurt 
metraje, pe teme științifice, sînt 
folosite în sprijinul procesului de 
învățământ în școlile de cultură ge
nerală. In cadrul festivalului filmu
lui activează și 8 caravane cinema
tografice care prezintă filme în lo
calitățile unde nu sînt încă aparate 
de proiecție. In momentul de față, 
se fac pregătiri pentru cea de-a 
doua etapă a festivalului filmului, 
care se va desfășura în satele și 
comunele raioanelor Bacău, Moi- 
nești, Tg. Ocna și Roman. Se revi
zuiesc aparatele de proiecție, se re
înnoiesc ecranele și se face popu
larizarea filmelor care vor rula.

COMUNICATîn legătură cu apropiatele alegeri pentru Marea Adunare Națională și sfaturile populare, Frontul Democrației Populare urmează să-și constituie Consiliul Național alcătuit din reprezentanți ai P.M.R., sindicatelor, organizațiilor cooperatiste, de
tineret, de femei, ai asociațiilor științifice și culturale și altor organizații obștești.Ședința de constituire a Consiliului va avea loc miercuri 23 decembrie 1964, ora 10 a. m., în sala mică a Palatului R. P. Romîne.

VACANȚA
ELEVILORDupă primul trimestru de școală, iată-ne în atmosfera premergătoare vacanței care va începe după orele de curs din ziua de 22 decembrie. Bucuria bunelor rezultate la învățătură își află acum ecou în pregătirile care se fac pentru ca elevii să-și petreacă zilele de odihnă cît mai plăcut și folositor. Conducerile școlilor și organizațiile de tineret, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, au alcătuit bogate programe cultural-educative și sportive. Vor avea loc adunări festive închinate aniversării Republicii, serbări ale pomului de iarnă pentru micii elevi din orașe și centre muncitorești, surprizele revelionului organizat în școlile medii, profesionale și tehnice. Nu lipsesc nici spectacole de teatru, filme, excursii, întreceri sportive și alte manifestări care rezervă școlarilor clipe de neuitat.La adunările care vor avea loc în școlile de la orașe și sate, la cluburile și casele pionierești, în cinstea aniversării a 17 ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne, e- levii vor primi vizita unor muncitori evidențiați în întrecerea socialistă, scriitori, activiști de partid și de stat, ofițeri ai forțelor armate. Aceștia vor vorbi celor tineri despre mărețele realizări ale poporului în anii de după eliberare, le vor înfățișa fapte din trecutul glorios de luptă al partidului, pagini din istoria noastră contemporană. „Patrie pămînt de aur, Patrie pămînt slăvit“, se va intitula festivitatea organizată la Palatul

pionierilor din București, unde cele mai bune formații artistice ale cravatelor roșii vor trăi emoțiile confruntării cu publicul — părinți, prieteni, colegi.Căminele culturale, casele de cultură ale tineretului, cluburile sînt gata, în majoritatea lor, să-i în- tîmpine pe elevi cu programe aparte pregătite ; în Capitală, Teatrul Național, teatrele „C. Nottara“, „Țăndărică“ și Teatrul pentru tineret și copii vor prezenta spectacole la care, după estimările făcute, vor asista circa 30 000 de școlari. Vizitele . la muzee, casele memoriale, monumentele de artă, noile cartiere ale orașelor vor fi pentru elevi lecții vii și de neuitat.în cele mai importante localități din țară zeci de mii de pionieri și școlari vor participa la „circuitul orașului“ cu autocare, în timp ce, cu sprijinul Oficiului Național de turism „Carpați", numeroși tineri își vor petrece vacanța în tabere de iarnă sau vor face excursii la Sinaia, Predeal, Bușteni, Păltiniș, Borsec și în alte stațiuni pitorești. în București și în alte o- rașe au fost amenajate patinoare cu program special pentru elevi, iar la Muntele Mic se va deschide în cu- rînd o tabără unde peste 300 de elevi ai școlilor sportive și ai celor cu P* 'ram special de educație fizică dli. București, Brașov, Iași, Cluj, Rm. Vîlcea, Vatra Dornei ș. a. vor învăța să schieze. Circa 300 de mii de elevi din toată țara sînt an-

Pregătiri pentru pomul de iarnă la 
Palatul pionierilor din Capitalătrenați în întrecerile de gimnastică, volei, handbal, baschet, schi, ale campionatului republican școlar care va începe în zilele vacanței.Și acum, să anticipăm cîteva momente din programul „Carnavalului fulgilor de nea“ găzduit de Palatul din Dealul Cotrocenilor. O dată cu semnalul de deschidere vestit de trîmbițașii în costume pitorești, a- pare Moș Gerilă însoțit de personaje legendare — Anul Nou, Plugușorul, Fulgii de zăpadă. împreună cu ei, oaspeții vor face călătorii în lumea miraculoasă a basmelor, se vor întrece în jocuri distractive și în concursuri de cîntece. Cei 7 000 de pionieri și școlari fruntași la învățătură din școlile Capitalei așteaptă, desigur, cu nerăbdare această tradițională manifestare de vacanță.

Mlhal IORDĂNESCU

DEZBATERI APRINSE 
ÎN CAMERA COMUNELOR

Luînd cuvîntul la sfîrșitul dezbateri
lor de politică externă din Camera 
Comunelor, fostul ministru al apărării 
din guvernul conservator, Peter Thor- 
neycroft, a criticat cu violență proiec
tul guvernamental privind crearea for
ței nucleare atlantice (F.N.A.). El a 
subliniat că proiectata forță nucleară 
atlantică riscă să provoace noi diver
gențe în sînul alianței atlantice. După 
cum transmite agenția France Presse, 
Camera Comunelor a trecut apoi, „în- 
tr-o atmosferă de strigăte și confuzie", 
la votarea principalelor linii de poli
tică externă ale guvernului laburist, 
scrutin provocat de criticile adresate 
de opoziția conservatoare. Cu 311 vo
turi contra 291, Camera Comunelor a 
acordat încrederea sa în politica ex
ternă și în programul de apărare al 
guvernului laburist. Majoritatea de 20 
de voturi obținută de guvern se dafo- 
rește faptului că cei nouă deputați ai 
grupului liberal au susținut programul 
laburist privind crearea forțelor nu
cleare atlantice.

Alegerile prezidențiale din Italia 

Azi, al șaselea 
scrutinNici un candidat nu a întrunit majoritatea necesară de voturi pentru a fi desemnat președinte al republicii nici după al cincilea

scrutin, desfășurat vineri seara în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului. Giovanni Leone a obținut 294 de voturi, Umberto Terracini 252 de voturi, Giuseppe Sar agat 140 de voturi, Amintore Fanfani 122 de voturi. Alți candidați au primit sub 100 de voturi. Cel de-al șaselea scrutin a fost anunțat pentru sîmbătă dimineața.
Mandatu! forjelor 
O.N.U. în Cipru 

a fost prelungitConsiliul de Securitate a hotărît vineri în unanimitate să prelungească cu încă trei luni, pînă la 26 martie 1965, mandatul forțelor O.N.U. în Cipru.
Acțiunile budiștilor 

iau amploare
Atmosfera politică din Saigon 

devine din ce în ce mai încărcată. 
După demisia miniștrilor din ca
binetul primului ministru Tran 
Van Huong, acțiunile cercurilor bu
diste s-au intensificat, atingînd 
proporțiile celor din timpul lui 
Ngo Dinh Diem. Considerînd că 
demisiile ar putea încuraja opozi
ția, primul ministru i-a sfătuit pe 
miniștri să rămînă la posturile lor.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA'*

Ca la expoziție
Înzestrarea secțiilor uzinei noastre 

cu noi mașini și utilaje aduce o 
mare contribuție la creșterea pro
ducției și productivității muncii, u- 
șurează efortul fizic al oamenilor. 
Nu știm cum se face, însă, că sec
țiile uzinei sînt înzestrate și cu ma
șini de care nu au nevoie sau nu se 
iau măsuri pentru a fi folosite. De 
exemplu, în atelierul de pompe din 
secția mecanică se odihnește, de 
multă vreme, o mașină de alezat. 
Tot aici a fost instalată cu cîteva 
luni în Urmă încă o mașină nouă 
de alezat vertical. Dar de întrebu
ințat, n-a întrebuințat-o nimeni. 
Stă ca la expoziție, chiar la in

trarea în atelier. Din cînd în cînd 
vine un specialist, o măsoară cu pri
virea și se duce. In aceeași secție, 
la atelierul de finisaj se află o ma
șină de rectificat a cărei poveste e 
cam încurcată. Cînd a fost adusă 
aici era nouă. Dar, nu știm din ce 
motive, într-un an și jumătate n-a 
funcționat decît cîteva zile. Acum 
este din nou în repaus și nimeni nu-i 
dă vreo atenție. Socotim că este 
timpul să se ia măsuri pentru de
plina folosire a acestor mașini.

Un grup de muncitori 
de la Uzina mecanică 
din Cîmpina
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LUCRĂRILE ȘEDINȚEI PLENARE A CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTURII

Sporirii m eootinuire a profite!®! 
de cereale - preocupare principală

Lucrările ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii au subliniat faptul că agricultura noastră își urmează mersul său ascendent pe calea trasată de partid, de dezvoltare intensivă și multilaterală. în 1965 ■— ultimul an al șese- nalului — sarcina principală, de mare însemnătate economică și politică, rămîne sporirea în continuare a producției de cereale —îndeosebi la grîu și porumb.întărirea permanentă a bazei teh- nice-materiale a agriculturii — a arătat tov. ing. Nicolae loncscu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii — îmbogățirea experienței consiliilor agricole și a specialiștilor din unități în organizarea procesului de producție, introducerea în practică a cuceririlor științei fac pe deplin posibilă realizarea acestei importante sarcini, Participanții la discuțiile purtate în plenara Consiliului și în secția de cereale și plante tehnice au prezentat numeroase exemple de gospodării de stat și colective care obțin recolte mari și constante de grîu și porumb. Ei au subliniat că rezultatele obținute în agricultură au permis satisfacerea nevoilor de consum ale populației, a cerințelor industriei și a angajamentelor externe. Vorbitorii au arătat că există însă mari rezerve de. creștere a producției de cereale. Sînt încă unități care, în condiții asemănătoare de climă și sol, realizează producții sub posibilitățile de care dispun. Cauza principală care generează a- semenea situații constă în modul cum sînt aplicate măsurile agrotehnice de bază.Una din verigile principale ale complexului de măsuri agrotehnice, care condiționează obținerea de recolte sporite, o constituie folosirea unor semințe de bună calitate, cu

In domeniul zootehniei, problema principală dezbătută în cadrul plenarei și al secției a fost îmbunătățirea efectivelor de animale și mărirea productivității lor. Numeroși participanți au subliniat necesitatea reașezării mai judicioase a speciilor de animale în funcție de condițiile concrete din diferite zone naturale ale țării, de posibilitățile fiecărei unități agricole socialiste, în scopul valorificării depline a tuturor resurselor de care depinde obținerea unei producții cît mai mari. Referindu-se la a- ceastă problemă tov. ing. Emil Ba- 
loin'ri, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a arătat că în acest an au fost întreprinse măsuri pentru creșterea cu prioritate a bovinelor și ovinelor în zonele cu suprafețe întinse de pășuni și finețe naturale. Continuarea acestei acțiuni va da putința punerii în valoare a condițiilor favorabile de creștere a acestor specii, în hrana cărora nutrețurile verzi și fibroase au cea mai mare pondere. In cuvîntul său, tov. ing..Octavian Barna, de la gospodăria colectivă Luna, raionul Turda, a arătat că gospodăria în care lucrează obține anul acesta 2 800 1 lapte de la fiecare vacă furajată, față de 1 630 1 cît s-a realizat în anul 1962. Acest rezultat se datorește în principal îmbunătățirii și folosirii, raționale a pășunilor care au fost curățate, îngrășate, su- praînsămînțate cu semințe de ierburi valoroase și pășunate sistematic, pe tarlale. Folosindu-se mai deplin condițiile gospodăriei, s-au asigurat cantități mari de furaje pentru perioada de iarnă. De mare însemnătate este faptul că aici experiența îngrijitorilor fruntași a fost larg popularizată și aplicată.Numeroși participanți la discuții au subliniat însemnătatea economică a dezvoltării cu prioritate a creșterii porcilor și păsărilor în zonele cerealiere, ținînd seama că a- ceste specii valorifică în mod rentabil importante cantități de porumb și alte furaje. O experiență valoroasă în așezarea speciilor de animale în funcție de condițiile fiecărei gospodării colective s-a obținut în regiunea Dobrogea. Pe baz.a condițiilor și posibilităților lor concrete, gospodăriile colective din regiune au dezvoltat, fiecare, anumite specii de animale.Referindu-se la îmbunătățirea ca-, lității efectivelor, tov, dr. Osvald 
Flaman, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Bacău, a arătat că în regiune s-a acordat o mare atenție organizării judicioase a reproducției animalelor pe baza extinderii însămînțărilor artificiale la bovine și ovine, ceea ce a permis folosirea mai bună a reproducătorilor de mare valoare. Consiliul agricol regional s-a preocupat și de asigurarea numărului necesar de reproducători cu valoare ridicată în zonele de munte unde se practica ’monta naturală, precum și pentru vacile și junincile întreținute în bere de vară, pe pășunile mai depărtate.în organizarea însămînțărilor tificiale au fost obținute bune zultate și în regiunile București, Dobrogea, Ploiești, Hunedoara și altele, ceea ce are o mare însemnătate atît pentru creșterea efectivelor de animale cît și pentru îmbunătățirea raselor.Ca urmare a măsurilor de îmbunătățire calitativă a animalelor, a 

ta- în-ar- re-

valoare biologică ridicată. Majoritatea celor care au luat cuvîn- tul la lucrările ședinței plenare au relevat necesitatea îmbunătățirii producerii și înmulțirii semințelor. în etapa actuală se pune mare preț pe asigurarea unor semințe valoroase, îndeosebi la cultura cerealelor păioase, leguminoaselor pentru boabe, cartofului etc, prin organizarea loturilor semincere în gospodăriile colective, loturi care vor fi semănate cu semințe din înmulțiri valoroase. în această privință, unele unități au dobîndit o experiență care merită să fie cunoscută și răspîndită. în cuvîntul său, tov. ing. Alexandru Bărboi, președintele Consiliului agricol raional Negru-Vodă, a arătat că printr-o judicioasă organizare a loturilor semincere în gospodăriile colective cu condiții favorabile s-au asigurat, pe plan local, cantitățile necesare de semințe, cu o valoare biologică ridicată.în anul viitor, atenția va trebui mai mult îndreptată și asupra altor măsuri importante pentru producerea unor semințe de câlitate : îmbunătățirea muncii specialiștilor care fac recunoașterea culturilor semincere, respectarea măsurilor tehnice de menținere a purității semințelor, condiționarea, păstrarea și verificarea valorii lor culturale, aplicarea unei agrotehnici superioare pe loturile semincere.In discuțiile purtate a fost dezbătută pe larg și problema raionării soiurilor valoroase de plante agricole pe o perioadă mai lungă, în funcție de condițiile specifice fiecărei zone naturale. Amplasarea judicioasă a soiurilor și hibrizilor, potrivit cerințelor biologice ale acestora, naturii solului și forțelor de lucru existente influențează în mare măsură asupra sporirii producției. In 

ne-cuse
a- în Și în

crescut ponderea raselor perfecționate față de totalul efectivului și îndeosebi rasele Roșie de Dobrogea și Brună de Maramureș la bovine, Albul de carne Ia porcine și rasele cu lînă fină și semifină la ovine. In prezent, rasele de oi cu lînă fină și semifină reprezintă 78 la sută din totalul ovinelor proprietate obștească. Aceste rezultate se datoresc în mare măsură extinderii și îmbunătățirii activității rețelei de . selecție. Pe această bază numai în acest an au putut fi dotate centrele de însămînțări artificiale și stațiunile de montă cu peste 2 530 tauri de calitate superioară, din care 1 000 se încadrează în clasele record și elită, 10 600 berbeci de mare valoare etc. In prezent sînt supuse controlului producției un mare număr de a- nimale, din cele mai bune stațiuni experimentale, gospodării de stat și gospodării colective.Numeroși vorbitori au arătatCesitateâ extinderii acțiunii de selecție individuală în unitățile efective valoroase și organizarea lecției de masă în celelalte unități, în scopul ameliorării mai rapide a raselor.In cadrul dezbaterilor s-a cordât multă atenție creșterii continuare a producției de ouă carne de pasăre. S-a arătat că cursul acestui an capacitatea de incubație în gospodăriile colective a crescut cu 8 000 000 de ouă pe serie. Datorită sprijinului primit din partea consiliilor agricole, gospodăriile colective din regiunile Dobrogea, Banat, București, Galați și altele au a- sigurat necesarul de ouă pentru incubație de la rase valoroase, din primele luni ale anului.Mai mulți participanți la discuții au subliniat necesitatea organizării mai bune a fermelor de păsări producătoare de ouă de incubație, creării condițiilor favorabile pentru creșterea puilor. în cuvîntul său, tov. Ștefan Mihail, medicul circumscripției veterinare Sihlea, raionul Rîm- nicu-Sărat, a propus ca în fiecare raion păsările de reproducție, care asigură ouă corespunzătoare pentru incubație, să se crească doar în cîteva gospodării colective.Tovarășul Ion Jurchița, medicul veterinar al circumscripției Nădlac, raionul Arad, a împărtășit experiența dobîndită de gospodăriile colective de aici în creșterea, păsărilor. El a arătat că halele pentru păsări trebuie îmbunătățite pentru a asigura condiții mai bune de igienă, temperatură corespunzătoare, luminozitate, ventilație, că este necesară o mai bună aprovizionare cu medicamente în vederea reducerii pierderilor provocate de unele boli.Precum se știe, creșterea producției animalelor este în cea mai mare măsură determinată de asigurarea furajelor și de folosirea gospodărească a acestora. în cadrul lucrărilor plenarei și în discuțiile purtate în secție s-a subliniat că anul acesta unitățile agricole socialiste au dat o mai mare atenție sporirii producției la ha la culturile furajere, strîn- gerii, depozitării și pregătirii în condiții mai bune a nutrețurilor. în regiunile Argeș, Banat, Mureș-Autonomă Maghiară și altele s-a acordat multă atenție acțiunilor de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor naturale, folosirii raționale a acestora. Pe pajiștile de la Dealul Sasului, Bahna și Coteana, regiunea Argeș, s-au obținut anul acesta cîte 30 000— 40 000 kg de masă verde la ha, ca 

cadrul discuțiilor a fost înfățișată experiența bună obținută de Consiliile agricole din regiunile Dobrogea, București, Galați, Ploiești și altele, unde au fost create colective de specialiști care ajută gospodăriile colective în acțiunea de amplasare a culturilor în zonele naturale cele mai favorabile. în cuvîntul său, tov. ing. Mihai Băluță, președintele Consiliului agricol regional Oltenia, a arătat că anul acesta gospodăriile colective au reușit să amplaseze mai bine culturile, pe terenurile cele mai potrivite, fapt ce contribuie la creșterea producției.în ridicarea producției la hectar are mare importanță mărirea fertilității solului. O sursă încă incomplet folosită pentru mărirea rodniciei pămîntului o constituie îngră- șămintele naturale și îndeosebi gunoiul de grajd. Tovarășul Dumitru 
Tudose, Erou al Muncii Socialiste, președintele gospodăriei colective din comuna Stoicănești, regiunea Argeș, a arătat în cuvîntul său că anul a- cesta gospodăria a obținut la hectar producții medii ridicate: 3 616 kg de porumb-boabe, 1 740 kg de floarea- soarelui, 35 000 kg de sfeclă de zahăr. Acest fapt se datorește în mare măsură și fertilizării solului. Noi — a spus vorbitorul — izbutim să în- grășăm anual, prin rotație, numai cu gunoi de grajd, cîte 400—500 ha, aplicîndu-1 la culturile care-1 folosesc cel mai bine.în ceea ce privește îngrășămintele chimice, numeroși participanți la discuții, printre care ing. Gheorghe 
Hristu, președintele Consiliului agricol raional Giurgiu, ing. Gheorghe 
Danu, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Iași, și alții au subliniat necesitatea ca acestea să fie gospodărite cît mai chibzuit și repartizate pe unități în mod diferențiat, ținîn- 

urmare a lucrărilor de îmbunătățire aplicate.în numeroase gospodării Colective din regiunile Banat, București, Do- brogea, s-a extins lucerna irigată, obținîndu-se mari producții la ha. La G.A.C. Slobozia-Mîndra, regiunea București, pe suprafețele irigate s-au obținut 70—85 mii kg de lu- cernă la ha.Numeroși participanți la discuții au subliniat însemnătatea pe care o are extinderea loturilor semincere în scopul asigurării de semințe valoroase de plante furajere. Referin- du-se la această problemă tov. ing. zootehnist Virgil Podani, președintele Consiliului agricol raional Vatra Dornei, a arătat că pentru su- praînsămînțarea pășunilor slabe este necesar să se rețină pentru să- mînță anumite suprafețe din cele mai bune finețe naturale.Una din cele mai rpari rezerve de îmbunătățire a hranei animalelor o constituie ridicarea valorii nutritive a furajelor. în această privință, un număr însemnat de gospodării colective au dobîndit o experiență deosebit de valoroasă. Tov. ing. Cons
tantin Anderca, președintele Consiliului agricol regional Banat, a ară-

Sporirea producției agricole este legată strîns de folosirea rațională a pămîntului. Din raportul prezentat de tov. ing. Vasile Pașcanu, șeful secției fond funciar și organizarea teritoriului, ca și din dezbaterile par- ticipanților la ședința acestei secții a reieșit că în cursul anului 1964 s-au continuat acțiunile menite să ducă la buna gospodărire a fondului funciar. în acest scop s-au întocmit planuri topografice, la diferite scări, pentru o suprafață de peste 1,7 milioane ha și s-au efectuat cartări pedologice pe 670 000 hectare. Pentru cunoașterea exactă a terenurilor s-au executat lucrări de introducere a evidenței funciare pe o suprafață de peste 2 milioane hectare și s-au adus la zi lucrările de evidență pe alte 2,4 milioane de hectare. în vederea lărgirii suprafețelor cultivate au continuat lucrările de îndiguiri în lunca inundabilă a Dunării și au fost identificate din fondul forestier o seamă de terenuri libere de vegetație, bune pentru a fi cultivate cu diferite culturi agricole.Vorbitorii au subliniat rezultatele oune obținute pe această linie în regiunile București, unde suprafața a- rabilă a crescut cu 11 200 ha, Maramureș (3 000 ha), Dobrogea (2 000 ha), Ploiești și Bacău.A fost relevată și preocuparea specialiștilor și a conducerilor de unități agricole socialiste pentru a descoperi și pune în valoare toate sursele existente de creștere a suprafeței arabile. Un accent deosebit s-a pus și pe curățirea tarlalelor de pomii izolați și de pilcurile de mărăcini, precum și pe nivelarea terenurilor. în raionul Caracal s-a desfășurat o acțiune largă pentru defrișarea mărăcinișurilor, a arborilor răzleți, pentru nivelarea gropilor și vindecarea tarlalelor de aceste „pe

du-se seama de fertilitatea solurilor din unitățile respective, de plantele care le valorifică cel mai bine. De asemenea, s-au scos în evidență necesitatea păstrării în bune condiții a îngrășămintelor chimice, respectării perioadei optime de aplicare, repartizării lor uniforme pe teren, în doze corespunzătoare. Vorbind despre necesitatea utilizării cît mai raționale a îngrășămintelor, tov. dr. 
Grigore Coculescu, de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice-Fundulea, a subliniat necesitatea ca inginerii agronomi din u- nitățile de producție să cunoască cu precizie caracteristicile fiecărei tarlale de teren și potențialul ei productiv, să întocmească un registru de fertilizare, să organizeze loturi demonstrative pentru stabilirea celor mai potrivite doze de îngrășăminte. Totodată, au fost propuse măsuri pentru extinderea rețelei laboratoarelor de agrochimie și îmbunătățirea activității lor, în scopul folosirii cu eficiență maximă a îngrășămintelor minerale.Vorbind despre experiența acumulată în producție, numeroși participanți la lucrările plenarei între care tov. ing. Ileana Sălceanu, de la gospodăria colectivă din Băilești, regiunea Oltenia, au arătat că folosirea semințelor de calitate și sporirea fertilității solului . trebuie însoțită de celelalte măsuri ale complexului agrotehnic, din care fac parte și lucrările de pregătire a terenului. Foarte importante sînt e- xecutarea la timp și de calitate a a- răturilor de vară și de toamnă pe toate suprafețele planificate, generalizarea lucrărilor de întreținere a o- goarelor pînă la semănat.La rîndul său, semănatul fiecărei culturi în cadrul epocilor optime constituie o verigă importantă în acțiunea de sporire a producției la hectar. Anul acesta, semănatul griului de toamnă a fost executat în condiții agrotehnice mult mai bune ; ca urmare, grîul a răsărit în toate regiunile, culturile fiind bine înfrățite. Dezbaterile ședinței plenare au subliniat datoria specialiștilor din agricultură de a urmări cum se dezvoltă culturile, pentru a lua din timp cele mai potrivite măsuri în vederea bunei îngrijiri a semănă
tat că gospodăriile colective din a- ceastă regiune au obținut rezultate bune prin folosirea metodei de uscare a lucernei cu ajutorul curenți- lor de aer rece. Fînul uscat prin această metodă are o valoare hrănitoare mai mare cu 20—30 la sută față de cel uscat în mod obișnuit, pe ' că de de tă, pe

brazde. Unii vorbitori au arătat există și alte metode eficiente conservare a lucernei, cum ar fi, pildă, balotarea ei în stare păli- metodă care nu s-a extins însă măsura posibilităților.în cuvîntul' său Marinescu, de la cetări zootehnice, tanța organizării coltării la timp a furajelor pentru îmbunătățirea calității a'cestora. El a arătat că, în acest scop, în majoritatea zonelor țării este necesar ca strîngerea finului să se facă înainte de începerea campaniei de recoltare a cerealelor.Referindu-se la însemnătatea deosebită pe care o are alimentația e- chilibrată a animalelor, tov. ing. zootehnist Duică Smarand, de la G.A.C. Ciocîrlia, regiunea Dobrogea, a arătat că principala atenție trebuie acordată asigurării proteinei în rații. Pe această bază — a spus vorbitorul — se poate evita risipa de unități nutritive, care are loc în cazul hră- nirii unilaterale, neeconomice a animalelor. în acest scop, principala a- tenție trebuie dată extinderii culturilor de leguminoase, măririi producției la aceste culturi, recoltării, uscării și depozitării în cele mai bune 

tov. dr. Gheorghe Institutul de cer- a relevat impor- judicioase a re-

cingini“ — așa cum le-a numit tov. Gheorghe Drăcea, președintele consiliului agricol raional. Vorbitorul s-a ocupat apoi în cuvîntul său de unele deficiențe în gospodărirea suprafeței arabile. Prin lucrările de amenajare a sistemului de irigație Stoenești-Vișina, fără simț gospodăresc, s-a ajuns la scoaterea de la arabil a unor suprafețe mari. Aci s-au degradat și înmlăștinat peste 206 de hectare.Alți vorbitori, printre care Gheorghe Dragomir, președintele Consiliului agricol regional Brașov, și Vasile Popa, președintele Consiliului agricol regional Galați, s-au referit ia faptul că unele întreprinderi economice folosesc pentru diferite obiective suprafețe mult mai mari decît le este necesar. S-a subliniat că trebuie să se acorde mai mare atenție amplasării judicioase a construcțiilor zootehnice în gospodăriile colective, a plantațiilor de vii și pomi.în cadrul dezbaterilor s-au purtat discuții și în legătură cu extinderea irigațiilor și folosirea cît mai eficientă a suprafețelor amenajate în acest scop. în gospodăria colectivă din comuna Sîntana s-a introdus și extins irigarea din puțuri și bazine de acumulare pe o suprafață de 300 de hectare, a arătat tov, Marin Bu- 
dur, directorul Oficiului regional de proiectare și organizare a teritoriului Crișana. Această măsură a contribuit la sporirea recoltelor. în ce privește folosirea terenurilor amenajate pentru irigat se manifestă o 6erie de deficiențe. în raionul Ad- Jud. cele două sisteme de irigare: Pufești și Homocea-Ploscuțem ind greșit proiectate și executa1" se poate iriga decît o mică dinsuprafața amenajată, a spus tov. ing. Friederik Peck, președintele Consiliului agricol raional Adjud. 

turilor și evitării pierderilor. La fel de însemnate sînt și celelalte lucrări de întreținere a culturilor, stabilirea densității optime de plante la unitatea de suprafață, în funcție de soiul sau hibridul folosit și de condițiile locale de climă și sol.In cuvîntul său, tov. ing. Ionel 
Adrian, președintele gospodăriei colective din Movileni, regiunea Iași, a subliniat că sporirea producției la hectar depinde în mare măsură de îmbunătățirea calității tuturor lucrărilor agrotehnice, scurtarea perioadei lor de execuție, extinderea mecanizării și ridicarea continuă a calificării cadrelor.Discuțiile purtate au arătat că, datorită înzestrării continue a a- griculturii cu mijloace tehnice perfecționate, acțiunea de protecție a plantelor se desfășoară în condiții din ce în ce mai bune. Totuși mai persistă în unele gospodării anumite deficiențe care influențează în mod negativ producția : tratarea necorespunzătoare a semințelor, controlul slab al culturilor în vederea depistării bolilor și dăunătorilor, folosirea incompletă a utilajelor în executarea diferitelor tratamente. înlăturarea acestor lipsuri va duce nu numai là mărirea recoltei la hectar, ci și la îmbunătățirea calității produselor.Luînd cuvîntul la discuții, tov. ing. 
Constanța Mihai, de la gospodăria colectivă din Măgureni, raionul Călărași, a arătat că anul acesta colectiviștii au obținut la porumbul irigat un spor de recoltă de 3 230 kg boabe la hectar. în fiecare regiune a țării există surse de apă care nu sînt încă valorificate în măsură suficientă pentru creșterea suprafețelor irigate. Așa stau lucrurile, bunăoară, în regiunile București și Oltenia. Există încă suprafețe amenajate pentru irigat care nu se însămînțea- ză cu cele mai intensive culturi, iar udările se fac în mod necorespunzător. Se impune o colaborare mai strînsă între specialiștii care acordă asistență tehnică la întocmirea proiectelor de amenajare și executarea amenajărilor, un sprijin mai eficient din partea cercetătorilor din stațiunile experimentale în aplicarea udărilor în mod corespunzător, a agrotehnicii diferențiate cerute de cultura plantelor irigate.
condiții a nutrețurilor șl îndeosebi a celor fibroase.Introducerea metodelor științifice în creșterea animalelor constituie unul din mijloacele de mare importanță pentru mărirea producției și rentabilizarea ramurii zootehnice. Referindu-se la această problemă, tov. ing. zootehnist I. Sabău, de la gospodăria colectivă din Berveni, raionul Carei, a subliniat eficiența economică a introducerii metodelor înaintate în creșterea animalelor. El a arătat că, datorită creșterii porcilor în flux continuu, gospodăria a reușit ca anul trecut să vîndă pe bază de contract, lunar, cîte 100—120 de porci grași. Ca urmare, a obținut din creșterea porcilor un venit de 845 000 lei. în continuare, vorbitorul a subliniat importanța extinderii unor metode științifice eficiente cum ar fi încrucișările industriale la porcine, care permit ca folosindu-se aceleași furaje, să se obțină o producție mai mare de carne, calcularea necesarului de unități nutritive și albumină digestibilă și reducerea consumului specific pe unitatea de produs. El a arătat că introducerea și extinderea metodelor științifice în producție este sarcina cea mai importantă a fiecărui specialist care lucrează în gospodăriile colective. Totodată, numeroși participanți la discuții au subliniat însemnătatea măsurilor ce trebuie luate pentru ridicarea continuă a calificării îngrijitorilor de animale, pentru permanentizarea și sporirea cointeresării lor materiale.

Sporirea producției agricole pe terenurile în pantă este strîns legată de combaterea eroziunii solului. Tovarășii Liviu Suciu, inginer la G.A.C. Cornești, raionul Tîrnăveni, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, și Ionel Adrian, inginer la G.A.C. Movileni, regiunea Iași, au arătat în cuvîntul lor că în aceste unități s-au terasat și executat pe suprafețe mari lucrări în complex menite a stăvili eroziunea solului. în regiunea Iași, sistemul culturilor cu benzi înierba- te și în fîșii a fost aplicat pe o suprafață de 10 200 ha.Lucrările de organizare a teritoriului contribuie la folosirea mai rațională și mai deplină a pămîntului, ia organizarea științifică a producției agricole Tov. Olaru Toma, președintele Consiliului agricol raional Roșiori de Vede, a relatat că în raion s-au întocmit și aplicat proiecte de organizare a teritoriului la toate cele 32 gospodării colective. Pe baza proiectelor de organizare, gospodăriile pot să-și organizeze producția după specificul condițiilor pedoclimatice și agroeconomice. în raionul Slatina — a subliniat tov. Con
stantin lordache, președintele consiliului agricol raional, s-au cu caracter experimental, sistematizare teritorială a care să ajute gospodăriile rea stabilirii, pe baza potențialului existent, a direcției și proporțiilor de dezvoltare în perspectivă a producției agricole.Pentru asigurarea folosirii cît mai depline și mai economice a pămîntului, a ridicării continue a fertilității acestuia, s-au propus o serie de măsuri între care executarea de lucrări de măsurători topografice, evidență funciară, cartări pedologice, organizarea teritoriului, amenajări pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului etc.

întocmit, studii de raionului în vede-

Control sistematic, eficient 
al îndeplinirii hotărîrilor
(Urmare din pag. I-a) nomlco-organizatorică a gospodăriilor colective. Adoptînd un ansamblu de măsuri privind orientarea organizațiilor de partid spre probleme de bază ale gospodăriilor colective, comitetul raional de partid a controlat sistematic activitatea acestora, le-a ajutat să-și îmbunătățească munca. Toate acestea s-au reflectat în întărirea economică a gospodăriilor, în producțiile obținute pe ansamblul raionului. Anul acesta, de pe 20 650 hectare gospodăriile colective din raion au realizat o producție medie de 2 350 kg porumb boabe la hectar, producții bune de sfeclă de zahăr, de floarea-soarelui.O experiență bună există în acest domeniu și în raionul Dorohoi. Membrii biroului comitetului raional de partid, controlînd pe teren aplicarea hotărîrilor adoptate privind consolidarea economică a gospodăriilor colective, au dat ajutor efectiv la întărirea organizațiilor de bază din gospodăriile colective mai slab dezvoltate, la creșterea rolului lor în viața gospodăriilor, împreună cu membrii comitetului executiv al sfatului popular raional și al consiliului agricol raional, ei au îndrumat consiliile de conducere să pună în valoare rezervele de producție ale gospodăriilor. în felul acesta s-a ajuns ca la sfîrșitul anului 1964, majoritatea gospodăriilor colective cunoscute pînă nu de mult ca slab dezvoltate să obțină rezultate economice bune.Deși condițiile pedoclimatice din raioanele Rădăuți și Gura Humorului sînt, de asemenea, prielnice pentru obținerea unor producții agricole sporite, iar hotărîrile adoptate de organele locale prevăd un ansamblu de măsuri în acest domeniu, din cauză că nu s-a făcut un sistematic control al aplicării lor, nu s-au valorificat din plin marile rezerve ale producției agricole.Rezultatele pozitive obținute în organizarea îndeplinirii hotărîrilor de către comitetele raionale de partid Fălticeni, Dorohoi, Vatra Dornei se datoresc în bună măsură faptului că la exercitarea unui control multilateral, atotcuprinzător, sînt a- trași, alături de membrii comitetului raional, numeroși tovarăși din activul de partid care, la rîndul lor, se sprijină pe masa largă a comuniștilor, se sfătuiesc cu "ei. Tocmai această participare largă la lupta pentru înfăptuirea liniei generale a partidului, a hotărîrilor adoptate de 
TEATRE • CINEMA « TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. RomSne: 

FII cuminte, Crlstofor ! (spectacol pre
zentat de Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ — orele 19,30). Teatrul de Operă 
șl Balet al R. P. Romîne : Pelleas și 
Mellsanda (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Tîrgul de fete (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Inșir-te mărgărite (orele 15), 
O scrisoare pierdută (orele 19,30), (sala 
Studio) : Patima de sub ulmi (orele
15.30) , Să nu te joci cu dragostea (orele
19.30) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera do 
trei parale (orele 15), Copiii soarelui 
(orele 19,30), (sala Studio — str. Al. Sahia 
nr. 76 A): Tache, Ianke și Cadîr (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Umbra (orele 
20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : Sonet pentru o 
păpușă (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : N-avem centru înaintaș 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Frank al V-lea (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematogra
fică ,,I. L. Caragiale“ (Str. 30 Decembrie 
nr. 9) : Năzdrăvanul Occidentului (orele 
16), In lumea apelor (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Năzbîtiile iul Țăndărică 
(spectacol pentru copil — orele 16), Eu și 
materia moartă (spectacol pentru adulți 
— orele 20,30). Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Revista de 
altădată (orele 20), (sala Victoria) : 
Aventurile unei umbrele (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de ansamblul 
circului italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Climate — cine
mascop : Republica (9.30; 12,30; 16; 18,-15;
21.30) , Festival (9; 12; 15; 18; 21). Diavolul
deșertului : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Modern (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Jucătorul : Carpați (10; 12; 14; 
16). Cocoșatui : Flamura (9,30; 11,45; 14). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop : 
Feroviar (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Me
lodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Doi 
în stepă : Capitol (10 ; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) , Giulești (10; 12; 14; 16; 18; 20).
Marla : Flamura (16; 18,15; 20,30). 40 de 
minute pînă în zori — cinemascop : Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra 
(16; 18; 20), Adesgo (15,30; 18; 20,30). Ve
selie Ia Acapulco : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21), Bucegi (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Musafiri eludați pe 
muntele de gheață : Lumina (9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Pacea (16; 18; 20). 
Comisarul Maigret se înfurie : Union 
(14,30; 16,30; 18,45; 21). Program pentru
copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Hatari (ambele serii) : Doina (11,30; 16;
19.30) , Arta (orele 10 dimineața). Prin 

' Albania — Dansul vulturilor — Fiți gata, 
ț start ! — Neva-Nipru — Știința șl teli- 
I nica Nr. 17 — Pionierla Nr. 6/1964: Tim- 
I puri Noi (10—21 în continuare). Haine

partid și guvern, imprimă control lulul îndeplinirii hotărîrilor un cax racter profund democratic.Controlul îndeplinirii hotărîrilor îșl manifestă eficiența practică înl măsura în care este efectuat cu exi-t gență șl simț de răspundere, păi trunde în miezul lucrurilor, anali-1 zează problemele profund și multi-, lateral. Mai întîlnim însă în acti-4 vitatea organelor de partid din regiune cazuri de control formal, de mîntuială, care lasă lucrurile să meargă de la sine. Membri ai biroului Comitetului raional l-.M.R. Cîmpulung au fost nu de puține ori la întreprinderea forestieră „Mol- dovița“ unde s-au „interesat" și cum se aplică măsurile stabilite privind îmbunătățirea ritmicității produc-1 țlei, dar superficialitatea controlului efectuat a făcut ca neajunsurile să persiste mult timp. La uzinele textile „Moldova“ din Botoșani, organizațiile de bază pe schimburi din secția țesătorie au analizat de repetate ori în adunări generale probleme privind îmbunătățirea calității produselor și au stabilit măsuri peste măsuri. Dar întrucît nu s-a controlat aplicarea lor, calitatea unor țesături este încă necorespunzătoare.O evidentă manifestare de formalism avem în cazurile cînd șe „uită“ ca hotărîrile să fie aduse la cunoștința... celor care urmează S.” le îndeplinească. Din neglijența C nite- tului orășenesc de partid S’ iva, organizațiile de partid de la m- plexul C.F.R. Suceava au lua. i- noștință abia după un trimestru de hotărîrea comitetului regional privind îmbunătățirea deservirii beneficiarilor de către unitățile de transporturi.Eficiența controlului îndeplinirii hotărîrilor este nemijlocit legată de creșterea continuă a competenței cadrelor de partid," de ridicarea nivelului de pregătire al a- paratului de partid salariat și nesalariat. Tocmai de aceea ne îngrijim îndeaproape ca. în cadrul instruirii activului, al diferitelor forme ale în- vățămîntului de partid, al schimburilor de experiență, activiștii să fie înarmați cu cunoașterea aprofundată a politicii partidului, să-și însușească metode bune de muncă.Dezvoltînd experiența dobîndită, Comitetul regional P.M.R. Suceava va folosi și în viitor controlul îndeplinirii hotărîrilor ca un mijloc din cele mai eficace de asigurare a înfăptuirii sarcinilor trasate de partid șl guvern.
aproape noi — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (13,15; 15,30; 17,45; 20).
Dragoste la zero grade : Cultural (15; 17; 
19; 21), Cosmos (16; 18,15; 20,30). 1944 — 
XX — 1964 — Raid prin cinematografie — 
Un surîs în plină vară i Dacia (10,30; 
13,30; 16,45; 20). Casa neterminată : Bu- 
zeștl (15,45; 18; 20,15), Rahova (16; 18,15;
20,30).  Vil șl morți — cinemascop (ambele 
serii) : Crîngașl (15,30; 19,30). Ziua feri
cirii — cinemascop : Grivlța (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30),
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16\15; 18,30; 20,45). 
Străinul — cinemascop (ambele serii): 
Unirea (16; 19,30), Progresul (15,30; 19). 
Ghinionistul : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,30; 
20,45), Drumul Sării (15,30; 17,45; 20), Vi
tali (16; 18,15; 20,30). încurcătură bleste
mată : Munca (13,30; 16; 18,30; 21,30), Vii
torul (15; 17,45; 20,30), Cotrocenl (15; 17,45;
20,30).  Sedusă șl abandonată : Popular 
(10,30; 15,30; 18,15; 20,30). S-a întîmplat la 
miliție — cinemascop : Moșilor (16; 18,15;
20,30).  Hamlet — cinemascop : Volga (10; 
13; 17; 20). Ivallo : Floreasca (16; 18,15;
20,30).  30 de ani de veselie : Lira (10,30; 
15; 17; 19; 21). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Ferentari (15,30; 19), 
Comoara din vadul vechi : Colentina (161 
18.15; 20,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 14,55 <
Transmisiune de la Sofia : Intîlnirea de 
hochei dintre reprezentativele orașelor 
București șl Belgrad. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar : Cîntec șl joc. 19,35 — In fața 
hărții. 19,55 — Armonie și dans, emi
siune coregrafică. 20,35 — Filmul artistic 
„Vrăjitoarea“. 22,10 — Cîntă orchestra de 
muzică ușoară Edmundo Ros. (V). în în
cheiere : Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea.
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare și s-a încălzit ușor în Banat, Ar
deal și Moldova, unde cerul a fost mal 
mult noros. în sudul țării vremea s-a 
menținut umedă și închisă. Izolat au că
zut burnițe. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre 13 grade la Oravița și minus 1 grad 
la Joseni, Craiova și Alexandria. Local 
s-a produs ceață. In București : Vremea 
a fost umedă și închisă. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă a 
aerului a fost de 1 grad. Timpul pro
babil pentru zilele de 20, 21 și 22 de
cembrie. Vremea se menține umedă, cu 
cerul mal mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații locale, mal frecvente în nord- 
vestul țării, vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura în ge
neral staționară. Minimele vor fl cuprin
se între minus 6 șl plus 4 grade, Iar 
maximele între minus 4 șl plus 6 grade. 
Ceață locală. In București : Vremea se 
menține în general umedă, cu cerul mal 
mult acoperit. Vor cădea ploi slabe. 
Vîntul în general slab din sectorul sud- 
vestic. Temperatura în creștere ușoar.7. 
Ceață.
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uzina de alumina Oradea : stația de compresoare

Interiorul unei noi fabrici de la Combinatul pentru industrializarea lemnului Pitești

Complexul chimic industrial din Brăila ; fabrica de suliuiâ de carbon

P E TT E

Harta industrială a țării 
s-a îmbogățit în acest an cu 
noi obiective, de mare în
semnătate pentru dezvolta
rea, în ritm susținut, a eco
nomiei naționale. Au intrat 
în iuncțiune capacități noi 
de producție în industria 
siderurgică și chimică, în 
ramura energiei electrice și 
termice, în industria con
structoare de mașini, în sec
torul economiei forestiere, 
în industria ușoară și ali
mentară. Multe din obiecti
vele și instalațiile indus- 
triale construite la Oradea, 
Craiova, Sighet, Brăila și 
altele sînt în probe tehno
logice. Concomitent, o se
rie de întreprinderi au fost 
dezvoltate și modernizate.

Fotografiile din această 
pagină înfățișează cîteva 
dintre obiectivele construite 
sau date în funcțiune în a- 
cest an.

Fabrica de confecții dm Focșani
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Centïûîa tennoeiaste^jô . prin îr «imcliuM a noi arupuri electrogene puterea instalată a atins 300 MW
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Forme și metode 
de lucru

avansate

Industrializarea construcțiilor, promovarea largă a progresului tehnic pe șantiere presupun utilizarea unor metode de lucru și forme avansate de execuție și organizare a producției. Raportul industrializare — organizarea producției joacă un rol esențial în creșterea productivității muncii, în reducerea prețului de cost și ridicarea calității construcțiilor. In cele ce urmează mă voi referi la două metode care se impun în ultimul timp în activitatea șantierelor.
FLUX CONTINUU DE PRODUCȚIEUna din cele mai importante căi de punere în valoare a avantajelor pe care le oferă tehnica nouă o constituie continuitatea producției de construcții-montaj. Experiența a numeroase șantiere arată că a- ceasta se poate realiza prin introducerea pe scară largă a metodei de lucru „în lanț“. Utilizarea metodei respective îmbracă diferite variante, determinate de criteriile clasificării proceselor de construcție. Ea se poate aplica la o singură operație sau la un grup de operații executate de 
o brigadă specializată. Intr-o formă dezvoltată, metoda „lanțului“ cuprinde mai multe grupe de operații, cu unul sau cîteva obiecte similare, executate de brigăzi complexe. In cadrul unei operații, membrii brigăzii se deplasează în procesul de muncă unul după altul, într-un ritm constant, la același Ioc de muncă. La efectuarea mai multor operații, legate tehnologic între ele — de exemplu, la tencuieli interioare și zidării de umplutură pe un etaj — constructorii se deplasează în același ritm, pe diferite locuri de muncă, în cadru) sectorului de execuție al întregii brigăzi. Cea mai rațională formă este însă organizarea „lanțului“ pe procese complexe,_ la un obiect sau la cîteva obiecte, împărțit într-un număr corespunzător de sectoare.Caracteristicile construcțiilor Influențează în mare măsură schema de deplasare a brigăzilor de-a lungul frontului de lucru, întreaga organizare a „lanțului“. La construcțiile >are au o întindere apreciabilă în- tr-o singură direcție, în lungime sau înălțime, se aplică forma de „lanț liniar“. Pe traseul drumului național nr. 6, în porțiunea Alexandria— Roșiori—Craiova, lucrările de modernizare s-au executat cu ajutorul acestei forme a lucrului în „lanț“. Constructorii de aici au fracționat procesul tehnologic în lucrări de.artă 

(poduri și podețe), terasamente, fundații din balast, fundații stabilizate, îmbrăcăminți asfaltice și finisări. Pentru fiecare fază s-a repartizat o brigadă specializată. Mărimea brigăzilor a fost astfel dimensionată incit brigăzii următoare să i se asigure, la fiecare fază, front de lucru. Prima brigadă a executat, pe o anumită porțiune de drum, lucrările de artă. Ele au fost finisate la termenul stabilit, iar brigada care urma a găsit front de lucru liber pentru terasamente. Ritmul de înaintare al „lanțului“ a fost determinat de capacitatea stațiilor de mixturi asfaltice, care a asigurat o turnare continuă, iar recepția lucrărilor s-a putut face pe faze. Acest mod de organizare a permis creșterea productivității muncii cu peste 2,3 la sută, îmbunătățirea calității lucrărilor e- xecutate. Rezultate și mai bune se obțin acolo unde metoda „lanțului liniar" se împletește cu utilizarea de prefabricate. Executarea integrală a podețelor din prefabricate — înlocuind procëdeul tradițional de turnare a betonului pe șantier — a dus la micșorarea cu 35—40 zile a duratei lucrărilor, la creșterea de 1,5 ori a productivității muncii, la reducerea cu aproximativ 13 la sută a prețului de cost.Pe unele șantiere, aplicarea lucrului „în lanț" nu este totdeauna temeinic pregătită. Așa se face că la construcția blocurilor de locuințe din regiunile Hunedoara, Iași, Banat nu s-au pus în evidență și nu s-au valorificat complet avantajele mari pe care le oferă organizarea executării lucrărilor după această metodă. Trebuie arătat că metoda în „lanț" se folosește pe un număi relativ miede șantiere, iar acolo unde se aplică nu sînt respectate totdeauna cerințele ei. Unii constructori susțin că „lanțul“ nu poate fi utilizat, deoarece pe șantiere nu există un număr mare de obiecte similare. Cred că ar fi bine să nu ne grăbim să apreciem că metoda nu este bună, deoarece pe majoritatea șantierelor ea constituie un instrument important pentru grăbirea ritmului de execuție.Dacă pe un șantier — din cauza unor deficiențe — „lanțul“ nu funcționează în mod corespunzător, a- ceasta nu înseamnă că trebuie să se renunțe la el. Aici este vorba de un complex de măsuri care să îmbunătățească modul de aplicare a „lanțului", să asigure la timp documentația și mijloacele tehnice necesare, să cointereseze pe muncitori în obținerea de rezultate mai bune în muncă. Consider că ministerele și- 

sfaturile populare regionale, Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare pot să determine în mai mare măsură șantierele de construcții-montaj să aplice pe scară largă metoda lucrului „în lanț“. Aceste organe nu trebuie, după părerea mea, să se limiteze în a constata o anumită situație nesatisfăcătoare. Ele au rolul de a generaliza experiența înaintată, de a face tot ce este posibil pentru ridicarea calității și darea în funcțiune la termen a obiectivelor.
METODA „DRUMULUI CRITIC“Constructorii Direcției generale construcții-montaje a Sfatului popular al Capitalei, în căutare de noi soluții pentru îmbunătățirea organizării execuției, au pornit de la graficul de eșalonare a lucrărilor. Ei au considerat, pe bună dreptate, că acest instrument — în care se stabilesc răspunderi și obligații certe— constituie „cheia“ îndeplinirii la timp a sarcinilor. De ce au pornit de aici ? Deoarece se susține că, datorită unor situații neprevăzute — condiții atmosferice neprielnice, defectarea de mecanisme, lipsa detaliilor de execuție, întîrzieri în aprovizionare — graficele nu pot fi de- cît orientative. Acestea sînt în parte „motivele" pentru care, pe u- nele șantiere, graficele nu constituie instrumente operative de conducere și urmărire zilnică a producției.Pornind de la o asemenea situație, specialiștii acestei direcții generale au studiat elaborarea unei noi metodologii de întocmire a graficelor. S-a avut în vedere ca graficele elaborate să fie realizabile, să permită o restructurare operativă a lor, să asigure utilizarea rațională a mecanismelor, forței de muncă și resurselor materiale. Dar să vedem sumar cum se elaborează și cum se interpretează graficele. In prima fază s-a întocmit un tabel cu toate operațiile ce vor fi executate. Pentru o bună coordonare a operațiilor legate de proiectare, execuție și a- provizionare cu unele materiale absolut necesare sau cu elemente prefabricate, acestea au fost trecute în tabele ca poziții distincte. Se realizează astfel un așa-zis inventar al tuturor operațiilor. în faza următoare, ordonînd operațiile într-un alt tabel, se stabilește succesiunea logică a execuției lor. Ultimul tabel servește la întocmirea grafului. Acesta constă din linii denumite arce— fiecare din ele reprezentînd o a

numită operație — trasate’ în ordinea indicată de fluxul tehnologic rațional. O succesiune de arce formează un drum, iar cel care își are originea în punctul de începere a lucrărilor și se încheie cu ultima operație constituie un drum complet. Pînă acum, în stabilirea grafului nu au intervenit nici volumul lucrărilor și nici durata lor de execuție. Acesta este unul din avantajele metodei, care permite tehnologului să analizeze amănunțit procesul tehnologie, fără să fie obligat să țină seama simultan și de alte elemente : volumul lucrărilor, mașinile și utilajele, materialele și semifabricatele, forța de muncă, termene de execuție.într-o altă etapă se stabilește durata fiecărei operații în parte. Utilizîndu-se în calcul termenele de execuție și graful, se obține durata întregii lucrări. Cu ajutorul acestor elemente se decalează operațiile în grafic, fără ca aceasta să ducă la modificarea termenului final de executare a lucrărilor. Graful arată, însă, că o serie de operații nu pot fi decalate cu nici o zi, deoarece se provoacă în- tîrzierea executării întregii lucrări. Ele sînt denumite operații critice, iar înlănțuirea lor în graf constituie drumul critic.Această metodă are o deosebită importanță. Reducerea duratei de execuție a lucrărilor nu se poate realiza decît prin scurtarea acestui drum, pe baza analizei amănunțite a fiecărei operații. Utilizarea metodei permite o eșalonare rațională a lucrărilor, alegerea soluțiilor optime de lucru, continuitatea și uniformitatea activității brigăzilor, folosirea eficientă a mașinilor și a utilajelor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost. Prima aplicare s-a făcut la șantierul podului Știrbei Vodă din Bucu- : rești. Constructorii Direcției gene- ! rale construcții-montaje pentru u- i zine chimice și rafinării din M.I.P.Ch | experimentează, în colaborare cu INCERC, metoda drumului critic Ia executarea castelului de apă de 1000 mc de la Uzina de aluminiu din Slatina și la Stația de tratare fizico- chimică a apei de la Combinatul de celuloză și hîrtie-Dej.
★întreprinderile de construcții- montaje au largi posibilități pentru perfecționarea metodelor de organizare a producției. Se cuvine însă ca experiența pozitivă dobîndită pînă acum să fie larg extinsă în anul viitor. Cadrele tehnice, cercetătorii științifici și proiectanții pot aduce un aport însemnat la extinderea metodelor moderne de organizare a producției, menite să contribuie la creșterea într-un ritm mai susținut a productivității muncii pe șantierele de construcții.

Ing. Cornel HIDOȘ
membru în Comitetul de stat 
pentru problemele de muncă 
și salarii

Ohlog despre productivitatea
muncii și prețul de

Peisajul localităților regiunii Argeș se îmbogățește continuu cu 
noi construcții de locuințe și social-culturale ; de la începutul anului, 
in orașele Pitești, Rm. Vîlcea, Cîmpulung, Curtea de Argeș au fost 
predate „la cheie" peste 1 000 de apartamente, majoritatea dintre ele 
realizate la termenele prevăzute de grafic. Calitatea finisajelor, a in
stalațiilor și a parchetelor s-a îmbunătățit. Trustul regional de con
strucții nu și-a îndeplinit însă, la nivelul posibilităților de care dis
pune, doi indicatori de bază ai planului : productivitatea muncii și 
prețul de cost.

In legătură cu activitatea T.R.C.-Argeș am solicitat părerea cî- 
lucrează pe șantiere sau se ocupătorva tovarăși din regiune care 

de problemele construcțiilor.

Ing. GRIGORE POPESCU, activist 
al comisiei economice a Comitetului 
regional de partid Argeș.„Urmărind activitatea T.R.C. Argeș, vreau să arăt că, în ansamblu, ea înregistrează o îmbunătățire continuă, concretizată îndeosebi în predarea unui număr tot mai mare de obiective la termenele planificate și obținerea de calificative bune la re- cepționarea lucrărilor. . Șantierele sînt înzestrate cu numeroase utilaje, multe brigăzi și echipe au acumulat o bogată experiență în muncă. Totuși, realizările de pînă acum nu sînt pe măsura posibilităților de care dispun constructorii. Sarcina de creștere a productivității muncii nu este îndeplinită. Cauzele constau în modul defectuos de organizare a muncii pe șantiere, în insuficienta preocupare pentru folosirea judicioasă a utilajelor și a forței de muncă. De aici, diferențe mari în privința rezultatelor de la un șantier la altul și chiar între șantiere cu condiții similare de lucru. Iată un exemplu. La ansamblul de locuințe din cartierul Calea Bucu- rești-Pitești se utilizează cu eficientă sporită basculante pentru mortar și betoane, platforme conteiner pentru cărămizi și blocuri ceramice; în același timp, pe șantierul din Rm. Vîlcea, unde există macarale puternice, materialele sînt ridicate pe verticală cu platforme improvizate din seînduri, mijloacele mecanice nefiind folosite rațional. Așa se explică de ce productivitatea muncii pe șantierul din Rm. Vîlcea e mult mai scăzută.Conducerea trustului mai manifestă îngăduință și în ce privește a- plicarea unor măsuri stabilite. La grupul de șantiere nr. 1 Pitești cît și pe alte șantiere din regiune, o serie de măsuri legate direct de sporirea productivității muncii nu au fost aplicate la timp și integral. Este vorba de corelarea planurilor de aprovizionare cu cerințele șantierelor, de urmărirea executării lucrărilor în succesiunea lor cronologică, coordonarea muncii constructorilor cu cea a instalatorilor și altele. 

Deficiențelor proprii trustului li se adaugă, după părerea mea, și cele ale unor beneficiari, care n-au precizat anul acesta la timp lucrările ce trebuiau executate. Amplasamentul blocului 6 din Cîmpulung, care trebuia realizat ca front de lucru pentru iarnă, a fost eliberat a- bia în luna noiembrie. D.S.A.P.C. Argeș a continuat și în acest an să predea documentația fracționat sau cu omisiuni, ceea ce a întîrziat deschiderea finanțării și începerea unor lucrări. Aceasta a dus la un ritm de execuție nesatisfăcător pe unele șantiere și, drept consecință, la o creștere lentă a productivității muncii“.
ILIE FLOREA și VASILE COJO- 

CARU, macaragii.„Am vrea să ne referim la folosirea utilajelor, domeniu în care mai există — după părerea noastră — mari rezerve nevalorificate. Mecanizarea și mica mecanizare capătă cîmp larg pe șantierele noastre. Acest lucru nu face decît să ne bucure, deoarece ne ușurează munca, contribuie la creșterea productivității muncii. Rău e că uneori mecanismele nu sînt folosite la întreaga lor capacitate. Macaraua de 40 de tone pe care o conducem a stat circa o lună în fața blocului 22 pînă cînd s-a ridicat nivelul II, din cauza întîrzierii instalării căii de rulare. O vreme n-a funcționat, din același motiv, și o altă macara la blocul 21. A cui este vina ? Constructorii o aruncă în seama celor de la instalații și viceversa. cu toate că și unii și alții fac parte din cadrul grupului nr. 1 de șantiere Pitești. Acestei probleme ar trebui să 1 se dea o mai mare atenție, pentru că numai prin crearea condițiilor necesare utilajele existente pot fi folosite cu un randament ridicat“.
VIOREL FLORECI, directorul 

sucursalei regionale Argeș a Băncii 
de Investiții.„Și părerea mea este că, față de anii precedents constructorii argeșeni au făcut pași serioși înainte,

se străduiesc să respecte graficele de execuție. Totuși, așa cum s-a a- rătat aici, în activitatea T.R.C. Argeș stăruie încă multe neajunsuri. Mă voi referi la cele de ordin gospodăresc. între altele, trustul și-a inclus în planul de aprovizionare anumite materiale peste nefcesar, creîndu-se stocuri supranormative și, ca urmare, imobilizări de fonduri de ordinul multor milioane de lei. în numai nouă luni, s-au plătit do- binzi bancare, datorită stocurilor supranormative, în valoare de circa 500 000 lei. Pentru înlăturarea acestei deficiențe consider că e necesară o mai judicioasă coordonare a activității serviciilor de aprovizionare, tehnic și de producție ale trustului și a grupurilor de șantiere. O colaborare permanentă ar trebui să existe și cu D.S.A.P.C. pentru cunoașterea la timp a noilor soluții tehnice și a celor mai eficiente materiale care apar în construcții. Eforturile conducerii trustului ar trebui îndreptate, după părerea mea, și spre înlăturarea cheltuielilor neproductive de tot felul“.
★Despre cei doi indicatori și-au spus părerea și tovarăși din conducerea trustului. In privința productivității muncii, ing. Ion Bu- lacu, șeful serviciului producție, și Alex. Tăbăcaru, din serviciul organizarea muncii, ne-au enumerat o serie de măsuri eficiente întreprinse recent. Printre ele amintim : organizarea de șantiere comune pentru mai multe lucrări ; extinderea formațiilor mari de lucru specializate și complexe ; verificarea în cadrul serviciului de producție a documentației primite și punerea ei de acord cu posibilitățile de lucru ale trustului,Cît privește prețul de cost, ni s-a părut curioasă părerea contabilului șef al trustului, Al. Davidescu, pe care o redăm pe scurt.— La prețul de cost, nici vorbă să ne achităm de sarcini. De altfel, depășirea nu e prea mare pentru că jumătate din ea o constituie penalizările datorate stocurilor supra normative. Dacă ne gîndim. aici r pierdut nimeni ; au trecut nu- banii din buzunarul trustului îr zunarul băncii.Socotim că o asemenea păr suportă comentarii. Poate că activității economico-finar trustului are ceva de spus executiv al sfatului pop gional.

Gheorghe 
coresp. „Sc
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conferințe tehnice lunare pentru ingineri, tehnicieni și maiștri n-ar rămas pe hîrtie.Calitatea — iată barometrul activității colectivului întreprinderii „E- lectroaparataj“ din Capitală. Aici afli de la primul om pe care-1 în- tîlnești că „aproape nu există uzină, mină sau șantier din țară care să nu folosească produsele noastre“. Motiv îndreptățit pentru ca fiecare muncitor să-și pună la inimă calitatea produselor. Organizația de pșrtid a întreprinderii a dobîndit o experiență prețioasă în munca politică pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru dezvoltarea unei opinii de masă combative față de tot ce ține de „marca fabricii“."Depășirea sarcinilor la principalii indicatori de plan pe primele unsprezece luni include și rezultate care nu pot fi exprimate în procente : în condițiile introducerii în producție a unor aparataje noi s-au obținut performanțe tehnice superioare.

Buletinul calității 
vizite la beneficiari

A

îmbunătățiri tehnologice 
și ridicarea calificăriiCalitatea este o noțiune dinamică, nemijlocit legată de progresul tehnic. înțelegerea acestui lucru se reflectă la „Electroaparataj“ prin preocuparea insistentă a comitetului de partid și a conducerii tehnico-ad- ministrative pentru compararea produselor aflate în fabricație cu cele mai bune produse similare pe plan mondial. Zeci de produse ale unor firme cu tradiție sînt expuse într-o cameră anume destinată spre a fi cercetate de muncitori și tehnicieni. Un buletin lunar semnalează lucrările primite la biblioteca tehnică privind noutățile apărute în țară și peste hotare în domeniul construcției de aparataj electric.Continua modernizare a întreprinderii, înzestrarea ei cu utilaje și ma- șini-unelte de înaltă tehnicitate, re- proiectarea unor produse, au contribuit la perfecționarea calitativă a aparatelor ce se produc aici. Un exemplu grăitor îl constituie gabaritele și performanțele noilor contactoare AC 3 de 10—200 de am- peri asimilate în semestrul II al a- cestui an : volumul lor a fost redus concomitent cu îmbunătățirea calității și creșterea durabilității.Experiența arată însă că, pe lîngă modernizarea întreprinderii, pentru a realiza produse cu performanțe superioare este nevoie ca muncitorii să stăpînească tehnica nouă, să mînuiască cu pricepere mașinile moderne. Tocmai de aceea comitetul de partid pune în centrul ■preocupărilor sale problemele legate de ridicarea calificării profesi- ongle de specializa-or-ientează în această direcție activitatea sindicatului, cercurilor de ridicare a(34 de cercuri cu peste 1 100 cyrsanți) au fost îmbunătățite direcția unei specializări care mulează interesul cursanților. In locul unor cursuri de 5—6 lecții cu- prinzînd toți muncitorii de aceeași meserie, indiferent de secția unde lucrează, s-au organizat cercuri de strictă specialitate cu lecții pentru o durată mai lungă, elaborate cu sprijinul consiliului tehnic al întreprinderii.Merită relevat și faptul că, din inițiativa comitetului de partid, cele mai bune cadre — ingineri, profesori la școala profesională, asistenți universitari — participă efectiv la desfășurarea cursurilor de ridicare a calificării. Progresele obținute în domeniul specializării ar fi fost însă " desigur mai mari dacă programul de

Din inițiativa comitetului partid a fost întreprins, la începutul anului, prin antrenarea largă a cadrelor tehnice, un studiu asupra mijloacelor de a realiza ridicarea continuă a calității produselor. Pe baza concluziilor desprinse au fost făcute propuneri cu privire la perfecționarea proceselor tehnologice, •înlocuirea unor aparate cu tipuri constructive corespunzătoare cerințelor, un contact mai strîns cu beneficiarii. Controlul exercitat de organizația de partid, sprijinul acordat de colective ale comitetelor orășenesc și raional de partid pe linia îmbunătățirii calității au asigurat înfăptuirea măsurilor prevăzute. Calitatea începe însă de la materia primă. De acest lucru s-ar cuveni să țină seama în mai mare măsură și colectivul Combinatului chimic Făgăraș, care în ultima vreme a livrat întreprinderii „Electroaparataj“ praf de bachelită fără certificat de calitate, cu caracteristici necorespunzătoare pentru aparatele care se fabrică în industria electrotehnică.La Șantierul naval din Constanța, la combinatele siderurgice de la Hunedoara și Reșița, în exploatări miniere și schele petroliere au fost trimiși muncitori, maiștri și șefi de echipă „pentru a vedea cu ochii lor“

ficiențele constatate, cauzele acestora, mijloacele de preîntîmpinare), precum și concluziile desprinse din consfătuirile cu reprezentanții întreprinderilor beneficiare.După vizitarea în colectiv,grupe, a Expoziției realizărilor e- conomiei naționale au fost organizate conferințe și expuneri despre sarcinile ce revin muncitorilor și tehnicienilor de la „Electroaparataj“ privind realizarea tuturor produselor la nivelul celor expuse. Vizi- tînd întreprinderea, constați că gazetele de perete, propaganda tehnică, postul de radioficare acționează cu eficacitate pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor. Cu toate acestea, în unele secții, agitația vizuală „scapă din vedere“ tocmai acest obiectiv esențial al întrecerii. La secția montaj automate, cinci panouri informează exclusiv despre economiile pe care și le-a propus fiecare echipă.în cadrul conferinței de alegeri a organizației de partid din întreprindere s-a acordat o mare atenție problemelor legate de ridicarea calității produselor, subliniindu-se necesitatea de a se executa prototipuri cu o documentație completă și a se lansa comenzi numai după ce se fac toate încercările de prototip, pentru ca produsele introduse în fabricație să aibă de la început un nivel tehnic corespunzător. Conferința a propus în acest scop organizarea u- nei consfătuiri a inginerilor și tehnicienilor din secțiile de producție și serviciile de concepție, îmbunătățirea organizării muncii la atelierul de tratamente termice, intensifica-

„LUPTA DE CLASA"Acest număr cuprinde articole
le : Problemele principale ale 
planului de stat în centrul activi
tății de partid de GH. ROȘU ; 
Progresul tehnic și calitatea pro
duselor în industria construcțiilor 
de mașini de VIRGIL ACTÄRIAN; 
Răscoala populară de la 1794 de ȘTEFAN PASCU ; Predarea geo
grafiei în învățămîntul superior de GR. POSEA, V. CUCU ; 75 de 
ani de la moartea lui Ion Creangă de ZOE DUMITRESCU-BUȘULEN- 
GA ; Prezentarea muzicii univer
sale contemporane în reviste de ADA BRUMARU ; „Societatea in-

OBIECT

Un grup de ingineri și proiectanți examinează cele mal reușite aparate 
similare înainte de definitivarea unui nou proiect

Foto : Gh. Vințiiă

(Urmare din pag. I-a)

nr. 1211964

și realitatea dedustrială unică"N. IVANCIU.La rubrica „Lecții și consultații" revista publică materialul Mișca
rea de eliberare națională de GH. BADRUS, I. ClRJE, C. FLOREA, iar la rubrica „Critică și bibliografie", articolul Un ajutor în stu
diul materialismului dialectic de I. STROIE.în încheiere, revista înserează scrisori primite de la conf. univ. V. Săhleanu; întreprinderea „Electroaparataj" din București, precum și sumarul articolelor publicate în revista „Lupta de clasă" în anul 1964.

defecțiuni. Foarte adevărat. Se întîm- plă astfel mai ales în schimbul de noapte, cînd pe întreaga secție lucrează un singur controlor tehnic de calitate. Ziua sînt doi-trei. Cu maiștrii se întîmplă la fel, în timp ce la mașini lucrează în tsate schimburile același număr de oameni.

12 ani.

ceva de făcut. Problemă pe de fapt conducerea uzinei notat-o. In altă ordine de ne-ar fi de mare folos o co-bine sta- co-

Programele calificării de în sti-

cum se comportă aparatajul executat la „Electroaparataj“ ; la întoarcere, aceștia au devenit cei mat <«- bună -ai lucrului dePeriodic, birourile organizațiilor de bază din secțiile construcții tae- talice, strungărie, montaj automate și altele pun în discuția adunărilor generale de partid deschise frecvența cursanților, felul cum se pregătesc, legătura dintre calificare și calitatea produselor. Pentru ca e- xemplul personal al comuniștilor să-și sporească mereu forța de înrî- urire, s-a încetățenit practica de a cere membrilor și candidaților de partid să prezinte în fața adunărilor generale sau a birourilor organizațiilor de bază informări despre rezultatele obținute în lupta pentru calitate.îndrumarea atentă de către comitetul de partid a activității sindicale a contribuit la mai buna organizare a întrecerii socialiste, la extinderea experienței fruntașilor producției. Rezultate bune dă discutarea în grupele sindicale a „buletinului calității“ (editat lunar de serviciul C.T.C., care semnalează de-

rea acțiunii de ridicare a calificării absolvenților școlii profesio-organiza-Recent, la insistențele ției de partid, în urma unor studii întreprinse în alte întreprinderi (care puteau de altfel fi organizate mai de mult), a început experimentarea cemontării unor piese de oțel, în laborator s-au făcut determinări pentru imprimarea bobinelor cu lacuri epoxidice, metodă care va fi introdusă de la 1 ianuarie 1965. A- ceastă metodă putea însă fi aplicată mai de mult cu efecte bune a- supra calității produselor, dacă s-ar fi manifestat o mai mare combativitate față de unele concepții înguste despre modul cum trebuie realizate economiile.Anul viitor la „Electroaparataj“ vor continua acțiunile de reutilar.e, de organizare a unor fluxuri tehnologice moderne și vor intra în fabricație noi produse. Dezvoltarea experienței dobîndite de colectivul întreprinderii este chezășia continuei îmbunătățiri a calității produselor.
Constantin JALBĂ

„Tovarășul Roman mi-a luat-o înainte. Despre lucrul în colectiv la mașină voiam să vorbesc și eu. Lucrez în acest fel de cel puținCîștig bine, pentru calitate n-am i: primit reproșuri. Lucrul este preluat din mers. Dacă am pune ;de două-trei ori, o piesă în ma- ■ șină — s-o dai jos de pe strung, s-o centrezi apoi din nou — ar putea fi respectată calitatea ? Cînd vorbesc de calitate, mă gîndesc că . piesa făcută dis-mîna mea, de mîna noastră ajunge în Brazilia, în India... Simt o mare mindrie pentru acest lucru Și în același timp o mare răspundere. Cei care gîndesc la fel cu mine și nu s-au hotărît încă să lucreze la mașină în colectiv ce au de răspuns ?" (Ion Tudorache, strungar, organizator de grupă sindicală).

cîte care și-a ideilaborare mai strînsă între sectoarele uzinei. Socot că ar fi venite unele măsuri privind bilirea în viitor a celor mairespunzătoare tehnologii de fabricație, verificarea riguroasă a tuturor parametrilor, încă de la prima piesă fabricată și nu pe parcurs. Tehnologii noștri să proiecteze și dispozitive de verificat". (La aceasta au subscris, prezentînd o propunere, maistrul principal Zamfir Colțeanu și maistrul Ioan Căpraru. In esență ei au cerut urmărirea riguroasă, pe baza unei evidențe precise, a comportării pieselor fabricate la uzinaj în celelalte secții, la montaj).Strungariil loan 
Oncescu a propus îmbunătățirea iluminatului halei în care lucrează și s-a referit la unele măsuri de protecția muncii cărora conducerea uzinei și comitetul sindicatuluisînt chemate să le dea rezolvare.

RĂSPUNDEM
ȘERBAN N. STAN Dreptul de 

la vatrăTîrgoviște

Ne-ați scris că, după satisfacerea 
obligațiilor militare și lăsarea la va
tră, v-ați reîncadrat la întreprinderea 
la care ați lucrat pînă la data încor
porării și vă interesează drepturile 
de concediu de odihnă ce vă revin 
pe anul în care s-a produs reînca
drarea în muncă.

In baza codului muncii cei care, 
după satisfacerea obligațiilor milita
re, se reîncadrează în muncă în ter
men de cel mult 90 de zile de la lă
sarea la vatră beneficiază de vechi
me neîntreruptă în muncă și deci de

DUMITRU TUȚU
Cîmpiria

Paza obștească se 
comitetele executive 
populare comunale, cu concursul lo- 
cnitoriloi din comune, în scopul 
menținerii ordinii publice și al asi
gurării pazei bunurilor, proprietate 
de stat și a oricăror altor bunuri 
obștești, precum și a celor parti
culare.

La cererea majorității locuitorilor, 
sfatul popular comunal poate aproba 
ca paza obștească să fie prestată de 
către paznici plătiți prin contribuția 

’cuitorilor stabili ai comunei sau ai 
ului respectiv. In cazul cînd paza

cititorilor

concediu de odihnă după lăsarea

drepturile pe care această vechime 
le conferă. Ca atare, concediul de 
odihnă se va acorda chiar în anul 
respectiv, fără a mai fi necesar să se 
presteze 11 luni de activitate neîn
treruptă. Durata concediului în ase
menea cazuri va fi însă proporțio
nală cu timpul cuprins între data re
încadrării și sfîrșitul anului calenda
ristic respectiv. Indemnizația de con
cediu se calculează în raport cu ve
niturile realizate de salariat în in
tervalul cuprins între data 

' drării în muncă și aceea a 
în concediu.

reînca-
plecării

Cine este scutit de plata contribuției 
pentru paza

organizează de
ale sfaturilor

obștească
obștească se prestează de 
plătiți, contribuția bănească 
de majoritatea locuitorilor comunei 
se stabilește printr-un tabel nominal. 
Sînt scutiți de plata contribuției 
pentru plata paznicilor : elevii, stu
denții institutelor de învățămînt cu 
frecvența obligatorie, persoanele 
inapte pentru prestarea pazei ob
ștești din cauza unei boli fizice sau 
mintale ori a unei infirmități (dacă 
nu au alte venituri în afară de pen
sia de invaliditate), pompierii vo
luntari.

paznici 
fixată

IȚĂ GAVRILĂ încadrarea
Qâești

încadrarea în 
ledical se cere 
le studii medii cu examen 

te și diploma de asistent 
școlile tehnice sanitare 

Jși absolvenți ai școlilor

in funcția de asistent medical

funcția de 
îndeplinirea

medii fără examen de maturitate, 
însă cu obligația ca pînă la susține
rea examenului în vederea obținerii 
diplomei de asistent medical să-și 
treacă și examenul de maturitate.

de anul„Cifrele plan pe 1965 sînt pe deplin realizabile — spunea tovarășul Victor Leu, șef de atelier. Un lucru aș vrea să remarc însă. Calitatea execuției cere scule de măsură și control corespunzătoare. In ce privește dotarea, folosirea lor, mai avem

*O adunare de dezbatere cu un pronunțat caracter de lucru. Vorbitorii au dat glas hotărîrii întregului colectiv de a perfecționa mai departe producția, de a căuta noi soluții tehnice și organizatorice pentru ca bunul renume al uzinei să fie întărit în anul următor prin noi produse realizate la cel mai înalt nivel tehnic și de o calitate ireproșabilă.
Comenzi, nparatis, psUklMe
(Urmare din pag. I-a)nu există nici un atelier de confecții pentru copii, iar la Cluj unul singur, unde clienții sînt amînați cu săptămînile sau
Servicii solici

tate, unități
puține

chiar cu lunile.„Este greu de înțeles de ce UCECOM a limitat servicii afectîndmai solicitate un
unele pres- pentrutate populației, unele dintre cele număr redus de unități. Ar fi necesar ca micile reparații la îmbrăcăminte, călcatul unui costum, al unei perechi de pantaloni, stopatul etc. să se poată face într-un număr cît mai mare de unități ale cooperației meșteșugărești“ — au sugerat atît cetățeni din Capitală, cît și de la Oradea și din alte orașe. „Cred că cele două unități de tîmplărie, de unde poți chema un meșter pentru transformarea unei uși sau punerea unui prag, sînt cu totul insuficiente la o populație ca aceea a Bucureștiului. Ar fi necesar cel puțin cîte un asemenea atelier în fiecare raion“ — și-a exprimat părerea tovarășul Marin Bota. După cum, revenind la exemplul Oneștiului, în a- cest oraș ar mai fi necesare o vop- sitorie, un atelier pentru pălării etc.

Care-i centrul,
unde-i mește-

rul ?

de blănărie, unul
„Vreau să dau o sugestie, ne-a spus tovarășa 

Ana Paraschi- 
vescu : centre există, Am avea nevoie însăde reparat încălțăminte nimic de spusși de unități care să facă reparații urgente, așa fel încît un flec, de pildă, să poată fi pus pe loc. și nu în 2—3 zile. Dacă asemenea unități funcționează adresele lor ar trebui să fie bine cunoscute. In unele orașe, ca la Galați, bunăoară, nu există nici o unitate pentru curățat, vopsit,

călcat pălării. Tovarășul S. Liviu și-a exprimat dorința ca în cadrul cooperației meșteșugărești să se creeze posibilitatea de à se repara mașini de scris. Un asemenea serviciu exista cu un timp în urmă, dar a fost desființat, problema continuînd să fie „în studiu“, „în proiect“. Cam la fel se întîmplă cu repararea și curățatul covoarelor. S.P.C. a informat Uniunea cooperativelor meșteșugărești București că secția întreprinderii „Nufărul“, care se ocupă de aceste lucrări, primește comenzi sub posibilitățile ei de producție și, ca atare, acest serviciu nu necesită extindere. De fapt însă, neinformată de activitatea secției respective, populația nu apelează la serviciile ei, ci solicită U.C.M.B.-ului înființarea u- nui centru de acest profil. Iată unde poate duce lipsa de publicitate,
S-ar putea 
adăuga...

Sugestiile, pe tema deservirii populației, primite de la cetățeni care au călătorit în străinătate indică o serie întreagă de noi posibilități de a îmbogăți gama serviciilor. Tovarășa Ileana Pîslaru ne-a vorbit despre spălătorii care, în urma unui apel telefonic, ridică rufele de la domiciliul solicitantului și, după spălat, i le trimite acasă. Dar nu numai atît : cetățenii le pot ridica — plătind operațiile respective cu bucata ori la kilogram — doar spălate — ude sau uscate — atunci cînd doresc să și le calce acasă. Curățatul hainelor oferă și posibilitatea unei deserviri — la cerere„Un aspirator de mari proporții, montat pe o mașină — ne-a informat tovarășul Aurel Simionescu, curăță de prat covoarele la domiciliu. In gări există complexe de deservire : baie caldă, duș, mașini de bărbierit, cît și automate cu tot felul de alimente și articole de primă necesitate etc.

durează o săptămînă, dar serapide, în cîteva ore.

Iată cîteva idei interesante pentru cooperativele noastre. Este nevoie de o cît mai bună documentare, de o cît mai largă consultare a publicului, de mult spirit de inițiativă și de operativitate în înființarea a noi și noi servicii, pe care populația le așteaptă.Unele servicii de acest fel au fost inițiate și la noi. Corespondentul nostru pentru rețgiunea Brașov, de pildă, ne informează că la Sibiu, o unitate a cooperativei „Arta manuală“ organizează ridicarea rufelor pentru spălat și predarea lor la domiciliu ; se vor înființa și centre de primire în blocurile noi și în cartierele mai îndepărtate de centru. Pe strada Faurului funcționează o spălătorie rapidă de lenjerie (termen : 24 de ore). Tot acolo se poate repara pe loc lenjeria, de corp sau de pat, se cos nasturi. S-a îmbunătățit, de asemenea, calitatea lucrărilor de curățat și vopsit haine, țesături, fire. Termenul de execuție s-a redus de la 20—30 de zile la 10 sau chiar o săptămînă. După cum se știe, în gara Brașov călătorului l se pun la dispoziție o serie întreagă de servicii din cele mai utile. O curățătorie chimică rapidă, care execută lucrări între 2 ore și 3 zile, s-a înființat recent și la Oradea. La Ploiești, unități ale cooperației meșteșugărești fac reparații urgente ia încălțăminte, la îmbrăcăminte, oferă posibilitatea de a călca pe loc un costum, există aici și o spălătorie expres (la cerere, termen de cîteva ore). Inițiativă, spirit gospodăresc se manifestă și în alte orașe în domeniul deservirii. De ce asemenea servicii nu se extind cu mai multă operativitate ? De ce experiența pozitivă nu este generalizată ?Am prezentat pînă aici o serie de aspecte din sectoare oarecum înrudite între ele ; într-un număr viitor vom publica păreri și sugestii ale cetățenilor în legătură cu alte domenii ale deservirii.

sau

Uneori, consumînd alimente în cantități excesive sau de calitate necorespunzătoare, oamenii nici nu se gîndesc că își pun stomacul la grea încercare. Stomacul are într-a- devăr pereți puternici, formați din mai multe straturi musculare, dar în interior este tapetat cu o foiță subțire — mucoasa gastrică — ce se inflamează relativ ușor.Pe cînd mușchii din pereții stomacului au rolul de a frămînta alimentele, mucoasa gastrică, prin cele 1 000—1 500 grame de suc gastric, secretate zilnic de glandele ei, contribuie la digerarea lor. Inflamarea mucoasei gastrice produce bolile pe care le cunoaștem sub numele de gastrite, caracterizate atît prin tulburarea secreției gastrice, cît și a mișcărilor de frămîntare ale pereților stomacului. După cum inflamația mucoasei gastrice este violentă și bruscă sau lentă și progresivă, gastritele sînt acute cronice.Gastritele acute simple reprezintă, în general, forme mai ușoare. La 4-8 ore după ingerarea alimentelor apar grețuri, durere în epigastru (capul pieptului), urmate la scurt timp de vărsături alimentare abundente, a- poi vărsături amare, verzui. Bolnavul se simte rău, are senzație de leșin, apar dureri de cap, transpirații reci, paloare. Dacă alimentele trec mai departe, în intestin, bolnavii au colici abdominali, diaree. Aceste simptome sînt urmarea consumului de alimente alterate, a- limente prea reci sau prea fierbinți, de cantități prea mari de alimente mai greu digerabile, de alcool în exces.Este medic, trebuie pat cu epigastrică. Nu i se dă nici un aii-: ment sau medicament.O formă gravă a gastritei acute este gastrita corozivă, consecința înghițirii accidentale a unor soluții acide sau alcaline concentrate (acid acetic, formic, clorhidric, sulfuric, sodă caustică, amoniac), a unor soluții de metale grele și ale sărurilor lor (sublimat, piatră vînătă etc.) sau chiar de alcool concentrat. Aceste substanțe produc arsuri grave în gură, esofag, stomac. Bolnavul are dureri mari; vărsăturile, foarte dureroase de altfel, conțin mult mucus și sînge. In aceste cazuri, medicul trebuie chemat de urgență și bolnavul internat cît mai repede la spital.Pînă la sosirea medicului, trebuie descoperit însă care anume a fost substanța caustică ingerată, pon

necesar să facem apel la Pînă la venirea lui, bolnavul ajutat să vomite, așezat la comprese calde pe regiunea
I

tru a se putea da bolnavului, urgent, substanțe neutralizante : lapte, albuș de ou, bicarbonat în cazurile de intoxicație cu substanțe acide, suc de lămîie, oțet diluat în cele cu substanțe alcaline ; lapte, albuș de ou în intoxicațiile cu compuși de mercur. Bolnavul trebuie ținut la pat, cu pungă cu gheață pe abdomen, încălzin- du-i-se totodată mîinile și picioarele.Păstrarea cu grijă a substanțelor toxice, pentru ca ele să nu poată ii confundate cu alte alimente sau băuturi, este condiția principală spre a se evita accidentele.Gastrita cronică este cea mai frecventă suferință a stomacului. Inflamabile cronice, adică de durată relativ lungă, ale mucoasei gastrice pot fi provocate de o alimentație necorespunzătoare prin cantitatea, ei. la iuțeală, rea danturii sau nemestecarea suficientă a alimentelor, consumul de băuturi foarte reci, dar și de băuturi sau mîncăruri foarte fierbinți ; mesele copioase cu alimente indigeste ca tocături cu sosuri și rîntaș, cîr- nați cu iasole sau varză, vînat ; excese de sare, piper, ardei iute, ca și cafelele și, îndeosebi, abuzul de alcool ; consumul excesiv de medicamente excitante a mucoasei, fumatul, mai ales pe stomacul gol, sînt cauzele cele mai frecvente ale gastritelor cronice.Primele simptome sînt apetitul capricios. senzația de stomac plin, presiune în epigastru, limbă încărcată și gust prost dimineața, la deșteptare. Apoi, apar durerile in capul pieptului, arsuri, uneori vărsături, chiar pe stomacul gol. După luarea mesei, bolnavii se simt indis- puși, au migrene, amețeli, transpirație, valuri de călduri, o stare de slăbiciune. Alimentația nepotrivită, e- forturile excesive, starea nervoasă proastă, contribuie la agravarea a- cestor simptome. După ielul leziunilor mucoasei, gastrita cronică poate determina o secreție acidă exagerată sau, dimpotrivă, reducerea sau dispariția ei.Gastrita cronică poate ii preîntîm- pinată prin respectarea regulilor e- lementare ale igienei alimentare. Boala, tratată corect, poate fi vindecată. Bolnavul trebuie să respecte însă întocmai sfaturile medicului, căci nici un fel de gastrită nu se poate trata numai cu medicamente, ci, în primul rînd, printr-un regim alimentar potrivit.

calitatea și periodicitatea Mîncarea la ore neregulate, în picioare ; neglija-

Dr. A. FARCHI
medic primar

TEATRE •CINEMA «TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi

ne: Spectacol de varietăți (prezentat de 
Teatrul de stat de operetă — orele 19,30). 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mine : Nunta lui Figaro — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (sala Comedia) ; 
Regele Lear — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Moartea unui artist — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța — (orele 15), Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ ,(sala Magheru) : Hipnoza 
— (orele 19,30), (sala Studio) : Sonet pen
tru o păpușă — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești : N-avem centru 
înaintaș — (orele 10), Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un balan
soar — (orele 19,30). Teatrul „Ion Crean
gă“ (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : 
Harap Alb — (orele 10,30), Soldatul fan- 
l’aron — (orele 16). Teatrul evreiesc de 
stat : Cîntărețul tristeții sale — (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale“ (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Mitică Popescu — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" : Cartea 
cu Apolodor — (orele 16), Eu și materia 
moartă — (orele 20,30). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20), (sala Vic
toria) : Aventurile unei umbrele — (o- 
rele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe — (orele
20) . Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului italian Medrano — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can 
pentru ecran panoramic : 
12,30; 15,30: 18,30; 21,15). Sălbaticii dè 'pe 
rîul morțil ' ..............
(8,30; 10,15; . , 
Roșu și negru : 
16,45; 20). Diavolul deșertului : București 
(9; 11; 13; 15; "" " ' -----
11,45; 14; 16,15; 10,45; 21,15), Aurora (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Inimă rece :
Carpați (10; 12: 14; 16). Judecătorul de
minori : Capitol (9; 11,15; 12,30; 16; 18,30;
21) , Excelsior (10: 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Climate — cinemascop : Festival
(9; 12; 15; 18; 21), Grivlța (9.45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45), Modern (10; 12,45; 15,30; 18,15; 
21). Elena din Troia — cinemascop : Vic
toria (9,30; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21) Casa 
netprminată : Central (9.30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20.45). Moșilor (16; 18.15; 20.30). 
Ghepardul — cinemascop (ambele sorii); 
Cosmos (16; 19.30). Cartouche — cinema
scop : Lumina (9,30; 11,45: 14: 16,15; 18,45; 
21). încurcătură blestemată : Union 
(15,30; 18,15; 21), Rahova (15; 17,45; 20.30). 
Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Ivailo : Doina (11,30' 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12,15; 16; 
18,15. 20.30), Vacanță cu Minka: Timpuri 
Noi (10—12 în continuare). Tom, degețe
lul : Timpuri Noi (14—21 în continuare). 
Ghinionistul : Giulești (10; 12,15: 15.30; 
17,45; 20), Buzești (11; 15.45; 18; 20,15). 
Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Dragoste

ia zero grade : înfrățirea între popoare 
(10; 16; 18; 20). Străinul — cinemascop

film 
Patria (9,30;

— cinemascop : Republica 
12; 13,45; 15,30; 17,15; 19; 21).

• Luceafăiul (10,15; 13,30; 
uejci tuiul ; Ducurești 

17; 19; 21), Feroviar (9,30;

(ambele serii) : Crîngași (16; 19,30).
Jocuri întrerupte : Cultural (16; 18,15;
20,30). Hatari (ambele serii) : Dacia (8,30; 
11,30; 14,30; 17.45; 21). Hamlet — cinema
scop : Bucegl (10; 14; 17; 20). S-a întim- 
Plat la miliție — cinemascop ; Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Ultimul meu tango :
Unirea (16; 18,15; 20,30). Șapte ani de căs
nicie — cinemascop : Tomis (9,30: 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). 30 de ani de vese
lie: Flacăra (14,30; 16,30; 18,30: 20,30), Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Teama : Vitan (16; 
18,15; 20,30). Umbrelele din Cherbourg : 
Adesgo (14,30; 16,45; 19; 21,15), 1944 — XX 
— 1964 — Raid prin cinematografie :
Munca (15; 17; 19; 21). 40 de minute piuă 
în zori : Popular (16; 18,15; 20,30). Sedusă 
și abandonată : Arta (15,30; 18; 20.30), Pa
cea (15,30; 18; 20,30). Carmen de la Ron
da : Colentina (16; 18,15; 20,30). Comoara 
din Vadul Vechi : Viitorul (16; 18,15; 
20,30). Cocoțatul : Melodia (9,45; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Maria : Lira (15,30; 18;
20,30). Veselie la Acapulco : Floreasca 
(12; 16; 18,15; 20,30). Ziua fericirii - cine
mascop : Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Doi În stepă : Cotroceni (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE: Orele 18.30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune : Apara
tură de telemecanică, de Ing. Mario 
Duma, de la Institutul de proiectări și 
aparataj electrotehnic șl instalații de au
tomatizare. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Știți să desenați, copii 7 ! „Ursul 
păcălit de vulpe“, povestire de Ion 
Creangă. Desenează Iurie Darie. 19,25 — 
Joacă-te cu noi, Fanți. 19,35 — Din viața 
animalelor (XXIII). Adaptare la mediu. 
20,09 — Săptămînă. 21,00 — Documentarul 
„Pe drumul Thaliel“. 21,20 — Ctntă Ni
colae Nițescu. In încheiere : Buletin de 
Știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
18,45;
14;

Ieri în țară ; Vremea 
cer mal mult acoperit, 
ceață. Vîntul a suflat 
Temperatura aerului la 
prinsă între 6 grade la 
șl minus 4 grade 
rești : -------

a fost Închisă, cu 
Local s-a produs 
în general slab, 
ora 14 a fost cu- 
Turnu Măgurele

la Huedin. In Bucu
rești : Vremea a fost închisă, cu cer a- 
coperlt. Ceață dimineața și seara. vîritul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 3 grade Timpul probabil pentru 
26, 27 șt 28 decembrie. In țară : Vremea 
se menține închisă. Va ninge temporal 
în vestul țării la sfîrșitul intervalului. 
Vînt slab, pînă la potrivit, Temperatura 
va scădea ușor la începutul intervalului 
apoi va fi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și 2 grade, iar 
maximele între minus 4 șl S grade. Ceață 
locală. In București : Vremea se men
ține închisă. In a doua parle a interva
lului va ninge slab. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară la început, 
apoi staționară. Ceață dimineața,i
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15 ani fe cinematografie socialistă
Ieri seară a avut loc la Sala Pa

latului R. P. Romine o festivitate 
organizată de Asociația cineaștilor 
cu ocazia celei de-a 15-a aniversări 
a cinematografiei noastre socialiste. A fost de față tov. Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Au luat 
cuvîntul, cu acest prilej, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei, și regizorul Victor 
Iliu, președintele Asociației cineaști
lor. Vorbitorii au exprimat recunoș
tința lucrătorilor din cinematografie 
p'entru condițiile pe care regimul 
nostru le-a asigurat dezvoltării cine-

matografiei naționale, hotărîrea a- 
cestora de a-și spori eforturile pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
ideologic și artistic al creației lor. In 
continuare au fost prezentate filme
le de scurt-metraj „Scurtă istorie" 
al lui Ion Popescu-Gopo, „Rapsodie 
în lemn" de Bob Călinescu, „Marile 
emoții mici" în regia lui Doru Segal, 
precum și noul film artistic în două 
serii, în culori, „Neamul Șoimăreștl- 
lor", realizat de regizorul Mircea 
Drăgan (scenariul — Alexandru 
Struțeanu și Constantin Mitru, după 
cunoscutul roman al lui Mihail Sa- 
doveanu).

Cadru din «Imul „Neamul Șolmâreștilor"

Primiri la Consiliul de Miniștri >La 16 decembrie, Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Marcelo Fernandez Font, ministrul comerțului exterior al Republicii Cuba, Benigno Regueira, viceministru, și Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Republicii Cuba la București, cu care a avut o convorbire prietenească.
★Vineri 18 decembrie, Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, a primit în audiență protocolară de prezentare pe șeful Reprezentanței Comerciale a R.F.G., York von Wartenburg. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
O.N.Ü. Șl ANTICOLONIALISMUL

Sh 8W fjerk Miw.

Sărbătorirea acad. Dumitru DumitrescuCu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, academicianul Dumitru Dumitrescu, secretar-prim al Academiei R. P. Romîne, a fost sărbătorit vineri la amiază în cadrul unei re- un uni organizate la Casa oamenilor de știință. Au participat membri al Prezidiului Academiei, numeroși academicieni, cercetători și alți oameni de știință și cultură.Felicitîndu-1, acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R.P. Romîne, a relevat rodnica activitate a sărbătoritului pe tărîm științific și didactic. și i-a adresat urări de sănătate și noi succese în activitatea lui multilaterală. El a fost felicitat apoi de numeroși alți academicieni, membri corespondenți ai Academiei și de cadre didactice din învățămîntul superior.Răspunzînd, acad. Dumitru Dumitrescu și-a exprimat recunoștința față de partid și guvern pentru condițiile create oamenilor de știință șl

hotărîrea de a-și pune șl pe mai departe întreaga putere de muncă în slujba desăvîrșirli operei de construire a socialismului în patria noastră. (Agerpres)

InformațiiLa 17 decembrie Marcelo Fernandez Font, ministrul comerțului exterior al Republicii Cuba, și persoanele care l-au însoțit în vizita făcută în țara noastră au părăsit Capitala.
★O delegație a Companiei canadiene a Expoziției universale din 1967, care va avea loc la Montreal, a făcut o vizită de două zile în țara noastră. Delegația a fost alcătuită din domnii Pierre de Bellefeuille, director al departamentului de expozanți a companiei, și W. N. A. Chipman, reprezentantul serviciului de expozanți.La 17 decembrie delegația a fost primită de conducerea Camerei de Comerț a R. P. Romîne.înainte de a părăsi țara, oaspeții s-au întîlnit cu ziariștii romîni în cadrul unei conferințe de presă.(Agerpres)

Ziarul „NEW YORK TIMES" publică o 
relatare despre dezbaterile din Consiliul 
de Securitate în legătură cu intervenția 
străină în Congo :

In Consiliul de Securitate al O.N.U., 
Statele Unite au constituit principalul o- 
biectiv al atacurilor delegaților africani 
în legătură cu „misiunea11 belgiano-ame- 
ricană la Stanleyville. Țările membre, în 
special Algeria, Congo (cu capitala Braz
zaville), Mali și Guineea au atacat mai 
mult Statele Unite decît Belgia, care a 
constituit obiectul atacurilor lor în cei 4 
ani și jumătate de cînd a fost dobîndită 
independența Congo-ului. Delegații afri
cani n-au ținut seama că parașutiștii bel

gieni au fost aeropurtați la Stanleyville 
la cererea guvernului congolez. Ei consi
deră că această intervenție este un afront 
adus Organizației Unității Africane care a 
numit un comitet special pentru găsirea 
unei soluții în această problemă.

In prezent statele din Asia și Africa 
alcătuiesc peste o jumătate din numărul 
membrilor Organizației Națiunilor Unite 
și domină astfel adunarea generală. Ele 
exercită presiuni pentru lărgirea Consi
liului de Securitate și a Consiliului eco
nomic și social pentru a dobîndi astfel 
mai multe locuri. Ele urmăresc de ase
menea să obțină mai multe locuri și în 
secretariatul O.N.U.

, Statele Unite au încercat să mo
dereze formele cele mai accentuate 
ale colonialismului... Cu toate acestea, 
administrația Johnson are în prezent difi
cultăți acute în Comitetul special care 
se ocupă cu problemele colonialismului.

Dintre cei 24 de membri ai Comite
tului special, 12 sînt state afro-asiatice, 
4 sînt state socialiste și numai 8 sînt 
state occidentale. Printre acestea din 
urmă se numără Uruguay și Venezuela 
care au pronunțate vederi anticolonialis
te, așa încît anticolonialiștii posedă o 
majoritate copleșitoare. Fricțiunile între 
Washington și Comitetul special au în
ceput în octombrie anul trecut, cînd 
într-un raport al subcomitetului acestuia 
s-a cerut retragerea totală a companiilor 
miniere americane și engleze din Africa 
de sud-vest. Acest raport a fost adoptat 
de Comitetul special cu o mare majori
tate. Curînd după aceasta Comitetul spe
cial a întreprins primii pași pentru a-și 
afirma jurisdicția asupra insulei Porto- 
Rico. In același timp, pentru a-și sublinia 
jurisdicția asupra insulelor Marshall, Ca
roline și Mariane, care sînt administrate 
de Statele Unite ca teritorii sub mandat, 
Comitetul a hotărît să trimită o misiune 
pentru a verifica la fața locului care este 
situația pregătirilor făcute în vederea au
todeterminării acestora.

„Pulsul Romîniei“

A

împotriva persecuțiilor rasiale 
din R. S. A.în legătură cu persecuțiile rasiale, antidemocratice și antimuncito- rești din Republica Sud-Africană, Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Romînă a adresat o telegramă de protest prlmului-ministru al R.S.A., Verwoerd. Subliniind că sindicatele, oamenii muncii din țara noastră condamnă cu tărie măsurile de discriminare rasială, antidemo-

cratice, îndreptate împotriva Congresului Sindicatelor din Republica Sud-Africană (SACTU) și a activiștilor săi, în telegramă se cere cu ho- tărîre încetarea represiunilor și a terorii, anularea hotărîrilor de exilare și de întemnițare a activiștilor SACTU șl punerea lor imediată în libertate.

■■„Cupa Dunării“ 
la- hochei

SOFIA 18 (Agerpres). — Competi
ția internațională de hochei pe ghea
ță „Cupa Dunării' a continuat vi
neri la Sofia cu disputarea meciului 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Budapesta. Hocheiștil bucu- 
reșteni au obținut victoria cu scorul 
de 7—5 (3—4 ; 2—1 ; 2—0).

Ieri la șah

Cînaz victorii 
și patru remize

Cu excepția partidei Șuteu-Nacu, care 
•-a Întrerupt, toate celelalte nouă partide 
ale rundei a Xlll-a a campionatului mas
culin de șah s-au Încheiat tn timpul regu
lamentar de joc. lată rezultatele acesto
ra I Pușcașu-Bozdoghină remiză, Szabo- 
Relcher 1—0, Gavrilă-Voiculescu 1—0, 
Partoș-Radovicl remiză, Gheorghiu-Pavlov 
1—0, Neamțu-Stanciu 1—0, Mititelu- 
GOnsberger remiză, Cioclltea-Soos 0—1, 
Alexandrescu-Șuta remiză. Fără îndoială 
„partida rundei' a fost Clocîltea-Soos. 
Ultimul a obținut victoria într-o apărare 
franceză, fără ca adversarul să-l fi pus 
probleme deosebite. Ciocîltea a Jucat 
destul de nedecis.

Cele cinci partide programate de di
mineață (întrerupte sau amînate) s-au în
cheiat astfel ! Pavlov-Șufeu remiză, Puș- 
cașu-Gunsberger 0—-1, Bozdoghină-Voi- 
culescu 1—0, Radovici-Pușcașu 1—0, Boz- 
doghină-Nacu 0—1 (primul a cedat fără 
să reia jocul).

Prin punctul realizat Ieri, Fiorin Gheor
ghiu se menține în fruntea clasamentului 
(9,5 p) j pe locul doi, la egalitate de 
puncte (cîte 8,5), se află Soos și Szabo.

Astăzi, din runda a XlV-a, se detașează 
partida Radovici-Gheorghiu. Radovici, cu 
8 puncte, ocupă locul 4 (la egalitate cu 
Neamțu). De dimineață, ca de obicei tot 
1n sala din str. Mihai Vodă nr. 2, se des
fășoară partidele întrerupte.

0 atractivă partidă de handbal 
Romînia—Cehoslovacia

Duminică, sala Floreasca din Ca
pitală găzduiește una dintre cele 
mai interesante întîlniri internațio
nale handbalistice ale anului : se
lecționata masculină a țării noastre 
întîlnește puternica reprezentativă a 
R. S. Cehoslovace.

Cele două reprezentative se nu
mără printre formațiile de prim 
rang ale handbalului mondial. în e- 
chipa noastră — cîștlgătoare a ulti
melor două ediții ale campionatului 
mondial — vor juca, printre alții : 
Redl, Ivănescu, Hnat, Mozer, Nodea, 
Oțelea, Costache II.

In reprezentativa R. S. Cehoslova
ce — clasată de două ori pe locul doi 
(1958 și 1961) și de două ori pe lo
cul trei (1954 și 1964) la campiona-

h sălile bucureșteneBOX. Astă-seară de la ora 19, în sala Floreasca, amatorii de box din Capitală vor putea urmări finala campionatului republican, în care se întîlnesc echipele bucureștene Dinamo și Steaua. Dinamo a cucerit titlul pînă în prezent de 5 ori, iar Steaua numai o dată, în 1962. Din program se desprind întîlnirlle Ciucă-Davidescu, Dincă-Gîju, Ma- riuțan-Gheorghioni. Dinamovistul Ion Monea va evolua la cat. semigrea. La cat. ușoară vor boxa campionul țării, Ion Dinu (Steaua), cu I. Mihalik sau M. Dumitrescu. Formațiile definitive vor putea fi cunoscute numai după efectuarea cîntarului, care va avea loc astăzi dimineață.
VOLEI. In cadrul campionatului republican de volei, astăzi în sala Giulești din Capitală, de la ora 17, se vor disputa meciurile feminine Combinatul poligrafic Bucureștl- Metalul București șl Rapid Bucu- rești-Partizanul roșu Brașov.

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
HANDBAL. — în meci retur pentru 

„Cupa campionilor europeni" (feminin), 
echipa poloneză Ruch Chorzow a fost 
învinsă pe teren propriu cu 17—8 de 
către formația budapestană Spartakus, 
în turul următor, campioana R. P. 
Ungare va întîlni echipa Trud Moscova.

o Turneul internațional-fulger femi
nin desfășurat la Berlin a fost cîștigat 
de echipa S.C. Empor Rostock, care în 
finală a învins cu 9—7 echipa R.S.S. 
Ucrainene. Pentru locurile 3—4, S.C. 
Leipzig a dispus cu 5-—4 de T.S.C. 
Berlin. Pe locul 5 s-a clasat Rapid 
București, învingătoare cu 13—2 în 
jocul cu Slavia Praga.

BASCHET. — In „Cupa campionilor 
europeni“ la masculin, Antwerpse a în
vins cu 99—52 pe Etzella Luxemburg, 
calificîndu-se pentru turul următor, iar 
la Sofia, echipa Lokomotiv a cîștigat cu 
91—73 meciul cu Galatasaray Istanbul.

o La Varșovia s-au întîlnit echipele 
masculine ale R. P. Polone și Iugoslaviei

într-un joc contînd pentru competiția 
internațională „Cupa celor 5 națiuni". 
Gazdele au repurtat victoria cu 87—78.

HOCHEI. — Echipa selecționată a 
U.R.S.S. și-a continuat turneul în Ca
nada, jucînd la Winnipeg cu reprezen
tativa țării. Oaspeții au cîștigat cu 6—1.

SCHI. — Campioana olimpică Chris
tine Goitschel (Franța) a debutat victo
rioasă în noul sezon internațional cîști- 
gînd proba de slalom special la con
cursul de la Val d’Isere cu timpul de 
86”97/100 ; ea a întrecut-o pe colega sa 
Christine Terraillon (90”98/100) și pe 
Gina Hathorn (Anglia) 91”25/100. Ma- 
rielle Goitschel și Annie Famose au 
abandonat în urma unor căzături.

FOTBAL. — După turneul în Peru și 
Bolivia, echipa Dinamo Moscova a jucat 
la Santiago în compania reprezentativei 
statului Chile. Gazdele au cîștigat cu 
2—0.

tele mondiale — vor evolua interna
ționali ca Trojan, Beneș, Havlilc, 
Duda și alții.

Jocul începe la ora 19 și va fi 
condus de arbitrul elvețian Adolf 
Lerch.

La patinoarul artificial

Floreasca

NOUL PROGRAM
PENTRU PUBLIC

In urma sesizării apărute în ziarul 
nostru, administrația patinoarului' 
artificial Floreasca a revenit asupra 
programului fixat inițial pentru ama
torii de patinaj. In zilele de luoru, 
publicul de orice vîrstă are acces 
între orele 11,30—14,30 și 18—20,30. 
Duminica și sărbătorile legale, 
pentru copii șl tineret sînt rezervate 
orele 10—13 șl 18,30—21, iar pentru 
familii (părinți și copii) orele 15,30— 
17,30.

Schi printre brazii Înzăpeziți din 
Bucegi

MINISTRUL DE EXTERNE NORVEGIAN
ÎMPOTRIVA PMECWW F» E M.

Jnfr-o corespondență din Oslo cu titlul 
„Planul F.N.M. condamnat în Norvegia" 
ziarul englez „GUARDIAN" se referă la 
recentele declarații făcute de T. Lange. 

. Ministrul de externe norvegian Lange 
a declarat că proiectata forță nucleară

multilaterală din cadrul N.A.T.O. ar con
stitui un aranjament artificial, Intr-un ar
ticol publicat în ziarul „Arbeiterbladet”, 
Lange a făcut mai multe obiecțiuni re
feritoare la acest plan. El a spus că 
există semne care arată că planul nu va 
fi pus pînă la urmă în aplicare și a 
adăugat că, personal, el nu consideră 
acest lucru drept o nenorocire.

Articolul a atras atenția cercurilor po
litice deoarece înainte ministrul de exter
ne nu condamnase în mod public F.N.M., 
deși guvernul norvegian a manifestat pu-

țin Interes față de acest proiect șl a 
refuzat să participe la el.

Declarația lui Lange este mal cate
gorică decît oricare alta făcută de el în 
parlament, iar articolul poate fi rezulta
tul unei presiuni puternice exercitată de 
grupurile de stînga din cadrul partidului 
social-democrat.

1n articol, Lange arată că, în timp ce 
scopul creării F.N.M. ar fi de a conso
lida apărarea occidentală, cel puțin în 
momentul de față el se dovedește a fl 
contrariul. Dacă controlul american va fi 
menținut în continuare nu vor interveni 
schimbări în situația de fapt.

Referlndu-se la recentele convorbiri 
avute la Washington, Lange a spus 
că are Impresia sigură că guvernul S.U.A. 
nu are de gînd să renunțe la controlul 
său asupra armelor nucleare.

„SANTE DU MONDE", revistă 
lunară a Organizației Mondiale a 
Sănătății, publică în numărul său 
pe luna noiembrie un amplu ar
ticol cu titlul „Pulsul Romîniei", 
semnat de Jean V. Manevy, re- 
dactorul-șef al revistei, care a 
vizitat țara noastră în cursul 
verii. Cele 24 de pagini consacrate 
în revistă notelor de drum ale 
trimisului său special „într-o țară 
aflată în rapidă dezvoltare in
dustrială, agricolă și socială", cu
prind aspecte multiple ale Romî
niei de azi, comparate cu realită
țile din trecut. Textul este ilus
trat de numeroase fotografii și 
machete oglindind pe larg grija 
ce se acordă și măsurile ce se 
iau pentru ocrotirea sănătății 
populației, ridicarea continuă a 
nivelului învățămîntului medical; 
ele cuprind de asemenea Imagini 
sugestive din viața nouă a po
porului romîn.

0 ANULARI
CARE W SCHIMBĂ NIMIC

Ziarul vesf-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU“ publică un articol al co
respondentului său pentru țările Bene
lux, Hermann Bleich, despre decretul gu
vernului Chombe privitor la anularea 
concesiunilor miniere ale Belgiei în 
Congo.

Guvernul de la Bruxelles a reacționat 
imediat și într-o formă foarte ascuțită 
față de decretul guvernului Chombe pri
vitor la anularea concesiunilor miniere 
ale întreprinderilor belgiene în Congo. 
La o conferință de presă, ministrul de 
externe Spaak a caracterizat acest de
cret drept „unilateral” și „nelegal”. Da
torită lui, relațiile dintre Congo și Bel
gia ar putea fi influențate, pe toată linia, 
în mod nefavorabil. Intre timp, Chombe 
a declarat că ar dori să vină personal 
la Bruxelles pentru a discuta întregul 
complex de probleme. El s-a grăbit, de 
asemenea, să declare că pînă atunci 
acest decret atîf de mult discutat nu va 
fi pus în aplicare. In afară de aceasta, 
el a arătat că nu se urmărește retrage
rea definitivă a drepturilor de exploata
re miniere ale unor societăți belgiene 
cum este „Union Minière du Haut Ka
tanga", sau do a se naționaliza aceste în
treprinderi.

Potrivit concepției guvernului de la 
Bruxelles, adoptarea hotărîrll unilaterale 
congoleze privind concesiunile miniere 
contrazice întrutotul tratativele curente 
belgiano-congoleze. Belgia cere o re
zolvare a problemei datoriilor coloniale 
în măsura în care acestea nu sînt garan
tate de statul belgian. Zeci de mii da 
belgieni dețin obligațiuni ala împrumu
turilor coloniale congoleze, pentru care 
Belgia cere Congo-ului o anumită ga
ranție în sensul că ele vor fi pe viitor 
onorate. Congo, la rîndul său, cere pre
darea pachetului de acțiuni coloniale 
care, în perioada proclamării indepen

denței statului Congo, a reprezentat va
loarea de circa un miliard de dolari.

Potrivit decretului congolez privind 
concesiunile miniere urmează, în primul 
rînd, să fie dizolvate trei companii care 
datează din perioada colonială. Este vor
ba despre „Compagnie du Katanga” și 
„Comité Spécial du Katanga", două so
cietăți legate între ele, despre „Comité 
Spécial du Kivu" și despre Compania de 
căi ferate din partea de nord-est a Con
go-ului. Aceste trei societăți au obținut 
în 1900, din partea regelui belgian Leo
pold al ll-lea, dreptul de a acorda con
cesiuni miniere, de transport și de altă 
natură. Lor le era subordonată poliția și 
ele au fost autorizate să perceapă anu
mite impozite.

Pentru acordarea concesiunilor respec
tive, aceste trei societăți au fost plătite 
cu acțiuni ale întreprinderilor care au 
fost construite în baza acestor conce
siuni. Două treimi din profiturile a- 
cestor societăți erau cedate admi
nistrației coloniale, iar o treime ră- 
mînea proprietatea acestor societăți. 
In 1960 s-a încheiat un acord cu 
guvernul Congo-ului independent care 
prevedea ca sumele, cedate pînă atunci 
administrației coloniale, să fie încasate 
de acesta. Pachetul de acțiuni existent 
n-a fost însă predat, deoarece guvernul 
belgian era de părere că el trebuie 
să constituie o garanție, pînă la rezol
varea celorlalte probleme financiare în 
litigiu. Dacă ar intra însă tn posesia ac
țiunilor, guvernului congolez i-ar reveni, 
printre altele, circa 23 la sută din vo
turi în consiliul de administrație al com
paniei „Union Minière du Haut Katanga".

Decretul adoptat la Leopoldville oferă, 
do asemenea, guvernului congolez posi
bilitatea să acorde noi concesiuni minie
re șl unor companii nebelglene. Se știe 
că un număr de grupuri străine sînt in
te,resate să extragă petrol în Congo. 
Reacția extrem de puternică stîrnită de 
acest decret tn Belgia se poate explica 
prin faptul că aici se manifestă temerea 
că Chombe ar putea adopta și alte ho- 
tărîrl care ar urmări să aducă daune in
tereselor belgiene în Congo.

VIITORUL INDUSTRIEI DE AVIOANE

Ziarul englez „THE TIMES" publică 
un editorial In legătură cu viitorul In
dustriei engleze de avioane.

Dezacordurile, încurcăturile și învinui
rile care au luat naștere în ultimii ani 
în legătură cu aproape toate aspectele 
politicii aeronautice britanice —• scrie 
ziarul — nu au fost un rezultat al hazar
dului. Ele s-au datorat dilemei, reale și 
dureroase, în care se află liniile aeriene, 
forțele aeriene și industria aeronautică 
engleză. Situația poate fi enunțată ast
fel. Industria aeronautică britanică este 
a doua, ca importanță, dintre industriile 
aeronautice din occident. Este unul din 
puținele domenii ale economiei în 
care Anglia deține în mod evident 
conducerea peste toți ceilalți, cu excep
ția americanilor. Din acest motiv ar fi 
o hotărîre chinuitoare să i se permită 
de a se veșteji. Dar aceasta este numai 
o latură a problemei. Cealaltă este că 
suporții tradiționali ai industriei, cum

sînt flotilele de bombardiere dirijate și 
liniile aeriene civile care acționează pe 
aerodromurile Commonwealth-ului dispar 
unul cîte unul. O mare industrie aeronau
tică cu o mică piață internă nu supravie
țuiește ușor fără aceste ajutoare.

Acesta este miezul întrebărilor pe 
care Roy Jenkins (ministrul englez al 
aviației n. r.) le-a pus comitetului condus 
de lordul Plowden spre a fi rezolvate. 
Acesta este un comitet puternic, indepen
dent față de industria aeronautică. Co
mitetul urmează să examineze problema 
locului pe care îl va ocupa în viitor a- 
ceastă industrie în cadrul economiei en
gleze. Va trebui să studieze dacă.aero
nautica absoarbe o parte prea mare din 
forța de muncă a țării și mai cu seamă 
din resursele sale destinate cercetă
rilor științifice. Va trebui de asemenea 
să reanalizeze relațiile sale cu guvernul, 
cu corporațiile și cu liniile aeriene și să 
studieze o armonizare a cerințelor ci
vile și militare. In sfîrșit, va trebui să 
facă legătura între cele aflate și comer
țul de export și să răspundă la între
barea cum și daca în condițiile impuse 
în prezent industria poate deveni în în
tregime competitivă, fie singură, fie în 
legătură cu industriile altor țări.
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Sub titlul „Prea puțin optimism bursier pe piețele financiare din Elveția", 
ziarul francez „LES ECHOS" publică graficul de mai sus, arâtînd că „in
dicele elvețian al acțiunilor, care a ajuns la cel mai coborît nivel in 
luna iunie, este acum cu ceva mai ridicat, dar încă cu 47 la sută sub 

cursul record de la începutul anului 1962"

STATISTICA PREMIULUI NOBEL 
PENTRU LITERATURĂ

Premiul Nobel pentru literatură a 
fost decernat din 1901 (anul înfiin
țării lui) pînă în zilele noastre de 57 
de ori. Primul poet care s-a deplasat 
la Stockholm pentru a primi acest 
premiu a fost Sully Prudhomme.

O statistică pe continente a premii
lor Nobel primite de-a lungul anilor 
constată că Asia a obținut un singur 
premiu, acordat scriitorului indian 
Rabindranath Tagore (1913), America 
Latină — tot unul, acordat scriitoarei 
chiliene Gabriela Mistral (1945), A- 
merica de Nord șase premii, iar Eu
ropa 49.

PENTRU FUNDAȚIA 
„ELEANOR ROOSEVELT"

Recent, ca urmare a încetării din 
viață a d-nei Eleanor Roosevelt, so
ția fostului președinte al S.U.A., a 
avut loc vînzarea la licitație a bunu
rilor familiei Roosevelt, a căror va
loare a fost apreciată la 100 000 de 
dolari. 500 de persoane au plătit fie
care cîte 10 dolari pentru a li se per
mite să admire, înainte de vînzare, 
cele 2 744 obiecte și 3 509. cărți, dintre 
care multe au aparținut fostului pre
ședinte. Banii obținuți la această vîn
zare vor fi vărsați în mare parte Fun
dației Eleanor Roosevelt.

în Elveția s-a experimentat un 
echipament de protecție pentru 
pompieri, confecționat dintr-un ma
terial pe bază de fibre de alumi
niu, care permite înfruntarea vă
păii focului și a temperaturilor 
înalte. Echipamentul mai cuprinde 
și un aparat de oxigen, permițînd 
pompierului să execute operații 
de salvare, un anumit timp în 

pline flăcări

O BĂTĂLIE CU ȘERPII

Timp de milenii șerpii au fost sin
gurii stăpîni ai ruinelor pustiite ale 
Hmavzei — la timpul său capitala 
imperiului birman. Mulți oameni din 
satele apropiate mureau de pe urma 
mușcăturilor șerpilor veninoși.

Revista „Newsweek“ relevă că re
cent țăranii au pus capăt flagelului. 
500 de țărani din toate satele raionu
lui s-au adunat pentru a curați un lot 
de pămînt ce urma a fi cultivat. Tăind 
un tufiș nu prea înalt au descoperit 
o groapă uriașă, în fundul gropii au 
zărit o masă întunecată de mii de 
șerpi mișunînd. N-au reușit țăranii 
să-și vină în fire, că reptilele veninoa
se, încolăcindu-se iute, au început să 
se tîrîie din groapă cu un sîsîit și șu
ierat furios. însă țăranii curajoși, 
strîngînd puternic lopețile în mină, 
n-au cedat nici un pas. S-a încins 
lupta.

Curînd tot pămîntul din jur a fost 
acoperit de șerpi uciși. Dar în locul 
lor se tîrau din șanț mereu noi șerpi. 
Trei țărani au fost mușcați și în scurt 
timp au murit. Alți 18 au fost salvați 
cu ajutorul vaccinului. Lupta a conti
nuat timp de 8 ore. în cele din urmă 
șerpii au dat înapoi și s-au ascuns în 
arbuști, nemaiîndrăznind să apară în

loc deschis. Atunci țăranii ingenioși 
au prins cîteva femele și cu ajutorul 
unor bețe le-au țintuit la pămînt, pen
tru a ațîța pe masculii rămași să iasă 
la suprafață. Momeala a prins. Șerpii 
ieșeau cu sutele pentru a salva pe cei 
aflați în primejdie, dar au fost nimi
ciți fără cruțare. Cînd totul s-a termi
nat, țăranii au calculat că au fost 
omorîți peste 4 000 de șerpi.

în noaptea aceea țăranii s-au adu
nat pentru a sărbători victoria asupra 
șerpilor. Ospățul a continuat pînă în 
zori. Came au avut din belșug. O 
mîncare deosebit de gustoasă este 
considerată carnea de șarpe înmuiată 
în oțet și vin.

GERURI ASPRE ÎN S.U.A.

Asupra regiunilor de nord și nord- 
vest ale Statelor Unite s-au abătut ge
ruri deosebit de aspre, însoțite de 
vînturi puternice. în statul Washing
ton s-au înregistrat minus 27 grade 
Celsius, cea mai scăzută temperatură 
semnalată vreodată în acest stat în 
luna decembrie. Viteza , vîntului a 
atins în unele cazuri 92 mile pe oră. 
Ca urmare a dificultăților provocate 
de timpul nefavorabil, guvernatorul 
statului North Dakota a ordonat adop
tarea de măsuri excepționale.
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BE PESTE HO TARE
City-ul londonez In fierbere
• SCĂDEREA VERTIGINOASĂ A CURSULUI HÎRTIILOR DE VALOARE 
EMISE DE STAT © ÎNCERCĂRI DE A CONSOLIDA POZIȚIA LIREI

La O. N. U Corespondența telefonica

Dezbaterile din Adunarea Generală Acordului cultural
Frământări în cercurile

LONDRA 18 (Agerpres). — După publicarea raportului Ministerului Comerțului Exterior al Marii Britanii asupra deficitului balanței comerciale pe luna noiembrie, transmit agențiile occidentale de presă, în City-ul londonez s-a semnalat joi o activitate febrilă marcată de scăderea vertiginoasă a cursului hîrtii- lor de valoare emise de stat și o nouă presiune asupra lirei sterline. Lucrurile au luat o întorsătură atît de serioasă îneît a fost nevoie de intervenția imediată a guvernului. Pentru a opri scăderea continuă a cursului hîrtiilor de valoare, guvernul englez a anunțat, prin reprezentantul său la City, că este gata să cumpere aceste hîrtii. In cercurile de afaceri se remarcă că este pentru prima dată în istoria City-ului cînd guvernul englez recurge la o asemenea măsură.Pe de altă parte se relatează că s-a recurs din nou la ajutorul Băncii engleze pentru a salva lira sterlină amenințată de scăderea cursului hîrtiilor de valoare. In acest scop, Banca Angliei a cheltuit peste 50 milioane lire sterline. Cu toate măsurile întreprinse de guvern, joi seara operațiunile de cumpărare a hîrtiilor de valoare emise de guvern au încetat aproape în întregime.La Londra se semnalează că în momentul de față, în scopul salvării lirei, este folosit împrumutul contractat în luna noiembrie de către Anglia de la diferite bănci centrale vest-europene și americane.Potrivit relatărilor ziarului „Financial Times“, zilele acestea cercurile financiare din Occident examinează condițiile definitive ale acordării acestui credit. De aceea la Londra se manifestă îngrijorare în legătură cu faptul că băncile străine ar putea folosi actuala stare de lu-

cruri de la bursa din Londra pentru a exercita presiuni asupra guvernului laburist.
★Ministrul finanțelor, James Callaghan, a anunțat vineri în Camera Comunelor că guvernul englez a ho- tărît să amîne restituirea cotei pe a- ■ cest an din împrumuturile făcute în S.U.A. și Canada după război. Această hotărîre a fost adusă la cunoștința guvernelor S.U.A. și Canadei.Adoptarea acestei hotărîri a fost impusă de dificultățile financiare cărora trebuie să le facă față în prezent Anglia. Ea era așteptată de cercurile financiare britanice încă de mai multă vreme. Se afirmă că problema restituirii acestor împrumuturi a fost dezbătută și în cadrul întrevederilor Wilson-Johnson.împrumuturile despre care este vorba au fost negociate în 1945 cu scopul de a permite Angliei să accelereze reconstrucția țării. Cota pe acest an se ridică la 62 milioane lire sterline. Potrivit acordului, .guvernul englez are dreptul ca în anumite condiții să amîne restituirea cotelor anuale prevăzute. Anglia a beneficiat în trecut de două ori de acest drept. Lira trebuie din nou să fie susținută de Banca Angliei. Unii apreciază că în cursul ultimelor două zile acest sprijin a costat Oficiul de stabilizare a schimburilor cel puțin 50 milioane de dolari.Pe de altă parte, piața aurului este, de asemenea, în efervescență și cursul acestui metal a atins cel mai înalt nivel de la criza din Marea Caraibilor.BRUXELLES 18 (Agerpres). — După Anglia, S.U.A. și Canada, Belgia este a patra țară càrè a ho- tărît majorarea taxei sale de scont, j începînd de la 18 decembrie a.c.

NEW YORK 18 (Agerpres). — La ședința de vineri dimineață a Adunării Generale a O.N.U., în cadrul dezbaterilor generale, au luat cuvîntul reprezentanții Congo-ului (Brazzaville), Bulgariei și Boliviei.Ministrul de externe al Congo-ului (Brazzaville), Charles Ganao, s-a referit pe larg la problema congoleză condamnînd intervenția de la Stanleyville. După ce a subliniat marea însemnătate a comerțului internațional și a colaborării economice, Ganao s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Ldînd apoi cuvîntul, ministrul a- facerilor externe al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, a vorbit despre îmbunătățirea relațiilor cu celelalte țări

balcanice, subliniind că eforturile țării sale sînt îndreptate spre transformarea Balcanilor într-o regiune a cooperării economice și culturale, a păcii. Subliniind necesitatea încheierii unui tratat cu privire la dezarmarea generală și totală, el s-a pronunțat pentru crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale globului, pentru o conferință mondială cu privire la dezarmare, pentru convocarea unei conferințe a șefilor de state care să discute problema interzicerii și distrugerii armelor nucleare.In încheiere delegatul bulgar s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.
Dineu oferit de ministrul afacerilor externe 

al R. P Romine

In Parlamentul francez

Pro și contra 
amnistiei I

conducătoare din Siria

NEW YORK 18. — Trimisul special Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, a oferit joi un dineu la sediul Misiunii permanente a R. P. Romîne ia O.N.U. Au participat A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Abbas Aram, ministrul de externe al Iranului, N. Fedorenko, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., A. Stevenson, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., reprezentanții permanenți ai Algeriei, Bulgariei, Iranului, Republicii Mali, precum și Irar Razaval, președintele Comitetului de politică externă al Camerei Deputaților din Chile și Philippe de Seynes, subse-

cretar al O.N.U. pentru problemele economice și sociale.Din partea romînă au participat Mircea Malița și Mihail Hașeganu.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — In zilele de 15 și 16 decembrie a avut loc la Bruxelles ședința Comisiei mixte pentru aplicarea Acordului cultural romîno-belgian, semnat la 13 noiembrie 1963. Lucrările comisiei s-au desfășurat sub președinția lui J. Grauls, ministru plenipotențiar însărcinat cu relațiile culturale internaționale. Delegația romînă a fost condusă de I. Oancea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în Belgia.Comisia mixtă a stabilit programul schimburilor pe anul 1965 care, printre alte acțiuni cultural- știlnțifice, • prevede acordarea de burse pentru specialiști și cercetători, schimb de oameni de știință și profesori universitari și organizarea unui schimb de expoziții. Sînt prevăzute, de asemenea, schimburi în domeniile muzicii și literaturii, traduceri de opere reprezentative din patrimoniul cultural al două țări etc.
GREVA DIN ARGENTINA

celor

Vor urma „măsuri compensatorii

PARIS 18 (Agerpres). — In Parlamentul francez se dezbate proiectul de lege aprobat de guvern privitor la amnistierea persoanelor care au participat cu doi ani și jumătate în urmă la evenimentele din Algeria. Prin acest proiect de lege sînt am- nistiați cei care au fost condamnați la mai puțin de cinci ani închisoare precum și minorii. In cursul dezbaterilor au părăsit sala de ședințe a- proximativ 200 de deputați ai opoziției, care s-au declarat împotriva procedurii de votare în bloc a legii.Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputaților cu 269 voturi ale deputaților U.N.R.—U.D.T. și republicani independenți — singurii prezenți în sală — și urmează să fie pus în discuția Senatului, După cum consideră agenția France Presse, s-ar putea ca Senatul, care nu dispune de o majoritate gaullistă, să se opună votării în bloc.

GENEVA 18 (Agerpres). — La 18 decembrie a luat sfîrșit la Geneva sesiunea de două zile a Consiliului permanent al G.A.T.T. — Acordul General pentru tarife și comerț — care s-a întrunit pentru a lua în discuție deficitul balanței de plăți britanice și problema sporirii taxelor vamale britanice la mărfurile de import. La sfîrșitul sesiunii a fost

dat publicității un comunicat care califică introducerea suprataxei de 15 la sută la mărfurile de import de către Marea Britanie drept „o măsură ilegală". Potrivit acestui comunicat, Consiliul G.A.T.T. lasă la latitudinea părților contractante dreptul de a invoca articolul 23 al Acordului G.A.T.T., privind luarea unor „măsuri compensatorii“.

COMENTÄRIUL ZILEI

postul de radio este stăpîn pe țară*. Generalul Omrane era conducătorul unei fracțiuni a armatei care preconiza, printre altele, eliminarea forțelor armate din arena politică șl încetarea politicii de izolare a Siriei. După cum scrie un alt ziar e- giptean, „Al Akhbar', înlăturîndu-1 pe Omrane, Salah Djedid scapă de un adversar incomod în drumul spre cucerirea puterii. Ziarul consideră că în calea lui Djedid a mai răma3 o singură piedică — generalul Amin el Hafez.Presa libaneză citează cuvintele pe care le-ar fi spus generalului Hafez locotenent colonelul Hatoum, partizan al lui Djedid: „Noi v-am a- dus din Argentina după lovitura de stat din martie și tot noi putem să vă trimitem înapoi”. In acest fel se lasă să se înțeleagă că, în zilele următoare, în Siria ar putea avea loa noi confruntări de forțe. Dealtfel, potrivit relatărilor postului de radio Bagdad, reluate de agenția M.E.N., unități ale brigăzii a 7-a a armatei siriene ar înainta spre Damasc pentru a elibera pe ofițerii arestați după demisia lui Omrane. Alte trupe blindate, afirmă postul de radio, caro citează știri sosite din Siria, au încercuit capitala siriană, în timp ce unitățile de tancuri credincioase guvernului iau poziție în diverse puncte din Damasc, pentru a face îță oricărei eventualități. Se relatează, totodată, că o situație încordată domnește în regiunea de sud a țării, unde se află staționate trupe credincioase generalului Omrane. Știri din Beirut afirmă că generalul Omrane, numit ambasador la Madrid, nu ar fi părăsit Siria, după cum se anunțase în mod oficial.

Știrea difuzată de postul de radio Damasc referitoare la demisia generalului Mohamed Omrane din postul de vicepreședinte al Consiliului prezidențial al Siriei confirmă zvonurile care circulau încă de săptă- mîna trecută în legătură cu diferendele dintre cercurile conducătoare din această țară. Se știe că generalul Omrane a fost una din personalitățile de frunte ale regimului baasist și a demisionat după o ascuțită luptă pentru putere cu președintele Consiliului prezidențial, generalul Hafez. Arătînd că „lupta pentru putere a atins apogeul”, ziarul egiptean „Al Ahram' subliniază succesul înregistrat în această luptă de generalul Salah Djedid, șeful statului major al armatei. Acum el a devenit, după scrieDe s-au lună, generalului Amin Consiliului prezidențial și prlm-mi- nistru, plecat în Franța unde a suferit o operație, generalul Salah Djedid a izbutit să plaseze în posturile cheie din conducerea armatei pe partizanii săi. Săptămîna trecută a fost îndepărtat șeful securității interne și în locul său a fost numit colonelul Osman Kanaan, adept al lui Djedid. Tot în aceeași perioadă, Salah Djedid a izbutit să atragă de partea sa brigada a șaptea, staționată lîngă Damasc, socotită „nucleul armatei ideologice", pe care guvernul conta pentru a dejuca orice încercare de lovitură de stat. Se a- nunță de asemenea că emițătoarele postului de radio Damasc au fost mutate în cazărmile brigăzii a șaptea. Ziarele arată că „cine controlează cartierul general al armatei și

cum ziarul „omul forte al Siriei', fapt, aspectele acestei lupte concretizat încă de acum o Profitînd de lipsa din țară a el Hafez, șeful

Nicolae PLOPEANU

A

Intre promisiuni și realități
NEW YORK 18 (Agerpres). — Ziarul „New York Times“ publică o corespondență din Lima pe marginea celei de-a treia conferințe anuale a „Alianței pentru progres“, care a a- vut loc în capitala Perului.„Prăpastia dintre promisiunile și realizările „Alianței pentru progres“ continuă să fie mai mare'decît succesele' programului Alianței“ — scrie corespondentul. El arată că „delegați și experți din 20 de republici americane, Inclusiv Statele U-

nite, au recunoscut că rezultatele programului au fost slabe în asemenea domenii-cheie ca reforma agrară, educația, sănătatea publică, controlul asupra inflației“.Delegații la conferință au adoptat în unanimitate rezoluții, arătînd că rezistența marilor latifundiari constituie principalul obstacol în calea reformei agrare pe care toți experții, precizează corespondentul, o consideră indispensabilă pentru dezvoltarea economică.

Poliția argentineană folosind jeturi de apă pentru a împrăștia pe 
greviștistrăzi. S-au produs incidente izolate. Potrivit agenției U.P.I., cel mai grav incident s-a produs într-o suburbie din Buenos Aires, Mataderos, unde timp de cinci ore au avut loc încăierări între poliție și demonstranți. Numeroase persoane au fost rănite. Ciocniri între demonstranți și poliție s-au produs și în suburbia Manuel Belgrano, unde poliția a arestat 10 persoane. Alte cinci persoane au fost rănite în localitatea La Plata, capitala provinciei Buenos Aires. La Santa Fe demonstranții au distrus un autobuz. Poliția a arestat trei persoane.

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — Vineri a continuat greva generală de 48 de ore declarată de către Confederația Generală a Muncii din Argentina în cadrul „planului de luptă“ pentru revendicări cu caracter economic. Cu toate măsurile preventive luate de către autorități, numeroase întreprinderi din capitală și din țară și-au întrerupt activitatea. Circulația a fost temporar întreruptă. Spre seară autoritățile anunțau că Aires și în și-a reluat Unități de
activitatea la Buenos alte localități din țară aproape cursul normal, poliție patrulează pe

Urmărirea nu s-a încheiat
Discuția televizată organizată în R. F. G.

O sesiune rutina
In presa occidentală sesiunea con- 
. , • .. * -r ----- s_a încheiatsiliului N.A.T.O. care 

joi a fost caracterizată ca o sesiune „de 
rutină“, 
punctul 
forjelor 
cipalul 
atlantică 
ordinea 
teau scoate la iveală prea multe lucruri 
surprinzătoare. Sesiunea a început, în 
condițiile în care proiectul F.N.M. fusese 
de fapt amînat chiar prin consensul Sta
telor Unite și Germaniei occidentale, care 
cu numai cîteva luni înainte se arătau 
gata să preseze pentru înfăptuirea lui 
„pînă la sfîrșitul acestui an". Consensul 
nu implica din partea nici uneia dintre

Intr-adevăr, 
privitor 
nucleare 

măr

sgjjgp în nord estul țării sporește 
presiunea răsculLEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). — Unitățile armatei guvernamentale congoleze din partea de nord-est a țării sînt supuse unei presiuni cres- cînde din partea răsculaților, transmite agenția United Press International, citînd relatări sosite joi la Leopoldville. In loc de a intensifica campania împotriva răsculaților în provinciile din nord, continuă agenția, majoritatea unităților armatei guvernamentale se află acum în defensivă. Orașul Paulis, situat la a- proximativ 220 de mile nord-est de Stanleyville, este practic încercuit de forțe răsculate superioare care hărțuiesc în mod constant garnizoa-

na din acest oraș, încadrată de un însemnat număr de mercenari albi.Numeroase ciocniri sînt semnalate în diverse locuri cu rezul'ate defavorabile trupelor guvernai ’Agenția France Presse re pe de altă parte, că coma, trupelor de mercenari al. Congo, maiorul Mike Hoare, ar / fost demis de Chombe și înlocuit c 1 maiorul Jerry Purren. Demiterea lui Hoare s-ar datora declarațiilor sale, considerate prea deschise, cu privire la neputința trupelor guvernamentale, precum și pretențiilor sale bănești apreciate de către guvernul congolez ca fiind exagerate,

ntale. 'ază, tul ...... in

ceste acțiuni a fost condusă de cîte 10—20 persoane, care poartă principala răspundere. „Ce reprezintă pe lingă acestea cele 5 445 de condamnări ale tribunalelor vest-germane?“ scrie ziarul „Frankfurter Rundschau“.Thile Kosch, unul din autorii e- misiunii televizate, a declarat, după cercetările aprofundate pe care le-â întreprins în această problemă : „Mii de criminali SS mai trăiesc printre noi și acest fapt este inadmisibil", iar Hannah Arendt, care a cercetat actele criminalului nazist Eichmann, a declarat că „din punct de vedere politic nu putem șterge trecutul decît după ce asasinii vor fi judecați și vinovății excluși din funcțiile publice“.

BONN 18 (Agerpres). — Ziarul „Frankfurter Rundschau“ relatează despre discuția televizată organizată de teléviziunea vest-germană pe tema: „Rămîn asasinii între noi?“ în legătură cu chestiunea termenului de prescripție pentru urmărirea criminalilor de război naziști.Autorii emisiunii televizate au prezentat pentru prima oară fotografii ale arhivei din Dahlem, care conține 1 250 000 acte, încă necercetate, printre care actele unui număr de 62 000 de ofițeri ai trupelor SS, ale altor 230 000 membri ai SS și unde 7 700 de cartoteci ale partidului nazist așteaptă să mai fie cercetate. Există un număr de 670 de „acțiuni complexe“ ale coman- do-urilor de execuție din lagărele de exterminare. Fiecare dintre a-
presa vest-germană înregistrează cu oare
care nervozitate reluarea contactului din
tre Paris și Washington.

La toate acestea trebuie adăugată po
ziția unor țări mici din N.A.T.O., care și 
la sesiunea de la Paris s-au arătat în ge
neral foarte puțin dornice să ia parte la 
proiecte de tip F.N.M. Cităm pe minis
trul de externe al Norvegiei, Lange, care 
a spus : „Proiectele actuale sînt artificia
le. Ele ne separă în loc să ne unească", 
precum și pe cel al Danemarcei, Hacker- 
rup, care a declarat : „Ne reproșași că 
nu am spus de la început că sîntem îm
potrivă acestui proiect Nu am făcut-o . 
din curtoazie. Astăzi o spunem”.

La sesiunea recent încheiată a Consi
liului N.A.T.O. s-a văzut încă o dată că, 
în ciuda zarvei despre F.N.M. și alte 
proiecte asemănătoare, membrii N.A.T.O. 
nu pot evita în dezbaterile lor proble
mele reale și adinei ale situației inter
naționale, cum sînt problemele destin
derii. Ei au înscris și în comunicatul pu
blicat necesitatea „eforturilor pentru a 
găsi o soluție pașnică la problemele 
existente între Est și Vest”. In preajma 
sesiunii, Walter Lippmann a scris într-un 
articol publicat în „Washington Post" că 
„faptul central este cum se poate adapta 
alianța atlantică la destinderea dintre Est 
și Vest". Din comunicat și din comenta
riile presei pe marginea lui nu s-a vădit

gației franceze această cerință a fosț pri
mită cu răceală, după cum a relatat agen
ția France Presse, fiind considerată , ca 
un prim indiciu al stării. proaste a rela
țiilor dintre Paris și Bonn. Nu a lipșit însă 
și un al doilea indiciu. Este vorba des
pre „procedeul nefericit", după cum l-a 

pe calificat Schröder, care a dus la refuzul 
mai pu-

moment cedin
la proiectul creării 
multilaterale — prin- 

. discordiei în al 
fost înlăturat de 
discuțiile nu

în continuarea turneului său în Europa, premierul congolez Molso 
Chombe a sosit vineri dimineața în Berlinul occidental. Ca și în cazul 
vizitelor sale anterioare, și pe aeroportul din Berlinul occidental Chombe 
a fost întîmpinat cu manifestații de protest. Un grup de aproximativ 
1 000 de studenți au condamnat vizita lui Chombe în Berlinul occidental 

Telefoto : U.P.I.-Agerpres

ministrului de externe francez de a sem
na un comunicat comun al S.U.A., An
gliei, Franței și R.F.G. cu privire la pro
blema germană. In legătură cu aceasta 
ziarul parizian „Le Figaro" a scris : 4,Ar 
fi nejust să se afirme că raporturile din
tre Paris și Bonn sînt mai bune așfăzi 
decît în momentul în care s-a deschis 
sesiunea' Consiliului atlantic".

O altă ilustrare a relațiilor actuale din 
cele două țări intenția de renunțare la . N.A.T.O. à constituit-o ședința ținută, fără 
acest proiect. El constituia numai o recu
noaștere a imposibilității de a se găsi o 
soluție de compromis pentru divergen
țele manifestate în termenul fixat cu 
anticipație, adică pînă la sfîrșitul aces
tui an.

Din partea cercurilor conducătoare a- 
mericane intenția de temporizare 
se vădise în discursul rostit de pre
ședintele Johnson la începutul lunii de
cembrie la universitatea Georgetown. 
Materializarea acestei intenții a avut loc 
cu prilejul convorbirilor Johnson-Wilson. 
Propunerea lui Wilson, cu privire la o 
nouă formulă a forței nucleare a N.A.T.O. 
a furnizat cel mai bun pretext în acest 
scop. Ea va oferi probabil suficient ma
terial de consultări, discuții și tranzacții 
și în lunile următoare.

Dar, deși a fost scos de pe ordinea 
oficială de zi, proiectul F.N.M. a format 
totuși obiectul unor referiri în discursu
rile rostite la sesiune. Aceste referiri au 
exprimat, de asemenea, profunzimea 
deosebirilor de vederi ale membrilor 
N.A.T.O. Ministrul de externe al Franței, 
Couve de Murville, a spus că realizarea 
proiectului este imposibilă. Colegul său 
vest-german, Gerhard Schröder, s-a de
clarat, dimpotrivă, convins că proiectul 
poate să fie înfăptuit. In orice caz, el a 
cerut contrapropuneri acelor membri ai 
alianței care-l resping. în cercurile dele

participarea Franței, de reprezentanții ță
rilor care participă Ja discuții cu privire 
la înfăptuirea proiectului F.N.M. . „Unul 
din faptele importante și inedile — 
poate cel mai semnificativ —- al acestor 
frei zile atlantice, a scris ziarul parjzian 
„l’Aurore", referindu-se la această șe
dință, a fosf crearea unui veritabil di
rectorat atomic din care Franța nu face 
parte. Reprezentanții S.U.A., Marii Bri
tanii și Germaniei federale s-au reunii 
la Paris și intenționează să se întîlnească 
în viitor la Bonn, asistați de italieni și 

pentru a studia crearea unei 
iată un fapt

olandezi,
forțe nucleare atlantice: ............... .. ....... .....
mai important decît declarațiile pioase'și' îr,sg'^eun efort real în această privință.
vagi conținute într-un comunicat final 
fără o mare însemnătate".

In cursul sesiunii s-a petrecut, încă un 
fapt semnificativ, și anume, cele două în
trevederi dintre președintele de Gaulle și 
secretarul Departamentului de sfat Dean 
Rusk. După cum se anunță acum, aceste 
convorbiri vor avea o continuare în ia
nuarie, cu prilejul sosirii lui Couve de 
Murville în S.U.A., pentru a lua parte la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
Deși „Le Figaro" este de părere că „la 
sfîrșitul celor trei zile de convorbiri nu 
s-a înregistrat nici un „dezgheț” franco- 
american asupra fondului ci numai voința 
reciprocă de a se continua dialogul”, ‘

Preocuparea consiliului N.A.T.O. s-a în
scris și de astă dată pe linia stimulării 
cursei înarmărilor. Aceasta, împreună cu 
felul învechit și ostil intereselor păcii, în 
care membrii alianței abordează situația 

I din țările Asiei, Africii și Americă Latine, 
explică cerința insistentă a opiniei pu- 
bl ice iubitoare de pace, cerință expri- 

1 mată și la Paris în zilele sesiunii cu pri
vire la încetarea înarmărilor nucleare și 
clasice, la înfăptuirea de măsuri concrete 

1 pe linia adîncirii procesului de destin
dere și de înfăptuire a dezarmării.

..
Aurel CERNEA

TEL AVIV. Comitetul Central al 
partidului de guvernămînt din Iz- 
rael, Mapai, a hotărît joi seara, în 
unanimitate, să i se acorde lui Levi 
Eshkol mandatul de constituire a 
noului guvern. într-un discurs, Levi 
Eshkol a anunțat că în maximum 
opt zile va alcătui noul guvern.

BELGRAD. Agenția Taniug a- 
nunță că guvernul iugoslav a invitat 
pe Patrick Gordon Walker, ministrul 
afacerilor externe al Angliei, să facă 
o vizită în Iugoslavia anul viitor. 
Vizita va avea loc, probabil, în cea 
de-a doua jumătate a lunii aprilie 
1965.

PARIS. Vineri au început în 
Franța o serie de greve de scurtă 
durată ale feroviarilor în sprijinul 
revendicărilor lor de mărire a sala
riilor și pensiilor. Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, grevele au 
luat o amploare mai mare decît se 
prevedea. In împrejurimile Parisului 
traficul feroviar a fost perturbat în 
măsură considerabilă. în unele gări 
traficul a fost nul, iar în altele foarte 
redus. In provincie, rețeaua din sud- 
vestul Franței este cea mai afectată.

PEKIN. Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
l-a primit pe scriitorul american 
Edgar Snow — autorul cărții 
„Steaua Roșie deasupra Chinei“ —•’ 
cu care a avut o convorbire.

BELGRAD. Vineri după-amiază 
s-a deschis la Belgrad o expoziție 
cuprinzînd 80 de lucrări ale artiș
tilor plastici romîni, Alexandru 
Ciucurencu, pictor, artist al poporu
lui, și Geza Vida, sculptor, artist al 
poporului.

CAIRO. In capitala R.A.U. s-a 
deschis expoziția „Arhitectura în 
Republica Populară Romînă“. La 
deschiderea expoziției au luat cuvîn
tul Mohamed Abu Nosseir, ministrul 
pentru locuințe și utilități publice, 
sub patronajul căruia se află expo-

ziția, și ambasadorul R. P. Romîne 
la Cairo, Mircea Nicolaescu.

La Palatul Națiunilor din Geneva s-a deschis o expoziție de arta 
sub egida O.N.U.

HELSINKI. După cum transmite 
agenția TASS la 
semnat protocolul cu privire la li
vrările reciproce ’ ” r ’ .
anul 1965 între U.R.S.S. și Finlan
da. Protocolul prevede ' sporirea co
merțului dintre cele două țări cu 
aproximativ 15 la sută în compara
ție cu anul 1964.

Helsinki a fost

de mărfuri pe

ANGELES. GuvernatorulLOS 
statului California, Edmund Brown, 
a propus la o conferință de presă ca 
guvernul american să stabilească 
relații comerciale cu R. P. Chineză. 
El a amintit că în această privință 
au avut deja loc ttatative între ofi
cialitățile americane și reprezentanți 
ai R. P. Chineze, prin intermediul 
ambasadorilor din Polonia. Brown a 
menționat că de pe urma acestor 
relații cercurile de afaceri americane 
nu au decît de cîștigat.

ROMA. La chemarea Federației 
naționale a presei din Italia aproxi
mativ 11 000 de ziariști italieni au 
declarat, începînd de vineri dimi
neața, o grevă generală pe o pe
rioadă „nedeterminată“. Ziariștii cer 
să se includă în noul contract co
lectiv importante revendicări pri
vind sporirea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.
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