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Vecinii s-au adunat în casa țăranului coo
perator Nicolae Andrei din comuna Mogo- 
șanl Argeș. Subiectul discuției: Proiectul Sta

tutului cooperativei agricole de producție.
Foto : A. Cartojan
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Secția țevi sudate de la Uzina metalurgică din Iași

In zilele de 8, 9 și 10 decembrie mai judicioasă a bazei ei materiale, 
1965 a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

La lucrările plenarei au participat strînsă a cercetării științifice de ne
in calitate de invitați șefii secțiilor 
C.C. al P.C.R., miniștri, conducători 
ai unor instituții centrale și organi
zații de masă, redactori șefi din pre
sa centrală.

în cadrul plenarei, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a prezentat măsu
rile cu privire la îmbunătățirea or
ganizării și orientării activității de 
cercetare științifică din țara noastră, 
iar tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat proiectul de plan pentru 
dezvoltarea economiei naționale pe 
anul 1966.

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul tovarășii : D. Balalia, M. Ma
rinescu, M. Nicolescu, I. Uglar, B. 
Almășan, Gh. Roșu, Gh. Călin, A. 
Boabă, V. Cazacu, B. Zaharescu, C. 
Scarlat, T. Haș, N. Giosan, P. Du
minică, I. Murgulescu, V. Potop, V. 
Marinescu, I. Stănescu, L. Braniș, N. 
Agachi, V. Roman, I. Cîrcei, M. Su- 
der, V. Mateescu, S. Țaigăr, St. Kiss, 
N. Bădescu, I. Voina, I. Marinescu, 
C. Onescu, A. Crișan.

Dezbătînd problemele cercetării 
științifice, plenara a subliniat că în 
anii puterii populare știința româ
nească, cu îndelungate și bogate 
tradiții, a cunoscut o dezvoltare as
cendentă. Totodată, plenara a con
statat existența unor deficiențe în 
organizarea și orientarea cercetării 
științifice din țara noastră, rămîne- 
rea în urmă în unele domenii ale 
științei tehnice de care depinde pro
gresul în sfera producției materiale 
a societății.

Pornind de la cerințele tot mai 
mari pe care le ridică în fața cerce
tării științifice dezvoltarea țării pe 
drumul socialismului, plenara a sta
bilit măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării și orientării activității 
științifice, asigurarea și folosirea

formarea și perfecționarea cadrelor 
de cercetători. Una din principalele 
sarcini de viitor este legarea tot mai

voile vitale ale economiei și cul
turii țării, apropierea oamenilor de 
știință de marile centre de produc
ție, creșterea rolului științei în asi
gurarea progresului multilateral al 
societății noastre socialiste.

Pentru îmbunătățirea orientării 
cercetării științifice și a concentră
rii tuturor forțelor de cercetare va 
lua ființă Consiliul Național al Cer
cetării Științifice, conform hotărîrii 
Congresului al IX-lea al partidului.

Comitetul Central al P.C.R. își ex
primă convingerea că măsurile pre
conizate vor da un nou și puternic 
avînt cercetării științifice din țara 
noastră, vor ridica rolul științei și al 
slujitorilor ei în viața societății 
noastre, în înflorirea continuă a pa
triei.

Plenara a constatat că principalele 
ritmuri și proporții de dezvoltare a 
economiei naționale cuprinse în 
proiectul planului de stat pe anul 
1966 se încadrează în prevederile 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 
1966—1970, asigurînd dezvoltarea 
în continuare în ritm susținut a in
dustriei și agriculturii, creșterea cu 
prioritate a producției mijloacelor 
de producție, a ramurilor hotărî- 
toare pentru progresul întregii eco
nomii. La baza prevederilor de plan 
pe anul 1966 stau realizările obți
nute de oamenii muncii în îndepli
nirea cu succes a planului de stat pe 
anul 1965 — ultimul an al șesena- 
lului.

In vederea lărgirii continue a ca
pacităților de producție, plenara a 
aprobat un program de investiții 
care să asigure încă de la început 
condițiile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor planului cincinal.

Plenara a subliniat ca obiective 
de prim ordin ale planului pe 1966

promovarea progresului tehnic, fo
losirea integrală a capacităților de 
producție, îmbunătățirea organiză
rii producției și a calității produse
lor, ridicarea calificării muncitori
lor, perfecționarea continuă a per
sonalului tehnic din întreprinderi, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost pe 1966, 
de îndeplinirea cărora depind spori
rea acumulărilor și ridicarea nive
lului de trai.

Plenara a apreciat că proiectul de 
plan prevede resursele necesare 
pentru acoperirea cu mărfuri și ser
vicii a veniturilor sporite ale popu
lației.

Plenara consideră că obiectivele 
planului pe anul 1966, stabilite pe 
baza analizei aprofundate a posibili
tăților și necesităților noastre de 
dezvoltare, sînt pe deplin realizabi
le, asigură creșterea armonioasă și 
echilibrată a economiei naționale.

Comitetul Central al P.C.R. își ex
primă convingerea că muncitorii, 
țăranii și intelectualii țării noastre 
vor munci și în viitor cu elan și 
abnegație pentru înfăptuirea sarci
nilor planului de stat pe 1966 — pri
mul an al cincinalului — obținînd 
astfel noi succese în întărirea pu
terii economice a patriei, în ridica
rea bunăstării întregului popor.

Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
în unanimitate măsurile cu privire 
la îmbunătățirea organizării și ori
entării activității de cercetare știin
țifică și proiectul planului de stat 
pe anul 1966, care urmează să fie su
puse spre legiferare viitoarei se
siuni a Marii Adunări Naționale.

Plenara a hotărît trecerea tov. 
Macovei Pompiliu din rîndul mem
brilor supleanți în rîndul membrilor 
C.C. al Partidului Comunist Român.

In legătură cu eliberarea din func
ția de membru al Colegiului Central
de Partid a tov. Guran Ion — trecut I 
în altă muncă — plenara a desem
nat în această funcție pe tov. Glu- 
vacov loan.

mulțumirilor
MF

Din clipa în care am 
intrat în curtea sediului 
cooperativei mi-am dat 
seama că locul îmi e 
cunoscut. Apoi mi-am 
amintit exact și de 
cînd : din 1957.

— De cînd sînlefi 
aici ?

— Din 1960, fiind cu
noscut de oamenii din 
sat, am fost ales pre
ședinte.

Cooperativa îmi rămă
sese în memorie și din 
pricina unor amănunte 
pitorești. Aici trăia pe 
atunci, foarte bătrîn, 
omul care definea car
netul de șofer cu nr. 
2 din istoria automobi
listică a tării. îl desco
perisem la sectorul le

gumicol, unde era me
canic la pompe.

— Mai trăiește moș 
Oiță ?

— Nu. A murit acum 
doi ani.

Deși e ora patru după 
amiază, în biroul pre
ședintelui intră și ies 
mereu oameni. Discu
ția e întreruptă. Telefo
nul sună destul de des. 
Se cer date, se dau 
dicafii, se 
Banca. E o 
un perete, 
râmate, trei
cordate cooperativei 
gricole de producție 
„Viafă nouă’ din Ro
mânești, regiunea Plo
iești, pentru producții

Expoziția de pictură 
și sculptură 
u orașului București 

» 1

Sub egida Uniunii artiștilor 
plastici și a Comitetului de cul
tură și artă al orașului Bucu
rești se deschide astăzi în sala 
Dalles „Expoziția de pictură și 
sculptură a orașului București“. 
Vor fi expuse cu acest prilej lu
crări realizate în ultima vreme 
de aproape 200 de artiști plas
tici bucureșteni.

mari de porumb, 
virea reporterului 
ele e un amănunt care 
nu scapă președintelui.

— Dorifi ceva as
pecte ?

— Nu, nu doresc as
pecte, i-am spus spe
riat de un eventual 
dialog pe bază de ci
fre.

Vroiam doar să aflu 
niște gînduri de-ale lui. 
Adică, pur și simplu, să 
stăm de vorbă.

— Nu, zic, n-am ve
nit pentru aspecte. Nu
mai așa, să schimbăm 
cîteva cuvinte. Pe masă, 
ziarul proaspăt cu pro
iectul noului statut al 
cooperativelor agricole.

— L-ați citit ?
— Mai bine zis l-am 

studiat. Mi se pare un 
lucru foarte serios, bine 
gîndit, adică reușește 
să—fi dea o imagine 
completă a ceea ce în
seamnă în stadiui ac
tual o cooperativă agri
colă.

Telefonul sună, in
tră oameni, se discută 
chestiuni „la zi", 
rele președintelui 
sînt liniștite.

— Vă place 
ca aceasta ?

— Da. E mai 
resanfă, după 
mea. Ca specialist, am 
o imagine mai cuprin
zătoare asupra 
blemelor.

— Ce 
place în 
bit?

— Am 
mulțumire pentru ceea 
ce fac.

— Și din ce provine 
această mulțumire ?

— Din faptul că mă 
împac foarte bine cu 
oamenii. Ce înseamnă 
această împăcare ? Să 
vă explic. Eu cred — 
așa pretind — că-i cu
nosc bine. Se observă 
în ultima perioadă un 
fenomen foarte fru
mos : tofi cooperatorii 
sînt interesați să 
noască absolut 
ceea ce se petrece 
plan organizatoric 
cooperativă.
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La începutul acestei săptă- 
mîni, Ministerul învățămîntului 
a adus în dezbaterea unei 
consfătuiri unele aspecte ale 
perfecționării pe mai departe 
a învățămîntului superior teh
nic. Cadre de conducere din 
institute politehnice, de con
strucții și agronomice, din mi
nistere, institute de proiectare 
și cercetare, cadre didactice 
cu experiență și specialiști din 
întreprinderi au fost invitați 
să-și expună opiniile asupra 
punctelor cardinale actuale alo 
pregătirii viitorilor ingineri.în cadrul consfătuirii s-au analizat căile concrete de îm
bunătățire a sistemului de învă- 
țămînt superior tehnic, a conți
nutului său, în vederea stabilirii 
unor linii directoare ale viitoru
lui profil al institutelor și facul
tăților. Perfecționarea pregătirii viitoarelor cadre inginerești este cerută de dezvoltarea impetuoasă a economiei socialiste, de progresul tehnic și științific contemporan, de perspectiva dezvoltării societății noastre.în cadrul dezbaterilor au. fost abordate cîteva probleme de mare actualitate, în lumina documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R. O primă problemă a fost aceea a nivelului de specializare a viitorilor ingineri, a legăturii dintre pregătirea generală și cea de specialitate. Vorbitorii au susținut unanim necesitatea sta
bilirii unui sistem de formare a 
inginerilor bazat pe o solidă 
pregătire în domeniul științelor 
fundamentale, de cultură gene
rală tehnică și o introducere în 
specialitate. Pe baza acestei opinii și a sugestiilor concrete prezentate, atît în această dezbatere cît și în presă, ministerul va analiza actualele planuri de învățămînt ale facultăților tehnice, stabilind pentru fiecare specialitate ponderea cea mai corespunzătoare a disciplinelor de cultură ge-
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generală
a industriei de

£ 108- medicamente

Printre colectivele care 
s-au evidențiat în mod de
osebit, se numără Fabrica 
de antibiotice din Iași, Ta
bleta din București, care a 
livrat la export o mare 
cantitate din produsele 
sale, fabricile Biofarm, Sin- 
tofarm, Reactivul, 
Dudești și altele.

Suceava

Uzina

Scrisoare 
din Atlantic

Ne aflăm în zona de pes
cuit Cap Blank, în vestul A- 
fricii. Pe bordul traulerului „Ga
lați” marinarii de serviciu sînt 
la posturi. Pe calea undelor so
sește un mesaj urgent de la 
traulerul polonez „Plet wal”, 
aflat la douăzeci de mile de
părtare de noi. Ne cere grab
nică asistentă medicală pentru 
un marinar-pescar care a sufe
rit un accident grav. Deși vre
mea este nefavorabilă, se lan
sează o șalupă, care-l transpor
tă pe medicul nostru, dr. Vic
tor Niculescu, spre nava polo
neză. Intervenția promptă a 
medicului român salvează viața 
marinarului polonez care pierduse 
mulf sînge. A rămas toată noap
tea la căpătîiul celui suferind. 
Apoi l-a mai îngrijit timp de 
două zile pînă a fost în afară 
de orice pericol.

O delegație de marinari po
lonezi a exprimat mulțumiri medi
cului și întregului echipaj al trau
lerului „Galați”.

ION C1UCÄ 
comandantul traulerului „Galati*
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Nocturnă pe gheață.
(Patinoarul artificial Floreasca)

Fabricile aparținînd Di
recției generale a industriei 
de medicamente din Minis
terul Industriei Chimice au 
îndeplinit cu 18 zile înainte 
de termen planul producției 
globale și mariă pe anul 
1965. în 11 luni din acest 
an, productivitatea muncii a 
crescut cu 4,2 la sută față 
de prevederile planului. în 
această perioadă, au fost 
obținute economii la prețul 
de cost în valoare de pes
te 12 milioane lei, depă- 
șindu-se astfel angajamen
tele luate pe întregul an.

Colectivele de lucrători 
din acest sector s-au an
gajat ca pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie să reali
zeze, peste plan, la pro
ducția globală și marfă, 
produse în valoare de cir
ca 100 milioane și respec
tiv 58 milioane lei.

La obținerea acestor re
alizări și-au adus contribu
ția lucrătorii din toate sec
toarele de activitate ale 
industriei de medicamente. 
Au fost aplicate în prac
tică numeroase măsuri teh- 
nico-organizatorice, s-a a- 
cordat o atenție sporită ri
dicării caliiicării cadrelor 
de muncitori și ingineri ; 
un stimulent în munca a- 
cestora l-a constituit apli
carea hotărîrii privind ma
jorarea salariilor.

în brigăzi complexe cu pla
ta în acord global. In felul 
acesta, muncitorii au avut 
posibilitatea să se specia
lizeze pe faze de operații și 
să folosească mai bine me
canismele și utilajele cu 
care au fost dotați. O aten
ție deosebită au acordat 
lucrătorii de pădure valori
ficării cît mai complexe a 
masei lemnoase. Ponderea 
lemnului de lucru din tota
litatea masei lemnoase este 
în prezent de 86,7 la sută, 
ceea 
fere 
față 
1959.
dicilor de utilizare și înlă
turarea pierderilor în ex
ploatări forestiere s-au dat 
în plus 132 000 metri cubi 
lemn de lucru.

ce reprezintă o creș- 
de peste 10 la sută 
de realizările anului 
Prin îmbunătățirea in-

TELEGRAMA
Tovarășului N. V. PODGORNII

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Moscova

à economiei
forestiere

Stimate tovarășe Podgornîi,Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în nutnele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, va transmit, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea dumneavoastră.exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățeasca dintre, Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și pacu în lume.
10 decembrie 1965.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

SUCEAVĂ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Muncitorii din ca
drul Direcției regionale a 
economiei forestiere din re
giunea Suceava au anunțat 
îndeplinirea planului anual 
cu 20 de zile înainte de ter
men. Pînă la sf-îrșitul anului 
întreprinderile forestiere din 
regiune vor realiza peste 
plan produse a căror va
loare se ridică la peste 33 
milioane lei. în perioada 
care a trecut de la începu
tul anului colectivele apar- 
ținînd D.R.E.F.-Suceava au 
realizat economii 
plan la prețul de cost 
valoare de 7 643 000 
7 757 000 lei beneficii 
mentare, depășind 
angajamentele luate.

Succesele forestierilor su
ceveni se datoresc în pri
mul rînd faptului că mai 
mult de 80 la sută din masa 
lemnoasă a fost exploatată 1

peste 
în 

lei și 
supli- 
astfel

O seară a filmului românesc 
la Paris

La „Théâtre de l’Est 
Parisien", în cadrul e- 
misiunii „France-cul- 
ture" a Radiodifuziunii 
franceze, a avut loc 
joi o seară a Ulmului 
românesc. Publicul pa
rizian a avut prilejul 
să cunoască pe mem
brii delegației române, 
veniți special spre a 
lua parte la această 
seară, regizorul Liviu 
Ciulei, actorii Victor 
Rebengiuc și Ana Se- 
lesz, care au fost pre-

zentati de Philippe 
Esnault. Liviu Ciulei 
a dat > un interviu des
pre dezvoltarea cine
matografiei noastre.

Au fost prezentate 
secvențe din filmul ro
mânesc „Secretul ci- 
frului", filmul de scurt 
metraj „Șapte arte" și 
filmul „Valurile Dună
rii“ în regia lui Liviu 
Ciulei. Apoi a avut loc 
un simpozion, condus 
de criticul Jean Mi- 
try. Au mai parti-

Biliard, 
revistei 

Jean 
critic

Pe teme ale muncii 
politice de masa

Drumuri spre inimacipat Pierre 
redactor-șet al 
„Cinema-65", 
Louis Cheraix,
și director de emisiune 
la radio, precum și 
Luc Decon, directorul 
Teatrului de Est din 
Paris. Publicul a mani
festat un viu interes.

Programul acestei 
seri urmează a li trans
mis la posturile de ra
dio Iranceze la 25 de
cembrie.

ȘTIINȚA Șl TEHNICA
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La Teatrul de Slat din Oradea 
se reprezintă piesa istorică 
„Mihal Viteazul" (Călugăreni) de 
Octav Dessila, în direcția de 
scenă a lui Ion Deloreanu și 
scenografia Elizei Zisiade. In 
fotografie : o scenă din specta

col

în secția de restaurare a Mu
zeului

Foto : A. Cartoțan

Comerțul

h sfârșit «le a®a Unitățile O.C.L. Aprozar din Capitală pun în vînzare — printr-un număr de 250 puncte de desfacere — tradiționalii pomi de iarnă. Numai în București se aduc 190 000 de brazi.• Rețineți trei numere detelefon : 14 09 75 ; 16 73 40 ;14 84 13. Sînt ale casei de comenzi , ganizat pentru cadouri băuturi dragi.• în vinării existente în Capitală, cu vînzare pentru acasă, în a- ceste zile vinuri vărsate se vor putea cumpăra și prin alte peste 140 de puncte de desfacere, amenajate la unități Alimentara, Aprozar ș.a.
o La un număr de 45 de magazine bucureștene, din care 27 în sectorul nealimentar, s-au organizat expoziții cu vînzarea articolelor pentru cadouri specifice sezonului de iarnă.

„Mercur“, unde s-a or- un serviciu special primirea comenzilor de i — produse alimentare, i — ce se pot oferi celor

a fructelor

afara celor peste 80 de

PE URMELE
ARTICOLELOR „SCINTEII

CONSTANȚA (coresp. „Scîn- teii“). în portul Constanța se descarcă în prezent mari cantități de lămîi. Peste cîteva zile aici vor sosi alte două vase — „Arad“ și „Piatra Neamț“ — încărcate cu portocale. 1 200 tone de portocale vor lua drumul maqazinelor de desfacere tară.

Pe baza unor sesizări venite 
din regiunea Argeș, ziarul nos
tru a înfățișat — în două arti
cole, publicate la 6 și 18 no
iembrie — situația nesatisfăcă
toare a valorificării, transportă
rii și depozitării fructelor, faptul 
că mari cantități de mere au 
fost ținute în grămezi sub cerul 
liber pînă la căderea zăpezii.

în legătură cu aceste artico
le, redacția a primit răspunsuri 
ample din partea conducerii 
Centrocoop, Ministerului Co
merțului Interior, U.R.C.C.-Ar
geș, U.R.C.C.-Curtea de Argeș, 
O.C.L. Comerț-Mixt Pitești, pre
cum și din partea întreprinderii 
„Fructexport "-Pitești.

în răspunsul CENTROCOOP se spune : „Cele menționate în ar
ticolul „Cursa cu obstacole a fruc
telor" au tratat în general lipsuri 
reale din activitatea de valorifi
care a merelor în regiunea Argeș 
și au constituit un sprijin în rezol
varea și înlăturarea 
greșelilor comise de 
operației de consum 
regiune. Menționăm că încă îna
intea apariției articolului în ziarul 
„Scînteia", conducerea Centrocoop 
—• fiind sesizată de organele loca
le din regiunea Argeș despre unele 
deficiențe în activitatea unităților 
cooperației de consum — a acordat 
sprijin U.R.C.C. Argeș în acțiunea 
de valorificare a merelor".Referitor la cel de-al doilea articol se spune: „Deși este cunoscut că în 
regiunea Argeș activează patru or-

lipsurilor și 
unitățile co- 
din această

sesizarea care în- acest

UN PROCEDEU

avantajoase a din regiune, a situației, răs- amintește că

La Șantierul naval 
„1 Mai"-Brăila, în 
urma unui control 
făcut de un colectiv 
trimis de Ministerul 
Industriei Construc
țiilor de Mașini, s-a 
constatat că sistemul 
de lansare a buletine
lor de lucru și de ma
teriale în cadrul sec
țiilor prezenta o sea
mă de neajunsuri. Din 
această cauză, unele 
echipe de muncitori 
executau o serie de 
comenzi care nu erau 
urgente, punînd însă 
în pericol respectarea 
la timp a altor con
tracte încheiate cu 
beneficiarii. Ca atare, 
colectivul trimis de 
minister a recoman
dat ca lansarea bule
tinelor să se facă cen
tralizat — procedeu 
care, după cîte am 
auzit, se aplică de 
mult în alte între-

bune re-prinderi, cu 
zultate.

Cum 
însă la 
zultate se obțin? Con
ducerea șantierului, 
prin serviciul organi
zarea producției, a 
înființat un birou de 
lansare centralizată, 
pe întreprindere, sub 
conducerea unui ingi
ner. Dar cu toate că 
personalul aproape 
s-a dublat, buletinele 
de lucru și de mate
riale se emit acum cu 
mari întîrzieri, ajun- 
gînd în secții, în mâi
nile maiștrilor, nu în 
cîteva ore, ca înain
te, ci, adeseori, după 7—8 zile. Din această 
cauză, muncitorii nu 
cunosc 
rațiuni trebuie să e- 
xecute, 
anume și materialele 
de care au nevoie. 
Mai adăugăm că unii

s-a 
noi

procedat și ce re-

exact ce ope-

în cît timp

dispeceri, în locdispeceri, în loc să 
urmărească desfășu
rarea ritmică a pro
ducției, au fost trans
formați în funcțio
nari, fiind obligați să 
supravegheze „circu
lația" a peste 15 000 
buletine lunar.

După părerea noa
stră, elaborarea și 
trimiterea buletinelor 
în secții, pînă la locu
rile de muncă, se face 
în mod defectuos, bi
rocratic. Drumul bu
letinelor e foarte în
tortocheat, se fac tri
miteri și retrimi
teri, se aplică mul
te ștampile etc. Sînt 
lucruri pe care con
ducerea șantierului 
trebuie să le analize
ze cu competență, 
simplificînd formali
tățile de elaborare a 
buletinelor de lucru 
și de materiale.

Un grup de maiștri

Constructorul de piane Silviu Slăvescu, de la fabrica de instrumente mu
zicale „Doina" din Capitală, acordînd un pian de concert

O Sala Palatului î PE VALURILE 
CONCERTULUI (spectacol prezentat 
de Teatrul muzical dlri Galați) — 
19.30.
© Teatful de Operă șl Balet : 
OPERA CERȘETORILOR (spectacol 
prezentat de Opera comică din Ber
lin) — 19,30.
© Teatrul dè stat de operetă : PA
GANINI — 19,30.
® Teatrul Național „L L. Caraglale" 
(sala Comedia) ! VEDERE DE PE 
POD — 17* 20, (sala Studio) ; O FE
MEIE CU BANI — 15,30, TEZAURUL 
LUI JUSTINIAN — 19,30.
© Teatrul de Comedie : ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : CLIPE DE VIAȚA — 19,30, (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
INTRIGA ȘI IUBIRE — 19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) i OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 19,30, (sala Studio): 
OPT FEMEI — 20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
NOAPTEA LA DRUMUL MARE 
— 20.
® Teatrul Mic i VULPILE — 19.30.
© Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MINIE — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCO
DILUL — 15, MINA CU CINCI DE
GETE — 20.30, (sala din str. Acade
miei) : UMOR PE SFORI — 9,
AMNARUL — 17.
© Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : REVISTA DRÄ“ 
GOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU 
MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

ION VLASIU :
T É E EjV I Z IjUNE

© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) o 
19.15 — Emisiune pentru copil șl ti
neretul școlar — „Cireșarii" de Con
stantin Chlriță : Roata norocului — 
„Scrisoarea". Pentru cel mici, fil
mul „La carnaval" © 20,00 — Tele- 
cnciclopedie © 21,00 — Cu mască,.. 
și fără mască © 22,15 — Filmul
„SFINTUL" © 23,10 — Jurnalul te
leviziunii (II), Sport, Buletin meteo
rologic.

Răspunsul U.R.C.C. ARGEȘ arată, de asemenea, măsurile luate ca urmare a sarcinilor reieșite din 
ședința de analiză a biroului comi
tetului regional de partid privind activitatea unităților de valorificare a produselor agricole și lipsurile sesizate de ziarul „Scîn- teia“. Se menționează, între altele, că la sediul U.R.C.C.-Argeș au fost convocați, de către coop, vicepreședinții cu de achiziții ai uniunilor beneficiare de mere din bilindu-se cu ei noi grafice de livrare.De reținut este șl răspunsul condu
cerii O.C.L. COMERȚ-MIXT PITEȘTI. Așa cum a reieșit din ambele articole, una din piedicile principale în valorificarea operativă a merelor a fost lipsa ambalajelor. Răspunsul amintit ne informează că de la 7 la 15 noiembrie, beneficiarii acestei organizații comerciale — Aprozarurile din București, Constanța și Galați — i-au retur- nat cu mare întîrziere peste 100 vagoane de ambalaje, deși aveau obligația să i le restituie imediat ce primiseră marfa. Rezultă deci că una din problemele importante, 
care trebuie să stea permanent în 
atenția organizațiilor comerțului 
de stat și cooperatist, este aceea a 
ritlării operative a ambalajelor, că 
realizarea sarcinilor de acest fel 
trebuie urmărită cu strictețe de 
către toate direcțiile comerciale 
regionale.Despre măsurile luate pentru îndeplinirea sarcinilor, pentru îmbunătățirea stilului de muncă ne informează și răspunsul întreprin
derii „FRUCTEXPORT’-PITEȘTI. în scrisoare este susținută, de asemenea, idéea ridicată într-unul din articole și anume aceea ca sortarea 
fructelor să se facă o singură dată, 
în livada producătorului — metodă care ar aduce foloase atît statului, cît și producătorilor.

★După cum se vede, organizațiile respective, cu ajutorul organelor centrale de resort, al Comitetului regional de partid Argeș și ai sfatului popular regional, au luat 
măsuri pentru lichidarea stocurilor 
de mere, asigurînd o valorificare co
respunzătoare.Sîntem însă nevoiți ca la acesl bilanț pozitiv să notăm că, după apariția articolelor noastre, unele dintre unitățile vizate au cheltuit o parte din energie nu pentru înlăturarea deficiențelor, ci pentru a strînge fel de fel de dovezi — chiar și declarații scrise de la a- chizitori și sortatori — spre a dovedi că stocurile de mere nu țin de o organizație, ci de alta, că grămezile fotografiate erau „întîm- plator“ De fapt, cea mai firmare că regiune au aceea că a ganizeze o care a mobilizat multe forțe, pentru a face, din păcate cu întîrziere, ceea ce firesc ar fi fost să se facă la timpul cuvenit.

Centro- probleme regionale tară, sta- ■MMH
0 OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,30.
Q ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Re
publica - 8; 10,15; 12,30; 14,30; 10.45; 
19; 21,15, București — 9.15 11,30; 13.45; 
16,30; 18,45; 21, Feroviar — 8; 10,15; 
12,30; 14,15; 17; 19,15; 21,30, Melodia — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30, Mo
dern — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
e CLOCHEMERLE ; Cinemateca — 
10; 12; 14.
0 FATA LUI BUBE : Luceafărul — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 10.15; 20,30.
o EXPRESUL PARIS—MÜNCHEN : 
Festival (completare Tot mal sus) — 
9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© îndrăznețul pardaillan — 
cinemascop : Bucegl — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Arta — 9.45; 12; 14,15; 
18.30; 18,45; 21, Munca — 10.30; 13.30. 
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumi
na — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15, To
mis — 10; 12; 14; 16; IB,15; 20,30, Mio
rița — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (ia 
toate completare La carnaval), Ex
celsior (completare Vezi, rîndunelele 
se duc) — 10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20.45, 
Flamura (completare Sport nr. 
5/1965) — 10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30. 
© IN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință și 
tehnică nr. 2/1965) — 9,30; 11,45', 14; 
16,30; 18,45; 21.
0 DINCOLO DE BARIERA ; Victo
ria (completare Ceramica din Obo- 
ga) - 10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30. Grt- 
vlța (completare Știință șl tehnică 
nr. 1/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30.
0 ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Central — 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45, Popular — 10.30; 
16; 18.15; 20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ ! Unloh
- 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII; Doi
na — 10.
O BOCCELUȚA : Doina (completa
re Vezi, rîndunelele se duc) - 11.30; 
13.45, 16: 18,15; 20,30, înfrățirea între 
popoare (completate Sport nr. 
5/1965) — 9.30; 11.30; 13.30; 15.45. 18;
20.15. Lira (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în re
giunea Maramureș) — 19.30; 15.30. >R;
20.30.
© SOMALIA. REPUBLICA LA E- 
CUATOR - "ĂPUȘARII - CEI 
MAI PUTERNICI DIN EUROPA - 
1. R CERE DECOLARE 1 Timpuri 
Noi 10—21 în continuare
O DUMINICA LA NEW YORK 1 
Giulești — 15.30; 18; 20,30.
@ PĂCAT DE BENZINĂ : Cultural 
(completare Compozitorul Aram Ha- 
claturlan) - 10.30. 16; 18.15; 20,30 
O üOO DE LEGHE PE ĂMAZOĂN 1 
Dacia (completare Calitate tn can !- 
täte Industrială) 9.30—14 în con - 
nuare ; 16,15; 18.30 20.45. Moși.oT
(completare Vin către voi) - 11;
15,30; 18; 20,30. Pacea (completare
Pionterla nr. 5/1965) — 16; 18: 20.
O A FOST ODATĂ UN MOȘ Șl O 
BABA : Buzești — 9,45; 12; 14.151
16.30; 18.45; 21.
© AGENTUL DE LEGĂTURA ; Cos
mos (completare Măsurile timpului)
— 16; 18; 20.
0 CARTIERUL VESELIEI : Unirea
— 16; 18,15; 20,30, Volga — 10; 12.30; 
15,30; 18; 20 30.
© UN LUCRU FĂCUT LA TIMP ; 
Flacăra (completare La cel mal înalt 
nivel) — 15.30; 17.45; 20.
© BĂDĂRĂNII : Vltan (completare 
Au fost salvați) — 16; 18,30; 20,45.
© DULCEA PASARE A TINEREȚII
— cinemascop ; Munca — 15.30; 18;
20.30.
© UNCHIUL MEU : Crîngașl (com
pletare Anul nașterii : 1805) - 15.30; 
18; 29,30.
© ONORABILUL STANISLAS, 
GENT SECRET : Viitorul (completai 
re Prima zi) — 16; 18,15; 20.30.
O CĂPITANUL ZERO ; Colentina 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Cluj) — 
15,30; 17,45; 20.
© ULTIMA VACANȚA : Floreasca
(completare Gestapovistul Schmidt)
— 10,30 13,30; 16; 18,15; 20,30, Rahova 
(completare Să păstrăm curate apele 
țării) — 16; 18,15; 20,30.
« JUDEX ; Progresul (completare 
Soclul) — 15.30; 18; 20,15.
® FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : 
Drumul Sării (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) - 15,30; 17.45; 20. 
© SAMBA : Ferentari (completare
A cu) e vina?) - 10; 15,30: 18: 20.30. 
® VESELIE LA ACAPULCO *. Co- 
trocenl (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiu-, 
nea Maramureș) — io; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.

început cu „Am plecat din sat" 
apărut înainte de cel de-al doilea 
război mondial, continuat cu „Drum 
spre oameni" tipărit în urmă cu trei 
ani, ciclul epic pe care Ion Vlasiu 
îl prezintă cititorilor este romanul 
vieții unui artist plecat dintre cei 
mulți și umili, căutînd cu înfrigurare 
drumul spre oameni, năzuind să dea 
artei sale o finalitate majoră. Din în
trebările și frămîntările eroului se re
constituie un drum artistic fecund al 
cărui început îl aflăm în adîncile 
straturi ale sufletului popular și a 
cărui finalitate o constituie întruchi
parea a ceea ce este specific pentru 
modul de a privi și a înțelege viața 
celor din mijlocul cărora a plecat.

Formula romanului nu este strict 
autobiografică și nici pur documen
tară, deși fapte și întîmplări reale 
din cronica epocii apar nu numai 
o dată. Ele însă se contopesc într-o 
țesătură epică din cadrul căreia ies 
în prim plan căutările febrile și ade
seori dureroase ale unui om șl ale 
unui artist. Pe lîngă fiul de țăran ce 
vrea să dea viață materiei în forme 
proprii, ce se dăruie cu înfrigurare 
realizării frumosului și echilibrului, 
evenimentele nu trec fără să-l soli
cite și fără să lase urme. în aceste 
volume eroul cărții este un tînăr 
hoinar pe drumurile țării și ale pic
turii, în căutarea unui ideal în artă 
și à unui țel în viață. Tînărul sculp
tor și pictor care împreună cu colegii 
săi încerca atunci să sfarme indife
rența unor oameni ce priveau glacial 
rodul ynei trude de zile și nopți, 
trăia în fond drama artistului pe care 
marele Rodin o definise încă de la 
începutul acestui secol : „Astăzi arta 
este alungată din viața de fiecare 
zi. Ceea ce este util — se spune — 
n-are nevoie să fie frumos". Dar mai 
presus de mizeria materială, ceea ce 
îi chinuia pe eroii cărții lui Vlasiu 
era conștiința dureroasă a faptului 
că tot zbuciumul lor, fot ceea ce ei 
căutau să dăruiască semenilor se 
pierdea ca niște strigăte în pustiu. 
Cu perspectiva omului ce a trăit el 
însuși aceste suferințe, autorul medi- 
lează nu numai asupra condiției so
ciale a artistului dar și a condiției 
sale morale. Sînt de fapt surprinse 
aici frămînfări prin care a trecut o 
generație, bîntuită în anii dintre cele 
două războaie de furtunile îndoieli
lor, ale nesiguranței, ale lipsei de 
orizont și de perspectivă.

Eroul cărții lui Vlasiu își află tem
porar refugiu în lumea satului. Da
torită reînfîlnirii cu oameni de o să
nătate morală exemplară, el găsește 
din nou puterea de a înfrunta furtu
nile vieții și de a se realiza prin arfă.

;n

Fiind o parle dinfr-un ciclu, căută
rile și împlinirile viitoare ale eroului 
uneori abia se întrevăd, iar cel mai 
adesea nici nu se bănuiesc. Acum 
cititorul asistă la unul din momen
tele hofărîtoare ale existentei lui : 
acela în care sărăcia și izolarea mo
rală nu reușesc să-l doboare, cînd 
prinfr-un efori de voință artistul se 
ridică deasupra unor împrejurări ne
prielnice și face pasul hotărîfor mai 
departe.

Am amintit prezenta elementului 
documentar ca Una din trăsăturile ce 
individualizează această carte. Dar 
aici vedem și una din laturile ei mai 
pu)in rezistente : momente în care 
calitățile riscă să se transforme în cu
sururi. Sînt episoade în care autorul, 
relatînd fapte aparfinînd istoriei, 
evenimente clin cronica vremii, nu 
mai află nici tonul și nici modalită
țile de a le integra în structura ge
nerală a cărții. Mai precis — cititorul 
are senzația că scriitorul n-a izbutit 
totdeauna să imprime un stil și un 
ritm unitar cărții sale. în unele epi
soade optica memorialistului fiind 
predominantă, eroul cărții dispare ca 
personaj și rămîne un simplu martor 
al evenimentelor.

„O singură iubire", cartea lui Ion 
Vlasiu, reprezintă una din aparițiile 
anului ce merită afen(ia
noastră.

Valeriu RÄPEANU

CONCERT CORAL DIN

Foto : Agerpres

care CUM E VREMEA

CREAȚIA ÎNAINTAȘILOR

ganizații valorificatoare, în articol 
nu se fac aprecieri asupra aportu
lui adus de fiecare din acestea în 
valorificarea producției de mere 
din acest an, cît și asupra lipsuri
lor ce revin fiecăreia din aceste or
ganizații. Era bine să se fi reținut 
și să se fi menționat că singură 
cooperația de consum și-a realizat 
și depășit planul, în timp ce cele
lalte organizații sistaseră achiziți
ile încă din a doua decadă a lunii 
octombrie". Apoi, fără a contesta justețea criticii făcute cu privire la faptul că unele cantități de mere stăteau neprotejate, sub cerul liber, răspunsul arată că fotografia în care se vedeau grămezi de mere acoperite cu zăpadă nu a fost luată la un centru al cooperației (n.r. : așa și este ; de altfel, fotografiile nu se refereau la o unitate sau alta, ci ilustrâu existența unei situații de fapt).în legătură cu cele expuse în articole, pozitiv este că organele de resort au înțeles căse adresa tuturor factorilor puteau să acționeze pentru dreptarea lucrurilor și în scop au fost concentrate eforturile. La scurt timp după publicarea articolelor, toate cantitățile de mere 
cumpărate de către organizațiile co
merciale și cooperatiste au fost sor
tate și puse la adăpost, în așa fel încît să poată fi date pe piață în condiții corespunzătoare în timpul iernii. Totodată — după cum se mai arată în scrisoare — cumpărările de mere din silozurile producătorilor continuă, ceea ce va contribui, de asemenea, la valorificarea în condiții întregului surplusFăcînd o analiză punsul Centrocoopnumai cooperația de consum a valorificat în regiune, pînă la 20 noiembrie, peste 17 000 tone de mere, realizînd și depășind sarcinile de export. Explicînd cauzele lipsurilor semnalate în articolele de care am amintit, Centrocoop arată că 
„conducerea Uniunii regionale Ar
geș, cît și conducerile Uniunilor 
raionale Curtea de Argeș și Mus
cel nu au cunoscut situația reală 
a producției de fructe, fiind sur
prinse insuficient pregătite pentru 
campania de achiziționare a mere
lor. La aceasta mai trebuie adăugat 
și faptul că aparatul de achiziții și 
recepție nu a fost instruit în mod 
temeinic, centrele de achiziții au 
fost amplasate în mod necorespun
zător, ambalajele au fost transpor
tate cu întîrziere, iar munca de 
sortare nu a fost destul de bine 
organizată. Deși organele locale de 
partid și de stat au sesizat lipsu
rile existente și au atras atenția 
conducerilor organizațiilor coope
rației de consum, nu s-au luat la 
timp și în mod hotărît măsurile 
corespunzătoare, fapt ce a făcut ca 
unele deficiențe să se mențină, iar 
operațiunile de achiziții să se des
fășoare destul timp cu încălcarea 
unor indicații date de Centrocoop".Scrisoarea anunță, de asemenea, măsurile luate pentru a se e- vita asemenea situații în viitor.

Muzica corală are în țara noastră 
o tradiție de multe, sute de ani. 1n- 
cepînd din veacul trecut, cînd s-au 
constituit în diferite localități din țară 
formații corale permanente, reperto
riul lor s-a îmbogățit cu sute de lu
crări, multe dintre ele de o valoare 
antologică. Inspirate din cîntecul 
popular, create adesea chiar de diri- 

■ jorii formațiilor, aceste lucrări s-au 
bucurat de o atît de mare circulație 
încît de multe ori uităm că ele au fost 
scrise de un Ion Vidu, Ciprian Po- 
rumbescu sau Kiriac, într-atît au intrat 
în conștiința noastră ca bunuri spiri
tuale aparținînd poporului. De aceea, 
a evoca într-un ciclu ihtitulat „înain
tași ai muzicii corale românești" fi
gurile mâților compozitori de muzică 
corală de altădată — așa cum și-a 
propus Corul ansamblului „Perinița" 
al Sfatului popular al Capitalei — ni 
se pare o inițiativă ce merită a fi 
lăudată și continuată.

acoperite cu zăpadă etc. puternică con- sesizările venite din fost întemeiate este fost necesar să se or- adevărată campanie,

Primul concert al ciclului, prezentat 
zilele trecute, a fost închinat creației 
a doi mari compozitori ai genului : 
Dumitru Kiriac și Gheorghe Cucu. 
Sentimentul care ne-a însoțit ascul- 
tînd lucrările acestor clasici ai muzicii 
noastre corale à fost că anii 
s-au așternut pe partiturile lor n-au 
vestejit cu nimic prospețimea, 
nalitafea, frumusețea inițială.

Corul „Perinița", condus cu compe
tență și inspirație de Ștefan Mureșa- 
hu, mi s-a părut a fi un instrument 
sensibil și precis, dotat cu posibilități 
multiple de-a reliefa plasticitatea, bo
găția ritmică și valorile polifonice ale 
lucrărilor. Piese ca „Revedere’, „Pes
carul", „Triptic", „Morarul” de Kiriac, 
sau „Mincinosul”, „Frumosul vine pe 
apă”, „Orație de nuntă” de Cucu au 
fost interpretate cu grijă pentru re
darea conținutului liric sau, adesea, 
de fină ironie al lucrărilor. Momente 
emoționante au prilejuit și corurile

origi-

bărbătești („Ursifoarea", „Mărioara"). 
Piesele atît de cunoscute și iubite „Pe 
cărare sub un brad" și „Foaie verde 
lămîiță" au găsit în artistul emerit 
Nicolae Secăreanu un interpret exce
lent. în alte cîntece, Emilia Rășcănes- 
cu și Viorica Albulescu au realizat 
frumoase părți solistice. în general, 
corul posedă o sonoritate caldă, ex
presivă, o intonație precisă. Dar cali
tatea cea mai de preț a formației este, 
cred, seriozitatea cu care s-a urmării 
redarea stilului autentic al lucrărilor, 
pe care numai o pasiune constantă 
pentru muzica înaintașilor o poate 
genera.

Programarea în următoarele săplă- 
mîni a concertului peniru tinerelul 
școlar vădește dorința acestui colectiv 
artistic de a contribui la cunoașterea 
cît mai largă a valorilor creafiei co
rale a compozitorilor înaintași.

Mîrcea SIMIONESCU

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 decembrie. In țară : vre
me umedă, cu cer mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
iapoviță și ninsoare în nordul țării 
și regiunea muntoasă și mai ales 
sub formă de ploaie în celelalte re
giuni, Vînt potrivit din 
Temperatura aerului în 
Minimele vor fi cuprinse 
nus 5 și plus 5 grade, iar 
între zero și 10 grade. Ceață locală.

In București : Vreme 
umedă, cu cerul mai 
Vor cădea precipitații 
mal ales sub formă 
burniță. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere. Ceață dimineața.

nord-vest. 
scădere, 

între ml- 
maximele

în general 
mult noros. 

temporare 
de ploaie șl
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tre- mai vioare
nimic să se

antice — de vrei

Pentru aceas- nevoie nici de de prea multe Ele pot fi

careîntîlnești la fabrica

meargă la țintă.
Grigore MIHAIsecretar al Comitetului orășenesc de partid Ploiești
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laborator. Studiind zilnic, 
„asaltului" din preajma apro- 

Foto : R. Costin
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O H U M U R I
SPRE INIMA

Cum asigurăm ca zi de zi, în fiecare oraș și sat, cuvîntul 
partidului să ajungă la fiecare om al muncii ? Ce trebuie fă
cut ca munca politică de masă să-și sporească mereu forța 
de înrîurire, capacitatea de mobilizare a maselor ? Cum să-i 
imprimăm o mai mare operativitate, o adresă precisă, un 
caracter concret și totodată diferențiat î Care sînt manifestă
rile de formalism ce trebuie combătute în acest domeniu ?

Acestea sînt cîteva din întrebările adresate cititorilor 
în cadrul anchetei ce o întreprindem privind căile de îm
bunătățire continuă a muncii politice de masă.

SI CONȘTIINȚA OAMENILOR
Pădurea în haine de lama

Există initiative interesante,
5 1
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/

Ce ar trebui întreprins pen
tru a spori forja de mobilizare 
a muncii politice de masă, a- 
porful ei la înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid?

După părerea mea, o con
diție importantă este de a cu
noaște metodele și formele 
de lucru care-și dovedesc e- 
ficacitatea, inițiativele intere
sante, de a le populariza cît 
mai larg în scopul generali
zării lor, iar în același timp 
de a depista și înlătura ma
nifestările care 
de înrîurire a muncii politi
ce de masă.

Mai întîlnim 
ceasta e apreciată după nu
mărul manifestărilor, nu al 
confinutului, al influenței pe 
care o exercită asupra conști
inței oamenilor. Pînă de cu
rînd, la căminul cultural din 
Lelești, singurele manifestări 
erau... conferințele pe teme 
medicale, care puteau fi cel 
mai ușor „organizate". Orga
nizația de partid de aici nu 
s-a sesizat că luni în șir n-au 
fost prezentate expuneri sau 
informări pe teme actuale ale 
politicii interne și externe a 
partidului, conferințe pe teme 
științifice, culturale.

Mijloace de a realiza o a- 
gitație politică vie, interesan
tă, avem nenumărate. Trebuie 
numai inițiativă și orientare. 
La cooperativa agricolă din 
Peștișani, comitetul de partid 
a inițiat o emisiune periodică 
a stafiei de radioficare inti
tulată „Buletinul cooperati
vei agricole de produc
ție". Brigadieri, șefi de 
echipă, țărani cooperatori 
fruntași, intelectuali din co
mună împărtășesc din ex
periența și rezultatele lor în 
muncă, se fac scurte infor
mări pe teme politice și e- 
conomice actuale. Intențio-

slăbesc forfa

cazuri cînd a-

năm să extindem această 
formă de informare politică și 
în alfe organizații de partid.

Dar cîte inițiative prețioa
se nu apar în activitatea pen
tru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii, 
fără ca ele să fie operativ 
și sistematic popularizate, 
fără ca munca politică 
masă să fie orientată 
explicarea importanței 
Mă voi referi la un exemplu 
pe care-l consider semnifica
tiv. Imediat după Congresul 
partidului, aproape 100 000 
de țărani cooperatori din ra
ionul Filiași, tehnicieni și spe
cialiști din agricultură au în
ceput o largă acțiune 
dus la identificarea a 
1 000 izvoare și 80 de pîraie, 
ce vor contribui la irigarea a 
mii de hectare de 
Această acțiune este 
insuficient cunoscută în 
lelalte raioane. în ce 
privește, considerăm că 
vem deficiențe serioase 
această privință. Ar fi 
util, totodată, ca ziarul 
gional „înainte” să popu
larizeze sistematic for
mele și metodele muncii po
litice de masă folosite în a- 
cest domeniu de organizațiile 
de partid.

în sfîrșit, cred că presa 
centrală — îndeosebi „Scîn- 
feia" și „Munca de partid" — 
ar trebui să acorde un spațiu 
mai larg problemelor legate 
de îmbunătățirea muncii po
litice de masă ; ne-ar fi, de 
asemenea, de mare ajutor o 
publicație în genul „Carne
tului agitatorului".

Vintilă TURCU secretar al Comitetului raional de partidGorj
Decorativism

Mi se pare foarte utilă inițierea unei dezbateri pe problemele muncii politice de masă. Părerile pe care le voi expune mai jos n-au deloc pretenția să epuizeze tema sau să facă, cum s-ar spune, „gaură-n cer“. Sînt remarci personale asupra unor aspecte din orașul nostru, însoțite și de unele pț puneri. Voi fi bucuros să citesc părerile altora.Le multă vreme- formele și metodele folosite în agitația vizuală din Ploiești nu ne mulțumesc. Pe unele am încercat să le înnoim, pe altele, în virtutea inerției, le-am lăsat cum erau.Să luăm, bunăoară, lozincile. Sînt unele texte scurte, cu miez mobilizator. Așa este cazul uneia dintre lozincile întîlnite la Brazi : „Două picături pe secundă nu pare mult ! Dar într-o zi pe rafinărie se pot pierde 14 1. de benzină cu care un automobil parcurge distanța Ploiești—Brașov“.La Brazi sînt însă și lozinci a căror prezență nu este ' cu nimic justificată. Am întîlnit una din; acestea : „Luptați pentru reducerea continuă a pierderilor de produse petroliere sub coeficientul admis“. Lozinci de același tip general-retoric am văzut și la uzina „1 Mai“ : „Luptați pentru îndeplinirea și depășirea angajamentului secției noastre !“Pe una din arterele principale din incinta rafinăriei Brazi este un panou pe care scrie : „Tovarăși, știți cît de mari pot fi pierderile de produse petroliere datorate neatenției în producție și ce valori au ele?“ Se încearcă să se dea apoi răspuns la această întrebare, înseamnă trei de motorină impresia
arătîndu-se ce o picătură, două, petrol, Aibenzină, pe secundă, că e vorba de

claviatura uriașă a unei mașini de calcul.Aici ajungem la una principalele slăbiciuni unor forme de agitațiezuală : caracterul școlăresc, 
tendința de a confun
da un panou cu o catedră, în locul unei idei concrete, exprimată lapidar și mobilizator, prin folosirea unei singure cifre sau date — dar aceea sugestivă — ne trezim în fața unei vor- bării timp tuai,La nea lozincă ? — l-am trebat pe responsabilul cu propaganda din comitetul de partid. Mai în glumă, mai în serios, mi s-a răspuns : „Este mai mult pentru vizitatori. Dă un aspect mai plăcut arterei principale care duce în rafinărie. Este o podoabă !“Asemenea podoabe întîlnești destule, deoarece 
mai există unele comitete de 
partid care confundă cantita
tea cu calitatea, socotind, pe 
semne, că munca 
apreciată după 
lozinci, panouri, 
metru pătrat.Mai e ceva, la fel de lipsit de sens : tendința de- corativistă. Agitația vizuală este privită dar și în alte proape exclusiv tul de vedere ei decorative : ochiului“, în multe pictorul, artistul decorator a devenit un personaj principal. Dacă se întîm- plă cumva să se îmbolnăvească, lozincile și panourile nu se schimbă cu lunile.E o „schimbare de optică“ cu care greu poți să te declari de acord. Se pierde din vedere tocmai esențialul — și anume ca-

pe care oamenii n-au s-o citească și, even- s-o completeze.ce folosește o aseme- în-

la Brazi, locuri, a- din puneai funcției „să placă Așa se face că, întreprinderi,

racterul politic, mobilizator al agitației vizuale.Pornind de la aceste constatări, opinez pentru 
scoaterea de pe aleile uzine
lor a pancartelor și lozinci
lor puse numai cu scop de 
înfrumusețare. Lozinci să exis
te mai ales la locurile de 
muncă și ele să îndemne 
concret la realizarea sarcinilor 
imediate. Cred că acestea nu trebuie să aibă caracter permanent, ci să fie schimbate cît mai des.ta nu este pictori, nici cheltuieli, scrise de oameni ai secției cu puțină îndemînare. Aș merge pînă acolo încît să recomand chiar creta. O chemare cu miez pusă la intrarea în atelier — chiar și strîmb avea decît careîn deri biceiul din beton, cărămidă, marmură, fier forjat, adevărate monumente cadre pentru gazetele perete. Te oprești și să citești articolele unor asemenea gazete pe le întîlnești la „Dorobanțul“, la rafinăria Ploiești și în alte locuri. Sînt două-trei articole. Te gîndești : „Puține, darbune“. Dar cînd le citești, găsești o înșirare de fraze generale, neavînd nimic comun cu preocupările colectivului uzinei. Asffel de 
gazete nu sînf nici pe de
parte tribune combative 
ale schimbului de opinii, 
nu ajută cu 
îmbunătățească activitatea în
tr-o secție sau alfa. Părerea mea este că asemenea gazete de perete pot dispare fără regret din partea noastră. Nu cred că s-ar observa lipsa lor. în schimb, ar trebui menți
nute, după părerea mea.

scrisă — poate o eficacitate mai mare luxoasele pancarte de am amintit.unele întreprins-a încetățenit o- să se construiască

gazetele modeste, dar com
bative, din ateliere și secții. La acestea se pot publica articole scurte, un desen sau o caricatură, care să prezinte operativ o situație sau o sarcină actuală din secție. Articole
le să fie schimbate nu o 
dată la două săptămîni, ci 
ori de cîte ori este nevoie. Aceste gazete să aibă atitudine critică, luînd în dezbatere diverse probleme concrete ale muncii secției sau atelierului.Vreau să-mi spun părerea și într-b altă problemă : aceea a informării oamenilor muncii, pe cale vizuală, în legătură cu diferite evenimente interne și externe. Ce rost au unele lozinci sau panouri cu caracter prea special—îndemnuri cu privire la producție adresate muncitorilor sau țăranilor cooperatori — pe care le mai întîlnești pe străzile unor o- rașe ? De multe ori ele strică aspectul orașului, fără a aduce vreun folos efectiv.Găsesc mai curînd că este bine să se extindă vitrinele cu fotografii la intrarea în întreprinderile mari. Fotografiile, care înfățișează sugestiv dezvoltarea unei întreprinderi, a unei ramuri industriale, a unui oraș, impresionează mai puternic de- cît zeci de asemenea lozinci generale. în centrul orașului s-ar putea face un panou (seara să fie luminat) cu evenimentele săptămînii în imagini.Strădania noastră buie concentrată tot mult spre o agitație zuală vie, combativă, să

inovația
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O convorbire în atelierul de matrițe din secția sculărie 
generală a uzinelor „23 August". Manole Cornea, secre
tarul organizației de bază, discută, împreună cu ajustorul 
Gheorghe Anghel, șeful de brigadă Ion Șerban și contro
lorul de calitate Gheorghe Doană, despre posibilitățile de 
îmbunătățire a calității segmenților de la carcasa unei 

matrițe
Foto : M. Andreescu

Experiența arată că ciența muncii politice masă depinde în măsură hotărîtoare de gradul ei de adaptare la cerințele și sarcinile noi. Este esențial ca 
formele ei să nu rămînă 
închistate înfr-un tipar înve
chit, ci să fie mereu perfec
ționate.Să luăm, de pildă, con
vorbirea la locul de muncă. Dacă în orice împrejurare, asemenea convorbiri se desfășoară în același fel, desigur că devin banale. Cînd sînt folosite însă cu pricepere, ele găsesc ecou profund în conștiința oamenilor. Este semnificativă în această privință experiența organizațiilor de bază din secția sculărie generală.Serviciile de concepție nu reușeau să găsească o soluție pentru a rezolva problema îmbunătățirii tehnologiei de fabricație a segmenților pentru matrițele de cauciuc. Membrii birou- ■ lui organizației de bază din atelierul de matrițe au organizat o discuție cu toți muncitorii din atelier. Nimeni nu s-a gîndit să le țină o „lecție“. Li s-a cerut să se gînclească la diferite variante și apoi să vină cu propuneri. S-a născut o originală „întrecere de valorificare a ambiției și priceperii“ fiecărui om. Au studiat documentații tehnice, au mers la turnătorie să se sfătuiască cu cei mai buni muncitori de acolo, s-au deplasat pînă și la uzinele „Danubiana“ să vadă cum se comportă matrițele în exploatare ș.a.m.d. în cele din urmă, noua tehnologie a^fost pusă la punct și ea dă rezultate mult superioare celor obținute înainte.De fapt, convorbirile nu se mărginesc la cadrul rezolvării unor sarcini de producție. De multe ori, 
sînt puse în discuția colecti
vului probleme legate de a- 
fifudinea față de muncă, de 
comporfarea în familie și în 
societate. Cu mai mult timp în urmă, tînărul strungar C. S', din secția mecanică ușoară își făcuse obiceiul ca în fiecare lună să lipsească zile în șir de la lucru, nu-și mai îndeplinea conștiincios obligațiile profesionale. Din inițiativa organizației de bază, comportarea sa a fost discutată de întregul colectiv din atelierul aparataj. Convorbirea a prilejuit nu atît o simplă „mustrare“ colectivă, cît o dezbatere cu semnificații etice mai largi, cu un caracter mult mai convingător, întărit de forța exemplului înaintat oferit de cei mai buni muncitori care au luat cuvîntul. Lucru dovedit de însăși comportarea tînărului care astăzi constituie un exemplu și pentru ceilalți tineri din atelier. La eficien

ța unor asemenea convorbiri 
contribuie mult acțiunile care 
urmează abia după aceea, 
perseverența cu care se ur
mărește ca lucrurile să fie 
duse pînă la capăf. în acest sens s-au dovedit foarte utile vizitele pe care cei

mai înaintați muncitori le fac acasă la cei ce, într-un fel sau altul, o apucă pe un drum greșit. Sînt numeroase cazurile cînd, în urma acestor vizite, a discuțiilor „de la inimă la inimă“ purtate cu acest prilej, oamenii și-au schimbat atitudinea față de muncă, preocupările în afara uzinei.Desigur, mai sînt în diferite secții cazuri cînd convorbirile la locul de muncă, discuțiile la capătul fluxului tehnologic sau față în față cu controlul tehnic de calitate nu au urmările dorite, cînd intervenția unor gazete de perete sau a unor brigăzi artistice de agitație are o e- ficiență redusă. Reiese de aici că trebuie să renunțăm la ele și să căutăm neapărat ceva nou ? Eu cred 
că în domeniul muncii poli
tice de masă, formele tradi
ționale — neîncetat îmbună
tățite — trebuie îmbinate cu 
altele noi, menite să îmbo
gățească mereu arsenalul 
mijloacelor cotidiene de edu
care a maselor.Aș vrea să relatez că a- nul acesta, în aproape toate secțiile uzinei noastre au fost prezentate filme cu 
caracter tehnic-documentar. Cei de la turnătoria de fontă s-au gîndit însă că ar fi mult mai bine dacă s-ar prezenta în fața muncitorilor filme realizate cu mijloace proprii chiar în secția lor. Pînă nu de mult aici se înregistra un procent ridicat de rebuturi la turnarea traversei unui strung carusél. Inginerul Mircea Baculescu a înregistrat pe peliculă întreaga tehnologie de turnare a acestei piese dificile în așa fel incit să iasă cît mai bine în evidență greșelile mai frecvente, comparate cu operațiile executate conform prescripțiilor tehnologice. E ușor de înțeles cu cît interes au urmărit spectatorii „evoluția“ lor pe ecran, cît de repede au putut sesiza și apoi înlătura cauzele rebuturilor — reduse acum cu procentul admis.
devenit astfel un 
tehnolog.Munca politică pentru formarea omului nou îmbracă și alte aspecte. Acum cîțiva ani, colectivele mai multor secții din uzina noastră au organizat 
discuții despre răspunderea 
muncitorilor față de educa
ția copiilor lor. Susținută și prin coloanele gazetei „Viața uzinei“, această acțiune a găsit un larg ecou. Din păcate, noi n-am urmărit desfășurarea ei așa încît a fost părăsită pe drum. Acest lucru arată încă o dată că, indiferent dacă este vorba de formele tradiționale sau de altele noi care apar mereu în domeniul muncii politice de masă, esențialul constă în perseverența cu care se urmărește folosirea

Dumitru PĂDURE membru în Comitetul de partid al Uzinelor23 August“-București

Acum vreo douăzeci de ani, 
pentru unii dintre comuniștii abia 
intrați în partid critica și autocri
tica erau noțiuni 
Cu 
așa 
cîte ceva, luasem parte la unele 
acțiuni ale partidului, la unele 
dezbateri teoretice ; nu-mi venea 
greu să formulez cîteva fraze coe
rente privitor la „rolul criticii și 
autocriticii ca motor al dezvoltării 
istorice în socialism". Dar vorbeam 
avînd în vedere un viitor pe care 
mi-1 închipuiam foarte depărtat, 
în societatea românească de a- 
tunci mai existau clase exploata
toare, cu partidele ior politice. 
Gîndul că fiecare stradă ar putea 
să-și aibă deputatul ei, cu ajutorul 
căruia cetățenii să-și sistematizeze 
părerile critice și propunerile — 
propuneri pe care apoi să le tra
ducă în fapte, sprijiniți neprecupe
țit de organele statului — gîndul 
acesta părea atunci pe măsura 
unui viitor foarte depărtat ; tot așa 
părea și gîndul la o presă rezer- 
vînd rubrici speciale pentru sesi
zări și scrisori ale oamenilor mun
cii — cu organele de stat și insti
tuțiile vizate avînd obligația să 
răspundă în termene fixate acestor 
sesizări. Multe din realitățile cu
rente de astăzi păreau pe atunci, 
multora dintre noi, situate în timp 
la distanță de numeroase genera
ții. Date fiind prin urmare aceste 
condiții — să le zic obiective și 
subiective — acceptam, fără a-mi 
da seama deslușit, ideea că, pe 
semne, critica și autocritica n-a- 
veau cum fi — deocamdată, atunci 
— decît acte interne de partid 
răspunzînd anticipat generoasei 
etici a viitorului. Totuși, chiar neîn- 
țelegînd lucrurile pe deplin, ne 
străduiam să introducem princi
piul criticii și autocriticii. Și apli
cate chiar așa, cu neînțelegeri cî- 
teodată, cu simplificări sau exce
se, critica și autocritica își atin
geau adeseori scopul : omul tră
gea concluzii, se îndrepta. Dar 
surveneau din cînd în cînd deza
măgiri de natură să ne pună pe 
gînduri : de exemplu, cînd aveam 
a face cu un om care în ședințe se 
dovedea receptiv la orice critici, 
pronunța fără cusur autocritici, răs
punzînd dinainte oricîtor întrebări, 
deci autocritici acceptate de către 
noi ca „deplin satisfăcătoare" — 
pentru ca apoi omul nostru să 
greșească liniștit mai departe. în
țelesul întreg al lecturilor despre 
critică și autocritică mi l-a dezvă
luit practica, viața.

Luam parte, ca reporter al unui 
ziar, la o ședință, într-o întreprin
dere de stat. Colectiv restrîns, 
vreo treizeci de bărbați, unii co
muniști, alții nu — practic, nu
cleul conducător al întreprinderii. 
Bunul mers al dezbaterilor îl asi
gura un tovarăș pe care-1 voi numi 
C. Ordinea de zi cuprindea un 
singur punct : situația la conver- 
tizoare. Era vorba despre șeful 
unei secții — îl voi numi M. Comu
nist, fost ilegalist, muncitor cu 
experiență bogată și cunoștințe 
profesionale solide, M. fusese în
cadrat de curînd ca maistru ; i se 
încredințase conducerea unei sec
ții cu mari și grele probleme ; dar, 
după două luni, noul șef de secție 
realizase mai puține decît se aș
teptaseră tovarășii lui.

Pe M. îl vedeam întîia oară. 
Conducătorul ședinței, C., un tînăr 
inginer, îmi era prieten : fusese, 
trei-patru ani în urmă, coleg cu 
mine; ne înscriseserăm în partid 
cam o dată.

O dezbatere critică și autocriti
că — mi s-a părut — condusă 
exemplar. Cu ajutorul lui C. și al

Patru studențî, patru momente de concentrare asupra tratatelor, de observare 
participînd la toate formele de muncă universitară, acești tineri, ca șl atîția și atîția colegi de-al lor, nu vor cunoaște emoțiile 

platei sesiuni de examene

altor cîțiva participant!, maistrul 
M. și-a recunoscut încet-încet atit 
greșelile, cît și rădăcinile lor; fără 
menajamente, deși fără deosebită 
forță retorică ; la sfîrșit, dacă C. 
i-a cerut „o sinteză", M., conștiin
cios, s-a supus.

Cînd C. a vrut să încheie dez
baterile, i-am dat dreptate. Altce
va ce să se mai fi spus ? în no
tițe, aveam reportajul ca și scris 
— rotund și, mi se părea, în pri
vința conținutului, exemplar.

Drept încheiere, C. a recurs la 
formule obișnuite :

— Cred că sînt în asentimentul 
tuturor considerînd autocritica to
varășului M. satisfăcătoare. Nu ?... 
Urîndu-i spor la...

— Care „asentiment" ? Ce fel de 
„satisfăcătoare" ?

întreruperea, din partea maistru
lui M. Luase cuvîntul cu de la sine 
putere. A trebuit, vrînd-nevrînd, să 
mă așez din nou, să scot din 
nou notesul...

Pentru M., orice „expunere auto
critică", inclusiv a lui, însemna pur 
și simplu, „numai unu la sută din 
autocritică".

— Nimic mai mult 1 Spui de ce 
ai luat-o razna, arăți oamenilor 
cauza : ca să știe, la o nevoie a- 
semănătoare, și ei ; spui lămurit 
și ce ai de gînd să faci pînă-i în
drepta ce-ai stricat ori pînă-i în
deplini ce n-ai îndeplinit — ca 
să vadă oamenii că ai priceput, 
să-și dea seama dacă mai pot ori 
nu avea încredere-n tine, să știe 
cura îți pot veni în ajutor. Mai de
parte, adică nouăzeci și nouă la 
sută, autocritica-i sudoare, muncă, 
nu vorbe, nu declarații — pînă re
cuperezi pagubele. Atunci e „sa
tisfăcător" și „deplin satisfăcătoa
re" : cînd ai recuperat așa bine 
totul, 'că nici dracu' n-ar mai găsi 
urma unde-ai călcat strîmb tu 1 In 
cazul meu...

Avea în mînă, mototolită, o hîr- 
tie care pînă atunci, dat fiind mo
dul cum decursese dezbaterea, 
nu-i fusese necesară. Un punctaj : 
măsurile luate de cînd avea în 
primire secția... măsurile pe care 
își propunea să le ia... de ce unele 
măsuri luate nu-și dăduseră roa
dele... ce sprijin i-ar’ fi trebuit din 
partea celorlalte secții ale între
prinderii pentru a urni din loc pro
ducția secției conduse de el...

Abia atunci; așa, am înțeles 
propriu-zis esențialul despre cri
tică și autocritică. După cîteva 
luni, îmi aduc aminte, reîntîl- 
nindu-1 pe M., l-am întrebat unde 
a citit, de unde și-a luat conside
rațiile despre critică și autocriti
că. în organizația din care făceam 
parte atunci, alcătuită mai ales din 
tineri intelectuali, cu aceeași ve
chime în partid și cam aceeași 
formație ca mine, punctul de ve
dere al maistrului M„ devenit și 
punctul meu de vedere, ar fi fost 
mult mai lesne însușit dacă ar fi 
căpătat drept temelie un citat ex
tras din vreo operă de autoritate 
ideologică indiscutabilă. Știți ce 
mi-a răspuns M. ? Textual : „Ce fel 
de citate?!... Procentele, știu sigur, 
le-am pus de la mine : c-o fi unu 
la nouăzeci și nouă, ori zece la 
nouăzeci, n-are importanță. Un- 
de-am citit restul — ce să-ți spun ? 
— scrie peste tot. Nu

Adevărul este, îmi spun astăzi, 
că pe-atunci asemenea lucruri nu 
erau chiar „scrise peste tot", și, 
oricum, cei în stare să le descifre
ze, să le citească, să le introducă 
prin exemplul lor personal în via
ta tuturor erau încă puțini. Ii for
ma partidul — formîndu-se și că- 
lin,du-se el însuși în procesul for
mării membrilor săi; în procesul 
formării și călirii poporului nostru 
întreg, a cărui factură psihică și 
al eărui comportament s-au îmbo
gățit, de-a lungul acestor ani ai 
construirii socialismului, cu trăsă
turi noi, superioare. La dezvolta
rea uneia din aceste trăsături se 
referă Statutul adoptat de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
cînd, în capitolul privind îndato
ririle și drepturile fiecărui comu
nist, prevede obligația „să folo
sească și să stimuleze în întreaga 
sa activitate critica și autocritica 

factor de bază al dezvoltării 
societății noastre".

Subliniez : astăzi, factor de bază 
al dezvoltării,..

Și simt necesar să subliniez de 
asemenea un pasaj din Rezoluția 
celui de-al IX-lea Congres, pasaj 
unde, formulindu-se datoria tutu
ror comuniștilor de a promova spi
ritul autocritic, se precizează : 
aceasta, „ca o chezășie a îmbu
nătățirii continue a muncii, o do
vadă a forței partidului, a unității 
dintre partid și mase".
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OBIECTIV DE CERCETARE:

NU NUMAI VREMEA
Prognozele zilnice ale Institutului meteorologic 

sînt bine cunoscute publicului, mai puțin se știe 
însă despre activitatea lui științifică. Intrucît in
stitutul a fost trecut recent în categoria unități
lor de cercetare științifică, redacția ziarului nos
tru a solicitat tovarășului N. Ciovîcă, directorul 
Institutului meteorologic, un interviu pe această 
temă.— Care sînt conside

rentele care au făcut 
necesară transformarea 
institutului du. in insti
tut de cercetare științi
fică ?— In ultimul timp institutul a abordat atît cercetări cu caracter fundamental, cît și cu caracter aplicativ, la cererea unor ramuri ale economiei naționale : industrie, agricultură, transporturi, construcții. De aici se vede că cercetările și studiile legate de elaborarea prognozelor timpului, deși foarte importante, constituie numai o mică parte a activității institutului. Astfel, unele construcții moderne de mare amploare presupun cunoașterea precisă a influenței elementelor meteorologice. Definitivarea proiectelor hidrocentralei de la Porțile de Fier, de pildă, a fost precedată de lucrări privind caracteristicile, distribuția și evoluția în timp a principalelor fenomene meteorologice, efectuate de specialiști ai Institutului meteorologic în colaborare cu cercetătorii iugoslavi. Datele obținute au stat la baza dimensionării juste a digurilor, ceea ce a dus la o reducere substanțială cheltuielilor generale.Studii de același gen, amplasarea, complexului la Galați, chimic de hidrocen- Islaz etc..

rea lor creează condițiile unei raionări agricole juste, ale măririi sortimentului culturilor și extinderii suprafețelor cultivate. Studii experimentale în diferite sisteme de irigare, efectuate de serviciul agrometeo- rologic al institutului, în funcție de sol și de condițiile naturale meteorologice, permit stabilirea momentelor optime de udare. Institutul elaborează și buletine agrometeorologice decadale și lunare, cît și prognoze cu caracter experimental asupra momentului apariției unor dăunători în culturile agricole, asupra calității și cantității recoltelor, potrivit cu influența factorilor meteorologici. O serie de cercetări moderne intră în atribuțiile nucleului nostru de meteorologie experimentală, cum sînt provocarea artificială a precipitațiilor, combaterea căderilor grindinei și disiparea ceței pe aeroporturi.

— In ce măsură con
tribuie institutul la per
fecționarea prognozelor?— Tot în institut se fac cercetări privind construirea și mărirea gradului precizie al aparatelor și instrumentelor cu care execută determinările măsurătorile fenomenelor meteorologice. Un prototip de stație automată, realizat în institut, măsoară 5 elemente (temperatură, umiditate, presiune. direcția și tăria vîntului) cu transmitere prin radio și telefonică asemenea, sumator fonic, la

tățile de precipitații că- perioada introdu- de cer- calcula-deseȘi

la comandă. De- pluviometrul în- transmite tele- cerere, canti-

zute etc. în 1966—1970 vom ce noi mijloace cetare, folosirea toarelor electronice, a statisticii matematice, vom recurge mai larg la automatizarea măsurătorilor, la metode de observare cu a- jutorul izotopilor radioactivi, la studierea influenței unor factori meteorologici asupra unor boli etc.Institutul meteorologic, ca membru al Organizației Meteorologice Mondiale (organism specializat al O.N.U.) participă și la studii pe scară planetară, la nivelul tehnicii și științei moderne. dată cu dezvoltarea electronicii, vechea artă a lui Gutenberg cunoaște o nouă schimbare. Atribuția linotipistului se reduce la perforareaO <
unor benzi de hîrtie, realizabilă de la mii de kilometri ' distanță. Linotipul transformă apoi automat „codul" "înscris pe aceste benzf de hîrtîe 

în litere de plumb. Vedem, în fotografie, nu o sală de redacție, ci o „zețărie electronică", realizată în S.U.A.
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O VOGA

— Ce alte probleme 
sînt în atenția institu
tului ?

® In negura peșterilor ® „Hibernarea" omului ® Ritmurile
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delegate de proiectarea siderurgic a complexului la Ișalnița, a tralei de laau fost efectuate de secțiile de climatologie, fizica atmosferei și aerologie ale institutului. Tot în vederea construirii unor baraje și hidrocentrale de diferite mărimi sînt în curs studii microclimatice pe văile u- nor rîuri interne. Aceste cercetări rea unor climatice rea unui zat. Proiectarea viitoarelor centrale precizarea amplasării lor presupune studii privind distribuția în timp și spațiu a radioactivității naturale a atmosferei, a radioactivității artificiale a precipitațiilor, a dispersiei și difuziei impu-

implică organiza- expedifii micro- pe teren, folosi- personal speclali-electronucleare,efectuarea de

ritătilor din atmosferă.
— Se efectuează în

institut cercetări le-
gate de necesitățile 
griculturii ?

a-

— Marea varietate a formelor de relief determină o compartimentare pronunțată a proceselor și fenomenelor atmosferice în diferitele microregiuni naturale ale tării. Cunoaște-

— Studiem distribuția și frecvența in timp a descărcărilor electrice naturale, a depunerilor solide pe conductorii aerieni ai liniilor de transport de energie electrică. Cunoașterea a- cestor fenomene permite luarea de măsuri privind dimensionarea, exploatarea și întreținerea rețelelor e- lectrice și de telecomunicații. Pe de altă parte, studiul meteorologic al depunerilor de gheață, vitezei vînturi- lor, temperaturilor extreme etc., oferă date foarte importante pentru proiectarea rețelelor de energie electrică. Cercetările privind frecvența, intensitatea și durata ploilor torențiale din țara noastră, permit dimensionarea justă în proiecte a sistemelor de canalizare a orașelor și centrelor mari industriale.Pe lîngă aceste cercetări, intră în atribuția institutului și lucrările meteorologice obișnuite, adică efectuarea de analize aerosi- noptice asupra situațiilor de timp din țara noastră, din Europa și din emisfera nordică, asupra circulației generale atmosferice, prevederea elementelor viitoare ale stării timpului.Institutul meteorologic e- fectuează cercetări și studii privind îmbunătățirea meteorologică a protecției navigației aeriene, cum sînt cele privind turbulența aerului și curenții rapizi între nivelele de 6 000—12 000 m, dat fiind că plafonul zborurilor se ridică tot mereu.

biologice se schimba ® Noi sincronizaton ai vieții

Prin studiile sale asupra vieții animalelor cavernicole, marele savant român Emil Racoviță 
a dezvăluit o serie de secrete ale biologiei care continuă să pasioneze și astăzi pe cerceiători. 
Ca auxiliar prețios al biologiei, fiziologiei și chiar al astronauticii, oricît de curios ar părea, 
speologia a înregistrat rezultate spectaculare. Nu este vorba de „goana după recorduri" a unor 
amatori, ci de un efort supraomenesc de cunoaștere a limitelor rezistenței umane în condiții 
neobișnuite de mediu.

„Speologilor din România, țară în care această 
disciplină este considerată o știință"

g — Ce interes prezintă I ultimele dv. experiențe I speologice
noașterea modului 
adaptare 
lui uman 
viață neobișnuite ?

— Timpul pe care l-am pe
trecut în negura peșterilor 
reprezintă o experiență știin
țifică privind posibilitățile 
de adaptare a omului la me
dii noi.

Zborurile cosmice au ară
tat că pentru a supraviețui în 
cosmos, omul trebuie să se 
adapteze unor condiții cu to
tul diferite de cele existente 
pe suprafața pămîntului. Na
vele cosmice străbat ziua și 
noaptea simultană a spațiului 
interplanetar, în fimp ce 
sateliții artificiali traversează 
de 17 ori în 24 ore zonele de 
umbră și de soare ale pămîn
tului. Un alt exemplu : dacă 
zilele marfiene corespund în 
general perioadei zilelor te
restre (23 ore), zilele lunare 
au o perioadă de 28 zile te
restre, adică 572 ore, cu o 
noapte de 286 ore (14 zile). 
Astronauții sînt obligați să 
se adapteze acestor noi rit
muri de viață.

Organismul uman, ca și cel 
animal cunoaște alternanțele

pentru cu- 
de 

a organismu- 
la condiții de

ciupercă resinae Cladospo- are ciuda- trăi în a- petroliere, în-SMicanum tul obicei de a numite produse | tre care și combustibilul pentru avioanele cu reacție. Recent cercetători englezi au constatat însă că aceeași ciupercă are si obiceiul de a ataca aluminiul. $tiut fiind că rezervoarele de combustibil sînt instalate în aripile aparatelor de zbor, această ciupercă poate deveni un periculos dușman al aviației. Un excavator uriaș, în stare să ™ disloce 5 200 m cubi pe oră, a intrat în funcțiune în R. D. Germană. Lungimea acestui excavator cu mai multe cupe este de 178 m, înălțimea de 50 metri.
H.L°.tria, cată, a dispozitiv tivi care _ și direcției subterane, 300 m.La marginea comunei Macod, în partea de vest a raionului Năsăud, se află un interesant exem

Sculele folosite pînă în prezent și construite din materiale ceramice sau din carburi metalice se uzau rapid. Noua sculă cu diamant, utilizată la uzinele de automobile din Moscova și Kremen- ciuk, poate efectua, fără voie de schimbarea ei, echivalent cu 150 km. să fie neun traseu

de Aus- apli- nou■_j Institutul federal studii și cercetări _ din secția de radiofizică fost realizat un cu izotopi radioac-permite studiul vitezei de curgere a apelor la adîncimi pînă la
plar de plop negru. Diametrul lui mediu este de 3,02 m, iar înălțimea de 31 m. Se consideră că vîrsta lui este de 300 de ani. Muzeul regional Năsăud a luat măsuri pentru protejarea arborelui.
E Ingineri din Moscova au realizat un „fier de călcat" din diamant pentru piese metalice. „Fierul de călcat“ reprezintă o sculă de o formă sferică sau cilindrică, ce se montează la strung în loc de cuțit. Este suficient un efort de pînă la 20 kg pentru ca, fără să se preleveze așchii, să se obțină o rugozitate de clasă înaltă a suprafeței. Simultan se durifică stratul superficial al metalului.

— dome- care țara unul din primele locuri pe plan mondial — a trecut din faza de laborator, în cea a aplicațiilor practice. în prezent se studiază la Institutul de mecanica fluidelor al Academiei Republicii Socialiste România realizarea unui motor electric de turație mare (pînă la circa 30 000 ture pe minut), a unui motor de 7 kW la care să poată fi cuplat un generator electric, precum și a unui agregat de rectificat — toate pe lagăre cu aer.Pentru prima oară în țara ““ noastră, un colectiv de cercetători din secția de astrofizică a Observatorului astronomic al Academiei din Capitală, a construit un fotometru cu fotomultiplicatori de mare precizie, montat pe un telescop cu un diametru de 50 cm. A- paratul servește la urmărirea variației strălucirii unor stele. Cu a- jutorul lui se vor face în cadrul unui program de colaborare internațională studii asupra variațiej strălucirii unor stele care suferă eclipse din partea sateliților lor. în urma acestei activități se vor putea determina cu precizie o serie de date fizice ale stelelor — diamètre, temperaturi, străluciri absolute etc.Astrofizicienii români au participat în acest an la lucrările desfășurate de către oamenii de știință din întreaga lume în cadrul „Anului internațional al soarelui calm", care se vor încheia peste cîteva săptămîni.

E-S Lubrificația cu gaze ““ niu de cercetare în noastră se situează pe

Realizări deosebite au fost obținute în observarea și folosirea în știință, și anume în geodezie, a sateliților artificiali ai Pămîntului. Lucrările se fac atît în cadrul colaborării științifice multilaterale, cît și pe plan internațional mai larg (C.O.S.P.A.R., Uniunea internațională de geodezie, etc.) Metodele inițiate și dezvoltate la Observatorul din București au fost prezen-

täte la conferințe și aplicate în mai fel, la București se primele stafii de sateliți din Europa, la care s-au făcut determinări de direcții în spațiu, folosindu-se sateliții. în curînd la Observator se va monta o nouă cameră fotografică de sateliți destinată unor cercetări științifice.

internaționale R multe țări. Ast- jg află una dintre
I
i
I
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Foto :
M. Postelnicu

Minți lucrînd Ia 

noul fotometru

atașat tele

scopului de 50 

diametru

Cercetătorul H.

unui întreg sistem de funcții 
fiziologice și biologice, ca de 
pildă, alternanța somn-activi- 
tate (noapfe-zi), înmagazina- 
rea glicogenului în ficat, me
tabolismul etc, care se repro
duc cu regularitate la fiecare 
24 ore. Aceste variații ritmice, 
numite „ritmuri circadiene” 
constituie de fapt „orologiul 
intern' al omului. întrerupe
rea ritmicității atrage după 
sine grave tulburări fizice și 
psihice.

— Ce se întîmplă cu 
mecanismul ritmurilor 
biologice proprii orga
nismului uman în con
diții speciale, deosebite 
de mediu ?

— Propriile mele experien
țe mi-au dovedit că ritmu
rile interne proprii fiecărui 
individ continuă să existe 
chiar și în cazul în care sînt 
lipsite de sincronizatorii na
turali (zi-noapfe) sau artifi
ciali (ceas). Ele nu mai sînt 
însă sincronizate cu ritmurile 
și timpul local terestru. Am 
observat că ritmurile de mai 
sus nu respectă neapărat 
cele 24 de ore ale zilei.

Trăind o asemenea „viață 
subterană" avem posibilita
tea să apreciem gradul de de
pendență a ritmurilor noastre 
interne de ritmul terestru și 
să știm dacă esențialele ca
racteristici ale mecanismului 
nostru fiziologic vor fi alte
rate sau nu în fimpul unor 
zboruri cosmice prelungite. 
Dacă nu se ține seama de 
ritmurile interne, evidențiate 
în peșteră sau laborator, că
lătorii în cosmos vor avea de 
suferit serioase perturbări.

Tot ceea ce știm astăzi des
pre mecanismul uman intern 
este rezultatul experiențelor 
umane de privațiune senso- 
riale efectuate în U.R.S.S., 
S.U.A., Germania, Anglia etc. 
al zborurilor cosmice simula
te, al lungilor croaziere 
marine și în peșteri.

— Practic, la ce 
vește studiul vieții 
lungi'

sub-

ser- 
pre- I lungite în peșteri ? Ce 

aplicații își găsește în 
viața de toate zilele ?

— Experiențele de viață 
subterană prelungită ne aju
tă să determinăm caracteris
ticile fundamentale ale ritmu
rilor biologice umane, să 
măsurăm variațiile ritmice, 
mai mult sau mai puțin pato
logice, care pot apare în or
ganismul cosmonauților.

Cercetările noastre nu 
limitează însă la acest dome
niu, ci privesc multe aspecte 
ale vieții moderne, ca, de 
pildă, munca de noapte în 
industrie, munca continuă pe 
echipe alternative, munca a- 
viaforilor de pe avioanele 
cu reacție etc. Probleme ase
mănătoare ridică viața prelun
gită a omului în uzine sub
terane, lungile croaziere ale 
submarinelor atomice, ex
pedițiile lui Yves Cousteau 
etc.

se

I — Cum ați suportat 
prima dv. experiență

I din peștera Scarasson ? 
Ce efecte a avut asupra 
organismului ?

— Mult timp am încercat

Speologii! fran
cez Michel S i f f r e 
relatează des
pre experiențele 

saleInterviu realizat prin telefon de George CU1BUȘ

sentimentul nesiguranței da
torită frigului și lunecărilor 
de roci care amenințau tabăra 
noastră. Instalat pe un ghe
țar subteran, la 110 metri a- 
dîncime (și 2 000 metri alti
tudine) pe o temperatură de 
plus 5 grade și mare umidi
tate, am avut, e drept, o 
stare de ușoară hipofermie 
(răcire a corpului) și, o tem
peratură interioară coborîtă 
sub 36 grade, ceea ce echi
valează în medicină cu o hi
bernare naturală. Schimburile 
metabolice s-au încetinit. 
Eram veșnic într-o stare de 
somnolență, care a dus la în
cetinirea percepției timpului, 
într-adevăr, în 1962 la 14 
septembrie credeam că sînt 
în 20 august.

La sfîrșitul șederii mele în 
peșteră, muzica îmi făcea im
presia unei serii de sunete 
discontinue, fără legătură în
tre ele, a căror unitate n-o 
mal puteam percepe. Auzeam 
note dezarticulate, nu mai 
prindeam ansamblul melodiei 
decît în mod parțial. Inima, 
plămînii erau însă intacfi. 
Nu același lucru se putea 
spune despre ochi. Oboseala 
fiziologică pe care am resim
țit-o, ca și întunericul, au dus 
la scăderea 
zuale. Am 
am căpătat 
divergent.

Absența
m-a obligat la un regim de 
muncă schimbat. Astfel, în 
fiecare zi mă culcam și 
mă trezeam cu aproximativ 
o oră mai tîrziu, în așa fel 
încît în a zecea zi, ritmul se 
inversase complet.

Reîntors pe pămînt, opozi
ția dintre noul meu ritm in
tern și ciclul terestru a con
tinuat să mă tulbure multă 
vreme și nu mi-am regăsit 
echilibrul psihic și fizic decît 
cîteva luni mai tîrziu.— Ce ecou a avut a- 

ceastă experiență ? Ce 
alte cercetări ați între
prins în domeniul a- 
cesta ?

— Cercetările mele au con
stituit obiectul unor minuțioa
se analize matematice cu a- 
juforul mașinilor electronice 
de calcul. Ele au fost salu
tate de înalte foruri știin
țifice din Franța și An
glia. Aceasta m-a determinat 
să organizez alte noi expe
diții împreună cu o echipă 
de speologi francezi. Fiecare 
„speleonaut* a fost plasat 
într-o peșteră separată, la 80 
metri adîncime și conectat 
prin cabluri telefonice insta
late sub zăpadă, la 1 350 m 
altitudine în masivul Audi- 
bergne.

Speleonautul Antoine Sen- 
ni, de pildă, a rămas sub pă- 
mînf 126 de zile, iar Josie 
Laures 88 zile.

în viitor, aparate electro
nice similare cu cele utilizate 
de astronauții sovietici și a- 
mericani pe bordul navelor 
spațiale vor face parte din 
echipamentul nostru de lu
cru. Meseria noastră nu este 
un sport ca oricare altul, ci o 
vocație pasionantă și dese
ori dramatică.

acuității mele vi- 
devenit miop și 
un ușor strabism

sfimulilor externi

DE LOCOMOTIVĂ
Trenul nr. 4001 s-a oprit 

în stație. într-unul din com
partimente ambianța este 
oarecum neobișnuită 
tru un banal vagon de 
călători. Instalat pe mă
suță, clipește ecranul ro
tund al unui oscilograf 
catodic, se văd benzi de 
magnetofon, aparate și fire 
electrice ; țîrîie monoton un 
semnalizator acustic. „Ba
gajele" trădează preocupă
rile științifice ale pasage
rilor.

— Cît stă trenul, să-i fa
cem o poză mecanicului de 
locomotivă — sugerează u- 
nul dintre călători — 
la urma urmelor, el este 
eroul principal.

Deodată, ritmul semnalu
lui se întețește. Cei de 
față își părăsesc îndeletni
cirile lor și își îndreaptă 
privirile spre ecranul osci
lografului catodic. Fără în
cetare și cu repeziciune, 
curbele luminoase își 
schimbă înfățișarea. Fizio
logii din compartiment 
urmăresc cu vădită în
cordare ceea ce se petrece 
pe ecran. Ei constată „ira
dierea unei dominante". Și 
se întreabă ce anume a pu
tut produce la mecanicul 
locomotivei puternica emo
ție pe care a captat-o apa
ratul prin radio și pe care 
ei o înregistrează aici, la 
25 m distanță de locul lui 
de muncă din spatele par
brizului. Se pornește mag
netofonul, pe banda lui se 
înscriu variațiile 
cardiac (pulsul), 
ța respirației.

pen

ritmului 
frecven- 

în același 
timp, pe electroencefalogra
mă apar curenții biologici 
ai creierului supus cerce
tării. Valorile sînt mari: pul
sul oscilează între 120 și 
130 pe minut, respirația a- 
tinge 26 pe minut, iar elec
troencefalograma trădează 
alarmă. Este clar că me
canicul se află în prada 
unei agitații neobișnuite.

Peste cîteva clipe în mi
crofonul instalat în cabina 
locomotivei Diesel răsună 
vocea unuia dintre cerce
tători.

— Alo 1 Tovarășe meca- 
I nie 1 Nu ne-am închipuit că 
ești atît de emotiv încît să 
te pierzi cu firea în fața u- 
nui aparat de fotografiat 1

Răspunsul întîrzie puțin : 
Da de unde 1 Mie mi s-a 
ars unul dintre electromo
toare, și dumneavoastră vă 
arde de glume...

Am surprins acest episod 
din acțiunea de cercetare 
a solicitărilor la care sînt 
supuși în timpul lucrului 
mecanicii de locomotivă 
Diesel. în cazul de față 
a lucrat un grup de cer
cetători din cadrul Insti
tutului de fiziologie norma
lă și patologică al Acade
miei noastre sub con
ducerea academicianului 
Gr. Benetato. Aparatura 
electronică necesară cu
legerii neîntrerupte a in
formațiilor biologice (puls, 
respirație, curenții creieru
lui, temperatură) și transmi
terii lor a fost concepută de 
ing. R. Vrînceanu. Ea cîn- 
tărește numai 800 gr și este 
atașată mecanicului cu aju
torul unei centuri elastice 
și nu-1 incomodează deloc 
în timpul muncii.

Metoda teleînregistrării 
parametrilor biologici per
mite cercetătorilor să stu
dieze comportarea organis
mului uman Ia excitațiile 
venite din mediul înconju
rător și, prin corelarea lor, 
să urmărească adaptarea 
organismului uman la 
schimbările de situații.

Extinderea unor aseme
nea teste și la conducătorii 
auto, care dau un mare 
procent de accidente, este 
de necontestat. Prin lămu
rirea precisă a cauzelor, fă
ră îndoială că număn1 a- 
cestora ar putea fi red- t.

A. MÎNTULESÇJ.

In largul coastelor japoneze a fost instalată o stație 
oceanograiică automată. Ea transmite pe uscat, 
cu ajutorul unor dispozitive electronice, date des
pre regimul vinturilor și al valurilor, despre fauna 

și flora submarină
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„Contemporanul'
ia numărul 1000

COOPERATIVEI AERICOLE DE PRODCȚiE
PUTERNIC STIMULENT

PENTRU cooperatori
Publicarea în presă a proiectului 

de Statut al cooperativei agricole 
de producție a sfîrnit un viu ecou în 
rîndurile cooperatorilor din unitatea 
noastră. în fiecare capitol am simții 
grija partidului și a statului față de 
noi. Această grijă este reflectată în
tre altele și de măsurile prevăzute 
în statut care se referă la îmbunătă
țirea condițiilor de viață și de trai, 
la Cèle privind sporirea cointeresării 
față de rezultatele obținute în mun
că. Simpla lectură a proiectului de 
statut te convinge asupra faptului că 
vechiul statut, încă în vigoare, este 
mult depășit de stadiul actual al dez
voltării cooperativelor agricole.

în capitolul V al proiectului de 
statut se arată printre altele, modul 
în care se va face în viitor retribuirea 
membrilor cooperatori. Astfel, artico
lul 19 prevede că, în cooperativele 
agricole, retribuirea membrilor coope
ratori se face pe bază de zile-muncă 
în raport cu cantitatea, calitatea 
muncii și în funcție de producția 
realizată. Este binevenită această 
precizare. Vechiul statut nu lega re
tribuirea țăranilor cooperatori de 
cantitatea, calitatea și producția ob
ținută, ceea ce nu constituia, firește, 
un stimulent în muncă. Si mai mo
bilizator în acest sens este articolul 
următor din același capitol. „Retri
buția suplimentară pentru depășirea 
producției stabilite — se spune în 
articolul 20 — face parte integrantă 
din sistemul de retribuire a muncii 
în cooperativele agricole". Este subli
niat faptul că retribuția suplimentară 
se acordă în natură sau în bani, în 
raport cu cantitatea de produse rea
lizată peste plan. Această prevedere 
cuprinsă în statut va contribui, fără 
îndoială, la sporirea producției agri
cole și obținerea, pe această cale, a 
unui mai mare belșug de produse. 
Fac această afirmație gîndindu-mă la 
fapful că în cooperativa noastră re-

tribuția suplimentară s-a aplicat ți 
pînă acum, ce-i drept pe scara mai re
dusă, dar cu bune rezultate. Așa, de 
pildă, s-au acordat — în produse — 
cîfe 30 la sută din depășirile față de 
plan obținute la fînețele naturale și 
artificiale și cîfe 20 la sută din depă
șirile realizate la sfecla de zahăr. A 
începui să se aplice retribuirea su
plimentară și în sectorul zootehnic. 
Din păcate însă acesta a fost doar 
un început timid, majoritatea oame-

nilor fiind retribuiți nu după sis
temul zile-muncă.

Proiectul de statut emenfează 
această problemă. Faptă retribu
ția suplimentară va fi nsă la a- 
proape toate culturile, uprafețele 
de teren Vor fi reparfizbrigăzilor 
pe o perioadă de mai ți ani va 
contribui nemijlocit la irea pro
ducției agricole Și 'enifurilor 
cooperatorilor. Totodafjcordarea 
diferențiată de sporijre merg 
pînă la 60 la sută din drea pro
ducției prevăzute vă spöjnferesa- 
rea membrilor cooperate 
să lupte pe toate căile ru obți
nerea unor rezultate cij bune.

va facs

Eugen HIRIPI
membrii în Cooperâ^ricolă 
„Someșul" Satu Mar

Prevederi chibzuiteProiectul de Statut al cooperativei agricole de producție a fost primit cu viu interes de către masa largă a cooperatorilor din regiunea Suceava. După publicarea statutului, corespondentul nostru, Nistor Țuicu, a avut o convorbire cu tovarășul ION HLADIUC, brigadier de cîmp la cooperativa agricolă din Pătrăuți-Suceava, despre prevederile privind atribuirea de loturi personale. Iată ce a relatat el :„Cooperatorii din comuna noastră au citit cu mult interes proiectul de Statut al cooperativei a- gricole de producție. Și prevederile capitolului cu privire la proprietatea cooperativei agricole de producție și proprietatea personală a membrilor ei, Ca și celelalte a- rată'ct'z cîtă chibzuință și grijă îndrumă și conduce partidul Și guvernul munca pentru continua înflorire a agriculturii. Ele oglindesc cunoașterea temeinică a realității și experienței dobîndite de unitățile fruntașe. Consider că este foarte bine venită precizarea făcută în proiectul de statut cu privire la atribuirea în mod diferențiat a lo-

turilor personale în funț participarea la muncă.în cooperativa noastre sè află în apropierea ora Suceava, sînt unii membț» nu luorează în cooperativă.jc ei sînt cooperatori doar <hele. Cu toate acestea dețirij de pămînt la fel ca și cei cipea- ză efectiv în cooperaticest lucru nu este normal. jrea loturilor personale potrlve_ derilor proiectului de va avea în viitor un rol știi- jn ceea ce privește partie ia muncă a țăranilor cooperro- iectul de statut întăreștjse. menea, dreptul de proprier_ sonală a țăranilor cooperau- pra casei de locuit, conior anexe, terenului pe care a_ cestea și curtea, care să ajungă pînă la 800 mp.Sînt întrutotul de acorB_ vederile proiectului de șj vom munci pentru trad*jn viață a politicii înțeleptej. dului, pentru ridicarea a&j socialiste la un nivel ai înalt“.

PUNCTELE
CARDINALE

(Urmare din pag. I)nerală și cultură generală tehnică, în raport cu disciplinele de specialitate. S-a conturat ca o concluzie a dezbaterilor că nu esfc cazul să se 
mărească numărul secțiilor de specia
lizare în învățămîntul superior tehnic. De comun acord cu forurile interesate, Ministerul învățămîntului va studia nomenclatorul de specialități existent pentru a-1 îmbunătăți. Numai în cazuri absolut justificate de progresul științei și tehnicii sau de necesitățile de perspectivă ale economiei naționale se vor înființa noi secții de specializare.La consfătuire au fost dezbătute, de asemenea, aspecte ale pregătirii economice a inginerilor, care reprezintă una din laturile importante în formarea acestora. S-a considerat lumul de ore scop este vo-că, în general, afectat în acest ebrespunzător,____ . dar este necesară îmbogățirea conținutului predării. O mare însemnătate are cuprinderea cunoștințelor econo
mice în măsură din ce în ce mai 
mare, în cursurile de cultură generală 
tehnică, în cele de specialitate, în 
cerințele formulate față de proiectele 
de an și de diplomă, în programele 
stagiilor de practică în producție ale 
studenților.Totodată, s-au relevat unele căi 
le extindere a învățămîntului oostuniversitar în forme variate și le durată diferită. Inginerii vor putea obține cunoștințe de specialitate mai restrînsă, care nu se predau în anii de facultate, își vor reîmprospăta cunoștințele și-și vor ridica nivelul calificării, în mod periodic, participînd la cursuri post
universitare. După cum s-a relevat la consfătuire, Ministerul învățămîntului va ține seama de experiența organizării învățămîntului postuniversitar din țara noastră (cum ar fi cel destinat inginerilor economiști sau cadrelor medicale) și va studia forma de organizare a studiului postuniversitar din alte țări, stabilind, în colaborare cu ministerele interesate, forme de studiu care să răspundă necesităților economiei naționale și să conducă la soluții e- conomice și eficiente.Numeroasele propuneri și sugestii interesante vor fi analizate și vor fi concretizate într-o suită de măsuri de îmbunătățire a învățămîntului superior tehnic, înce- pînd cu viitorul an universitar, 1966—1967.

IZVORUL
MULȚUMIRILOR

(Urmare din pag. I)

Iau un exemplu : consiliul de condu
cere hotărăște să vîndă o vacă de 
rasă inferioară și să ia o altă vacă de 
rasă superioară. înainte de a vinde

vaca, oamenii merg la grajd și o cer
cetează cu afenjie. Da, zic ei, trebuie 
vîndută. Cînd se cumpără vaca, ia
răși își fac drum pe la grajduri, se 
învîrtesc în jurul ei, după care vin la 
mine și-mi spun dacă am făcut o a- 
facere bună sau nu.

— Vedefi aici o neîncredere din 
partea lor ?

— Nu. Dimpotrivă. Oamenii cred 
din ce în ce mai mult în capacita
tea lor de a conduce treburile, le 
place din ce în ce mai mult să spu
nă păreri, să le confrunte. Noi, de 
pildă, avem de două ori pe lună șe- 
dinfe ale consiliului de conducere. 
Ultima a luat în discufie problema 
dezvoltării sectorului zootehnic. A 
fost o ședință, pot spune, bună. Au 
vorbit tofi oamenii, chiar de mai 
multe ori și s-au spus lucruri foarte 
gîndite. Stăm destul de bine cu ani
malele. Avem o încărcătură de 40 
bovine la suta de hectare. Și cu nu
mărul de vaci stăm bine : aproape 
50 la sută din efectiv. Se pune însă 
acum foarte serios problema selec
ției. Adică să ajungem la o uniformi
zare a rasei, la o producție unitară 
pe cap de vacă furajată. Asta nu 
mai e o chestiune de simplă orga
nizare, ci de știință. Trebuie oameni 
pricepuți, care să facă selecția, însă- 
mînfările artificiale, e nevoie să-i tri
mitem la școală pe unii și așa mai 
departe. Ei, toate istoriile astea au 
fost sucite și învîrfite pe toate păr
țile. Aproape că s-a discutat despre 
fiecare animal în parte: Flora I, Flora 
II, fișe individuale, genealogie... Un 
alt exemplu privitor la interesul oa
menilor față de treburile cooperativei. 
La sectorul zootehhic avem un curs 
cu îngrijitorii pentru ridicarea califi
cării. Cu cîțiva ani în urmă, pre
zența oamenilor la aceste cursuri era 
o problemă. Unii lipseau într-o zi, 
alții în altă zi, se reluau lecțiile. 
Anul ăsta, am observat că nu mai 
există probleme cu cursul de la zoo
tehnic.

— Toată lumea
— Absolut. Pe 

îl cunoașteți ?
— Nu.
— Nu l-ați văzut la
— Nu, că mi s-a stricat.
— A vorbit acum o săptămînă. 

Foarte frumos. Ce părere aveți ? La 
76 de ani a făcut 200 de zile-muncă. 
Cică nu poate să stea acasă, că se 
îmbolnăvește. Avem și băirîni care 
nu pot munci, avem și oameni bol
navi. Avem grijă de ei. Chiar în 
penultima ședință de consiliu am re
partizat produsele care să fie îm
părțite la doi la sută : patru vagoane 
de grîu, patru de porumb, 60 de 
mii de lei și toate celelalte.

— Documentele ultimei plenare a 
Comitetului Central al partidului au 
fost discutate în cooperativă ?

— Da, cu absolut tofi cooperato
rii. Oamenii au luat cuvîntul, și-au 
spus părerea. Pot să vă spun că au 
fost foarte mulțumiți de tot ce se 
spune în raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. E limpede pentru noi toți 
că agricultura cooperatistă va merge 
mult mai bine în urma acestor mă
suri care se vor lua.

în ce ne privește, avem perspec
tive foarte frumoase. Sînfem aproape 
de oraș și o să dezvoltăm cu precă
dere legumicultura șl creșterea ani
malelor. Vrem să facem la vară un 
lac de acumulare, care să ne dea apă 
pentru irigații. Important e că pe toți 
oamenii îi interesează treburile co
operativei. Muncim. Și munca e izvo
rul mulțumirilor noastre. Ce-aș putea 
ca să vă mai spun ?

— Mulțumesc. E suficient.

vine 
moș

la muncă ? 
Tănase Soare

televizor ?

Ultima ediție a revistei '„Contemporanul“ poartă pe frontispiciul său numărul 1 000. Cele o mie de numere ale noii serii, care își propusese în septembrie 1946, cînd reapărea, să continue tradițiile „Contemporanului“ de la sfîrșitul veacului trecut, prezintă un rodnic bilanț de activitate publicistică pe tărîmul culturii românești, în slujba ideilor înaintate ale vremii noastre, ideile socialismului.De-a lungul anilor, revista „Contemporanul“ a reflectat, în forme variate, peisajul complex al vieții noastre ideologice și culturale, de la probleme teoretice și practice ale politicii partidului pînă la cele mai diverse aspecte ale vieții artistice, ale muncii e- duCative de masă. Revista a militat pentru afirmarea valorilor noastre spirituale și pentru îmbogățirea patrimoniului și științific al poporului nostru, informîndu-și totodată despre realizările altor popoare în aceste domenii.Dînd cuvîntul în paginile sale unui mare număr de intelectuali de frunte — specialiști și oameni

valori-artisticcititorii

de înalt prestigiu în economică, științifică — precum și altor oameni ai muncii din țara ■ noastră, revista a obținut succese în informarea și orientarea cititorilor săi.La apariția numărului 1 000, a- dresăm colectivului redacțional, colaboratorilor și tipografilor revistei „Contemporanul“ un călduros salut colegial, urîndu-le noi succese în activitatea lorContinuînd să-și lărgească sfera de preocupări, îmbogățind tematica materialelor pe care le publică, stimulînd în paginile sale schimbul larg de opinii, prin tratarea la un înalt nivel a problemelor fundamentale ale activității ideologice, social-politice, ale propagandei marxist-leniniste, ale cercetării teoretice, ale dezvoltării economice și culturale, revista „Contemporanul“ va contribui într-o măsură și mai mare la traducerea în viată a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru desăvîrșirea construcției socialismului în țară noastră.

viața social- și a creației categorii de
ȘEDINȚA SEIMULUI R. P. POLONE

PLAN-BUGET 1966VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 9 decembrie s-a deschis la Varșovia ședința Seimului R. P. Polone, consacrată dezbaterii planului e- conomiei naționale și bugetului pe 1966. Deputatul Franciszek Bli- nowski a prezentat raportul Comisiei pentru problemele planului e- conomic, buget și finanțe a Seimului, asupra proiectului planului economic național pe 1966 și principalele prevederi ale planului pe 1967 și proiectul de buget pe 1966.La al doilea punct al ordinei de zi a fost prezentat referatul Comi-

siei pentru problemele planului e- conomlc, buget și finanțe a Seimului, privitor la îndeplinirea planului și bugetului pe 1964 șl propunerea Camerei superioare de control privind aprobarea activității guvernului în perioada de la 1 ia- nuarie-31 decembrie 1964.Agenția P.A.P. transmite că, la 9 decembrie, în industria carboniferă a R. P. Polone au fost îndeplinite sarcinile de producție prevăzute de planurile de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1961—1965.
Hanoi: Mesaj cu prilejul 
aniversării F. H. E.

Londra

C r o n i ca
Ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, Ewald Moldt, a oferit vineri la a- miază un cocteil cu prilejul turneului Operei comice în Capitală.Au participat Eduard Mezinces- cu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de

SEARÄ LITERARĂ — LABIȘCu prilejul a 30 de ani de la nașterea lui Nicolae Labiș, la Casa scriitorilor din Capitală a avut loc vineri o seară literară închinată memoriei poetului apreciat și îndrăgit, dispărut atît de timpuriu. Scriitorii Geo Bogza, Ion Horea, Matei Călinescu, Gheorghe Tomozei și Adrian Păunescu au evocat figura poetului. în continuare, poeții Grigore Hagiu, Ion Alexandru și Mihai Negulescu au

z i e I
Stat pentru Cultură și Artă, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de arta și cultură. A luat parte, de asemenea, Kurt Bork, adjunct al ministrului culturii din R. D. Germană.

HANOI 10 (Agerpres). —* Agenția vietnameză de presă anunță că Secretariatul Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam a dat publicității un mesaj în legătură cu sărbătorirea celei de-a 5-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Mesajul subliniază că această aniversare este marcată de lupta și succesele întregului popor vietnamez împotriva a- gresiunii imperialiste americane în cele două părți ale țării.

Distincții acordate 
de Academia Republicii 
Socialiste România

(Agerpres) R. P. Chineză

recitat versuri originale închinate lui Nicolae Labiș. Actorii Ludovic Silviu recital

LONDRA 10. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : In cadrul unei ședințe la Royal Society (Academia britanică de științe), condusă de președintele acesteia, P.M.S. Blackett, a avut loc ceremonia înmînării diplomelor și insignelor de membri de onoare și membri corespondenți ai Academiei Republicii Socialiste România unor personalități ale științei britanice. Au fost distinși cu titlul de membru de onoare al Academiei Republicii Socialiste România prof. dr. John Bernal, fizician, membru al Royal Society, inginer doctor Geo-rge Constantinescu, inventator român, creator al științei sonicității, prof. A. V. Hill, fizio- log, sir Robert Robinson, chimist, membri ar lui Royal Society. A fost distins cu titlul de membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România sir Rudolph Peters, biochimist, membru al Royal Society.Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, a felicitat pe cei distinși, subliniind cu această ocazie importanța contactelor și relațiilor reciproce dintre oamenii de știință, ca o contribuție la dezvoltarea colaborării între academiile din cele două țări.

Antal, Cristina Tacoi și Stănculescu au susținut un din creația poetului.
★

O.S.T.A. ANUNȚĂ : Din ______îmbolnăvirii unui interpret, programul spectacolelor Operei Comice din Berlin a suferit următoarele modificări :Spectacolul din 10 decembrie a. c. s-a suspendat. Contravaloarea biletelor se restituie începînd din 11 decembrie a. c. la casa O.S.T.A. din Calea Victoriei 68—70.Spectacolul „Opera cerșetorilor“ din 13 decembrie a. c. nu va mai avea loc ; biletele se pot preschimba pentru spectacolul „Opera cerșetorilor“ din ziua de 11 decembrie 1965, tot la casa O.S.T.A. din Calea Victoriei 68—70.

cauza
PEKIN. — Corespondentul A- gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : în principalele orașe ale R. P. Chineze au avut loc manifestări ale tineretului, cu prilejul celei de-o 30-a aniversări a mișcării patriotice studențești — „9 Decembrie“. Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, in anul 1935 studenții din Pekin au organizat o mișcare de luptă împotriva agresiunii japoneze, iar la 9 decembrie 1935 studenții din capitala Chinei au organizat o demonstrație in cadrul căreia au demascat agresiunea japoneză și trădarea lui Cian Kai-și.în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversare, în Marea sală a Poporului din Pekin a avut loc un miting la care a luat cuvîntul Chang Nan-hsiang. I

SCANDALUL
DE LA KENORA

: Gh. Vințilă |

hochei România îonatul republican de șah
Franța 11-3

(Agerpres)
Prima parti- remiză, iar fost cîștigată

gică, nu există industrie chi
mică.

In epoca modernă, ne 
putem întreba dacă o ase
menea economie este via
bilă.

Ar mai trebui adăugat, la 
acest tablou întunecat, ne
putința de a se lua «mă
suri de însănătoșire» care, 
fatal, ar face deosebit de 
grea situația maselor timp 
de doi sau frei ani".

Viticultura este bogăfia 
esențială și, practic, unică a 
tării ; produsele sale furni
zează 90 la sută din valoa
rea exporturilor. In ordinea 
importantei cităm lîna, car
nea, pieile. Există o mică 
bogäfie minieră, în pofida 
unor interminabile cercetări. 
Industria nu satisface decît 
nevoile de bază ale popu
lației. Nu există siderurgie, 
nu există industrie metalur-

Pe patinoarul artificial 
parcul sportiv „23 August" 
Capitală a început aseară

rabușirea din paradis

Ziarul francez „COM
BAT" publică un articol 
despre situația actuală din 
Uruguay :

„De la sfîrșitul lunii sep
tembrie, criza uruguayană a 
intrat într-o fază acuta. Miș
cări greviste paralizează in
dustriile și activitatea publi
că. Statul este la marginea 
falimentului și unii funejio- 
nari nu mai sînt plătiți. Pre
ședintele Washington Bel
tran nu a putut obține mă
surile de ordine necesare 
din partea parlamentului.

»

din 
din 

—,------- _ ___ , . tur
neul de baraj dintre echipele 
de hochei pe gheață ale Fran
ței, Italiei și României, care se 
întrec pentru calificarea în 
grupa B a viitorului campionat 
mondial din Iugoslavia. în 
primul meci, disputat în pre
zența a peste 6 000 de specta
tori, s-au întîlnit selecționatele 
României și Franței. Hocheiștii 
români, cu un patinaj mai ra
pid și un control sigur al pu
cului, au repurtat o victorie 
concludentă cu scorul de 11—3 
(4—1, 4—1, 3—1). Punctele e- 
chipei noastre au fost marcate 
de Ștefan (3), Szabo I (2), Bașa 
(2), Kalamar (2), Pană și Vacar. 
Pentru oaspeți au înscris Maz
za, Itzicsohn și Lepre. Au ar
bitrat elvețienii Olivieri și 
Braun. Astăzi, cu începere de 
la ora 19, se desfășoară meciul 
dintre reprezentativele Franței 
și Italiei.

6 runde, în campio- iblican de șah conti- iducă Florin Gheor- 4 puncte, urmat de 0,5 puncte și o par- uptă, Nacu și Par- ncte. în runda de orghiu l-a învins Mițitelu pe Drozd, . pierdut la Geor- terminat remiză jeamțu — Moisini, •Nacht, Botez —

Voiculescu, Partoș — Ghițes- cu, Suta — Nacu.
★în meciul dintre Alexandra Nicolau și Elisabeta Polihro- niade, după două partide scorul este de 1,5—0,5 în favoarea lui Nicolau, dă s-a încheiat cea de-a doua a de Nicolau.

iimania—Scotia 7—3Ja Glasgow echi- P.ă de box a Ro- Uns cu scorul de ‘Reprezentativă a sAi români au ob- tftnainte de limi- '-airi. Antonio a guidon în rundul 3 te, Stanev l-a sco în rundul doi Pe „greul“ Mariu- *a?o. în prima re- PrlArt. Iată ce- lela’. înregistrate :

Mc. Chugh dispune la puncte de Otvos ; Gîju dispune la puncte de Murphy ; Dinu învinge la puncte pe Burns ; prin abandon Pițu ; Imri pe la
Peace învinge în rundul 2 pe trece la puncte teanu învinge Wilson ; Monea puncte în fața luiAstă seară la Dublin echipa României întîlnește formația Irlandei.

Covaci ; puncte cîștigă Fischer.
în- Ol- pe la

Montevideo trăiește într-o 
atmosferă de lovitură de 
stat...

Uruguayul era considerat 
drept Elveția Americii Lati
ne. Băncile sale ofereau un 
adăpost sigur ; moneda era 
cunoscută ca fiind «solidă».

Acest spectacol edenic a 
durat pînă în 1955. Primii 
aburi de pucioasă au apă
rut din această perioadă, 
întunecînd peisajul după 
1960. Se născuse un mons
tru care a început a pustii 
Brazilia ca și Uruguayul : In
flația. Exporturile au scăzu*, 
băncile s-au golit, costul 
vieții a crescut de patru ori 
în patru ani. Grafie mone
dei lor «forte», uruguayenii 
traversau înainte Rio de la 
Plata pentru a achiziționa la 
preț scăzut diferite produ
se ; astăzi se întîmplă toc
mai invers.

în 1945, un dolar costa 
mai puțin de doi pesos ; 11 
— în 1954, 14 — în 1958, 
16 — în 1960, 30 — la sfîr- 
șitul anului trecut șl 70 — 
astăzi. Toate rezervele de 
aur ale țării au fost trans
portate în străinătate pentru 
a garanta datoria externă.

De optsprezece luni în
coace nu se mai poate vorbi 
ca de «o situație proastă» 
economică și financiară, ci 

, ca despre o catastrofă. Asis
tăm la o pauperizare a micii 
burghezii ; lumea muncitoa
re începe să se îndepăr
teze de partidele politice 
clasice și să recurgă la ac
țiuni violente.

Viermele este în fruct, 
mai degrabă decît în exte
rior ; în inferior pot fi gă
site cauzele esențiale ale 
crizei actuale.

Uruguayul nu este decît 
o imensă estancia Corpul: 
o cîmpie perfect plată. 
Capul monstruos : o enor
mă capitală, Montevideo, 
care reunește 57 la sută (a- 
proape un milion de locui- 
fori) din totalul populației.

J 1 1 " oraș din
decît

Cel de-al doilea 
fără, Salto, nu are
50 000 de suflete.

Pierdută în nord-vestul 
regiunii Ontario, mica lo
calitate Kenora a ieșit brusc din anonimat. Re
portajele apărute simul
tan în mai multe ziare au 
adus-o în atenția opiniei 
publice prin revelațiile a- 
supra urmașilor populației 
băștinașe a Canadei. Co
respondentul ziarului bri
tanic „TIMES“ s-a depla
sat la fața locului. El a 
transmis următoarele :„în mica comunitate Kenora, 450 de indieni au demonstrat pe străzi, în- dreptîndu-se spre clădirea unde se întrunise consiliul orășenesc, în semn de protest față de discriminarea locală, lipsa de locuri de muncă și condițiile grele de viață.Primarul Edward Norton și locuitorii albi ai o- rașului nu s-au simțit cî- tuși de puțin bine atunci cînd ziarele și televiziunea au început să facă o publicitate nefavorabilă localității Kenora, însoțită de fotografii ale cartierelor de barăci în care trăiesc indienii. încurcătura lor a fost sporită atunci oînd un veterinar local, William Fogarty, care a petrecut un an ca profesor în Africa, a declarat că unele sate indiene din jurul Kenorei sînt într-o

situație mai proastă chiar decît unele comunități negre din Africa de sud.Fogarty a declarat că turnează un film despre condițiile de viață ale indienilor din regiunea respectivă și are mai mulți metri de peliculă înfăți- șînd oameni scurmînd prin grămezi de gunoi, mîncînd alimente putrezite din resturile de conserve, precum și familii cu patru copii trăind într-un cort fără lumină sau căldură.La o întrunire recentă, referindu-se la situația poporului său, un activist indian pe tărîm civil, C. G. Monture, a declarat între altele : «Copiii indieni care frecventează școli ale albilor sînt ținta batjocurii. Mulți sînt descurajați și nu-și mai termină școala. Ei se izolează și încep să decadă pe scară socială pînă la nivelul acelei societăți care vrea să-i accepte».Recent — încheie corespondentul — am fost la Dauphin, Manitoba, o regiune în care există un număr de rezervații indiene. Stînd de vorbă cu localnicii am descoperit o indiferență remarcabilă față de indieni“.



LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A 0. N PARIS A DOUA FAZÀ

Raslșlll în acțiune. O imagine des 
întîlnită pe străzile orașelor rho- 

desiene

Respectarea dreptului fiecărui popor de a-și 

alege calea dezvoltării — cerință esențială

Cuvîntarea reprezentantului roman in Comitetul Politic

NEW YORK 10. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții ce au fost prezentate spre aprobare de Comitetul Economic și Financiar. Acestea, s-au referit la crearea Fondului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, la campania mondială pentru alfabetizare și la activitatea Institutului O;N.U. pentru pregătirea de cadre și cercetare. Adunarea a adoptat apoi rezoluția prezentată de Comitetul juridic privind activitatea Comisiei de drept internațional. Această rezoluție, care a fost elaborată de Mexic și Liban, cuprinde și un a- mendament prezentat de România și Ghana, în care se prevede ca în timpul sesiunii comisiei să fie permanentizată organizarea semina- riilor de drept internațional, pentru perfecționarea tinerelor cadre din țările în curs de dezvoltare.în Comitetul Politic al Adunării

poziția Angliei și concluzia statelor africaneLUSAKA 10 (Agerpres). — „Ne- adoptarea unor măsuri hotărîte și eficace în problema rhodesiană creează o situație scandaloasă“, a declarat ministrul de interne al Zambiei, Chona Mainza Mathias, la întoarcerea de la Addis Abeba, unde a participat la lucrările Comitetului special militar al Organizației Unității Africane, consacrate problemei rhodesiene.Corespondentul agenției A. P. la Lusaka a subliniat că, potrivit declarației lui Chona, Anglia ar pu
tea, fără greutate, să destituie gu
vernul ilegal rhodesian. Avînd în 
vedere că Anglia nu a adoptat mă
suri militare contra Rhodesiei, sta
tele africane au ajuns la conclu
zia că între premierul Wilson 
primul ministru rhodesian, 
Smith, există o înțelegere.

Generale au continuat dezbaterile asupra problemei „inadmisibilității intervenției în treburile interne ale altor state“. în rostită, reprezentantul al României la O.N.U., rul Mihail Hașeganu, a „reafirmarea principiului neintervenției printr-o declarație de felul celei propuse de delegația sovietică ar constitui o contribuție prețioasă la înfăptuirea scopului primordial al O.N.U. — consolidarea păcii și securității internaționale". Uneori, a spus reprezentantul român, se încearcă justificarea actelor de intervenție, invocîndu-se așa-numi- tele „interese majore“ de securitate sau chiar preocupări de umanitar.Un exemplu flagrant în sens este agresiunea Statelor împotriva poporului vietnamez, care constituie o încălcare gravă a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.Poporul și guvernul român, a subliniat Mihail Hașeganu, au condamnat în repetate rînduri agresiunea americană în Vietnam, sus- ținînd că problema vietnameză poate fi rezolvată numai în conformitate cu Acordurile de la Geneva din 1954, prin încetarea bombardării Republicii Democrate Vietnam, retragerea trupelor Statelor Unite și ale aliaților lor, evacuarea armamentului american din Vietnamul de sud și prin respectarea dreptului poporului vietnamez de a rezolva treburile sale interne, fără amestec străin. Tragedia poporului dominican constituie un alt exemplu al politicii de amestec al Statelor Unite în treburile interne ale altui stat.Delegația română consideră că a- plicarea cu strictețe a principiului neamestecului în treburile interne

cuvîntarea permanent ambasado- declarat că
ale altor state înseamnă, în ultimă instanță, respectarea suveranității și independenței naționale a fiecărui stat, ca una din condițiile de bază pentru dezvoltarea relațiilor normale între state, pentru a- sigurarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî propria soartă, potrivit voinței sale. Imixtiunile în treburile altor state frînează progresul lor social, duc la încordare și neîncredere și creează pericole pentru cauza păcii. De asemenea, este contrară principiului neintervenției existența bazelor militare străine și cantonarea trupelor pe teritoriul altor state, a spus reprezentantul țării noastre.în încheiere, Mihail Hașeganu a spus că guvernul român pornește de la premisa că cerința esențială pentru menținerea și consolidarea păcii, pentru cauza progresului și civilizației omenirii este respectarea dreptului fiecărui popor, fie el mare sau mic, de a-și alege nestingherit calea dezvoltării politice, sociale și economice, în raport cu interesele fundamentale, de a-și afirma voința sa națională.

LONDRA 10 (Agerpres). — în capitala Marii Britanii încep azi tratative între ministrul afacerilor externe al Venezuelei, Ignacio Iri- barrem Borges, și ministrul afacerilor externe britanic, Michael Stewart, pentru a examina litigiul teritorial dintre Marea Britanie și Venezuela. Acest litigiu se referă la o suprafață de aproximativ 120 000 kmp, situată la vest de fluviul Essequibo, în Guyana britanică.Venezuela își bazează revendicarea acestui teritoriu pe „drepturile de moștenire“ ale coroanei spaniole și pe afirmația că s-ar fi produs neregularități în 1899 în cadrul arbitrajului care a fixat actualele frontiere ale Guyanei britanice.
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• Grupul țărilor africane 
Organizația Națiunilor Unite 
cere convocarea Consiliului 
Securitate pentru a dezbate 
nou problema rhodesiană — anun
ță agenția Associated Press, refe- 
rindu-se la surse ale O.N.U.

la 
va 
de 
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• Guvernul italian a hotărît , interzicerea importului de zahăr și tutun din Rhodesia. S-a anunțat,
II

și
În preajma sosirii IniPARIS 10 (Agerpres). — La Bonn se pregătește activ o vastă confruntare franco—vest-germană. Potrivit relatărilor ziarului „Le Monde“, activitatea politică în R.F.G. are drept preocupări majore definirea pozițiilor care vor fi susținute de

NEW YORK 10 (Agerpres). — A- vocații lui Ruby, asasinul lui Lee Oswald, au anunțat că intenționează să retragă apelul înaintat tribunalului federal districtual Dallas. Apelul cerea îndepărtarea judecătorului Brown de la dezbaterea procesului, pe motiv că a scris o carte despre Jack Ruby (încetînd astfel să mai fie o „persoană obiectivă“ în analizarea cazului). în schimb, avocații apărării pregătesc pentru Curtea de Apel a statului Texas un apel cerînd comutarea pedepsei acuzatului. în această situație, procesul se amînă la infinit. Procurorul general, Wide, a declarat, de asemenea, că pedeapsa cu moartea va trebui comutată cu închisoare pe viață (iar potrivit legilor statului Texas, o asemenea comutare poate fi în orice moment schimbată cu închisoare pe termen de șapte ani). Reprezentanții apărării nu sînt însă de acord nici cu aceasta, întrucît ei „și-au propus“ să obțină o pedeapsă de numai cinci ani închisoare pentru clientul lor.

PARIS 10 — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Vineri dimineață „Journal Officiel“ a anunțat deschiderea oficială a campaniei electorale pentru al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale de» la 19 decembrie și numele celor doi candidați admiși să se prezinte : generalul de Gaulle și François Mitterrand, care obținuseră la 5 decembrie, respectiv 44 la sută și 32 la sută din voturile exprimate.Intr-un interviu acordat ziarului „L’Humanité Dimanche“ Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, arată că „votul dat de a- proape 8 milioane de francezi și franceze candidatului unic al for-

țelor de stînga, F. Mitterrand, constituie o victorie importantă a a- lianței forțelor muncitorești-demo- cratice, a alianței care a adus primele roade“. „Sprijinind activ candidatura lui F. Mitterrand, P. C. Francez subliniază că principalul rezultat pozitiv al desemnării a- cestei candidaturi îl constituie stimularea alianței muncitorilor și forțelor republicane“.în încheiere, W. Rochet a adresat francezilor și francezelor che\- marea de a vota la 19 decembrie pentru Mitterrand, pentru a consolida succesul de la 5 decembrie și a accelera mersul țării spre progres social, pace și democrație.

acest Unite

de asemenea, că în prezent se studiază situația relațiilor comerciale ale Italiei cu Rhodesia, în vederea eventualității adoptării unor noi măsuri restrictive.

ordin „FIUL MEU 
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SCURTE ȘTIRI

Pregătiri militare 
ale rasiștilor sud-africani 
în sprijinul lui Smith

BONN 10 (Agerpres). — Corespondentul din Capetown al ziarului vest-german „Frankfurter Allgemeine“ relatează că guvernul Republicii Sud-Africane face intense pregătiri militare în vederea acordării de ajutor militar „la caz de nevoie“ guvernului rasist al lui Ian Smith. în acest scop, în ultima vreme a fost efectuată în R.S.A. o vastă reorganizare a comandamentului armatei. Ziarul subliniază că în eventualitatea „unor acțiuni militare străine împotriva Rhodesiei și Africii de Sud“, guvernul Verwoerd poate oricînd pune la dispoziție 250 000 de oameni, iar autoritățile de la Salisbury — 35 300 de militari instruiți.

KHARTUM 10 (Agerpres). — Consiliul Suprem al Sudanului a aprobat proiectul de lege, adoptat de Adunarea Constituantă referitor la interzicerea Partidului Comunist din Sudan.Agențiile de presă anunță că miercuri, înaintea adoptării proiectului de lege în Adunarea Constituantă, a luat cuvîntul deputatul comunist Mohammed Ibrahim Nu- gud. El a subliniat că, deși este nevoit să vorbească pentru ultima oară în acest for, este convins că „democrația și socialismul vor învinge în Sudan“ și „nimeni nu va putea opri mersul istoriei“. „Nu este pentru prima oară cînd ne lovim de încercările unor cercuri de
Schroeder la Parisministrul federal al afacerilor externe, Gerhard Schroeder, cu prilejul vizitei sale la Paris de la 12 decembrie. Relațiile cu Franța, a- daugă „Le Monde“, sînt tema unor' declarații oficiale care se înmulțesc. Intr-un interviu radiodifuzat, Schroeder a precizat că vizitele pe care le va face atît la Paris cît și la Londra „constituie o ocazie de a se confrunta și clarifica pozițiile actuale ale guvernelor interesate“. La Bonn s-a anunțat că ambasadorul vest-german în Franța a și avut o întrevedere cu ministrul francez al afacerilor externe, Couve de Murville, în vederea pregătirii vizitei la Paris a lui Schroeder. Deși cancelarul Erhard speră că vizita lui Schroeder la Paris va duce la o îmbunătățire a climatului politic între cele două țări, ministrul său de externe este de părere că existența anumitor idei francez'e, foarte ferme, ar putea face extrem de dificile eforturile vest-germane, mai ales dacă se ține seama că această vizită se plasează tocmai în perioada alegerilor prezidențiale.îngrijorat de actuala stare a relațiilor franco—vest-germane, președintele Bundestagului, Eugen Gerstenmaier, vorbind la un dejun oferit corespondenților de presă din Bonn, a recomandat găsirea unei „linii comune cu Franța“ și a avertizat în legătură cu pericolul „transformării Germaniei occidentale într-un teritoriu dependent față de Statele Unite“.Pe de altă parte, „Le Monde“ scoate în evidență faptul că anumite comunicate oficiale caută să treacă sub tăcere răceala politică franco—vest-germană, intervenită în ultima vreme, ca urmare, în special, a pretențiilor tot mai insistente manifestate de Bonn în legătură cu accesul la arma nucleară.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — A- genția TASS transmite că la 10 decembrie Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat lui Anastas Mikoian Ordinul „Lenin“, cu prilejul împlinirii a 70 de ani și pentru marile merite P.C.U.S. și statul sovietic.

activitatea,a ne interzice totdeauna am învins, datorită fermității și sprijinului primit din partea poporului sudanez. Avem încredere în justețea și în invincibilitatea principiilor noastre și vom continua să mergem pe drumul nostru“, a subliniat Nugud. „Sîntem siguri că poporul sudanez înțelege justețea cauzei noastre și că viitorul aparține socialismului și democrației“.„Partidul Comunist din Sudan a fost interzis deoarece el devenise un pericol pentru imperialism, pentru latifundiarii și burghezia națională reacționară“, a încheiat Nugud.

Interviu cu Bertrand Russell
Cunoscutul filozof britanic Bertrand Russell a ajuns la al 93-lea an 

de viață. Poartă în el aceeași incandescentă pasiune pen
tru osteneala intelectuală militantă, dăruită descifrării căilor 
spre o pace durabilă. L-am rugat să-mi acorde un interviu pentru 
cititorii „Scînteii". A acceptat, exprimîndu-și speranța că modeste
le-! cuvinte tipărite vor fi utile. I-am solicitat părerea asupra agre
siunii americane în Vietnam.

Cum apreciați această in
tervenție brutală în viața po
porului vietnamez?Agresiunea împotriva poporului vietnamez înfățișează politica agresivă a cercurilor militariste din S.U.A. A devenit evident că o mașină de război a fost fabricată și pusă în funcțiune de către militariștii americani și magnații industriali de care aceștia sînt legați. Abia acum începe poporul a- merican să vadă ce înseamnă „complexul militaro-industrial“ și rolul acestuia. Dacă americanii de rînd nu s-au împotrivit pînă acum în mod ferm se datorește faptului că ei înțeleg în mod insuficient lucrurile, dar ei nu sînt nici criminali conștienți și nici factori conștienți ai acțiunilor inumane care au fost ordonate în numele lor.

Cum interpretați eșecul efor
turilor militare americane de a 
supune populația sud-vietna- 
meză?Populația sud-vietnameză depune eforturi pentru a se elibera de sub dominația străină. Faptele a- ' rată că, prin hotărîrea și voința sa

fermă, un popor ca cel vietnamez poate rezista și poate provoca în- frîngeri țării cu cea mai puternică industrie. Aceasta arată totodată că în zilele noastre orice agresiune împotriva altor popoare nu poate rămîne nepedepsită.Este limpede că poporul vietnamez se opune puterii complexului | militaro-industrial. Iată de ce în ; Vietnam au fost aplicate în practi- I că aproape toate formele războiului ! experimental. Folosirea torturii, a armelor chimice, a gazelor înViet- j namul de sud, bombardarea premeditată a spitalelor și școlilor înj Vietnamul de nord sînt crime de1 război. Angajîndu-se într-o aseme-; •nea conduită, cei care au creat a-j ceastă mașină de război își atragi oprobriul lumii întregi.
Bertrand Russell a răspuns unei 

întrebări suplimentare:Mă întrebați care sînt implica-4 țiile acestui război și în ce fel ne putem aștepta să i se pună capăt! Evenimentele din Vietnam nu por duce decît la înfrîngerea interveni- ționiștilor și la izolarea cercurilop agresive. Acest lucru poate fi con-

Fotografia înfățișează o stradă din Washington, în timpul 
unei demonstrații de masă împotriva agresiunii S.U.A. în 
Vietnam. Pe afișul purtat de cetățeana aflată în prim plan 
scrie: „Fiul meu a murit în van". Faptul că tinerii americani 
sînt trimiși să comită fărădelegi pe teritoriul vietnamez și 
totodată să-și verse sîngele pentru o cauză nedreaptă for
mează obiectul principal al protestelor și indignării din opi
nia publică americană. într-o scrisoare publicată zilele aces
tea în ziarul „Des Moines Register", cetățeanul Joe Kimmel 
din Davenport (statul Iowa) întreabă: „Cite Vietnamuri și 
cîte intervenții în țări îndepărtate ne putem permite? Cît de 
des poate fi chemat tineretul american să piară în numele 

unei asemenea politici?"
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statat din succesele poporului vietnamez și din însuși torentul de . proteste și rezistența pe care intervenția în Vietnam le-a trezit chiar în rîndurile poporului american.Există o singură cale de a pune capăt războiului din Vietnam, iar opiniei publice mondiale îi revine să demonstreze sprijinul său integral pentru lupta vietnamezilor. Pe măsură ce trupele americane vor fi alungate din Vietnam prin eforturile vietnamezilor și pe măsură ce acțiunea lor brutală împotriva poporului vietnamez va stîrni o cres- cîndă repulsie și ostilitate a popoarelor de pretutindeni, sfîrșitul agresiunii americane va față.
Cum priviți în 

actuala fază a 
S.U.A. ?

apărea în
ansamblu 
agresiuniine oferăRăzboiul din Vietnam multe lecții. Poate că cea mai importantă dintre ele este că liderii complexului militaro-industrial nu sînt influențați de eforturi rezonabile, ca de pildă, cele conținute în acordurile de la Geneva din 1954. Ei nu sînt sensibili la eforturile de a lichida războiul rece și se arată ostili cerințelor raționale de a înceta dominarea altor popoare. Dimpotrivă, ei măresc producția militară, încearcă să impună dictatori militari popoarelor agitate.O pace durabilă este unica noastră speranță pentru o lume în care ființele umane să poată fi atît la adăpost de primejdii, cît și libere de a se dezvolta. Trebuie conchis așadar că pacea poate fi cel mai bine servită printr-o rezistență hotărîtă față de acțiunile practicate în văzul lumii întregi de către mașina militară americană.

L-am rugat să-și expună pă
rerea asupra actualei crize rho- 
desiene. Bertrand Russell a 
răspuns următoarele :

Rhodesia este unul dintre principalele centre aflate sub controlul industrial occidental. Bogățiile minerale din Africa mentează economiile dentale, îmbogățind lor și pe cei care îi vârâtele hotărîri în ce privește soarta Rhodesiei nu au fost luate de fapt de Ian Smith și de adep- ții săi, deoarece ei nu fac altceva decît să pună în aplicare politica celor ce controlează resursele A- fricii.Nici un guvern britanic nu a acționat în favoarea intereselor africanilor, după cum nici un guvern britanic nu este independent față de cei care exploatează bogățiile Africii. Dimpotrivă, guvernul britanic este el însuși dependent față de aceștia. Mai mult decît atît, Marea Britanie nu mai poate proteja un domeniu atît de bogat și atît de important din punct de vedere strategic ca Africa centrală. Acest rol și l-au atribuit a- cum Statele Unite. Armele folosite în Africa împotriva mișcărilor de eliberare sosesc pe diverse căi din S.U.A., iar mijlocul extrem pentru apărarea intereselor occidentale îl constituie forțele americane. Acesta este motivul pentru care, în anii de după război, Statele U- nite au luat locul celui mai vechi imperialism din lume.

centrală aii— țărilor occi- pe magnații slujesc. Ade-

Cum vedeți prezența unor 
forțe militare britanice în Zam
bia ?Transferarea unor trupe britanice în Zambia nu poate face mare lucru. Scopul este, mult mai probabil, de a împiedica pe africani să facă pași decisivi în vederea apărării propriilor lor interese, și nicidecum să înfrunte politica lui Ian Smith, care, asemenea a- cestor trupe, servește unor vaste interese economice.

Liviu RODESCU

MOSCOVA. TASS transmite că / în cursul lunii ianuarie a anului viitor o delegație de partid și guvernamentală sovietică, condusă de Leonid Brejnev, va face o vizită o- ficială de prietenie în R. P. Mongolă, la invitația C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol și a Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole.
LIMA. Ziarele apărute joi 

capitala Perului informea- 
că Maximo Velando, unul 

liderii mișcării 
Peru, arestat 

cursul unor lupte 
le guvernamentale, 
morît. Presa democratică afirmă 
că Maximo Velando a fost asa
sinat după ce a fost supus unor 
torturi groaznice. Față de acest 
nou atentat forțele de partizani 
au anunțat că își vor intensifica 
acțiunile.

patriotice 
recent în 
cu trupe- 
a fost o-

TOKIO. Ziarul „The Japan 
Times“ scrie că în primele 
zece luni ale anului curent 
comerțul Japoniei cu țările 
socialiste a crescut cu 15 la 
sută în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut.

BONN. Intr-o cuvîntare ținută la München, generalul Panitzcki, comandant al forțelor armate aeriene ale Bundeswehrului, a cerut din nou asigurarea „dreptului de participare" a Germaniei federale la rezolvarea problemelor legate de folosirea armei atomice. Panitzcki a subliniat că acest „drept" trebuie să „corespundă pe deplin' rolului pe care Bundeswehrul și generalii săi îl joacă în blocul militar N.A.T.O.
CAIRO. La 9 decembrie, delegația militară sovietică condusă de mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, prim-loctiitor al ministrului apărării al U.R.S.Ș., care face o vizită în R.A.U., a fost primită de președintele Gamal Abdel Nasser.
OTTAWA. Biroul canadian de statistică a anunțat că un milion de persoane din populația adultă a Canadei sînt analfabeți și o mare parte a populației „trăiește în ignoranță".
KARACI. Președintele Pakistanului, Ayub Khan, a plecat vineri dimineața într-o călătorie în cursul căreia va vizita Marea Britanie, Statele Unite, Germania federală și Turcia.
STOCKHOLM, holm a avut loc nării premiilor pe anul 1965.

Vineri la Stock- festivitatea. înmî- Nobel lajireaților
Aici au fost seni'COPENHAGA.naie acordul comercial pentru perioada 1966—1970 și protocolul u privire Ia schimburile de mărf: i pe anul 1966 între Bulgaria și B - nemarca. Se prevede o nouă spchi re a volumului mărfuri. schimburilor

Puternicele ploi care au căzut în 
ultimul timp în sud-vestul Fran
ței au produs inundații într-o se
rie de localități. In fotografie: o 

stradă din localitatea Siros

DELHI. Ciclonul care s-a dezlănțuit 
joi seara pe coasta de sud-vest a In
diei a provocat scufundarea a 16 vase 
maritime, anunță corespondentul a- 
genției A.P. din Madras. Soarta a 500 
de marinari nu este cunoscută încă. 
Vasele militare indiene au început o- 
perațiunile de salvare.
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