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CUM ASIGURĂM
INSTRUIREA CADRELOR

DE CONDUCERE
DIN COOPERATIVELE 
 AGRICOLE

Marin ARGINT
președintele Uniunii regionale a cooperativelor 

agricole de producție București

Pentru întărirea economică și or
ganizatorică a cooperativelor agri
cole prezintă o mare însemnătate 
alegerea la conducerea treburilor 
obștești a unor oameni harnici, 
cinstiți, pricepuți, în stare să re
zolve cu succes multiplele proble
me economice și organizatorice ale 
acestor unități. în cursul anilor, în 
regiunea București, din rîndurile 
țărănimii s-au ridicat numeroase 
cadre care îndeplinesc cu succes 
funcții de răspundere în coopera
tivele agricole.

Una din principalele preocupări 
ale uniunilor cooperatiste din re
giune o constituie ridicarea pe o 
treaptă superioară a nivelului de 
pregătire a cadrelor de conducere», 
din aceste unități, întrucît dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii, imprimarea unui ca
racter cît mai științific procesului 
de producție din cooperativele a- 
gricole impun îmbogățirea conti
nuă a bagajului de cunoștințe teh
nice. economice și organizatorice 
a președinților, brigadierilor etc. 
în prezent, în aceste unități își 
desfășoară activitatea 516 pre
ședinți. 4 153 brigadieri și 4 128 oa
meni ce lucrează în contabilitate. 
Dintre aceștia, în ultimii ani au 
fost pregătiți prin cursuri cu du
rata de pînă la un an 242 pre
ședinți, 2 070 brigadieri și alți coo
peratori. Totodată, din 1962
și pînă în prezent, în cadrul 
regiunii, 552 de cooperatori
au terminat cursurile școlilor teh
nice, devenind tehnicieni agro
nomi, horticultori, veterinari etc. 
Reîntorși în cooperativele agrico
le. o parte din aceștia au fost aleși 
de adunările generale în func
ții de brigadieri. S-a putut vedea 
că pregătirea tehnică a brigadieri
lor imprimă un caracter mai știin
țific procesului de producție și 
asigură introducerea mai rapidă a 
noului în agricultura cooperatistă.

Bineînțeles, nu toți brigadierii și 
șefii de echipă au putut fi trimiși 
să urmeze astfel de cursuri. S-a 
urmărit ca aceștia să fie cuprinși în 
învățămîntul agrozootehnic de 
masă, în cadrul căruia în ultimii 
4 ani au fost pregătiți peste 300 000 
cooperatori. între absolvenții celor 
trei ani se află majoritatea briga
dierilor și șefilor de echipă, care 
aduc acum o contribuție de seamă 
la sporirea producției agricole. în- 
cepînd din acest an, pentru coo
peratorii care au absolvit cursurile 
de 3 ani, s-au organizat ca o formă 
nouă ciclurile de conferințe pentru 
aprofundarea cunoștințelor agro
zootehnice.

Dintr-o analiză făcută nu de mult 
reiese că în regiune sînt neșcola- 
rizati 2 083 brigadieri și numeroși 
președinți de cooperative agricole, 
care trebuie să.facă obiectul aten
ției uniunilor regională și raionale 
în vederea pregătirii lor profesio
nale în legătură cu această activi
tate se ridică o serie de probleme, 
care este necesar să fie rezolvate.

în timpul cel mai scurt, avînd, în 
această direcție, sprijinul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Pînă în 1965, școlarizarea cadre
lor de conducere din cooperativele 
agricole a fost făcută prin centrele 
agricole ale Consiliului Superior al 
Agriculturii de pe teritoriul regiu
nii : la Brînceni pentru președinți, 
brigadieri de cîmp și zootehniști ; 
la Vidra și Dragomirești-Vale pen
tru brigadieri legumicoli; iar la 
Brănești pentru contabili. Cursurile 
respective i-au ajutat să-și ridice 
nivelul de pregătire profesională. 
Ca urmare, mulți președinți și bri
gadieri au reușit să obțină rezultate
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0 lucrare cu caracter en
ciclopedic actual pentru 
toate virstele șiprofesiile. 
In 420 de pagini sem

nează peste 100 de per
sonalități marcante din 
tură si străinătate: sa- 
vanți, sociologi, econo
miști, scriitori si artiști 
celebri, exploratori, re
cordmani mondiali etc.
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DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL 

CHIVU STOICA ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI

DE PARTID SI GUVERNAMENTALE 

A REPUBLICII GUINEEA
Tovarășul Chivu Stoica, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
oferit joi seara un dineu în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Guineea, con
dusă de Diakite Moussa, membru 
al Biroului Politic Național al 
Partidului Democratic din Gui
neea, ministrul comerțului exterior 
și al băncilor.

Au participat Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, miniștri, alți membri ai 
conducerii unor ministere.

în timpul dineului, tovarășul 
Chivu Stoica și Diakite Moussa au 
rostit toasturi.

în toastul său președintele Con
siliului de Stat a subliniat profunda 
simpatie și solidaritate frățească 
cu care a fost și este urmărită 
lupta desfășurată de poporul gui- 
neez sub conducerea Partidului 
Democratic din Guineea pentru a- 
părarea independenței patriei sale, 
lichidarea urmărilor dominației co
loniale, consolidarea economiei na
ționale și ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al poporu
lui guineez.

Parte integrantă a procesului re
voluționar mondial, a continuat 
vorbitorul, mișcarea de eliberare 
națională, noile state independente 
joacă un rol important în viața in
ternațională, manifestîndu-se ca 
un factor puternic de promovare 
a ideilor păcii, libertății și' inde
pendenței popoarelor.

TIMIȘOARA. — De la trimișii 
speciali Mircea Moarcăș și Adrian 
Ionescu : La invitația secretarului 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, joi a sosit 
în țara noastră pentru o vizită ne
oficială de trei zile tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Oaspetele este însoțit de tovară
șii Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Marko Nikezici, secretar de 
stat pentru afaceri externe, mem
bru al C.C. al U.C.I., Kiro Gligo- 
rov, secretar federal pentru finan
țe, membru al C.C. al U.C.I.

în gara Timișoara, președintele 
Iosip Broz Tito și ceilalți oaspeți 
iugoslavi sînt salutați cu căldură 
de tovarășii, Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Iosif Banc.

Referindu-se la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, președintele 
Consiliului de Stat a spus :

Republica Socialistă România 
și-a exprimat solidaritatea fier
binte față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez și față de lupta 
sa eroică. Am acordat și vom a- 
corda Republicii Democrate Viet
nam, stat suveran și independent, 
tot sprijinul nostru politic, mate
rial și moral, pînă la alungarea 
definitivă a agresorilor.

După ce a subliniat satisfacția 
pentru rezultatele rodnice ale con
vorbirilor purtate în timpul vizitei 
delegației guineeze, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că ele constituie o 
nouă contribuție la dezvoltarea 
multilaterală a cooperării dintre 
Republica Socialistă România -și 
Republica Guineea.

Președintele Consiliului de Stat 
a toastat pentru continua înflori
re a relațiilor prietenești dintre 
cele două țări, pentru prosperita
tea și fericirea poporului gui
neez, în sănătatea conducătorilor 
Republicii Guineea.

Răspunzînd, șeful delegației gui
neeze, Diakite Moussa, a trans
mis mulțumiri sincere pentru pri
mirea călduroasă și prietenească 
care le-a fost rezervată în Româ
nia. Vom fi interpreții cei mai sin
ceri și cei mai loiali, a spus el, față 
de partidul și guvernul nostru 
pentru a le spune tot ceea ce am 
găsit aici ca manifestare fericită, 
de cordialitate și prietenie.

(Continuare în pag. a V-a)

De la frontieră pînă la Timi
șoara oaspeții iugoslavi au fost în
soțiți de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Daju, membru ai 
C,.C. al P.C.R.. președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Banat, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și, de stat. La punctul de 
frontieră Stamora—Moravița au 
venit în întîmpinare ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iakșa Petrici. împreună cu persoa
nele oficiale iugoslave a sosit Au
rel Mălnășan, ambasadorul Româ
niei la Belgrad.

în gara orașului Timișoara erau

Convorbiri
româno - iugoslave

Joi, 1 decembrie, la sediul Sfatu
lui popular al regiunii Banat au 
început convorbirile între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer' și tovarășul Iosip Broz 
Tito.

Din partea română participă to
varășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil. Iosif Banc. Corneliu

u

Noua zonă industrială
a orașului Constanta

’ s

2»
u

DE LA TRIMISUL
NOSTRU IN LAOS

Hie PURCARU

La Sam Neua, provincia-reședin- 
țâ a zonei eliberate a Laosului, 
viața s-a refugiat în grotele mun
ților. Cîmpiile sînt pustii, șoselele 
naționale deșarte, trecătorii pre
feră drumuri secrete, ascunse sub 
umbra groasă a stîncilor sau sub 
cerul de frunze al junglei. Satele, 
de mult părăsite, oferă un specta
col halucinant. Casele au fost des
puiate, oamenii au luat cu ei tot 
ce era prețios, de la planșeele de 
bambus ale pereților pînă la ușile 
de mărgele multicolore ; din locu
ințele cocoțate pe stîlpi de bam
bus n-au mai rămas decît schele
tele negre, conture tragice ale ve
chilor case, prin care se văd cîm- 
pia și cerul.

Cerul, la Sam Neua, are o în
fățișare particulară. Privindu-1 
printre crengile junglei, sub curge
rea lentă a norilor, atrași zi și 
noapte de magnetele munților, tră
iești senzația unui mormînt desco
perit. Printre nori țîșnesc pe neaș
teptate, în clipa în care te aștepți 
mai puțin, escadrile de avioane 
dușmane, bombardînd și mitraliind 
orbește stîncile qoale, desișurile 
de vegetație nepătrunsă, prin care 
nu adie nici o suflare de viață.

In grote, însă, viața freamătă 
intens. Regiune muntoasă, provin
cia Sam Neua dispune de sute de 
peșteri’, veritabile cetăți, subterane,

(Continuare în pag. a Vl-a) 

prezenți Ion Cîrcei, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului’ regional Banat al 
P.C.R., alți-conducători ai organe
lor'locale de partid și de stat; Un 
mare număr de locuitori ai orașu
lui fac o călduroasă primire pre
ședintelui R.'S. F. Iugoslavia, ova- 
ționînd puternic.

Comandantul companiei militare 
de onoare aliniată pe peronul gării 
prezintă raportul. Sînt intonate im
nurile de stat ale celor două țări. 
Tovarășii Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă compania 
de onoare. Pe clădirea gării se află 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, sînt 
arborate drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei, pe mari

Mănescu și Aurel Mălnășan, am
basadorul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă participă 
tovarășii Mialko Todorovici. Marko 
Nikezici, Kiro Gligorov și Iakșa 
Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, sinceră, 
prietenească.

In ultimii ani, la marginea de 
sud a orașului Constanța, pe o 
suprafață de 445 ha, a apărut 
o puternică zonă industrială.

„La proiectarea acestei zone, 
ne-a spus arhitect Gheorghe 
Dumitrașcu, directorul D.S.A.P.C. 
Constanța, s-a ținut seama de o 
serie de factori care condițio
nează funcționarea optimă a în
treprinderilor cît și de eficiența 
economică și dezvoltarea în 
perspectivă a acestora. Stabilirea 
amplasamentului întreprinderilor 
în partea de sud s-a făcut ținîn- 
du-se cont, bunăoară, de faptul 
că în Dobrogea vînturile cele 
mai frecvente bat dinspre nord, 
ocrotind astfel atmosfera orașu

Telegrame
Excelenței Sale 

Domnul SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

GABERONES
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

al guvernului și poporului român, adresez Excelenței Voastre, guver
nului și poporului Botswanei sincere felicitări și cele mai bune urări 
de prosperitate și pace, cu ocazia proclamării independenței Republicii 
Botswana.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
„ , BUCUREȘTIExcelența,
Am onoarea sa exprim calda mea apreciere și pe aceea a guvernului 

și poporului din Republica Botswana pentru telegrama Dumneavoastră 
prin care ne-ați transmis felicitări și urări de bine din partea guver
nului și poporului din România, cu ocazia obținerii independenței sta
tului Botswana.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările celei mai înalte conside- 
rațiuni,

Al Dumneavoastră, sincer

pancarte sînt înscrise în limbile 
română și sîrbă urări de bun venit.

După o veche tradiție româneas
că, un bătrîn, îmbrăcat într-un pi
toresc costum bănățean, invită pe 
oaspeți să guste din pîine și sare. 
Pionierii oferă flori. în piața gării 
și de-a lungul străzilor orașului, 
mii de timișoreni fac conducătorilor 
de partid și de stat români și 
iugoslavi o primire entuziastă, prie
tenească.

*
La prînz, conducătorii de partid 

și de stat români și iugoslavi și 
celelalte persoane oficiale care-i 
însoțesc au luat parte la un dejun 
oferit de Comitetul regional Banat 
al P.C.R.

Joi seara, conducătorii de partid 
și de stat români și iugoslavi au 
luat parte la un spectacol de gală 
prezentat la Opera de Stat din Ti
mișoara.

A fost prezentat un bogat pro
gram muzical-coregrafic, susținut 
de corurile reunite ale filarmonici
lor de stat din1 Timișoara și Arad, 
orchestra Operei de Stat din loca
litate, de cunoscuți soliști vocali și 
instrumentiști, de balerini, profe
sioniști și amatori.

La sfîrșitul spectacolului artiști
lor le-au fost oferite coșuri cu 
flori dip partea tovarășului Iosip 
Broz Tito și a conducerii noastre 
de partid și de stat.

lui,^ că portul și gara feroviară se 
află tot în această parte. S-a 
avut în vedere și asigurarea le
găturilor cu zona industrială atît 
pe calea ferată cît și pe cea ru
tieră. Traficul feroviar către între
prinderile din zona industrială va 
ajunge în 1970 la aproape 300 va
goane în 24 de ore. Pentru asigu
rarea unui transport rapid rutiei 
s-a construit o rețea de șosele 
corespunzătoare nivelului de dez
voltare a acestei zone pînă în 
1970“.

Vasile MIHAI
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

S. M. KHAMA 
Președinte



PAGINA 2 SC1NTEIA

Faptul

In ultima vreme, în paginile ziarului nostru an apărut mal

Revenire
Tovarășii care se ocupă cu ter- 

moficarea ne asigurau, încă din 
luna trecută (și ziarul a publicat 
un interviu pe această temă) că 
blocurile de locuințe din cartiere
le noi ale Capitalei vor avea, iar
na aceasta, căldura necesară.

Ieri, în cartierul Berceni, Aleea 
Terasei, blocul 1. Locatarii ap. 12 : 
„în casă-i frig" ; ai apartamentu
lui 27 : „Copiii sînt îmbrăcati 
gros" ; blocul R3 ap. 76 : „Calori
ferele sînt abia amorțite".

Neglijențe care nu pot fi primi
te cu... căldură.

Semaforul 
e pe roșu

în aceste zile, în Capitală s-a în
registrat întîiul îngheț. Pe tabla cu 
trenuri întîrziate din Gara de Nord 
citim primele consecințe :

multe anchete sociale care se refereau Ia problemele speci

fice, delicate și adesea în mod nejustiiicat ocolite ale educa

ției tinerilor, în special ale celor Ia vîrsta adolescenței. As

pectele înfățișate — privind felul în care adolescenții sînt

îndrumați și ajutați să-și formeze de timprlu o concepție să

nătoasă, solidă despre viață, despre căsătorie, despre frumu

sețea sentimentelor omenești de dragoste, de prietenie, des

pre responsabilitatea lor față de semeni — au stîrnit un larg

interes în rîndul cititorilor.

Scrisorile pe care le publicăm în pagina de față, primite

din partea unor educatori, medici și alți oameni apropiați

prin preocupări de problemele ridicate, vin să adauge puncte

de vedere noi și interesante în această dezbatere de actua

Alaltăieri, ora 9 
(termometrul arăta —4°C)

Trenul Distanța întârzieri
702 Galați 1,05 h
504 Vicșani 1,00 h
5010 Mărășeșfl 0,40 h
202 Curtici 1,50 h
5302 Buzău 0,55 h
8008 Călărași 0,45 h

litate.

Ieri, ora 13,45
(termometrul arăta +2°C)

Trenul Distanța întârzieri
612 lași 1,30 h
8020 Ciulnița 1,00 h
212 Curtici 1,30 h

DAR LA —20°C 1

Temă pentru 
nota 10
Azi se împlinește o săptămînă de 

cină cei 27 de elevi ai clasei a II-a 
B de la Școala generală nr. 23 din 
Ploiești se află în... vacanță. A 
plecat învățătoarea. In locul ei, 
sugerăm copiilor o temă de gra
matică : „Conjugați la toate tim
purile și modurile verbul „a veni", 
după exemplul: „Eu vin! Tu vii! 
Ea vine ?“

Tema să fie corectată la Sfatul 
popular orășenesc.

Un caz penal
Medic. Proiesia obligă în primul 

rînd la cinste și umanism. Docto
rul Aurel Călin din Lupeni a ieșit 
singur în afara profesiei. El a prac
ticat, în schimbul unor sume mari 
de bani, întreruperea ilegală a sar
cinii. Veniturile-i oneroase sporeau. 
Dar a fost descoperit recent de or
ganele judiciare. I se întocmește 
dosarul penal.

în timp ce în lumea medicilor 
măsurile privind reglementarea în
treruperii sarcinii au primit o de
plină aprobare, iată unul care co
mercializează nobila profesie, ju- 
cîndu-se cu sănătatea pacientelor 
și lezînd interesele societății. In 
astfel de cazuri nu există indul
gență.

O amintire 
plăcută

O femeie a plecat la Tg. Mureș 
să-și viziteze nepotul. Coborînd din 
autobuz în centrul orașului, a con
statat că pierduse în mașină port- 
moneul cu acte și bani (pentru ca
douri). în acest timp, șoferul auto
buzului cu care călătorise o căuta 
peste tot: la piața orașului, în ma
gazine. Mai apoi a difuzat printre 
călătorii autobuzului adresa lui. Așa 
s-au regăsit. Femeia păstrează acest 
bilețel: „Adresați-vă lui Laszlo Io
sif, strada Macului 61, șoferul au
tobuzului 31—MS—422''.

Cenaclul 
martienilor

Scriitorii de literatură științifi- 
co-fantastică s-au întrunit marți în 
a doua discuție a cenaclului proas
păt înființat. Un tînăr scriitor a 
citit prima sa povestire despre un 
locuitor misterios al. altei planete. 
Deoarece adunările științifico-fan
tasticilor au loc în zilele de marți, 
ei și-au botezat cenaclul, în glu
mă „Cenaclul marțienilor".

„Unde dai 
si unde...44

Fataliștii spun : culmea norocu
lui este să te calce Salvarea (cum 
te accidentează, te și ia). Un ase
menea „noroc" a dat peste Petru 
Radu din Slănic. Circulînd regle
mentar pe șoseaua Slănic-Tîrgu 
Ocna, el a fost accidentat de auto
sanitara nr. 31 BC-2785, care a- 
parține spitalului din Tg. Ocna. 
Șoferul, Gh. Tudor, conducea ma
șina în stare de ebrietate. Așadar, 
Salvarea a lucrat operativ : a ple
cat după un pacient și s-a întors 
cu doi...

Plus un vinovat.

în urmă cu cîțiva ani, 
lamnternat, mi-a căzut în 
mină un caiet cu „amin- 
)tiri“ :al unui elev sub 15 
aiii.' Pe lîngă notițe naive, 
poezioare, cîntece la mo
dă și „suveniruri", caietul 
Cuprindea obscenități. Am 
chhmat elevul la mine, 
b se-Spune-mi, te preocu- 
păkchiar așa de mult a- 
aeste lucruri ?
lorBăiatul a izbucnit în 
.plîhs. După ce s-a liniștit, 
mi-a dat voie să arunc 
caietul în foc. L-am ru- 
g^ț, să se gîndească la a- 
ceâstă problemă și apoi 
să vină să discutăm. Cînd 
a venit mi-a spus că nu 
mai este nevoie să discu
tăm pentru că a înțeles 
totul singur.

Eleva S. A. împlinise de 
curînd 16 ani. Copil unic 
la părinții care o vedeau 
ca pe o mică minune. în
cepuse să caute pretexte 
pentru a întîrzia seara, 
a fost văzută prin locuri 
mai puțin umblate, în to
vărășia unui băiat.

Mai întâi am avut de 
lucru cu părinții pînă 
să-i lămuresc că ceva nu 
merge cu fata. Certurile 
și pedepsele de acasă 
n-au influențat-o.

Am chemat-o la mine. 
Am văzut îndată că știe 
mai multe decît un copil. 
La invitația mea a luat 
loc pe scaun, picior peste 
picior.

Discuția s-a legat greu. 
Situația la învățătură, 
învinuirile pentru com
portare obraznică n-o 
impresionau. Se mărgi
nea să dea din umeri, 
sfida chiar, la limita pro
vocării feminine. Ținuta ei 
spunea : „Nu-ți dai sea
ma că acestea sînt 
fleacuri ?“

— Văd că ai devenit 
domnișoară — i-am spus; 
atunci să discutăm ca în
tre oameni mari.

Pentru prima dată a 
dat semne de atenție și 
interes. Am discutat mai 
întîi despre atmosfera din 
familie. Am aflat că „ma
ma nu o înțelege", iar ta
tăl „o urăște". îl cunoș
team bine și-l apreciam 
pe tatăl elevei. Dar nu îi 
puteam reproșa decît că 
îi satisfăcuse toate ca
priciile.

— Sînt îndrăgostită, 
mi-a spus, cu mîndrie și 
încîntare, dar și ușor 
dezorientată. Se așteptase 
parcă la reproșuri, hotă- 
rîtă să le înfrunte.

Atitudinea mea a dezar
mat-o. I-am spus că nu 
este atît de neobișnuit și 
am întrebat-o dacă inten
ționează să se mărite cu 
băiatul.

Orice tînăr trebuie să 
înțeleagă că aceste trăiri 
sînt firești. Că nu este 
nimic extraordinar în 
prima manifestare senti
mentală. în direcția a- 
ceasta, într-adevăr tre
buie dusă o muncă aten
tă, cu tact, individualiza
tă la cazurile specifice pe

care le întîlnim — atît 
din partea părinților, cit 
și a pedagogului. Cei mai 
mulți părinți și cei mai 
mulți pedagogi nu fac a- 
cest lucru.

De vreme îndelungată, 
viața sufletească ă tine
retului mă preocupă. Ceea 
ce mă îngrijorează, totuși, 
la unii tineri de 17—18 
ani este lipsa de cultură 
filozofică și umanistă, 
singura care dă, sau în
cearcă să dea, răspuns în
trebărilor intime ale o- 
mului. Balanța sistemu
lui de învățământ de la 
noi și, după cîte pot ju
deca, și din alte țări, în
clină, și nu e rău, spre ști
ințele exacte, însă poate 
în dauna educației uma
niste. Este o consecință 
a dezvoltării impetuoase 
pe care a luat-o astăzi 
tehnica și mașinismul. 
Dar aceasta nu ne în
dreptățește cu nimic să 
neglijăm omul.

Francesco Petrarca 
spunea, la timpul său, cu

înțelepciune : „Prefer un 
om fără cunoștințe lite
rare, decît cunoștințe li- 

Iterare fără om". Parafra- 
zîndu-1, aș zice astăzi : 
„Prefer un om cu mai 
puține cunoștințe tehnice, 
decît multe cunoștințe 
tehnice fără om".

în acest context de 
gîndire și preocupări tre
buie, cred eu, să așezăm 
și educația.

Tînăra elevă amintită 
Imai sus, care s-a îndră

gostit la 16 ani, nu este o 
excepție. Un tînăr nu 
poate fi oprit să iubească. 
Dar trebuie să i se arate 
cum : nu cu prețul dem
nității și al mîndriei de 
om, nu înjosindu-te, ci 
înălțîndu-te. Prunul în- 

Iflorit în primăvară, dacă 
s-ar sili să dea atunci 
roade, ar da niște stîrpi- 
turi și ar fi uscat cînd ar 
trebui să fie plin de roade.

Căsnicia face parte din 
idealul de viață al omu
lui. Dacă în sufletul tine
rilor am reușit, noi, pe
dagogii și părinții, să să
dim acest ideal, dacă el 
trăiește de astăzi în as
pirația realizării căsni
ciei de mîine, a căsniciei 
sănătoase și durabile, 
dacă el își iubește de pe 
acum viitoarea soție — 
pe care încă nu a întîl- 
nit-o și nu o cunoaște, 
dar știe că va fi parte
nera sa de viață — și i 
se dăruie de pe acum, 
cred că problema educa
ției sexelor nu mai con
stituie o problemă deose
bită.

Prof. Emil GIURGIU
Liceul nr. 1 Sighișoara

Sînt căsătorit de peste 
15 ani, dar un accident 
suferit de soția mea ne-a 
lipsit de bucuria de a a- 
vea copii. Poate de aceea 
iubim atîta copiii altora.

Cel mai bun prieten al 
meu, Anton Bărbulescu (să 
nu se supere că îi dau nu
mele) m-a rugat recent 
să stau de vorbă cu băia
tul său, Nidu, în vîrstă de 
15 ani, și să încerc să-i 
explic cîteva lucruri de 
care el și soția lui „se 
jenează" să-i vorbească. 
Am angajat, într-o zi, a- 
ceastă discuție cu Nidu, 
care, deși are 15 ani, 
era departe de multe cu
noștințe elementare. Ig
noranța lui m-a surprins; 
explicațiile și îndrumările 
pe care i le-am dat au 
fost pentru el o adevărată 
revelație. Am discutat cu 
el despre atitudinea civi
lizată pe care trebuie s-o 
aibă băieții față de fete, 
despre sensul curat și 
înalt al noțiunii de iubi
re, despre seriozitatea și 
răspunderea de care orice 
tînăr trebuie să dea do
vadă în viața sentimen
tală ; i-am lămurit, cu 
tact, unele probleme așa- 
zis delicate, subliniind că 
pentru a cunoaște adevă
rata iubire, în viață tre
buie să respecți morala, 
deoarece dragostea este 
un simțămînt nobil și cu-

rat, care nu trebuie pân
gărit. Am convingerea că 
l-am făcut să înțeleagă 
unele lucruri.

Adolescentul cu care 
am stat de vorbă mă pri
vește de atunci cu alți 
ochi, simt că mă iubește 
mai mult. Probabil că 
s-au născut, la explicațiile 
și sfaturile ce i-am dat, 
sentimente pe care nu le 
avea cînd prietenia noas
tră se oprea la un cadou 
sau la un spectacol de 
teatru.

Iată de ce consider că 
prietenul meu a greșit 
cînd s-a jenat să discute 
cu propriul său fiu, „de- 
legînd" pe un altul s-o 
facă. Sînt convins că a- 
precierea și dragostea fi
lială a băiatului ar fi 
crescut și mai mult, s-ar 
fi dezvoltat o legătură 
sufletească și mai strînsă 
între ei.

Educația în familie este 
și trebuie să constituie 
o bază solidă în creșterea 
tineretului nostru, astfel 
încît unită cu educația 
din școală și din organi
zațiile de tineret să con
tribuie la formarea carac
terului, a personalității, a 
purității morale.

Dumitru PILAT 
economist
I.I.S. „Flacăra roșie"- 
București

Datele furnizate de di
feritele științe ou privire 
la dezvoltarea biopsihică 
și socială ne obligă să în
treprindem educația sani
tară încă din perioada an- 
tepreșcolară (O—3 ani), in- 
tensificînd-o ulterior, în 
perioada preșcolară (3—7 
ani) și, mai ales, în perioa
da școlară (7—18 ani).

Este oare posibil să rea
lizăm acest lucru la vîrsta 
mică ? Da. Nu numai po
sibil, ci și absolut necesar. 
Cum trebuie să se proce
deze la o astfel de vîrstă ? 
în primul rînd este bine 
să urmărim formarea u- 
nor priceperi și deprinderi 
elementare igienico-sani- 
tare în ceea ce privește 
curățenia corporală, ali
mentația, îmbrăcămintea 
și încălțămintea, jucăriile, 
somnul etc. Să acordăm 
deci toată atenția modului 
cum se joacă cei mici și, 
mai ales, relațiilor cu alți 
copii. Exemplul părinților 
și al altor persoane ma
ture poate să imprime o 
comportare pozitivă sau 
negativă. Să ne corijăm 
ținuta, limbajul, felul de a 
acționa. Copiii sînt foarte 
receptivi, spiritul lor de 
imitație este bine dezvol
tat, impresiile puternice 
sînt păstrate în memoria 
lor pentru întreaga viață. 
Cele mai dificile proble
me de educație sexuală le 
ridică însă elevii de 13—14 
ani, întrucît se află la o 
vîrstă crucială. Și totuși, 
pentru cei mai mulți pă
rinți, ei rămîn aceiași 
copii de altă dată. Eroare ! 
Părinții au datoria'de a 
cunoaște un minim de no
țiuni biologice și psihope- 
dagogice. Mai mult, ei 
trebuie să fie primii și cei 
mai apropiați îndrumători, 
sfătuitori. Este timpul ca 
părinții să lase la o parte 
așa-zisa pudoare, reticența 
greșit înțeleasă, rezer
vele legate de competența 
lor, scuzele de circum
stanță.

Predau și la clasele VI— 
VIII-a și în această calita
te am putut să urmăresc 
evoluția biopsihică și in
telectuală a elevilor din 
multe generații și în mo
mente diferite. Profesorii 
și părinții știu prea bine 
cîte dificultăți întâmpină 
unii elevi la învățătură și 
ce urmări disciplinare ne
dorite apar în epoca de 
început a pubertății. La
cunele existente în edu
cația copiilor și adolescen
ților sînt condamnabile 
din toate punctele de ve
dere, indiferent de cauzele 
care au generat asemenea 
carențe. Organele în drept

au întreprins prea puține 
măsuri în scopul realizării 
unor activități sistematice, 
bine organizate, pe linia 
educației de acest tip. In
troducerea temelor de e- 
ducație sanitară (și aceas
ta numai în cadrul orelor 
de dirigenție) și include
rea în planul de învăță- 
mînt a igienei la clasa a 
Vil-a și a educației cetă
țenești la clasa a VIII-a 
nu au adus revirimentul 
așteptat. Programa școlară 
pentru aceste obiecte nu 
prevede teme prin care să 
se urmărească formarea 
unei conduite corespunză
toare în viața personală și 
socială a viitorilor cetă
țeni și părinți.

Socotesc că ar fi bine să 
se elaboreze și să se in
troducă în școală manuale 
cu titlul „Cartea bunei cu
viințe", pentru clasele 
mici, „Educația morală", 
la clasele a IX-a, a X-a și 
anii I—IV de la liceele de 
specialitate și școlile pro
fesionale, iar la clasele a 
Xl-a, a XlI-a, precum și 
la anul V la liceele de spe
cialitate, „Noțiuni de etică 
și estetică". în această pri
vință, școala românească 
are o frumoasă tradiție. 
Se știe că odinioară în 
licee se preda ca obiect de 
învățămînț independent 
etica sau morala în clasa 
a VIII-a. De ce nu s-ar 
relua acest studiu în școa
la de acum ? în acest sens 
propun ca asemenea cu
noștințe să fie predate de 
învățători la clasele I—IV, 
de diriginți la clasele V— 
X, precum și de medicii 
școlari, într-o oră pe săp
tămînă. Sînt de părere ca 
la clasele mari acest o- 
biect să fie predat de pro
fesorii de psihologie, mai 
ales la clasele XI—XII și 
anul V la liceele de spe
cialitate, precum și de me
dicii școlari într-o oră dis
tinctă pe săptămînă. De 
asemenea, trebuie mărit 
numărul de ore la psiholo
gie în școala de cultură 
generală, incluzîndu-se și 
noțiuni elementare de psi
hologia copilului și de pe
dagogie, noțiuni absolut 
necesare elevilor care nu 
peste mulți ani vor avea 
la rîndul lor familii' și 
vor deveni părinți. Am 
dori ca în librării să apară 
cît mai curînd astfel de 
publicații, foarte utile pă
rinților, cadrelor didactice, 
copiilor și adolescenților.

Prof. Paul DICU
Școala generală nr. 5 
și Liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești

Sînt cazuri în care pă
rinții, amîndoi în cîmpul 
muncii, invocă lipsa de 
timp pentru a-și justifica 
neîmplinirea acestei da
torii. Făcută așa cum tre
buie și la vreme, educarea 
copilului în acest sens nu 
cunoaște impasul timpu
lui, pentru că această e- 
ducație trebuie începută 
la o vîrstă relativ mică, 
de zece-unsprezece ani, 
legat, de exemplu, de o 
plimbare sau o excursie 
în care să se explice ro
lul polenului, al albinelor, 
ce este fecundația — și 
de aici să se treacă la pri
mele noțiuni de diferen
țiere sexuală. Progresiv, 
o dată cu vîrsta și adecvat 
acesteia, toate explicațiile 
ce vizează instinctele să 
recunoască drept suport 
latura afectivă, ideativă a 
problemei. Făcută treptat, 
avînd continuitate în 
timp, educația copiilor nu 
va ridica probleme inso
lubile, vor putea fi evitate 
situațiile în care ambele 
părți încearcă o jenă pe
nibilă în abordarea aces
tei teme.

Pericolul se poate ivi și 
în cazul unei atitudini 
extremiste. Lipsa de tact 
și gradație poate incita 
mai mult decît ar fi de 
dorit, la vîrsta respectivă, 
curiozitatea copilului, care, 
căutând să și-o satisfacă, 
va deveni față de noi toc
mai înstrăinatul pe care 
nu ni-1 dorim. Este de la

sine înțeles că toate a- 
cestea presupun, obligato
riu, un climat familial să
nătos. Tot aici, credem, își 
găsește locul și recoman
darea ca, pe cît posibil, 
copiii să aibă o cameră a 
lor, înlăturîndu-se astfel 
situațiile în care ei ar a- 
sista și ar înregistra ca
racterele intime ale vieții 
părinților.

Și pentru că s-a discu
tat mult și se discută încă 
despre rolul și necesitatea 
cărților de educație a 
sexelor, am vrea să spu
nem cîteva cuvinte și la 
acest capitol. Așa cum au 
fost concepute pînă în 
prezent, aceste pretinse 
manuale de educație s-au 
dovedit a fi nefaste. Au 
insistat mult, dacă nu 
cumva exclusiv, pe peri
colul contractării unor 
boli. Adresîndu-se și ace
lora care în lipsa unei 
educații de bună calitate 
și a unei dirijări adecva
te au apucat căi greșite în 
rezolvarea impulsurilor 
instinctive, s-au preferat 
în locul sfaturilor, ame
nințări destructive. Tot 
atît de adevărată este însă 
necesitatea apariției unor 
cărți de educație a sexe
lor cu un conținut perti-< 
nent, pornind de la pre
mise științifice, scrise în- 
tr-un spirit sănătos, de 
către oameni competent!.

Dr. Nicolae DAMIAN

Nu ■ este exagerat a 
considera că de la vîrste 
foarte mici tineretul este 
inițiat, mai mult sau mai 
puțin corespunzător, prin 
comportarea părinților și 
ceea ce oferă strada, căr
țile, filmele, prieteniile a- 
supra unor noțiuni ele
mentare de relații dintre 
sexe.

Problema nu este însă 
simplă și devine tot mai 
complicată pe măsură ce 
amînăm trecerea' organi
zată la discutarea ei cu 
tinerii. Nu puțini sînt cei 
ce-și închipuie că totul 
s-ar reduce la predarea 
într-un cadru adecvat a 
cîtorva noțiuni de anato
mie și fiziologie. Aceasta 
este însă numai o latură 
a educației. Elementul 
principal îmi pare a fi mai 
curînd discutarea, dar nu 
într-un mod „moralizator" 
și adesea ipocrit, a rela
țiilor dintre băiat și fată 
în sensul sentimentelor de 
prietenie, al bucuriilor 
unui schimb de idei și al 
împărtășirii unui gust a- 
semănător pentru litera
tură, artă, muzică, al inte
reselor legate de atracția 
față de un anumit dome
niu de activitate profe
sională.

Pare uneori ciudat că 
această problemă, căreia 
oamenii tineri îi acordă o 
atenție deosebită, este 
practic discutată foarte 
puțin într-un cadru în 
care ar beneficia mai 
mult. Tinerii o discută în
tre ei. Dar adulții nu le 
oferă condițiile pentru 
a-și expune liber unele 
păreri — fie ele și greși

te — pentru a-și confrun
ta', anumite păreri, pentru 
a putea primi astfel (în 
nici un caz „povețe") su
gestii.' Problema relațiilor 
dintre sexe are nevoie de 
motive inteligente de dis
cuție conduSe de oameni 
cu experiență, capabili să 
permită tinerilor să des
copere ei singuri adevă
rurile vieții. Cîți diriginți 
s-au „aventurat" într-o 
asemenea discuție ? Cîți 
părinți și-ar „permite" să 
discute așa cu copiii lor? 
Literatura pentru tineret 
nu se atinge de problemă, 
iar informația științifică 
este paralizată de teama 
unor referenți care dove
desc o mai mare pricepe
re critică decît o forță 
constructivă 1

Uneori inițiative teme
rare nu au putut fi dusa 
la bun sfîrșit deoarece 
unui stil apropiat și acce
sibil mentalității tineri
lor i se găsea cusurul de 
a fi „cam libertin". Există 
și în prezent un material 
informativ imens asupra 
istoriei căsătoriei a cărui 
utilizare ar deschide un 
orizont larg de gîndire a- 
supra acestei probleme 
fundamentale a societății. 
A nu interveni precoce și 
activ în problemele edu
cației sexuale nu înseam
nă decît a lăsa pe tineri 
la cheremul celor mai an- 
tiștiințifice influențe și 
chiar al unor deprinderi 
periculoase, deoarece ei 
oricum sînt obligați prin I1 vîrsta și fiziologia lor „să
afle".

Dr. Alex. PESCARU

— Dacă eu însumi am 
fost scutit la vîrsta lui de 
asemenea sfaturi, cum i 
le-aș putea da ? întreba 
M. I., tatăl unui băiat de 
șaisprezece ani. Acesta 
din urmă fusese găsit în- 
tr-una din zile cu buzu
narele ticsite de fotografii 
ale vedetelor feminine de 
cinema. Cele cîteva cu
vinte așternute pe spatele 
unor fotografii trădau 
zbuciumul interioar al co
pilului. M. A., mama bă
iatului, se mira supărată : 
„Nici nu mă așteptam la 
așa ceva din partea lui. 
Și să nu-mi spună ni
mic ?!“. După care părinții 
au început să-și facă re
ciproc imputări și au a- 
juns la întrebarea care 
dintre ei ar fi fost mai 
indicat să se apropie de

copil, ținînd seama de fap
tul că acesta este băiat. 
De la început, mama își 
declina orice competen
tă. într-adevăr, este reco
mandabil, fără a consti
tui însă o lege, ca începu
tul să-1 facă tatăl în ca
zul unui băiat sau mama 
în cazul unei fete. Apro
pierile de sex facilitează 
mult abordarea problemei. 
Ar fi o greșeală însă să 
se exagereze impresia de 
conspirație familială uni
laterală.

Dar, ținînd seama de 
spusele lui M.I., ce putem 
pretinde de la părinți ? 
Le cerem să ia legătura 
cu școala, cu pedagogul, 
cu psihologul, cu medicul. 
Să se instruiască ei înșiși 
înainte de a se erija în 
rolul de educator.

Față de problemele ridicate în anchetă șt 
în scrisorile primxte la redacție, ne-am adresai 
Editurii medicale și Editurii științifice cu între
barea : „Ce lucrări ați publicat în 1966 și ce 
lucrări vor apărea curînd pe aceste teme ?”

Răspunsurile celor două edituri sînt aiît de 
sărăcăcioase, lista lucrărilor atît de anemică, 
încît eforturi'© editoriale în această materie sînt 
cu iotul și cu totul nesatisfăcătoare.

„Pentru uz intern, ne informează Editura me
dicală, după ce a enumerat cele trei lucrări 
apărute din 1961 pînă în 1965, în ajutorul lec
torilor care predau lecții de igienă în colecti
vități școlare, se utilizează 4 lecții elaborate de 
Inspectoratul sanitar de stat al orașului Bucu
rești... Acest material prezintă sumar... cîteva 
probleme disparate, fără a fi avizat de Mi
nisterul învățămîntului și deci fără a Ii folosit 
de cadrele didactice".

în concluzie, nu există o lucrare care să se 
adreseze adolescenților pe problemele igienei 
și educației sexelor și care să reprezinte și un 
sprijin în ce privește orientarea în aceste 
probleme a părinților și cadrelor didactice. 
Acest gol trebuie umplut cît mai repede, nu 
cu o lucrare, ci cu numeroase lucrări, întocmite 
de autori ccmpetenți șl corespunzătoare vîrste- 
lor cărora Ii se adresează.
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A CONSTRUCTORILOR

nu sînt inevitabile

INFORMAREA TEHNICĂ

Zilele trecute, în Capitală a avut loc un in
structaj cu tehnicieni din domeniul documentă
rii și lucrători din bibliotecile tehnice ale uni
tăților de construcții, organizat de către Centrul 
de documentare pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare.

Comunicările prezentate și discuțiile au scos 
în evidență obiectivele și căile optime pentru 
informarea tehnică a constructorilor. De aseme
nea, au fost relevate tendințele moderne în ac
tivitatea de informare tehnică, prezentîndu-se 
unele dintre metodele înaintate aplicate în țara 
noastră și în străinătate.

Constructorii de mașini de la uzinele „Inde
pendența** 1 din Sibiu au realizat noi tipuri de uti
laje între care ciocane pneumatice de nituit și 
dăltuit și un polizor, toate portative, care vor 
contribui la mecanizarea operațiilor respective 
în secțiile de cazangerie, construcții metalice, na
vale și de material rulant. Pentru secțiile de tur
nătorie au fabricat un bătător pneumatic, de a- 
semenea portativ, care se întrebuințează la în- 
desarea pămîntului în formele de turnare. O 
mare utilizare are pompa de vid realizată la 
Sibiu. Experimentările făcute au dovedit-o aptă 
și pentru industriile minieră, chimică și alimen
tară, fiind folosită îndeosebi pentru producerea 
vidului necesar în diferite instalații industriale, 
precum și la transportul aerului umed, gazelor 
și aburilor.

bune în activitatea de conducere pe 
care o desfășoară, ceea ce se re
flectă în sporirea producției și în
tărirea economică a cooperativelor 
agricole respective. Convingătoare 
în această privință sînt rezultatele 
obținute de cooperativele agricole 
Buzescu, raionul Alexandria, Mo- 
delu, raionul Călărași, Bujoreni, 
raionul Drăgănești, Făcăeni, raio
nul Fetești, Putineiu, raionul Giur
giu, Radu-Vodă, raionul Lehliu, și 
altele ai căror președinți au fost 
școlarizați și desfășoară cu multă 
pricepere activitatea de conducere.

Din analiza făcută rezultă însă că 
dintre președinții și brigadierii care 
au fost școlarizați la cursurile de 
pînă la un an, de la încheierea 
cooperativizării și pînă în prezent, 
numai 66 la sută mai ocupă func
țiile pentru care au fost pregătiți. 
Restul nu au fost promovați de con
siliile de conducere respective deoa
rece nu au corespuns sau nu au fost 
sprijiniți și stimulați în îndepli
nirea sarcinilor ce le-au revenit. A-
ceasta ne arată că nu a existat răs
punderea cuvenită pentru recru
tarea în vederea școlarizării â celor 
mai capabili cooperatori pentru 
funcțiile de conducere. în viitor, în 
centrul preocupărilor Uniunilor 
noastre raionale, trebuie să punem 
cu mai multă tărie problemele 
recrutării și selecționării cu grijă 
a cadrelor care vor fi școlarizate.

Incepînd cu anul 1966 cursurile 
de scurtă durată pentru președinți 
și brigadieri pe o perioadă de 5—8 
luni nu s-au mai ținut. Consider 
că problema școlarizării cadre
lor de conducere din coopera
tive pe o perioadă mai lungă 
trebuie să stea în continuare în 
centrul preocupărilor uniunilor co
operatiste și ale consiliilor agricole, 
deoarece aceasta are o deosebită 
importantă pentru întărirea econo
mică a cooperativelor agricole de 
producție. Propun să se analizeze 
posibilitatea organizării acestor 
cursuri pe lîngă liceele agricole, 
unde există cadre didactice compe
tente care să predea disciplinele 
de specialitate, manualele și mate
rialele didactice necesare. Tot aici 
ar putea fi pregătiți brigadieri zoo- 
tehniști și hortiviticultori pentru 
care este necesară o pregătire mai 
lungă. Nu ar fi rău, după părerea 
mea, să se studieze posibilitatea ca 
unele cadre cu pregătire medie din 
cooperativele 
urma cursurile 
facultățile de 
ce privește șefii de echipă, consi
der că ei pot fi pregătiți prin în- 
vățămîntul agrozootehnic de masă 
și la ciclurile de aprofundare a cu
noștințelor agricole organizate în 
cooperative, iar pe măsură ce se 
vor crea condiții vor putea fi șco
larizați prin cursuri organizate pe 
o perioadă de pînă la 5 luni.

In vederea împrospătării cunoș
tințelor profesionale, uniunea re
gională va acorda o atenție mai 
mare instruirii președinților, bri
gadierilor și contabililor prin 
cursuri de scurtă durată la Casa 
agronomului. O parte din briga
dierii zootehniști și tehnicienii care 
se ocupă cu îngrășarea taurinelor 
vor urma cursuri speciale pe lîngă 
gospodăriile agricole de stat, care 
au asigurate asemenea îngrășătorii. 
Tot aici vom școlariza șefi de echi
pe și chiar îngrijitori.

Ridicarea pregătirii profesionale 
a cadrelor de conducere din coope
rativele agricole este un factor im
portant în ridicarea agriculturii 
cooperatiste pe trepte tot mai 
înalte.

(Agerpres)

Tn zona Industrială a Buzăului. 
s*au conturat construcfllla Impu
nătoare ale unul nou șl Impor
tant obiectiv Industrial al planu
lui cincinal: fabrica de zahăr, cu 
o capacitate de prelucrare de 
3 000 tone sfeclă In 24 ore. Noua 
fabrică, a cărei construcfle a în
ceput tn august 1965, urmează 
să Intre în funcțiune în semestrul 
II al anului viitor. în lunile care 
au trecut de la începerea lucră
rilor propriu-zlse, consfrucfla fa
bricii a înaintat înfr-un ritm sus
ținut ; pînă în prezent s-au exe
cutat lucrări care depășesc un 
sfert din volumul total al Investi
ției. Din analiza acllvităfll colec
tivului, Acestui șantier., se des
prind anumite elemente pozitive 
în organizarea, conducerea șl 
desfășurarea lucrărilor, care me
rită să fie reliefate.

și ingi-

șantiere, 
fost îm-

Ceea ce trebuie relevat în pri
mul rînd sînt inițiativa și energia 
cu care a acționat conducerea șan
tierului pentru a asigura pregăti
rea corespunzătoare a execuției, lu
crările de organizare precedîndu-le 
pe cele de bază. în acest scop, s-a 
apelat la experiența acumulată pe 
alte șantiere, adaptînd-o, bineînțe
les, la condițiile specifice ale noii 
investiții.

— „Cum era și firesc — ne-a 
spus ing. Lazăr Orenștein, inginer 
șef adjunct — am început cu exe
cuția diferitelor lucrări absolut o- 
bligatorii: organizarea de șantier, 
rețele subterane, drumuri de acces, 
linii de cale ferată. în funcție de 
volumul lucrărilor au fost asigu
rate materialele, utilajele și forța 
de muncă necesare. Lucrările se 
desfășoară pe loturi dotate cu toate 
mijloacele tehnice necesare și înca
drate cu un număr corespunzător 
de muncitori, tehnicieni 
neri“.

Spre deosebire de alte 
aici loturile de lucru au 
părțite pe zone, în ordinea proce
sului tehnologic al viitoarei fa
brici. Un lot execută obiectivele le
gate de primirea și depozitarea ma
teriei prime și materialelor auxi
liare, altul — hala de fabricație. 
Al treilea lot execută obiectivele 
unde se va usca și depozita pro
dusul finit, iar al patrulea — uti
litățile și instalațiile conexe. O a- 
semenea organizare asigură o sin
cronizare mai judicioasă a execu
ției, sporește răspunderea construc
torilor pentru respectarea terme
nelor și calitatea lucrărilor.

Efectele acestui mod de organi
zare sînt evidente. Pe șantier s-a 
lucrat într-un 
excepția anumitor 
au lipsit o serie 
parte din obiective 
gata : depozitul de 
voarele de melasă, 
ferată și remiza de 
hala de fabricație s-a început să 
se monteze mai devreme utilajele 
și instalațiile tehnologice, iar la 
termocentrală — montarea cazane- 
lor este în avans față de grafice. 
Pînă acum pe șantier s-a realizat 
93 la sută din planul anual de in
vestiții, preliminîndu-se depășirea 
lui.

ritm susținut (cu 
perioade cînd 
de materiale), 
fiind aproape 
zahăr, rezer- 

liniile de cale 
locomotive. în

Cînd se acționează

într-un front comun

La construcția fabricii de zahăr, 
beneficiarul, proiectantul și con
structorul, cu toate subantreprizele 
sale, au format un front comun, 
acționînd prompt și operativ în 
rezolvarea problemelor legate de 
bunul mers al lucrărilor. Cu mici 
excepții, proiectantul — Institutul 
de proiectări pentru industria ali
mentară — a predat la timp docu
mentația tehnică. în prezent șan
tierul dispune și de o mare parte 
din proiectele pentru lucrările a- 
nului viitor. Nepotrivirile sesizate, 
ca și înlocuirea unor soluții cu al
tele mai eficiente s-au rezolvat cu

pa condusâ de
rupător de 220

CE

operativitate, proiectanții fiind de
seori prezenți pe șantier. Edificator 
este următorul exemplu. Pentru 
structura magaziei de borhot us
cat, proiectul prevedea bolțari de 
beton pretumați pe șantier, care 
apoi trebuiau asamblați cîte 4 bu
căți și montați. Aceasta determina 
o serie de operații în plus. După 
un studiu făcut de , proiectant și 
constructor, s-a trecut la confec
ționarea unor grinzi întregi, cît di
mensiunea halei. Rezultă de aici 
însemnate economii și scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor cu 
aproape 45 de zile. Sau un alt 
fapt. Cele 3 silozuri de zahăr au 
termen de predare în decembrie 
1967. Analizînd posibilitățile de 
execuție ale șantierului și privind 
în perspectiva grăbirii ritmului de 
realizare a acestor obiective, con
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DIN EXPERIENȚA

FABRICII

DE ZAHĂR
DIN BUZĂU

structorul și beneficiarul au soli
citat proiectantului să predea mal 
înainte documentația. Cererea lor 
a fost acceptată. în prezent se lu
crează la fundațiile silozurilor 
(unele fiind gata) și la pregătirea 
cofrajului glisant. Aceasta înseam
nă un mare cîștig de timp, o folo
sire mai rațională a forței de 
muncă în perioada de iarnă.

Beneficiarul și-a îndeplinit cu 
răspundere îndatoririle. El a spri
jinit șantierul în procurarea di
feritelor materiale, s-a ocupat 
de asigurarea la timp a utilajelor 
și instalațiilor tehnologice. Onora
rea la termen a comenzilor a fost 
urmărită îndeaproape la fiecare' 
furnizor, căutîndu-se pe cît posibil 
livrarea utilajelor în avans față de 
datele prevăzute. Ca urmare, șan
tierul dispune acum de necesarul 
de utilaje, primind înainte de ter
men și unele care urmează să fie 
montate în anul viitor. S-au creat 
astfel condiții de a se trece mai 
devreme la montarea utilajelor în- 
tr-o serie de construcții ale noii 
fabrici.

In activitatea factorilor care con
tribuie la construcția fabricii de 
zahăr de la Buzău s-au încetățenit, 
ca o metodă permanentă, anali
zele comune lunare și uneori bilu
nare asupra stadiilor fizice ale lu
crărilor. Important este că cu a- 
cest prilej nu se discută activita
tea de construcții în general, ci se 
face o analiză temeinică asupra 
mersului lucrărilor la fiecare o- 
biectiv și lot, stabilindu-se măsu
rile concrete ce se impun. Aplica
rea acestor măsuri este urmărită 
îndeaproape de conducerea șantie
rului și de beneficiar.

în cadrul măsurilor de dezvoltare a 
uzinelor „Electroputere" din Cra
iova, în ultimul timp a intrat în 
funcțiune o fabrică nouă de apa- 
rataj electric. în fotografie : echi- 

Dumitru Olteanu 
kV—12 000 MVA, 

fabrică

montînd un 
produs în

între- 
noua

Foto : R. Costln

Actul conducerii

A
a devenit

un instrument eficient

S-a dovedit în practică că acti
vitatea pozitivă a unui șantier 
— desfășurată de regulă pe un 
mare teritoriu și, deseori, în con
diții grele — este condiționată de 
îmbunătățirea sistematică a meto
delor și stilului de conducere. Pen
tru șantierul de la Buzău, legea de 
bază în conducerea execuției lu
crărilor o constituie graficele, toa
te forțele constructorilor fiind ca
nalizate în direcția scurtării ter
menelor de punere în funcțiune a 
obiectivelor. De două ori pe săptă- 
mînă în ședințe operative se con
fruntă în mod amănunțit graficele 
cu situația realizării lucrărilor, pu- 
tîndu-se stabili din mers măsuri 
eficiente, atunci cînd se constată 
neajunsuri.

— „Aceste ședințe — spunea 
tov. Alexandru Păduraru, secreta
rul comitetului de partid — nu se 
fac de dragul ședințelor, ci pentru 
a nu lăsa ca deficiențele să treneze, 
pentru a concentra forțele spre ur
gentarea lucrărilor. Iată un caz. 
Nu de mult, ritmul lucrărilor de 
montaj la hala de fabricație și la 
alte obiective era frînat de lipsa 
anumitor utilaje și materiale. La 
o „operativă" s-a ridicat această 
problemă, arătîndu-se că transpor
tul materialelor la punctele de lu
cru se face defectuos. Soluția a 
fost găsită : repartizarea unui nu
măr sporit de mijloace de trans
port. Chiar de a doua zi, la punc
tele de lucru respective au fost a- 
sigurate necesarul de utilaje și ma
teriale, precum și unele rezerve".

Conducerea șantierului are per
manent în vedere faptul că îndru
marea eficientă a activității con- 

' structorilor și mentorilor nu este 
posibilă fără o cunoaștere, pînă în 
cele mai mici amănunte, a situației 
de la fiecare lot și punct de lucru 
în parte. în acest scop, inginerul 
șef și adjuncții săi răspund de 
cîte un lot, urmărind zilnic, îm
preună cu cadrele de conducere 
ale loturilor, stadiul fizic al lucră
rilor. In acest mod, îndrumarea se 
face în cunoștință de cauză, cu 
efecte practice concrete și ime
diate.

în activitatea de conducere a 
șantierului au existat și anumite 
„puncte slabe". Cu un plus de ini
țiativă, s-ar fi putut rezolva mai 
de mult și mai economic problema 
aprovizionării șantierului cu agre
gate. Deși rîul Buzău este în a- 
propiere, multă vreme agregatele 
au fost aduse de la Doaga (regiu
nea Galați) și de la Găești, cu chel
tuieli mari de transport. Abia în 
ultimul timp șantierul a amenajat 
pe rîul Buzău a balastieră cu in
stalațiile aferente, de unde și-a a- 
sigurat și rezervele de agregate 
pentru timpul nefavorabil.

★

Ne-am oprit asupra cîtorva as
pecte ale activității șantierului fa- 

ntr-o zi, cu cîtva timp în 
$ urmă, brigada de petroliști, 

care lucrează la sonda nr. 
k—50-Boldești a întreprinderii 

de foraj Ploiești nu a mai 
putut continua în bune condiții să
parea sondei. Iată cauza, așa cum 
reiese ea din „jurnalul" sondei; di
ficultățile provocate de structura 
geologică a straturilor traversate. 
Timpul irosit pentru readucerea fo
rajului sondei ia normal, ca 
și consumurile suplimenta
re de materiale și chimica
le au încărcat prețul de 
cost stabilit cu aproape 
370 000 lei. Unele cadre teh
nice și economice de la sec
torul de foraj Boldești și de 
la întreprinderea amintită 
înclină să creadă că dificul
tățile au fost inevitabile, că 
ele nu puteau fi prevenite 
și înlăturate mai repede.

Și în alte întreprinderi 
de foraj este susținută ideea 
fatalității „complicațiilor" 
la sonde. Specialiști de 
prestigiu susțin însă, pe 
bună dreptate, că forajul 
sondelor, organizat și e- 
fectuat într-un mod ști
ințific, pe baza tehnicii 
actuale, oferă diferite metode 
de lucru eficiente, care pot 
birui dificultățile în săparea 
sondelor pe anumite struc
turi petroliere. Tov. Ion Aldea, 
inginer șef al întreprinderii de fo
raj Rm. Vîlcea, ne-a relevat că în 
ultimii ani s-au cheltuit suplimen
tar însemnate fonduri, din cauza 
unui fenomen specific zonei Ciu- 
rești : pierderea masivă a fluidu
lui de foraj în anumite straturi. 
„Inițial, la fiecare sondă se încer
cau diferite soluții de remediere, 
într-un mod oarecum empiric, pre- 
lungindu-se cu 2—3 luni timpul 
stabilit pentru săparea sondelor, 
ceea ce provoca amplificarea prețu-

I
Ar fibricii de zahăr de la Buzău, 

eronat să se creadă că totul merge 
ca ceasul pe acest șantier, că nu 
mai apar poticneli și rămîneri în 
urmă în execuția anumitor lucrări 
de construcție, în aprovizionarea 
cu materiale și organizarea muncii. 
Dar am socotit că ceea ce este po
zitiv predomină și trebuie să fie 
dezvoltat, generalizat în competiția 
cu timpul a constructorilor. Și 
cînd afirmăm acest lucru nu ne 
gîndim numai la activitatea viitoa
re a șantierului din Buzău, ci și la 
alte unități de construcții care, cre
dem, pot învăța din experiența 
acumulată de colectivul de aici.

Nicolae CUCUI I

Izvorul unui venit
de 2,5 milioane lei

Membrii cooperativei 
agricole din Movileni s-au 
convins din proprie expe- 

' riență că sectorul zooteh
nic aduce mari venituri și, 
ce este important, în tot 
timpul anului. Ca urmare, 
noi am mărit necontenit 
numărul de animale. Coo
perativa are în prezent 
820 taurine, din care 210 
vaci și juninci, 680 porci, 
3 000 oi și 4 000 păsări 
pentru livrare. O dată 
cu sporirea efectivelor, 
ne-am îngrijit și de îm
bunătățirea condițiilor de 
furajare și îngrijire — 
factor de mare însemnă
tate pentru sporirea pro
ducției de lapte, carne 
etc. în medie pe coopera
tivă am realizat, pînă la 
15 noiembrie, cîte 2 950 li
tri lapte de la fiecare 
vacă furajată, avînd pers
pective să obținem pînă 
la sfîrșitul anului 3150 
litri, față de 2 500 litri cît 
a fost prevăzut. Și la oi 
am obținut o producție 
bună : 60 litri lapte pe cap 
de oaie, față de 45 litri 
cît era prevăzut în plan. 
Realizînd aceste pro
ducții, noi am putut vin
de statului 3 500 hectolitri 
lapte față de 3 000 hecto
litri cît a fost contractul 
inițial. Am mai livrat, de 
asemenea, 450 de porci 
grași — cu 50 mai mult 
decît fusese stabilit, 200 
taurine îngrășate, 4 000 
păsări și alte produse. 
Sectorul zootehnic ne-a 
adus astfel un venit de 
2 300 000 lei, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului a- 

lui de cost pe metru forat. Pe par
curs, speoialiștii noștri și brigăzile 
de sondori au cîștigat experiență 
în combaterea complicațiilor".

în ce constă ea ? S-au întocmit 
hărți geologice pentru localizarea 
zonelor cu dificultățile cele mai 
pronunțate, s-au instruit brigăzile 
de foraj pentru a ști cum să lucreze 
în cazurile de accidente și s-au 
cristalizat cîteva procedee pentru 
lichidarea pierderilor noroi.

Printre acestea se numără și pom
parea de ciment cu o priză mai ra
pidă, prin adausul unei cantități de 
aproximativ 3 la sută ipsos, proce
deu inițiat de cîțiva ingineri și teh
nicieni din întreprindere. Elemen
tul științific, care a intervenit prin 
desprinderea unor concluzii și sin
tetizarea experienței dobîndite de 
la o sondă la alta, s-a dovedit esen
țial pentru creșterea vitezelor de 
avansare și reducerea cheltuielilor 
de forare a sondelor din zona Ciu- 
rești. Anul acesta, la sondele 
săpate aici, timpul destinat re
zolvării complicațiilor s-a redus 
aproape la jumătate față de anul 
trecut, scăzînd totodată și cheltu
ielile suplimentare.

Complicațiile la sonde provoacă 
totuși pierderi însemnate în în
treprinderile de foraj. La Trus
tul de foraj Pitești s-au în- ■ 
registrat pe zece luni 14 300 ore 
de oprire a instalațiilor- și cheltuieli 
suplimentare de aproape 11 mili
oane lei. La întreprinderea de foraj 
Ploiești, pierderile bănești datorate 
complicațiilor la sonde se ridică la 
peste 14 milioane lei.

„La fiecare sondă intervine un 
grad mai mare sau mai mic de in
certitudine, de necunoaștere a fe
nomenelor ce pot avea loc în timpul 
forajului, ne spunea tov. ing. Nico
lae Constantinescu, șeful serviciu
lui geologic de la întreprinderea 
de fqraj Ploiești. Esențial este însă 
câ în toată perioada săpării sonde
lor să fie luate asemenea măsuri de 
prevedere, încît să se preîntîmpine 
într-o măsură elementul surpriză, 
iar dificultățile geologice să fie în
vinse în minimum de timp. în acest 
domeniu avem multe de făcut. Noi 
știm, de exemplu, că într-o zonă a 
sectorului Berea există tendința de 
manșonare a prăjinilor. Dacă la 
sondele de aici am avea din timp 
anumite materiale și 
pentru tratarea fluidelor de foraj, 
între care carboximetilceluloză, 
s-ar lucra cu viteze de avansare 
sporite și, ceea ce e mai important, 
s-ar evita avarii tehnice deosebit 
de costisitoare".

Despre acest element important 
al asigurării condițiilor favorabile 
lucrului pe diferite structuri petro
liere ne-au vorbit și cadre de con
ducere de la Trustul de foraj 
Pitești. La multe sonde din regiune 
trebuie să se lucreze cu fluide grele, 

chimicale

cesta să se ridice la peste 
2 500 000 lei. în rîndurile 
de față vreau să arăt cum 
am ajuns noi la asemenea 
rezultate.

Condițiile naturale pe 
care le avem sînt aceleași 
ca în multe alte unități 
din regiunea Iași. Am în
treprins însă unele mă
suri a căror aplicare stă 
în putința oricărei coope
rative agricole. în primul 
rînd este vorba de selec
ție. Pentru obținerea unei 
producții zootehnice bune, 
nu ne-am rezumat numai 
la creșterea numărului de 
animale, ci ne-am îngrijit 
și de organizarea raționa
lă a selecției individuale 
și pe rase. Urmărind atent 
această acțiune, am reușit 
să lotizăm, prin selecție, 
vacile din rasele brună și 
bălțată românească la fer
ma din satul Potîngeni, 
iar restul la cea din satul 
Larga-Jijia. In ce priveș
te oile am înmulțit numai 
rasele cu lînă fină și se- 
mifină, știut fiind că a- 
cestea dau producții mai 
mari, de calitate mai bu
nă, ceea ce, în ultimă 
instanță, înseamnă veni
turi sporite pentru coope
rativă.

Factorul care a condi
ționat în măsură hotărî- 
toare rezultatele amintite 
a fost îmbunătățirea per
manentă a bazei furaje
re. Cum am procedat, bu
năoară, în acest an ? în 
apropierea fermelor am 
repartizat terenuri cores
punzătoare, astfel încît să 
putem obține fînurile ne-

cesare pentru iarnă șl 
furajele pe care 
lele le consumă 
verde. Aici au 
zervate pentru 
de hectare de lucernă, iar 
45 ha au fost destinate 
culturilor pentru masă 
verde, din care 15 ha lu
cernă. Pentru nutrețurile 
verzi, sau cele destinate 
însilozării folosim în fie
care an și culturi duble, 
pînă la 50 ha. Lucrate cu 
grijă, terenurile respective 
asigură producții bune. 
In acest an am reușit să 
adunăm pentru iarnă 550 
tone fînuri și 1 800 tone 
furaje siloz. Dispunem și 
de 70 tone tăiței uscați 
pe care îi vom melasa cu 
apă și uruieli și-i vom a- 
mesteca cu grosiere toca
te. în fiecare an reparti
zăm sectorului zootehnic . 
și importante cantități de 
furaje concentrate.

O dată puse la punct a- 
ceste probleme, am trecut 
încă cu cîțiva ani în urmă 
la aplicarea unor metode 
superioare de hrănire și 
îngrijire a animalelor. 
Bunăoară, în tot timpul 
anului hrănim vacile nu
mai la iesle. Islazul repar
tizat asigură animalelor 
doar hrană suplimentară, 
este folosit numai ca loc 
de plimbare. Vara, prin
cipala hrană a vacilor o 
constituie masa verde, iar 
iarna nutrețurile însiloza- 
te și fînul, în special fînul 
de lucernă. Apoi, atît iar
na cît și vara, nu lipsesc 
niciodată din rații uruie- 
lile, pe care le adminis-

anima- 
ca masă 
fost re- 
fîn 60

avînd greutăți specifice mai mari 
de 1,7 kg/dmc. Prepararea acestora 
necesită barită flotată, pe care uni
tățile nu o au mereu la dispoziție. 
Din lipsă de barită, în luna noiem
brie au existat aici sute de ore de 
opriri în funcționarea instalațiilor 
de foraj. Cum se explică deficien
tele în aprovizionarea cu materia
lul respectiv ? — l-am întrebat pe 
tov. Vasile Juncu, inginer șef ad
junct al trustului.

— Sistematic, forul nostru tute
lar ne reduce din cantitățile ceru
te. Ni se spune că, în prezent, ca
pacitatea fabricii de barită de la 
Tulcea nu face față cerințelor.

Din cîte am aflat, neajunsurile 
în acest domeniu nu sînt de azi, de 
ieri. Ele se mențin de mult timp. 
Tocmai de aceea este necesară o in
tervenție operativă din partea mi
nisterului pentru eliminarea defici
ențelor existente în organizarea a- 
provizionării tehnico-materiale a 
întreprinderilor de foraj. Orice o- 
prire în funcționarea instalațiilor 
din lipsă de barită sau de alte chi
micale poate genera avarii și com
plicații deosebit de costisitoare. Ho- 
tărîtoare pentru bunul mers al son
delor în foraj este și asigurarea 
unei asistențe tehnice competente 
la toate brigăzile de sondori și în 
toate schimburile.

— La noi s-a făcut propunerea 
de a se repartiza maiștri de 
schimb, la fiecare din sondele care 
pun probleme grele în timpul fora
jului — ne-a spus tov. Nicolae Po
pescu, inginer șef al întreprinderii 
de foraj Ploiești. Dar, în ultimii ani 
au fost pregătiți foarte puțini mai
ștri și tehnicieni; astfel că abia 
asigurăm un singur maistru la fie
care brigadă.

Situația în acest domeniu este 
dificilă în majoritatea -întreprinde
rilor și trusturilor. întreprinderea 
de foraj Rm. Vîlcea, de iextemplu, 
are astăzi 23 brigăzi de sondori, dar 
numai 16 dintre ele sîrrbcepnduse 
de maiștri cu calificare. 8Se mai 
poate vorbi, în aceste copdiții, de 
o asistență tehnică satisfăcătoare, 
la nivelul cerințelor impuse de pro
gresul continuu al tehnologiei de 
forare a sondelor ? în ultimas vreme 
ministerul a preconizat hibele mă
suri în vederea înlăturăriilcBcestui 
neajuns. Ele ar trebui duserla ca
păt cît mai operativ, .lieico

Am reținut din discuțiile avu
te și alte propuneri intere
sante pentru micșorarea efectului 
negativ al complicațiilor la sonde. 
Tov. ing. Vasile Voicu, șef de ser
viciu la întreprinderea de foraj 
Ploiești, socotește că va trebui gă
sită o tehnologie de lucru adecvată 
forajului sondelor ce traversează 
straturi drenate. Inginerul șef al 
Trustului de foraj Pitești, ing. 
Gheorghe Vlad, a cerut să se ur
genteze construirea, experimenta- 

trăm In funcție de pro
ducție, cîte 2,500—4 kg pe 
zi la fiecare vacă. Hrăni- 
rea și adăparea, ca de 
altfel și mulgerea și între
ținerea se fac după un 
program bine stabilit, pe 
care îl respectă fiecare 
îngrijitor.

Noi avem posibilități 
mari pentru a spori, în 
continuare, producția zoo
tehnică. Faptul că mulgă
torii Petru Plugaru, Elena 
Scăfiță, Gheorghe G. Con- 
durache, Florin Rîpă și 
alții au realizat pînă a- 
cum 
4 000 
vacă 
putem ridica și mai mult 
nivelul mediu al produc
ției.

Rezultatele obținute 
sporirea efectivelor, 
creșterea producției și

între 3 500 litri și 
litri de la fiecare 
furajată, arată că

în 
în 
a 

veniturilor constituie pen
tru cooperatorii noștri un 
îndemn de a dezvplta 
mai departe sectorul zoo
tehnic. în planul de per
spectivă s-a prevăzut ca, 
pînă în 1970, să ajungem 
la 350 vaci cu lapte și 1 500 
porci. Sînt, de asemenea, 
posibilități să obținem 
producții și mai mari de 
lapte, carne, lînă. Consiliul 
de conducere a hotărît să 
se ocupe și mai mult de 
activitatea în sectorul zoo
tehnic pentru ca acesta 
să aducă venituri bănești 
și mai mari.

ing. Adrian IONEL
președintele cooperativei 
agricole Movileni 
raionul lași
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rea și aplicarea dispozitivului pro
pus de Institutul de cercetări fo
raj-extracție din Cîmpina pentru 
determinarea zonelor cu pier
deri de noroi. Alți specia
liști s-au referit la necesita
tea organizării unui mai intens 
schimb de experiență între unități 
pentru răspîndirea metodelor celor 
mai eficiente de forare a sondelor 
cu dificultăți geologice, întăririi la
boratoarelor de analiză a fluidelor

de foraj din întreprinderi. Propu
nerile formulate sînt interesante și 
merită a fi luate în considerație.

Chiar dacă complicațiile la Sonde 
sînt legate de specificul structuri
lor și apar, în general, în mod ne
prevăzut, este clar că ele nu sînt 
o fatalitate, împotriva cărora nu se 
poate face nimic. Depinde de stră
duința întreprinderilor și trusturi
lor petroliere, Ministerului Petro
lului, de a asigura asemenea con
diții, de a lua măsuri ca ele să fie 
preîntîmpinate ori rezolvate ope
rativ și cu cheltuieli minime.

Ing. Nicolae PANTILIE

(Urmare din pag. I)

agricole să poată 
fără frecventă la 
specialitate. în
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Teatrele
populare 
la început 
de stagiune

Se ce sînt rămase fti urmă

construcțiile pentru 
învațuniîntul profesionul?

După cum se știe, legea pentru 
adoptarea planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe 
anii 1966—1970 prevede, între altele, 
calificarea prin școli a 584 mii de 
cadre, dintre care 334 mii munci
tori calificați și 130 mii cadre cu 
pregătire medie. In vederea reali
zării acestor sarcini, statul a alocat, 
în cursul anului 1966, între altele, 
suma de 233,7 milioane lei pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a învățămîntului profesional, 
tehnic și mediu de specialitate — 
îndeosebi pentru construirea unor 
noi localuri. Un prim bilanț realizat 
după primele trei trimestre indica 
însă că ministerele tutelare au fo
losit doar în proporție de 54 la sută 
fondurile ce le-au fost puse la dis
poziție în scopul amintit, iar unele 
analize atestă că și în prezent rit
mul de lucru este cel puțin tot atît 
de nesatisfăcător ca și acum cîte
va luni. Care sînt cauzele ?

La Ministerul Minelor, de pildă, 
bilanțul construcțiilor școlare este 
aproape încheiat. în cursul acestui 
an a fost terminat un cămin cu 300 
de locuri pe lîngă Grupul școlar 
minier din Petroșeni, în orașul Mol
dova Nouă s-a dat în folosință un 
nou local, unde va funcționa un 
liceu de cultură generală destinat 
copiilor din această regiune mi
nieră, recent au fost construite mai 
multe școli de mineri, iar alte lu
crări au fost „atacate" și urmează 
să fie gata anul viitor. în primele 
10 luni, fondurile anului 1966 re
partizate construcțiilor școlare au 
fost utilizate în proporție de peste 
80 la sută și există toate condițiile 
ca graficul de lucru să fie integral 
respectat pînă la sfîrșitul anului. O 
situație tot atît de bună poate fi 
întîlnită și la alte ministere.

La Ministerul Industriei Chimice 
există însă un dosar unde sînt 
păstrate mai multe rapoarte și a- 
drese. Cele mai multe dintre aceste 
acte relevă sub formă de referate și 
rezoluții pe marginea a cinci 
obiective de construcții școlare in
cluse în planul anului 1966, ig
norarea unor norme de responsa
bilitate elementară. Să ne oprim 
asupra cîtorva.

în orașul Turnu Măgurele s-a 
prevăzut construirea unui local 
pentru o școală profesională șl un 
liceu de specialitate. Acestei lu
crări i-au fost repartizate cinci mi
lioane de lei, care însă vor rămîne 
neatinși. Cauza ? „Se analizează" 
încă cea de-a șaptea variantă a 
stabilirii amplasamentului. „Se a- 
nalizează" e un fel de-a spune, 
pentru că, în prezent, și această 
tentativă e consumată, ultima so
luție fiind aproape abandonată. De 
același tratament se bucură și alte 
obiective din planul de lucru, de 
pildă, localurile destinate unor 
școli și cămine școlare din Pitești, 
Năvodari și Tulcea.

O situație deosebită are noul lo
cal de școală, prevăzut să se con
struiască în București, pentru elevii 
unui liceu de specialitate și ai u- 
nor școli profesionale și tehnice cu 
profil chimic. După ce a optat pen
tru una din cele două variante 
ale amplasamentului, indicate de 
organele de sistematizare a orașu
lui București, Ministerul Industriei 

I Chimice a început să ceară apro
barea Consiliului Superior al Agri
culturii, în folosința căruia intra te
renul ales. Urmează o perioadă de 
4—5 luni punctată de cereri, refu
zuri, reveniri, discuții și schimburi 
de adrese la capătul căreia, pe la 

. finele lui aprilie a.c., se ajunge la 
un acord general. Cuvintelor de 
voie bună le urmează recomandă
rile de întocmire a documentației 
tehnice, dar după o altă perioadă 
de timp se constată că documenta
ția efectuată de „IPROBUC" (Insti
tutul de proiectare a orașului 
București) este practic inaplicabi
lă întrucît depășea cu mult investi
țiile afectate acestei lucrări. 
„IPROBUC"-ul s-a supărat la 11 
mai și a refuzat să execute o altă 
documentație, ministerul a apelat 
atunci la „IPROCHIM" (Institutul de 
proiectări chimice) și acesta, bu
curos, a prezentat la 1 iulie o do
cumentație mai ieftină cu 5 mi
lioane decît prima. Iată însă că 
C.T.S. (Consiliul tehnico-științi- 
fic), un alt organism al a- 
celuiași minister, a respins și 
această documentație căreia îi lip
sea acordul de principiu al „Sane
pidului". La 18 august a fost obți
nut, în sfîrșit, acordul Sanepidului 

' și toate celelalte vize necesare. Se 
părea că toată lumea începe să 
răsufle ușurată și, într-adevăr, a 
răsuflat ușurată... pînă cînd, prin 
luna octombrie, s-a constatat că, 
de fapt, instalațiile de încălzire 
prevăzute 
construite 
proiectați, deoarece termoficarea, 
pe care se scontase aprioric, abia 
peste doi ani va fi amenajată în 
zona amplasamentului. Școala va 
avea nevoie, așadar, de o termo
centrală proprie, pentru a cărei 
proiectare și instalare sînt necesa
re noi aprobări și vize. Și astfel to
tul s-a luat de la început... Această

nu vor putea fi 
potrivit parametrilor

modalitate de lucru are drept conse
cință perspectiva ca pînă la 
sfîrșitul anului să fie folosiți doar 
1,5 milioane de lei din cei 21 
milioane repartizați în acest an 
Ministerului Industriei Chimice pen
tru construcții școlare.

Cînd se discută pe tema cons
trucțiilor, toată lumea este de acord

că organizarea și desfășurarea cu 
bune rezultate a lucrărilor presu
pun dintru început prezența unui 
organ coordonator în cadrul fie
cărui minister... Deosebirile de opi
nii apar însă cînd se ridică concret 
problema identificării organului 
coordonator și a stabilirii precise 
a atribuțiilor sale. în cadrul Mi
nisterului Energiei Electrice, ca să 
ne referim la 
nează, ca în 
acest gen, o 
și învățămînt.
atribut nu pare așa de străin cons
trucțiilor de școli, firesc, pentru a 
primi informațiile necesare, te a- 
dresezi acestei direcții. Aici însă 
nu există o situație precisă a sar
cinilor de construcții școlare și a 
stadiului îndeplinirii lor, așa că 
ești invitat să consulți dosarele di-

un exemplu, funcțio- 
fiecare instituție de 
direcție de personal 
Cum cel de-al doilea

recției „Plan și organizarea mun
cii". Pe această cale am aflat că 
pînă la data de 1 noiembrie 
utilizate doar 7 milioane din 
18,7 milioane planificate 
acest an pentru construcțiile 
lare. Alte informații referitoare la 
măsurile întreprinse pentru recupe
rarea a ceea ce mai poate fi recu
perabil din pierderi, și mai ales, 
la ceea ce se preconizează pentru 
pregătirea omogenă și unitară, încă 
de pe acum, a tuturor lucrărilor 
viitoare, nu pot fi obținute.

— Și totuși, cine răspunde con
cret de sarcina unei construcții 
școlare ?

— De fapt — ne răspunde ing. 
Chivu Mihai, director adjunct al 
Direcției plan și organizarea mun
cii, — fiecare lucrare, executîn- 
du-se pe lîngă o anumită unitate 
economică, aparține direcției gene
rale căreia i se subordonează în
treprinderea respectivă.

—• Iar pe ansamblul planului de
partamental ?

La această întrebare firească, 
răspunsul întîrzie. Probabil și pen
tru faptul că în ministerul mențio
nat, și nu numai aici, problema 
construcțiilor de școli este foarte 
rar analizată ca o chestiune de 
sine stătătoare. Este adevărat, fie
care minister are în planul său 
anual numeroase lucrări, cărora 
trebuie să le acorde o atenție sus
ținută. în contextul volumului tutu
ror investițiilor, construcțiile școlare 
ocupă doar o mică parte. Dar 
acesta nu poate fi un motiv ca ele 
să nu se bucure de atenția con
stantă a conducerii ministerelor.

erau 
cele 

în 
șco-

Recent, Teatrul popular al 
sindicatului combinatului si
derurgic Hunedoara a prezen
tat întîia premieră a noii sta
giuni — piesa „Fiicele" de Si- 
donia — Drăgușanu. Numeroși 
siderurgiști hunedoreni i-au 
aplaudat pe tovarășii lor de 
muncă — jurnaliști, oțelari, 
laminoriști, funcționari care 
își dedică orele libere pasi
unii pentru arta scenică — 
interpretînd personajele aces
tei lucrări din dramaturgia 
românească contemporană.

In întreaga țară, cele un
sprezece teatre populare ale 
sindicatelor și așezămintelor 
culturale și-au deschis sau își 
deschid în aceste zile noua 
stagiune cu piese ale autorilor 
români clasici sau contempo
rani. La Teatrul popular din 
Lugoj a fost prezentat specta
colul „Omul care a văzut 
moartea" de Victor Eftimiu. 
Acest colectiv de artiști ama
tori, cu vechi și trainice tra
diții, se pregătește să sărbă
torească, la începutul anului 
viitor, un semnificativ jubi
leu : 125 de ani de activitate 
teatrală românească de ama
tori pe plaiurile bănățene. In 
vederea aniversării, artiștii 
amatori lugojeni pregătesc un 
spectacol cu piesa „Focurile" 
de Magda Isanos și Eusebiu 
Camilar.

La Teatrul popular din Me
diaș, primul gong al noii sta
giuni a marcat premiera cu 
piesa „Anonime" de Al. Voi- 
tin, iar la Teatrul popular din 
Plopeni cu „Idolul și Ion A- 
napoda" de G. M. Zamfires- 
cu. De succes s-a bucurat, de 
asemenea, premiera care a a- 
vut loc la Teatrul popular al 
sindicatului Uzinelor metalur
gice Cugir cu „Mușcata din fe
reastră" de Victor Ion Popa, 
în care rolurile principale au 
fost interpretate de rectifica
torul Gheorghe Cristescu, 
controloarea tehnică Ana Ban- 
ciu, elevul Liviu Marița.

Demn de menționat este și 
faptul că fiecare teatru popu
lar are programat în reperto
riul actualei stagiuni cîte un 
spectacol alcătuit din piese în
tr-un act aparținînd în special 
dramaturgiei originale.

Victor BÎRLĂDEANU

rintre realizările 
f w Harței fotografice 

țara noastră 
se numără un 
șir de albu

me consacrate frumuse
ților și bogățiilor pa
triei. Unele dintre aceste 
albume — în majoritatea 
lor publicate de Editura 
Meridiane — constituie 
adevărate monografii în 
imagini ale unor teritorii 
sau unități geografice, 
cum ar fi, de pildă, litora
lul, Delta, ori peșterile 
României și vietățile mul
timilenare ce se gă
sesc în aceste imense 
și variate cavități sub
terane. O altă specie 
ar intra în grupul u- 
nor studii mai volumi
noase, cu subiecte mai 
vaste, cum ar fi albumul 
consacrat Capitalei, cel 
consacrat României, cel 
cuprinzînd evoluția arhi
tecturii în țara noastră. In 
sfîrșit, un album pe care 
îndeosebi l-am admirat, 
este cel în care cea mai 
mare parte a ilustrațiilor 
sînt în culori, cum de alt
fel era normal, destinat 
cunoașterii „Florilor din 
România".

Toate albumele sînt în
soțite de diverse texte 
care, deși utile, n-aș pu
tea zice că sînt de valoa
re egală, și nici că s-a 
avut în vedere la redac
tarea lor o metodă uni
tară. Astfel, cîteva dintre 
ele încep cu scurte prefe
țe, unele semnate de Tu
dor Arghezi, altele de 
Mihai Beniuc sau de Geo 
Bogza, texte ce poartă, 
evident, marca acestor 
remarcabili autori. Dar 
multe prefețe au un ca
racter prea general, oa
recum decorativ, și au un 
slab raport cu conținutul 
volumului. Textul pe care 
îl caută cititorul este cel 
ce prezintă și însoțește 
imaginile ; dar aceste 
texte sînt supărător de 
inegale, și prin concepție, 
si prin realizare. Cu mult 
mai bune sînt cele ce 
constituie studii amănun
țite de caracter științific, 
cum sînt cele care înso
țesc albumul de arhitec
tură, cel despre peșteri, 
cel despre petrol și gaze 
naturale, și mai ales cel 
despre florile României. 
Celelalte dau adesea 
impresia unor strofe liri
ce în proză, asemănătoa
re celor pe care unii zia
riști grăbiți și expeditivi, 
obișnuiți să iasă repede 
din încurcătură, le scriu 
pe un colț de masă și le 
trimit apoi la revistele, de

I
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multe ori foarte îngădui
toare.

Legătura necesară în
tre legendă și ilustrație 
este uneori atît de palidă, 
o slabă aluzie și nu 
precizare, încît ea 
contează. Acesta

o 
nu 

mi se 
pare unul din defectele
care ar trebui să dispară, 
ca și faptul că la cîteva 
albume lipsesc tabla de

mente remarcabile, printre 
care se găsesc exempla
re de arhitectură și de 
pictură decorativ mura
lă cum ar fi complexul de 
clădiri în care se află as
tăzi arhivele statului, an
samblul arhitectural de la 
Cotroceni, bisericile Sta- 
vropoleos, Kretzulescu, 
Doamnei, Mitropolia etc. 
Chiar într-un album con-

PUicTE orveDERE

materii și cea de ilustrații, 
și multe din aceste ilustra
ții sînt pur și simplu ne
numerotate.

O lipsă dezagreabilă 
am mai simțit-o în albu
me înfățișînd, fie Capita
la, ori România, iie o re
giune importantă, și unde 
s-au lăsat la o parte nu
meroase monumente isto
rice. Este cu totul surprin
zător să vezi, de pildă, în 
albumul despre București, 
că singurul vestigiu din 
lunga istorie a Capitalei 
țării noastre se mărgineș
te la Hanul lui Manuc, 
care nu trece nici măcar 
de sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea. Nu înțelegem ce 
a putut determina, și pe 
autor, și editura să lase 
la o parte atîtea monu-

■ s:>
18,00 — Pentru copii:

— Ala-Bala
— Pe aripi de legendă.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Buletinul circulației rutiere.
19.30 — Dicționar de personaje. Litera F (I).
20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Jurnal 

de bord (II).
21,35 — Interpreți de seamă : soprana Bella Rudenko.
22,00 — Un bilet la alegere... Examen muzical cu Enrico 

Fanciotti.
22.30 — Telejurnalul de noapte.

Efortul lui Ion Gheorghe 
de a ancora în stări esen
țiale, de a surprinde fața 
nevăzută a lucrurilor, de a 
angaja poezia în dezbateri 
cu caracter etic, evident și 
în Cariatida, se continuă fi
resc și în Nopți cu lună pe 
Oceanul Atlantic, atestînd 
încă o dată predilecția, aș 
spune programatică, a poe
tului pentru dimensiunile 
neidilice ale vieții. Structu
ral, pare a fi un suflet fră- 
mîntat, tumultuos, dominat 
de întrebări, de probleme. 
Se simte, dimpotrivă, atras, 
ca de o forță magnetică 
suverană, de laturile con
tradictorii ale existenței, de 
zonele necercetafe, ocolite, 
unde (metaforic vorbind) 
apele se aleg de uscat. Că
lătoria pe ocean (produ- 
cînd altora, în prim plan 
estetic, senzația sublimului, 
născut din contemplarea 
spațiilor nesfîrșiie, a liniști- 
lor și furtunilor marine) e, 
pentru el, prilej de medita
ție filozofică și etică pe te
ma vieții, a morții, a rela
țiilor între oameni, a condi
ției psihologice aparte ce-l 
individualizează pe cel des
părțit o vreme de ai săi, de 
patrie, de certitudinile ofe
rite de uscat. Negreșit, ex
periența încercată de Ion 
Gheorghe, locuind șase luni 
pe un vas de pescuit româ
nesc, aflat în largul ocea
nului, e înainte de toate 
una de ordin spiritual, 
„scrisorile esențiale" (cum 
e subintitulat volumul) ne- 
fiind altceva decît expresia 
imediată (și de aceea, pro
babil, nu întotdeauna și 
exemplar de îngrijită) a 
reacției trăite de poet în 
cutare sau cutare moment 
al călătoriei sale. Reacție 
nu e, poate, bine spus. 
Căci, în fapt, cartea trans
mite mai degrabă stări de 
spirit, frămîntări, neliniști 
care cuprind făptura umană 
în fot ceea ce are ea sen
sibil. A le inventaria pe toa-

edftură se pot adresa cu 
încredere că vor fl satis
făcute.

Deși contactul cu diferi
te albume de fotografii 
artistice mi-a lăsat o plă
cută impresie, nici unul 
din ele nu mi-a dat în a- 
semenea măsură convin
gerea lucrului făcut cu 
dragoste, cu pasiune și cu 
pricepere, ca cel despre 
„Florile din România". 
Și alegerea subiectelor, 
imens de variate, 
este și flora noastră, 
textul, și fotografiile în 
culori au fost făcute 
perechea Rodica 
Bichiceanu și doctor Mir
cea Bichiceanu, Par- 
curgînd acest admirabil 
ansamblu, atît de siste
matic organizat, însoțit de 
un foarte necesar și bine 
gîndit tabel recapitulativ, r 
am conchis că metoda de 
lucru care a stat la baza 
albumului cu flori ar pu
tea să fie generalizată, 
începînd cu textele, clar și 
atent redactate, și sfîr- 
șind cu numele popular 
al sutelor de plante, pre
zentate în formele lor 
cele mai autentice, totul 
ne îneîntă, ca ceva cu 
care am încetat de a mai 
fi obișnuiți, dar care 
vine la ocazii, căci își 
origini îndepărtate 
adînci în imaginația 
adevărat 
porului.

închei 
adînc de 
nală. Nenumăratele 
strucții, unele 
tezie supremă, 
coșurile înalte 
nilor gigantice 
tria noastră, altele 
contră, de o mare delica
tețe, și răspîndind în ju
rul lor o atmosferă pură 
și luminoasă, trec una 
după alta înaintea ochi
lor, în fotografii de o acu
ratețe rară, ca și vederile 
din natură, atît de varia
te, de îneîntătoare și de 
surprinzătoare, îți dau o 
impresie ce te înalță par
că, căci toate sînt ale 
noastre și au fost făcute 
de sutele de mii de mîini 
ale poporului muncitor de 
la sat și de la oraș, mai 
toate în ultimii 20 de ani, 
lucru care mi s-ar fi pă
rut cu neputință dacă n-aș 
fi fost martor la ele. Și de 
aceea poate, între albu
mele pe care le-am exa
minat, mi-au plăcut cu 
mult mai mult cele din a- 
fara Capitalei, despre 
locuri și orașe pe care s-a 
întîmplat să le cunosc 
acum 30—40 de ani prin 
călătorii, și pe care le văd 
atît de schimbate astăzi și 
atît de demonstrative pen
tru o viață tot mai civi
lizată.

cum
și

de 
Rarău

sacrat arhitecturii, pri
mul capitol, ocupîndu-se 
de „tradițiile arhitecturii 
românești", este — și din 
punctul de vedere al tex
tului, și din cel al repro
ducerilor de fotografii — 
inferior celorlalte capito
le, foarte bine făcute. Bă
nuiesc chiar că unele 
ilustrații stat copiate după 
clișee mai vechi, ceea ce 
le dă o tonalitate cenu
șie.

Comparativ vorbind, fo
tografiile în culori nu sînt 
de calitatea celor alb-ne- 
gru, cu excepția celor din 
volumul despre flori, și 
mai ales a copertei micu
lui volum despre Sighișoa
ra, unul din cele mai reuși
te, în care ilustrația în cu
lori este superbă. In plus, 
fotografia în culori se do
vedește fără necesitate și 
fără importanță deosebi
tă : o scenă de restau
rant, cu cîteva persoane 
la o masă, un interior de 
oficiu public, o vedere 
banală din natură, sau 
ceva asemănător, cînd cu 
mult mai mult ne-ar in
teresa, nu asemenea su
biecte, care s-ar putea 
ușor imagina și după o 
vedere 
vedere 
creerii 
tă, din 
terior de uzină, o scenă în 
care marea mulțime în 
costume variate ar lăsa 
cu totul o altă impresie 
decît aceeași scenă în 
alb-negru, săli de muzee.

Mulți dintre fotografii 
ale căror lucrări sînt cu
prinse în aceste volume 
se dovedesc foarte ta- 
lentați și numele lor me
rită să fie reținute. îi în- 
tîlnim adesea pe I. Mi- 
clea, pe Hedy Ldffler, 
Mendrea, Dan Grigorescu, 
Iarovici șl alții. Este si
gur, deci, că există un 
grup important de foto
grafi, amatori sau profe
sioniști, la care casele de

fertilă a

re- 
ar9

Și 
cu 

po-

în alb-negru, cît o 
splendidă din 

munților, din Del- 
peșteri, ori un in-

Mihai IORDĂNESCU

pe oceanul

țărm inima. Cînfacul acesta 
e cînd odă, cînd elegie : 
„Numai zeii mă găsesc di
mineața la porțile lor ; / 
stau îngenuncheat lîngă 
steagul sufletului tău și 
plîng, / adorm 
resfrele lor și 
dimineața : /
strigă peșterile 
auzit, / o iubes

„Nopți cu lună

ION GHEORGHE
....... .. ............................. ............. —.................- ... .... ■ ■■ --------- .. —

Atlantic^
ml se pare inoperant, 

de cele mai
te 
mai ales că, 
multe ori, ele nu se consti
tuie în forme de manifesta
re pură, ci ca realități ex
trem de complexe. Există 
însă cîteva care, prin repe
tare obsesivă, se relevă ca 
leit-mofive. Printre ele, mai

persistentă, reprezentînd în
tr-un fel axul sentimental 
al cărții, e, fără îndoială, 
așa cum remarcă și I. D. 
Bălan în cronica sa din 
Luceafărul, cea a dorului 
(de soție, de copil, de 
locurile natale, într-un cu- 
vînt de fot ceea ce poate 
concretiza ideea de patrie). 
Dacă alte stări, poate mai 
inanalizabile, nu cunosc 
totdeauna expresia cea mai 
clară posibil (e prezentă o 
anume obscuritate cînd 
trăirile sînt difuze), dorul, în 
schimb, izbucnește răscoli
tor, în versuri antologice, 
ca în aceste pasaje des
prinse din a patra „esen-

w &
||| -

fială' (Scrie-m! șl eu voi da 
sau nu voi da semn) : 
„Scrie-mi, trimite-mi pa
chete de cuvinte de-acasă 
— /grele, ca sacii de pă- 
mînt, scrisorile tale spre 
mine ; / nevămuite le voi 
vărsa pe masa de muncă, 
pe pernă, / le voi lua dimi-

neafa cu apă, le voi mușca 
pe pline, / cuvintele fale, 
scrisorile tale de dorul de 
mine 
cînd
nu se mai știu, / cînd nu se 
mai recunosc de-aproape 
ce-și sînt zi de zi —/ răpeș
te cuvintele lor și le suferă 
de la-nceput / plînge-le 
pînă le dai fața mea de 
bărbat curajos, / și scrie-mi, 
trimite-mi saci grei de pă- 
mînt părintesc". Pe o anu
me dimensiune a lui, volu
mul e, de fapt, un cîntec 
de dragoste adresat patriei, 
umanității, muncii, dar mai 
ales femeii-Penelope, de 
către marinarul ce-și lasă pe

— II ...răpește, 
alții adorm sau

sub fe- 
mărturisesc 
o iubesc, 
care m-au 

auzit, / o iubesc, plîng pă
sările, două cîte două pe 
creangă, / o iubesc, urlă 
leul făvălindu-se pe ni
sipurile arabe, / o iu
besc, strigă apele, neștiind 
nici ele pe cine-ar putea să 
iubească / o iubesc, o iu
besc, o iubesc, se-aude e- 
coul în fîntîna de lapte-a 
copiilor". (Văd pietrele 
zeilor umede de plînsul 
tău). Stare esențială, dorul 
animă speranța, aduce în 
memorie peisajul și realită
țile de acasă, îngăduindu-i 
poetului să le opună celor 
deslușite pe alte meridiane. 
Nu sînt, firește, unicele 
stări relevabile în volum, 
așa cum nici modurile de a 
le materializa artistic nu 
sînt, nici vorbă, doar cele 
utilizate în fragmentele re
produse. Tonalitatea e, în 
genere, epistolară, materia 
e organizată în funcție, nu 
afîf de legile elocinței, cît 
de acelea ale fluxului senti
mental și ale oscilațiilor me
moriei afective, instrumen
tul predilect e metafora 
spontană. Nu sînf greu de 
izolat, în atari conglomerate, 
nici expresia nefinisafă, nici 
pasajul parazitar, dar nici 
(mai 
mare 
nală, 
ciază 
zonanțe sufletești, sau des
chid neobișnuite unghiuri 
de percepție. Temperament 
liric de loc simplificabil, Ion 
Gheorghe se află cu acest 
volum în plină evoluție ar
tistică.

ales 1) momentele de 
prospețime emofio- 

cînd vorbele aso- 
valori cu infinite re-

Aurel MARTIN

cu un sentiment 
mîndrie națio- 

con- 
de o fan- 
cum sînt 
ale mași- 
din indus- 

din

Scenă din comedia „Pentru alții 
proastă, pentru ea deșteaptă" 
de Lope de Vega, prezentată în 
premieră la Teatrul de Stat 

din Arad

DIN RIO — cinemascop : PATRIA
21, BUCUREȘTI - 8,45; 11; 13,30; 16;

• OMUL
12; 15; 18; 
18,30; 21.
O FANTOMELE SE GRĂBESC: REPUBLICA (com
pletare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului ro
mânesc) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 MINUNATA ANGELICA — cinemascop : FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, BUCEGI — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 (la ultimele două cinematografe com
pletarea George Coșbuc, cîntărețul pămîntului ro
mânesc), MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FLOREASCA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la ambele 
completarea Invizibilul vizibil.
« CIMARON — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• MOARTEA UNUI CICLIST : CINEMATECA — 
10; 12; 14.
© FEMEILE — cinemascop : CAPITOL (completa
re Scoica) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
® FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : LUMINA (com
pletare Năică și barza) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, COSMOS (completare O noapte de vis) — 
16; 18,15; 20,30, PACEA (completare Putna 500) — 
15,45; 18; 20,15.
9 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop t 
VICTORIA — 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30, Grivița — 
9; 11,15; 15,15; 17,45; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• ÎNVĂȚĂTORUL : CENTRAL (completare Soarele 
rănit) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
» IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : UNION
— 9,45; 12,30; 15,15.
9 VIOLENȚĂ ÎN PIAȚĂ : UNION (completare Put
na 500) — 15,15; 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9.
O CÎINELE DIN BASKERVILLE: DOINA (com
pletare în orașul lui Pușkin) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
O SĂLBATICII DE PE RÎUL MORȚII — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ nr. 19 — RAPSODIE UNGARĂ : TIM
PURI NOI —- de la 9—21 în continuare.
© WARLOCK — cinemascop : GIULEȘTI (comple
tare Orizont științific nr. 6) — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30, ARTA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. 
© LAGUNA DORINȚELOR : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 14; 16; 18; 20.
• TUNELUL — cinemascop : EXCELSIOR (com
pletare 6 000 de ani) — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45,

MODERN (completare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30: 
16,30; 18,45; 21.
® CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : DACIA 
— de la 9—19,30 în continuare, VIITORUL — 16;
19.30.
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 9,30; 12,30.
0 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : 
BUZEȘTI (completare Protectoratul păsărilor) — 
15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 11; 15; 17,45;
20.30.
© NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : UNIREA (com
pletare Fabula) — 15,30; 18-20,30.
® CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : VITAN — 15,30; 
18; 20,15, CRÎNGAȘI (completare Ziua recoltei) — 
15,30; 18; 20,30.
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI: 
MUNCA — 10; 12,30.
® VREMEA ZĂPEZILOR : MUNCA (completare 
Fermenții la lucru) — 16; 18,15; 20,30.
® FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
POPULAR (completare Dimensiuni) — 10,30; 15,30: 
18; 20,30, FERENTARI — 10; 15; 17; 19; 21.

® Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : MARIA STUART — 19, (sala Studio) : PA
TIMA ROȘIE — 19,30.
® Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20. 
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CASA 
BERNARDEI ALBA — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC 
AL IV-LEA — 19,30.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : TURCARET — 20 
® Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19 30 
a Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂ
RIEI SALE — 16, NOTA ZERO LA PURTARE — 19,30.
® Teatrul Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala 
din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTER
NAȚIONAL — 19,30.
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Consfătuire privind
perfecționarea

Semnarea unor acorduri
între România și Guineea

superior
Joi dimineața, în aula Institu

tului de Științe Economice „V. I. 
Lenin" din Capitală au început 
lucrările unei consfătuiri privind 
perfecționarea în continuare a în- 
vățămîntului superior economic din 
țara noastră. Consfătuirea reuneș
te un mare număr de specialiști, 
cadre didactice, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, lucrători din aparatul de 
stat.

Participanții dezbat timp de 
două zile probleme cuprinse in
tr-un amplu referat întocmit de o 
comisie numită de Ministerul în- 
vățămîntului.

La lucrări participă tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al P.C.R., Ma

nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Teoreanu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în
vățămîntului, Mihail Roșianu, pre
ședintele Uniunii Sindicatelor din 
instituțiile de învățămînt și cul
tură.

Consfătuirea a fost deschisă de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului. Prof. dr. docent Ma
rin Lupu, rectorul Institutului de 
Științe Economice „V. I. Lenin“ din 
București, a expus raportul Comi
siei de analiză, instituită de Mi
nisterul învățămîntului.

Pe marginea referatului au ur
mat discuții.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

La Consiliul de Miniștri au fost 
semnate, joi seara, Protocolul pri
vind colaborarea economică și teh
nică, Acordul comercial și de plăți 
și Acordul de colaborare științifi
că și tehnică între Republica So
cialistă România și Republica Gui
neea.

Din partea română documentele 
au fost semnate de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, iar din partea guineeză de 
Diakite Moussa, ministrul comer
țului exterior și al băncilor din 
Guineea.

La solemnitatea semnării au luat 
parte Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Giosan, Ștefan Bălan, miniștri, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului

★

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Guineea, con
dusă de Diakite Moussa, membru 
al Biroului Politic Național al Par
tidului Democratic din Guineea, 
ministrul comerțului exterior și al 
băncilor, a vizitat joi dimineața 
Institutul agronomic „N. Bălcescu" 
din București. Oaspeții au avut o 
convorbire cu rectorul, acad. Eu
gen Rădulescu, și cu membri ai 
conducerii institutului, care i-au

afacerilor externe, membri ai con
ducerii altor ministere.

Au participat membri ai dele
gației de partid și guvernamenta
le a Republicii Guineea.

După semnare, Gheorghe Cioară 
și Diakite Moussa au rostit scurte 
cuvîntări.

★
în seara aceleiași zile au fost 

semnate între întreprinderile ro
mâne de comerț exterior Auto- 
Tractor și Mașini Export, pe de o 
parte, și întreprinderea guineeză 
Agrima, pe de altă parte, contrac
te privind livrarea în Guineea a 
400 de tractoare, precum și cami
oane, mașini agricole, excavatoare, 
rulouri compresoare etc.

Livrarea tractoarelor va avea loc 
în cursul lunilor decembrie 1966 
și ianuarie 1967.

★

Informat despre organizarea și o- 
rientarea învățămîntului agronomic 
în țara noastră, activitatea de cer
cetare științifică ce se desfășoară 
în institut, condițiile de învățămînt 
și de trai asigurate studenților.

în vizita la institut, delegația a 
fost însoțită de Nicolae Toader, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P. C. R.

(Agerpres)
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TELEGRAME EXTERNE

Lucrările

Coiigresohi P. M. S. II

Pictura franceză modernă în re- 
’ produceri — expoziție organizată 

de Comitetul de Stat pentru Cul- 
' tură și Artă în sala Kalinderu din 

Capitală, al cărei vernisaj a avut 
loc joi la amiază, prezintă peste 
90 de reproduceri după picturi 
semnate de 50 de artiști francezi. 
Printre numele figurînd pe aceste 
lucrări pot fi întîlnite cele ale lui 
Corot, Courbet, Monet, Renoir, 

j Gauguin, Câzanne, Matisse, Bra
que, Chagall și ale altor pictori 
francezi.

La deschidere, pictorul Brăduț 
Covaliu, secretar al Uniunii artiș
tilor plastici, și Jean Louis Pons, 

1 ambasadorul Franței la București, 
' au rostit scurte cuvîntări.

Joi seara a plecat spre Mosco
va o delegație a Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, con
dusă de prof. univ. Ion Creangă, 
rectorul Universității „Alexandru 
loan Cuza“ din Iași, membru al 
Biroului C.N.A.P., care, la invita
ția Comitetului Sovietic pentru A- 
părarea Păcii, va face o vizită în 
U.R.S.S.

(Agerpres)

DIMII OfFIiIT DE TOVARĂȘUl 

CHIW STOICA R CINSTEA DELEGAțlE 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A REPUBIICII GUINEEA
E *
f începînd de joi, Institutul de pe- 
I trol, gaze și geologie din București 
| găzduiește expoziția „Imagini din 
J Polonia", organizată de Ministerul 
I învățămîntului cu prilejul sărbă- 
) toririi unui mileniu de la întemeie- 

rea statului polon.
I La vernisaj au asistat funcționari 
I superiori din Ministerul învățămîn- 
t tuîui și Ministerul Afacerilor Ex- 
| terne, cadre didactice din învăță- 
| mîntul superior bucureștean, stu- 
i denți.
| Cu acest prilej, au rostit scurte 
î cuvîntări acad. Nicolae Petrulian, 
f rectorul Institutului de petrol, gaze 

și geologie, și Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone.

Expoziția cuprinde aproape 60 
' fotografii reprezentînd aspecte in

dustriale și social-culturale din 
Varșovia și alte mari orașe polo- 

| neze.

I *
f Joi seara, ambasadorul Republi

cii Cuba la București, Manuel Yepe 
Menendez, a oferit un cocteil, cu 
prilejul turneului întreprins în 
țara noastră de Baletul Național 
din Cuba.

i La cocteil au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, șefi ai u-

. nor misiuni diplomatice.
BBSSBSSBMHBDBnHHBUHSnSSBEBSBSBSSKB

LISTA DE CIȘTIGURI

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 NOIEMBRIE 1966

Timpul probabil pentru zilele de 
3, 4 și 5 decembrie a.c. în țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul țem- 
porar noros. Vor cădea precipitații 
locale mai ales în jumătatea de 
nord a țării. Vîntul va sufla po
trivit din vest. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, pe alocuri mai coborîte, iar 
maximele între zero și 10 grade. 
Ceață dimineața și seara. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu, ce
rul temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit din vest, 
Temperatura în creștere ușoară. 
Ceață dimineața și seara.

(Urmare din pag. I)

Distinsul nostru președinte, to
varășul Ahmed Seku Ture, 
poartă pentru partidul și guvernul 
României o afecțiune reală și o 
mare prietenie. Am venit aici pen
tru a cunoaște bine România, oa
menii săi, țara și toate realitățile 
din ea și putem spune că noi am 
fost covîrșiți de tot ceea ce am 
văzut. Am găsit un popor mobili
zat într-o mare operă de reali
zări economice, sociale și cultu
rale, progrese pe care am putea să 
le considerăm gigantice, într-o pe-

ii

la depunerea pe obligațiunile C.E.C. 
cu ciștiguri
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1 00974 37 100 000 100 000
1 23835 26 75 000 75 000
1 02353 36 50 000 50 000
1 57195 21 25 000 25 000
1 18103 41 10 000 10 000
1 01341 38 5 000
1 03880 06 5 000
1 12676 02 5 000
1 13139 20 5 000
1 38083 25 5 000
1 46822 24 5 000
1 50344 32 5 000 35 000
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60 633 02 2 000
60 865 22 2 000
60 985 26 2 000 360 000
60 180 29 1 000
60 785 01 1 000 120 000

600 42 22 800
600 63 36 800
600 79 30 800 1 440 000

2 112 Total 2 215 000

j Meciul de fotbal
[ ROMÂNIA—

fi radiodifuzată

Ier III, Dan, Deleanu, Mocanu, 
I. Popescu, Ghergheli, Dobrin, 
Iancu, Pîrcălab, Frățllă, Drl- 
dea, Lucescu, Badea, C. Radu. 

Desfășurarea reprizei a doua 
a meciului va fi transmisă pe 
programul I, cu începere de 
Ia ora 15,30.

® Repriza a ll-a va

Ieri a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre Nicosia, echipa de 
fotbal a României, care va în- 
tîlnl sîmbătă reprezentativa 
Ciprului, în cadrul Campiona
tului european. Au făcut de
plasarea următorii jucători: 
Daicu. Ionescu. Popa. Nunwell-

rioadă minimă de timp în care ele 
au fost realizate.

Republica Guineea a obținut in
dependența de-abia de acum opt 
ani, a arătat vorbitorul. în timpul 
acesta, ea a întîmpinat multe difi
cultăți. Imperialismul internațional, 
foarte agresiv, a întreprins măsuri 
pentru a sabota suveranitatea și 
independența sa. însă acestea sînt 
încercări zadarnice.

Subliniind faptul că Guineea se 
află în rîndul statelor care luptă 
împotriva imperialismului inter
național, șeful delegației guineeze 
a arătat că ea sprijină lupta po
porului vietnamez pentru indepen
dență și suveranitate. Ea este pre
gătită să-și aducă toată contribu
ția sa in măsura în care poporul și 
guvernul Republicii Democrate 
Vietnam o vor cere.

Aici în România noi am găsit 
principii directoare ale partidului 
și ale guvernului care corespund 
întrutotul punctelor noastre de ve
dere și conduitei noastre, ca și 
concepției noastre în ce privește 
relațiile cu celelalte popoare, iar 
conducătorii de partid și de stat 
pot fi siguri că vor găsi în poporul 
guineez un prieten și un frate 
■loial, care își va îndeplini toate 
angajamentele sale pentru trium
ful democrației, libertății și păcii 
în lume.

în încheiere, oaspetele a toastat 
în sănătatea conducătorilor Româ
niei, pentru prosperitatea și ferici
rea poporului român.

(Agerpres)

...Și acum, să pornim pe itine
rarul zonei industriale constăn- 
țene. Primul popas la între
prinderea de morărit și panifica
ție. Este o fabrică înzestrată cu 
mașini și utilaje moderne, de 
mare productivitate, care în 24 
de ore produce și trimite spre 
localitățile litoralului 80 tone de 
pîine în șapte sortimente și 15 
tone biscuiți. Datorită înaltului 
grad de automatizare aici lu
crează doar 11 muncitori pe 
schimb. Alături de aceasta se 
află întreprinderea integrată de 
lină, ale cărei produse au debutat 
de curînd pe piață. Intrată parțial 
în funcțiune în trimestrul III al 
anului 1965 cu secțiile de fila
tură și țesătorie, această între
prindere va ajunge la sfîrșitul a- 
cestui an să producă cu întreaga 
capacitate (producția anuală: 
3 600 tone lînă spălată, 1 400 tone 
pale de lînă, 1 046 tone fire lînă 
cardată și 2 400 000 m p țesături). 
Pentru recuperarea unui produs 
care pînă acum se pierdea — la- 
nolina — a fost montată o insta
lație specială. Se prevede dez
voltarea în viitor a acestei fa
brici.

Un alt obiectiv important al a- 
cestei zone industriale este fabrica 
de celuloză și hîrtie Palas, care 
realizează anual 15 000 tone de 
celuloză prin valorificarea paie
lor. Din anul 1965, aici a început 
să producă și o secție de hîrtie 

‘ de mare capacitate. în viitorul 
apropiat fabrica va fi extinsă.

De pe acum se conturează alte 
întreprinderi ale acestei zone in
dustriale. în primul rînd centrala 
electrică de termoficare cu o pu
tere instalată de 100 M W, care 
în 1970 va funcționa cu întreaga 
capacitate. Ea va furniza, pe 
lîngă energie electrică, aburul și 
apa încălzită pentru întreprinde
rile din zona industrială și blocu
rile de locuințe din oraș. Se află 
într-un stadiu avansat construcția 
fabricii de mobilă și furnire care 
va produce anual 10 milioane 
m p furnir și 20 000 garnituri de 
mobilă.

în perspectivă, planul de dez
voltare al acestei zone prevede 
construirea unor întreprinderi ale 
industriei alimentare : fabrici de 
ulei, de bere și altele. în acest 
fel se va ajunge ca la sfîrșitul 
cincinalului numărul muncitorilor 
ocupați în întreprinderile din zona 
industrială a orașului să fie de 
peste 22 000, adică dublu față 
de numărul existent în prezent.

înfăptuirea politicii de indus
trializare socialistă face ca orașul 
Constanța să fie nu numai prin
cipala poartă la mare a țării și 
punct de atracție pentru turiști, 
dar și un puternic centru indus
trial.

BUDAPESTA 1. — Trimisul spe
cial N. Popescu transmite : în șe
dința de joi a congresului, pe 
marginea raportului C.C. al 
P.M.S.U. au luat cuvîntul Szirmai 
Istvan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., Peter Janos, 
ministrul afacerilor externe, La jos 
Czinege, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul apărării naționale al R. P. 
Ungare, și alții.

Delegații care au luat cuvîntul 
la congres s-au referit pe larg la 
perspectivele de dezvoltare a eco
nomiei și culturii R. P. Ungare, la 
întărirea capacității de apărare a 
țării, au subliniat succesele obți
nute în diverse domenii de activi

tate, au vorbit despre politica in
ternațională a Ungariei.

Congresul a fost salutat de Frie-' 
derich Ebert, conducătorul delega
ției P.S.U.G., Max Reimann, prim-< 
secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania, Franciszek Waniolka, con
ducătorul delegației P.M.U.P., 
Hans Mahle, conducătorul delega
ției P.S.U.G. din Berlinul occiden
tal, Eivind Wik, conducătorul de
legației P.C. din Norvegia, Arturo 
Colombi, conducătorul delegației 
P.C. Italian, Antonio Romos, con
ducătorul delegației P.C. din Por
tugalia, și de alți reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești prezente la congres.

Lucrările congresului continuă.

Megați&i P.C.R. 
la Dunaujvâros

BUDAPESTA 1 — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : 
Joi dimineața, delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care participă la lucră
rile celui de-al 9-lea Congres al 
P.M.S.U. a făcut o vizită la Du
naujvâros și la cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Besnyo.

Membrii delegației au vizitat co
mitetul orășenesc de partid unde 
Jozsef Sărosi, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Du
naujvâros, a făcut oaspeților un 
scurt istoric al orașului și a vor
bit despre realizările oamenilor 
muncii din această localitate.

Delegația a vizitat' ’apoi școala

medie și combinatul metalurgic 
din localitate. A fost vizitat la
minorul la rece, una dintre cele 
mai tinere și moderne unități din 
combinat, și oțelăria. Imre Za- 
vodi, director general adjunct al 
combinatului, a prezentat oaspeți
lor combinatul, subliniind realiză
rile colectivului de muncitori care 
în cinstea congresului și-au reali
zat sarcinile de plan pe acest an 
pînă în ziua deschiderii congre
sului. Tovarășul Ilie Verdeț s-a 
întreținut ou conducerea și cu 
muncitori de la combinatul meta
lurgic, s-a interesat de procesul de 
producție și de rezultatele obți
nute de colectivul combinatului și 
le-a urat noi succese în muncă.

Membrii delegației Partidului 
Comunist Român au fost apoi 
oaspeții cooperativei agricole de 
producție din comuna Besnyo.
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ECONOMIA U. R. S. S.lofiv

ÎN ANUL 1967
MOSCOVA 1 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că Biroul Po
litic al C.C. al P.C.U^;8|i Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au exami
nat și aprobat planul de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1967 și bugetul 
de stat al U.R.S.S. pe exercițiul fi
nanciar 1967.

Planul economic prevede o im
portantă sporire a producției măr
furilor de larg consum. O mare 
atenție se acordă îmbunătățirii ca
lității mărfurilor și înnoirii sorti
mentului lor. Se prevede dezvolta
rea în continuare a comerțului ex

terior al U.R.S.S., îndeosebi cu ță
rile socialiste. Sînt preconizate mă
suri în vederea asigurării dezvol
tării cercetărilor științifice în cele; 
mai actuale probleme ale econo
miei și întăririi capacității de apă
rare a tării.

Planul subliniază importanța 
sporirii producției agricole.

Bugetul de stat pe 1967 prevede 
o sporire, fată de anul în curs, a 
alocațiilor în special la construcția 
de locuințe, ocrotirea sănătății, 
pregătirea de specialiști, asigurări 
sociale și în domeniul cultural.

Cîștigurile revin, întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin ca
sele raionale de economii.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță : la tragerea de amor
tizare a asigurărilor mixte de per
soane, din 30 noiembrie 1966, au 
ieșit următoarele opt combinații 
de litere :

H.P.C.; V.X.L. ; E.H.S.; G.R.S.’; 
W-K.Z.; U.Z.O.; F.G.D.; M.D.B.

I
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Aseară, pe patinoarul artificial din parcul „23 August" s-a disputat a 
doua întîlnire internațională de hochei pe gheață dintre echipa orașului 
București și formația sovietică Torpedo Minsk. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 4—4 (0—1, 2—3, 2—0). In fotografie : o fază-din meci.

In cîteva

® Jocurile sportive de la Pnom 
Penh au continuat cu întreceri de 
atletism, natație, baschet, tenis de 
masă și judo. în ultima zi a con
cursului de atletism, cunoscuta spor
tivă Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) 
a cîștigat încă două probe : 200 m, 
în 24"5/10 și 800 m în 2’03”7/10. La tenis 
de masă, echipele masculină și femi
nină ale R. P. Chineze s-au clasat 
pe primul loc, iar proba de simplu 
bărbați a fost cîștigată de Li Fu-iun 
(R.P. Chineză) care în finală l-a în
vins pe campionul mondial Ciuan 
Ce-tun (R.P. Chineză) cu 3—1. Spor
tivul japonez Gotaro Utamura a ter
minat învingător la categoria grea 
din cadrul turneului de judo.

® Etapa a opta a turului ciclist 
al Mexicului disputată contra crono
metru individual pe distanța de 30 km 
a fost cîștigată de elvețianul Bernard 
Vifian în 37’43".

rînduri

O La Belo Horizonte s-a disputat 
primul meci al finalei „Cupei Brazi
liei" la fotbal între F.C. Santos și 
Cruzeiro. Victoria a revenit fotba
liștilor de la Cruzeiro, cu 6—2 (5—0). 
Din minutul 75, F.C. Santos a jucat 
în zece oameni, Pele fiind eliminat 
de pe teren pentru proteste la adresa 
arbitrului.

© Pe stadionul din Rotterdam, în 
prezența a 30 000 de spectatori, repre
zentativa de fotbal a Olandei a în
trecut cu scorul de 2—0 (0—0) selec
ționata Danemarcei, într-un meci 
contînd pentru grupa a V-a a cam
pionatului european.

a în meci retur contînd pentru 
16-mile de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri" la fotbal, Juventus Torino a 
învins cu 2—0 (1—0) formația portu
gheză Vitoria Setubal și s-a calificat 
pentru „optimi’.

e meleagurile Pelopo- 
nezului, toamna abia 
acum a sosit. Ploile 
sînt repezi, cu fulgere 
și tunete. Pe drumurile
înguste ce șerpuiesc în 

această regiune muntoasă și delu
roasă, camioanele încărcate cu 
fructe și legume înaintează anevo
ie. Mergem spre cel mai bogat ju
deț al Peloponezului, Heleia. Șo
seaua, străjuită de chiparoși, eu
calipți și plopi se întinde de-a lun
gul țărmului dantelat de apele gol
fului Corint. Decorul se schimbă
continuu. Dealuri acoperite cu ve
getație abundentă își aruncă um
brele peste șesuri sterpe și gro
hotișuri ; munți care își ridică 
frunțile semețe și cenușii din va
lurile albastre ale golfului ; stînci 
ascuțite ca niște obeliscuri împung 
văzduhul în plină cîmpie ; plaje 
umbrite de măslini ; temple secu
lare înconjurate de hoteluri lu

crengile cu prăjina, iar copiii a- 
dună din țarină boabe negre în 
coșuri, traiste și saci. O căruță le 
cară la iabrica de ulei, unde capul 
familiei așteaptă să-șl umple bi
doanele pentru a le duce la se
diul cooperativei agricole, care 
vinde uleiul pe piața internă sau 
îl exportă. în județul Heleia co- 
mercianții intermediari cu greu își 
pot înjgheba vreo afacere, întrucît 
cooperativele agricole ale produ
cătorilor sînt mult mai judicios or
ganizate.

Cea mai mare bogăție este aici 
stafida. Aproape că nu există pro
ducător în județ care să nu aibă

narea celor două lacuri, Agulitsa 
și Muria, și transformarea lor în te
renuri agricole. O parte din pă- 
mînturile redate agriculturii prin 
irigații — mi-au declarat autori
tățile locale — va fi dată țărani
lor fără de pămînt din județ.

Județul nostru, ne spunea ad
junctul primarului orașului Pirgos, 
dl. Learomatis, nu are încă o in
dustrie dezvoltată. Există cîteva fa
brici de ulei de măsline, sucuri de 
fructe și roșii, vinuri și postav. 
Principala ocupație aici este agri
cultura. Avem în plan redeschide
rea unor vechi fabrici și constru
irea unei fabrici de zahăr. Trebuie

xoase.
Panglica cenușie de asialt urcă 

pe marginea munților și dealurilor, 
coboară pe malul golfului ca apoi 
să se afunde în codrii de măslini. 
De-a lungul ei întîlnești de zeci de. 
ori semnul de cjrculație „oameni 
la lucru". Aici se construiește un 
nou pod de beton armat în locul 
celui de lemn, dincolo se repară 

/șoseaua sau se lărgește. Mai de- 
' parte se zidesc pereții de beton 
pentru a preveni surparea dealu
rilor. Betoniere, compresoare de 
drumuri, camioane basculante, care 
circulă continuu dintr-un loc în al
tul, completează peisajul de recon
strucție devenit familiar localnici
lor. Aproape că nu există locali
tate prin care trecem de-a lungul 
celor 310 km, de la Atena pînă în 
capitala județului, Pirgos, în care 
să nu se ii construit zeci de case
noi.

Intrînd în județul Heleia, întîl
nești la tot pasul livezi întinse. Pe 
marginea șoselei, producătorii 
stau lîngă tarabe improvizate, pe 
care sînt stivuite pungi de plastic 
umplute cu lămîi, portocale și mere 
gata cîntărite. în crîngurile de 
măslini, activitatea culesului este 
în toi. Cei mai înstăriți experimen
tează aparatele mecanice de cu
les și plasele de nylon. Alții bat
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cel puțin 30 de butuci de vie. Heleia 
produce cea mai mare cantitate de 
struguri fără sîmburi, numiți „sta
fida". Vinurile de Pirgos sînt, de 
altfel, bine cunoscute în Grecia și 
pe piețele multor țări.

Construcțiile din ultimul an au 
înlăturat o parte însemnată a urmă
rilor cutremurelor de anul trecut, 
în prezent se lucrează la ridicarea 
unui baraj în calea rîului Pinios. 
Apele sale îmblînzite vor circula 
prin mii de canale de irigație, prin 
crînguri de lămîi, portocali și măs
lini și vor da viață multor sute de 
hectare de pămînt însetat. Pe rîul 
Alpheus, în aval, se construiesc 
alte diguri și canale de irigație, 
fiind utilizate piatra și nisipul din 
albia rîului. Pentru viitorul nu 
prea îndepărtat, se prevede asa-

însă să ne îngrijim mai întîi de 
apa potabilă — o problemă vi
tală în județul Heleia — și de elec
trificarea cîtorva localități mai 
mari. Se află în curs de construcție 
un depozit de apă care va putea 
da locuitorilor orașului circa 150 
metri cubi de apă pe oră. Numai 
pentru canalizarea orașului, con
struirea și repararea unor drumuri 
s-a alocat suma de 150 milioane 
drahme. Alte 10 milioane au fost 
alocate efectuării unor lucrări în 
portul Katacolos. Avem nevoie de 
o clădire pentru liceu și alta pen
tru muzeul județului, pentru a 
păstra și valorifica neprețuitele 
bogății ale antichității descoperite 
la noi în regiune. (Am aflat cu pă
rere de rău că în ultima vreme în 
acest județ au avut loc mari inun- 
dații. Presa din Atena scrie despre

eforturile localnicilor îndreptate 
spre înlăturarea grabnică a dau
nelor provocate de inundații).

Pirgos, situat în sud-vestul Pe
loponezului, este un oraș mic, a- 
șezat pe cîteva coline înconjurate 
de dealuri. Casele sale acoperite 
cu țiglă roșie nu seamănă deloc 
cu casele orașelor din sud-estul 
peninsulei, care păstrează caracte
risticile arhitecturii mediteraneene 
amestecate cu cele orientale. Stră
zile, ca în majoritatea orașelor de 
provincie, sînt liniștite, animația 
începînd abia spre seară.

Cu totul alt aspect are însă 
Olimpia, oraș în a cărui imediată 
vecinătate în anul 776 î.e.n au a- 
vut loc primele „jocuri olimpice" 
din lume. Așezat în valea pădurii 
de pini, între rîurile Alpheus și 
Kladeus, Olimpia este una dintre 
cele mai moderne stațiuni balneo
climaterice din Grecia, care aduce 
un mare venit. Anual, zeci de mii de 
turiști din întreaga lume sînt atrași 
aici de ruinele anticului sanctuar 
panelenic, din care au rămas doar 
un șir de coloane solitare, inva
date de o verdeață abundentă. O- 
rașul Olimpia cu hotelurile sale 
luxoase, parcuri, solare, camping
uri și moteluri, grădini de fiori și 
livezi de citrice, s-a înălțat în ime
diata apropiere a vechii Olimpii. 
Muzeul din localitate adăpostește 
cîteva din grupările statuare care 
odinioară împodobeau frontalele 
sanctuarului, precum și numeroase 
statuete de marmură, fier, fildeș.

în, semn de omagiu adus anti
chității, în apropierea fostului 
complex olimpic se construiește 
astăzi Academia olimpică. Clădi
rea principală, formată numai din 
parter cu 24 de arcade, este a- 
proape gata. Nu numai stilul arhi
tectonic al noii construcții, ci și 
amplasarea sa în spațiu — între 
trei coline — imită perfect tehnica 
înaintașilor greci antici.

Deși contemporanilor le place 
să trăiască pe aceste locuri isto
rice și fac tot ce le stă în putință 
pentru a valorifica moștenirea 
„epocii de aur" a Eladei, ei tră
iesc,în primul rînd, cu prezentul 
șl muncesc cu sîrg pentru asigu
rarea progresului regiunii lor și a 
țării.

C. ALEXANDROAiE



Vizita Iui
A. Kostghîn
în Franța

Joi dimineața a sosit Ia Pa
ris, într-o vizită oficială, 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. El este însoțit de Vla
dimir Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, de 
Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe, și de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Orly, în întîm- 
pinarea oaspetelui sovietic au 
venit președintele Republicii 
Franceze, generalul de Gaulle, 
premierul Pompidou/'ministrul 
de externe Couve de''Murville 
și alte personalități politice 
franceze.

După ceremonia oficială, 
generalul de Gaulle și premie
rul Kosîghin au rostit scurte 
cuvîntări. In cuvîntul de 
salut, președintele de Gaulle 
a arătat că vizita pre
ședintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. de
monstrează colaborarea exis
tentă între cele două state, 
spre binele celor două po
poare, în interesul progresului 
șl păcii în lume.

în cuvîntul său de răspuns, 
Alexei Kosîghin a subliniat că 
vizita sa este o expresie a do
rinței puternice a celor două 
părți de a nu se limita la re
zultatele obținute pînă în pre
zent și de a face și mal mult 
pentru dezvoltarea înțelegerii 
și prieteniei dintre U.R.S.S. și 
Franța.

In drum spre reședința ofi
cială, mii de parizieni au sa
lutat cu căldură pe oaspe
tele sovietic. După dejunul o- 
terit la palatul Elysâe în cin
stea oaspeților, a avut loc 
prima întrevedere între gene
ralul de Gaulle și premierul 
Kosîghin. La 5 decembrie, 
oaspeții sovietici vor începe 
o călătorie în provincie : la 
Toulouse, Lyon, Grenoble.

Această vizită oficială, 
care va dura 9 zile, are loc la 
cinci luni după vizita preșe
dintelui de Gaulle în Uniunea 
Sovietică și este apreciată de 
presa franceză ca un impor
tant moment în dezvoltarea 
relațiilor franco-sovietice.

Al. GHEORGHIU

SPANIA

FORMAREA NOULUI CABINET
VEST-GERMAN

KURT KIESINGER DESEMNAT CANCELAR
BONN 1 (Agerpres). — La 1 decembrie, președintele Republicii 

Federale a Germaniei, Heinrich Liibke, a acceptat demisia lui Lud
wig Erhard din funcția de cancelar al R.F.G. In aceeași zi, Bundes- 
tagul, întrunit într-o ședință specială, l-a ales cancelar federal pe 
Hurt Georg Hiesinger cu 340 de voturi. 190 deputați s-au pronunțat 
împotrivă, iar 23 s-au abținut de la vot. După ședința de învestitură 
a Bundestagului, Hiesinger a fost primit de președintele R.F.G., care 
l-a confirmat în funcția de cancelar federal.

Din noul guvern, a cărui com
ponență a fost dată publicității joi, 
fac parte zece miniștri creștin- 
democrați, (dintre care trei repre
zintă Uniunea creștin-socială, ra
mura bavareză a U.C.D.) și nouă 
miniștri social-democrați. Princi
palele portofolii sînt repartizate 
după cum urmează : cancelar — 
Kurt Georg Kiesinger (U.C.D.) ; 
vicecancelar și ministru al aface
rilor externe — Willy Brandt 
(P.S.D.) ; ministru al afacerilor in
terne — Paul Liicke (U.C.D.); mi

nistru al apărării — Gerhard Schro
der (U.C.D.) ; ministru al finan
țelor — Franz Josef Strauss 
(U.C.S.) ; ministru al economiei — 
Karl Schiller (P.S.D.) ; ministru al 
justiției — Gustav Heinemann 
(P.S.D.) ; ministru pentru proble
mele intergermane — Herbert 
Wehner (P.S.D.) ; ministru pentru 
bunurile statului — Hurt 
Schmiicker (U.C.D.). Este primul 
guvern vest-german alcătuit din 
membri ai U.C.D.—U.C.S. și ai 
P.S.D.G.

CONGO (KINSHASA)
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H BEIRUT. Primul ministru 
libanez, Abdullah Yafi, î-a 

prezentat joi președintelui țării, 
Charles Helou, cererea de demi
sie a guvernului său.

rejn ATENA. Tribunalul Suprem 
13a din Atena a adoptat o hotă- 
rîre, prin care grevele în semn 
de protest împotriva concedie
rilor sau pentru reprimirea ce
lor concediați sînt declarate 
legale.

KINSHASA 1 (Agerpres).— Trus
tul minier belgian „L'Union Mi
niere du Haut Katanga" își va în
ceta activitatea în Congo în noap
tea de 31 decembrie. El va fi în
locuit de la 1 ianuarie 1967 de com
pania congoleză „L'Union Miniere 
du Congo", la care guvernul congo- 
lez va dispune de 50 la sută din 
totalul acțiunilor. In prezent, gu
vernul de la Kinshasa deține nu
mai 17 la sută din acțiunile trustu
lui belgian „L’Union Miniere du 
Haut Katanga". Potrivit postului de 
radio Kinshasa, înțelegerea a inter
venit în cadrul convorbirilor dintre 
experți congolezi și conducerea 
trustului „L’Union Miniere du Haut 
Katanga". Sediul central al noii 
companii se va afla la Kinshasa.

O» 
îW,

■

’•z

11
I v

llg

Pe insula Con Co, supusă zilnic bombardamentelor; ostașii nord-vietnamezi sînt gafa să dea ripostă agresorilor

Vietnamul de sud

„OIWHIH ATTLEBORO
SAIGON 1 (Agerpres). — Agen

ția sud-vietnameză de presă „Eli
berarea" anunță că așa-zisa „mare 
operațiune de curățire Attleboro", 
începută la mijlocul lunii octom
brie în provincia Tay Ninh, cu 
participarea a 30 000 de soldați a- 
mericani și saigonezi, a suferit un 
eșec total. Potrivit unor date de 
pe front, agenția „Eliberarea" 
transmite că circa 3 000 de soldați 
inamici au fost scoși din luptă, iar 
40 de avioane de diferite tipuri, 
precum și 30 de vehicule militare 
au fost distruse. Patru ofițeri su-

YORK 1 (Agerpres). — 
statele trebuie să res- 
cu strictețe în rela- 

internaționale interzi-

jugul colonial, 
internaționale, 
promovarea de 
și de colaborare între state".

slăbirea încordării 
întărirea păcii și 
relații prietenești

5
perieri americani au fost uciși. în
treaga brigadă 196 de infanterie 

, ușoară americană a fost scoasă din 
luptă, iar comandantul ei a fost 
ucis.

Paralel cu luptele violente din 
Tay Ninh, transmite aceeași agen
ție, forțele patriotice au desfășu
rat atacuri și în provinciile Bien 
Hoa, Tan An, Cholon, Thu Dau 
Mot, Quang Ngai, Tay Nguyen, 
împrejurimile Saigonului, Nam 
Bo și altele. înregistrînd succese 
însemnate.

„Cu toate că americanii sînt 
prietenii noștri, sper că ei îmi vor 
înțelege bine gîndul atunci cînd 
spun că, oricare ar fi primirea fa
vorabilă pe care o acordăm în An
glia și în alte țări europene in
vestițiilor americane, nu există ni
meni de cele două părți ale Ca
nalului Mînecii care să dorească 
să vadă investițiile de capital în 
Europa traducîndu-se printr-o do
minație și, în ultimă instanță, prin
tr-o subjugare".

Declarația de mai sus este cu
prinsă în alocuțiunea pe care pre
mierul britanic H. Wilson a

NEW 
„Toate 
pecte

, țiile lor
cerea folosirii forței sau amenin
țării cu folosirea acesteia împotri
va integrității teritoriale sau inde
pendenței politice a oricărui stat" 
— se subliniază într-o rezoluție a- 
doptată miercuri seara de Adu
narea Generală a O.N.U. Acest 
document, elaborat de un grup de 
22 de țări, constituie o concreti
zare finală a dezbaterilor care au 
avut loc în Adunarea Generală în 
legătură cu punctul de pe ordinea 
de zi, înscris de delegația Ceho
slovaciei, privind „respectarea 
strictă a interzicerii folosirii for
ței sau amenințării cu folosirea a- 
cesteia în relațiile internaționale, 
precum și respectarea dreptului 
popoarelor la autodeterminare".

în rezoluție — adoptată cu 98 
de voturi pentru. 2 împotrivă și 8 
abțineri — se arată de asemenea 
că orice atac armat al unui stat 
împotriva altuia sau folosirea for
ței sub orice altă formă consti
tuie o încălcare a Cartei Națiuni
lor Unite și o violare a dreptului 
internațional. Folosirea directă sau 
indirectă a forței pentru a lipsi 
popoarele aflate sub dominația 
străină de dreptul lor la autode
terminare. libertate și independen
tă și de dreptul de a-și alege li
ber calea dezvoltării lor politice, 
economice, sociale și culturale — 
se subliniază totodată în docu
ment — constituie o violare a 
Cartei O.N.U. și a principiilor nein
tervenției. Rezoluția cere tuturor 
statelor să promoveze o politică 
externă „în deplină armonie cu in
teresele păcii și securității inter
naționale" și să ia toate măsurile 
necesare pentru „a facilita exer
citarea dreptului la autodetermi
nare de către popoarele aflate sub

SANTIAGO DE CHILE 1 (A-
gerpres). — La încheierea vizitei 
oficiale pe care a făcut-o în Chile, 
președintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, a anunțat că guvernele ce
lor două țări au căzut de acord 
să invite guvernele Republicii Pe
ru și Congoului (Kinshasa) să for
meze o asociație a principalelor 
țări producătoare de cupru din 
lume pentru apărarea intereselor 
lor. Un program de acțiune ur
mează să fie elaborat la o confe
rință ministerială a celor patru 
țări, care va avea loc în mai, anul 
viitor, la Lusaka. Kaunda a spus 
că această conferință, printre al
tele, va examina metodele pentru 
stabilizarea prețului cuprului. La 
Lima, ministrul Peruvian al aface
rilor externe, Jorge Vasquez, a 
declarat că țara sa va participa la 
o asemenea conferință.

0

O

rostit-o joi la tradiționalul „dineu- 
anual Churchill". Cuvîntarea a fost 
consacrată problemelor aderării 
Angliei la Piața comună. Citatul 
redat este un indiciu că guvernul 
englez caută să netezească terenul 
pentru realizarea intenției sale de 
a adera la Piața comună, raliin- 
du-se punctului de vedere al 
Franței’ și al unor cercuri din alte 
țări vest-europene, care critică do
minația americană și încercările 
de a o permanentiza pe diferite căi, 
inclusiv pe calea expansiunii eco
nomice pe continentul european.
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LONDRA. Primul ministru 
Est al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a părăsit joi seara Lon
dra la bordul unui avion spe
cial, îndreptîndu-se spre Gibral
tar, unde urmează să-l întîlneas- 
că pe premierul sud-rhodesian, 
Ian Smith, la bordul 
rului „Tiger", care-i 
porta spre Malta.

crucișăto- 
va trans-

de joi siROMA. începînd
pînă sîmbătă, toate universi

tățile italiene și-au suspendat 
cursurile ca urmare a grevei ge
nerale a profesorilor universi
tari, asistenților și studenților 
prin care se revendică reforma 
învățămîntului superior.

[oti TOKIO. La 1 decembrie 
W3 s-au încheiat lucrările celui 
de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului liberal-democrat din 
Japonia — partid de guvernă
mânt. în funcția de președinte 
al partidului a fost reales Eisa- 
ku Sato, care urmează să forme
ze un nou guvern.

gS NEW YORK, 
cambodgian a 

scrisoare Consiliului 
tate, în care și-a exprimat pro
testul față de acțiunile agresive 
provocatoare ale trupelor, saigo- 
neze împotriva teritoriului Cam- 
bodgiei.

n™ NEW YORK. Cargobotul a-ț 
ESa merican „Daniel Morrel", 
care a dispărut pe lacul Huron 
în timpul unei furtuni extrem de 
puternice, pare să se fi scufun
dat, au anunțat autoritățile a- 
mcricane. Elicopterele gărzilor 
de coastă au reușit să salveze 
numai un singur marinar din 
cei 33 aflați pe bordul vasului.

Guvernul 
adresat o 
de Securi-
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Opoziția revendică 
drepturi egale in 
campania electorală

MADRID 1 (Agerpres). — Parti
dele și organizațiile politice aflate 
în opoziție în Spania au remis 
miercuri ministrului de interne, 
generalul Camilo Alonso Vega, o 
petiție în care, în vederea referen
dumului de la 14 decembrie, soli
cită aceleași drepturi ca și auto
ritățile guvernamentale. Textul 
petiției, aprobat la sfîrșitul unei 
reuniuni secrete a întregii opozi
ții, a fost remis și guvernatorilor 
civili ai orașelor Bilbao, Barcelo
na, Valencia și Corogne. Partidele 
din opoziție se pronunță în' spe
cial pentru dreptul de a folosi te
leviziunea, radioul, obținerea posi
bilităților de a controla operațiu
nile de votare, pentru extinderea 
dreptului de vot al muncitorilor 
spanioli din străinătate, precum și 
pentru acordarea acestui drept 
persoanelor ce au fost private de 
drepturile civile. Semnatarii peti
ției menționează că, in cazul cînd 
petiția va fi respinsă, partidele din 
opoziție se vor abține de la refe
rendum.

Construcția unei căi ferate în Gabon

(Urmare din pag. I)
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postită în astfel de peșteri, cu
noaște o siguranță aproape de
plină. Am vizitat, trecînd pragul 
acestor peșteri, numeroase ateliere 
și fabrici ce-și numără anii cu 

. vîrsta zonei eliberate, administra
tă de partidul Neo Lao Haksat : un 
atelier de țesătorie, o mică fabri
că de confecții, o fabrică de me
dicamente, o tipografie, o turnăto
rie și forjă. Am vizitat, de aseme
nea, în plină junglă, sub umbra 
stîncilor. un atelier pentru fabrica
rea armelor și munițiilor. Undeva, 
sus, pe cerul albastru al dimineții, 
se roteau cîteva avioane dușmane 
de recunoaștere. Oamenii de lingă 
mine lucrau în liniște, absorbiți de 
travaliul cotidian. Nici un aparat 
detector, oricît de perfecționat, nu 
poate străpunge aceste desișuri și 
stînci milenare, sub umbra cărora 
se pregătesc mijloacele de ripostă.

Tactica atacurilor aeriene con
stă, în clipa de față, în a bate me
tru cu metru un teritoriu determi
nat, pentru a-i stinge orice suflare 
de viață. Sînt folosite toate mijloa
cele de distrugere și exterminare, 
bombele explozive, incendiare, cu 
napalm și cu fosfor, produsele to
xice etc. între 5 și 10 noiembrie, 
de exemolu, în jurul peșterii ce 
mi-a servit drept locuință, valuri 
succesive de avioane au atacat 
fără întrerupere, zi și noapte, lan- 
sînd sute de bombe de 500 și 800 
kg, zeci de bombe incendiare, cu 
fosfor si cu napalm. O întreagă re
giune, pe o rază de cîțiva kilo
metri, a fost sfîrtecată, arsă și răs
colită, arată parcă de-un pluq qi- 
gantic. Bilanț : distrugerea junglei. 
Nici o victimă. Nici o tulburare în 
activitățile economice, desfășurate 
sub bolfile stîncilor.

Am întîrziat mai îndelung, în- 
tr-una din zile, într-o mică fabrică 
de confecții. Adăpostită într-o peș
teră cu paliere naturale, transfor

mate în etaje interioare, fabrica 
și-a sporit capacitatea, în ultimul 
an, de mai bine de 4 ori. Se lu
crează uniforme pentru ostași, îm
brăcăminte pentru populație, pro- 
fitîndu-se de fiecare secundă, de 
la primul fir de-lumină ce se stre
coară pe gura peșterii, pînă cînd 
umbra întunecă totul; lămpile se 
aprind doar în cazuri excepționale, 
prima qrijă fiind camuflajul. Cei 
mai mulți muncitori sînt de oriqine 
„lao theung", minoritate cu meșteri 
vestiți, de veche tradiție în țesutul 
și lucratul pînzeturilor.

Am stat de vorbă, în mica fa
brică de confecții, cu un tînăr a- 
parținînd acestei minorități. 11 

cheamă Ha (simplu : Ha 1) are 22 
de ani, ochi albaștri, mișcări su
ple, de o grație feminină ; în că- 
mașa-i albă, părea un tînăr spor
tiv, abia venit de p9 terenul de te
nis. Acest tînăr, azi, știe carte, e ex
pert în arta croitoriei și e, totodată, 
inițiatorul unei mișcări de întrecere 
avînd ca obiectiv sporirea randa
mentului zilnic al muncii. Inteli
gență vie, activă, ridicată treptat 
— de la dragostea instinctivă de 
libertate și viață demnă — la o 
înțelegere nouă, superioară, a ros
tului muncii, a necesităților con
strucției economice pe baze noi, 
Ha a fost distins cu diploma de 
„lucrător de elită" a C.C. al parti
dului Neo Lao Haksat și promovat 
ca șef de echipă. Laosul n-a avut 
niciodată un proletariat propriu- 
zis ; în prezent, începe să se for
meze, după principii înaintate, cla
sa muncitoare a zonei eliberate.

Transformări profunde, legînd 

polii unor contraste frapante, fră- 
mîntă, de asemenea, lumea sate
lor. Oaspete al țăranilor din satul 
Xieunq Luang, strămutați în peș
teri, după ce șapte bombardamen
te le-au prefăcut casele în cenu
șă, am discutat despre „brigăzile 
de producție și ajutor reciproc", 
recent înființate, bazate pe coope
rare în muncile cîmpului. Grație a- 
cestor brigăzi, din care fac pari® 
toți oamenii satului, s-a putut a- 
menaja, într-un timp foarte scurt, 
o vastă rețea de canale de iriqa- 
fie, teren de experiență pentru ob
ținerea a două recolte de orez în
tr-un an. „Aceste forme colective 
de muncă — mi-a mărturisit bătrî- 

nul Boune, șeful satului — ne-au 
salvat, pentru prima oară de cînd 
ne știm, de spaima foamei".

Cinci provincii din zona elibe
rată (Sam Neua, Xieng Khuanq, 
Savannakhet, Fongsaly, Muong- 
xay) practică, pentru prima oară 
în istoria Laosului, cultura orezu
lui de două ori într-un an, obți- 
nînd recolte ce stîrnesc uimirea 
localnicilor. Totul, datorită briqă- 
zilor de producție, formelor colec
tive de muncă.

Plantate pe fondul istoric al sa
telor, rămase, pînă mai acum 
cîțiva ani, la stadiul epocii feu
dale, cu acute reminiscențe de 
sclavagism, astfel de înnoiri mar
chează un salt de o netăgăduită 
temeritate.

Spafiul acestei corespondente 
nu-mi permite să desfășor, la di
mensiunea reclamată de fapte, pa
noramicul activităților social-cultu- 
rale din zona eliberată a Laosului. 
Mă voi mărgini, de data aceasta,

la cîteva cifre. In 1954,
Laosul număra 11 400 elevi de | 
școală primară și 580 institutori. 0 
în prezent, în zona eliberată în- _ 
vață 36 500 școlari, sub îndruma- | 
rea a 1 500 institutori. Aceeași stare 8 
de lucruri pe plan sanitar : 1 doc- ~ 
tor și 25 de cadre sanitare, pentru 
tot Laosul, în 1943 ; aproape 200 0
de medici și farmaciști, peste 4 000 
de infirmieri, numai în zona eli- | 
berată a anului 1966. “

Un factor fundamental, realitate B 
supremă a orei contemporane, | 
transformă aceste succese în veri- B
labile acte de eroism : războiul. 
Nu numai războiul pe plan mili
tar, ci și cel pe plan economic, 
țintind, din multiple direcții, în 
realizările obținute cu trudă de oa
menii acestor pămînturi.

De pe țărmul unuia dintre rîu- 
rile ce străbat provincia Sam 
Neua am asistat, într-o noapte cu 
lună, la un original „concurs al 
pirogilor", sărbătoare tradițională, 
desfășurată la sfîrșitul sezonului 
ploilor, în perioada în care apele 
Mekongului cresc. Zeci de pirogi din 
lemn de bambus sau de banan, 
împodobite cu sculpturi curioase, 
înfățișînd capete de dragoni sau 
zeități ale apelor, se întreceau în
tr-o competiție în care învingătoa
re avea să fie decretată piroqa 
care, într-un timp determinat, izbu
tea să le bucleze pe celelalte, în- 
conjurîndu-le de mai multe ori. Pe 
mal, o mulțime-n delir aclama; 
din întunericul pădurii se auzeau 
răpăit de tam-tam-uri, dangăt de 
gonguri, vuietul sărbătoresc al 
.chermezei abia începute.

Cîteva clipe mai tîrziu, pe cer 
au explodat; fuzee luminoase. Vî- 
jîitul avioanelor cu reacție a 
irumpt brusc dinspre zarea apusu
lui. Dar în aceeași secundă, din 
zeci de puncte ale pădurii au răs
puns focuri de armă. Vîslașii, mu
zicanții și spectatorii se transfor
maseră în luptători, fiecare la pos
tul său, sincronizîndu-si perfect 
atacul, cu o iuțeală ce-o depășise 
pe cea a dușmanilor.

Ceea ce consilierii americani și 
ofițerii armatei reacționare a Lao
sului sînt incapabili să înțeleagă 
e faptul că, deși „inferioare" pe 
toate planurile (număr, echipa
ment militar, potențial de război 
etc), trupele „roșilor" izbutesc tot
deauna să lasă victorioase. Ei ui
tă, însă, că aceste trupe sînt însuși 
poporul, de la ostașul forțelor re
gulate pînă la ultimul qherilard ; 
poporul care și-a luat soarta în 
propriile-i mîini și e ferm hotărît 
s-o păstreze.

de pildă,

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a dat publicității fo
tografiile suprafeței Lunii luate 
de sonda „Lunar Orbiter—2“, 
care arată că craterul „Coper- 
nic“ — care se vede și în foto
grafia de mai sus — este un de
șert accidentat și arid. Craterul 
„Copernic", cu un diametru de 
96 km și o adîncime de 3,2 km, 
este văzut de pe Pămînt în par
tea stîngă a Lunii. Fotografiile 
prezintă coline cu o înălțime de 
914 metri în centrul craterului și 
indică faptul că pantele acesto
ra au o înclinație de 30 de 

grade

pjg LONDRA. Ministerul Apă- 
rării al Marii Britanii a dat 

publicității joi un comunicat, 
prin care anunță că guvernul 
englez a liotărit să evacueze o 
parte din instalațiile sale mili
tare din Cipru, în vederea re
ducerii efectivului trupelor bri
tanice dislocate în insulă, care 
numără în prezent 5 000 de mili
tari. Se menționează, totodată, 
că hotărîrea guvernului englez 
nu va afecta cu nimic statutul 
bazelor sale militare din Cipru.

REB TUNIS. Președintele Repu- 
blicii Turcia, Cevdet Sunay, 

însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, a sosit joi la Tunis, în ca
drul unei vizite oficiale de șase 
zile.

EOT DELHI. Ziarul „Washington 
Post" a anunțat hotărîrea 

președintelui Johnson de a refu
za să livreze Indiei alimente, 
datorită poziției acesteia în pro
blema vietnameză. Secretarul 
general al Consiliului Mondial 
al Păcii, Romesh Chandra, a 
cerut tuturor organizațiilor și 
mișcărilor pentru pace din în
treaga lume „să sprijine India 
în lupta împotriva șantajului a- 
merican". „Profitînd de faptul 
că milioane de oameni din India 
suferă de pe urma lipsei de ali
mente. a subliniat Romesh 
Chandra, guvernul Statelor 
Unite încearcă să exercite pre
siuni asupra tării noastre pen
tru a o determina să-și schimbe 
politica internă și externă, în 
funcție de interesele americane".
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inexpugnabile la atacuri. Amena
jările sînt simple, focuri de frunze 
uscate dislocă piatra, lărgind după 
plac bolfile sau intrările. Există 
peșteri cu cîte 4—5 „camere", le
gate prin coridoare și uși secrete ; 
un labirint de tuneluri și pasaje 
interioare asigură „sistemul circu
lator" al viefii de sub pămînt, pla
nurile acestor cetăți și drumuri 
misterioase aflîndu-se, pe mesele 
cartierului qeneral al forțelor pa
triotice, în imediata vecinătate a* 1 
hărților militare, ca elemente ce se 
completează reciproc. Există peș
teri în care pot încăpea 1 000 de 
oameni, chiar și mai multi. In
tr-unui din aceste „lăcașuri ale 
mamuților", cum li se spune pe 
aici, am asistat într-o seară de 
sfîrșit de octombrie, la un conares 
al ostașilor din provincia Sam 
Neua, la care participau peste
1 200 de delegați. O uriașă „sală 
a congreselor", decorată cu sta
lactite și luminată cu lămpi de pe
trol și a cărei intrare, iscusit ca
muflată, rămîne secretă, indesci
frabilă chiar și ochiului ager al 
vînătorului din jungla laotiană.

Dacă orezăriile sau lanurile de 
porumb sînt veșnic expuse atacu
rilor aeriene, muncile cîmpului, 
desfășurîndu-se mai ales noaptea, 
viata industrială, în schimb, adă-


