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Copilul unic
Prof dr, docent M. CAJALV-T/ ‘ln' ------ *Pe vremuri, pe cînd se nășteau bătrinii de azi. - în fiecare familie existau mulți copii.'Fiepare' din ei, trăia în societatea fraților și su-

MAI PUȚINE PĂSĂRI 
DECÎT Ol?

Cooperativele agricole au obținut realizări însemnate privind ' dezvoltarea sectorului zootehnic. Călculatiile preliminare efectuate ! arată că, pînă la sfîrșitul acestui ! an, cooperativele agricole vor vin-, i de către stat cu un milion de hec- i tolitri de lapte mai mult fată de cit s-a prevăzut. Dar dacă reali- ' zărijș. de ansamblu sînt bune, u- i n\ 'sectoare, îndeosebi cel avicol, i sînt rămase în urmă. In anumite I cooperative agricole de producție, ! numărul, păsărilor este chiar mai mic decît al oilor. Această situație nu poate fi, desigur, considerată normală.

Este adevărat că o serie de cooperative agricole au făcut progrese și în această direcție. Cele din regiunea Oltenia au obținut, anul trecut, 10 821 000 ouă, fată de -6 264 000 cît au realizat în 1963.. De asemenea, cantitatea de carne de -pasăre vîn- dută statului crește de la 460 tone în 1963, la circa 700 de. tone în a- cest an. în raionul Băilești se cresc în medie cîte 11 000 de păsări în fiecare din cele 43 de cooperative agricole, iar în- raioanele Calafat și Caracal cîte 8 000. ’Exemple de cooperative agricole care obțin venituri mari din creșterea păsărilor există'. în aproape

In soia subterană a turbinelor hidrocentralei de pe Argeș
Foto : Gh. Vintilă

toate regiunile și îndeosebi în Dobrogea, București și altele. Desigur, aceste rezultate constituie numai un început care trebuie continuat în vederea punerii în valoare a rezervelor mari existente pentru dezvoltarea creșterii păsărilor. *
Oul este, prin definiție, 
un produs sezonier?In perioada primăverii și începutul verii în magazine și pe piață cumpărătorii găsesc, de obicei, cantități suficiente de ouă. Se întîm- plă chiar ca, uneori, ele să depășească cerințele de consum. Dar tot atît de. adevărat este că, în unele perioade ale anului și îndeosebi în timpul iernii, aceste pro.duse sînt insuficiente. Această situație este consecința producției sezoniere de ouă, a dezvoltării cu mult sub posibilități a sectorului avicol. Una din cauzele principale care determină producțiile scăzute o constituie faptul că multe cooperative cresc efective mici de păsări cu o pondere extrem de redusă în ansamblul producției. După datele Consiliului Superior al Agriculturii din totalul cooperativelor agricole cu sector avicol au, în medie, peste 1 000 de păsări, numai’ 17 la sută din unitățile regiunii Banat. 24 la sută în Crișana, 36 la sută în Galati. Asemenea date pot fi consemnate și din alte regiuni. In cooperativele agricole din regiunea Argeș există peste 185 000 de oi dar numai 63 636 de păsări. Situații de acest fel, cînd efectivul total de păsări este mai redus decît al oilor, se întîlnesc și în cooperativele agricole din regiunile Suceava, Cluj, Maramureș și altele. Desigur este foarte bine că în cooperativele din aceste regiuni se crește un număr mare de oi. care asigură venituri ridicate, dar de ce este neglijat sectorul avicol ?Producția de ouă. este supusă variațiilor climatice, ea scăzînd mai ales în sezonul rece din cauză că în cele mai multe cooperative nu au fost create condiții corespunzătoare de adăpostire a păsărilor. Uneori, chiar atunci cînd au fost amenajate hale moderne ele nu au fost utilizate de la început în mod corespunzător. De pildă. în regiunea Banat în anii 1963—1964 au fost construite 14 hale cu o capacitate de 5 000 păsări fiecare, dar au rămas nepopulate pînă în acest an. Cal-

Constantin BORDEIANU

DINTRE DELEGAȚIILE PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN Șl PARTIDULUI

COMUNIST DIN IHl/lllll
Luni dimineața, la sediul? C. C. al P.C.R., au continuat convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Venezuela, a- flată în vizită în țara noastră.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, la convorbiri au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C. C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar, al C. C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C. C. al P.C.R., Ghizela Vass. Ion Iliescu, șefi de secție la C. C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C. C., al P.C.R.Din ;- partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Venezuela au luat parte tovarășii Jesus Faria, secretar general al C. C. al P.C. din Venezuela, Eugenio Do- .minguez, Eloy Torres, membri ai Biroului Politic al C. C. al P. C. din Venezuela, Hector Marcano Coello, membru al C. C. al P. C. din Venezuela, și Jeronimo Carrera, șef de secție la C.C. al P.C. din Venezuela.

Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
★Tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit, luni la amiază, o masă în cinstea delegației Partidului Comunist din Venezuela, condusă de tovarășul Jesus Faria.Au luat parte tovarășii Alexandru Drăgnici, Paul Niculescu-Mizil, Constantin Drăgan, Mihai Gere, Manea Mănescu.

Plecarea delegației 
venezueleneLuni seara, delegația P. C. din Venezuela, condusă de tov. Jesus Faria, secretar general al C. C. al partidului, a părăsit Capitala. La Gara de Nord delegația a fost salutată de tovarășii Paul Niculescu- Mizil. Mihai Gere, de Ghizela Vass, Ion Iliescu și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

rorilor de vîrste apropiate.Azi obiceiurile -s^au/ > schimbat. ■ Copilul unic la, părinți nu mai este o excepție.' Acesta, este lipsit, prjn forța împrejurărilor,- de societatea familiară de virstă apropiată. <7 . - ; ■ '' - . ’Copilul unic trăiește foarte mult printre, adulți, e lipsit de. bucurii și mai ales .de jocurile între copii.La gălăgia normală făcută de a- cest copil singuratic, părinții care stau toată ziua-în. preajma lui sînt nervoși și fără răbdare.La veselia copilului se răspunde prin critică aspră care îl deprimă și-i frînează energia.Copilul copleșit cu observații și morală, de prea multe ori certat, uneori bătut, reacționează prin manifestări nervoase, de multe ori semlpatologice. Din studii care privesc psihologia copilului se constată că-tulburările deicăracter sînt mai frecventă la copiii unici decît la cei cu mai multi frați și surori. De ce apar aceste consecințe psihice? Pentru că nu toți părinții acestor copii pricep că trebuie' creată în familie o atmosferă de optimism, bucurie, voie bună, stări obișnuite în casele cu mulți copii.Condițiile de mediu familiar hotărăsc de cele mai multe ori felul de-a fi, de-a 'se comporta si de-a simți al copilului. Printre tulburările nervoase mai frecvente la copiii mici, apare caracterul instabil și emotiv.După naștere, sugarul mic nu are suficiente reflexe condiționate. Ele se formează și se înmulțesc treptat cu vîrsta, pentru ca funcțiile corpului să se adapteze necontenit mediului înconjurător. Copilul, mai mult ca adultul, pe măsură ce crește trebuie să-și în-

(Continuare în pag. a III-a)

0 conductă de peste 40 km
— Forajele de a- 

dincime, mărirea nu
mărului iintînilor 1 a- 
sigură doar o pătri
me din necesarul de 
apă potabilă pentru 
cei peste 41 000 locui
tori ai orașului — ne 
spune tov. Miluță Bă
buță, vicepreședinte 
al Stalului popular o- 
rășenesc Birlad. Ce
rințele sporesc însă 
mereu. Orașul s-a 
dezvoltat din punct 
de vedere industrial. 
Acest proces continuă 
în ritm susținut și în 
anii actualului cinci
nal. De aceea, asigu
rarea apei potabile la 
nivelul cerințelor este 
tina dintre cele mai 
importante probleme 
gospodărești-edilitare 
ale orașului nos
tru. Și ea va fi 
rezolvată: statul a 
alocat fondurile ne

cesare — 55 de mili
oane lei, iar Trustul 
regional Iași a înce
put încă din primă
vară construcția unei 
conducte de aducțiu- 
ne lungă de peste 40 
km, adică tocmai de 
lingă Negrilești, ra
ionul Tecuci. Ora
șul nostru va primi 
cile 15 000 mc de 
apă în 24 de ore, 
de zece ori mai mult 
decît debitul actual. 
Cu toate greutățile 
întimpinate, construc
torii au ajuns cu lu
crarea de instalare a 
conductei în șanț pînă 
în dreptul comunei 
Dragalina, adică la 
kilometrul 27, fiind în 
avans cu aproape 4 
km fafă de prevede
rea graficului.

Am vizitat recent 
șantierul conductei de 
aducfiune. Oamenii

cu care am vorbit 
ne-au relatat despre 
holărirea colectivului 
de a termina lucrarea 
cu cel pu/in patru 
luni înainte de data 
prevăzută (31 decem
brie 1967). In ziua cînd 
am vizitat șantierul, 
deși era toarte frig, 
iar pe anumite porți
uni au trebuit săpate 
șanțuri secundare de 
scurgere a apei, har
nicii constructori au 
montat 50 metri de 
conductă peste preve
derile graficului. In 
zilele cu vreme mai 
bună și cînd apa nu 
inundă șanțul, ei 
montează peste plan 
pină la 70—80 metri 
de conductă.

Manole 
CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

fi 13 DECEMBRIE 1918
fi Vom începe anul, 

în cadență vie, 
pe tot frontul 
construcțiilor

a Evoluția unei colecții 
literare românești de 
marc popularitate 
„Biblioteca pentru 
toți“

și regleze fefle- care întrețin în- a organismului. Aceasta cere și părinților răbdare, pricepere, exemplu bun în familie. 'Copilul unic,-, care trăiește continuu în societatea părinților, nu vede la aceștia doar exemple bune. El este martor cînd părinții se ceartă, este -atent ■ la minciunile debitate de unii părinți, care spun la telefon sau la bătaia în-ușă a cuiva ceea ce nu corespunde cu realitatea. -Exemplele rele sînt înregistrate mai des de-copiii unici, singuratici,- decît de copiii care trăiesc în colectivul fraților și surorilor.Biografiile oamenilor celebri au semnalat că cei mai mulți au ieșit din familii cu multi copii, foarte putini au fost copii unici; Printre aceștia îi amintim pe Marx, Engels, Lenin, Darwin, Franklin, Pierre și Marie Curie. Fleming, V. Babes, Goethe, M. Eminescu, I. Creangă, Coșbuc, Beethoven, G. Enescu, Van Gogh, Mozart, Rembrandt, N. Grigorescu, Luchian, Băncilă, Michelangelo etc. Nu facem statistică și ierarhie, dăm numai cîteva exemple.Nici unul din oamenii geniali, dați de noi ca exemple, nu au fost primii născuți. Dacă, mamele lor ar fi rămas la primul copil, prin întrerupere de sarcină, omenirea ar fi fost lipsită de foarte mulți creatori geniali în știință, literatură și artă.Este adevărat că omul genial se. naște cu geniu dar tot pe atît de adevărat este că influența mediului ambiant îl desăvîrșește. Marx spune că nu orice om poate deveni un Rafael, ci numai acela în care . există de la naștere. un Rafael. Dar chiar acela în care e- xistă un Rafael, nu va deveni o- bligator un Rafael dacă nu este pus să trăiască. intr-un anumit mediu de . viață și educație.Cei care se bucură de o viață plină în copilărie, evoluează mai bine decît cei unici la părinți. La copiii unici se formează de multe ori o anumită instabilitate psihică. Copiii instabili sînt a- ceia care nu se pot fixa pentru a asculta, a înțelege și a învăța. Nici fizicește nu pot sta de pe același loc. Sînt inteligenți dar incapabili de a-și fixa atenția. Sînt absenți cînd li se explică ceva, sînt continuu mobili. Statul lor în bancă la grădinița de copii este un chin. La jocuri, încep unul și imediat îl schimbă cu altul. La școală sînt notați ca nedisciplinati. Sînt greu adaptabili la o viată ordonată, programată. Sînt deficitari în ceea ce privește atenția, voința.Copiii emotivi se întîlnesc mai ales între copii unici. Manifestările acestui temperament încep de timpuriu, dar se evidențiază mai ales în perioada de școală. Caracteristica acestor forme de manifestări o constituie teama și neliniștea. Copilul emotiv este tăcut, nesigur de el. In clasă, chiar dacă știe lecția, nu îndrăznește să o expună. Este considerat uneori leneș. Capătă groază de școală, caută să absenteze și în unele zile umblă fugar. Se simte umilit de profesori și de morala părinților.

mulțească și-să- xele condiționate, treaga activitate

(Continuare în pag. a IV-a)

<Dijt cjjjis-uiAul

ALMANAHULUI

„SClNTEIA" 1967

Amintiți-vă, de ce parte v-ați situat?
1N CURS DE APARIȚIE

Dicționarul vieții sociale cuprinde două cuvinte decea mai largă rezonanță : NOU, VECHI.Ca niște elemente de bază ale existenței și dezvoltării, omniprezente ca oxigenul și hidrogenul, ele cir- Eliberarea A crisalidă

culă și se ciocnesc în conversația de pe stradă, înorice colectiv uman, în fiecare raport de activitate, înidei și sentimente. Atribute care fixează caracterul unei acțiuni, atitudini, mentalități. Ofensiva noului își lasăamprenta așiipra dezvoltării sociale, determină im-portante confruntări și prefaceri în conștiință. Ciocni-rea dintre nou și vechi, uneori abia perceptibilă,alteori incandescentă ca un arc voltaic, străbate, lumi- nează sensurile și tendințele de dezvoltare în infini-tatea nuanțelor vieții.Pentru cei care urcă scara vieții și-și încearcă pașiipe treptele ei, confruntările de acest fel constituie ve-. ritabile examene de maturitate. Cum iau tinerii parte Ialupta dmtre nou și vechi ? Le sînt destul de limpezicei doi termeni care în viață, adeseori, se ivesc înecuații complicate ? Sînt orientați în direcția ofensiveinoului, dăruindu-i energiile lor proaspete ?
SOCIALĂ
. . < .X' . ' L .ILL..'.

Ședința consiliului teh- nico-științific al Ministerului Industriei Ușoare se desfășura în nota o- bișnuită. Erau luminate din diferite unghiuri cele două ■ variante ale unei viitoare fabrici de tricotaje. Cînd, deodată, spre surpriza generală, reprezentantul institutului de proiectări interveni :
— înainte de a vă for

mula opinia asupra va
riantelor pe care vi le-am 
prezentat, îngăduiți-ne să 
le atacăm noi înșine și 
să vă supunem o a treia 
variantă, deocamdată doar 
sub formă de simplă schi
ță, pe care o socotim în
să drept cea mai bună.Caut explicația acestui fapt care, firește, intrigă.— A fost o întrecere între două colective de proiectanți ? o întreb pe șefa de proiect, ing. DRAGA BARBA.

— Nu, o întrecere cu 
noi înșine. Toate cele trei 
variante ne aparțin.— Dacă erați nemulțu-

miți de ele, de .ce le-ați mai prezentat ? Logic...
— Logic așa ar părea — zîmbește Draga Barba — 

în realitate însă ' lucruri
le se dovedesc mai com
plicate și, în acest caz,-' e 
mai bine că a fost așa.' 
Cînd am pornit să proiec
tăm, ne-am fixat asupra 
a două soluții de princi
piu, cu tradiție, experi
mentate, „unse". Mergem 
— ne-am spus — pe ce 
s-a mai făcut.— O resemnare de la bun încăput ?— Cu puțin înainte de 
a fi prezentate consiliului 
tehnico-științific al mi
nisterului, ele au fost a- 
nalizate în institut. Știam 
că nu ridică probleme 
deosebite, era de presu
pus o ședință calmă; ce 
se putea obiecta unor so
luții bine împământenite ? 
Așa a și fost, dar sim
țeam în noi o nemulțu
mire surdă. Nu vreau să 
intru în detalii de spe
cialitate, însă ceea ce fu
sese pină atunci bun, se

arăta vulnerabil și peri
mat. Eram la capătul zi
lei, obosifi și iritați, cînd 
a țîșnit brusc ideea, care 
dintr-o trăsătură de con
dei punea sub semnul 
întrebării munca de cî
te,va,luni a întregului co
lectiv. Ne găseam. în di
lemă, rămăseseră puține 

. zile pînă la predarea pro
iectelor. Să înaintăm ce
le două variante, deși 
descoperisem o soluție 
net superioară ? Să mai 
amînăm, predarea ? Impo
sibil. Țineam noul în 
palmă, însă în ultima cli
pă 1 Ce mai puteam- fa
ce ? Ne-am hotărît să lu
crăm zi și noapte, ca mă
car să prezentăm o schi
ță care să poată intra în 
consiliu, împotriva uzan
țelor, odată cu variante
le „oficiale".— Și ați reușit. Timpul afectat proiectului fusese „consumat". Această a . treia variantă colectivul dv. a lucrat-o în timpul liber. Cîțiva și-au amî- nat și concediul...

— Era ceva nou și pa
sionant. Părăseam drumul 
bătătorit și spărgeam șa
blonul. Vedeți, majorita
tea celor din colectiv sînt 
tineri, frământați de pro
bleme de creație, recep-

tivi. Ideea, de altfel, a- 
parține și ea unui om tî- 
năr, directorului-adjunct 
al institutului, inginerul 
Cojocaru, care nu știu 
dacă are mai mult de 
32—33 de ani. Eu sînt de 
specialitate tehnolog, pe 
mine soluția m-a cucerit 
prin felul cum se rezol
vă esențialul: un flux 
tehnologic simplu, suplu, 
în spirală. Pentru prima 
oară la noi se proiectează 
o hală blindată cu etaj.

— In ce mă privește — răspunde la aceeași întrebare arhitecta ELENA GLUCK — nu regret de
loc munca aproape dublă, 
fiindcă ea este mult răs
plătită prin satisfacția 
profesională. Ne distan
țează de rutină, de facil.Discutăm despre nașterea „variantei a 3-a“, cu inginerul GEORGE COJOCARU.

— După mine, cea mai 
distinctă formă de mani
festare a ceea ce numim 
„simțul noului" este as
pra luptă din noi înșine. 
Aici în institut, ca să nu 
iau exemple îndepărtate,

Victor VÂNTU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Rdlpund: ocod. REMUS RÂDU1ET.
dr. ANA ASIAN, co’n(. univi DUMI1RU Al- 
MAȘ, C. GRIGORESCU j.o.

■ „Brâțara d* aur" și catalogul electronic mon
dial al meseriilor omenești ■ Unealta — romanță 
țl biografie H Roboții omului primitiv H Va 
rămtne nedejclfratâ enigma viaductelor romaneî 
H Antl-efortul . ți profesiile epocii .apasă jbe 
butonl* 1»

In pag, a Vl-a

fi SIRIA Conducta lui Iraq Petroleum 
a fost închisă

■ in lupta Împotriva agresorilor 
AMERICANI
Forțele patriotice sud-vietnameze 
au menținut continuu inițiativa
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13 DECEMBRI
regionale de Oltenia

în trecut, în Oltenia, o regiune mult rămasă în urmă din punct de vedere economic și social-cultural, existau doar cîteva întreprinderi, cu un mic număr de muncitori. Azi, Oltenia posedă o bază industrială care se dezvoltă continuu, pe teritoriul ei fiind construite impunătoare obiective ale energeticii și chimiei, electrotehnicii și industrializării lemnului. Puternica afirmare a regiunii, aspectul ei actual de vast șantier, sînt o expresie a politicii partidului nostru de ridicare armonioasă, economică și culturală, a tuturor ținuturilor țării, de creștere 
a nivelului de viață al. întregului popor.Pe fundamentul solid al acestor , fabricii de acetilenă, precum și terminarea lucrărilor la ultimele două fabrici de acetat de vinii și polia- cetat de vinii, pentru a putea fi puse în funcțiune cît mai repede. De cîteva luni a început executarea noilor unități de îngrășăminte, cu o capacitate de 600 000 de tone pe an. La această construcție va trebui să preîptîmpinăm neajunsurile care- s-au manifestat, la alte obiective. Pentru coordonarea întregii activități a combinatului, propun înființarea unei comisii interministeriale, ’.cate', să 'rezolve operativ- toate problemele curente și de perspectivă, ale dezvoltării cetății.-chimiei-de la Craiova.Tov. Gabriel Ciupagea, directorul întreprinderii 6 construcții Craio- abordind problema asigură- docUmentației de execuție

transmită cît mai curînd varianta la suprastructura drumului național.Considei- justă critica ce ne-a fost făcută în darea de seamă — a arătat tov. Traian Avram, secretarul comitetului de partid de la Combinatul chimic Craiova — în- trucît nu am reușit să soluționăm unele probleme pe care le ridică intrarea în funcțiune a noilor unități și atingerea parametrilor proiectați. Tocmai în scopul îndreptării operative a situației, ou sprijinul Ministerului Industriei Chimice și al comitetului regional de partid, s-a întocmit un plan de măsuri complexe. Pe baza lui urmărim să îmbunătățim funcționarea

tantele cerințe puse în, fața agriculturii' de conducătorii de partid și de stat, cu prilejul vizitei făcute în acest an în regiunea Oltenia și anume : irigarea, ca cea mai sigură și economică soluție, de ridicare a

realități, delegații la conferința organizației regionale de partid Oltenia, care a avut loc în ziua de 10 decembrie, au analizat cu competență și spirit de răspundere rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor.ce revin regiunii din mărețul program de înflorire a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. Ei au propus numeroase măsuri menite să asigure în perioada următoare creatoare a oamenilor muncii din regiune, în scopul realizării exemplare a tuturor sarcinilor în domeniul economic și social-cultural.La conferință au participat tovarășii Mihai Gere, membru supleant ai Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., "Petre 
Blajovici, membru supleant ăl Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani cooperatori, cadre didactice, activiști de partid, delegați la conferință.Tovarășul Ion Stănescu, prim- secretar nai darea tului regional, tul economiei și vieții social-cultu- rale a Olteniei, perspectivele ce se deschid regiunii în următorii ani, vorbitorul a subliniat că ele sînt un rezultat nemijlocit al aplicării politicii partidului nostru de industrializare socialistă a țării, de îmbunătățire sistematică a repartizării teritoriale a forțelor de producție. în acest an, pe 11 luni, producția globală planificată a fost realizată și depășită, dîndu-se suplimentar însemnate cantități de produse. Preliminările făcute arată că planul pe întregul an va fi realizat la toți indicatorii.Rezultate pozitive s-au înregistrat și în domeniul investițiilor. S-au dat în folosință 22 de obiective industriale principale, nouă obiective în agricultură, 6 200 de apartamente și 12 așezăminte so- cial-culturale, construite din fondurile statului.Succese evidente au obținut și unitățile socialiste din agricultură. S-au realizat peste plan 40 000 tone de grîu, 179 000 tone de porumb, 10 000 tone floarea-soarelui, 106 000 tone sfeclă de zahăr, 240 hl de lapte și altele.Toate aceste rezultate sînt rodul eforturilor pline de abnegație ale oamenilor muncii din fabrici, uzine, de pe șantiere și de la sate, pentru . înfăptuirea în condiții optime a prevedOrilbr de plan, atît în ce privește producția industrială și agricolă, cît și investițiile, efectul creșterii competenței organelor și organizațiilor de partid.Totuși, așa cum s-a arătat în darea de . seamă, în domeniul investițiilor și construcțiilor de locuințe, al productivității muncii și sporirii eficienței întregii activități economice, mai sînt deficiențe, a căror eliminare operativă se impune cu stringență. Anul 1967 va solicita la maximum eforturile și capacitatea colectivelor de întreprinderi, ale organelor și organizațiilor de partid din regiune, spre a asigura realizarea unui volum de investiții de peste 5 miliarde de lei, punerea în funcțiune a 49 de noi obiective, a cîtor- va mii de apartamente, continuarea în cadență susținută a lucrărilor la Șantierul Porțile de Fier, la extinderea Combinatului chimic Craiova și Termocentrala Craiova, la alte obiective industriale. Totodată, întreprinderile industriale au îndatorirea să acorde cea mai mare atenție îmbunătățirii calității și creșterii performanțelor produselor, întăririi disciplinei de plan și financiare, organizării științifice a producției, îndeplinirii în condiții optime a sarcinilor pentru export, reducerii consumurilor specifice, a prețului de cost. Unitățile din agricultură vor trebui să sporească producțiile la hectar, șepte- lul, să ridice rentabilitatea — problemă deosebit de actuală pentru gospodăriile agricole de stat.Miile de constructori ai șantierului — a spus tov. lăncii Penteș, secretarul Comitetului de partid Porțile de Fier — își concentrează eforturile în vederea respectării stricte a graficelor de execuție, îmbunătățirii calității lucrărilor, creșterii productivității muncii, economisirii materialelor și folosirii mai bune a utilajelor. Raportăm că, practic, planul a- nual de investiții la sistemul Porțile de Fier a fost îndeplinit. E o punte pe care am întins-o viitorului an, cînd vom executa un volum sporit de lucrări. Avem mare nevoie de sprijinul Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Comerțului Exterior, care trebuie să urgenteze livrarea unor utilaje, potrivit contractului. De asemenea, pentru punerea în funcțiune a fabricii de betoane, este necesar ca cele două ministere să grăbească sosirea pe șantier a instalațiilor de forță și automatizare. Ministerul Transporturi
lor Aute, Navale și Aeriene să ne

dinamizarea energiei

al' comitetului regio- de partid, a prezentat de seamă a comite- Relevînd avîn-

va, rii la termen .și-de bună " Calitate, a unui ritm intens de execuție,- a spus : este întru totul realizabilă indicația dată de conducerea partidului, ca în cursul trimestrului I al anului viitor să se păstreze ritmul de construcție din trimestrul IV al acestui an, realizîndu-se 20—25 la sută din planul anual de investiții.Referindu-se la activitatea complexă a întreprinderilor din orașul Craiova, tov. Ion Zăvăleanu, prim- secretar al Comitetului orășenesc Craiova al P.C.R., a spus : comitetul orășenesc de partid este hotărît să facă tot ce-i stă în putință ca sarcinile anului viitor să se realizeze ritmic, zi de zi, decadă cu decadă. Aceasta cu atît mai mult cu cît în 1966 am avut rămî- neri în urmă la investiții, nu s-au predat 1 000 de apartamente, s-au înregistrat stagnări în funcționarea mașinilor și utilajelor.Problema evitării stagnărilor în producție, a avariilor, a redistribuirii utilajelor inactive, a reducerii pierderilor și, în genere, a cheltuielilor neeconomicoase, a fost abordată, pe larg, de aîți numeroși delegați la conferință; V;-Tov. Dumitru Ivan,';prirh-secre-l tar al Comitetului orășgÂei-b Tg.: Jilț al P.C.R., s-a referit lă1 diferite ! as-J pecțe ale activității productive a în-5 treprinderilor din localitate; El 'a a-i rătat că organizațiile de partid aq 
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acordat o atenție deosebită organizării superioare a producției și a muncii, descoperirii și punerii în valoare a rezervelor interne de, care dispun. Complexul pentru industrializarea lemnului Tg. Jiu a de- , , - ____pășit simțitor parametrii proiectați. majorității unităților agricole socialiste. Cooperativele și-au prevăzut . “ . • circa33 000 de hectare, o suprafață du- , blă față $ie realizările anului '1966. Propunem ca în planul pe anii viitori, Consiliul Superior al Agriculturii, .Comitetul de Stat al Apelor, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să prevadă construirea unor stații de pompare electrice pe Dunăre, capabile să ridice apa la înălțimi mai mari, de unde apoi să pornească pe canalele de irigat.Alți delegați la conferință, prin-, tre care tov. Gheorghe Dindere,1 prim-secretar al Comitetului raional Calafat al P.C.R., Dumitru Roșea, președintele C.A.P^ Ciordiu, raionul Caracal, s-au referit în cuvîn- tul lor la marile posibilități existente în regiune pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, care trebuie, fructificate cît mai operativ.în continuare, tov. Emil Bucur, președintele U.R.C.C. Oltenia,. Ion 
Fulga, președintele U.R.C.M. Oltenia, și Ilie Pantelimon, directorul Direcției regionale comerciale, s-au oprit la căile și măsurile de îmbunătățire a aprovizionării populației, a deservirii ei civilizate.Despre problemele tineretului,, creșterea contribuției lui - la ridicarea economică și social-culturală a regiunii a vorbit tov. Ștefan 
Negreț, prim-secretar ai comitetului regional Oltenia ’ al U.T.C. în continuare, tbv, Marius 
Preda, rectorul Universității Craiova, s-a referit la cîteva probleme ale cercetării științifice în regiune și îmbunătățirea activității învățămîntului superior. El a cerut să se acorde o mai mare atenție laboratoarelor szinale și înzestrării lor, formării cadrelor necesare în activitatea de cercetare științifică.Alti delegați, printre care C. S. 
Nicolăescu-PIopșor, membru corespondent al Academiei, directorul Centrului de istorie, filologie și etnografie, Nicolae Radu, directorul Teatrului Național din Craiova, s-au referit la dezvoltarea . vieții culturale a regiunii. Tov. Con
stanța Drăghia-Ciontu. președinta Comitetului regional al femeilor, a relevat. sțima și .prețuirea de care se bucură femeia muncitoare, soție și mamă, și s-a oprit la problemele ce trebuie soluționate pentru ca rolul femeilor în viața economică, socială și culturală a regiunii să crească continuu.în încheiere a luat cuvîntul tov. 
Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R.

la toate fabricile, iar calitatea pro- ]duselor a crescut apreciabil. Unele . _ să amenajeze anul Viitor neajunsuri se manifestă la Fabrica de ciment și var, dar sperăm, că Ministerul Industriei Construcțiilor va interveni operativ pentru înlăturarea lor.■ în acest an — a arătat tov. Ale
xandru Heinrich, directorul general al uzinelor „Electroputere“-Cra- iova — colectivul nostru a depășit sarcinile de plan la principalii indicatori. După ce s-a referit la necesitatea rezolvării unui șir de probleme menite să contribuie la îmbunătățirea activității uzinei, vorbitorul a făcut propuneri privind perfecționarea aprovizionării teh- nico-materiale, precum și colaborării cu alte întreprinderi.•: Numai după 6 ani de la deschiderea minelor dip Valea Motrului, avem o producție zilnică de peste 4 600 de tone — a arătat tov. Ion 
Nasta, brigadier la Valea Motrului. Utilajele pe care le avem sînt de îngltă tehnicitate, și, : de aceea, este necesară și o calificare superioară a minerilor. Este o problemă căreia trebuie să i se acorde o mare atenție. O grijă deosebită trebuie să se manifeste pentru viața minerilor, urgentîndu-se construcția de locuințe. Avem un liceu, un complex comercial, dar nu este încă mobilat. Propun să se înființeze un magazin de mobilă pentru că se simte mare nevoie de acest produs.Un loc important în cadrul lucrărilor conferinței l-a ocupat dezbaterea problemelor legate de dezvoltarea multilaterală și intensivă ■ a agriculturii regiunii. Raionul nostru, cunoscut ca unul dintre marile grînare ale țării, a obținut, în acest an, succese importante — a spus tov. Petre Golea, prim-secretar al Comitetului raional Corabia al P.C.R. Dar, rezultatele, sînt departe de a ne mulțumi. Experiența anului trecut ne-a dovedit că dispunem de mari rezerve în agricultură, că sarcinile puse de Congresul al IX-lea al P.C.R. pot fi pe deplin realizate și chiar depășite. Vom acorda o mai mare atenție amenajărilor pentru irigații, urmă- rindu-se creșterea eficienței lor, precum și ridicării cooperativelor mai slab dezvoltate economic la nivelul celor fruntașe. : înîrucît Corabia face parte din numărul mare de raioane ale țării care vor , fi industrializate Jip. actualul cinci- , nai,. yorp; face tot posibilul pentru . realizarea exemplară a planului de "irivestiții. . ‘ >Tov. Mihai Băluță', ‘președintele ' Cbnriliurui agrieol: regional Oltenia s-a referit lacuna; dintre impor-
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■ Mihai Gere

Luptele muncitorești de la 13 decembrie 1918, de la care se împlinesc astăzi 48 de ani, s-au înscris în istoria clasei muncitoare, a poporului român, ca un moment important în șirul marilor lupte revoluționare desfășurate în țara noastră în perioada ’191'8^—1'920. Impresionantă mărturie a abnegației și spiritului de jertfă al clasei muncitoare, ele constituie, în același timp, un puternic act de acuzare . împotriva regimului burghezo-moșieresc care, în încercările de a înăbuși lupta clasei muncitoare pentru o viață mai bună, pentru progres social, a organizat odiosul masacru din piața Teatrului Național.
★Distrugerile și pierderile grele provocate de primul război mondial, dezorganizarea activității e- conomice, înrăutățirea situației materiale a maselor largi ale poporului au adîncit considerabil contradicțiile social-economice ale regimului burghezo-moșie- resc, determinînd o creștere impetuoasă a avîntului de luptă, a combativității revoluționare a muncitorimii. La sfîrșițul anului 1918 se țineau lanț grevele și manifestațiile muncitorești, amploarea și caracterul lor tot mai organizat demonstrînd cu putere voința proletariatului român de a cuceri, prin luptă, drepturi și libertăți democratice, de a imprima dezvoltării vieții social-poli- tice o orientare corespunzătoare intereselor celor ce muncesc. Pe acest fond de efervescență revoluționară a găsit un puternic ecou exemplul proletariatului rus care, înfăptuind Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a răsturnat puterea capitaliștilor și moșierilor.Realizarea unității statului național român a însemnat, în același timp, unirea pe plan național a luptei proletariatului și a

aliaților săi, favorizînd organizarea și desfășurarea unor mari bătălii revoluționare. Totodată, burghezia căuta să-și consolideze puterea politică și pozițiile economice, recurgînd la măsuri de reprimare și înăbușire a mișcării revoluționare.Reflectînd avîntul și combativitatea revoluționară a maselor, procesul de radicalizare care se producea în rîndul mișcării muncitorești și în interiorul Partidului Social-Democrat, încă în noiembrie 1918, Comitetul executiv al a- cestuia adoptase denumirea de „Partiduț Socialist din România". Organizațiile sale .încep să desfășoare o amplă activitate în rîn- durile clasei muncitoare. In numeroase întreprinderi se alegeau delegați, se formau comitete de brică ; sindicatele strîngeau rîndurile lor mase tot mai mari muncitori.Muncitorimea Bucureștiului afla în fruntea, marilor acțiuni proletare. In primele zile ale lunii decembrie 1918, tipografii de la „Sfetea" și „Minerva" intraseră în grevă. Frămîntarea devenea generală în Capitală : la marea demonstrație de protest împotriva suspendării de către guvern a ziarului „Socialismul" au participat, solidari cu tipografii, lucrătorii ceferiști, metalur- giști, tîmplari etc. Sub presiunea luptelor muncitorești, autoritățile s-au văzut nevoite să admită reapariția ziarului și să promită libertatea întrunirilor. In după-a- miaza zilei de 12 decembrie, delegații muncitorilor tipografi din București s-au întrunit la clubul socialist, unde au hotărît să nizeze rală....13 neața. dunat lui Socialist. Reușind să străpungă cordoanele militare, care îi înconjuraseră, manifestanții au pornit pe Calea Victoriei pînă la
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orga- gene-dimi-decembrie, orele 10 Tipografii greviști s-au a- în fața sediului Partidu-

Ministerul Industriei demonstrînd energic pentru revendicările lor. S-a hotărît ca, în după-amiaza aceleiași zile, să fie organizată o nouă și' puternică manifestație muncitorească. Vestea a cuprins repede toate întreprinderii^ bucureștene. După prînz, din toate colțurile capitalei se îndreptau spre centru coloane impresionante de muncitori. Străzile răsunau de lozincile scandate cu putere din mii de piepturi : „Vrem pline'!", „Jos cenzurai", „Jos starea de asediu 1". In piața Teatrului Național, coloanele au fost întîmpinate de trupele care fuseseră postate din timp pe strada Cîmpineanu. Din indicația regelui Ferdinand, șeful guvernului liberal, Brătianu, a ordonat telefonic dezlănțuirea represiunii. Peste o sută de muncitori au căzut străpunși de gloanțe, înroșind cu mul pieței, muncitorii, împunși cu în picioare.au fost răniți, alte sute arestați. Masacrul din piața Teatrului Național, arestarea și schingiuirea fruntașilor clasei muncitoare, în frunte cu I. C.- Frimu ■— care a murit în scurt timp la spital — nu au avut efectul scontat de burghezie, acela de a da o lecție drastică, de a-i înspăimînta pe muncitori. Dimpotrivă, combativitatea și energia revoluționară a clasei muncitoare au continuat să crească și mai mult Lanțul gre- velăr și demonstrațiilor care au urmat, în ciuda represiunilor, a culminat cu ampla ridicare a proletariatului român did octombrie 1920. In focul marilor lupte de clasă din acei ani s-a plămădit Partidul Comunist Român —• partidul marxist-leninisl al clasei muncitoare — a cărui creare, în 1921, a determinat o cotitură istorică în dezvoltarea mișcării muncitorești din România, în viața poporului nostru.
Constantin MOCANU

sîngele lor caldarî- Cu furie sălbatică, femeile, tinerii erau baionetele și. călcaji Sute de demonstranți
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nu ne împărțim in tineri /și. bătrîni.d după inten
sitatea și prospețimea a- 
nalizei critice a fiecărui 
proces de cunoaștere. U- 
nii se sclerozează, nu-și 
mai pun cu acuitate în
trebări — o întrebare 
scutură întotdeauna o o- 
bișnuință, o inerție — iar 
asta tocește simțul nou
lui, care presupune ana
liză și pătrundere.— Dar în cazul variantei a 3-a ?

— Cercetîndu-le pe 
primele două,, n-am. fost 
satisfăcuți; lucruri știute, 
repetate, un. fel de încă- 
pățînare a vechiului ca-

re-ți lăsa un gust de ce
nușă. Asta ne apăsa pe 
toți. Sînt cazuri cînd re
petiția e necesară. Dar să 
repeți soluții depășite? De 
ce să urcăm la nu știu al 
citelea etaj sute de mun
citori și zeci de tone de 
mărfuri? Logica, analiza 
.lucidă — chiar împotri
va propriei liniști — e 
antidotul vechiului. După 
aceea te simți însă eli
berat... și varianta a 3-a 
(în înțeles simbolic) vine 
parcă de la sine. Ea mai 
are acum un drum de 
parcurs, dar toți ne-am 
probat că ne putem de
păși. Ce6a ce este esen
țial.

de ce parte
afi situat?

organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor vor trebui să desfășoare acțiuni, concrete și eficiente. Relevînd necesitatea de a se acorda o mai mare atenție eficienței economice a producției industriale, asigurîndu-se îndeplinirea ritmică a planului, vorbitorul a arătat însemnătatea deosebită a asigurării încă din primele zile ale anului 1.967 a unui ritm susținut în desfășurarea procesului de producție.în economia regiunii Oltenia o pondere mare o are agricultura. Cu toate rezultatele buhe obținute, în regiune sînt gospodării a- gricole de stat, cooperative agricole în care nivelul producției la cereale și la alte culturi nu este .pe măsura posibilităților reale ce le au. Vorbitorul s-a oprit apoi la unele problerrie privind extinderea irigațiilor și creșterea eficienței lor.Referindu-se la importanța sectorului zootehnic, vorbitorul a subliniat că se impune ca organele de partid și de stat să insiste mai mult asupra muncii în acest sector pentru a-1 transforma într-o ramură rentabilă. O deosebită atenție trebuie să se acorde continuei îmbunătățiri a activității economice a gospodăriilor de stat, precum și cooperativelor agricole pentru consolidarea lor economico-organi- zatorică.După ce a relevat unele succese în domeniul activității de investiții din regiune, vorbitorul a arătat că pentru anul 1967 sînt prevăzute a se da în funcțiune un număr de 49 obiective din care 19 în industrie și peste 3 300 apartamente convenționale. Organizațiile de partid, conducerile administrative trebuie să ia măsuri prin care să se asigure recuperarea rămînerilor în urmă, eșalonarea rațională a execuției lucrărilor, astfel ca în primul trimestru al anului să se realizeze 20—25 la sută din. planul a- nual de investiții, pentru ca toate obiectivele prevăzute să fie date în funcțiune la termen.în cadrul discuțiilor s-au ridicat unele probleme și s-au făcut multe propuneri pentru unele ministere și organe centrale. Considerăm necesar ca aceste organe să anali-

Conferințele organizațiilor regionale de partid au loc în condițiile muncii entuziaste a întregului popor, consacrată îndeplinirii programului de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.După ce a subliniat direcțiile principale ale programului de dezr voltare a patriei noastre în perioada 1966—1970 și a evidențiat rezultatele bune obținute de oamenii muncii din întreaga țară în îndeplinirea planului în primul an al cincinalului, vorbitorul a spus: Oltenia se Infățîșeâză'astăzi'în geografia economică a țării ca o regiune înfloritoare, cu o industrie în plin avînt. Un ritm intens de dezvoltare a cunoscut industria regiunii Oltenia în acest an. Subliniind realizările obținute pe celeluni ale anului, vorbitorul s-ai oprit pe larg asupra sarcinilor care stau în viitor în fața organelor și organizațiilor de partid, de stat și economice.Evidențiind nerealizarea producției marfă vîndută și încasată, vorbitorul a subliniat necesitatea ca în viitor organizațiile de partid, conducerile tehnico-administrative din întreprinderi să urmărească nu numai îndeplinirea globală a planului, ci și realizarea decadă cu decadă, lună de lună a Sarcinilor privind livrarea și încasarea mărfurilor produse. A insistat apoi, asupra ridicării calității și sporirii continue a performanțelor tehnico-economi- ce ale produselor, reducerii sistematice a consumurilor specifice și în primul rînd a celor de metal, ac- centuînd că în viitor comitetul regional de partid are îndatorirea să controleze mai sistematic prin organizațiile de partid cum se îndeplinesc aceste sarcini importante.Este necesar ca întreprinderile să ia măsuri pentru realizarea exemplară a contractelor de export, să se instituie un control special asupra calității producției de export, precum și a ambalării și transportului acesteia.în continuare, vorbitorul s-a referit la sporirea preocupării' pentru creșterea productivității muncii, pentru organizarea științifică d producției. Cu toate rezultatele bune obținute se constată că . • zeze în colegiu propunerile și soli- în întreprinderile din regiune sînt citările făcute și: să stabilească numeroase defecțiuni în folosirea utilajelor, a spațiilor de producție, în încărcarea cît mai rațională a schimburilor, îndeosebi a schimburilor doi și trei, în respectarea proceselor tehnologice, a disciplinei de producție și îp muncă. Pentru înlăturarea acestor deficiențe,
soluțiile cele mai adecvate pentru rezolvarea lor fără întîrziere.Vorbitorul s-a referit apoi la problemele privind întărirea vieții interne, de partid, îmbunătățirea și perfecționarea continuă a sti- ■ lului și metodelor de muncă. în ce privește creșterea rîndurilor o,r-

ganizațiilor de partid, vorbitorul a arătat necesitatea de a se acorda o mai mare atenție unităților de construcții, transport, comerț, în același timp a arătat că este necesar să existe o preocupare continuă,. susținută pentru educarea partinică, moral-cetățenească a membrilor de partid și îndeosebi a celor noi primiți. Subliniind că dezvoltarea rapidă a economiei naționale, dotarea în ritm susținut a tuturor ramurilor de producție cu tehnica modernă cere cadre cu înaltă pregătire de specialitate, vorbitorul a spus că este necesar ca organizațiile de partid și cadrele didactice din învățămîntul de cultură generală și cel superior, să se ocupe cu perseverență de îmbunătățirea continuă a procesului instructiv-educativ. Apoi, a insistat asupra îmbunătățirii conținutului muncii de propagandă și activității politice-educative de masă. Pentru viitor, organele și organizațiile de partid vor trebui să-și lărgească și să perfecționeze formele de studiu economic.în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Mihai Gere a spus : Permiteți-mi să vă urez dv., delegați și invitați la conferință, și prin dv. comuniștilor, oamenilor muncii din regiune spor la muncă și deplin succes în activitatea de ridicare economică și social-culturală a Olteniei, de îndeplinire a sarcinilor pe 1967 și din întregul cincinal.
TĂrConferința a ales apoi membrii noului comitet regional de partid și ai comisiei de revizie. în prima sa ședință plenară comitetul regional a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Ion Stănescu.Delegații la conferință au trimis o telegramă C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., prin care se exprimă sprijinul deplin față de politica partidului îndreptată spre progresul și prosperitatea patriei pe drumul desăvîrși- rii construcției socialismului, față de activitatea desfășurată de partid pentru apărarea păcii și securității internaționale, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în telegramă se reafirmă hotărîrea comuniștilor din regiune, a tuturor oamenilor muncii, de a duce la îndeplinire cu deplin succes prevederile ce revin Olteniei din Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.

Ion CUMPĂNA5U 
Petre NEDELCU

Uzina „Danubiana". Directorul general, ing. TĂNASE VOLINTIRU, cauciucar cu stagiu, dar care aici n-a împlinit încă doi ani de activitate.
— Nu prea știu ce să 

aleg. Analizată în mic, la 
cazul particular, discuția 
riscă să alunece în ne
semnificativ, în acciden
tal. în mare, lucrurile
sînt cunoscute de toată
lumea, se știe că uzina 
este un mediu puternic 

- de afirmare a noului, în- 
cepînd de la tehnică si. 
sfîrșind — deși nu este 
vorba de o ierarhizare — 
cu plămădirea conștiinței 
socialiste. Aș porni însă. 
de la faptul extrem de 
îmbucurător că în acest 
an, și mai precis din al 
doilea trimestru, organis
mul uzinei noastre a cu
noscut o echilibrare lăun
trică, vădită în atingerea 
parametrilor din proiect. 
Am trecut prin frămân
tări și necazuri. Ce m-a 
surprins, la primul con
tact ? Că tot acest utilaj 
modern, în care s-a in
vestit atîta efort, nu era 
folosit la capacitate. Nu e cazul să fac acum o a- 
naliză, ea s-a făcut lo 
vremea respectivă de 
factori de răspundere, 
dar una dintre cauzele 
principale era aceasta : 
lipsa unui puternic curent de opinie în favoarea noului.— Văd că ați pus punctul pe i. Cum se explica aceasta într-o uzină nouă ?

— Disensiunile și ri
valitățile din sinul fostei 
conduceri se repercutau 
pînă în secții. Unele de
ficiențe nu erau scoase la 
iveală pentru a fi înlătu
rate, ci pentru a fi arun
cate în circa părții „ad
verse". Măsuri și dispozi
ții se ciocneau uneori 
cap în cap, viciind at
mosfera de muncă,, dimi- 
nuînd forța de influen
țare a noului.

Fiindcă

— Curent de opinie în favoarea noului 1 Poate că un exemplu ne-ar a- propia de concret și dețineri.
— Am avut de luptat 

cu o asemenea concepție :
— De ce nu dau utilajele 
randament ?
lipsesc oamenii calificați.
— De ce nu participă la
cursuri cei înscriși ? —
Oameni de prin comunele 
învecinate, cu mentalita
te țărănească. In realita
te, nu se prea interesa ni
meni de calificare; la

absolvirea cursurilor, nu 
obțineau o categorie mai 
mare dacă mergeau la 
cursuri pierdeau mașina. 
Cînd s-au înlăturat toate 
acestea, interesul pentru 
calificare a sporit brusc, 
în focul „prelucrării", e- 
rau neglijate tocmai as
pecte concrete, care in
fluențau opiniile în jurul 
calificării...CONSTANTIN DU- MITREL, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C., operator chimist. I se pare că problema conflictului dintre nou și vechi nu poate fi tratată pe aspecte și că, de fapt, formarea opiniei pentru nou despre care a vorbit tovarășul director antrenează toate compartimentele muncii educative.— Am auzit — îl îndemn să iasă din sfera generalului — că ați făcut niște fotografii care au stîrnit vîlvă.

— A, raidurile din 
schimbul, de noapte ? A- 
vearn cîțiva somnoroși, 
care știau să-și găsească 
locuri bine pitite. Iar le
nea, știți cum e: conta
gioasă. Am blitz-ul, unii 
știut că au 
iar dimineața,
din schimb s-au pomenit 
pe panou. S-au simțit vi
zați și unii maiștri și șefi 
de echipă. Metehnele 
vechi au fost zgîndărite 
mai pe dedesubt...

mers cu 
nici n-au 

fost pozați 
la ieșirea

Narcoticul scepticismului

o-
O bătălie de proporții 

s-a încheiat de curînd la 
„Intex“-Păulești. O bătă
lie de aproape doi ani. 
Au trebuit să fie cheltui
te importante energii
menești pentru a se de
monstra din nou că... ni
mic nu se realizează fără 
efort. Conflicte — cînd 
mai surde, cînd mai făți
șe — s-au 
rul mașinii de imprimat 
cu cilindri, 
căreia trec 
milioane de metri de in. 
De la început a fost în- 
timpinată cu o ciudată 
ostilitate. I s-au găsit nu
mai cusururi.— De ce ?

— Ne-a dat bătaie de 
cap mai mare decît toate 
celelalte mașini din im
primerie la un loc — 
mărturisește acum, la capătul bătăliei, EMIL O- DIAȚIU, inginerul-șef al fabricii, care a străbătut un proces de limpezire. 
Cere o îngrijire mult mai 
atentă, o supraveghere 
continuă, cunoașterea u- 
nor subtilități de mane
vrare. Ne părea nerenta
bilă.

purtat în juprin valțurtle 
anual două

— O exprimare la trecut. Ce-a intervenit?
Ministerul ne-a trimis 

un grup de specialiști din 
întreprinderi care au ma
șini asemănătoare. Ei au. 
lucrat la noi cîteva săp
tămâni și . ne-au deschis 
ochii. Că nu mașina era 
„vinovată"...— Dar cine ?

— A existat o anumită 
atmosferă de neîncredere 
în forțele proprii și de 
capotare în fața greută
ților. Conducerea secto
rului de finisaj, în loc să 
imprime spirit de răspun
dere față de soarta ma
șinii, își declina răspun
derea prin referate de „a- 
coperire".

Atmosfera merită, tr-adevăr, atenție, în în-Vorbe doi peri, gesturi de le-

hamite, ironie din buzelor. Unii mai mai. puțin s-au lăsat cuprinși în vîr- tejul de atitudini pătimașe, s-au simțit demoralizați văzînd că eforturile lor nu sînt sprijinite. Discut cu maiștrii. Patru băieți care lucraseră pe mașină au părăsit-o; au părăsit și fabrica. Șeful de mașină Ion Mitu, un tînăr inimos, ajuns din încărcător manual — imprimeur, trimis apoi la Arad la specializare, a trecut și el prin momente de depresiune, preferind să-și reia munca dinainte. Greu s-a convins să-și reia locul de șef de schimb pe mașină.— Totuși n-a fost nimeni care să demonstreze că mașina poate produce la mare capacitate ?
— Ba da — vine în u- nanimitate răspunsul. Ce

le mai bune rezultate le-a 
obținut Dumitru Marten- 
co. El a venit la. noi. la 
„Intex", o dată cu această 
mașină la care lucrează da 
15 ani.— Și atunci ?

— Are mentalități 
vechi, nu-i place 
destăinuie 
fesionale!

— Cine bucnește 
Am venit și duminicile să 
demonstrez.Care dintre „părți" are dreptate ? Fapt este că experiența lui n-a fost larg folosită, că tinerii din preaima lui n-au fost ajutați să Crească pe măsură. Urme de „război rece" mai stăruie. Scepticismul li s-a transmis și unor tineri. Cum observa cineva : e mai simplu să spui NU. nu se poate ! Acele impalpabile particule de atmosferă veche, nefiltrată la vreme, au influențat creșterea tinerilor, domolindu- le prematur elanul, dorința unei calificări superioare. receptivitatea față de nou.— Destul de amară experiența...

— Important este — conchide inginerul-șef — că am depășit punctul 
critic. Rezultatele obținu
te pe mașină în ultima 
vreme au înregistrat 
creșteri, ș-a făcut planul. 
S-a spulberat ideea „fa
talității". Oamenii au do- 
bîndit acea încredere . în 
ei care le lipsea, efortu
rile capătă finalitate.

colțul tineri, orientați,

să-și 
secretele pro- afirmă unii, zice asta ? iz- MARTENCO.

scara vieții și-și încearcăPentru cei care urcă f ......................pașii pe treptele ei, confruntările de acest fel constituie cîteodată veritabile examene de maturitate. Spre ce tendințe sînt atrași tinerii, spre cele pe care viața le notează cu plus sau cu minus? Iată un mod de verificare a personalității fiecăruia, a capacității de a intra cu toată energia, în mod conștient, in marele și tumultuosul mers al progresului.
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în construcții, trecerea de la o fază la alta a lucrărilor, de la un obiectiv la alt obiectiv și de la un an la altul trebuie să aibă loc în- tr-un ritm uniform, fără salturi. Numai astfel se verifică trăinicia măsurilor luate de conducerile întreprinderilor de construcții, spiritul lor organizatoric, capacitatea de 
a asigura între trimestrul I al unui 
nou an și trimestrul IV al anului 
precedent o continuitate perfectă în 
execuția lucrărilor. Exact așa am procedat noi. Menținînd din primul trimestru al anului curent un ritm susținut de lucru, pînă în prezent s-au dat în folosință peste 1 200 de apartamente, adică aproape 95 la sută din cele prevăzute, restul fiind pe terminate. întrucît în 1967 avem de executat un volum sporit de lucrări, pregătirea 
frontului de lucru, a condițiilor ne
cesare asigurării unei cadențe vii 
pe șantiere din primele luni, este 
acum aproape încheiată.Asupra ' căror chestiuni ne-am concentrat eforturile ? toate, am acționat 
planificării interne 
sarcinilor, organizării 
a sectoarelor de producție princi
pale și secundare. La stațiile de betoane și mortare, atelierele de fasonare a armăturilor, de asamblarea pieselor pentru instalații s-a insistat atît asupra organizării e- fective a lucrului pe bază de grafice, cît și în vederea creării condițiilor de încălzire a agregatelor și) apei folosite, protejării contra înghețului a betoanelor și mortarelor în timpul transportului lor. La asamblarea pieselor din componența instalațiilor sanitare au fost organizate echipe pe schimburi.Deoarece în perioadele precedente am întîmpinat anumite neajunsuri în asigurarea proiectelor de execuție, a forței de muncă și chiar în procurarea anumitor materiale, în toamna acestui an nu ne-am mai lăsat la mîna beneficiarilor, cum sâ -Spune, așteptînd bunăvoința lor. Cu posibilitățile de care dispunem 
am insistat să nu se mai repete di
ficultățile de genul celor semna
late și, în parte, s-a reușit. Planul general de construcții pe 1967 l-am primit încă din luna august. Cunoașterea sarcinilor pe ansamblu ne-a permis să executăm pregătirile de care am amintit. Din totalul proiectelor, pînă acum sîntem în 
posesia a 65 la sută dintre ele. La 
construcțiile de locuințe, documen
tația de execuție a fost predată în 
întregime, cum și la spitalul cu 1 000 de paturi, la lucrările de canalizare a orașului Constanța. Au 
și fost atacate, în cadrul frontului de lucru, 12 blocuri, cuprinzînd 720 
apartamente, fapt ce va permite 
începerea dării în folosință a locu
ințelor încă din primele luni ale 
anului viitor.Ne frămîntă însă faptul că 
nu la toate obiectivele prevăzute în 
planul general de construcție avem asigurată documentația tehnică. 
Ministerul Comerțului Interior, Mi
nisterul Industriei Alimentare și 
Ministerul Economiei Forestiere nu ne-au asigurat pînă acum decît o parte neînsemnată din proiectele de execuție, deși în anul viitor este stabilit să le executăm- un mare volum de lucrări. Iată exemplul Ministerului Comerțului Interior, în 1967, potrivit planului trustului, va trebui să realizăm lucrări în valoare de 39 milioane lei, adică un complex hotelier cu 1 088 locuri și două cămine cu 604 locuri. La aceste construcții documentația nu este elaborată în întregime. Vom fi nS?piți să atacăm lucrările pe bază de planuri parțiale, ceea ce îngreunează desfășurarea lor în ritm viu, ;pentru perioada de iarnă, dînd naștere la cheltuieli suplimentare. 
Cerem acestui minister, precum și 
celorlalte două să accelereze termi
narea proiectelor și să ni le 
cît mai repede, dar nu cu prețul 
diminuării calității lor.Solicităm sprijin ( competente și în scopul soluționării problemelor legate de aproviziona
rea cu materiale și profile. De ani de zile, întîmpinăm greutăți la fixarea și livrare de către furnizori. Uzinele

înainte de în direcția 
realiste a 
amănunțite

și fabricile producătoare includ în contracte termene trimestriale, deși în comenzile noastre se cer cu insistență livrări lunare. Ca urmare, adeseori primim materialele la sfîrșitul trimestrelor și chiar mai tîrziu, iar în cursul lor ducem lipsă. Combinatul siderurgic Hu
nedoara, cu o perseverentă demnă de o cauză mai bună, ne livrează cu multă întîrziere materialele contractate. Uzina metalurgică 
din Iași mai are și acum restanțe din trimestrul trei Ia țevi negre și țevi zincate, iar Uzina de radiatoa
re, echipament metalurgic și armă
turi sanitare din București nu ne-a trimis încă 40 tone radiatoare, deși termenul a trecut de mult, și din trimestrul IV nu a livrat nimic din cele 284 tone radiatoare. Asemenea acte de nesocotire a contractelor ne provoacă dificultăți în executarea și punerea în funcțiune la termen a obiectivelor, dezorganizînd uneori procesul de construcție și tocmai de aceea trebuie să li se pună capăt cît mai curînd.Noi sîntem dispuși să folosim pe șantiere, din ce în ce mai mult, 
prefabricatele. Acestea favorizează accelerarea ritmului, îmbunătățirea calității și reducerea lucrărilor. Dar, ar 1 ca proiectanții să prevadă 
documentații aceste prefabricate, capabile să înlăture procesele tehnologice umede, să diminueze simțitor consumul de materiale — în special oțel-beton, cherestea, ciment — precum și cantitatea de manoperă. Bine ar fi, de 
asemenea, ca repartițiile de mate
riale dirijate de Comitetul de Stat al Planificării și cele departamentale să fie emise concomitent cu în
scrierea lucrărilor în planul gene
ral de construcție al trusturilor și 
comunicate în același timp unităților 
furnizoare. în acest mod, furnizorii ar putea lua din timp măsuri pentru livrarea ritmică a materialelor, iar șantierele de construcții ar avea siguranța că termenele de livrare vor fi respectate.

i costului fi nevoie 
în

Ing. Ilie GEORGESCU
directorul Trustului de construcții 
edilitare și hidrotehnice-Constanța
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întreprinderea „Eprubeta" din Capitală: Secția de gradat aparate 
de laborator

In Editura agro-silvică a apărut lucrarea „Analiza 
prețului de cost și rentabili-
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(Urmare din pag. I)culele arată că dacă aceste hale ar fi intrat în producție la timp, cooperativele agricole respective puteau realiza suplimentar 31 milioane de ouă și 105 tone de carne, ceea ce ar fi permis obținerea a peste 25 milioane de lei.Pentru, sporirea producției de ouă care să asigure acoperirea nevoilor de consum în tot cursul a- nului, punctul de plecare trebuie 
să-l constituie obținerea unui nu
măr cit mai mare de pui, îndeosebi 
în primele luni ale anului.Una din cauzele care frînează dezvoltarea aviculturii pornește tocmai de la lipsa de preocupare pentru asigurarea unui număr mai mare de ouă pentru incubație, de calitate superioară, din care să se obțină cît mai mulți pui. Din cauza lipsei spiritului de prevedere unele unități se trezesc, în preajma sezonului optim de incubație, că nu dispun de ouă de calitate corespunzătoare. Există peste 3 000 de incubatoare cu o capacitate de 8 140 000 ouă pe serie, cu ajutorul cărora. în perioada opti-. mă din prima parte a anului, se pot scoate 22—23 milioane de pui, dar acestea nu sînt intens utilizate. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesar ca acolo unde sînt condiții, în gospodării de stat, stațiuni experimentale agricole și în cooperative de producție,, să .se treacă la organizarea fermelor de păsări de reproducție, selecționate din rasele cele mai productive.

Obținerea unui număr mai mare 
de pui este condiționată și de or-

ptr-o .recenta. dis- cuție la Ministerul ..Industriei Construcțiilor, de Mașini, am fost informați că uzina „Teh- nofrig" din Cluj are o bună experiență în îndeplinirea indicatorilor planului. Ne oprim la productivitatea muncii, a că- reilsarcină de plan a fost realizată în proporție de 101,4Kla sută. Să vedeni, maiîîntîi, care este contribuția productivității muncii la sporirea volumului' producției globale. Bizuindu-ne pe recomandarea amintită, ne-am așteptat ca la „Tehnofrig" să întîlnim, intr-adevăr, o situație cu totul bună. Faptele însă, infirmă a- precierile forului .tutelar. Pînă acum, sporul de pro
ducție globală s-a obținut 
în proporție de 64,6 la sută 
pe seama măririi număru- 
luBsalariaților și de numai 
35,4 la sută prin creșterea 
productivității muncii. In 
zece luni, timpul de lucru 
neutilizat reprezintă, în 
medie, 12 zile pe fiecare 
salariat. Aceasta este cauza depășirii numărului mediu scriptic de salariați— cauză care ține de disciplina ■ internă a uzinei— și care a tras în jos nivelul productivității muncii. „Aparent, toți muncitorii și tehnicienii își îndeplinesc îndatoririle : vin la ora stabilită și stau pînă se termină schimbul— ne relata ing. Gheorghe 
Zirbo, șeful sectorului u- zinare. Ce se întîmplă însă efectiv în cadrul celor 8 ore de muncă, cît timp de lucru se irosește? Aceste chestiuni nu sînt urmărite de șefii de echipă, de maiștrii și inginerii coordonatori".Dar șeful de sector nu avea îndatorirea să anali
zeze balanța timpului de 
lucru și să imprime subalternilor un înalt spirit de răspundere față de utilizarea rațională a timpului de muncă ? De fapt, în continuarea discuției, ing. Gheorghe Zirbo a recunoscut : „Sarcinile de 
plan nu pot acoperi capa
citatea de uzinare. Ele sînt

mult .mai mici și produc
tivitatea planificată nu re
flectă posibilitățile inter
ne, nu este stimulatoare. Așa se explică larghețea cu care se admite pierderea, printre degete, a timpului de lucru, încălcarea disciplinei în producție, la locul de muncă". Această apreciere realistă a șefului de sector este întărită și de alte fapte, pe care le-.am constatat. Nor
mele de muncă sînt cu 
totul rămase în urma do-

ntm de creștere mult, mai înalt.întregim analiza de pînă acum-cu un alt element - determinant: gradul de 
folosire a mașinilor și uti
lajelor. Pentru edificare, redăm o apreciere din darea de seamă prezentată de comitetul de partid la recenta adunare de alegeri : „Față de unele realizări obținute, neajunsurile în acest domeniu (al gradului de folosire — n.r.) sînt încă mari, starea

î.l
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tării tehnice. Această normare empirică este în detrimentul uzinei înseși, împiedicînd. în mare măsură, valorificarea rezervelor capabile să imprime productivității muncii un
Lucrări apărute în Editura agrosilvică

tății în gospodăriile agri
cole de staî" de D. MÂR- GULESCU, D. MOIANU și A. IȘFĂNESCU. In cuprinsul lucrării sînt tratate principiile metodologice de bază ale analizei activității economice, problemele privind analiza situației generale a prețului de cost al producției agricole, modul de formare și de calculare a prețului de cost în producția vegetală și în zootehnie. Un capitol special este rezervat analizei rentabilității G.A.S., care cuprinde probleme ce interesează un cerc larg de cititori și în primul rînd cadrele de conducere din gospodăriile agricole de stat. „Cartea Apicultorului" de E. MARZA și AL. POPA recent apărută, pune la dis-

poziția cititorilor un mare număr de metode eficiente privind "înmulțirea. și îngrijirea familiilor de glbine, valorificarea resurselor nec- taro-polenifere, în scopul obținerii unor cantități cît mai mari de miere, ceară și alte produse apicole. Pe baza a îjumeroase observa- ții și cercetări, autorii subliniază însemnătatea economică deosebită pe care o are folosirea albinelor la polenizarea culturilor a- gricole entomofile, posibilitățile de mărire pe această cale a producției de floarea-soarelui, fructe, legume, lucernă și altele.

parcului de mașini-unelte din uzină fiind îngrijorătoare. Personalul tehnic din secții nu urmărește aplicarea unor regimuri de așchiere optime, nici felul cum sînt întreținute și îngrijite mașinile. Reîmprospătarea lubrifianți- lor nu se execută potrivit programului și prescripțiilor. Nici pînă în, prezent n-au fost luate măsuri de încărcare uniformă a tuturor utilajelor im,în cele.trei schimburi..." Efectele neajunsurilor semnalate se desprind din T ’iirrnătpârele calcule : nu- mai în luna octombrie, la „.53 de mașini-unelte principale-s-au înregistrat .'•■.6 526 de ore întreruperi pentru reparații accidentale din fondul de timp ~ planificat de 31 624 de “ "ore, ceea- ce înseamnă o pierdere de capacitate de peste 20 la sută. Mai mult chiar. In secția prelucrări mecanice s-a „fotografiat" o zi de muncă — 8 noiembrie. Din 168 de mașini- unelte, 43 nu funcționau (adică 25,6 la sută). Motivele : 14 — datorită lipsei de muncitori, 12 — din cauză că nu existau comenzi, 11 aveau defecte accidentale, 4 erau în reparații planificate, iar 2 nu erau predate după re-

I

parații. Considennd cit se poate de normală o asemenea situație, directorul .uzinei „Tehnofrig", ing, 
Miron Zeho, ne«-a spus :— Specificul uzinei noastre determină a- ceastă stare de lucruri. Noi am luat măsuri, am organizat științific producția, în fluxuri, pe sisteme de mașini ; aplicăm, de asemenea, tehnologia de grup. Am reușit să a- tingem un coeficient de schimb de 2, ceea ce constituie un mare succes.Acestui punct de vede-< re îi contrapunem părerea ing. Gheorghe Zirbo .r— Am precizat că sarcinile de plan nu acoperă capacitatea mașinilor și utilajelor. Nu se iau măsuri pentru a se executa pe mașinile și utilajele noastre — de găurit, de alezat, strunguri de copiat și altele —comenzi de piese în colaborare pentru alte întreprinderi. Consider că în condițiile de dotare tehnică de care dispunem, sarcina de 
creștere a productivității 
muncii putea să fie cu 50 
la sută mai mare.Fiind voba de puncte de vedere diferite, l-am con-, sultat și pe tov. Simion 
Urian, secretarul comitetului de partid al uzinei, care ne-a precizat: „Re
zerve de creștere a pro
ductivității muncii există, 
din plin. Ele nu sînt puse în valoare din cauza conservatorismului manifestat de unele cadre din conducerea uzinei, care nu doresc să le comunice ministerului. Iar delegații acestuia, direcția generală tutelară, nu au cum să le cunoască. Ei vin în uzină, dar stau în birouri și discută. Aici greșesc delegații. De un an de zile, nici unul dintre ei n-a tre-, cut pe la comitetul de partid să ne ceară părerea, să ne întrebe cum stau lucrurile. Ceea ce ar putea să afle în uzină într-o săptămînă, chiar mergînd prin secții, ei ar afla la comitetul. de partid într-o oră, două. Așa s-a ajuns la argumente ca cel al directorului uzinei, după care specificul uzinei este izvorul deficiențelor. Cît privește realizarea productivității muncii planificate, în acest an ea nu a solicitat prea mult colectivul nostru".Pentru anul viitor, uzinei „Tehnofrig" i s-a fixat o sarcină de creștere a productivității muncii de 12,5 la sută. Se pare însă că, nici de data aceasta, nu au fost luate în calcul importante rezerve latente ale uzinei, care pot fi fructificate. Conducerea întreprinderii are îndatorirea să renunțe la au- tomulțumire. Succesele înregistrate pînă acum în organizarea științifică a producției, în extinderea tehnologiei de grup— nimeni nu le contestă— trebuie dublate de măsuri energice pentru întărirea disciplinei interne a muncii și creșterea răspunderii personale fată de „zestrea" tehnică,

Gheorghe RADEL

păsări decît oi ?
ganizarea mai bună a procesului 
de incubație. Se impune între al- ■ tele comasarea incubatoarelor în unitățile cu cele mai bune condiții, cu cadre bine calificate, în așa fel îneît să se obțină un procent de ecloziune maxim. Această măsură, 
pe lingă organizarea de ferme dis
tincte pentru producția de ouă de 
consum sau pentru carne și, sepa
rat a acelora pentru obținerea ouă- 
lelor și puilor de reproducție, constituie una din problemele cheie a că_rpr rezolvare trebuie să stea în centrul atenției consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste.în ansamblul problemelor de care depinde obținerea- unei producții mai mari de ouă și carne de mare importanță este creșterea în 
condiții corespunzătoare a în
tregului efectiv de pui obținut. Iată de ce, în această perioadă este necesar ca, în toate unitățile, să se facă revizuirea și repararea puiernițelor, completarea utilajelor necesare, dezinfecția, calificarea din timp a îngrijitoarelor și să se asigure un sortiment cît mai variat de furaje.

se datoresc în primul rînd introducerii furajelor combinate care asigură o alimentație echilibrată a năsărilor. Dar trebuie subliniat de la început că realizări frumoase se obțin și în unitățile care, în lipsa furajelor combinate, valorifică intens ’ toate resursele locale de nutrețuri, îndeosebi cele bogate în proteine și vitamine. Unele cooperative agricole din regiunile Oltenia, Banat, București, Dobro- gea și altele au procurat instalații simple pentru prepararea și a- mestecul furajelor, parte din acestea deservind mai' multe unități.Unul din mijloacele- preconizate pentru rezolvarea acestei probleme este organizarea unor unități de preparare a furajelor combinate sau precombinate. care să deservească mai multe cooperative . agricole. Dintr-un studiu întocmit de Uniunea Națională' a Cooperativelor Agricole de Producție • rezultă că lizarea nutrețurilor la păsările matcă,'locuire și pentru 30 la sută puii destinați producției de carne s-ar realiza o reducere a consumului specific actual de furaje cu 30—50 ,1a sută, ceea ce s-ar concretiza printr-o economie de aproximativ 150 milioane de lei, la nivelul anului 1970. Asigurarea furajelor combinate necesită stabilirea cu maximum de atenție, a unui plan concret, cu o anume ordine de urgentă, care să pornească de la crearea bazei de materie primă. în această privință se impune ca organele Ministerului Industriei

prin uti- combinate puii de în- din
Să nu uităm, hrana 
se materializează 

în carne si ouă
ARezultatele bune obținute în combinatele avicole ale Departamentului Gostat — obținerea a peste 200 ouă de fiecare găină —

Alimentare să urgenteze prepararea unor cantități mai mari de subproduse cum sînt laptele praf și făina de carne, iar Ministerul Industriei Chimice să organizeze producerea pe scară largă a preparatelor destinate aviculturii.Dar nu se poate aștepta ani în 
șir pînă cînd se vor putea produce 
cantități mai mari de furaje com
binate. în această perioadă prin
cipalul este nu ceea ce urmează să 
primească cooperativele agricole 
din afară, ci ceea ce pot și trebuie 
să producă cu mijloacele lor pro
prii. Este vorba de obținerea unor 
cantități mai mari de nutrețuri le
guminoase bogate în proteină, 
crearea unei surse inepuizabile de 
vitamine cum sînt făina de lucer
nă, morcovii etc, utilizarea gospo
dărească a unor surse de proteine 
cu valoare biologică ridicată așa 
cum procedează cooperativele a- 
gricole din comunele Ceacu și Ion 
Roată, regiunea București, Salonta, 
regiunea Crișana, și altele. Se sim
te nevoia ca obținerea nutrețurilor 
bogate în proteină și vitamine să 
fie prevăzută în planurile de pro
ducție ale cooperativelor agricole.

Experiența bună să 
nu fie o insulițăAîntr-o serie de cooperative agricole cum sînt cele din Macea, Be- cicherecu Mic, regiunea Banat, Pechea, Urleasca, regiunea Galați,

și altele veniturile realizate din sectorul avicol se cifrează anual la multe sute de mii de lei. Numai că aceste cooperative rămîn an de an ca niște insulițe, în timp ce unități vecine, cu condiții asemănătoare, cresc păsări puține sau deloc. Una din cauzele acestei situații o constituie faptul că propagarea pe viu a experienței înaintate, a metodelor științifice eficiente nu este bine organizată. Nu se poate spune că în ultimii ani n-au fost organizate multe schimburi de experiență la aceste unități și la altele. Numai că ele n-au fost urmate de măsuri tehnice și organizatorice care să ducă în mod efectiv la îmbunătățirea situației existente.Este bine că în toamna acestui an a fost organizat un schimb de experiență în regiunea Oltenia Ia care au participat numeroși specialiști ai consiliilor agricole, uniunilor cooperatiste, cadre din cooperativele agricole etc. Cu acest prilej s-a adoptat un plan în care se prevede între altele organizarea pe baze științifice a incubației, a fermelor cu păsări selecționate pentru producția de ouă, de calitate, creșterea în condiții corespunzătoare a puilor, asigurarea și prepararea furajelor echilibrate în substanțe nutritive, amenajarea a- dăposturilor, calificarea îngrijitoarelor și altele. Este necesar ca în fiecare regiune, raion și în unitățile agricole să fie stabilite măsuri concrete care să asigure îndeplinirea pas cu pas a acestor obiective.

REALIZĂRILE

COLECTIVELOR

DIN INDUSTRIA 

MEDICAMENTELOR
Colectivele întreprinderilor din industria de medicamente au a- nunțat în ziua de 12 decembrie realizarea sarcinilor de plan la producția globală și marfă pe întregul an. Ele au livrat în cursul anului medicamente noi printre care Femiramin antihistaminic, Pobilan-fiole, Hidrocortizon he- misuccinat, Asclerol sub formă de drageuri, noi produse farmaceutice de uz veterinar, precum și biostimulatori. O serie de colective ca de pildă cele de la fabricile „Terapia" din Cluj, „Gale- nica“, „Fiola", „Reactivul" și Uzina chimică Dudești-Icechim din București, precum și cel de la Fabrica de alcaloizi din Vișeu și-au adus o contribuție deosebită la realizarea înainte de termen a planului anual pe întregul sector.în ce privește realizarea planului la export, s-au evidențiat colectivele fabricilor „Tableta", „Biofarm", „Sintofarm" și Uzina de medicamente din București și cel de la Fabrica de ahtibiotice din Iași. După cum apreciază direcția generală de resort din Ministerul Industriei Chimice, pînă la sfîrșitul anului se va realiza în plus o producție globală în valoare de circa 60 milioane lei și o producție marfă în valoare de circa 58 milioane lei.(Agerpres)



PAGINA 4 SClNTEIA

românești de mare popularitate

ÎN PAUZE :

de exemplare.

„Biblioteca pentru toți
• Acum 7 decenii ziarele vremii a- nunțau ivirea primului număr al unei colecții de largă popularizare, scoasă prin grija editorului Carol Muller. Colecția apare din 1923 sub îndrumarea scriitorului Vasile Demetrius. Așa cum remarca Tudor Ârghezi — „Biblioteca pentru toți" â lost, pentru generațiile de cititori, un adevărat „monument", în 1950 se reorganizează ; este e- ditată apoi (în 1960) într-o nouă serie, iar în 1965 se trece la coperta ilustrată.Această privire retrospectivă în istoricul „Bibliotecii pentru toți"edifică faptul că ne situăm printre țările cu o veche tradiție a cărții „de buzunar" — Carte care, după cum se știe, tinde să ocupe tot mai mult un rol major în viața culturală contemporană. „Biblioteca pentru toți” se bucură în prezent în țară de o mare popularitate. Este semnificativ în acest sens bilanțul ultimilor 6 ani de fructuoasă activitate editorială, care indică un tiraj global de peste 20 milioane

editorială a colecției îmbine fericit douăConcepția reușește să elemente esențiale — tradiția și modernitatea — satisfăcînd în felul acesta preferințele unei mari categorii de cititori.„Avem acum un public diferen-

DEBUTUL

TÎNĂR

IEȘEAN
Interviu cu prof, 

dr. docent
Emil GAIGINSCHI 

directorul Centrului de cercetări 
tehnice al Academiei — lași

Cu un an în urmă, peisajul 
cultural-științific al lașului 
modern s-a întregit cu o nouă 
unitate științifică —■ Centrul 
de cercetări tehnice — care 
răspunde noilor necesități ridi
cate de procesul dezvoltării 
industriale a Moldovei. Prof, 
dr. docent Emil Gaiginschi, 
directorul centrului, ne-a re
latat cîteva aspecte din acti
vitatea acestei unități de 
cetare.— Fiind singura unitate cercetări tehnice din Moldova, centrul și-a propus să îmbine în activitatea sa cercetarea unor teme de stringentă actualitate puse de economia națională și îndeosebi de industria Moldovei, cu studiul u- nor probleme ridicate de revoluția tehnico-științifică contemporană. Orientîndu-se astfel, unitatea noastră și-a făcut simțită. prezența printr-o serie de investigații de actualitate privind probleme ale termoenergeticii, sistemelor elec- troenergetice, transformatoarelor și altele. In ce privește aplicațiile lor industriale, precizez că aceste cercetări se referă la sistemul de injecție de pe motoarele D-103 ce echipează tractorul românesc U-650 și al motorului 12 LDA de pe locomotiva Diesel electrica.Tema se încadrează într-un studiu mai vast privind sistemele de injecție și ardere în motoarele cu ardere internă — preocupare mai veche a cercetătorilor ieșeni. în prezent, tema a fost abordată pe un front mai larg la solicitarea Uzinei mecanice Sinaia, interesată în.

cer-de

unei colecții literare

țiat, dar și cristalizat, tot mai numeros, care manifestă vocația culturii — ne spune tov. Tiberiu 
Avramescu, șeful acestei redacții, serie a a făcut criterii co-Dacă în trecut vechea „Bibliotecii pentru toți uneori concesii unor merciale, în prezent așa ceva nu mai e posibil. Cerințele spirituale ale cititorilor actuali se îndreaptă acum fie spre operele clasice ale literaturii românești și universale, fie spre valorile certe ale literaturii contemporane".Spicuind din planul de editări pe anii trecuți, menționăm că, alături de opere aparținînd unor clasici ai literaturii universale, în „Biblioteca pentru toți* au apărut (adeseori în primă traducere) lucrări aparținînd unor mari scriitori contemporani. Ceea ce caracterizează, de asemenea, concepția editorială a colecției este o atitudine creatoare și exigentă din punct de vedere estetic în valorificarea moștenirii noastre culturale.

S-a procedat la o judicioasă inventariere a unor opere, needitate pînă în prezent sau netipărite în cadrul colecției, supunîndu-se recent un plan dezbaterii în consilii de specialitate. Planul pe anul viitor se conturează deosebit de interesant. Din literatura universală vor fi editate, între altele, opere ale lui Cehov, H. James, Melville, Os-
1

I 
. . . . . . Imotoare ter- I politehnic Iași |

îmbunătățirea performanțelor motoarelor Diesel rapide, în micșorarea consumului specific de combustibil și în creșterea duratei în exploatare a sistemului de injecție. Experimentările se desfășoară, după cum ați văzut, și în noua hală a catedrei de mice a Institutului 1 — aflată în incinta unității — în strînsă cooperare cu cadrele di- I dactice universitare. iColaborarea noastră cu industria se mai manifestă și în cadrul altor i teme de cercetare abordate de Centrul de cercetări tehnice Iași, cum ar fi detectarea, particulelor I metalice în țesăturii, .Prototipul u- nei instalații,, de. detep,tat asemenea particule a și fpșț..rea,lizșt, fiind'în L . „ curs de experimentare. £> altă te- -| mă de cercetare inclusă în plan, la cererea Uzinei metalurgice-Iași, și care prezintă un interes deose-rd bit, urmărește ameliorarea regimului de funcționare a, condensatoarelor. Intr-un șir de cazuri, specialiștii centrului au acordat, de asemenea, asistență tehnică în folosirea unor instalații complexe.— Ce probleme stau in fața 
centrului în ce privește utila
jul științific, cadrele, specia
lizarea acestora ?— Răstimpul scurs ne-a permis să ne organizăm mai judicios forțele, să ne precizăm cu mai multă claritate direcțiile de cercetare în sectorul bordăm domenii stalarea

car Wilde, Proust, fiind totodată prevăzute în planul de contractări traduceri din Holderlin, Gerard de Nerval, Sienkiewicz, W. S. Maugham, Julien Green, A. Gide, E. Caldwell, Sartre etc. în domeniul literaturii române vor fi publicate lucrări ale unor scriitori ca Gib Mihăescu (nuvele), Gala Ga- laction (trei romane), G. M. Zamfi- rescu (Maidanul cu dragoste), Ion Pillat (Poezii), Ionel Teodoreanu (La Medeleni) etc. Sperăm ca și mai departe preocupările colectivului redacțional să vină în întîmpina- rea preferințelor cititorilor colecției, urmărind publicarea în primul rînd a operelor care au marcat momente importante în istoria literaturii universale și românești.„Biblioteca pentru toți" tinde să devină tot mai mult o colecție națională. în cadrul anchetei noastre, numeroși cititori au exprimat cuvinte de caldă apreciere la adresa colecției.„Sînt, într-adevăr, remarcabile, scrie Diana Sălăjanu, studentă din Arad, grija și exigența cu care redacția acestei colecții selectează autorii și operele după criteriul valorii și atenția acordată aparatului ajutător (prefețe, tabele sinoptice etc.) pentru înțelegerea lucrărilor respective". „Dată fiind popularitatea colecției, observă inginerul Emil Căpușean din București, consider că „Biblioteca pentru toți" ar putea — și aceasta ar fi de mare folos pentru cititori — să cuprindă și alte lucrări, cu caracter mai divers, necesare oricărui om pentru formarea culturii sale literare. Aceasta, de bună seamă, nu trebuie să implice o rărire a cărții literare, ci o accelerare a ritmului de editare și de livrare a cărților pe piață". Păreri și deziderate asemănătoare au exprimat și mulți alți participanți la anchetă.

nil ale culturii. Și, în sfîrșit, o a treia categorie ar forma-o mitologiile și dicționarele mitologice, acele lucrări de orientare în cultura unor popoare".Problema care se impune e aceea a ritmului de apariție (un volum pe săptămînă, 52 volume pe an) ; pînă în prezent nu se poate spune că ritmul e satisfăcător.„Caracterul din ce în ce mai complex al culturii noastre actuale în plin avînt ne pune în fața unei probleme de o acuitate deosebită : aceea a mijloacelor de orientare de care avem nevoie spre a nu ne rătăci pe acest teritoriu imens al beletristicii, cu o geografie de o extraordinară varietate — ne spune criticul literar Matei Că- 
linescu. Necesitatea unei literaturi de orientare se face puternic resimțită la noi. Dispunem în prezent de foarte puține istorii ale literaturilor străine și chiar ale literaturii naționale. Publicului larg îi sînt necesare și lucrări de mai mici proporții, cu caracter de inițiere generală, mai ușor de mînuit și de consultat; și, totodată, mai ușor de realizat. De aceea, trebuie salutată inițiativa „Bibliotecii pentru toți" de a deschide o serie de „cultură generală". Aș vrea să formulez cîteva sugestii. Această serie trebuie cu timpul să tindă spre o apariție săptămînală, paralel cu seria obișnuită de literatură. în cadrul ei s-ar putea iniția publicarea unor mici dicționare literare și artistice (de felul „Dicționarului de artă contemporană" al lui Raymond Charmet, a- părut în 1965 la Librairie Larousse). De asemenea, cred că s-ar putea avea în vedere tipărirea unor lucrări cu caracter introductiv în diferite domenii literar-artistice, așa cum apar spre exemplu în cunoscuta colecție „Que sais-je ?".

0 Teatrul de operă și balet : FAUST' — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 19,30, (la Sala Palatului) : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale1 
dia) : MARIA STUART — 19, (sala 
TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
Schitu Măgureanu nr. 1) :FII CUMINTE, CRISTO- 
FOR ! — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HEN- 
RIC AL IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 9,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 16,30, (sala din str. Academiei) : TI- 
GRIȘORUL PETRE — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.
9 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20. 
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTER
NAȚIONAL — 19,30.

(sala Gome- 
Studio) : ÎN-
ȘI CRESIDA

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar;
— Știți să desenați, copii ?

„Împărățelul" de Frații Grimm.. Poves
tește și desenează Iurie Darie.

— 1001 de întrebări:
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,17 — Buletinul meteorologic.
19,20 — Recital poetic : Victor Eftimiu.
19.30 — Cineaști contemporani: Fellini.
20,15 — Cîntă Alexandru Bojenescu.
20.30 — Seară de teatru : „Vulpile" de Liliana Hei

mann. Transmisiune de la Teatrul Mic.

i— Filmul documentar : „Vox Maris" zat de Studioul „Al. Sahia".— Desene animate.
Telejurnalul de noapte.

ALMA MATER
într-o nouă ipostază

Din acest punct de vedere, credem că a fost binevenită inițiativa redacției de a oferi paralel cititorilor și instrumente de orientare — lucrări de critică și istorie literară, de istoria și filozofia culturii, eseuri, monografii, biografii, memoriale de călătorie etc. Ne referim la noua serie „de cultură generală", inaugurată de curînd prin pu- 
b Jșlicarea monografiei '„Ion Crean- ”[" (viața și opera) de G. Căli- nescu, îh care vor apărea asemenea lucrări, menită să întregească ]' și să nuanțeze profilul colecției.„Noua serie de „cultură generală" — spuhe tovarășul Mihai Șora, redactor șef la Editura pentru literatură — am conceput-o în felul următor: o primă categorie de opere ar constitui-o marile monu- i mente ale culturii. Dintre acestea i vor apărea, de pildă, „Cultura Renașterii în Italia", de I. Burckhardt, I scrieri ale lui Platon, Pascal, Mon- | taigne etc. O altă categorie ar fi aceea a instrumentelor de infor- I mare : istorii literare pentru marile I literaturi ale lumii, istorii pe dome-
8
8
1

O problemă ridicată, de asemenea, de mulți cititori ai „Bibliotecii pentru toți" (îndeosebi elevi și stu- denți) a fost aceea a ■ reeditării unor numere epuizate. Această acțiune se desfășoară destul de lent, reeditîndu-se, în medie, 5—6 volume pe an. Ar fi necesară o reeditare sistematică și operativă, astfel încît să se ajungă la situația ideală ca la un moment dat țoale numerele din „Biblioteca pentru toți" să se găsească permanent în rafturile librăriilor. Unii cititori au ridicat și problema tirajelor. S-a remarcat că și tirajele socotite maxime (mai mari de 80 000 exemplare), care se acordă altor cărți nu reușesc să satisfacă cererile și necesitățile crescînde ale cititorilor. Ar fi binevenită în acest sens inițiativa înființării de abonamente.Iată dar o serie de constatări, deziderate și sugestii care-și așteaptă împlinirea, menite toate, credem, să contribuie la sporirea prestigiului și popularității acestei colecții atît de apreciate.

La prima vedere, încăperea în care intrăm nu se deosebește cu nimic de o sală oarecare de curs universitar. Un ingenios sistem electronic înlocuiește însă tradiționala tablă, creta și buretele, permițînd profesorului să desfășoare comod și cu ușurință demonstrația. Mai neobișnuiți sînt cursanții; alături de oameni maturi — ingineri, tehnicieni și funcționari — tineri, elevi și stu- denți. Ce i-a adunat laolaltă în această oră de seară ? Semnificația ne-o descifrează acad. Gheor- ghe Vrănceanu : „Avînd implicații multiple în diverse activități practice și științifice, inclusiv în cultură și artă, matematica și-a cîștigat un loc legitim în cultura generală. Cursul nostru — „Mate
matica modernă" — se a- dresează tuturor celor care vor să cunoască problemele noi ale matematicii moderne". Aflăm că tematica preconizează tratarea unor de matematică ră, de filozofie maticii, care iescursurilor de popularizare, adresîndu-se unui public mai avizat.Dar să trecem într-o altă sală, unde expunerea este consacrată „Necesității introducerii metodelor științifice în conducerea, organizarea și controlul producției". Din program, anticipăm subiectele unor expuneri viitoare: „Optimizări prin metode de programare

probleme superioa- a mate- din sfera

liniară", rilor la ționâle", rilor la prețuri neproporționale", „Defalcarea în timp a planurilor de producție", „Controlul statistic al calității producției" etc.„Dorim să înlesnim par- ticipanților, prin cursul 
„Știința conducerii și or
ganizării producției" — explică prof, univ, Edmond Nicolau — cunoașterea problemelor și posibilităților care condiționează o activitate economică prosperă, care se bazează pe aplicarea legilor științifice obiective ce acționează în societatea noastră socialistă". Și, firesc, cei mai interesați rea acestor majore sînt tehnicieni, cercetători științifici, cadre de conducere din cunoscute unități bucureș- tene: „23 August", „Danubiana", „Automatica", „Dacia", „Dîmbovița", „Tehnometal" etc., precum și dintr-o serie de ministere.Și vizita prin sălile de curs ale Universității populare din București continuă. Unde să te o- prești între 29 de cursuri din domeniul științelor sociale și istoriei, științelor naturii și științelor tehnice, literaturii și artei, lingvisticii ? Alături de cursuri care s-au încetățenit în activitatea rentă a universității „Istoria poporului mân", „Economia națio-

„Teoria stocu- prețuri propor- „Problema stoeu-

în însuși- probleme ingineri și economiști,

cu-

cu majuscule al răspîndirii în rîndul made oameni ai

termoenergeticii, să a- noi. Prin in- centrului în actuala incintă avem astăzi condiții superioare de activitate. Dar un factor esențial — dotarea tehnică — este încă în curs de realizare. S-a creat un atelier mecanic, ,a cărui înzestrare se face cu utilaje de precizie primite din partea unor ministere sau confecționate cu propriile noastre forțe. Firește, în activitatea atelierului s-ar evita anumite momente de stagnare dacă s-ar soluționa problema lipsei de personal tehnic și chiar a unor aparate.Pentru efectuarea la timp a unor cercetări complexe, mi se pare necesar ca, în momentul de față, a- numite utilaje științifice de mare valoare, existente în unele unități productive și de cercetare, să- fie utilizate în comun pe baza unei înțelegeri prealabile.în ce privește cadrele, dificultățile intervin mai ales cruțarea cercetătorilor, ce — după cum se absolvenții universitari bligați să efectueze mai~ stagiu în producție, după greu, și nu mulți, se să înceapă o nouă într-un institut de cercetare. Acut resimțim, de asemenea, lipsa inginerilor. Or, unităților academice de cercetări nu li se repartizează de obicei ingineri — ceea ce a- pare ca o anomalie în cazul unui centru de cercetări tehnice. în ce privește specializarea cercetătorilor în domeniul tehnic, un anumit număr dintre cadrele noastre au fost deplasate temporar într-o serie de institute bucureștene, unde au efectuat o bună practică. Desigur, pe viitor se vor crea noi posibilități în aceste direcții prin includerea în plan a specializărilor, prin perfecționarea cadrelor tehnice medii cît și a laboranților în marile uzine, în cadrul laboratoarelor uzinale, al serviciilor tehnice etc.Acestea sînt doar cîteva aspecte la început de drum, căci în cercetarea științifică un an de activitate . este o unitate de timp redusă. Cercetătorii noștri sînt însuflețiți de dorința de a-și consacra eforturile și activitatea lor toare progresului economiei, ței și culturii românești.
Interviu luat 
George CUIBUȘ

la re- deoare- știe sînt întîi care hotărăsc „ucenicie"

Adrian ANGHELESCU

crea- știin-

ro-

(Urmare am pag, I)

a FALSTAFF : PATRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
© FAUST XX : REPUBLICA (completare Pilula) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
O CEI 7 DIN TEBA : LUCEAFĂRUL (completare Mimetism) — 
8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45 (la ambele completarea începutul), EXCELSIOR (comple
tare Pilula) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, MODERN 
(completare „Eu") — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
e OMUL DIN RIO : FESTIVAL — 8,45; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
21, TOMIS — 10,15; 13,30; 15; 17,30; 20,30, GLORIA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA—8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ulti
mele două cinematografe completarea începutul), RAHOVA — 
10; 15; 17,30; 20, FLAMURA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 
(la ambele completarea Pata).
0 PATRU PAȘI ÎN NORI : CINEMATECA — 10; 12; 14 
16,30; 18,45; 21.
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop : CAPITOL — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, 
GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,45; 1.7,30; 20,30 (la ambele completarea 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național al Organi
zației pionierilor).
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNATA 
ANGELICA — cinemascop : LUMINA — 8; 12; 16,15; 20,30, 
FLACĂRA_ 15* 19.
O CIMARON — cinemascop : VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completarea Pata), GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
AURORA — 8,15; 10,30; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15 (la ambele 
completarea Scoica), FLOREASCA (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 9,30; 
12; 15; 18; 20,45.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : CENTRAL (completare 
George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 15,30; 
18; 20,30,
O POVESTEA PROSTIEI MELE : UNION (completare Copiii.» 
iar copiii) — 15,30; 18; 20,30.

• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : DOINA (completare 
Plasma. — 500) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• OMUL A IEȘIT ÎN COSMOS — MIMETISM — DINCOLO
DE CERCUL POLAR : TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare, 
e DIPLOMATUL GOL : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
(completare Timpul, legende, oameni de știință) — 14; 16; 18; 20.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : DACIA — 8,30 — 
13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• WARLOCK — cinemascop : BUZEȘTI — 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30, MIORIȚA — 15,45; 18,15; 20,45.
• LAGUNA DORINȚELOR : COSMOS (completare Tradiții 
maramureșene) — 16; 18,15; 20,30.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : UNIREA — 

15,30; 18; 20,30.
0 ZORBA GRECUL : VITAN (completare Margareta) — 15,15; 
18; 20,30.
9 FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : ARTA — 9; 12,30; 16; 19,30.
e UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI t MUNCA (completare 
George Coșbuc, cîntărețul pămîntului Românesc) — 16; 18,15;
20.30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : POPULAR 
(completare Frunze) — 15,30; 18; 20,30.
9 LALEAUA NEAGRA : CRÎNGAȘI (completare Tradiții ma
ramureșene) — 15,30; 18; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : MOȘILOR — 
15,15; 18; 20,45.
0 CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : VIITO
RUL (completare Punct de gravitație) — 15,30; 18; 20,30.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : COLEN- 
TINA (completare Inima și conștiința) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,30.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : PROGRESUL - 
15,15; 18; 20,45.
0 TUNELUL— cinemascop t LIRA (completare Pată)— 15,30 
18; 20,30.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : FERENTARI (com
pletare Vox Maris) — 10; 15,30; 18; 20,30.
0 FEMEILE — cinemascop : COTROCENI (completare 6 000 de 
ani) — 15,15; 18; 20,45.
O CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PACEA (completare Ziua re
coltei) — 15,45; 18; 20,15.

nală a României", „Fizică și chimie modernă", „Biologie și genetică", „Scriitori români și epoca lor", „Arta filmului" ș. a., anul acesta au fost inițiate tematici noi, ca cele amintite la început, sau cum ar fi : „Relații internaționale contemporane", „Știință și religie", „Mică enciclopedie", „Arhitectură și urbanism", „Știința și tehnica în viața societății" etc.Aflată în cel de-al 5-lea an al existenței sale, Universitatea populară bucureșteană se aliniază printre instituțiile de prestigiu, pe frontonul cărora este înscris țelul nobil sistematice, selor largimuncii, a culturii naționale și universale, a cuceririlor științei, tehnicii, literaturii și artei contemporane. Ea continuă o experiență în domeniul culturalizării populației de la orașe și sate, existentă în cadrul Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. în a- celași timp, ea reprezintă un model de atragere a intelectualilor de valoare, a specialiștilor de cea mai înaltă competență la vasta operă de ridicare culturală a poporului, inițiată și condusă de partid. Pentru că, întreaga activitate de pregătire, de e- laborare și expunere a cursurilor în ansamblu și a fiecărei teme în parte, de alcătuire a planurilor și programelor de perspectivă este realizată prin participarea obștească a unui număr impresionant de oameni de știință și cultură, de specialiști din diferite domenii, de cadre didactice universitare, cadre de conducere din ministere, institute științifice, de cercetare, mari unități economice. Acești intelectuali nu-și precupețesc timpul, energia și competența creatoare, contribuind cu cea mai largă solicitudine la îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală ale oamenilor muncii.O singură precizare statistică : la cele 29 de cursuri sînt înscriși peste 10 000 de cursanți. Dincolo de ea însă o investigare chiar sumară a activității Universității populare reliefează semnificații deosebite, privind care suscită în mare măsură publicului larg, de lucru al acestei instituții a făcut o meritorie investigație cu caracter sociologic,, pentru a cunoaște direcțiile noi de interes ale cetățenilor. în funcție de acestea, anul acesta au fost initiate noi cursuri: „Radioelectroni- că", „Știința conducerii și organizării producției", „Automobilul" ș.a. Cu

domeniile cea mai interesul Colectivul

( privire la domeniile spre care se îndreaptă interesul auditoriului, din răspunsurile date de cursanți la anchetele Universității populare se pot desprinde cîteva concluzii cu caracter mai general. Inginerii și tehnicienii, muncitorii, de exemplu, înclină pentru domenii ale științei și tehnicii legate de profesiunea și de preocupările lor curente ; studenții se îndreaptă, mai ales, spre teme de știință, cultură, artă, a- diacente ramurii de specializare în care se pregătesc în facultățile respective ; elevii își aleg cursuri care prefigurează într-un fel institutul de învățămînt superior pe care îl vor urma.Cunoscînd mai direct preocupările auditoriului său, Universitatea populară bucureșteană își perfecționează permanent tematica, formele specifice de prezentare a cursurilor. Astfel, unele cursuri, la cererea cursanților, se prelungesc 2—3 ani, iar unele lecții se împart pe mai multe prelegeri. Formele de studiu se întind de la expuneri la între- bări-răspunsuri, colocvii cu cursanții; de la o expunere pe o temă oarecare la simpozion sau masă rotundă, cu teme adiacente ; de la întîlniri cu creatori pe tărîmul artelor, la lucrul direct cu grupa de studiu — ca la cursurile de limbi străine.în afara obișnuitelor sale cursuri, săptămînal Universitatea populară organizează manifestări publice — conferințe, simpozioane, mese rotunde — informînd pe oridhe dorește asupra vieții politice și culturale din țară și din lumea întreagă.Universitatea populară din București are în întreaga țară 45 „surori". Ele funcționează în centre regionale și raionale, importante centre muncitorești, stațiuni balneo-cli- materice. Lunar, din București sînt trimiși a- cestor universități peste 100 de conferențiari, material documentar și informativ etc.Larga popularitate de care se bucură activitatea acestei instituții (de cultură în rîndul pi'Lli- cului obligă, așa cum a- răta și rectorul Universității populare din București, acad. Remus Rădu- leț, „la o permanentă strădanie a colectivului pentru perfecționarea activității. Sîntem preocupați de realizarea unui contact mai direct, a unui adevărat colocviu cu auditoriul, iar în abordarea problematicii alese, de găsirea celor mai adecvate metode și procedee pentru ilustrarea temelor".
Florica DINULESCU

Emotivitatea exagerată este un obstacol serios în viața școlară și în general în viață. în timpul e- moțiilor, se observă la el altema- țiuni de paloare și roșeață a feței tremurături, lacrimi. Noaptea doarme agitat și vorbește în somn.Unele din aceste situații își găsesc explicația în faptul că Copilul unic se simte totul pentru familia lui. Răsfățul la care este supus, mai frecvent decît cei din familiile cu mulți copii, îl face să se .simtă și să se considere „centrul pământului", devenind un mic „tiran". A- lintat de părinți, „apărat" de rude

în situații cînd greșelile nu trebuie trecute cu vederea, copilul unic nu mai știe să deosebească binele de rău, iar caracterul lui se evidențiază mai ales în acest sens. In fiecare etapă a vieții lui, el
Asemenea tulburări de caracter sînt cazuri excepționale zla copiii care trăiesc în colectiv de frați și surori.În practica subsemnatului, de peste o jumătate de secol ca medic

sus nu pot fi în mod obligatoriu generalizate. Există și copii unici reușiți, dar aceasta numai acolo unde părinții au cunoscut arta de a fi adevărați educatori sau atunci cînd copilul unic a beneficiat deCOPILUL UNIC
poate fi recunoscut prin manifestări care învederează subiectivismul.Asemenea situații sînt urmare directă a greșelilor de educație, greșeli constatate cu mare frecvență la familiile cu copii unici,

pediatru; am reîntîlnit de multe ori după 30—40 ani foști copii ca- pricioși. De multe ori în locul copilului capricios și instabil am în- tîlnit un adult nervos cu ciudățenii și nemulțumiri.Bineînțeles că exemplele de mai
un mediu colectiv favorabil. Adică acolo unde copilul unic a crescut laolaltă cu cei de seama lui.Este mult mai sănătos ca un copil să-și trăiască copilăria între frații și surorile lui. Constatările

științelor biologice au stabilit că structura anatomo fizio-psihologi' că a omului este dirijată mai ales de condițiile de viață în care trăiește. Genetica modernă arată că se transmite ereditar nu numai caracterul biologic, ci și reacția la condițiile de mediu. Toate cele expuse pledează, alături de superioritatea familiei cu mai mulți copii — care are drept consecință copii și părinți fericiți — și pentru obligativitatea pregătirii copilului de a se dezvolta nu ca un om izolat, ci ca o ființă ce trebuie să trăiască , într-o colectivitate socială.
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Etnografice
Muzeul regional Crișana a 

intrat în posesia unor piese 
valoroase. Dintre cămășile 
femeiești (spăcele) achizițio
nate din zona superioară a 
bazinului Crișului Repede (co
muna Șuncuiuș), un exemplar 
păstrează perfect croiul că
mășilor dacice înfățișate pe 
monumentul de la Adamclisi. 
Asemenea piese, care oferă 
noi date asupra continuității 
elementului dacic în portul 
poporului nostru, au fost gă
site și în zona Crișului Repe
de (Brădet, Dumbrăveni, Su- 
drigiu și Pietroasa).

„Parcate44... 
în sânt

9 9îij numai trei ore, pe șoseaua asfaltată Constanța—Hîrșo- va 16 mașini au „parcat" în șanțuri și în bornele de marcaj. Pe alte șosele principale din regiune, 50 autovehicule au stopat în același fel. Abia după acest bilanț, secția de drumuri a Sfatului popular regional Dobrogea s-a gîndit să arunce sare pe poleiul șoselelor. De ce nu putea veni inițiativa mai repede ? Pentru că era polei... ? Nu, pentru că se afla sub un strat gros de... neglijență.
O dispariție 
îngrijoră
toare

Cronica
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNELuni, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu. a primit în audiență pe Ahsan-ul-Haque, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă România. *Cu prilejul zilei Armatei Imperiale a Iranului, ambasadorul Iranului la București, Soltan Hossein Vakili Sanandaji, a oferit luni după-amiază o gală de filme documentare, urmată de un cocteil.Printre invitați se aflau Alexandru Boabă, ministrul petrolului. Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., general- locotenent Ionel Vasile, adjunct al ministrului forțelor armate. Dumitru Bej an, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afa-

zilei
cerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, academicieni și alți oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.

★Filmul artistic „Faust XX", realizat de Studioul „București", în regia lui Ion Popescu-Gopo, după un scenariu al aceluiași cunoscut cineast, a fost prezentat luni seara în premieră la cinematograful „Republica" din Capitală.în noua producție cinematografică românească, rolurile principale sînt deținute de Emil Botta, Iurie Darie, Jorj Voicu, Stela Popescu și actrița poloneză Ewa Krzyzewska.Cu acest prilej au fost prezentați publicului principalii realizatori și interpreți ai filmului.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a ame

liorat în toate regiunile țării și 
s-a încălzit ușor în sud-vest. Ce
rul a fost variabil, prezentînd 
înseninări mai accentuate în Ol
tenia și Muntenia. Au căzut 
precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în 
Dobrogea și sub formă de nin
soare în Moldova. Cu totul izo
lat a mai nins în sudul Transil
vaniei. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 
2 grade la Joseni și 9 grade 
la Tg. Jiu.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 decembrie. în 
țară : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații mai ales sub 
formă de ploaie la începutul 
intervalului, apoi sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura la început în creș
tere, apoi în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 și 
6 grade, iar maximele între 2 și 
12 grade. în București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vîntul va sufla potrivit din 
vest. Temperatura în creștere la 
începutul intervalului. Dimi
neața ceață.

I Primul festival
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de muzică 
algeriană

(Agerpres)
Sportivi romani peste hotare

HANDBAL. — Selecționata feminină de handbal (tineret) a României a jucat la Oschersleben cu reprezentativa secundă a R. D. Germane. La capătul unui meci echilibrat, gazdele au obținut victoria cu scorul de 11—9.
HOCHEI. — In cel de-al doilea joc susținut în R. D. Germană, reprezentativa de hochei pe gheață a României a întîlnit la Weiss- wasser selecționata țării gazdă.

Seara. Ora 22,30. Cetățeanul Victor Ionescu (str. Aviator Popa Marin nr. 3) s-a o- prit în dreptul agenției C.E.C. nr. 4 din Piața Dorobanți. Rezemîndu-se de ușă, s-a trezit înăuntru. Salariatii a- gentiei au uitat ușa deschisă. Casa de bani (cu bani 1), toate birourile și fișetele (cu librete, acte, ștampile etc.) erau deschise. Au fost anunțate organele în drept. Nu lipsea nimic. Cu o excepție... simțul de răspundere al funcționarilor. Sperăm că li se va da tot concursul pentru a-1 regăsi.
Reminis
cență

911 cunoașteți pe boxerul Ghețu Velicu ? De la un timp „profesează" în afara ringului. (Deformație profesională 1). Zilele trecute a provocat un scandal în bufetul din comuna Pantelimon. Fără mănuși. La propriu și la figurat. La intervenția arbitrului (organele în drept) meciul s-a terminat încă la prima repriză. Urmează, firește, descalificarea.
Abandonate

Ministerul care a pierdut, din 
atenție și din inventar, cu cîțiva 
ani în urmă o mașină de confec
ționat micafoliu, o instalație de 
micalex, un turn de fumat mico- 
nită, un tunel de vopsit conden
satori și alte asemenea mașini 
și agregate este invitat să le 
ridice de la Fabrica de cabluri 
și materiale izolanfe din Bucu
rești. Să fie liniștit, nu le-a fo
losit nimeni ? Le folosim no1 
(fără să le uzăm I) ca subiect 
pentru o discuție cît se poate 
de serioasă.

Unică și 
năstrușnică

*

Bere bună, bere rece 1 Bere de 
Bacău. La sticle. Se găsește la 
lași, la toate unitățile de „Legu
me și fructe".

...Un moment, nu vă grăbiți : 
aveți sticle „STAS"-Bacău ? Altele 
nu se primesc în schimb. E dis
poziție locală. Unică și năstruș
nică.

Și așa se face că în „dulcele 
tîrg al leșilor”, berea se consumă 
cu amărăciune.

Soluția
9

salvatoareSe pare că în București a apărut o nouă disciplină sportivă : „Circuitul Capitalei după termometre". Plecarea din fața Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale. Cîștigătorului i se va da un... termometru. Merită (îl prevenim să nu-și dea adresa).Premii de consolare nu sînt I
Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan DINICĂ

ROMÂNIA-R.S.S.IETONĂ 10,5-9,5 IA SAH
întîlnirea internațională amicală de șah dintre echipele României și R.S.S. Letone, disputată timp de două zile în aula Universității (Facultatea de drept) din București, s-a încheiat cu victoria sportivilor români la scorul de 10,5—9,5/ Prima rundă a fost favorabilă reprezentanților noștri cu 5,5—4,5, iar a doua s-a terminat la egalitate : 5—5. Dintre cele șase partide întrerupte, cinci s-au încheiat remiză, singura victorie fiind obținută

»de Drimer la Kapengut. Din echipa României cel mai bun rezultat l-a obținut maestrul Partoș care l-a învins în ambele întîlniri pe Mileika.

Victoria a revenit hocheiștilor din R. D. Germană cu scorul de 4—0 (1—0, 1—0, 2—0).
ATLETISM. — In a doua zi a concursului internațional de atletism de la Havana, reprezentanții României au cîștigat două probe. Zoltan Vamoș a ocupat primul loc la 3 000 m obstacole cu timpul de 9'09"5/10, întrecîndu-1 pe cehoslovacul Pavel Kantorek, iar Mihaela Peneș la aruncarea suliței cu rezultatul de 49,53 m, urmată de Carmen Moreno (Cuba) cu 43,38 m. In proba de aruncarea ciocanului, cîștigată de Enrique Samuels (Cuba) cu 66,16 m, atletul român Gheorghe Costache a ocupat locul trei cu 61,90 m. Alte rezultate : masculin : 200 m Bambuck (Franța) 21"; 400 m garduri Olivera (Cuba) 52"2/10 ; triplu salt : Nemsovki (Cehoslovacia) 15,84 m ; 

feminin: lungime: Tatiana Talîșe- va (U.R.S.S.) 6,18 m.
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Viața artistică și culturală din 
Algeria cunoaște în aceste zile o 
nouă confirmare a bogăției și va
rietății sale. Sîmbătă s-a deschis 
primul festival de muzică populară și clasică algeriană. După recentul 
festival de dansuri populare, care a 
constituit un adevărat inventar al 
creației folclorice algeriene, această 
a doua manifestare organizată la 
scară națională va contura dimen
siunile muzicii algeriene, unul din 
cele mai frumoase buchete ale pa
trimoniului cultural-artistic al po
porului.

Faza preliminară s-a desfășurat 
în patru din cele mai vestite citade
le algeriene, bogate în tradiții cul- 
tural-artistice: Annaba, Blida,
Constantine și Tlemcen. Dintre nu
meroasele formații de amatori, ju
riile vor alege zece — cele mai va
loroase — care își vor disputa faza 
finală la Alger. Pentru a asigura 
strălucirea acestei mari manifestări 
culturale se vor produce în afara, 
concursului cele mai bune orches
tre și cei mai buni cîntăreți ai Al
geriei. Alături de ei vor fi prezenți 
numeroși cîntăreți și orchestre din 
țările arabe.

A fost creat un comitet național 
de pregătire a festivalului al cărui 
președinte este ministrul informa
țiilor, Mohamed Benyahia. Guver
nul a alocat un fond special pen
tru a asigura deplasarea partici- 
panților și toate condițiile 
riale necesare desfășurării 
valului.

„Primul festival de muzică 
Iară algeriană — scrie „El Moudja- 
hid“ — va scoate în relief bogăția 
și frumusețea unei mari tradiții ar
tistice conservată în ciuda vicisi
tudinilor istoriei, numai datorită 
fidelității poporului nostru față de 
valorile sale cele mai curate, da
torită atașamentului multor gene
rații de artiști față de aceste valori. 
Acest prim festival, conchide „El 
Moudjahid", va contribui în mod 
eficient la o mai bună cunoaștere 
a creației muzicale populare alge
riene, constituind în același timp 
o încurajare de a înnobila și per
petua această neprețuită bogăție"...

Alger, 12
PEKIN

mate- 
festi-

popu-

C. BENGA

București — Slavia
Sofia 89-58Disputat aseară în sala sporturilor Floreasca, al doilea meci dintre selecționata masculină de baschet, a orașului București și e- chipa Slavia Sofia s-a terminat cu scorul de 89—58 (41—28) în favoarea baschetbaliștilor români.
Rezultate din 
campionatul feminin

In campionatul republican femi
nin de baschet meciurile etapei a 
Vil-a s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Voința București— 
Rapid București 38—72 (15—33) ; 
Universitatea Cluj—Crișul Oradea 
75—54 (29—28); Politehnica Bucu
rești—Universitatea Iași 62—50 
(36—15); Constructorul București— 
Voința Brașov 54—57 (29—28) ; 
Olimpia T. V. București—Mureșul 
Tg. Mureș 44—47 (23—28).

IN CÎTEVA RÎNDURI
9 In cadrul sferturilor de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" la 
tenis de masă (feminin), echipa 
T.S.C. Berlin (R. D. Germană) a dis
pus cu 5—4 de formația maghiară 
Ferencvaros Budapesta și s-a califi
cat pentru semifinalele competiției.

© întîlnirea amicală de handbal 
dintre echipele masculine ale R. D. 
Germane și Ungariei, desfășurată la 
Schwerin, a revenit gazdelor cu sco
rul de 19—14 (8—6). Cel mai eficace 
jucător s-a dovedit a fi Ganschow 
(R. D. Germană), autor a 9 goluri.

o Turul ciclist al Mexicului s-a 
încheiat cu victoria rutierului mexi
can Sabas Cervantes, urmat în or
dine de Soto (Mexic) la numai două 
secunde, Buckley (Anglia) la 1T0”, 
Balaszko (Ungaria) la 3'10” etc. Pe e- 
chipe, competiția a fost cîștigată de 
formația R. P. Ungare, urmată de 
echipa Pepsicola (Mexic). Ultima e- 
tapă, Puebla—Ciudad de Mexico (134 
km), a revenit polonezului Jan Ku- 
dra, cronometrat în 3h 11’1".

• Rezultate din campionatul de 
baschet masculin al Americii de 
Sud, care se desfășoară la Mendoza : 
Columbia—Ecuador 73—56 (34—25) ; 
Uruguay—Paraguay 81—68 (40—39) j 
Peru—Chile 74—62 (41—31); Peru- 
Columbia 72—54 (33—28).

O Cunoscutul fotbalist portughez 
Eusebio s-a refăcut complet după 
accidentul suferit lunea trecută. El 
a jucat în formația Benficăi împo
triva echipei Cuf, pe care a învins-o 
cu 3—0. Eusebio a înscris două go
luri și conduce în clasamentul gol- 
geterilor cu 13 goluri marcate în 10 
etape.

o Continuîndu-și turneul în S.U.A., 
selecționata masculină de bas
chet a. Iugoslaviei a jucat la 
Huntsville cu echipa Colegiului Ala
bama, pe care a învins-o cu scorul 
de 109—79 (51—40).

® La Bogota (Columbia) s-a dis
putat returul întîlnirii de fotbal Co
lumbia—Chile, contînd pentru pre
liminariile „Campionatului Americii 
de Sud”. Scor : 0—0. învingători în 
primul meci cu 5—2, fotbaliștii chi
lieni s-au calificat pentru turneul 
final.

© Concursul de spadă de la Bey- 
rut a fost cîștigat de campionul mon
dial Alexei Nikancikov (U.R.S.S.), 
care în finală l-a învins cu 5—1 și 
5—4 pe francezul Claude Bourquard. 
în sferturile de finală Nikancikov 
l-a eliminat pe Mehdi El-Zein (Li
ban) cu 5—2, 5—1, iar în semifinale 
pe Bogdan Gonsior (Polonia) cu 5—3, 
5—6, 5—1. în meciul pentru locurile 
3—4, austriacul Rudolf Trost a dis
pus de Bogdan Gonsior cu 5—1, 5—4.

gfedeah 4«..<>dihnă Foto : M. Cioc
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chinezi la lucru
arhitect Cornel BĂLAN

secretar al Uniunii arhitecfilor

Spectacol al 
grupului de 
artiști români 

9PEKIN 12. — Corespondentul Agerpres I. Gălățeanu transmite : Luni' seara, grupul de. artiști de la Teatrul de Operă și Balet din București și' Operele de stat din Cluj și Iași, aflat într-un turneu în R. P. Chineză, a dat primul spectacol în sala „Capitala" din Pekin. Programul a cuprins arii din opere, piese executate la vioară și pian, balet.Au asistat Go Mo Jo, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, și alte persoane oficiale. Au fost de față, de asemenea, membri ai ambasadei Republicii Socialiste România la Pekin.La sfîrșitul spectacolului, soliștilor români li s-au oferit flori. Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes.

întors dintr-o călătorie în China 
populară, nu poți reda în cadrul unui 
articol de ziar bogăția de impresii 
ce-o oferă această mare țară, poporul 
ei harnic și talentat, vasta activitate 
constructivă dedicată edificării socie
tății socialiste. In cele ce urmează, îmi 
voi rezuma relatările la cîteva ele
mente legate de specialitatea mea și 
de obiectul vizitei.

O bună parte din timpul afectat 
călătoriei am petrecut-o la PEKIN. în 
capitala R. P. Chineze, cu o popu
lație de peste 4 milioane locuitori, 
noile construcții încep să schimbe fața 
vechiului oraș în care predomină lo
cuințele de cărămidă parter, acope
rite cu olane gri și grupate în curți 
închise.

Pekinul, ca și celelalte localități vi
zitate, are o rețea de străzi rectan
gulare, iar clădirile de locuit sînt o- 
rientate în majoritatea cazurilor nord- 
sud. Arhitecții chinezi respectă cu 
strictețe la amplasarea blocurilor de 
locuințe această orientare, ceea ce dă 
un anumit caracter noilor ansambluri 
realizate.

O mare parte a orașului este stră
bătută de străzi înguste ; dar potrivit 
planurilor urbanistice, are loc restruc
turarea căilor principale de circulație 
ale orașului. Acestea capătă o amploa
re deosebită atît prin profilul lor, cît 
și prin prezența unor clădiri monu
mentale care dau o 
tectonică capitalei, 
teristicile modului 
de realizare a noi
lor clădiri este ra
piditatea cu care 
sînt executate. De
seori arhitecții chi
nezi ne-au relatat 
cu justificată mîn- 
drie despre terme
nele foarte scurte de realizare a con
strucțiilor, care pentru monumente de 
arhitectură se numără în luni, și rare
ori trec de un an ; pentru blocuri de 
locuințe și dotări social-culturale se 
numără în săptămîni. Secretul acestor 
termene scurte constă, în bună măsură, 
în strînsa colaborare dintre cei trei fac
tori interesați : proiectantul, construc
torul și beneficiarul lucrării. Dar rapi
ditatea nu influențează asupra calității 
construcțiilor ; soluțiile de arhitectură, 
cele constructive, instalațiile și exe
cuția finisajelor sînt la un înalt nivel 
calitativ.

Artera principală de circulație a ora
șului, foarte animată, ne conduce în 
piața centrală Tienanmîn, unde se gă
sește Palatul Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină. Clădirea 
impresionează prin deosebita ei am
ploare : o suprafață construită de circa 
170 000 mp ; marea sală de adunări 
are 10 8f)0 de locuri, iar pe scena ei se 
pot reprezenta spectacole de operă cu 
peste 3 000 de actori. Sala de banchete 
a fost prevăzută pentru 5 000 persoane. 
Clădirea mai dispune de săli de ședință 
pentru reprezentanții regiunilor și ra
ioanelor, proiectate în specificul local 
și decorate cu obiecte de artă ce fac 
faima meșterilor din ținuturile respec
tive.

Vizităm Sala Sporturilor, cu o capa
citate de 15 000 locuri. Acoperișul 
sălii, susținut de cabluri de oțel, are 
o deschidere liberă de 94 m. Ea face 
parte dintr-un mare complex sportiv 
compus dintr-un stadion cu 90 000

nouă ținută arhi- 
Una din carac-

locuri, piscină acoperită, piscină tn aer 
liber, club nautic etc.

Nu departe de acest complex vizităm 
șantierul Palatului Sporturilor al Po
porului, pentru 18 000 spectatori ce va 
fi folosit ca patinoar artificial. Con
strucția se execută pe un teren mlăști
nos care a impus soluții constructive 
specifice. La numai 7 luni de la în
ceperea execuției, clădirea este aproa
pe gata de „roșu".

Unul din 
folosește ca elemente prefabrica
te panourile 
lucrărilor este foarte bine organi
zată, iar execuția finisajelor este de 
bună calitate. Lucrările pe acest șan
tier, ca de altfel pe majoritatea celor 
vizitate, se execută cu un grad ridicat 
de mecanizare. Șeful șantierului, ingi
nerul Cian Yan-neh, care a vizitat țara 
noastră, răspunde cu multă amabilitate 
la întrebările ce i le punem și ne roagă 
să transmitem salutări constructorilor 
pe care i-a cunoscut în cadrul schim
bului de experiență făcut pe șantierele 
din orașul Iași.

Următorul oraș vizitat a fost NAN
KIN — vechea capitală — cu o popu
lație de 1,5 milioane locuitori. El se 
găsește la 1 000 km sud de Pekin, iar 
drumul îl facem cu expresul de Șan- 
hai. Trenul se oprește pe malul stîng 
al fluviului Yanțî și este transbordat 
pe celălalt mal, pe care e situat Nan- 
kinul.

De pe bac admirăm noul pod în 
construcție, care va lega cele două ma
luri ale fluviului 
peste 1,5 km. Sîntem într-o

o

șantierele vizitate

mari ; succesiunea

cu o lățime de 
regiune 

vegetație deosebit 
de bogată, în care 
se simte influența 
climatului oceanic. 
Orașul e tăiat de 
largi esplanade pe 
care se circulă sub 
bolți de arbori. 
Parcul central al 
orașului, care cu
prinde și un grup 

de lacuri pe sute de hectare, acoperite 
cu mantia verde a florilor de lotus, 
îți rezervă priveliști fermecătoare. 
Perspectiva de-a lungul salbei de lacuri 
continuă cu o viziune caracteristică 
peisajului chinez — munți gri-vineții 
ale căror creste decupează cerul 
bastru senin.

Orașul Nankin, care înainte de 
berare era _rămas mult în urmă__
punct de vedere economic, își dezvol
tă o industrie puternică. Unul din an
samblurile industriale vizitate — Uzină 
producătoare de pastă de hîrtie, pre
cum și de lînă și mătase artificială, a 
fost amplasată pe un teren care nu 
putea fi folosit pentru agricultură și 
pentru care a trebuit să se execute o- 
perații de secare a peste 30 de mlaș
tini.

Lîngă zona industrială s-a construit 
un cartier de locuințe pentru munci
tori, în care predomină clădirile cu 
2—3 nivele, avînd toate dotările ne
cesare. Cele mai multe dintre ele, cu 
fațade în cărămidă aparentă, au o 
linie modernă și un aspect plăcut ; 
ele sînt compuse din apartamente cu 
2 și 3 camere.

...Ultima etapă a călătoriei — ȘAN- 
HAI — cel mai populat oraș al Re
publicii Populare Chineze ; împreună 
cu cartierele (orășele satelit) din jur, 
are 10 milioane de locuitori. E un 
oraș foarte dens construit din care nu 
lipsesc clădirile cu 20 de etaje, ridicate 
în deceniile 3 și 4 ale secolului, ală- 

. turi de clădirile joase ale cartierelor 
construite în diferite stiluri arhitecto
nice.

Șanhaiul este un puternic centru e- 
conomic. Prima vizită o facem la expo
ziția industrială, unde căpătăm posibi
litatea de a cunoaște variatele produse 
ale industriei locale. Printre exponate 
remarcăm o gamă largă de mașini-u- 
nelte, patru tipuri de autoturisme, pie
se din oțeluri speciale, produse ale in
dustriei electrotehnice, industriei tex
tile, optice, farmaceutice etc.

în jurul orașului, la distanțe variind 
între 25—50 km, se construiesc cartie
re pentru muncitorii noilor zone indus
triale. Șosele larg dimensionate le lea
gă de centrul orașului. Marile ansam
bluri industriale din jurul orașului, am
plasate pe malul unor canale naviga
bile, au asigurată o cale lesnicioasă 
pentru transportul produselor spre flu
viile Huaihe și Yanțî.

Vizităm zona de locuințe în con
strucție de lîngă Uzinele de mașini 
grele și turbine, precum și cartierul 
Hu-Tin de lîngă fabrica de materiale 
de construcție. Zonele de locuințe au 
clădiri cu 2—4 nivele, iar pe arterele 
principale — cu 5 nivele. Ele dispun 
de o rețea completă de dotări preșco
lare, școlare, comerciale, sanitare, cul
turale.

In toate noile cartiere se găsesc 
creșe în care zburdă copii voinici, 
veseli și foarte sociabili care te întîm- 
pină cu salutul „sușu nihau" („bună 
ziua, nene"), oricînd dispuși să te con
ducă și să-ți arate colțișoarele „împă
răției" lor.

Vizitele pe care le-am făcut și în- 
tîlnirile pe care le-am avut cu colegii 
chinezi au fost foarte rodnice. Șantie
rele vizitate ne-au demonstrat expe
riența și maturitatea profesională a ar- 
hitecților și constructorilor chinezi. 
Muncitorii de pe șantierele și din uzi
nele prin care am trecut vădesc multă 
conștiinciozitate profesională, o exce
lentă cunoaștere a meseriei și deosebi
tă însuflețire în opera de construcție 
ce o înfăptuiesc.

relativ caldă, cu

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

al-

eli- 
din

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

A SOSIT TIMPUL SA St
REVIZUIASCĂ RELAȚIILE

DINTRE TURCIA Șl S.U.AZiarul „CUMHURIYET" a publicat recent, sub titlul „Re
lațiile turco-america- 
ne“, un articol semnat de Haluk Ulman, în care autorul relevă că, în ultimul timp „acestea au in
trat într-o fază difi
cilă". în articol se arată că „acțiunile 
americanilor în Tur
cia nu mai sînt văzu
te cu ochi buni". A- ceasta a determinat manifestațiile care au avut loc în ultimul timp împotriva prezenței trupelor S.U.A. pe teritoriul Turciei. „Problema acorduri
lor bilaterale, ziarul, a 
problema principală 
la ordinea 
chestiunea 
care în urmă cu trei- 
patru ani nu reținea 
atenția nimănui, a 
devenit o problemă 
importantă".Ziarul subliniază că amestecul S.U.A. în problemele interne ale Turciei „a deschis 
ochii atît celor ce

scrie 
devenit

zilei, iar 
bazelor,

conduc politica noas
tră externă cît și o- 
piniei publice, și a a- 
rătat că a sosit 
timpul să se revizu
iască relațiile dintre 
Turcia și S.U.A., pre
cum și linia de a ur
ma orbește politica 
occidentală".Autorul articolului arată că singura posibilitate de a scoate din actualul impas relațiile turco-ameri- cane ar fi „ca ameri
canii să renunțe la 
amestecul lor în țara 
noastră. Fiecare na
țiune, scrie autorul, poate să-și hotărască 
situația sa 
calea de 
economică 
intereselor 
S.U.A. încă nu au în
țeles că trebuie să re
nunțe la amestecul 
lor care dăinuie de 
10—15 ani în diverse 
părți ale lumii ?" — 
se întreabă autorul articolului.în continuare, „Cumhuriyet" scrie : „Turcia trebuie să ia 
măsurile cuvenite 
pentru preintimpina-

politică și 
dezvoltare 

conform 
sale. Oare

<1

rea participării sale 
la acțiunile militare 
care ar putea fi ge
nerate de legăturile 
sale cu Occidentul, 
în special cu S.U.A.*'.Referindu-se la bazele americane aflate pe teritoriul Turciei, autorul articolului relevă că prezența a- restora „creează peri
colul atragerii Tur
ciei la unele acțiuni 
nedorite. Dacă cînd- 
va prezența bazelor 
militare nu neliniștea 
opinia publică turcă 
atît de mult, în pre
zent se fac auzite tot 
mai multe voci care 
se îndoiesc de utili
tatea și necesitatea 
prezenței bazelor a- 
mericane pentru dez
voltarea Turciei".în încheierea articolului se arată că 
„mărirea efectivelor 
unor trupe străine în 
loc ca ele să fie re
duse, ca și faptul că 
acestea nu se află sub 
controlul guvernului 
turc, lezează tot mai 
mult mîndria națio
nală a turcilor".



VIATA INTERNAȚIONALA VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA |
AGRESORILOR AMERICANI siria CONDUCTA

LUI IRAQ PETROLEUM 
A FOST ÎNCHISĂ

Sesiunea Prezidiului C.C. al F.N.E,! SAIGON 12 (Agerpres). — In prezența a numeroși delegați, re- prezentînd comandamentul forțelor patriotice, diverse partide politice și organizații de masă sud- vietnameze, între 4 și 5 decembrie a avut loc sesiunea lărgită a prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Sesiunea, menționează agenția de presă „Eliberarea", a analizat evoluția situației din Vietnamul de sud de la începutul anului 1966 și pînă în prezent, constatând succesele înregistrate în lupta împotriva agresorilor americani. „Deși S.U.A. și țările satelite și-au sporit eforturile în vederea intensificării agresiunii din Vietnam, se spune în comunicatul sesiunii, forțele patriotice și populația sud-vietnameză au menținut continuu inițiativa operațiunilor, I îmbunătățindu-și strategia și tac- ' tica militară, reușind astfel să dea lovituri importante trupelor I americane și saigoneze". în același ’ timp, precizează agenția, citând co

municatul sesiunii, forțele patrio- | tice sud-vietnameze au dejucat g așa-zisul plan american-saigonez _ de „pacificare" a Vietnamului de ffl sud, întrucît nu numai că au fost | menținute zonele controlate de « F.N.E., dar în anumite provincii, | ca Quang Tri și Thua Thien, noi g localități au fost eliberate. „Miș- n carea patriotică din sînul popu- | lației noastre rurale și urbane, | precizează comunicatul, se dezvol- g> tă cu repeziciune".în cadrul sesiunii, precizează a- | genția citată, participanții au e- ™ xaminat posibilitățile existente în fi vederea lărgirii frontului național a unificat care să realizeze coordo- o narea acțiunilor tuturor patrioți- | lor sud-vietnamezi. De asemenea, § au fost elaborate noi sarcini și m măsuri concrete, menite să aducă | noi victorii ale ' F.N.E. împotriva I trupelor invadatoare. n^Comunicatul anunță, totodată, | că sesiunea a hotărît să creeze la I Hanoi o reprezentanță permanentă ra a F.N.E. din Vietnamul de sud. I

Conflictul dintre Siria și Iraq Petro
leum Company a intrat înfr-o nouă 
fază. Postul de radio Damasc arată că 
luni la amiază, în urma ordinului dat 
de directorul lui I.P.C. din Siria, pom
parea petrolului prin conducta care 
leagă regiunea petrolieră Kirkuk-Mo- 
sul (Irak) cu portul sirian Banias a fost 
întreruptă. Aproape 200 000 de me
tri cubi de petrol brut — transmite 
agenfia France Presse — sînf blocafi 
în conductă și circa 790 000 tone de 
petrol umplu pînă la limita capacității 
lor rezervoarele din portul Banias. 
Pentru transportul petrolului, compa
niei nu-i mai rămîne decîf un singur 
port Tripoli (Liban), unde ajung alte 
două conducte de ale sale.

In cuvîntarea rostită luni cu prilejul 
închiderii conductei, ministrul sirian al 
petrolului, dr. Assaad Takla, a arătat 
că I.P.C. „poartă întreaga răspundere 
pentru oprirea stafiilor de pompare și 
a încărcării tancurilor din portul Ba
nias". El a acuzat compania că „ascul
tă de imperativele politicii imperia
liste, refuzînd să achite redevenfele 
pe care le datorează statului sirian". 
După cum se știe, Iraq Petroleum, care 
aefionează cu capital englez, olandez, 
francez și american, a reușit prin di
verse manevre să sustragă mari sume

cuvenite Siriei. Sechestrarea bunurilor 
companiei, intervenită la 8 decembrie, 
a fost făcută cu scopul de a o deter
mina să achite suma de 3 700 000 lire 
sterline, reprezentînd redevenfe su
plimentare pentru perioada 1 ianua
rie—30 septembrie 1966.

Ultimele măsuri adoptate de gu
vernul sirian au avut un larg ecou în 
țările arabe, care duc de mulfi ani 
o luptă susținută pentru apărarea 
resurselor lor naționale, pentru li
chidarea dominației marilor monopo
luri. Ziarul „Al fajr al Jadid", care apa
re la Bagdad scrie : „Iraq Petroleum 
va suporta singură toate consecințele 
unei atitudini rigide. Ea va trebui 
să repare pagubele care ar putea 
rezulta din această criză, afît pentru 
Siria cîf și pentru Irak. Chiar în mo
mentul în care Iraq Petroleum Com
pany trebuia să-și sporească produc
ția pentru a răspunde cererilor Ira
kului și pentru a satisface necesităfile 
proiectelor de dezvoltare irakiană, 
ea a ales adoptarea unei poziții 
contrară drepturilor Irakului și drep
turilor poporului sirian. Această în- 
căpăfînare a companiei are conse
cințe directe asupra intereselor Ira
kului. Avertismentul dat companie: 
de către primul ministru Naji Taleb 
este deci normal".

în problemele

Mii de parizieni au 
participat sîmbâtă, 
în Piața Bastiliei, 
la un mare miting 
de solidaritate cu 
poporul vietnamez. 
Manifestantii au a- 
doptat o rezoluție 
prin care se cere 
ca S.U.A. să pună 
capăt agresiunii 
din Vietnam, să în
ceteze bombarda
mentele asupra 
R. D. Vietnam, să-și 
retragă trupele din 
Vietnamul de sud, 
să respecte dreptu
rile naționale ale 
poporului vietna
mez. Pe una drn 
pancarte este scrisk 
„F.N.E. singurul re
prezentant al Viet
namului de sud"

Săpfămînalul „Al Rissala” (Kuwei*) 
scrie : „Bătălia Siriei împotriva lui 
I.P.C. este astăzi lupta națională a 
tuturor arabilor. Succesul Siriei va întări 
independenta economică a arabilor".

Iranul a obținut 
satisfacție completă 
ÎN TRATATIVELE CU 
CONSORȚIUL PETROLULUITEHERAN 12 (Agerpres). — Luând cuvîntul în fața Medji- lis-ului. primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, a declarat că în cursul recentelor tratative dintre țara sa și consorțiul petrolier internațional s-a ajuns la un acord care dă „satisfacție completă" Iranului.Fără să furnizeze cifre, Abbas Hoveida a precizat că reprezentanții consorțiului au acceptat să sporească producția și exportul de petrol, să furnizeze petrol Iranului pentru comercializare" independentă și să retrocedeze statului iranian peste un sfert din terenurile petrolifere concesionate.

In discuția consiliului europei

RELAȚIILE 

EST-VESTPARIS 12 (Agerpres). — Comitetul miniștrilor al Consiliului Europei a dezbătut luni evoluția relațiilor Est-Vest. Majoritatea celor 18 miniștri de externe sau secretari de stat prezenți au expus modul în care se dezvoltă, relațiile lor cu țările socialiste și au constatat o ameliorare și o tendință spre - destindere. Participanții au reînnoit mandatul secretarului general al Consiliului .Europei de a favoriza colaborarea tehnică a statelor membre ale' a- cestui organism cu țările dip Europa răsăriteană.Comitetul miniștrilor își v,a continua marți lucrările, urmînd să abordeze problemele Pieței comune și ale A.E.L.S. Se așteaptă ca la sfîrșitul lucrărilor, probabil marți la prînz, să fie dat publicității un comunicat. ■ •
★PARIS 12 (Agerpres). — Luni s-au deschis la Paris lucrările a- dunării Uniunii Europei Occidentale, la care participă parlamentari din cele șase țări membre ale Pieței- comune și Marea Britanici în prima zi a fost prezentat un raport al lui Robert Edwards (laburist din Marea Britanie),'precohizîrid:un control efectiv din partea parlamentarilor a- supra repartiției cheltuielilor în N.A.T.O. Propunerea lui a fost a- doptată de către participanți. în continuare, ministrul italian .al 'a- părării, Roberto Trelnelloni,' a propus crearea „unui organism de â- părare militară" care să fie însărcinat :cu. planificarea și programarea .cheltuielilor . militare . ale Europei occidentale.Lucrările sesiunii continuă.

Plenara C. C. 

al P.C. U.S.MOSCOVA 12. — Corespondentul Agerpres S. Podină transmite : Luni și-a început lucrările la Kremlin plenara C.C. al P.C.U.S. Pe ordinea de zi a plenarei sînt înscrise rapoarte despre : Politica externă a U.R.S.S. și lupta P.C.U.S. pentru coeziunea mișcării comuniste ; Planul de stat de dezvoltare a economiei U.R.S.S. pe anul 1967 ; Bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 1967.Raportul la primul punct al or- dinei de zi a fost prezentat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Lucrările plenarei continuă.

Consiliul de Secu
ritate a reluat ieri 
dezbaterile în pro
blema • rhodesiană. 

.Intr-o .ședință cu 
ușile închise, ținu
tă în aceeași zi, 
grupul țărilor afri
cane reprezentate 
la O.N.U. a adus u- 
nele amendamente 
la propunerile bri
tanice înaintate 
Consiliului: ■ Aces
te amendamente 
stipulează, printre 
altele, instituirea 
unui embargou. a- 
suprâ livrărilor de 
petrol către Rhode
sia. In fotografie : 
La ședința Consi
liului de Securitate

0. N. U. trebuie să joace 
un rol mai eficient 
în lichidarea colonialismului
Intervenția delegatului român

NEW YORK 12 — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu, transmite : A.dunarea Generală a O.N.U. a reiuat luni dezbaterile în legătura cu „modul în care este îndeplinită. Declarația cu privire ,1a acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale". Un grup de țări afro-asiatice a prezentat un proiect de rezoluție în care „se constată cu regret că, după șase ani de la adoptarea Declarației, numeroase teritorii se mai află încă sub dominația colonială" și se subliniază că „perpetuarea acestei • situații constituie un pericol pentru pacea și securitatea internațională".Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor de luni dimineața, alături de delegații Afganistanului, Siriei, Albaniei și ai altoi- țări, reprezentantul României, ambasadorul Ion Georgescu, a subliniat că „O.N-U. trebuie să joace un rol mai eficient în lichidarea definitivă a ultimelor vestigii ale colonialismului". „Libertatea și independența — a declarat vorbitorul — sînt rezultatul luptei popoarelor aflate sub dominație colonială, dar Organizația Națiunilor Unite poate să contribuie substanțial prin mijloace specifice, la sprijinirea acestei lupte, la lichidarea pentru totdeauna a sistemului anacronic colonialist".Reprezentantul României a făcut o analiză amplă a situației .din teritoriile coloniale și dependente atrăgînd atenția asupra faptului că „se impune ca toate teritoriile aflate încă sub administrație străină

— indiferent de mărimea și populația lor, de locul unde se găsesc sau de faptul că sînt considerate drept „teritorii strategice" — să obțină neîntîrziat independența lor".Vorbitorul a subliniat că O.N.U. nu se va mai putea mărgini la studii și recomandări generale, ci va trebui să găsească măsuri practice eficiente care să ducă la lichidarea definitivă a .colonialismului. în același timp, delegatul român a subliniat pericolul tot mai mare pe care îi constituie neocolonialismul pentru țările care și-au cucerit recent independenta.
Plenara C. C. 
al P.C. BulgarSOFIA 12 (Agerpres). — La 12 decembrie a avut loc Plenara C.C. al P.C. Bulgar, care a examinat proiectul planului economiei naționale și proiectul de buget pe anul 1967. Proiectul planului economiei naționale a fost prezentat de Apostol Pașfev, președintele Comitetului de Stat al Planificării, iar proiectul de buget de Dimităr Popov, ministrul finanțelor.Plenara a aprobat în unanimitate proiectele prezentate. Acestea vor fi înaintate Adunării Populare pentru a fi’ discutate și aprobate.

1 Expoziția unuia din- i- tre cei mai mari pic
tori greci conlempo- 

ț rani, Dimitris Kat- 
sikoiannis, deschisă 
zilele trecute la Ate- 

’ na este intitulată su- 
■ gestiv „ACUZ I". Cele 
: 50 de picturi expuse 

înfățișează ororile să- 
vîrșite de imperialiș
tii americani ne pă- 
mîntul Vietnamului.

„Nu puteam să nu-mi 
ridic glasul de protest 
împotriva cruzimilor 
invadatorilor — ne-a 
declarat pictorul D. 

. Katsikoiannis. Simt 
răspunderea ce pla
nează asupra oameni
lor de bună credință 
de pe toate meridia
nele globului de a 
opri agresiunea împo
triva poporului viet
namez. Organizînd a- 
ceastă expoziție nu-mi 
fac decît datoria de 
om".

Exprimînd senti
mentele oamenilor de 
cultură și artă din 
Grecia, scriitorul Me
lis Nicolaidis, secre
tar general al Asocia
ției scriitorilor greci, 
relevă in cuvîntul 
rostit la deschiderea 
expoziției solidarita
tea intelectualității

helene cu lupta eroi
că a poporului viet
namez. In numele oa
menilor de artă și 
cultură, al' întregului 
popor grec, el a che- 
mat la . intensificarea 
acțiunilor de protest 
împotriva agresiunii 
americane.

împreună cu oa
meni de cultură din 
Grecia, ziariști, un 
numeros public, vizi
tăm expoziția. O vas
tă galerie de chipuri, 
de scene. ,.Ucigași
lor 1“ — acesta este 
titlul unei picturi în- 
fătișînd o mamă cris
pată de durere, finind 
în brațe trupurile fă
ră suflare ale copii
lor săi... Doi copii, ră
mași orfani, rătăcesc 
pe un cimp frămintat 
de exploziile bombe
lor. lată portretul u-: 
nei bătrîne, cu chipul 
surpat de ani, ca
re privește înmăr
murită în gol și se 
întreabă: „Oare ce 
alte fărădelegi îmi va 
fi dat'să mai văd?".

Pictorul Katsiko- 
iannis ridiculizează 
așa-zisele „propuneri 
de pace" ale S.U.A. 
Tabloul ce poartă ti
tlul „Manifestul pă-

taș
' pra

limbi ascuțite de foc 
și nori groși de fum. 
Alt tablou („Marșul 
păcii"/ •' trustmeni, 
magnați și generali 
mărșăluiesc peste 
mormane de sche
lete.

tntr-o altă suită de 
picturi D. Katsiko
iannis redă aspecte 

a 
vietnamez

în flăcări deasu- 
căruia se înaltă

I
I
I

D. 
redă 

ale luptei eroice 
poporului 
împotriva agresorilor 
americani, pentru li
bertate, pentru drep
tul său inalienabil 
de a fi singur stăpin | 
în tara sa. f 
copii în bra(e ochind 
cu armele automate 
în avioanele inamice, 
detașamente de partU 
zani în luptă, avioa
ne . transformate în 
țăndări de tirul arti
leriei. Sînt tablouri 
care te transpun pe 
fronturile de luptă ale 
Vietnamului, care in
spiră o încredere ne
strămutată în victoria 
finală a < te a poporului viet
namez.

tur stăpin n 
Femei cu m 
te ochind "

I
I

.. . . . . . I 
cauzei drep- | Dorului viei- "

I

europene ARESTAREA SECRETA»VARȘOVIA 12. Corespondentul Agerpres Gh. Gheorghiță transmite : La Varșovia a avut loc o conferință științifică consacrată problemelor securității europene, convocată de Comisia permanentă pentru studierea securității europene a institutelor științifice pentru problemele internaționale din Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. Au participat delegații din țările membre ale comisiei, precum și invitați din Republica Populară Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia și Republica Socialistă România. Delegația română a fost condusă de prof, dr. docent Mihail Ghelmegeanu,

GENERAL Al CONSILIULUI 
NATIONALAL P.C. DIN INDIADELHI 12 (Agerpres). — Agenția Press Trust of India informează că la Muzaffarpur (statul indian Bihart) a fost arestat duminică Rajeswar Rao, secretar general al Consiliului Național al Partidului Comunist din India. Pretextul arestării l-au constituit puternicele ciocniri care au avut loc sîmbătă la Muzaffarpur între studenții ce manifestau împotriva situației economice precare și poliție.

R- F- g. Cereri privind 
anularea interzicerii P. C. G.FRANKFURT PE MAIN 12 (Agerpres). — Duminică s-a încheiat la Frankfurt pe Main (R.F.G.) o reuniune , de două' zile a Comitetului vest-german de inițiativă în problemele amnistiei și apărării în procesele politice. A fost adoptată o rezoluție prin care se cere anularea interzicerii P.C. din Germania, precum și o amnis

tie care să se refere la toate sentințele pronunțate în cadrul proceselor politice, intentate comuniștilor și altor democrați.In aceeași zi, cu prilejul unei manifestări sportive de pe stadionul din Parcul popular din Hamburg, a avut loc o acțiune de protest împotriva interzicerii Partidului Comunist German. VENEZUELA. Un grup de partizani care-și desfășoară 
lupta în Munții Falcon

O VICTORIE
A „PARTIDULUI
NE FUMĂTORILOR"

„A. fuma osie periculos, murdar, costisitor ți con
trar logicei" — a argumentat vineri, în Camera Co
munelor, ministrul sănătății, Keneth Robinson, pro- 
nunfîndu-se în favoarea unei mo|iuni care chema 
guvernul englez să întreprindă acfiuni concrete 
pentru a feri populafia de efectele nocive ale fu
matului.

Autorul mojiunii, dr. John Donnwoody, deputat 
laburist, a dat din nou alarma în legătură cu în
mulțirea cazurilor de cancer, favorizate, după pă
rerea sa, de consumul de tutun. în mofiunea pro
pusă, autorul cere să se ia toate măsurile de na
tură să reducă consumul de țigări și preconizează, 
între altele, limitarea publicităfii, o campanie națio
nală de educare și sprijinirea cercetărilor în do 
meniul cancerului la plămîni.

în numele guvernului, ministrul sănătății, spriji
nind mofiunea, a declarat: „Țigara nu este sin
gura cauză a cancerului la plămîni și mulfi fumă
tori nu contractează această maladie. Dar toate da
tele existente stabilesc că legătura care există între 
cancerul plămînului și obiceiul de a 'fuma este un 
raport de la cauză la efect". Ministrul a anun(af că 
guvernul studiază în prezent diferite ' propuneri 
finzînd să limiteze dreptul de a fuma în localurile 
publice.

Mofiunea a fost aprobată fără a se mai pune la 
vot. „Partidul nefumătorilor" a marcat astfel o vic
torie chiar și înfr-un for cu fradifii conservatoare 
cum este parlamentul britanic.

BERLIN. Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., l-a primit Ia 12 de

cembrie pe John Gollan, secretar general al 
P.C. din Marea Britanie, cu care a avut o 
convorbire. Au fost discutate o serie de pro
bleme internaționale și probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două partide.

LONDRA. Ministrul însărcinat cu proble- 
mele europene și atlantice, George Thom

son, a făcut cunoscut în Camera Comunelor 
că guvernul S.U.A. a oferit un ajutor financiar 
în valoare de 35 milioane dolari, sub formă 
de comenzi militare plasate în Marea Britanie, 
destinate să compenseze partial cheltuielile 
britanice în devize străine legate de statio
narea unităților militare ale Angliei în Ger
mania occidentală.

reproduce, pentru prima oară, aproape în în
tregime, imagineo discului planetei noastre

O imagine a Pămîntului realizată de la altitu
dinea de 37 000 km prin intermediul satelitului 
american de aplicații tehnice „ATS“. Fotografia

C. ALEXANDROAIE

BROMA. Un comunicat oficial dat publici
tății luni de ambasada S.U.A. din Roma 

anunță că, la începutul anului viitor, perso
nalul care deservește crucișătorul „Spring
field”, aparținînd flotei a 6-a americane din 
Marea Mediterană, va fi transferat din portul 
francez Villefranche în portul italian Gaeta, 
situat pe coasta Mării Tireniene. Comunicatul 
nu dezvăluie nici un fel de amănunte în le
gătură cu motivele transferului. Se știe, însă, 
că această măsură este legată de retragerea 
Franței din comandamentele integrate ale 
N.A.T.O.

HPNOM PENH. După cum anunță postul 
cambodgian de radio, în ultimul timp s-au 

întețit provocările militare Ia granița dintre 
Cambodgia și Tailanda. în urma acestor 
atacuri armate au fost înregistrate numeroase 
victime în rîndurile cetățenilor cambodgieni.

H BUDAPESTA. Lâ invitația C.C. al 
P.M.S.U., între 28 noiembrie și 10 decem

brie o delegație a Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam a făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară. Delegația, condusă de Le Ddc 
Tho, membru al Biroului Politic, secretar al

C.C. al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, a fost primită de Jdnos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. Delegația a avut 
convorbiri și cu alți reprezentanți ai Comitetu
lui Central al P.M.S.U.
EK3 MONTEVIDEO. Ministrul de externe al 
““ Republicii Chile, Gabriel Valdes, a refuzat 
duminică să mai participe Ia lucrările confe
rinței Asociației latino-amerioane a comer
țului liber (ALALC). Plecînd spre patrie, el 
a declarat că „dezaprobă în întregime direcția 
în care au fost orientate lucrările conferinței”, 
subliniind că Argentina și Brazilia urmăresc 
să-și protejeze industriile lor naționale în dau
na intereselor comune ale țărilor membre.

HNEW YORK. „Este foarte posibil ca pre
ședintele Johnson să nu candideze la vii

toarele alegeri prezidențiale", a decla
rat guvernatorul Robert Smylie. Climatul 
„de nemulțumire generală" și sănătatea sa, 
potrivit guvernatorului, ar fi motivele prin
cipale ale unei asemenea hotărîri.

H PARIS. Duminică au'luat sfîrșit la Paris 
lucrările Comitetului Național al Partidu-

lui Socialist Unificat. Participanții la dezbateri , 
au adoptat o rezoluție, care adresează un apel 
tuturor partidelor de stingă pentru încheierea 
unui acord general, în. vedprea alegerilor 
parlamentare, care vor avea loc în Franța. >

na CIUDAD DE MEXICO; La „Muzeul cultu- 
rii popoarelor" din capitala Mexicului s-a _ 

deschis o sală permanentă consacrată Româ
niei.

» NICOSIA. Aici se desfășoară lucrării’ 
celui de-al IV-lea Congres pancipriot ă’ 

Uniunii agricultorilor ciprioți (EKA). în legă
tură cu greutățile pe care le întâmpină în pre 
zent Ciprul, delegații au condamnat amestecu' 
N.A.T.O. în treburile interne ale tării și âv 
cerut lichidarea bazelor militare britanice 
aflate pe insulă. La congres participă delegat’ 
din Republica Socialistă România, Republica 
Populară Bulgaria, U.R.S.S. și alte țări. Dele
gația tării noastre este condusă 1 de Victor 
Dușa, vicepreședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție.
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