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în lunca inundabilă a Dunării continuă cu intensitate lucrările de punere în valoare a unor noi suprafețe de teren prin îndiguiri, desecări șl de
frișări. în fotografie : pe șantierul de la Mahîru Foto : A. Cartojan

Intensificarea producției agricole, sporirea neîncetată a acesteia presupun utilizarea rațională și cît mai completă a tuturor mijloacelor de producție din agricultură, între care rolul principal îl are pămîntul. încheierea procesului de transformare socialistă a agriculturii în țara noastră a creat condiții optime pentru folosirea chibzuită a pămîntului, valorificarea acestor,condiții devenind o problemă de .însemnătate maximă.Folqsirea cît mai economică a fondului funciar a impus măsuri pentru îmbunătățirea continuă a structurii categoriilor de folosință, prin creșterea ‘.suprafeței agricole și îndeosebi a celei arăbile pe șeama terenurilor ncagricole, precum și pentru ridicarea fertilității solului, pentru sporirea capacității lui productive. Aplicarea unor asemenea măsuri constituie încă de mult o preocupare importantă a partidului și statului nostru. Drept urmare, au fost obținute ...rezultate. ..de. ..seamă, concretizate în următoarele cifre: din 1955 și pînă în .1963, suprafața agricolă a țării a crescut cu peste 614 000 hectare, din acestea 200 000 hectare terenuri îmbogățind suprafața arabilă, restul căpătînd, de asemenea, folosințe superioare — 75 600 ha cultivate cu vii și pepiniere viticole. 152 500 ha cu livezi și pepiniere pomicole etc. Este aproape de â fi îndeplinită sarcina trasată de partid privind creșterea suprafeței arabile la 10 000 000 hectare. Aceste cifre vorbesc convingător despre rezultatele bune obținute în folosirea pămîntului, ca urmare a măsurilor luate an de an. Totodată, în gospodăriile colective s-a dezvoltat un spirit sănătos de gospodărire cu cea mai mare grijă a fondului funciar. Colectiviștii noștri privesc problema exploatării judicioase a pămîntului ca pe o problemă majoră, de interes general și se străduiesc ca, o dată cu descoperirea și valorificarea tuturor resurselor de creștere a
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Complexul chimic Brăila văzut din avion Foto : Gh. Vințllă
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suprafeței arabile, să utilizeze cu maximum de efecț economic terenul cultivabil existent
Rezerve mari și „mici" 
de creștere 
a suprafeței arabileCreșterea suprafeței arabile are, desigur, anumite limite. Dar există încă numeroase resurse a căror valorificare poate duce la lărgirea terenurilor cultivate. Resursa cea mai bogată o constituie terenurile situate în- Lunca Dunării și a rîurilor interioare, terenuri supuse inundațiilor sau înmlăștinite. Pentru valorificarea acestora se desfășoară o vastă acțiune. în Lunca Dunării, într-o primă etapă se îndiguesc circa 300 000 hectare ce se vor cultiva mai ales cu porumb. Anul trecut au fost făcute asemenea lucrări pe circa 100 000 hectare, de pe cea mai mare parte din această suprafață obținîn- du-se acum o recoltă bogată. In acest an, acțiunea a continuat pe o scară și ,mai largă, cele mai mari lucrări fiind în curs de desfășurare mai ales în Balta Brăilei. Concomitent, suprafețele arabile cresc prin acțiunea de combatere a eroziunii solului. Sînt însă și alte resurse de lărgire a terenurilor cultivate, care trebuie puse în .valoare...chiar dacă par neînsemnate. Două-trei hectare într-o gospodărie, cinci-șase în alta, adunate toate înseamnă mii de hectare în întreaga țară care, folosite rațional, pot aduce un mare spor de recoltă. Tocmai despre aceste resurse „neînsemnate“ ne propunem să vorbim în cele ce urmează.De cîțiva ani se desfășoară o largă acțiune, întreprinsă de Consiliul Superior al Agriculturii, privind evidența funciară și organizarea -teritoriului agricol. Aceasta permite fiecărei unități să cunoască precis terenul pe care-1 posedă, să știe care sînt posibilitățile reale de care dispune pentru sporirea producției a- gricole. în 1963, pe baza identifică- ■ rilor făcute cu ocazia întoc

mirii schițelor de folosire a pămîntului, s-a reușit să se transforme în teren arabil, în întreaga țară, o suprafață de peste 24 000 hectare în gospodăriile colective și 8 500 hectare în gospodăriile agricole de stat. Aceste suprafețe au și fost cultivate în acest an, aducînd un însemnat plus de recoltă. Un exemplu concludent: gospodăria colectivă din Palazu-Mare, Constanța, a defrișat perdele-de pe 54 hectare, recoltînd numai de pe acest teren 139 tone grîu.Colectivele care au lucrat la întocmirea schițelor .de folosire a pămîntului au identificat în gospodăriile colective suprafețe însemnate de teren, care poate fi luat în cultură. Sînt încă întinderi mari ocupate de pilcuri de arborete și păduri răzlețe, cu consistență slabă, preluate de gospodării din fondul silvic și care n-au fost defrișate, sau n-au fost eliberate de cioate, arate și cultivate. Din unele situații existente la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că după defrișarea unor arborete nefolositoare, au rămas cioatele și pămîntul stă nefolosit. La gospodăria colectivă din comuna. Nicolae Băl- cescu, raionul Medgidia, de exemplu, au fost defrișate perdelele de protecție inutile de pe 24 de hectare, dar pe această suprafață nu s-.a cultivat nimic. Situații asemănătoare sînt și în unele gospodării colective din regiunile. Cluj, Mureș—Autonomă Maghiară, unde după defrișarea unor perdele de protecție sau arborete nefolositoare, terenurile au rămâi pline de cioate și necultivate. De ce oare organele de partid și de stat care au în raza lor de activitate asemenea situații le tolerează ?Sînt cazuri cînd în gospodării, în mijlocul unor tarlale întinse arate și însămînțate, întîlnești petece de teren acoperit cu mărăcini, însumînd, dacă stai să le socotești pe toate, hectare întregi. O asemenea imagine ai, de exemplu, de cum ieși din București — de o par-
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în regiunea București 
s-a terminat 
semănatul griuluiGospodăriile agricole colective din regiunea București au terminat însă- mînțările de toamnă. Colectiviștii și mecanizatorii, îndrumați de consiliile agricole și specialiștii din unități, au făcut în toamna aceasta în- sămînțările în condiții agrotehnice superioare anilor trecuți'pe întreaga suprafață de 430 000 ha cultivate cu grîu și secară.Acum, mecanizatorii și colectiviștii au concentrat toate mijloacele pentru terminarea strîngerii și depozitării recoltei și executării arăturilor de toamnă. Pînă în prezent a fost arată jumătate din suprafața ce va fi însămînțată în primăvară.(Agerpres)
Un nou grup 
școlar poligraficIn cartierul Jiului-Scînteia. se construiește un local de școală destinat grupului școlar poligrafic, care pregătește muncitori și maiștri poligrafi, precum și lucrători pentru sectorul de difuzare a, cărții.. Clădirea noii școli, cu 24 săli de clasă, va fi dată în folosință anul- viitor.-

O caracteristică a uzinelor noastre este prezența tinerilor muncitori, alături de vîrstnici, la mașini perfecționate sau în locuri „cheie” ale producției. De acest lucru ești frapat și în halele Uzinei mecanice din Sinaia.La strunguri și la alte mașini-unel- te pretențioase sînt prelucrate piese pentru pompele de injecție : aici totul se măsoară în diviziuni minore ale milimetrului. Băieții aceștia de 17 ani și mai mult, veniți din școala profesională a uzinei solid pregătiți, sînt încadrați în colectiv cu atenție și afecțiune. De obicei, proaspătul absolvent este plasat între doi muncitori cu experiență.E vorba de o modalitate folosită în numeroase alte unități industriale din țară. în uzina de la poalele munților, atmosfera creată în jurul tineretului este cu deosebire favorabilă ; fiecare din muncitorii veniți aici măcar cu un an mai înainte' se consideră direct răspunzător de evoluția „băieților". Cînd un muncitor cu oarecare stagiu în uzină are scăderi în producție, toți ceilalți îl critică în numele celor tineri care „trebuie să aibă exemple bune”.La sectorul A, citeam o interesantă „Vitrină cu exemple în producție". Mi-a făcut plăcere să văd aici și nume de tineri abia intrați în producție. „De curînd absolvent al școlii profesionale, tov. Ion Bădilă este cunoscut de cei din jurul său pentru piesele de calitate ce le dă. Disciplinat la locul de muncă și respectuos. Este un exemplu bun".Stau de vorbă cu Mihai Cîrceag, secretarul uneia din organizațiile U.T.M. de la secția A. El îmi dă amănunte despre activitatea tinerilor : „rectificatorul Ilie Mircea este o mîn- drie a organizației noastre". La fel, Moise Bădilă, venit din armată acum doi ani, un „fruntaș vesel", foarte iubit de ceilalți tineri.— între noi există și o fată : Aurelia Gheorghe. Ea aduce între ceilalți o notăvlie delicatețe și căldură. Să vă spun sincer, cînd avem un caz mai dificil o trimitem pe ea să stea de vorbă cu omul respectiv : e foarte ascultată.

CU PLANUL 
PE 10 LUNI
Pl n I F ț T I DuPâ dateleL U I C I I centralizate la' Direcția regională de statistică, întreprinderile industriale și unitățile economice din regiunea Ploiești au îndeplinit pe ansamblul regiunii, cu cinci zile înainte de termen, planul producției globale pe 10 luni. Producția industrială realizată în această perioadă depășește pe cea realizată în întreg anul 1961. Circa 90 la sută din sporul producției globale a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. Sarcina planificată de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 2,7 la sută. La prețul de cost s-au realizat economii suplimentare de a- proape 115 milioane lei, ceea ce reprezintă 95 la sută din angajamentul anual. Colectivele întreprinderilor din cadrulD.R.E.F. Mureș-Autonomă Maghiară au raportat zilele acestea îndeplinirea planului producției globale pe 10 luni. In această perioadă forestierii din regiune au dat peste plan 15 000 mc bușteni rășinoase, 3 000 mc cherestea, 13 000 mc lobde industriale, 16 000 mc bile-manele rășinoase și alte produse în valoare de 33 000 000 lei. Ei au produs din a-

TG. MUREȘ

Olimpicii noștri 
s-au înapoiat de la TokioIeri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Tokio, delegația sportivă a țării noastre care a participat la Jocurile Olimpice.într-o declarație făcută unui redactor al Agenției Romîne de Presă „Agerpres“, tînăra campioană olimpică Mihaela Peneș a spus : „Sînt fericită că am reușit să aduc patriei dragi o medalie de aur. N-am crezut că am să pot ieși victorioasă într-o întrecere de o asemenea amploare. Cînd Maria Diaconescu a venit și m-a felicitat, spunîndu-mi că am aruncat peste 60 m, am început să plîng de bucurie“.Solicitată de ziariști, recordmana mondială și campioana olimpică Iolanda Balaș a declarat : „Ne bucurăm că sîntem din nou acasă, în mijlocul celor dragi. Echipa feminină de atletism s-a comportat bine și a reușit să cucerească două medalii de aur și una de bronz“.

67 DE ȚĂRI
ÎN FAVOAREA 
AMlNĂRII SESIUNII 
ADUNĂRII GENERALEUn purtător de ■ cuvînt al O.N.U. a anunțat miercuri că un număr de 67 de țări au răspuns pînă acum a- firmativ la o scrisoare trimisă de secretarul general al O.N.U., U Thant, prin care se propune amînarea deschiderii lucrărilor Adunării Generale O.N.U. de la 10 noiembrie la 1 decembrie. Purtătorul de cuvînt a declarat că în felul acesta a fost depășită majoritatea de jumătate necesară pentru luarea unei asemenea hotărîri. Potrivit agenției U.P.I., se așteaptă ca secretarul general al O.N.U. să anunțe oficial luni amînarea deschiderii lucrărilor Adunării Generale.
DIN CARNETUL REPORTERULUI

Proinotiile tinere 
de la poalele munților— In condițiile astea cred că vă e mai ușor...Secretarul U.T.M., scund, negricios, foarte grav, își îngăduie un suris plăcut.— Nouă ne-a fost frică, spune el, cînd a venit la noi Constantin Dulcă.— Frică ?— 11 mutaseră disciplinar de la sculărie. Nu lucra bine, lipsea, întîr- zia, lăsa mașina baltă, în sfîrșit, nu-și vedea de treabă. A venit la noi : o ținea tot una, ca înainte. Ute- miștii noștri erau supărați. La prima adunare, Dulcă a putut cunoaște combativitatea organizației. Toți fusesem cu ochii pe el. Mai tare decît toți, Moise Bădilă și Dan Molea. Ei doi și-au propus să se ocupe de Dulcă.încetul cu încetul a început să se dea pe brazdă. Dar cum e repezit și ambițios, Dulcă s-a angajat să depășească sarcinile de producție cu 30 la sută Era în vară.Noi nu prea l-am luat în seamă, dar îl urmăream cu atenție să vedem cum o s-o scoată la capăt.— Bănuiesc că și-a îndeplinit promisiunea...— Nu. A rămas sub plan ! Cu multe procente.In situația asta, șeful de echipă Ion Mustață a vorbit cu maistrul să-1 lase pe Dulcă într-un singur schimb, să-l poată supraveghea. Dulcă n-a mai făcut nici o promisiune de mîn- tuială : a muncit serios și pe septembrie a ieșit cu 15 la sută peste plan. Luna asta văd că lucrează bine. S-a făcut băiat de ispravă.

— Aș vrea să stau șl eu de vorbă 
cu Dulcă, să vedem : poate are nis

ÎNDEPLINITceeași cantitate de masă lemnoasă 5 200 mc de cherestea în plus. Planul de producție pe 10 luni a fost îndeplinit înainte de termen și de muncitorii, inginerii și tehnicienii de la fabrica de mobilă „23 August", întreprinderea „Electro-Mureș" și fabrica de confecții din Tg. Mureș, de întreprinderile industriei locale etc.Muncitorii, inginerii și tehnicienii de laSUCEAVACombinatul de celuloză și hîrtie din Suceava au realizat înainte de termen planul la producția globală și marfă pe 10 luni. Prin folosirea deplină a capacității de producție a mașinilor moderne cu care este înzestrat combinatul, ei au produs peste plan, de la începutul anului, mai bine de 4 000 tone celuloză și 300 tone hîrtie. Demn de remarcateste faptul că s-au atins parametrii proiectați și la mașina de hîrtie. în prezent, toate secțiile combinatului lucrează cu întreaga capacitate. în primele 9 luni alo anului, productivitatea muncii a crescut cu 8 la sutăpeste sarcina planificată, față de 4 la sută cît prevede angajamentul luat în întrecerea socialistă. Economiile suplimentare realizate la prețul de cost se ridică la 4 480 000 lei, iar beneficiile peste plan la 11 580 000 lei.

La sosirea de la Tokio a delegației noastre sportive

V

Noi demonstrații 
in Sudan

Situația din Sudan continuă să rămînă 
încordată. Potrivit știrilor sosite din a- 
ceastă țară, miercuri dimineața manifesta
țiile care au avut loc la Khartum au atins 
o intensitate deosebită. Poliția a făcut uz 
de gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia pe demonstranți. Și in celelalte orașe 
ale țării au avut loc demonstrații. Potrivit 
unui bilanț neoficial, in cursul tulburărilor 
din ultimele zile, 11 persoane și-au pier
dut viafa, iar 120 au fost rănite. In același 
timp, în țară continuă greva generală.

GUVERNUL DE LA SALISBURY 
INTR-O SITUAȚIE DIFICILĂGrupul țărilor africane la O.N.U. s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a discuta problema Rhodesiei de sud. într-o declarație dată publicității se arată că proclamarea unilaterală a independenței 

caiva explicații în legătură cu traiectoria asta capricioasă.Ne aflăm Intr-o încăpere de lingă hală.— Spune-ne cum s-a întîmplat : de ce munceai slab, lipseai și toata celelalte...Constantin Dulcă, bogat în explicații, se mărturisește. Apoi încheie brusc :— Mi-am dat și eu seama că trebuie să se termine cu povestea asta... să-mi văd de muncă. Putere am, poate și pricepere...în hală, am ținut să văd strungul la care lucrează Dulcă. Alături, la un strung asemănător, un băiețan- dru blond, de 17 ani, unul din cei 90 de absolvenți de școală profesională veniți în uzină. 11 cheamă Ion Gri- gorescu.— Mi se pare ușor, spune el. îmi îndeplinesc sarcinile de producție. Deocamdată nu țin să mă arăt grozav, să obțin cu orice preț mari depășiri. Vreau mai întîi să știu totul despre munca mea.Un lucru pe care țin să-1 semnalez: tinerii muncitori știu să-și aleagă prieteniile.— La început, abia venit, mă împrietenisem cu Ion Rîncioagă. Dar în scurtă vreme mi-am dat seama că nu asemenea prieten îmi trebuie : el bea, se ține de chefuri, muncește fără inimă. Iar eu vreau să învăț, să muncesc așa cum se cuvine, spune Ion Grigorescu....Mai iîrziu, despre Rîncioagă, secretarul comitetului U.T.M. al uzinei mi-a mărturisit că băiatul acesta e o adevărată „problemă". Venit în urmă cu‘ un an, Rîncioagă pare a

DEZVOLTAREA
EXPLOATĂRII 
MINIERE GHELAR

Exploatarea minieră Ghelar este 
una din principalele unități pentru 
extracția minereului de fier din ma
sivul muntos Poiana Ruscă. Cercetă
rile geologice efectuate în ultimii 
ani în această regiune au dus la 
descoperirea de noi rezerve de 
minereuri, care urmează să fie va
lorificate. La cîțiva kilometri est de 
actuala mină Ghelar s-a conturat un 
nou cîmp minier și sînt în curs de 
executare lucrări de deschidere 
a acestuia. Pînă acum s-a executat 
un puț de mină cu o adîncime de 
circa 360 m. In prezent, minereul 
de fier produs la mina Ghelar este 
sortat în stafia de preparare Reti- 
șoara și livrat apoi Combinatului si
derurgic Hunedoara. In viitorul a- 
propiat, minereul extras afît din 
mina actuală cît și din mina nouă 
— în curs de deschidere — se va 
transporta la Teliuc, pe o galerie de 
transport în lungime de circa 7 km, 
în care scop s-a construit și se află 
în rodaj tehnologic o uzină de prepa
rare modernă. Producția de minereu 
de fier de la exploatarea Ghelar va 
spori pînă în anul 1969 de peste 2,5 
ori față de nivelul producției din anul 
1965.

1

ar intensifica încordarea din Rhodesia de sud, constituind un pericol serios pentru pace și securitate. Declarația, înminată ministrului de externe britanic, cere guvernului laburist să adopte neîntîrziat măsurile necesare pentru a împiedica realizarea planului primului ministru, Ian Smith, și pentru a asigura traducerea în viață a hotărîrilor O.N.U.
Criză politică în Aden

Ziarele din Cairo relatează că în pro
tectoratul britanic Aden a izbucnit o criză 
politică neașteptată. Un număr de 10 din 
cei 16 membri ai Adunării Legislative 
din Aden s-au pronunțat împotriva numi
ri' în postul de prim-minisfru a lui Zain 
Baharoun Intr-o telegramă adresată Mi
nisterului oentru problemele Common- 
wealth-ului și coloniilor al Marii Britanii, 
membri' Adunării Legislative au cerut nu
mirea în postul de prim-minisfru a lui 
Abdullah Halit, care, deși se afla în în
chisoare, a obținut majoritatea voturilor 
în alegerile pentru Adunarea Legislativă. 
După cum s-a mai anunțat, Halit a fost 
pus în libertate la 26 octombrie.

fi rezistent la critică. „Am stat de vorbă cu tatăl lui, lucrează tot la noi : nu-și dă seama ce viață duce copilul său. Din toate salariile de pînă acum nu și-a cumpărat nimic, trăiește dezordonat, fără nici o preocupare mai serioasă. Vrem să facem o ședință, să analizăm ce-i de făcut cu el : ne punem mari nădejdi în discuția aceasta.— Se folosesc desigur și alte metode în cazuri asemănătoare cu a- cesta.— Fără îndoială. Munca de educație oleră soluții diferite. Să vă dau un exemplu recent. Avem noi la sectorul C un băiat, Vasile Stanciu, poreclit și „Ozon". Stanciu nu se înțelegea bine cu maistrul său. Cică l-ar fi nedreptățit, l-ar fi mutat de pe o mașină bună pe una necorespunzătoare Găsea mereu nod în papură și se jeluia tinerilor din jur de „nedreptatea" care i s-a făcut. Mai grav era că acești tineri îl credeau. Ce-a făcut maistrul ? Un lucru firesc, simplu. convingător. Intr-o zi, în jurul mașinii cu pricina, a lui Stanciu, ne-am adunat cîțiva oameni. Stanciu, maistrul, eu (secretarul comitetului U.T.M.), cei cîțiva vecini care ÎI compătimeau pe Stanciu. Era de față și normatorul. Maistrul s-a instalat la mașină și a început să lucreze la un lot de 20 de piese. Crono- metrul, cu fața în jos, marca timpul. Ei bine, rezultatul a fost conform așteptărilor: a reieșit că la a- ceastă mașină se pot obține realizări mai mari.— E convingător 1— Spre cinstea lui, Ozon a fost printre primii care a înțeles demonstrația maistrului. De două luni încoace muncește foarte bine...
*E o zi de toamnă uimitoare. Brazii răspund cu o singură culoare trecerii de anotimpuri. Peisajul brazilor în constantă nuanță se potrivește de minune prisosului generos de tinerețe al Uzinei mecanice din Sinaia, promoțiilor tinere de la poalele munților...

Ilie CONSTANTIN
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VOCI DE PRETUTINDENI LÂ FILARMONICA

• PAGINI LITERARE © DIMINEAȚĂ Dl AUGUST 
© PAGINI MARAMUREȘENE © TINEREȚEA UZINEI 
© COLOCVIU LIRIC © OLTENIA LITERARĂ © DIA
LOGURI DE PE MALUL MĂRII © PAGINI MUREȘENE 
© ARGEȘ- CARTE DE VERSURI • CAIET SUCEVEAN! 
© PAGINI DUNĂRENE © CAIET LITERARNe sosesc periodic, din mai toate regiunile țării, culegeri șl antologii literare cu up caracter deosebit. Sîpt volume care afirmă o diversitate de preocupări. Mulț-i dintre autori, unii dintre ei foarte tineri, își văd astfel pentru prima oară tipărite lucrările.Semnatarii acestor culegeri sînt, în majoritatea lor, membri ai cercurilor literare. Parcurgerea volumelor te convinge că, fiind practic deschise tuturor elementelor afirmate sau pe cale de a se afirma în literatură, ele nu reprezintă în mai mică măsură un examen adeseori sever, o dovadă a maturizării vieții literare din regiuni. Ca un semn îmbucurător al stadiului dobîndit în creșterea acestor forțe literare și publicistice, am avut prilejul a saluta nu de mult apariția unor publicații lunare de cultură la Craiova și la Bacău. Ele indică, într-un. fel. serioasa ucenicie anterioară făcută în cadrul redactării unor succesive culegeri ale cercurilor literare.Privite ca momente ale unui proces evolutiv, volumele colective editate de casele regionale ale creației populare atestă în momentul de față o arie de răspîndire a talentelor ce coincide cu întreg cuprinsul țării. Multe din vocile acestea, venind de pretutindeni, timbrate de emoție, mărturisind cu vervă și sinceritate o aderență intimă la viața socialistă a patriei, îți rămîn întipărite în memorie după ce ai întors ultima pagină a unor volume ca „Dimineață de August“ (Galați), „Colocviu liric“ (Bacău), „Pagini maramureșene“.De la tânăra oșancă Irina Talpoș; pînă la studentul Vasile Petre Fati (Constanța), recunoaștem aceleași vibrații ale unei sensibilități tulburătoare, ale setei de a se mărturisi, de „a spune ceva“ semenilor. De la generoasa imagine a „mărului roșu“ răsărit și înflorit în Țara Oașului, la aceea a corăbiilor — „insule plutitoare“ — care prelungesc pămîntul țării spre orizonturi, tematica, imaginile, „subtextul“. „inefabilul“ poeziei (și nu numai al poeziei) vorbesc despre o zonă a-, parte a literaturii romînești de astăzi, zonă a începuturilor, unde deopotrivă și stângăciile și altitudinile cei- și îndreptățesc multă atenție din partea scriitorilor cu experiență, a Casei centrale a creației populare, a organizațiilor de masă și de tineret.Ceea ce vedem tipărit în cele 12 volume amintite reprezintă strădaniile, simțirea și inspirația unor autori de vîrște și profesii diverse, constituie omagiul acestora adus celei de-a 20-a aniversări a eliberării patriei. Rod al cunoașterii nemijlocite a vieții, lucrările publicate reușesc in bună măsură să prefigureze profiluri, întâmplări, să vorbească simplu și convingător despre om, despre omul de azi. Viața Olteniei socialiste o aflăm astfel zugrăvită în povestiri și re

portaje semnate de Lucian Zatti („La temperaturi înalte“) sau de Petre Stoenescu („Porțile raiului“), nume deja cunoscute iubitorilor de literatură. Din Maramureș ne reține atenția, printre alții, tânărul Vasile Gaftone („Joc în pădure“, „Secvențe băimărene“). Din Tîrgu-Mureș ca și din celălalt capăt al țării, din Do- brogea, ni se semnalează cîteva încercări de proză care depășesc nivelul simplelor promisiuni, semnate de Ion Ilie Mileșan, de Eugen Lu- mezianu, de Ștefan Cismaru. Reținem din „Pagini dunărene“ (Galați) un nume pe care l-am întâlnit pe coperta unui volum de proză apărut în colecția „Luceafărul“, Ilie Țănăsache, autor al povestirii „Ziua dezbrâcaților“ și. al reportajelor „La izvoarele oțelului“ și „Undeva în Bărăgan“. Stilul sobru, economia de mijloace, notația pregnantă, ne îndreptățesc a privi cu interes viitoarele sale lucrări. Bacăul ne prezintă autori despre care, de asemenea, s-a vorbit cu multă căldură in presa literară (George Bălăiță) sau alții despre care probabil se va vorbi (Cornel Buzinșchi, Cicerone Cernegura). Nu e lipsită de interes nici experiența unor tineri poeți ca Platon Pardău, de pildă, care după apariția primului său volum de versuri încearcă — în cadrul unei astfel de culegeri — să-și lărgească aria preocupărilor, abordînd și alte genuri, cum ar fi reportajul sau povestirea („Caiet sucevean“).In culegerile literare la care ne referim, poezia are posibilitatea să-și desfășoare pe larg cele mai tinere forțe, oferind din cind în cînd piese care pot figura în sumarul oricărei antologii.Valoarea unor asemenea apariții o dau conținutul de idei, șlefuirea artistică spre care e firesc ca tinerii să tindă neobosit. Alături de poeți cu experiență- ca Eugen Constant, în „Oltenia literară“ de pildă Șina Dănciulescu e prezentă cu poezii ca „Turle de-naltă tensiune pe cîmp“, „Drum in Amaradia“ sau „Joc oltenesc“ în care prospețimea inspirației, simplitatea și acuitatea notației ne comunică un timbru liric deosebit. Trăsături proprii, pasiune în zugrăvirea aspirațiilor generației lor, aflăm în scrisul multora dintre autorii prezenți în culegeri, un retâef mai puternic dovedind de pe acum Vasije Petre Fati, Dumitru Mureșan, Nicolae Motoc („Dialoguri de pe malul mării“). Radu Cîrneci, Carmen Tpdora, Ovidiu Genaru („Caiet liric“-Bacău), Ștefan Bellu, Irina Talpoș, Mihai Ölos („Pagini maramureșene“), Constantin Duică („Pagini mureșene“), Florin Manea („Tinerețea uzinei“) și atîția alții. O notă aparte pentru regiunea Iași. Continuînd șirul editării unor volume individuale de debut, Casa regională a creației populare și Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor au tipărit de curînd prima plachetă a poetului Corneliu Sturzu.

La capătul unei activități editoriale susținute cu o anume ritmicitate, cercurile literare ale regiunii Galați au dobîndit oarecare experiență. Pe lîngă proză și poezie, „Paginile dunărene“ cuprind, număr de număr, rubrici publicistice („Din trecutul cultural al Galaților“. „Critică“, „Artă plastică“ ș. a.). Astfel, în afara unei „echipe“ de poeți tineri care au început să fie cunos- cuți și din paginile revistelor centrale (Sebastian Costin, Neju Oan- cea, Ion Chirie, Doina Alexandrescu, Grișa Gherghef Constantin Știrbu, Ion Panait, Simion Ajarescu), a- ceastă culegere pare a-și prefigura proprii săi exegeți și critici în stare să analizeze și să îndrume cu receptivitate și simț critic viața literară și artistică a regiunii.Ar fi necesar ca redactorii viitoarelor culegeri din diferite regiuni să dovedească tot mai multă exigență, mai multă grijă față de valoarea artistică, emoțională a lucrărilor publicate, să stăruie în a elimina pe deplin dulcegăriile, vorbele goale, lipsite de fior, banalitatea expresiei — deficiențe întâlnite încă în culegeri. Dar remedierea unor asemenea scăderi se poate realiza numai prin- tr-o muncă susținută de îndrumare a tinerilor autori și nu, cum se procedează în unele cazuri, prin includerea masivă în sumare a unor scriitori care nu mai sînt de mult niște debutanți. Rostul culegerilor este, după cum se .știe, acela de a detecta apariția noilor talente, spre a le semnala, ele în primul rînd, a- tenției publice, revistelor și criticii literare ; ar fi de dorit de aceea, în cadrul lor. o împrospătare continuă a numelor care apar.Preocupările pentru studierea și valorificarea creației folclorice pot constitui și ele o sursă de învățăminte, Indiferent dacă poeziei populare i se rezervă spații anume în culegerile cercurilor literare (vezi „Pagini maramureșene“, cu piese culese de Isidor Rîpă, P. Lenghel-Izanu- Vera Chira, Valentin Băințan), sau în culegeri aparte (Suceava, Oltenia, Ploiești, Argeș, Crișana etc.) trebuie să ne deprindem a lucra cu seriozitate și probitate, pentru a nu da drept „folclorice“ lucrări la care și-au dat concursul nu atât creatorii cît... culegătorii. Valorificarea creației populare (nu numai a poeziei), s-ar putea realiza și pe alte căi. Culegerile literare ar avea numai, de cîștigat din punct de vedere grafic, dacă în locul „sorilor“ de pe coperți („Dimineață de August“-Galați, „Oltenia literară“, „Pagini dunărene“, „Epistole de pe malul mării“ — culegere premergătoare recentelor „Dialoguri..."), în locul desenelor geometrizante sau al vignetelor ste- reotipe (vezi „Tinerețea uzinei“- Brașov), s-ar reproduce lucrări decorative, ceramică, desene, tablouri ș.a.m.d. aparținînd creatorilor populari, amatorilor din cercurile de arte plastice (un început bun în acest sens îl face nr. 1 al „Caietului lite- rar“-București).Din filele acestor culegeri, numeroase nume și lucrări cîștigă treptat dragostea și prețuirea cititorilor, pe măsură ce izbutesc să răspundă unei problematici umane majore, exigențelor creației artistice.
Mihai NEGULESCU

Concert simfonic dirijat 
de Mircea Cristescu

Concertele obișnuite ale Filarmo
nicii „George Enescu' contribuie 
la completarea culturii Iubitori
lor de muzică, satlsfăcînd nevoia 
lor de a-și apropia frumusefile a- 
cestei arte. Un program clasic — 
Bruch, Bach, Haydn a fost precedat 
de audiția unei lucrări romînești — 
Tripticul simfonic ,,Impresii din Re
șița", de tinărul compozitor Walter 
Mihai Klepper. Este o lucrare pro
gramatică, intr-un sens foarte larg ; 
dacă prima mișcare tinde spre o e- 
vocare mai elocventă a ritmului mun
cii in „Cetatea de foc și fier", în 
următoarea,, „Nocturnă", se desfă
șoară o viziune poetică a nopții pe
trecute în preajma furnalelor. Iar fi
nalul este un dans simfonic de ca
racter modern, antrenant, care su
gerează o întâlnire veselă în zi de 
sărbătoare. Lucrarea este abil scrisă 
și vizează prin accesibilitatea și ca
racteristicile ei repertoriul unor con
certe populare.

Violonistul Ștefan Gheorghiu a In
terpretat concertul în sol minor de 
Max Bruch ; e| a susținut conținutul 
melodic al lucrării în fraze expresiv 
construite, în cadrul unei concepții în 
care muzicalitatea și bunul gust se 
îmbină armonios. Ștefan Gheorghiu 
este mereu fidel unui fel modest de 
a sluji muzica, cu vădită rezervă față 
de spectaculoase desfășurări de Im
petuozitate și temperament. Un artist 
discret în tovărășia căruia marile 
partituri se parcurg cu fidelitate și e- 

Tara«/ TeaiïiiM Wfiw Chj

O said arhiplină a aplaudat mărfi seara spectacolul 
„Moartea unul artist" de Horia Lovinescu, avînd în 
rolul principal pe artistul poporului Kovăcs György. 
Regia spectacolului a aparținut Iui Rappaport Otto. 
Fotogratia noastră înfățișează o scenă în care apare, 
alături de protagonist, artista Koâs Zsăiia. In eonii-

nuarea turneului său în Capitală, apreciatul colectiv 
al Teatrului Maghiar din Cluj a prezentat aseară 
„Opera de trei parale" de B. Brecht, în regia lui Taub 
Jânos, avînd în distribuție pe actorii Doriân Ilona șl 
Ândrăsi Mărfon, artiști emeriți, Horvâth Béla, Bereczky 
Iâlia, Török Katalin șl alții

Aprecieri 
elogioase

mofie, fără surprize de nici o na
tură.

Dirijorul Mircea Cristescu are o 
cunoscută experiență în reper
toriul muzicii vechi (ne amintim 
mereu cu plăcere de concertele or
chestrei de cameră a medicilor). Con
certul Brandemburghic nr. 3 în sol 
major, în interpretarea sa, are stil și 
vigoare, ținuta intelectuală a concep
ției marelui Bach ; ar fi fost de do
rit o mai severă pregnanță ritmică, 
relieflnd cuvîntul fiecărei voci în po
lifonia ansamblului. La clavecin un 
tânăr interpret, Mihail Radulescu (cu
noscut din recitatele sale de orgă), 
a reînviat stilul uitat al vechilor exe
cuții printr-o ' izbutită ■ improvizație, 
plecînd de la unica măsură scrisă de 
Bach pentru partea mijlocie a acestui 
concert (adagio).

Aplaudăm din nou inițiativa Filar
monicii de a introduce în această sta
giune ciclul simfoniilor londoneze de 
Haydn și prin aceasta, prezenta vie 
a „Ceasornicului" în acest concert.

Sugerăm Filarmonicii șl dirijorilor 
ei un grabnic studiu asupra noilor 
calități acustice ale sălii refăcute a 
Ateneului. Sonoritatea este în genere 
mai puternică, mai strălucitoare și o 
dozare a nuanțelor adaptată acestor 
noi însușiri ale Ateneului este neapă
rat necesară ; altfel auditorul este 
deranjat de amploarea sonoră a 
nuanțelor de „forte" și nu poate ur
mări în condiții optime concertul,

Ada BRUMÀRU

In cadrul Zilelor culturii sovietice, miercuri la amiază, la Casa prieteniei romîno-sovietice, a avut loc deschiderea Expoziției cărții sovietice, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Au luat parte Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Pop Simion, secretar al Uniunii Scriitorilor, reprezentanți ai Ministerului Afaceri

lor Externe, directori de edituri, scriitori și alți oameni de cultură, un numeros public. Au fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.Au rostit cuvîntări Virgil Florea și ï. K. Jegalin.Expoziția prezintă prin grafice, panouri și peste 2 000 de volume din toate domeniile științei și culturii, ampla activitate editorială desfășurată în U.R.S.S. în anii puterii sovietice. Un loc de frunte îl o- cupă scrierile lui Vladimir Ilici Lenin, care în Uniunea Sovietică au fost tipărite în circa 320 milioane exemplare. Printre volumele reprezentative din literatura clasică și contemporană, în expoziție se află ediția operelor lui Tolstoi apărută în 90 de volume, lucrări din colecția „Viața oamenilor celebri“, inițiată în 1933 de către Maxim Gorki, albume și monografii de artă, enciclopedii, lucrări din toate ramurile științei și tehnicii, cărți pentru copii și tineretul școlar. Sînt prezentate, de a- semenea, traduceri în limba rusă din operele unor scriitori romîni.
Sosirea unui grup 
de scriitori sovieticiMiercuri a sosit în Capitală o de*  legație de scriitori sovietici, care voiț participa la o serie de manifestări prilejuite de Zilele culturii so vie*  tice. Din delegație fac parte AfanasJ Salînski, secretar al Uniunii scriito*  rilor sovietici, Andrei Lupan, Viktor Pankov și Ania Barto, (Agerpres)

lon JRIMESCU. MascS (bronz)

PE SCENA TEATRULUI NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI 

„Domnișoara Nastasia*'
Premiera de vineri seara a Naționalului din București a avut un marcat caracter omagial, asupra căruia aș vrea să mă opresc la începutul acestor rînduri. După treizeci și șapte de ani de la prima reprezentație a „Domnișoarei Nastasia" pe scena companiei dramatice „Bulandra-Ma- nolescu-Maximilian-Storin", după sutele de reprezentații ce au avut loc în anii din urmă la Teatrul Giu- lești din Capitală și în provincie — piesa își ocupă locul meritat, pe prima scenă a țării. Acest act de dreptate față de una din creațiile reprezentative ale dramaturgiei noastre dintre cele două, războaie și față de opera unui scriitor ca George Mihail-Zamfirescu se săvîr- șește în luna cînd se împllnesa douăzeci și cinci de ani de la moartea lui. Contemporanii săi au văzut în sfîrșitul prematur al scriitorului (s-a stins din viață la 8 octombrie 1939, cu cîteva zile înainte de a împlini virsta de patruzeci și unu de ani) urmarea unei e- xistențe de muncă extenuantă, dusă în împrejurări ostile, în slujba teatrului șl literaturii romînești.Prozator, dramaturg, regizor, George Mihail-Zamfirescu a pornit la drum din lumea periferiei bucu- reștene. Aceste amintiri nu aveau să-l părăsească niciodată și chiar el va mărturisi în 1935 : „Născut și crescut într-un cartier industrial (firește cel descris în „Maidanul cu dragoste") văzusem atîtea mizerii și atîtea orori, trăisem atitea momente de spaimă și de revoltă"... ; îneît pentru el va deveni o adevărată datorie morală să le reprezinte în opere de artă.Ne-am întrebat din nou în seara premierei care anume a fost secre-- tul izbînzil acestei piese acum a- proape patru decenii șl, tn a- celașl timp, care este cauza ecoului ca îl are șl azi în inimile spec

tatorilor ?• Aflăm în această piesă o dramă umană autentică : aceea a omului simplu, curat sufletește care, în împrejurările ostile ale orîndulrii capitaliste, vrea să-și croiască un drum mai bun în viață. Domnișoara Nastasia întruchipează trăsăturile morale ale omului care nu acceptă promiscuitatea. Dar visurile Domnișoarei Nastasia nu sînt pînă la urmă decît himere și chiar ea, într-un moment de luciditate, își dă seama că dorința de a-și schimba viața mutîndu-se înir-un alt cartier al o- rașului nu ar fi adus nici o schimbare esențială. Șl ea sfîrșește tragic, ca și eroii lui Gamil Petrescu, pentru că s-au avîntat, singuri, într-o luptă inegală. Dezvoltând ceea ce cu temeinicie au așezat doi înaintași ai săi, Vasile Demetrius în proză și Mihail Sorbul în teatru, George Mihail-Zamfirescu a dat în această piesă o replică literaturii naturaliste inspirată din viața periferiei. E- roii săi sînt animați de o neostoită dorință de a se realiza și împlini din punct de vedere moral și cel mai elocvent exemplu în a- cest sens ni-1 oferă Vulpașin, o- mul de a cărui frică tremură „șapte mahalale". în sufletul lui Vulpașin însă se aprinde dorința unei alte vieți, el vrea să devină „om", să lepede tot ce îl leagă de o existență lipsită de perspectivă. Nici unul din eroii piesei sale (nici chiar Vecina, Pctraschiva, Niculina) nu vădesc o răutate funciară. Ei toți sînt victimele acelor condiții sociale neprielnice care nu le-a dat posibilitatea să se ridice moralicește, a unei existențe care nu le-a oferit luminile îndreptării pe o cale curată.Asistăm astăzi la reprezentarea „Domnișoarei Nastasia" cu sentimentul că această piesă constituie un document al unor vremi apuse ce au mutilat sufletele oamenilor și au înăbușit aspirații și visuri înalte. Șă

mai adăugăm aici calitățile artistice ale piesei, caracterizarea sigură a tipurilor, construcția temeinică, alternanța echilibrată dintre momentele tragice și comice, gradația iscusită a conflictului, suculența replicii.Desigur perspectiva piesei nu este cuprinzătoare, imaginea periferiei romînești răniîne totuși unilaterală, aspect agravat mai ales în romanele apărute către sfîrșitul vieții scriitorului. Sînt prezentate și pitorescul gratuit, replicile cu un caracter sentimental, efectele uneori lacrimogene, dînd unor scene o notă convențională, afectată. Sînt cusururi care nu întunecă fondul uman prețios al acestei piese, valorile ei literare.■ASpectacolul Teatrului Național ș-a caracterizat prin. înțelegerea sensurilor piesei lui George Mihail- Zamfirescu. Regizorul Ion Cojar a reușit să înfățișeze publicului o dra- rnă autentică, evitând stridențele, e- fectele facile, îndrumînd actorii spre un joc nuanțat, adine, interiorizat. Un spectacol omogen, bine gîndit, cu temeinicie construit, așa cum cere prestigiul Teatrului Național. Ritmul spectacolului ar mal putea fi însă îmbunătățit.Actrița Raluca Zamflrescu (fiica scriitorului), interpreta rolului principal, ne-a înfățișat un personaj zbuciumat, reliefînd căutările eroinei, frumusețea ei morală. Dacă unele momente dramatice ni s-au părut mai slab realizate (în special scena înfruntării Nastasiei cu Vulpașin), Raluca Zamflrescu a reușit să comunice spectacolului calda umanitate g acestei neuitate eroine a teatrului nostru. In mod deosebit se cuvine ä fi remarcată creația lui Chirii E- çonomu, un autentic Ion Sorcovă. Prin interpretarea sa nuanțată, personajul acesta, care întruchipea
ză o mare sinste și integritate

George Mihall-Zamfsrsscu
văzut de Silvanmorala, a fost restituit în toată complexitatea lui. Boris Ciornei în Vulpașin. n-a fost consecvent cu propriile lui intenții : dacă a înfățișat bine incertitudinea personajului, teama și stângăcia lui atunci cînd trebuie să-și aiirme sentimentele, nu a reușit totuși să evidențieze licărul de lumină care ii călăuzește aspirația. Cred că interpretarea acestui rol poate ii îmbogățită iolosindu-se indicațiile pe care G. M.-Zamfirescu le dă în articolul „Storin și încă ceva".Lăudabile sînt și cîteva interpretări în roluri de mai mică întindere : în primul- rînd artista emerită Silvia Dumitrescu-Timică, o excelentă interpretă a „Vecinei" care a întrunit pe drept cuvînt aprecierea publicului, Draga Olteanu (Paraschiva), Dem. Radulescu (Ionel), C. Rauțchl („Omul necăjit"), Gh. Cozorici (Luca).Cu „Domnișoara Nastasia*,  Teatrul Național din București aduce un emoționant omagiu lui George Mihail-Zqmfirescu și înscrie în repertoriul său un spectacol de aleasă ținută.

Valeriu RÎPEANU

Presa cehoslovacă despre turneul 
ansamblului rominesc de balet

Turneul ansamblului de balet al 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Române s-a bucurat de aprecieri 
elogioase din partea presei ceho
slovace. Criticul ziarului „Rude 
Pravo“, Bohumil Karasek, arăta 
că actul II din „Iancu Jianu" și 
îndeosebi „Amorul vrăjitor" al lui 
De Falia „au impresionat prin tem
peramentul și arta unor soliști". Re- 
ferindu-se la „Romeo și Julieta", el 
subliniază performanța prezentării 
integrale a baletului lui Prokofiev 
(la Praga, spectacolul este mai con
centrat ca spațiu), remareînd că, in 
ciuda dificultăților pe care le ridică 
o asemenea punere în scenă, specta
colul — pe alocuri inegal ca intensi
tate — a relevat „arta interpretativă 
a Magdalenei Popa, care a realizat 
imaginea pură, feciorelnică, a eroi
nei". Dintre balerini, criticul men*  
ționează pe Gabriel Popescu, Amat- 
to Checiulescu și P. Ciortea. Despre 
Vasile Marcu, creatorul părții core
grafice, el spune că „este un artist 
experimentat, care cunoaște perfect 
gramatica, baletului, dar cunoștințele 
sale au fost folosite mai curînd in
tr-un spirit tradițional declt nova
tor". In cronica pe care o publică 
în „ Lidova Democracie"; L. Schmi- 
dova pune accentul pe tinerețea și 
entuziasmul ansamblului. De aseme
nea, relevă diversitatea, repertoriu
lui, atit în alegerea genurilor cit și 
în interpretare. Cronicara încheie 
afirmând că „ansamblul romîn are 
o serie de excelenți tehnicieni, soliști, 
artiști", printre care numește pe 
Magdalena Popa, Valentina Massini, 
Ileana Iliescu, Irinel LAciu, Gabriel 
Popescu, Petre Ciortea, Ion Sabău și 
Amatto Checiulescu. „Alături de el 
se află un corp de balet foarte bun, 
capabil să satisfacă exigențele cele 
mai înalte ale artei baletului".

Criticii ziarelor „Svobodne Slovo" 
și „Vecerni Praha" au de asemenea 
aprecieri măgulitoare asupra specta
colelor prezentate de baletul româ
nesc. Criticul ziarului „Pravda" din 
Bratislava afirmă că „artiștii români 
au dovedit o înaltă școală artistică' și maturitate",

Horia LIMAN
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O problemă

economică

actuală

REDUCEREA
CONSUMULUI SPECIFIC DE COS

La Hunedoara, principalul centru siderurgic al tării, s-a 
pornit — pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat 
— o largă acțiune de economisire a cocsului. Reducerea 
consumului de cocs este o problemă economică actuală im
portantă, strîns legată de sporirea producției de tontă, de 
asigurarea cerințelor crescinde de metal ale țării. Ea se în
scrie pe agenda preocupărilor și căutărilor concrete de fie
care zi ale colectivelor care lucrează în sectoarele unde se 
hotărăște reducerea consumului de cocs, ale organizațiilor 
de partid.

Rezultatele obținute pînă în prezent la Hunedoara con
firmă această preocupare, in primele nouă luni ale anului, 
iurnaliștii de aici au economisit mai mult de 60 000 tone de 
cocs și au dat peste plan aproape 51 000 tone de fontă. An

gajamentul de a produce cu cocs economisit întreaga canti
tate de fontă dată peste plan a fost depășit. Numai pe această 
cale s-au realizat la prețul de cost economii de peste 90 mi
lioane de lei.

Realizările siderurgiștilor hunedoreni dovedesc marea 
eficiență economică a acestei acțiuni și pun într-o lumină 
nouă rezervele, posibilitățile de reducere în continuare a 
consumului specific de cocs. Cum pot fi valorificate aceste 
rezerve, ce măsuri tehnice și organizatorice trebuie luate 
acum pentru ca în anul viitor să fie economisite cantități 
mai însemnate de cocs ? în legătură cu aceste probleme dăm 
cuvîntul unor cunoscuți siderurgiști, participant la o consfă
tuire organizată de ziarul nostru la Combinatul din Hune
doara.

CE SPUN COCSARII:

Esențial este să asigurăm 
o calitate constantăSintern in al patrulea an de cînd, pe baza însușirii temeinice a tehnologiei și datorită perfecționării instalațiilor, colectivul nostru a depășit capacitatea proiectată a bateriilor. Cocsul produs de noi a devenit combustibilul de bază pentru toate furnalele Hunedoarei. Anual, livrăm furnaliștilor peste un milion de tone de cocs La ordinea zilei în uzina noastră este acum problema îmbunătățirii calității cocsului.Despre căile și metodele folosite pentru îmbunătățirea calității cocsului s-ar putea discuta mult. Accentul l-am pus pe perfecționarea tehnologiei și respectarea ei, pentru menținerea constantă a rezistenței și a umidității cocsului — elemente de bază în aprecierea calității.

APLICĂM METODA STATISTI
CĂ MATEMATICĂ. Un rol cheie l-a avut introducerea în producție a unor metode tehnice și științifice elaborate de specialiști din combinat. Cocseria este prima secție în care s-a aplicat metoda statistică matematică pentru determinarea componenților șarjei, ținîn- du-se seama de calitatea cărbunelui ; metoda ne-a permis să stabilim parametri tehnologici optimi, să producem cocs cu proprietăți structurale superioare. Deși aplicăm de aproape doi ani această metodă, cred că există încă multiple posibilități de perfecționare și extindere a ei. Cum ? Prin continuarea cercetărilor și valorificarea mai bună a experienței de pînă acum. O altă problemă care s-a impus atenției noastre : stabilirea celor mai judicioase grafice ciclice și determinarea regimului termic optim de lucru al cuptoarelor. Așa am ajuns să atingem indici înalți în folosirea capacităților de producție, să îmbunătățim calitatea cocsului.

REZISTENȚA MECANICĂ DI
FERĂ. DE CE ? Dar nu asupra rezultatelor aș vrea să insist, ci asupra posibilităților, a măsurilor ce trebuie aplicate acum pentru ca în scurt timp să livrăm furnaliștilor cocs și mai bun. Ce socotesc eu că se impune cu prioritate ? în primul rînd, să înlăturăm variația rezistenței mecanice a cocsului. Sînt perioade cînd rezistența oscilează între 73 și 68 la sută. Or, știm bine că aceasta provoacă dereglări în funcționarea furnalelor, mărește consumul specific de cqcs. Pentru evitarea variațiilor am și stabilit o serie de măsuri tehnice și organizatorice — unele s-au aplicat, altele sînt în curs. O rezistență constantă a cocsului putem asigura printr-o mai bună măcinare a cărbunelui, adîncind cercetările întreprinse în această privință. Firește, contează mult și omogenizarea amestecului de cărbune ; soluțiile tehnice au fost găsite. Rămîne însă ca la mașinile de șarjare să asigurăm în tot timpul uniformizarea structurii și evi- . tarea spargerii piloților. Ar mai fi de adăugat un lucru. Calitatea cocsului nu poate fi ruptă de calificarea muncitorilor și tehnicienilor. De a- ceea vom continua să ridicăm nivelul lor profesional prin expuneri ținute de cei mai pricepuți ingineri, prin schimburi de experiență etc.Consider că o altă măsură, de mare importanță pentru îmbunătățirea calității cocsului, este refacerea capetelor cuptoarelor de la bateria nr 1. într-un fel a fost o ba- terie-școală pentru cocsarii de la Hunedoara. Sigur, la început, cînd nu aveam suficientă experiență, procesul tehnologic nu era întotdeauna respectat, așa că acum a devenit necesară refacerea capetelor cuptoarelor. Lucrarea se va executa „din mers", fără a afecta producția. Ne preocupă și o altă problemă : menținerea constantă a umidității cocsului. în anumite perioade ea varia

ză, mai cu seamă din cauza apelor fenolice pe care le folosim la stingere. Avem certitudinea că, în urma măsurilor luate, umiditatea cocsului se va încadra în limitele prescrise.Stă în puterile colectivului nostru să rezolve multe dintre măsurile privitoare la îmbunătățirea în continuare a calității cocsului. Folosesc prilejul oferit de această . discuție pentru a mă referi și la alte probleme a căror soluționare nu depinde de noi. De un real ajutor ar fi dacă s-ar monta la silozuri dozatoare automate. Acum noi facem corecții orare. Aceste dozatoare ne-ar permite să intervenim mai operativ în efectuarea corecțiilor, după cum automatizarea conducerii regimului termic la baterii ne-ar ajuta să conducem mai bine șarjele, să asigurăm o calitate mai bună a cocsului.
CE ÎNSEAMNĂ 1 LA SUTĂ CE

NUȘĂ MAI PUȚIN. Un cuvînt hotărî- tor în îmbunătățirea calității cocsului — mai ales acum, cînd ne-am pus la punct tehnologia de fabricație — au de spus minerii din abatajele Văii Jiului, cu deosebire cei de la Lupeni, Vulcan și Uricani. în ultimele luni, ei ne-au trimis cantități sporite de cărbune. Dar aceasta nu este totul. Dacă privim lucrurile mai de-aproape, pe noi nu ne „încălzeșt.e“ faptul că în fiecare an minele amintite plătesc combinatului nostru sume importante drept
TREPTELE INIȚIATIVEILa acțiunea de economisire a 
cocsului participă zi de zi toți jur
naliștii din combinatul nostru. 
Chiar de la începutul anului n-a 
existat brigadă care să nu-și fi 
propus un asemenea obiectiv prin
cipal în întrecere. Primul nostru 
angajament a fost să economisim 
10 kg de cocs pe tona de fontă. La 
numai o lună, în secția a Il-a fur
nale s-a pornit inițiativa : „Să 
producem în fiecare lună 1 000 de 
tone de fontă cu cocs economisit“. 
Ca tot ce apare nou și valoros, ini
țiativa a fost sprijinită de organi
zația de partid și de conducerea 
secției. In scurt timp, ea a fost 
preluată, ca o ștafetă și de colecti
vele celorlalte furnale. Se trecuse, 
cum se spune, pe o treaptă supe

Foto : M. Andrcescu

Aici, la furnale, se confruntă experiența tuturor celor ce contribuie la economisirea cocsului

penalizări pentru depășirea procentului de cenușă și umiditate. Nu prin aceasta cîștigă calitatea cocsului. Am făcut un calcul : rea cu numai 1 la sută lui de cenușă în cărbune înseamnă la Hunedoara o economie anuală de peste 17 000 tone de cocs, cu care se pot elabora mai bine de 20 000 tone de fontă. O asemenea reducere e pe deplin realizabilă. Cred că minerii și preparatorii sînt de acord că nu în faza de cocsificare se poate acționa asupra reducerii conținutului de cenușă, că, din acest punct de vedere, calitatea cocsului depinde în primul rînd de munca lor.Aș avea ceva de spus și în legătură cu semicocsul. Apreciem faptul că, în primele nouă luni ale anului, tovarășii de la Călan ne-au trimis 4 300 tone de semicocs peste plan. Dar, în fiecare lună, ritmicitatea livrărilor șchioapătă. Din a- ceastă cauză sîntem puși uneori în situația să schimbăm rețetele de la o zi la alta, să consumăm în locul semicocsului degresanți mai scumpi. Firește, în asemenea cazuri rezistența mecanică a cocsului devine instabilă, ceea ce dăunează muncii la furnale. Socotesc că și la Călan ar trebui să se intervină mai mult pentru reducerea procentului de cenușă și de materii volatile din semicocs.
Vladimir DAVID 
inginer-șef al Uzinei 
cocsochimice Hunedoara

rioară. Dar nu pentru multă vre
me căci angajamentul a fost depă
șit. L-am îmbunătățit, potrivitnoi- 
lor condiții create și posibilităților 

.ieșite la iveală, în cursul realizării 
planului. Ne-am propus să lucrăm 
o zi pe lună cu cocs economisit, 
ceea ce constituia o treaptă nouă în 
întrecerea socialistă.

Pe grafice erau consemnate eco
nomii tot mai mari de cocs. Intre 
timp, inginerii, tehnicienii, munci
torii de la furnale au făcut noi 
propuneri de îmbunătățire a teh
nologiei de fabricație, de organiza
re mai rațională a muncii. Propu
nerile lor au stat la baza aplicării 
unor noi măsuri, despre care au 
vorbit aici tovarășii ingineri Dinu 
și Bublik. Ne-am luat un angaja

Graficul înfățișează cum a scă
zut, în primele trei trimestre ale 
anului, consumul specific de cocs 

la furnalele Hunedoarei

ment mult mai concentrat : să rea
lizăm întreaga cantitate de fon
tă produsă peste plan cu cocs 
economisit. Adică, să elaborăm în 
plus 42 000 de tone de fontă fără 
consum suplimentar de cocs. A 
treia treaptă a fost trecută astfel 
cu succes, economisindu-se o canti
tate de cocs mai mare decît cea 
necesară pentru elaborarea fontei 
date peste plan. Hotărîrea noastră 
este să nu ne oprim aci, ci să atin
gem la cocs indici de consum mult 
mai reduși. Sîntem încredințați că 
vom reuși.

Nicolae MÄRCULESCU 
secretarul organizației 
de partid de la furnalul

PUNCTUL DE VEDERE AL FURNALIȘTILOR

Ne orientăm mereu spre 
ce apare nou in tehnologie

Consumul specific de cocs este un in
dice care oglindește clar munca furnaliș
tilor. Noi înțelegem ca, o dată cu spo
rirea producției de fontă, să acționăm 
hofărîf și în direcția reducerii acestui con
sum. In ultimii ani, indicatorii tehnico- 
economici ai furnalelor de la Hunedoara 
au marcat o îmbunătățire continuă. N-am 
să amintesc rezultatele obținute la furna
lele 1—4 și 5—6. Am să mă refer la 
furnalul 7, de care mă ocup în mod deo
sebit. Socotesc că experiența furnaliștilor 
de aici este concludentă.

Furnalul de 1 000 mc, cel mai mare 
din țară, a intrat în reparație capitală 
în vara acestui an. După 70 de 
zile, furnalul — refăcut și modernizat — 
a reintrat în producție. De atunci el a 
funcționat uniform și intens : nu s-a în
registrat nici o jumătate de oră de o- 
prire accidentală. Furnalul produce zil
nic cu 370 kg mai multă fontă pe mc de 
volum util decît în primul trimestru, iar 
consumul de cocs s-a redus cu 153 kg 
pe tonă.

„Cheia' se află, în primul rînd, în 
faptul că agregatul e nou și bine pus 
la punct. Dar munca la un agregat nou, 
modern, presupune folosirea unor meto
de de lucru noi. lată de ce a trebuit 
să ne pregătim cu grijă pentru repu
nerea lui în funcțiune. Despre ce este 
vorba ? Am stabilit o nouă tehnologie 
de încărcare și elaborare a fontei, pe 
care încă o perfecționăm. S-au calculat 
rețete noi și sisteme de încărcare adec
vate. Brigăzile au fost organizate mai 
bine și întărite cu furnaliști pricepuți, in
ginerii și maiștrii acordîndu-le un spri
jin tehnic competent. Pornirea furnalului, 
ca și funcționarea lui în perioada ur
mătoare au decurs în condițiile respec
tării depline a disciplinei tehnologice.

Pornind de la faptul că prin ridica
rea cu 10° C a temperaturii aerului su
flat și a consumului de gaz metan cu 
4,5 mc pe tona de fontă consumul de 
cocs se reduce cu 
trecut la îmbunătățirea regimului termic. 
Față de primul trimestru temperatura ae
rului suflat a crescut în ultima perioadă 
cu peste 200 de grade. Concomitent, s-a 
trecut la folosirea presiunii ridicate la 
gîtul furnalului și la elaborarea fon
tei cu conținut scăzut de siliciu și 
mangan, măsuri care duc la econo
misirea cocsului. In această privință este 
însă nevoie să perseverăm mai mult.

13 kg pe tonă, am

Mai slnt rezerveDe mai multă vreme, dar îndeosebi în acest an, reducerea consumului specific de cocs a „polarizat' zi de zi atenția noastră. Intr-adevăr, această problemă economică de însemnătate majoră a solicitat priceperea, inițiativa multor ingineri, tehnicieni și muncitori din combinatul nostru. Printr-o muncă perseverentă, consumul de .cocs a lost redus simțitor la furnalele nr. 5 și 6, mai ales prin ridicarea temperaturii aerului insuflat și dozarea judicioasă a încărcăturii acestor agregate. Important este acum ca experiența pozitivă dobîn- dită să o fructificăm cît mai eficient.Nu e în firea noastră să ne declarăm mulțumiți numai cu ce am realizat pînă în prezent. In anul viitor avem sarcina de a reduce, în continuare, consumul de cocs pe tona de fontă. De aceea căutăm să asigurăm încă de acum condițiile care să facă posibilă îndeplinirea normelor de consum planificate. La secția I furnale vom spori, în primul rînd, pînă la 30 la sută, proporția de aglomerat în încărcătură. Pe măsura creșterii conținutului de metal, furnalele vechi vor lucra cu siderită prăjită mai bine, cu încărcătură mai omogenă. Pe această cale vom putea reduce substanțial consumul de cocs care, după părerea mea, este încă ridicat la furnalele amintite. Și eu consider că este necesar să se grăbească punerea în funcțiune a noilor capacități de pregătire de la Teliuc șl de la Fabrica de aglomerare nr. 2 din combinatul nostru.începutul bun în privința perfecționării tehnologiei trebuie dus pînă la capăt cu mai multă stăruință. Mă gîndesc că este cu putință să ridicăm mai departe temperatura aerului insuflat în furnale. După un calcul, prin ridicarea cu 100°C a temperaturii utilizate în prezent, consumul 

Calculele demonstrează că un procent de 
mangan mai puțin într-o tonă de fontă în
seamnă reducerea consumului specific de 
cocs cu 13 kg de cocs, iar un procent de 
siliciu — cu 40 de kg.

Experiența din acest răstimp și învă
țămintele ei arată încotro trebuie să ne 
îndreptăm cu precădere atenția. Atit noi, 
cadrele tehnice, cît și biroul organizației 
da partid ne străduim să folosim mai 
deplin posibilitățile da economisire a 
cocsului, de ridicare a indicelui de uti
lizare a agregatului.

In ultima vreme, au existat zile cînd 
s-a lucrat cu indici de utilizare mult supe
riori indicilor medii realizați și cu un con
sum de cocs pe tona de fontă mult mai 
redus. Acești indici sînt la nivelul celor 
mai bune realizări. Ne propunem să 
pășim în anul 1965 obținînd re
zultate asemănătoare nu numai în 
zilele de „vîrf”, ci în fiecare zi. Atin
gerea acestui obiectiv presupune rezol
varea cîtorva probleme. Bunăoară pro
blema sporirii cantității de aglomerat 
auiofondant în încărcătură este legată 
nemijlocit de intrarea în funcțiune a unei 
noi mașini de aglomerare. Ce se întîm- 
plă însă ? Ea este gata, dar Uzina de 
construcții de mașini Reșița n-a livrat 
exhaustorul. Or, numai 10 procente de 
aglomerat introdus în plus în furnal, în 
locul minereului brut, aduc un spor de 
productivitate de 3 la sută și iot afîta cocs 
economisit. Cum se vede, este o re
zervă importantă și constructorii reșițeni 
trebuie să ne sprijine pentru a o valo
rifica.

Avem în vedere și măsuri menite să 
asigure noi economii de cocs : îmbună
tățirea calității aglomeratului, dozarea 
corectă a șarjelor etc. Ne preocupă tot
odată problema stabilirii intensității op
time de funcționare a furnalului, a ridi
cării temperaturii aerului suflat și a con
sumului de gaz metan. Va trebui să per
fecționăm șticul de fontă — și acest Iu- 
cru ni l-am propus ca una dintre prin
cipalele măsuri — pentru ca el să re
ziste la o funcționare intensă a furnalu
lui. Deocamdată nu putem lucra cu pre
siuni și debite de aer mai mari deoare
ce șticul cedează. O dată cu rezolvarea 
acestei probleme consumul de cocs se 
va reduce cu cîteva mii de tone.

Oleg BUBLIK 
inginer-șef la furnale

specific de cocs ar putea să scadă cu 2—5 la sută. Asta înseamnă mii de tone de cocs economisit, fontă mai ieftină. Deopotrivă, ne vom concentra atenția și asupra dozării corecte a șarjelor, elaborării fontei cu procent scăzut de siliciu și mangan. Fiecare dintre acestea constituie în sine o sursă de economisire a cocsului. Toate însă depind de asigurarea unui mers uniform, ca de ceasornic, al fiecărui agregat. Așa e tehnologia la furnal, fiecare fază este legată de alta ca verigile unui lanț. Un neajuns, oricît de mărunt, ivit în procesul tehnologic, se face simțit imediat pe întregul flux al producției. Acest lucru este cunoscut oricărui furnalist, dar stărui asupra lui pentru că are legătură cu o altă problemă. Despre ce anume e vorba ? Noi ne-am propus să respectăm cu strictețe graficele de evacuare a fontei șl zgurel. Combinatul nostru nu dispune însă de un spațiu corespunzător pentru depozitarea zgurel. Din această cauză, tonta și zgura nu pot fi evacuate la timp, ceea ce îngreunează funcționarea din plin a furnalelor. Și dacă fonta e menținută mai mult timp în furnal, se înțelege că se consumă în mod Inutil cocs. Specialiștii din ministerul nostru și proiectanții ar trebui să rezolve mai repede această problemă, pentru a nu fi nevoiți să adoptăm soluții de moment, provizorii.Sîntem convinși că posibilitățile de economisire a cocsului nu s-au epuizat. Măsurile preconizate șl dezvoltarea experienței acumulate ne vor permite să atingem în curînd indici de utilizare superiori la agregate și consumuri specifice de cocs sub cele realizate astăzi.
Ion DINU
inginer-șef Ia furnale

CES DE LA 
SEMICOCSERIE

Cocsarii de la Hunedoara ne-au 
reproșat adeseori că le livrăm 
neritmic semicocsul. Au drep
tate. Această situație e pe cale 
de a fi înlăturată. In urma 
unei analize s-a stabilit un 
grafic mai judicios de circu
lație a navetelor cu trei gar
nituri de vagoane, care sînt expe
diate acum la ore precise, de 
două ori pe zi. Respectarea aces
tui grafic va fi pentru noi lege. 
Calitatea semicocsului, îndeosebi 
procentul de cenușă și de mate
rii volatile, constituie tema unui 
larg schimb de păreri între noi 
și siderurgiștii hunedoreni. Sîn
tem criticați că dăm semicocs cu 
multă cenușă. Adevărul este că 
producția livrată se încadrează 
în norma stabilită de minister. 
Procentul de cenușă poate fi încă 
redus. Cuptoarele noastre de flu
idizare trebuie însă perfecționate 
și, în această privință, se fac 
studii.

Adrian STOICOI 
inginer-șef 
la semicocserla Călan

AGLOMERATORII
Calitatea aglomeratului nu sa

tisface încă cerințele jurnaliști-*  
lor. Uneori conținutul de fier, 
granulația și indicele de bazici- 
tate prezintă fluctuații. Ce ne 
propunem să facem pentru a îm
bunătăți calitatea ? Recent, în fa
brica noastră a intrat în funcțiu
ne depozitul mecanizat de mi
nereuri. Acum ne ocupăm de 
luarea unor măsuri tehnice pen
tru omogenizarea minereurilor 
prăfoase. Avem dozatoare au
tomate. Dar nu le folosim bine, 
cu toate că dozarea corectă 
este o condiție indispensabilă 
a îmbunătățirii calității. Nu 
de puține ori se înregistrează a- 
bateri de la disciplina tehnologi
că și de aici — variații mari ale 
calității aglomeratului. Pentru 
lunile următoare inițiem acum o 
largă acțiune de ridicare a cu
noștințelor profesionale ale mun
citorilor, de întărire a spiritului 
lor de răspundere pentru respec
tarea întocmai a tehnologiei de 
fabricație.

Solicităm colectivului noii ca
riere de la Crăciunești să respec
te planul de livrare a calcarului. 
Este neîndoios că sporirea indice
lui de bazicitate pe seama calca
rului brut introdus în furnale 
constituie o sursă importantă de 
economisire a cocsului. E timpul 
ca și tovarășii de la Uzina de pre
parare a minereurilor de la Te
liuc —' de asemenea o unitate 
nouă — să ne livreze minereu 
bine concentrat.

Ing. Aurel SURDU
Fabrica de aglomerare nr. 2

MINERII
Pe marginea problemelor ridi

cate în consfătuirea de la Hune
doara am avut o discuție cu 
mineri din Valea Jiului. La între
barea „Ce întreprindeți pentru 
reducerea conținutului de cenu
șă în cărbune ne-au răspuns :Dumitru Opriș, inginer-șef al 
minei Lupeni.

„Intr-adevăr, mina noastră a 
dat în acest an cărbune cu un 
procent de cenușă ridicat. In ul
tima vreme a sporit preocuparea 
pentru reducerea conținutului de 
steril. Dovadă sînt o serie de 
măsuri pe care am început să le 
aplicăm în practică. Continuăm 
să experimentăm podirea abata- 
jelor-cameră cu plasă de sîrmă 
dispusă dublu ; sterilul din felia 
superioară nu se va mai „strecu
ra“ în cărbune. Metoda o vom 
extinde în curînd. Ne-am propus 
să săpăm buncărele cu trei secți
uni în loc de două. A treia sec
țiune va fi folosită exclusiv pen
tru steril, celelalte două pentru 
cărbune. Și în acest fel vom e- 
vita amestecarea sterilului cu 
cărbunele".Matei Alexe, prim-maistru, 
mina Uricani.

„întâmpinăm greutăți din cau
za intercalațiilor de steril în stra
turile 17 și ÎS. în prezent, livrăm 
cărbune cu 2—3 la sută mai mul
tă cenușă față de normativ, dar 
avem posibilități să ajungem cel 
puțin la conținutul admis. Cum? 
Vom extinde pușcarea selectivă, 
sterilul puțind fi astfel înlăturat 
mai lesne. Valoroasă este și noua 
metodă de armare a minerului 
Mafiei Stan, șef de brigadă Me
toda a fost aprobată și urmează 
să fie extinsă“.Laurențiu Farcaș, prim-mais- 
tru, mina Vulcan.

„Sectorul III, în care lucrez, a 
extras în acest an numai căr
bune de bună calitate. în luna 
septembrie, din 17 500 tone de 
cărbune numai 56 vagonete au 
fost rebutate. „Secretul" acestei 
realizări : folosirea panourilor de 
încărcare. încărcarea puțind fi 
executată de un singur miner, 
ceilalți se ocupă de alegerea ste
rilului vizibil. Procentul de ce
nușă ar putea fi redus mai mult 
dacă și brigăzile de la înaintări 
în cărbune n-ar neglija alegerea 
sterilului. Doar și cărbunele lor 
se amestecă în același siloz cu al 
nostru. Ele aleargă însă numai 
după viteze mari de înaintare. 
Oare problema calității nu tre
buie să ne intereseze pe toți ?".

Pagină organizată de 
Gheorghe RADEL 
și Laurențiu VISKI
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PREGĂTIRI FĂCUTE LA TIMP

O RAITĂ PRIN DELTĂ și alte

mărfuri sta-cu vlcepre- executiv al

locuri, conducerile coope- n-au asigurat spațiile de

Gilort colec-pentru a analiza în urmă a aprovi- și a lua măsurile așteptat ca activi-colective să se facăchiar ■ așa. La Chilia

raid-anchetă Aprovizionarea 
localităților îndepărtate

Toamna aceasta a îmbrăcat în multe zile haine primăvăratice. 
Asemenea capricii ale vremii nu îndreptățesc însă să se dea uitării 
„pregătirea cojoacelor“. De altfel, in multe locuri au și început ploile 
reci, iar undeva, peste crestele munților, a căzut prima, zăpadă. Gos
podarii pricepuți folosesc din plin zilele bune spre a se aproviziona 
din vreme cu cele necesare pentru sezonul rece. Numeroase trenuri și 
mașini străbat în prezent țara, ducînd spre orașe și sate importante 
cantități de alimente și produse industriale. In cadrul acestor pre
gătiri, un loc însemnat îl ocupă aprovizionarea de iarnă a localități
lor îndepărtate, care, pe vreme de viscol ori zăpezi abundente, devin 
greu accesibile. In legătură cu stadiul acestor pregătiri, redacția a în
treprins un raid-anchetă în cîteva regiuni. Redăm mai jos citeva din 
constatările făcute de corespondenții noștri.

Multe organizații comerciale și cooperatiste și-au pus la inimă problema aprovizionării de iarnă. Vizitînd așezări din creierii munților ori pe cele din Deltă, se poate constata că pretutindeni se depun eforturi pentru ca acțiunea să se desfășoare într-un ritm viu ; în multe localități mărfurile au sosit și au fost înmagazinate în condiții corespunzătoare, s-au creat și se creează spații noi de depozitare. Paralel se mărește și se modernizează rețeaua unităților de des- fc. ere.Vatra Dornei este un raion cu a- șezările risipite printre munți ; pînă la ele trebuie să străbați chei, trecători, uneori chiar poteci abrupte. Aici iarna începe devreme și se termină tîrziu. Pentru aprovizionarea locuitorilor satelor și a muncitori- . lor din exploatările forestiere, comitetul executiv al sfatului popular raional a stabilit din timp un plan, care prevede cantitățile de legume, fructe, cartofi, produse alimentare și industriale necesare, ritmul de a- provizionare și mijloacele de transport. în multe locuri cooperativele de consum respectă graficele întocmite, treburile merg bine. Magaziile sectoarelor forestiere din Cristișor, Glodu și din alte părți au și primit cantitățile de bilite.Intr-o discuție avută ședințele Comitetului Sfatului popular raional Gilort, regiunea Oltenia, corespondentul nostru a fost informat că atenția principală se îndreaptă în momentul de față spre aprovizionarea de iarnă a centrelor muncitorești Țicleni, Tg. Cărbunești, Novaci și Baia de Fier. Cantinele întreprinderilor din aceste localități au și înmagazinat importante cantități de cartofi, rădăci- noase, diverse legume etc. Este în curs și asigurarea stocurilor de iarnă, la produsele de primă la unele cooperative din îndepărtate — Negoiești, Roșia Amaradia și altele giunea Mureș-Autonomă s-a precizat din timp necesarul de mărfuri destinat magazinelor din localitățile expuse înzăpeziră. Pentru buna desfășurare a transporturilor de la depozitul central din Reghin pînă la cele mai îndepărtate guri de exploatare forestieră s-au pus la dispoziția unităților cooperației va- goneți speciali, au fost constituite e- chipe de întreținere a căilor de acces etc. In parchetele Lăpușna, Gura Fîncelui, Gura Văii și altele se depozitează cartofi, ceapă, fasole, pentru care au fost pregătite spații cores-

punzătoare. La Isticeu, în Valea Gurghiului, magazinul muncitorilor forestieri a fost modernizat de cu- rînd. Aici s-a amenajat un depozit unde se pot păstra și mari cantități de făină. De la acest magazin se a- provizionează o serie de alte parchete forestiere din jur, astfel că mărfurile ajung pînă la muncitorii care lucrează în inima munților.

SFATUL MEDICULUI

(Urmare din pag. l-a)

necesitate, sate mai Prigoria, Și în re- Maghiară

Cum se desfășoară pregătirile pentru iarnă în localitățile Deltei ? Potrivit afirmațiilor vicepreședintelui .Sfatului popular raional Tulcea, s-au luat toate măsurile pentru o bună aprovizionare. Mergînd la fața locului, se constată însă că lucrurile nu stauVeche, la Sfiștofca, la C. A. Rosetti și în alte rativelor depozitare a stocurilor pentru iarnă, în același timp, din magazine lipsesc o serie de mărfuri de cerință zilnică.Sulina este orașul cel mai îndepărtat de centrul raionului și ar fi fost firesc să se bucure din timp de atenția cuvenită Dar. deși sîntem la sfirșitul lunii octombrie, aici nu s-au trimis decît unele cantități de produse alimentare. în principal orez și... oțet. Acest ritm nesatisfăcător al livrărilor de mărfuri nu pare să neliniștească însă organele de resort ale sfatului popular raional. Tot la Sulina nu s-au luat încă măsuri pentru pregătirea magaziilor destinate depozitării mărfurilor, pentru asigurarea spațiilor de însilozare a cartofilor. Nici la Tulcea lucrurile nu stau bine în această privință. Pe lîngă beciurile pentru cartofi existente, aici se mai construiesc alte cinci ; dar lucrările, începute tîrziu, avansează în ritm de melc, în timp ce cartofii sosesc în cantități mari.Ritmul necorespunzător în care se desfășoară aprovizionarea localităților din Deltă ține în primul rînd de folosirea nerațională a mijloacelor de transport. La Sulina, vase de mărfuri au stat în port zile în șir pentru că nu s-au asigurat echipele de descărcare. Este nevoie ca organele raionale să primească un sprijin mai susținut din partea Comitetului executiv al Sfatului popular regional Dobrogea. spre a se asigura în mod operativ aprovizionarea de iarnă a localităților Deltei.

din Novaci, Cernădia, Pociovaliștea, Ciocadia și altele din raionul Gilort par însă a nu-i lua în seamă. Aici aprovizionarea de iarnă este încă o problemă... de viitor. Magazinele sătești și cele care deservesc exploatările forestiere nu sînt aprovizionate satisfăcător tocmai cu unele mărfuri pe care — ciudat ! — le aveau din abundență în timpul verii : încălțăminte călduroasă, paltoane, căciuli. Nu s-au asigurat încă stocurile de produse alimentare și petrol, nici aici, nici la alte cooperative îndepărtate, cu toate că aceste prevederi sînt trecute în planul de măsuri al comisiei raionale Gilort. Deși se a- firmă că în atenția gospodarilor raionului stă, în primul rînd, a- provizionarea cantinelor din centrele muncitorești, la multe din ele nu s-au asigurat nici pînă acum spațiile pentru însilozarea cartofilor și depozitarea legumelor.Intîrzieri în aprovizionarea unor localități se produc și din vina autobazei I.R.T.A. Tg. Jiu, care nu respectă planul de transport întocmit. Nu s-a asigurat nici aprovizionarea cu lemne a unor școli instituții din acest raion.Comitetul raional de partid a trimis recent pe teren șase tive, alcătuite din specialiști și activiști de partid, cauzele rămînerii zionării de iarnă cuvenite. Este de tatea acestor simțită cît mai curînd.Rămîneri în urmă la aprovizionarea de iarnă se pot constata și în sectoarele forestiere Drăgoiasa, Ne- grișoara, Pîrîul Omului din regiunea Suceava. Nici aici nu s-a terminat construcția depozitelor pentru cartofi. La cooperativa din Broșteni au fost transportate foarte puține mărfuri pentru stocul de iarnă, iar la Panaci — cooperativă care are sarcina să creeze stocuri de rezervă pentru muncitorii forestieri și pentru minerii din munții Călimani — s-au transportat cantități mici de cartofi.Ni se semnalează de asemenea că în unele locuri, ca în comuna Lunca Bradului, raionul Toplița, măsurile privind aprovizionarea de iarnă sînt incomplete. Aici se vădește doar preocuparea de a asigura cele necesare în anotimpul rece muncitorilor care lucrează efectiv în inima pădurii, la exploatări forestiere, dar se neglijează cerințele celor care lucrează în localitate.
zi

Ministerului Comerțului In- 
CENTROCOOP-ului, Minis- 
Transporturilor și Teleco- și comitetele

<■’.. L

In unitățile Aprozar din Capitală au fost puși în vînzare, pentru aprovi
zionarea de iarnă, cartofi în saci de plasă. în aceleași condiții livrează 
cartofi la domiciliu Casa de comenzi „Mercur" (telefon 16 73 40 sau 15 21 77) 

Foto : M. Cioo

DEȘI PRIMII FULGI AU CĂZUT...Sus. pe vîrful Păpușa, din munții Pa ringul ui, au căzut primii fulgi de zăpadă. Conducerile cooperativelor

★

In această perioadă, fiecare 
trebuie folosită cum se cuvine pen
tru a se asigura o bună aprovizio
nare a localităților îndepărtate. Or
ganele 
terior, 
terului
municațiilor, precum 
executive ale sfaturilor populare, 
cărora le revin sarcini în această 
direcție, sînt datoare să ia operativ 
măsurile care se impun pentru li
chidarea deficiențelor în aprovizio
narea localităților îndepărtate.

te și de alta a dramului spre Oltenița. Și nu e de cei care conduc unitățile nu pot să rezolve această cînd grîul răsărit ca peria, fără nici un greș în rinduri perfect drepte, dă certificat de buni gospodari.
ce merge crezut că respective problemă,le

Cit ne întindem 
construcțiile

se
CU 
și cu drumurileSuprafețe mari de teren arabilpot cîștiga prin amplasarea judicioasă a construcțiilor gospodărești ca și a locuințelor, prin reducerea drumurilor inutile. Nu de puține ori. a- flîndu-te într-o gospodărie auzi spunîndu-se : „Ce acolo, cîțiva metri pătrați cît ocupă un grajd sau față de miile de hectare gospodării ?" conteze ! Mai numai de cîțiva metri cît cuprinde efectiv construcția respectivă. Construcțiile sînt în multe părți amplasat? foarte dispersat, distanțele între ele. exagerat de mari, fiind stabilite pe baza unor norme rigide, care riu au in vedere economia maximă de teren. La gospodăria co- lec'ivă din Nimigea de Jos. raionul Năsăud, de exemplu, grajdurile și magaziile ocupă nici mai mult nici mai puțin decît 10 hectare de teren. Sînt cazuri cînd, mergîndu-se pe linia cea mai ușoaiă, care nu dă bătaie de cap, se amplasează clădirile pe pămîntul cel mai bun, neted și fertil Așa s-a procedat și la gospodăria dinLucruri uneori, și ințe. Ca rit realizat de țărănimea noastră prin munca în gospodăria colectivă, în sate se construiesc în fiecare an zeci de mii de case. Este un lucru îmbucurător. Dar nu mai poate fi îmbucurător faptul că în unele locuri sfaturile populare și conducerile unor gospodării tratează cu ușurință problema amplasării noilor case de locuit, admițînd extinderea la nesfîrșit a satelor pe seama Eămîntului arabil, în vreme ce în iteriorul satelor, între clădirile existente, sînt numeroase locuri virane, în comuna Greci, raionul Măcin,

sau alta, contează, de teren o casă, ale unei Contează, cum să nu ales că nu e vorba

Nimigea de Jos. asemănătoare se petrec, cu construcțiile de locu- urmare a cîștigului spo-

importantă de creștere a arabile, dar în același irosire a acesteia, o con-

noile locuințe cu terenul necesar pentru curte și pentru alte construcții gospodărești au „înghițit“ peste 30 hectare teren din suprafața arabilă a gospodăriei colective. A- .ceasta in timp ce în vatra satului erau destule locuri virane. E ușor de socotit ce pagubă aduce o astfel de treabă. Pentru evitarea unor asemenea situații se cere ca sfaturile populare să ia măsuri care să împiedice extinderea fără limită a ve- trelor satelor pe seama terenurilor arabile.O sursă suprafeței timp și destituie drumurile E vorba mai ales de drumurile care împînzesc tarlalele gospodăriilor și care ocupă o mare parte din terenul ce poate fi cultivat. în 1963 și 1964, în regiunea Dobrogea s-au cîștigat prin desființarea unor drumuri inutile aproape 1 000 hectare, ceea ce înseamnă cel puțin 2000 de tone de cereale în plus. Și rezerve mai sînt încă multe atît in Dobrogea cît mai ales în alte regiuni Iată, de pildă, numai la o singură gospodărie colectivă, cea din comuna Icoana, regiunea Argeș, după studiul făcut de specialiști de la O.R.P.O.T. prin lucrările de organizare a teritoriului se pot cîștiga circa 50 hectare teren arabil pe seama drumurilor inutile. în comuna Aninoasa. raionul Filiași. din cele circa 1 000 de hectare teren cît are gospodăria colectivă. 31 de hectare sînt. ocupate de drumuri. Nu este oare mult, prea mult ? Acțiunea de organizare a teritoriului contribuie în mare măsură la rezolvarea unor asemenea probleme. Ea trebuie însă încheiată peste tot, urmărindu-se îndeosebi ca măsurile propuse să fie aplicate, să nu rămînă în dosare în cine știe ce dulap.

ție. Printr-un studiu temeinic, întocmit de organele Consiliului Superior al Agriculturii și ale Ministerului Industriei Alimentare, s-a găsit posibilitatea construirii acestor obiective nu pe un teren arabil, ci pe pămînt neproductiv. Așa s-a procedat și în numeroase alte cazuri. Dar sînt și excepții. Și nu este vorba numai despre întinderea peste strictul necesar a unor obiective. în unele locuri se face o mare risipă de teren în perioada construcției. Șantierele se întind peste măsură, drumurile de acces taie încoace și-n colo terenurile din jurul noilor construcții. Și mai prost este că în unele locuri, după închiderea șantierului, gropile sau drumurile nu sînt desființate, terenul rămînînd răvășit și, prin urmare, de nefolosit pentru cultivare.Economie mai mare de teren s-ar putea face și cu amplasarea și exploatarea sondelor. In această privință lucrurile stau cam așa. Unitățile Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei solicită, de pildă, pentru instalarea unei sonde, circa 1 000 metri pătrați de te- în unele cala 5 hectare, aceste cazuri multă grijă

Cauza noastră, a tuturorNu este bine să se procedeze cu ușurință nici atunci cînd se stabilește terenul necesar amplasării diferitelor obiective industriale sau social-cul- turale. întotdeauna să se țină seama de valoarea pe care o reprezintă pentru economia națională fiecare palmă de pămînt arabil, judecind bine înainte de a lua o hotărîre. Dacă situația se analizează cu răspundere, se pot găsi soluții care să satisfacă toate nevoile. Așa s-a procedat în cazul amplasării unor centre de vinifica-

ren. în realitate zuri se folosesc N-ar strica dacă s-ar manifesta pentru folosirea Pentru că dacă există mai mult sau mai puțin teren arabil, dacă el se folosește mai bine sau mai prost, cu eficiență maximă sau minimă — toate acestea sînt probleme care interesează nu numai pe cei ce lucrează în sectorul agricol. Obținerea u- nor cantități sporite de produse a- groalimentare — fiindcă la aceasta servește pămîntul arabil — este în interesul întregului popor și deci o cauză a fiecăruia dintre noi.în regiune, la raion ca și în comună, sfaturile populare sînt organele răspunzătoare de buna gospodărire a fondului funciar. “ trebuie să nu tolereze risipa teren arabil, să nu aprobe ușurință folosirea acestuia în scopuri. A asigura o folosință superioară fiecărei palme de pămînt. pentru a se realiza producții sporite, este, de asemenea, o cerință care se pune organelor de partid, consiliilor agricole, conducerilor G.A.S. și gospodăriilor colective, specialiștilor a- gricoli, precum și întreprinderilor și instituțiilor neagricole care solicită terenuri pentru o trebuință sau alta.

însă, pînă și în mai pămîntului arabil.

Ele de cu alte

I

mo/j obișnuit, fără restricții în activitatea sa. Uneori însă multe dintre slmptomele întîl- nite la bolnavul hipertensiv sînt datorate nu atît tensiunii arteriale ridicate, cît unei stări ,'de frică, de anxietate, într-un cuvînt junei tensiuni emoționale, sugerate ' poate chiar și prin nedibăcia medicului.i Cum am spus, la început simpto- mele nu sînt prea evidente. Este deci important ca fiecare dintre noi, mai cu seamă după 40 de ani, să-și facă, la intervale regulate, un examen medical general.Dacă se constată o tensiune arterială ridicată, nu trebuie să ne lă- ; săm influențați de prieteni, oricît de ■ grijulii și binevoitori ar fi, luînd i’ medicamentele care lor le-au scăzut J tensiunea, deoarece medicamentul .care ajută pe un bolnav poate fi fără valoare sau chiar vătămător altuia.Simptomul cel mai obișnuit al hipertensivului este durerea de cap, localizată de cele mai dese ori la ceafă, durere care apare dimineața ca să dispară în cursul zilei. Bol- . navii se mai plîng de amețeli, mai ' cu seamă la schimbarea poziției, sau de oboseală. Aceștia din urmă își încep activitatea zilnică plini de energie, iar pe la mijlocul zilei se simt obosiți. Uneori apare o oboseală intelectuală, bolnavul nu se mai poate (concentra cu aceeași ușurință ca / înainte. Insomnia sau somnul între- j rupt, marea iritabilitate sau emoti- 
I vitate, sînt simptome întîlnite dese-

Hipertensiunea arterială reprezintă una din formele cele mai răs- pîndite ale bolilor de inimă. Ea se caracterizează prin îngustarea arterelor in întreg îneît inima poate culația în bune condiții prin pomparea sîngelui cu siune mai mare. Mușchiul inimii, supus continuu efortului sporit, capătă tendința de a se mări (hipertrofia), de a deveni mai puternic, ca orice mușchi obligat să muncească mai'mult decît este normal. Datorită hipertrofierii, inima face față tensiunii ridicate, menținînd circulația nestînjenită ; cu timpul însă ea obosește.Tensiunea arterială continuu crescută determină, la rîndul ei, îmbolnăvirea arterelor, mai cu seamă a celor ale rinichilor, inimii și creierului. Complicații destul de frecvente ale hipertensiunii arteriale sînt deci insuficiența renală și cea coronariană; în creier sau ochi ruperea unei artere poate produce o hemoragie cu consecințe neplăcute.Trebuie să mărturisim că în foarte multe cazuri nu cunoaștem cauza hipertensiunii arteriale. Există hipertensiuni care însoțesc unele boli ale rinichilor sau ale glandelor endocrine; în aceste cazuri hipertensiunea reprezintă doar un simptom al lor. Combătînd aceste boli, cifrele tensionale revin la normal. A- ceste forme, așa-numitele hipertensiuni secundare, sînt însă rare, re- prezentînd doar 10 la sută din to- ori la hipertensivi. Fiecare din aces- talitatea hipertensiunilor. In formele mai frecvente, care constituie grupul „hipertensiunii esențiale“, nu descoperim la bolnavi nimic anormal, doar o tensiune arterială mult ridicată. Ea este provocată de o particularitate a organismului pe care știința nu a reușit încă s-o pătrundă. Se consideră că hipertensiunea esențială s-ar datora ritmului trepidant al vieții moderne, îndepărtării tot mai mari a civilizației de condițiile naturale. Pot provoca o creștere a tensiunii arteriale munca neorganizată, sentimentul unei mari răspunderi, tragedii conjugale, neînțelegeri familiare etc.De obicei, în primii cinci ani la instalarea tensiunii arteriale se observă simptome deosebite bolii. Pacientul își duce viața în
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„Reducerea cheltuielilor 
. neproductive.... .

din întreprinderi"
lntr-un articol cu titlul de 

publicat în „Scînteia” nr. 
sublinia posibilitatea obținerii
nomii suplimentare la prejul de cost pe 
seama reducerii cheltuielilor neproduc
tive și, îndeosebi, a amenzilor și a pe
nalizărilor plătite. Răspunzînd ziarului, 
uzinele textile „30 Decembrie"-Arad 
arată că pentru a evita pe viitor creș
terea amenzilor și a penalizărilor s-a 
creat un decalaj în producția de țesă
turi crude, suport și imprimeu, care 
să poată fi trecute la finisare imediat 
ce se primește documentafia desene
lor și coloritului. S-au lărgit capacită
țile de producție la unele ateliere de 
bază — atelierul de gravură, fotogra- 
vură, galvanizare. Pe linia simplificării 
și reducerii unor operajii s-a extins fo
losirea de coloranti cu proprietăți su
perioare.

Un răspuns asemănător am primit și 
din partea fabricii de confecții „Brăila", 
unde în anii trecu)i nivelul penaliză
rilor și al dobînzilor a fost, de aseme
nea. ridicat. Conducerea întreprinderii 
ne informează că s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea ritmicității producției 
și a fost organizată o evidentă spe
cială, care are ca scop să urmărească 
realizarea la termen a angajamentelor 
contractuale.

„Pregătirile gospodărești 
edilitare pentru iarnă"

In articolul 
titlul de mai 
6370, au fost

de fond publicat, sub 
sus, în „Scinteia" nr. 
criticate unele rămîneri

TEATRE ®
Balet
19,30).

TEATRE : Teatrul de Operă șl 
al R. P. Romîne : Boema (orele . , 
Teatrul de Stat de Operetă : Văduva 
veselă (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Maria 
Stuart (orele 19,30), (sala Studio) : Pati
ma de sub ulmi (orele 15,30), Mașina de 
scris (orele 19,30). Teatrul de Comedie ; 
Rinocerii (orele — — - - - •
Sturdza Bulandra" 
Măgureanu nr.' 1) :
(orele 19,30), (sala din str. Alex. Sahla 
nr. 76 A) : Comedia erorilor (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Oedlp (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Glulești : Paharul cu apă (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat ; Acci
dentul (orele 20). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“ (sala din str. 30 Decem
brie nr. 9) : Năzdrăvanul Occidentului 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase' (sala „Savoy") : Revista de altă
dată (orele 20). Teatrul „Țăndărică" : 
Nazbltiile lui Țăndărică (spectacol pen
tru copil, orele 16), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru adulțl — orele
20.30) . Circul de stat : Selecțiunl de circ 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Poveste de pe
Don : Republica (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Umbrelele din Cherbourg ; Pa
tria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Festi
val (10; 12; 15; 17; 19; 21). Vii și morți — 
cinemascop (ambele serii) : București 
(8,45; 12,30; 16,15; 20). Străinul — cinema
scop (ambele serii) : Luceafărul (10; 
13,30; 17; 20,30). Excelsior (10,30; 16; 20), 
Modern (9,30; 13; 16,30; 20). Hatari (am- 
oele serii) : Bucegl (9,30; 13; 16,30; 20), 
Miorița (9,30; 13; 16,30; 20). Comisarul
Maigret se înfurie : Capitol (9,30; 11,45;

14; 16,30; 18,45; 21), Grlvlța (10; 12,15; 15,30;

20). Teatrul „Lucia 
(sala din Bd. Schitu 

Cezar și Cleopatra

în urmă în ce priveșie pregătirile de susmenjionat, caœ contribuie la mobili- 
iarnă ale orașelor. zarea salariafilor sfaturilor populare îpfiarnă ab orașelor. l___ —L.L"

In urma publicării acestui articol, Co- .vederea pregătirii lucrărilor de iarnă-în: 
mifetul executiv al Sfatului popular 
orășenesc Craiova ne răspunde ; „în
treprinderea de administrafie a fondu
lui locativ a întocmit un plan de repa- 

. rafii capitale, iar în cadrul celor 6 
sectoare a întocmit planuri pe obiec
tive de reparații curente. La lucrările 
de reparații capitale s-au planificat 13 
lucrări, din care sînl executate 8, iar 
restul de 5 vor fi lichidate în totalitate 
pînă la sfîrșitul lunii octombrie.

La modernizări străzi s-au planificat 
10 artere, din care s-au terminat fizic 
6 artere principale ; restul sînt terminate 
în procent de 65 la sută. Coordonarea 
lucrărilor de modernizări de străzi cu 
lucrările de canalizare, rețele de apă, 
telefoane și refele electrice s-a făcui 
întocmindu-se chiar grafice cu termene 
de execuție. Trei lucrări au fost însă în- 
tîrziate din cauza lipsei de utilaje ru
tiere și de transport. Sfatul popular al 
orașului Craiova va lua toate măsurile 
pentru îndeplinirea la termen a preve
derilor din planul de stat".

A răspuns ziarului și Comitetul 
cutiv al Sfatului popular regional 
iești, care ne arată. între altele : 
crările de modernizare a străzii Cîm- 
pineanu din Cîmpina nu au putut ti 
terminate pînă la data de 23 August 
datorită volumului lor. Ținem să preci
zăm însă că la data actuală ele sînt 
încheiate.

Pentru eșalonarea în timp a activității 
echipelor ce lucrează la revizuirea și 
repara.ea instalațiilor de încălzire, la 
unele centrale termice lucrările de re
vizie au fost planificate și în perioada 
mai rece a anului, finind seama însă ca 
încălzirea locuințelor să nu fie afectată. 

Mulțumim redacției pentru articolul

sectorul de gospodărie comunală**.
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„Oameni autoritari"
In urma publicării, în „Scinteia“ 

6 312, a unui articol cu titlul de 
sus, Comitetul orășenesc de partid 
cău a format un colectiv care a anali
zat toată activitatea autobazei I.R.T.A. 
Bacău. După cum ne informează comi
tetul orășenesc de partid, din materia
lul întocmit de colectivul amintit „au 
reieșit unele lipsuri în activitatea auto
bazei. Astfel, pe semestrul I 1964 nu 
s-a realizat indicatorul de plan la „tone 
km”, mai există acte de indisciplină dm 
partea unor maiștri șefi de garaj și a 
unor șoferi. De asemenea, a rezultat că 
reviziile tehnice și unele reparații cu
rente nu sînt făcute întotdeauna în ter
men și de bună calitate. Pe baza acestor 
constatări, la indicația biroului Comi
tetului orășenesc de partid Bacău s-a 
ținut o adunare generală extraordinară 
a organizației de bază, în cadrul căreia 
s-au analizat cazurile de indisciplină și 
modul cum se îndeplinesc sarcinile de 
plan de către autobază. S-au adoptat 
măsuri menite să ducă la îmbunătățirea 
activității de viitor. Printre altele, adu
narea generală a hotărît repartizarea 
unui număr mai mare de membri de 
partid la coloanele cu condiții mai 
grele de muncă, repartizarea în bri
găzi de lucru a șoferilor mai tineri 
pe lîngă șoferii cu experiență. S-au 
stabilit totodată măsuri privind scurta
rea timpului de stagnare în repa
rații a autovehiculelor și de îmbunătă
țire a calității reparațiilor. S-au prevăzut 
și măsuri în vederea intensificării muncii 
cultural-educative în cadrul autobazei*.

CINEMA « TELEVIZIUNE
18; 20,30), Flacăra (10; 14; 16,15; 18,30; 21), 
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Legenda din tren : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Rezervat pentru moarte : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cocoșatul : Carpați (B; 10; 12; 14; 
16). Domnișoara Barbă Albastră : Lumi
na (10,15; 12,45; 10,15; 18; 20,30). Brațul 
nedrept al legii : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii : Doina (orele 10). 
Accattone : Doina (11,30; 13,45; 18,15;
20.30) , Arta (16; 18,15; 20,36), Adesgo
(14,30; 16,45; 19; 21,15). Pagini de istorie
— Romînia, orizont 64 : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Rebelul magnific : 
Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20). Ghe
pardul — cinemascop (ambele serii) : 
înfrățirea între popoare (10; 16,30; 20), 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), Volga (10; 15,30;
19.30) . Ciociara : Cultural (15,30; 18; 20,30).
Carl von Ossietzky : Melodia (10; 12; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 
10,15; 20,30). Al nouălea nume : Feroviar 
(10; 12,30; 15; 17,30; 20). Șoferii Iadului : 
Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Falslfi- 
........... .. ~ ......... ; 16,15; 18,30; 20,45).

7 ‘ ;:i; îs.is;
zero grade : Unirea 

20,30). Moral 63 : Vltan (16;
20,30). Colaboratorul Celra: Munca 
18; 20,30), Drumul Sării (15,30; 18; 
’ i strada : Popular (10; 18,15; 
Banda de lași : Moșilor (10; 18,15;

catorul : Buzești (14; 16,15; 12“. 
Cascada diavolului : Crîngași (16
29.30) . Dragoste la
(16; 18,15; -----
18,15; " ’ 
(15,30; jur, 
20,15). La
20.30) . WU , 1VAUȘUUX IlU, J.O.1U
20.30) . Ocolul Pămîntului în 80 do zile — 
cinemascop (ambele serii) : Cosmos (16;
19.30) . Dragoste neîmplinită : Viitorul 
(15,30; 18; 20,30). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Colentina (13; 
1G.30; 20). Viața particulară : Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Bărbații : Rahova (15; 
17; 19; 21). Cei șapte magnifici — cine
mascop : Progresul (11; 15,39; 18,15; 21), 
Ferentari (14,30; 17,15; 20). Comoara flin 
iacul de argint — cinemascop ; Lira

nr. 
mai 
Ba-

te simptome se poate datora și altor ■ cauze, cea reală o va stabili medicul sesizat din timp.Hipertensiunea arterială secundară poate fi tratată în general cu succes prin vindecarea bolii al cărei simptom este. Dar și pentru hipertensiunea esențială, avem astăzi la îndemînă un larg arsenal terapeutic, care ne permite să asigurăm bolnavilor, aproape în totalitatea cazurilor, o viață activă, fără suferințe.Dacă bolnavul cu hipertensiune e- sențială nu prezintă nici un alt simptom deosebit, tensiunea ridicată fiind descoperită întîmplător, el poate obține scăderea ei printr-un mod de viață rezonabil, cu ore regu- regim alimentar exerciții fizice . ,i pentrurecreiere intelectuală. Bolnavul gras trebuie să slăbească în mod obligator. Obezitatea ajută, după unii chiaț provoacă, creșterea tensiunii arteriale. Numeroase exemple confirmă că deseori tensiunea arterială ppate J:i scăzută prin slăbire.'Dacă tensiunea arterială este descoperită mai tîrziu, cînd bolnavul se ''plînge și de alte suferințe, la indicațiile de mai sus mai trebuie a- dăugat tratamentul, cu medicamente : pncle, secïativéle, liniștitoare 'ale sistemului nérvos, aduc bolnavului noaptea somnul riecesar, iar ziua o stare de liniște. Celelalte, acționînd tot pe cale nervoasă, relaxează mușchii peretelui arterial ; diametrul lor devine ro märe, sîngele întîmpină o rezistență mai mică și, în consecință. scade tensiunea arterială.O parte din aceste medicamente, fabricate astăzi și la noi în țară, sînt hiposerpilul, hipazina, hipopresolul și mai cu seamă, nefrixul. Cu ajutorul lor putem combate cu succes pînă la 85 la sută din cazurile de hipertensiune arterială, în celelalte se folosește guanetidina, cunoscută și sub numele de ismelin, medicament foarte eficace cînd este administrat cu pricepere. Nu trebuie uitat însă un lucru principal : îngrijirea medicală a hipertensivului presupune, mai mult ca în alte boli, colaborarea între medic și pacient. Bolnavul neglijent sau neascultător poate descuraja pe cel mai iscusit medic. Ce sens mai are să-i prescrie medicamente. dacă uită sau refuză să le ia, ce~ sens mai are sfatul să slăbească, dacă la următoarea vizită vine cu cîteva kilograme în plus ? In asemenea cazuri colaborarea devine imposibilă. Bolnavul ■ hipertensiv trebuie să știe că soarta lui se află în primul rînd în mîinile lui, medicul puțind doar să-1 ajute.

late de somn, un sobru și echilibrat, cxeiu zilnice, făcîndu-și timp și

(14,15; 16,30; 18,45; 21). Drama Cloclrllel : 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Aripi negre 
— cinemascop : Pacea (15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copil : 
Aventurile <............... ~ '
Continentul 
spectacolelor.
„Omul 
Buletin

Cu

din 
de

m

Val-Vîrtej — 
19,55 — Revista 
Filmul artistic 

In încheiere :

echipajului 
scufundat.

20,45 —
fotografie', 
știri, buletin meteorologic.

e vremea
țară : Vremea a fost rece, mai 
lărăgan și Moldova. Cerul, mai

Ieri In țară : Vremea a fost rece, mai 
ales în Bărăgan șl Moldova. Cerul, mal 
mult acoperit, în cursul după-amlezli a 
devenit ușor variabil, mal ales în Tran
silvania. Au căzut ploi slabe. Vîntul a 
suflat moderat cu intensificări în sud 
din sectorul estic. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 18 grade la 
Satu Mare, Bala Mare, Săcuieni șl Gura- 
honț șl 5 grade la Piatra Neamț. In 
București ! Vremea a fost rece, cu cerul 
mal mult acoperit. Vîntul a suflat potri
vit, cu intensificări pînă la tare din sec
torul estic. Temperatura maximă a fost 
de li grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 
octombrie șl 1 noiembrie. In țară : Vre
me în general rece la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cer schimbător. Ploi 
slabe locale vor cădea la începutul In
tervalului. Vînt potrivit, predominind 
din est. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 șl plus 
8 grade, iar maximele între 8 șl 18 gra
de. Ceață locală. In București : Vreme 
relativ rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cer schimbător. Vînt potrivit din 
est. Temperatura în general staționară.
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Intreprînderea „Electromagnetica" 
București. Se fac ultimele verificări 
la o nouă centrală telefonică 

automată
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încheierea discuțiilor dintre delegațiile 
organelor de planificare din R. P. Romînă 

și R. P. Bulgaria privind colaborarea economică
pe perioadaAșa cum s-a anunțat, în ziua de 27 octombrie s-au încheiat la București discuțiile privind colaborarea economică romîno-bulgară și livrările reciproce la principalele categorii de mărfuri, pe perioada 1966-1970.In discuțiile care au avut loc s-a convenit dezvoltarea — pe baze reciproc avantajoase — a volumului schimburilor de mărfuri, constînd în principal din livrări din R. P. Bulgaria de feromangan, laminate de oțel, zinc electrolitic, laminate de zinc, produse chimice ca antidăună- tori pe bază de zinc, clorură de a- moniu și altele, precum și livrări din R. P. Romînă de produse petrolifere, sare, negru de fum, fibre sintetice, medicamente, coloranți și alte produse ale industriei chimice.De asemenea, au fost stabilite măsuri pentru dezvoltarea schimburilor de sortimente de laminate și țevi de oțel.Totodată s-a căzut de acord asupra unor livrări reciproce de produse ale industriei constructoare de mașini, constînd în motoare electrice, produse ale industriei de aparate, acumulatori cu plăci de plumb, izolatori electrici etc. din Bulgaria și livrări de utilai petrolier de fora.j-ex- tracție, mașini agricole, unele utilaje pentru industria alimentară, precum

Manifestări consacrate Centenarului 
institutelor de artă din BucureștiMiercuri, în cea de-a treia zi a manifestărilor consacrate centenarului institutelor de artă din București, au continuat sesiunile științifice jubiliare ale corpului didactic din cadrul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara- giale“, Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu“ și Conservatorului „Ciprian Porumbescu“.In cursul după-amiezii, studenții Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ au susținut un recital vocal-in- strumental, în sala Studioului Conservatorului. Seara, orchestra de studio și cadrele didactice ale Conservatorului au prezentat un concert simfonic. La concert au luat parte Eduard Mezincescu, adjunct al
Lucrările Conferinței internaționale 
asupra tehnicii experimentale 
la reactorii nucleari de cercetareConferința internațională asupra tehnicii experimentale la reactorii nucleari de cercetare, organizată de Comitetul pentru energie nucleară de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), și-a continuat miercuri lucrările pe tema „Tehnicile iradierii pentru cercetări în chimie și pentru producția dé izotopi".
FOTBAL
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•) In alte articole apărute în presa 
americană este conturată șl mal mult 
ideea că în cazul cînd senatorul de 
Arizona ar obține un procent mare din 
voturi aceasta ar putea prilejui o de
plasare spre extrema dreaptă a vieții 
politice americane și chiar o polarizare 
în jurul unui eventual «partid goldwatc- 
rist» al forțelor celor mai reacționare din 
ambele partide — republican și democrat.

Arătlnd că, în ultimele zile ale campa
niei electorale, senatorul Goldwater a 
folosit într-o măsură tot mai mare argu
mentul că în societatea americană con
duita morală este în declin, Reston scrie:

„Indiferent de adevărul sau de falsita
tea unor asemenea afirmajii, subiectul 
este potrivit pentru a fi discutat în cursul 
oricărei campanii prezidențiale. De bună 
seamă, situafia morală a unei nafiuni este 
nu mai puțin importantă decît situafia ei 
economică... Așadar, Goldwater a ridicat 
o problemă esențială. Dar, curios, cu cit

P. Țereteli. El ne-a condus, dîndu-ne explicații, de-a lungul laminorului „400", care constituie mîndria uzinei. E un laminor complet automatizat. Aparatajul a fost creat- de un grup de muncitori și tehnicieni, printre care și interlocutorul nostru. Actualmente toți sînt laureați ai premiului Lenin. Agregatul se întinde pe o distanță de sute de metri. Metalul incandescent țîșnește din cuptor. Iși începe călătoria de-a lun-

Duminică etapă completă 
in categoria AIn campionatul echipelor din categoria A, duminică se dispută o etapă completă. Pe stadionul „23 August" din Capitală vor avea loc partidele Progresul—U.T.A. (de la ora 13,15) și Steaua—Petrolul (de la ora 15). Celelalte întîlniri sînt programate la Baia Mare (Minerul—Știința Cluj), Jași (C.S.M.S.—Dinamo Pitești), Craiova (Știința-Rapid), Oradea (Crișul—Farul), Brașov (Steagul roșu—Dlnamo București).

în legătură cu meciul 
Internationale Milano- 

Dinamo BucureștiDupă cum s-a anunțat, în turul doi al „Cupei campionilor europeni", dinamoviștii bucureșteni urmează să întîlnească cunoscuta echipă italiană Internazionale Milano. Pînă la această oră, conducerile celor două cluburi au căzut de acord a- supra datei meciului de la București : 2 decembrie. Pentru primul joc, care urmează să aibă loc la Milano, bucureșteni! au propus data de 19 noiembrie, în timp ce milanezii sînt pențru 11 noiembrie. Zilele a- cestea se va definitiva, probabil prin intermediul F.I.F-A., și data a- cestui prim meci,
IN EDITURA 

U.C.F.S. NOI CĂRȚI SPORTIVE
C. Kirițescn — PALESTRICA.Lucrarea expune filmul evoluției formelor organizatorice, al mijloacelor și metodelor educației fizice sub aspect social, pedagogic, fiziologic și estetic. Palestrica (o istorie universală a culturii fizice) contribuie la îmbogățirea nivelului de cunoștințe al specialiștilor și al tuturor iubitorilor de sport.
C. Antonescu, D. Gîrleșteanu — 

LAURII HANDBALULUI ROMÎ- 
NESC.O carte-reportaj despre drumul ascendent al handbalului din țara noastră. Cartea cuprinde mai întîi 
o scurtă incursiune în istoria handbalului romînesc și apoi prezentarea

1966-1970și produse ale industriei electrotehnice de curenți tari etc. din Romînia.Părțile au convenit ca produsele ce se vor livra reciproc și în special mașinile și utilajele să corespundă nivelului tehnic-calitativ cel mai înalt și în acest scop ele vor întreprinde măsurile necesare.Cele două delegații au convenit ca la elaborarea planurilor de dezvoltare a economiilor celor două țări să se țină seama de rezultatele actualelor discuții, urmînd ca acestea să fie completate și lărgite la tratativele privind încheierea Acordului comercial de lungă durată și a protocoalelor comerciale anuale dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria pentru anii 1966—1970.
★Miercuri dimineața a părăsit Capitala delegația btilgară condusă de Apostol Pașev, președintele Comitetului de Stat al Planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria. In timpul șederii în țara noastră, delegația bulgară a purtat discuții și a semnat protocolul privind colaborarea economică dintre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria pentru perioada 1966—1970. (Agerpres)

ministrului afacerilor externe, Nica Niculescu, secretar general în Ministerul învățămîntului, precum și șefi ăi unor misiuni diplomatice a- creditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.în cadrul acelorași manifestări, la Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ a fost organizată expoziția de instrumente muzicale populare vechi, expoziția de instrumente de coarde produse de fabrica din Reghin și expoziția cabinetelor de fo- niatrie. pedagogie și psihologie, iar la magazinul „Muzica“ din Calea Victoriei, expoziția intitulată „Centenarul Conservatorului din București“. (Agerpres)

In cursul dimineții au prezentat comunicări și referate W. W. Mein- ké (S.U.A.), R. Hara (Japonia) și I. Peter (R.P. Ungară), după care au avut loc dezbateri. Un grup de specialiști a vizitat Institutul de fizică atomică.După-amiază, participanții la conferință au vizitat Capitala și Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne. (Agerpres) Tragerea următoare va avea loc în București.

Gînduri pentru viitoarea Olimpiadă
TOKIO 28. (Corespondență specia

lă de la trimisul „Agerpres", 
I. Goga) : Olimpiada de la Tokio s-a 
terminat, dar gindurile și speranțele 
sportivilor se îndreaptă încă de pe 
acum spre Mexic, unde peste 4 ani 
se vor intimi din nou. Ce pregătiri 
se fac pentru Olimpiada din țara Az
tecilor ? La această întrebare a bine
voit să ne răspundă profesorul Ra
miro Arechiga, director tehnic al lo
tului olimpic al Mexicului. Intre al
tele, d-sa a spus :

„Olimpiada de la Tokio a fost cea 
mai frumoasă dintre toate la care 
am asistat în ultimii 16 ani. Ne dăm 
foarte bine seama că va trebui șă lu
crăm serios pentru ca Olimpiada de 
la Ciudad de Mexico să o egaleze pe 
cea de la Tokio, deși în sinea noa
stră sperăm să fie și mai reușită. La 
Tokio am deplasat o delegație de 
specialiști de 75 de persoane. Fiecare 
a studiat un aspect diferit al orga
nizării și se întoarce acasă cu o ex
periență folositoare. Sintern animați 
de înaltele idei olimpice și poporul 
mexican va ști să-și primească oas
peții. Japonia a oferit sportivilor 
olimpici aspecte pitorești ale culturii 
sale tradiționale și ale vieții moder
ne, Peste 4 ani, tinerii lumii vor face 

marilor victorii obținute de sportivii noștri pe terenurile de handbal din lumea întreagă. In mai puțin de 10 ani ei au cucerit cinci titluri de campioni ai lumii și două cupe ale campionilor europeni.
V. Bănciulescu — JOCURILE 

OLIMPICE DE-A LUNGUL VEACU
RILOR.După cum arată și titlul, în a- ceastă lucrare sînt prezentate legendele și istoria olimpiadelor din cele mai vechi timpuri și pînă în zilele noastre. Sînt redate pe larg aspecte semnificative din timpul desfășurării Jocurilor Olimpice moderne, fotografii ale unora din eroii olimpiadelor, instantanee etc.

Primirea de către 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, 
a ambasadorului ItalieiMiercuri, 28 octombrie 1964, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, Ștefan Voitec, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Italiei la București, Alberto Paveri Fontana, în legătură cu plecarea sa definitivă din Republica Populară Romînă.
Informații

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE SOVIETICEMiercuri delegația militară sovietică, condusă de mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, prim-locții- tor al ministrului Apărării al U.R.S.S., a sosit la Brașov. Dimineața, membrii delegației, însoțiți de general maior Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate ale R. P. Romîne, au făcut o vizită la sfatul popular regional, unde au fost primiți de președintele comitetului executiv, Ion Mărcuș. Oaspeții sovietici au depus apoi coroane de flori la Cimitirul eroilor romîni și sovietici din localitate. In continuare, a fost vizitată o școală militară superioară de ofițeri. Delegația militară sovietică a avut o întîlnire la Casa ofițerilor cu cadrele didactice, elevii școlii militare vizitate și alți militari din garnizoana Brașov. După amiază a fost vizitată GAC din comuna Bod, de lîngă Brașov. Seara, președintele Sfatului popular al regiunii Brașov a oferit o masă la Predeal în cinstea oaspeților.

OASPEȚI DE PESTE HOTARELa invitația Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă a sosit în Capitală Melba Hernandez, membră a Secretariatului național al mișcării cubane pentru pace.Miercuri a sosit în țară, la invitația Consiliului național al femeilor din R.P. Romînă, Valborg Svensson, secretara generală a ' Uniunii de stingă a femeilor suedeze. (Agerpres)
Un nou centru
be radio fotografie medicală

In Capitală, pe strada Galați nr. 
27, a fost înființat un nou centru de 
radiofotografie medicală (R. F. M.). 
El funcționează în clădirea din in
cinta Policlinicii șantierelor de con
strucții din București. Centrul cu
prinde săli de așteptare, un cabinet 
de radiofotografie și un ghișeu unde 
se eliberează rezultatele examenului 
medical. Aici s-a înființat și un ser- 
viciu anti-t.b.c. dotat cu aparatură 
de radiologie.

PRONOEXPRESLa tragerea concursului Pronoexpres nr. 44 din 28 octombrie 1964 au fost extrase din Urnă următoarele numere:17 23 20 31 10 48Numere de rezervă : 46 9Fond de premii : 574 434 lei.

cunoștință cu folclorul și arta aztecă 
și cred că nu le vom rămîne datori. 
Ciudad de Mexico, situat la o altitu
dine de peste 2 500 m, prezintă con
diții deosebite și din nou se va pune 
problema aclimatizării. Medicii noș
tri studiază efortul atletic sub toate 
aspectele în condițiile altitudinii 
înalte și concluziile lor vor fi împăr
tășite tuturor comitetelor olimpice 
din lume. Vom primi cu plăcere spe
cialiști din orice țară pentru a studia 
la fața locului condițiile de concurs 
și vom invita sportivi în anii pre- 
olimpici să concureze în Mexic. Ii 
așteptăm cu plăcere și pe sportivii 
romîni în Mexic. In Japonia echipele 
noastre de fotbal s-au întîlnit pentru 
prima oară, am admirat măiestria 
atletelor dumneavoastră. Nu vom 
uita niciodată pe Iolanda Balaș și pe 
Mihaela Peneș care au cucerit me
dalii de aur. Sperăm că în anii ur
mători relațiile sportive dintre Me
xic și Romînia se vor intensifica".

Pe timpul iernii
A

înot și patinaj 
pentru copiiCa și în anii trecuți, micii iubitori 
ai natației vor avea posibilitatea de 
a cunoaște și a se familiariza cu tai
nele acestui sport și în timpul iernii. 
Astfel, la bazinul acoperit Floreasca 
funcționează în fiecare zi un curs de 
inițiere pentru copii. Informații su
plimentare și înscrieri la complexul 
sportiv Floreasca (telefon 11 64 04).

Pentru copiii între 6 și 14 ani, care 
doresc să practice patinajul, la pati
noarul artificial „23 August" funcțio
nează un curs de inițiere organizat 
de federația de specialitate. înscrie
rile au loc în fiecare zi la patinoar, 
(telefon 21 21 63). Publicul are acces 
joia și sîmbăta între orele 17—19, iar 
duminica între orele 10—13 și 15—17.

CAMPANIA ELECTORALA DIN S.U.A.
„Semnificația

Sub acest titlu, cunoscutul comentator 
american Stewart Alsop publică în 
„THE SATURDAY EVENING POST" un ar
ticol consacrat alegerilor din S.U.A., a 
cărui idee centrală este aceea că nu in
teresează numai care dintre cei doi can
didați va ciștiga alegerile, ci și cum, 
adică cu ce majoritate.

„Dacă președintele Johnson cîșiigă în 
noiembrie, ceea ce continuă să pară 
foarte probabil, multe depind de ma
joritatea cu care cîștigă — subliniază 
Alsop. Căci marja sa de victorie va 
afecta profund atît viitorul partidului re
publican, cit și viitorul lui Lyndon 
Johnson.

Firește, Goldwater și strategii săi do
resc și ei să cîștige în noiembrie. Dar 
ei vor, de asemenea — și aproape la 
fel de mult — să controleze partidul re
publican după alegerile din noiembrie. 
Imediat , după desemnarea sa drept can
didat, Goldwater a acfionat rapid și dur 
pentru a da din nou Comitetului națio
nal republican rolul de centru de pu
tere al partidului și pentru a pune în 
toate funcțiile oameni cu totul devo- 
tafi lui".

Arăfind că „Goldwater și oamenii săi 
privesc mai departe de noiembrie 1964”, 
Alsop scrie că, încă înainte de asasina
rea președintelui John Kennedy, Gold
water avea temeri să-și pună candidatura. 
„Ceea ce-l speria de fapt mai mult ca 
orice era perspectiva de a fi înfrint atît 
de puternic prin realegerea lui Kennedy, 
încît marca sa de conservatorism (sub 
această denumire autorul are în vedere 
programul de măsuri rasiste și reacjio- 
nare în politica internă și revenirea la 
lozincile „războiului rece" țn politica 
externă cu care Goldwater s-a prezentat 
în campania electorală — n. r.) să piară 
fără urmă".

In continuare comentatorul american 
se referă la calculele de viitor pe. care 
și le fac adepfii senatorului de Arizona : 
„Dacă Goldwater pierde, dar obține o 
poziție respectabilă în cursă — și un 
procent de 45 la sută la care el în
suși s-a referit ar fi o asemenea 
poziție respectabilă — atunci goldwate- 
riștii își vor menține în mod aproape 
cert un control sever -asupra structurii 
de forță a partidului republican și 
Goldwater însuși ar putea foarte bine să 
candideze din nou în 1968. Dar dacă 
Goldwater înregistrează o înfrîngere de
zastruoasă, atunci este absolut previzibil 
că aripa moderaților de pg. coasta., de est 
va organiza o contraofensivă și este 
foarte probabil că ea va reuși, impunînd 
în 1968 candidatura lui William Scranton 
sau a altuia ca el. Astfel, dacă Goldwater 
pierde, întreaga evoluție a partidului

Problema mor aii fă fii

In ziarul „NEW YORK TIMES", James 
Reston se ocupă de un aspect al campa
niei electorale din S.U.A. — acuzațiile 
reciproce ale celor două partide de gu- 
vernămînt în ce privește moralitatea.

De la corespondentul nostru

ACOLO UNDE CURGE OȚELUL CAUCAZIANMașina Intră în orașul Rustavi pa șoseaua asfaltată care vine dinspre Tbilisi. Dacă de o parte și de alta a bulevardului nu s-ar ridica blocurile moderne cu o arhitectură originală, ai avea impresia că intri într-o grădină. Scuarurile verzi, cu flori și chiparoși, se întind pe mari suprafețe.Ascult, din cele ce-mi relatează un prieten ziarist din Tbilisi, povestea tînărului oraș Rustavi. Deși pe vremuri—spune el — prin aceste locuri exista o localitate, actualul oraș s-a ridicat abia în ultimele decenii ; el a cunoscut o evoluție asemănătoare cu a multor orașe sovietice născute în avîntul industrializării. Cert este că în 1944 pe aici se întindea încă stepa ; apoi au răsărit corturile constructorilor, ale muncitorilor veniți din Ural, Celiabinsk, care împreună cu muncitorii gruzini au construit unul după altul un combinat de fibre sintetice, o fabrică de ciment, o termocentrală. în a- celași timp s-a ridicat și orașul cu străzile lui largi, inundate de verdeață ; iar într-o margine a lui cucereau tot mai mult spațiu clădirile unei mari uzine metalurgice.Totul s-a petrecut într-un ritm rapid. Prin aprilie 1946, la uzina metalurgică a țîșnit prima șarjă de oțel caucazian. Erau puse astfel în valoare zăcămintele bogate de fier ale acestui colț de pămînt. Alături de constructorii uzinei au sosit aici muncitori din toate colțurile Gruzlel și din alte părți ale Uniunii Sovietice. Sînt ruși și ucraineni, bieloruși, armeni etc. Acum, în fiecare zi, trenuri încărcate cu minereu sosesc aici dinspre Azerbaidjan.Cînd intri în uzina metalurgică ți se oferă parcă privirilor o părticică din oraș. Printre uriașele hale se întind aceleași șosele asfaltate, aceleași scuaruri cu verdeață și flori. Ca să vizitezi uzina de la un capăt la altul ți-ar trebui o zi, poate două. Ne-am oprit la fabrica de țevi. Aco
lo am făcut cunoștință cu maistrul

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

marjei“
republican ar putea depinde de marja 
sa de înfrîngere". *)

„De asemenea — se spune mai de
parte în articol — viitorul lui Lyndon 
Johnson ar putea și el să tie mult afectat 
de marja sa de victorie. Nu este cîtuși 
de pufin îndoielnic ce fel de marjă do
rește Johnson. El dorește să egaleze și 
chiar să depășească victoria masivă ob
ținută de Franklin Roosevelt în 1936, 
cind acesta, în întrecerea cu Alfred N. 
Landon, a objinut peste 60 la sută din 
voturi. El dorește o asemenea victorie 
în parte din motive politice, deoarece o 
victorie cu adevărat mare i-ar da acea 
autoritate în tară și în străinătate ce îi 
lipsește întrucîtva ca președinte care a 
ob)inuf postul prin moștenire. Dar e| do
rește o victorie mare și din motive per
sonale explicabile, «Roosevelt mi-a fost 
ca un tată» — spune adesea Johnson. 
Președintele dorește de aceea foarte 
mult — aproape are nevoie — să ega
leze succesul electoral al „tatălui" său". 
Un al treilea motiv pentru care Johnson 
dorește să cîștige cu o majoritate mare 
— arată comentatorul american — ar fi 
următorul : „Cu mai pufin de un an în 
urmă, una din glumele cele mai proaste 
ale „grupului intim" de la Washington 
era să pună întrebarea : „Ce se mai în- 
tîmplă cu Lyndon Johnson ?” Gluma l-a 
afectat profund pe Johnson. Așa cum i-a 
spus lui Robert Kennedy în cadrul unei 
convorbiri de la Casa Albă cînd a spulbe
rat speranțele acestuia de a deveni 
vicepreședinte, propria sa experiență în 
funcjia lipsită de autoritate de vicepre
ședinte a fost „mizerabilă”. Ea nu putea 
fi altfel pentru un om mîndru căruia li 
place puterea. De fapt, înainte de asasi
narea președintelui Kennedy, Johnson 
tocmai se hofărîse să nu mai candideze 
din nou (la postul de vicepreședinte)". 
„Ținînd seama de acest fundal și de genul 
de om care este — scrie în continuare 
autorul — nu este de mirare că Lyndon 
Johnson dorește atît de mult să cîștige 
cu o majoritate mare și să cîștige pe 
cont propriu. O victorie cu o majoritate 
mică va tinde să-l facă circumspect și, 
după cum a remarcat un vechi prieten, 
„Lyndon este extrem de prudent". Dar 
o victorie cu adevărat mare nu ar tinde 
oare să împrăștie această prudenjă 
înnăscută?"

„Mîndria duce însă la pieire chiar și 
în cazul președinților. O mare victorie 
la urne ar putea să accentueze tendin
țele absolutiste ale lui Johnson ptnă la 
un grad cu adevărat supărător. De aceea 
este lesne de văzut de ce în rîndul oa
menilor politici și de presă favorabili 
lui Johnson a devenit aproape un clișeu 
să se spună : „Sper că Lyndon va cîș- 
tiga, dar nu cu o majoritate prea mare". 

Pe o stradă dln Rustavi

și-a intensificat cererile privind un nivel 
(moral) ridicat, cu atît nivelul propriei 
sale campanii electorale a continuat să 
scadă ; cu cit a vorbit mai mult despre 
principii, cu atîfa a recurs el la atacuri 
personale ; cu cit a vorbit mai mult des
pre moralitate, cu atît mai mult a pierdut 
sprijinul moraliștilor cei mai influenfi din 
această țară.

Motivul este destul de clar. Campania 
lui electorală n-a fost corespunzătoare 
nivelului mai înalt de moralitate pe care 
l-a invocat el".

După ce citează unele fapte de imora
litate pe care Goldwater le reproșează 
administrației democrate, Reston scrie : 
„Ar fi să cerem prea mult republicanilor 
ca în asemenea situație ei să nu exploa
teze temerile și iluziile opiniei publice.

Dar, cînd candidatul partidului republi
can la președinție se adresează alegăto
rilor care ■ jinduiesc după un nivel mai 
tnalt de moralitate în viaja politică ame
ricană, el însuși trebuie să constituie un 
exemplu mai bun și tocmai aceasta nu au 
tăcut-o Goldwater și colaboratorii săi.

Poate fi apărată teza lui Goldwater ca 
statele să aibă dreptul de a solufiona 
problema privind dorinja negrilor ameri
cani de a obfine, pe baze constituționale, 
egahtatea în drepturi, dar este cu mult 
mai dificil de argumentat — pe temeiuri 
morale — că negrii tiebuie lăsați Ja 
discrejia guvernatorilor din statele Missis
sippi și Alabama”.

„Evenimentele din săpfămtna aceasfa 
— se spune mai departe în articol —• 
ilustrează contradicțiile fundamentale din
tre cuvintele și acțiunile lui Goldwater.

ASPIRAȚIA SPRE SOCIALISM 
ÎN TINERELE STATE INDEPENDENTE

CROISSANCE DES
JEUNES NATIONS

Sub titlul „De ce sîntem socialiști", au
torul ceylonez Tissa Basasuriya publică 
un articol în revista „CROISSANCE DES 
JEUNES NATIONS". El arată în introducere 
că în Ceylon gîndirea și mișcarea socia
listă au suferit mai multe influenfe — ana
liza filozofică și istorică marxistă, socialis
mul de tip „fabian", precum și înseși 
tradițiile unor structuri comunitare de 
muncă la sate, înainte de venirea europe
nilor. „Un al patrulea factor — scrie mai 
departe autorul — care poate explica 
popularitatea ideilor socialismului în Cey
lon, ca și în alte țări asiatice și africane, 
este necesitatea unei puteri care să poată 
contrabalansa pe plan intern și, dacă se 
poate, elimina puterea preponderentă a 
intereselor economice străine". Firmele 
mici sau întreprinzătorii din jările slab 
dezvoltate nu pot să țină piept concu
renței unor trusturi internaționale ca 
„Shell’ sau firma „Coca Cola" Socialis
mul constituie deci unul din mijloacele 
de a împiedica dominarea economiei na
ționale de către capitalul străin.

Ceea ce explică mai departe popu
laritatea ideilor socialismului ca teorie 
politică și economică este năzuința ma
selor, cărora vechile noastre sisteme so
ciale le-au impus multă vreme un nivel 
de trai scăzut, de a-și ridica nivelul de 
trai.

Pentru a realiza acest obiectiv, ceylo- 
nezii consideră că pe tărîm economic sînt 
necesare planificarea investifiilor și o di
rijare a lor de către sfat, din cauza canti
tății mici de capital particular, a lipsei de 
inifiativă a întreprinderii particulare. De 
asemenea, și poate în primul rînd, din 
cauza nevoii de a schimba întreaga orien

gul rolelor, printre dinții mașinii de calibrat și șleiuit, pentru ca la capătul ei țevile să curgă una după alta. Aparatele dirijează întregul proces tehnologic : măsoară temperatura și „înștiințează" cuptorul, închid automat întreaga mașinărie in caz de avarie, controlează țevile de-a lungul drumului lor, veghind la buna ior calitate. Maistrul îmi povestește despre munca și ' gindurile laminatori-

Cind Walter Jenkins, principalul con
silier al președintelui la Casa Albă, a 
fost implicat la Washington într-un delict 
de moravuri, Goldwater a declarai că nu 
va spune nimic despre aceasta în mod 
public, dar Comitetul national al partidu
lui republican a difuzat săptămîna aceasta 
afișe electorale pe care scria „Johnson 
aprinde becul. Nu este de mirare că el a 
stins luminile In Casa Albă". (Johnson in
dicase să se facă economii de lumină la 
Casa Albă).

Totodată, tn numele „moralității", un 
comitet Goldwater a lansat un film tn 
care se făcea legătura dintre delicvenfa 
juvenilă, demonstrațiile pe străzi ale 
populafiei de culoare și pornografie și 
care avea scene jignitoare la adresa pre
ședintelui. Filmul acesta a daf nașfere 
unei controverse atît de mari, Incit în .cele 
din urmă senatorul Goldwater a cerut 
retragerea filmului.

lată deci motivele pentru care Gold
water pierde dezbaterea asupra moralită
ții în campania electorală. Cu elf s-a 
desfășurat mai departe lupta, cu atît mai 
mult a adoptat el tocmai oportunismul 
politic pe care pretinde că îl condamnă. 
In felul acesta, candidatul republican 
pierde o dispută care l-ar fi putuf ajuta 
mai mult decît oricare alia să cîșfige 
voturi. El are dreptate cînd afirmă că în 
jară exisfă un declin moral și o neliniște 
din această cauză, dar el și William E. 
Miller, candidatul la vicepreședinte din 
partea partidului republican, n-au făcut 
decît să agraveze maladia pe care au 
condamnat-o".

tare a unei economii coloniale pentru a 
deveni economia unei națiuni libere și a 
se organiza în sensul unei dezvoltări in
dependente. Pe tărîm social, clasele cele 
mai sărace nu pot, fără sprijin din partea 
stalului, să-și realizeze aspirațiile de a 
obfine o poziție mai bună în societate. 
Năzuinfa maselor spre dezvoltare econo
mică și spre emancipare socială explică 
popularitatea ideilor socialismului în Cey
lon și în multe alte fări.

Aspirafia spre socialism poate fi înțe
leasă ca o expresie a anumitor cerințe 
elementare ale poporului, în special ale 
păturilor sărace :

1. Ea este un strigăt de dreptate, cere
rea unor rînduieli mai bune în societate, 
protestul împotriva societății capitaliste 
care permite beneficii aproape nelimitate 
pentru cîțiva și este oarlpă în fafa mizeriei 
celor multi.

2. Ea exprimă cerința spre condifii mai 
bune de muncă înlr-o (ară în care munci
torul, pînă dăunăzi redus la statutul de 
șerb feudal, trebuie să obfină statutul de 
om liber cu dreplur proprii.

3. Ea exprimă cerinfa de a face să 
dispară inegalitafile în distribuirea venitu
rilor și în posibilitățile de dezvoltare.

4. Ea exprimă dorinfa celor lipsiți de 
privilegii, în special a copiilor de oameni 
săraci, de a ajunge la cultură și la dezvol
tarea capacităjilor personale.

In împrejurările actuale, socialismul 
reprezintă pentru un foarte mare număr 
de oameni o forjă morală. Cuvîntul „so
cialism" simbolizează speranțele cele mai 
nobile și cele mai scumpe pentru ei și 
pentru societate. Pentru ei este o forță 
care îi antrenează, viziunea unei lumi mai 
bune și mai fericite, lai pe plan interna
tional socialismul ar însemna zorii unei 
zile în care bunurile pămîntului ar fi pen
tru totdeauna la dispoziția oricui, indife
rent de rasă, culoarea pielei, clasa sau 
națiunea lui".

lor : aparatele automate le-au ușurat munca, dar le-au creat în schimb obligația de a stă- pîni mai bine tehnica nouă. O adevărată mișcare pentru cunoașterea și perfecționarea automatelor a luat naștere în această secție. In ultimii ani, laminatorii au perfecționat și mai mult aparatele. La despărțire, maistrul Țereteli m-a rugat să transmit un salut frățesc laminatorilor romîni.Luptei pentru sporirea producției, ridicarea productivității muncii, pentru oțel de bună calitate la un preț de cost cît mai scăzut îi consacră muncitorii de Ia Rustavi toată puterea de muncă și priceperea lor. La cuptoarele Siemens-Martin m-am întîlnit cu cunoscutul oțelar gruzin A- miran Panțulaia, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S. L-am surprins în fața cuptorului, în momentul cînd o cupă vărsa în cuptor fonta adusă de la furnale. Oțelarul a înscris apoi pe o tablă cifra 7 ; ceea ce însemna că brigada lui dăduse în acea zi 7 tone oțel peste plan. Ulterior am aflat că de la începutul anului brigada lui își depășise planul cu peste 800 de tone. „La noi — spunea el — fiecare minut e prețios. înainte vreme, multe din treburile pe care le fac azi mașinile le făceau oțelarii cu mîna. Era o muncă grea Acum, încărcarea-descăr- carea, după cum vedeți, se află în puterea mașinilor. Și totuși în mîna noastră stă putința de a da oțel și mai mult".In cele din urmă, oielarul gruzin a aruncat încă o privire asupra cuptoarelor care duduiau și s-a îndreptat liniștit spre punctul de comandă. Acolo, urmărind cadranele manome- trelor, semnalele becurilor multicolore, poți pătrunde cu privirile pînă în pîntecul cuptoarelor. Munca oțs- larilor de la Rustavi devine tot mai interesantă, mai spornică....E seară. Ne întoarcem în oraș : Pe fațadele unor clădiri strălucesc firme multicolore. Grupuri de stu- denți umplu cu o larmă veselă străzile. La RuBtavi funcționează un institut politehnic, zeci de școli medii și diverse școli profesionale.De departe se văd luminile uzinei*  Acolo curge oțelul caucazian.
Ambrozie MUNTEANÜ
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Corespondență din Paris

Votai
din parlamentul 
francez

ln ceafa rece a diminefii de miercuri, 
puțin după ce ceasurile electrice insta
late la încrucișările străzilor pariziene 
marcaseră orele 4. în capătul podului 
care leagă Piafa Concordiei de țărmul 
Senei, unde se înalță palatul Bourbon, 
trecătorii au putut remarca o agitație 
neobișnuită, chiar pentru această capi
tală atît de zgomotoasă. La această oră, 
cind zorii abia se pregăteau să mi
jească, părăseau incinta Adunării Națio
nale Franceze, după 12 ore de dezba
teri, toți cei ce participaseră sau asista
seră la discuțiile în jurul moțiunii de 
cenzură introduse împotriva politicii gu
vernamentale, în domeniul agriculturii, 
de către 51 deputați ai opoziției. De
scriind atmosfera dinainte de începerea 
dezbaterilor, moment ce se situează 
marți după-amiază la orele 16, „Le Fi- 
găro"'scria azi (miercuri — n. r.) dimi
neață : rar s-a văzut atîfa public în tri
bune, atîția deputați în incintă și atîfea 
forțe de ordine în jurul palatului 
Bourbon... Existau oare temeri pentru 
manifestații țărănești în capitală ? Să ne 
liniștim. Totul s-a petrecut în ordine".

Adevărul e că această primă moțiune 
de cenzură a legislaturii a stîrnit un mare 
interes in întreaga Franță, știut fiind că 
acțiunile revéndicative ale țărănimii fran
ceze au fost în ultima vreme mai pu
ternice ca oricînd.

Pe banca guvernamentală se aflau, 
alături de primul ministru Georges 
Pompidou, ministrul agriculturii, Edgar 
Pisani, precum și alți reprezentanți ai 
guvernului — Gaston Palewski, Giscard 
d’Estaing, Marc Jacquet, Christian Fou- 
chef, Pierre Messmer, Louis Jacquinot și 
Maurice Herzog.

Ședința a fost agitată, furtunoasă chiar. 
Președintele Chaban Delmas a trebuit 
să intervină adeseori, dînd dovadă de 
o mare energie, pentru a-i calma atît 
pe deputății majorității, cît și pe cei 
din opoziție. Opoziția a criticat guvernul 
pentru felul în care se preocupă de pro
blemele agriculturii pe plan intern, cît 
și pe plan extern. Klebert Loustau (socia
list) a subliniat că grupul său „s-a asociat 
moțiunii de cenzură deoarece recenta 
dezbatere agricolă nu a provocat redre
sarea politicii agricole a guvernului" și că 
„nemulțumirea agricultorilor este legiti
mă, deoarece nu se aplică legile votate 
de parlament".

A urcat apoi la tribună Pierre Abelin, 
președintele grupului parlamentar al cen
trului democratic M.R.P., care s-a refe
rit la situația agriculturii franceze în 
Piața comună. El a relevat : „Reticen
țele unora dintre partenerii noștri sînt 
regretabile, dar cum poate spera gu
vernul francez să-i convingă să aplice 
prețurile comune mai repede decît o 
prevede Tratatul de la Roma, de vreme 
ce el însuși nu aplică legea franceză ?" 
Deputatul comunist Hubert Ruffe a cri
ticat politica guvernului, declarînd : 
„Fiecare țăran muncitor este obligat să 
constate că o prăpastie separă promi
siunile cele mai solemne de realitate".

Ministrul agriculturii, Pisani, întrerupt 
adeseori, a precizat că guvernul este 
hotărît să „continue politica întreprinsă", 
remarcînd însă că „agricultorii au mo
tive grave de a fi neliniștiți”.

Răspunzînd din partea guvernului, pri
mul ministru Georges Pompidou a de
clarat că „agricultura franceză are ne
voie să-și reformeze structurile" și că 
„Franța a fost obligată să arunce în 
balanță toată greutatea sa. pentru ca 
partenerii ei să accepte să se angajeze 
pe calea Pieței comune unice".

Pusă la vot moțiunea de cenzură a 
fost respinsă cu 273 de voturi. 209 de
putați au votat în favoarea ei. Referin- 
du-se la această dezbatere ziarul „France 
Soir" scrie că este vorba de „cea mai 
mare cifră de voturi obținută de opoziție 
împotriva guvernului de la alegerea ac
tualei Adunări Naționale din noiembrie 
1962".

Tudor VORNICU I

De la corespondentul nostru

întoarcerea lui Gordon Walker de la WashingtonMiercuri s-a întors la Londra Patrick Gordon Walker, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, după o vizită de două zile la Washington. După cum au relatat agențiile de presă, în ultima zi a vizitei în S.U.Ä. Gordon Walker a avut o întrevedere cu președintele Lyndon Johnson. în aceeași zi, Walker l-a întîlnit din nou pe secretarul de stat, Dean Rusk, și a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant, în cursul căreia l-a încredințat pe acesta că noul guvern britanic va continua să sprijine O.N.U. ca și guvernul precedent.După întrevederea cu președintele Johnson în cadrul unei conferințe de presă, ministrul britanic a declarat că „schimbările politice din Anglia, ca urmare a victoriei în alegeri a laburiștilor, nu vor antrena nici o înrăutățire a relațiilor anglo-ameri- cane". De asemenea, el a arătat că a discutat cu președintele S.U.A. o serie de probleme pe marginea a- cordurilor de la Nassau din 1962 — (în baza cărora S.U.A. se angajează să furnizeze rachete „Polaris" Angliei), dar a refuzat să precizeze amănunte.In legătură cu proiectul american de creare a forțelor nucleare multilaterale în cadrul N.A.T.O., ministrul britanic a precizat că „guvernul laburist n-a' luat încă o hotărîxe a- șupra acestui proiect". El a adăugat că „asupra acestei probleme, pre

INCIDENTELE 
BOLIVIA

© După Oruro-Santa Cruz
• Memoriu prezentat 
președintelui Estenssoro
• Muncitorii se solida
rizează cu studențiiLA PAZ 28 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă relatează că situația din Bolivia continuă să se agraveze ca urmare a valului de demonstrații antiguvernamentale organizate de studenții din diferite o- rașe. Potrivit agenției France Presse, cele mai grave incidente s-au petrecut marți în orașul Santa Cruz unde 54 de persoane, dintre care 30 studenți, au fost rănite, iar un tînăr a fost ucis. Manifestanții au atacat diferite clădiri guvernamentale și au incendiat biroul Serviciului de informații al Statelor Unite. Cifre neoficiale indică faptul că în urma ciocnirilor cu poliția, care au avut loc în decurs de o săptămînă în diferite orașe boliviene, numărul victimelor se ridică la 6 morți și 119 răniți.Intr-un comunicat dat publicității de Ministerul de Interne al Boliviei s-a anunțat că guvernul va reprima cu' severitate „orice activități subversive“ și va face să fie respectată cu strictețe „starea de asediu“ instituită în țară. Cu toate acestea, într-un memoriu înaintat președintelui republicii, organizațiile studențești au declarat că vor continua demonstrațiile pînă cînd guvernul va anula starea de asediu, va desființa poliția politică și va respecta libertățile organizațiilor sindicale și parlamentare.După cum transmite agenția U.P.I., două regimente de infanterie au fost trimise miercuri spre centrul minier Oruro într-o încercare de a împiedica pe mineri să se alăture studenților. Agenția menționează că

ÎNTREVEDERE A. KOSlGHIN-
SUVANNA FUMMÄ

MOSCOVA 28 (Agerpres). — A. Kosîghin, președintele Consiliului- de Miniștri al U.R.S.S., a primit pe prințul Suvanna Fumma, primul ministru al regatului Laos, aflat în trecere prin Moscova. La convorbire a asistat A. Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S. Miercuri, Suvanna Fumma a părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre patrie.

cum și asupra reorganizării N.A.T.O. cît și în ce privește o eventuală re- negociere a acordurilor de la Nassau, guvernul britanic are nevoie de timp de gîndire". In același timp, Walker și-a exprimat părerea că „între S.U.A. și Anglia s-a stabilit o largă identitate de interese". La rîndul său, Dean Rusk a declarat ziariștilor — „interesele noastre (ale S.U.A. și Angliei — n.n.) merg împreună... Noi ne aflăm la un început bun".Comentînd vizita ministrului de externe britanic în S.U.A., agenția France Presse scrie, citind cercurile oficiale americane, că „discuțiile pe care acesta le-a avut la Washington cu președintele Johnson și cu secretarul de stat Dean Rusk au fost extrem de utile, în măsura în care ele au permis un schimb de vederi foarte complet asupra celor peste 30 de probleme privind situația internațională".Discuțiile purtate la Washington sînt considerate aici ca avînd un caracter preliminar, urmînd ca ele să fie continuate la nivel înalt, cu prilejul viitoarei vizite a premierului britanic Wilson la Washington, care se crede că va avea loc curînd după alegerile prezidențiale de la 3 noiembrie din S.U.A. „Convorbirile de luni și marți au fost doar exploratoare — scrie ziarul „Times*  în- tr-o corespondență din Washington — și după întîlnirea sa cu președin-

PARIS. Un comunicat oficial al guvernului francez a anunțat că guvernul Republicii Franceze și guvernul R. P. Albania au convenit să. ridice la rangul de ambasade legațiile lor respective de la Tirana și Paris.NEW YORK. Reprezentantul permanent al Cambodgiei la O.N.U.,, W. Sonn, a înmînat președintelui Consiliului de Securitate comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Cambodgiei din 24 octombrie și declarația guvernului cambodgian din 25 octombrie 1964. în aceste documente se protestează împotriva unor noi acte agresive săvîrșite de trupele sud-vietna- meze șL aviația americano-sud-vietna- meză pe teritoriul Cambodgiei.BONN. La 27 octombrie, ministrul turc al muncii, B. Ecevit, care întreprinde o vizită oficială în R. F. Germană, pentru a studia condițiile de muncă ale celor 85 000 de muncitori turci aflați .în Germania occidentală, a fost primit de ministrul de interne al R. F. Germane, Hermann Hoecherl.

Studenți și muncitori bolivieni demonstrează împreunăminerii au adresat un „ultimatum“ președintelui Estenssoro în care declară că se vor alătura „răscoalei populare a studenților“ dacă guvernul nu va ridica „starea de asediu“. Unul din posturile de radio aflate în mîinile minerilor a anunțat că în rîndurile minerilor din localitățile Catavi, Llallagua și Siglo Veinte a fost decretată „starea de urgență“ în pregătirea unui marș asupra orașului Oruro.în capitala Boliviei s-a făcut cunoscut că prefecții orașelor Oruro și Sucre au fost înlocuiți dar, potrivit agenției U.P.I., „nu există nici o indicație că „starea de asediu", impusă luna trecută, va fi ridicată“. Totodată, poliția din La Paz a efectuat o descindere la locuința fostului vicepreședinte al Boliviei, Jüan Le- chin, lider al puternicului sindicat al minerilor, dar acesta nu a putut fi găsit. Autoritățile au arestat pe unul din adjuncții lui Lechin, Rolando Requena, membru al Congresului, care, în ciuda imunității sale parlamentare, a fost bătut și întemnițat.

La Lusaka (Zambia) s-a pus 
piatra fundamentală a clădirii 
Colegiului pentru pregătirea de 
specialiști' în domeniul valorifi
cării resurselor naturale. In fotografie : Studenți ai școlii superi
oare agricole din Lusaka.

Președintele Gürsel despre relațiile turco-sovieticeANKARA 28 (Agerpres).---- -„Stabilirea de relații prietenești cu U.R.S.S. ar fi în folosul ambelor țări“, a declarat președintele Republicii Turce, generalul Cemal Gürsel, în cadrul unui interviu acordat presei.Referindu-se la apropiata vizită la Moscova a ministrului turc de externe, Erkin, șeful statului a arătat că Turcia depune eforturi pentru a

Preocupări la început de drum...Dl. Gordon Walker în preajma întrevederilor de la Washingtontele în cadrul căreia problemele a- părării nu au fost discuțate, dl. Gordon Walker a spus că puncțul de vedere al partidului său asupra propunerilor inițiale privind forțele multilaterale nu s-a schimbat, de cînd a venit la putere. Acest lucru, arată ziarul, nu a surprins oficialitățile a- mericane, care au fost mai mult sau mai puțin satisfăcute, ascultînd a- ceastă expunere a secretarului britanic pentru afacerile externe". La rîndul său, ziarul „Times" scrie : „In exploratoarea lor trecere în revistă a intereselor comune... se pare că ambele părți au găsit, potrivit înseși cuvintelor secretarului britanic pentru afacerile externe, o largă identitate de interese și vederi". In ciuda caracterului limitat al convorbirilor de la Washington, afirmă ziarele, ministrul de externe britanic a luat un „start bun".
Liviu RODESCU

SEMNAREA
DECLARAȚIEI COMUNE■>

POLONO-MONGOLEVARȘOVIA 28. — Corespondentul Agerpres Gh. Gheorghiță transmite : La încheierea vizitei în Polonia a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Mongole, condusă de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol și președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, la 28 octombrie a avut loc la Varșovia un miting. A.u luat cuvîntul Wladyslaw Gomulka, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P. și J. Țedenbal.In aceeași zi a fost semnată declarația comună polono-mongolă.
India: Premierul Shastri 
despre obiectivele 
celui de-al 4-lea 
cincinalDELHI 28 (Agerpres). — La 27 octombrie s-a deschis la Delhi o ședință de două zile a Consiliului național de dezvoltare. Consiliului i-a fost prezentat spre examinare proiectul celui de-al 4-lea plan cincinal de dezvoltare a Indiei. La ședință, primul ministru Shastri a rostit o amplă cuvîntare, în care a relevat necesitatea dezvoltării sectorului de stat. După ce a subliniat că obiectivul celui de-al 4-lea plan cincinal îl constituie asigurarea unei vieți mai bune pentru popor, primul ministru a arătat că stabilitatea economiei nu poate fi asigurată „fără o îmbunătățire a conducerii agriculturii și industriei, fără control asupra' prețurilor și fără sistem de repartiție mai echilibrată“. Una dintre problemele primordiale care stau în fața țării, a spus el, o constituie sporirea producției agricole. Șeful guvernului indian a comunicat că va fi înființat un consiliu național de planificare.
stabili relații.bune cu.vecina, sa. din nord. Președintele Gürsel a subliniat că intensificarea schimburilor culturale și comerciale va asigura apropierea celor două țări.
Schimb de informații 
meteorologice
Moscova — WashingtonMOSCOVA 28 (Agerpres). — Miercuri, 28 octombrie, orele 12 (ora Moscovei) între centrele meteorologice internaționale din Moscova și Washington a început schimbul regulat de informații meteorologice. A- cest schimb de informații, relatează agenția TASS, are loc ca urmare a acordului privind colaborarea tehni- co-științifică dintre Uniunea Sovietică și S.U.A.

SEMNIFICAȚIA 
FESTIVITĂȚILOR 
DE LA SALONIC

Grecia a sărbătorit miercuri 
împlinirea a 24 de ani de la in
trarea sa în cel de-al doilea 
război mondial. La 28 octombrie 
1940 poporul grec a respins ca
tegoric ultimatumul Italiei cu acel 
lapidar „ohi“ (nu) care a intrat 
în istoria sa, refuzînd trupelor 
fasciste italiene să treacă prin te
ritoriul său. In urma atacului a- 
cestora, Grecia a fost silită să in
tre în cel de-al doilea război 
mondial.

Ziua de 28 octombrie a însem
nat începutul rezistenței națio
nale antifasciste a Greciei, a de
venit a doua sărbătoare naționa
lă, ca importanță, a acestei țări.

In cursul dimineții de miercuri 
a avut loc la Salonic o paradă 
militară la care au asistat primul 
ministru Papandreu, membri ai 
guvernului și alte persoane ofi
ciale.

Referindu-se la acest eveni
ment, ziarul guvernamental „E- 
lefteria“ scrie că lupta de atunci 
nu a constituit numai opoziția 
față de atacul contra integrității 
țării, ci și speranța luminoasă că 
prin ea se va făuri un viitor mai 
bun.

AI. GHEORGHIU

Corespondență din Roma

Actualități politice italieneMiercuri s-a încheiat în Italia prezentarea listelor de candidați pentru noile consilii comunale și provinciale. Campania electorală pentru alegerile administrative de la 22 noiembrie Intră astfel într-o nouă fază.In legătură cu aceasta, agenția de presă a Partidului socialist al unității proletare a difuzat o știre care face bilanțul listelor comune prezentate în localitățile unde se votează pe baza legii majoritare (care favorizează alianțele electorale), adică în cele cu o populație sub 5 000 de locuitori. „Numărul listelor unitare P.C.I.—P.S.I.—P.S.I.U.P., se arată în știrea respectivă, depășește cu mult pe cel ale Centrului-stînga, ele fiind într-un raport care se poate aprecia de 5 la 1 și poate mai mult". în diverse cazuri —: arată agenția citată — acordurile tripartite au cuprins regiuni întregi, ca în Piemont, Toscana sau largi zone ca Lombardia, Sicilia, Sardinia și alte provincii.
★Ministrul trezoreriei al Italiei, Emilio Colombo, care a participat la reuniunea trimestrială a celor șase miniștri de resort din Piața comună, care a avut loc în Berlinul occidental, s-a întors la Roma. El a declarat că în cadrul reuniunii s-au exa-

Conferința adjuncțiior 
miniștrilor poștelor 
și telecomunicațiilor 
din țările socialistePEKIN 28 (Agerpres). — La 27 octombrie s-a încheiat la Pekin Conferința adjuncțiior miniștrilor poștelor și telecomunicațiilor din țările socialiste, membre ale Organizației de colaborare în domeniul poștelor și telecomunicațiilor. Conferința a discutat probleme legate de activitatea organizației. Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă de unitate și prietenie.Ciu En-lal, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit la 27 octombrie delegațiile țărilor participante la conferință, printre care și delegația R. P. Romîne, în frunte cu Grigore Marin, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.

LONDRA. La Londra a avut loc o mare demonstrație la care au participat reprezentanți ai opiniei publice londoneze și din Guyana Britanică. Demonstranții s-au îndreptat spre clădirea Ministerului pentru problemele Commonwealth-ului și coloniilor, undo au prezentat autorităților o petiție, ce- rînd eliberarea tuturor deținuților politici din Guyana Britanică și anularea planului de reforme constituționale, care a fost impus poporului din această colonie de fostul guvern conservator.
BERLIN. Marți a încetat din viață, la Berlin, în vîrstă de 63 de ani, cunoscutul scriitor Willi Bredel, președintele Academiei Germane de Arte.
BRUXELLES. La Bruxelles, în prezența reprezentanților permanenți ai celor șase țări membre ale Pieței comune și a ambasadorului Turciei, Oguz Goekmen, delegat permanent al Turciei pe lîngă Piața comună, a avut loc schimbarea instrumentelor de ratificare a a- cordului privind asocierea Turciei la Piața comună. Acordul a fost semnat

Ecouri la măsurile economice 
anunțate de guvernul englezPARIS 28 (Agerpres). — Măsurile luate de cabinetul Wilson pentru redresarea situației economice engleze au stîrnit la Paris, ca de altfel în toate capitalele occidentale, emoție, o stare de îngrijorare și chiar proteste vehemente. A- nalizîndu-le, cei mai mulți observatori consideră că atît țările Pieței comune, cît și cele din Asociația europeană a liberului schimb, vor a- vea de suferit. Doar țările Common- wealthului, în general exportatoare către Marea Britanie de materii prime, sînt oarecum ferite.Comentatorii constată că „pentru moment țările care fac comerț cu Marea Britanie trebuie să suporte sacrificiile" („Le Monde“), că „măsurile protecționiste ce au fost luate la Londra vor afecta fără îndoială mult comerțul internațional și sînt contrare spiritului marii negocieri care se poartă actualmente la GATT — aceea a „rundei Kennedy“ („Les Echos“), și, în sfîrșit, că „guvernul laburist trebuie să inaugureze o politică de austeritate, datorită guvernului care l-a precedat.

★LUXEMBURG 28 (Agerpres). — Și țările membre ale Comunității Economice a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) au primit cu îngrijorare măsurile engleze. In legătură cu stabilirea unei suprataxe de 15 la sută 

minat problemele economice ale Pieței comune și s-a ajuns la concluzia că tendințele inflaționiste din interiorul Pieței comune continuă să se manifeste.Presa italiană de miercuri acordă spații ample comentariilor pe marginea declarațiilor făcute de Colombo la reuniunea din Berlinul occidental. El a trecut în revistă situația economiei italiene, arătînd că a- ceasta manifestă tendința de a se îmbunătăți față de situația din anii 1962—1963. Colombo a observat, însă că, dacă prețurile la produsele cu ridicata au înregistrat o oarecare stabilitate, ramîn în continuare dificultățile legate de creșterea prețurilor la consumator.
Octavian PALLER

După detonarea bombei atomice 
în R. P. ChinezăLONDRA 28 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Angliei a declarat că guvernul britanic nu se opune, în principiu, ideii formulate de secretarul general al O.N.U., U Thant, în legătură cu o conferință a celor cinci puteri nucleare (S.U.A., U.R.S.S., Marea Britanie, Franța șiR. P. Chineză). El a adăugat că atitudinea definitivă a guvernului său va fi luată după consultări cu aliații Angliei, îndeosebi cu Statele Unite. Citind surse oficiale americane, a- genția France Presse relatează că în cadrul convorbirilor pe care ministrul afacerilor externe britanic, Gordon Walker, le-a avut la Washington cu secretarul de stat alS. U.A., Dean Rusk, el „a apărat punctul de vedere... potrivit căruia detonarea unui dispozitiv nuclear de către China populară la 16 octombrie face admiterea Pekinului la Națiunile Unite mai necesară decît oricînd“.La conferința de presă ținută la Washington, ministrul de externe britanic a declarat, răspunzînd unei întrebări, că sub guvernul laburist, ca și în timpul guvernului conservator anterior, Anglia va vota pentru admiterea Chinei comuniste la Națiunile Unite.

★WASHINGTON 28 (Agerpres). — Associated Press transmite că purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Robert McCloskey, 
la Ankara la 12 septembrie 1963 și va intra în vigoare la 1 decembrie a.c.

NEW YORK. Reprezentantul permanent al Greciei la O.N.U., Dimitri Bitsios, a adresat Consiliului de Securitate o scrisoare în care arată că la 22 octombrie două avioane militare a- parținînd forțelor aeriene ale Turciei au violat spațiul aerian al Greciei în regiunea insulei Mytilini.
SANTIAGO DE CHILE. Forțele de stingă au obținut majoritatea cu prilejul alegerilor sindicale care au avut loc Ia minele carbonifere „Lota“ și „Schwanger““ din provincia Concepcion. La-mina Schwanger au fost aleși patru comuniști și un democrat-creș- tin, iar la mina Lota trei comuniști, un socialist și uh democrat-creștin.
OTTAWA. Ministrul de externe al Canadei, Paul Martin, a anunțat că 18 j țări vor participa la o conferință care | urmează să aibă loc săptămînă viitoa- î re în capitala Canadei „pentru a exa- ’ mina problemele practice și tehnice ale operațiunilor în scopul menținerii păcii". 

la importurile în Anglia, înalta autoritate a C.E.C.O. a dat publicității o declarație în care se arată că măsurile adoptate de guvernul britanic „constituie o barieră serioasă în calea schimburilor comerciale“.
★OTTAWA 28 (Agerpres). — Intr-o știre din Ottawa agenția France Presse scrie că cercurile guvernamentale și economice au primit fără entuziasm anunțarea de către autoritățile britanice a introducerii unei suprataxe vamale, dar sînt mulțumite că această măsură nu afectează materiile prime și produsele- agricole. Experții consideră că aproximativ o treime din exporturile canadiene spre Marea Britanie vor fi afectate de noile taxe vamale.
★HELSINKI 28 (Agerpres). — La ședința Comitetului economic al Consiliului nordic, (alcătuit din reprezentanții Danemarcei, Norvegiei, Suediei și Finlandei), care a avut loc la Helsinki, a fost criticată ho- tărîrea Angliei de a majora cu 15 la sută taxele vamale la numeroase mărfuri importate. T. A. Wiher- heimo, ministrul comerțului și industriei al Finlandei, a declarat că hotărîrea guvernului englez va crea dificultăți suplimentare pentru exporturile finlandeze.

„COSMOS - 50“MOSCOVA 28 (Agerpres). — I« Uniunea Sovietică a fost lansat miercuri un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-50“. Pe bordul satelitului a fost instalată aparatură științifică, destinată continuării cercetărilor spațiului cosmicSatelitul s-a plasat pe orbită, avînd următorii parametri : perioada inițială de rotație — 88,7 minute; distanța maximă față de suprafața Pămîntului (la apogeu) — 241 km { distanța minimă de la suprafața Pămîntului (la perigeu) — 196 km.In afara aparaturii științifice, pe satelit mai există : un radioemițător care funcționează pe frecvența 19,996 MHz; un sistem radio pentru măsurarea cu precizie a elementelor orbitei ; un sistem radio- telemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor privind funcționarea mecanismelor și a aparaturii științifice. Aparatura instalată pe satelit funcționează normal.

referindu-se la ’ propunerea lui U Thant, secretarul general al O.N.U., ca S.U.A., U.R.S.S., Marea Britanie, Franța și China' comunistă să se întrunească anul viitor a declarat : „Căile pentru un dialog sînt deschise“.După explozia dispozitivului nuclear chinez, a spus el, Departamentul de Stat a aflat că în numeroase regiuni din lume s-a exprimat dorința ca Statele Unite șl celelalte puteri să aducă China în „comunitatea națiunilor“. Aceasta s-ar putea întîmpla în cadrul conferinței dezarmării de la Geneva. Purtătorul de cuvînt a afirmat că el nu știe ce procedură tehnică sau juridică trebuie să fie folosită pentru invitarea Chinei la Geneva, însă a adăugat că, în cazul cînd majoritatea membrilor conferinței dezarmării vor dori să stea de vorbă cu China comunistă, este sigur că se va găsi un mijloc și desigur că Statele Unite vor fi de acord.Intr-o declarație făcută la Narran- gansett (Rhode Island) senatorul democrat, John Pastore, președintele Comisiei pentru ■ energia atomică a Congresului S.U.A., a arătat că Franța și China comunistă vor trebui pe viitor să facă parte din orice acord nuclear la care vor adera S.U.A. și că Statele Unite ar trebui să ia o inițiativă pentru realizarea acestui obiectiv. Orice acord nuclear la care nu ar participa Pekinul și Franța ar fi inutil — a adăugat Pastore.
★PARIS 28 (Agerpres). — In recenta sa conferință de presă, ministrul informațiilor al Franței, Alain Peyrefitte, a declarat că „detonarea dispozitivului atomic chinez constituie un eveniment important“. Totodată, după cum menționează agenția France Presse, Peyrefitte a subliniat că „cele cinci țări înzestrate, sau be cale de a fi înzestrate cu armament nuclear, sînt tocmai cele pe care Carta de la San Francisco le-a stabilit drept membre permanente ale Consiliului de Securitate“.

Succesorul 
lui Ikeda va fi desemnat 
pînă la 10 noiembrieTOKIO 28 (Agerpres). — Liderii partidului liberal democrat din Japonia (partid de guvernămînt) continuă convorbirile în vederea rezolvării crizei provocate de demisia, din motive de boală,, a lui Hayato Ikeda din postulde \ prim-ministru. S-a hotărît ca desemnarea succesorului lui Ikeda să aibă loc pînă la 10 noiembrie.
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