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adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor 

de mașini ÎN NOUL CINCINAL
Lumini in noapte... Gi
gantica insulă plutitoare 
desenează 
viitorului

Porțile

parcă linia 
baraj de la 
de Fler

Foto : Gh. Amuza

• Peste 100 tipuri noi de mașini și instalații

• Calitate înaltă, diversificare accentuată • în-

Septembrie. Soare calm. Ne aflăm 
din nou pe malul Dunării care se 
răsfață în aur, de la Orșova și 
la Sulina. Dar liniștea fluviului e 
vizorie.

încleștarea de la Porțile de 
urmărită pe vasta tablă de șah a flu
viului, ni se pare o fantastică partidă, 
jucată cu mișcări ample și premedi
tate, între om — care deține albele, 
și între geologie — apă, rocă, pă- 
mînt, redutabilele piese negre. Miș
cările sînt concepute pe o mare su
prafață, între puncte care depășesc 
incinta propriu-zisă a șantierului, a- 
vînd însă în vedere, ca niște adevă
rate linii de forță, tocmai concentra
rea de energie de aici.

Vom nota cîfeva asemenea mișcări : 
Este vorba de o mișcare de șah,

pînă 
pro-

Fier,

tre specialiștii din industrie și din agricultură 
o strînsă colaborare • în atenție

de schimb

,O sarcină deosebit 
de importantă pusă de 
partid în fața indus
triei noastre construc
toare de mașini o con
stituie înzestrarea a- 
griculturii socialiste cu 
tot mai multe mijloa
ce tehnice moderne. 
Această ramură, ea 
însăși aflată în plină 
dezvoltare, a asigurat 
agriculturii în perioa
da 1948—1965 peste 
de tipuri de mașini 
utilaje, contribuind 
ridicarea continuă 
gradului de mecani
zare a lucrărilor la 
principalele două cul- 

. *■'iri : grîu și porumb.
în anii viitorului 

cincinal, uzinele noas
tre vor trebui să li
vreze agriculturii pes
te 100 de noi tipuri de 
mașini și utilaje, pre
cum și 8 tipuri de in
stalații. Primul an al 
cincinalului îi va găsi 
pe muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din 
acest sector bine pre
gătiți. Ei au dovedit 
aceasta în timpul re
centelor dezbateri ale 
cifrelor de plan pe 
1966, care au prilejuit 
o analiză aprofundată, 
multilaterală a căilor 
și posibilităților de 
creștere a producției 
și ridicare a calității 
mașinilor agricole.

Noile sarcini trasate 
de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului 
sînt pe cît de ample, 
pe atît de mobilizatoa
re. Nu este vorba nu
mai de o sporire can
titativă a producției, 
ci și de obiective noi 
în esența lor : trebuie 
asimilată o gamă largă 
de utilaje diversificate, 

completeze ac-

80 
și 
la 
a

tualul sortiment de ma
șini șl utilaje agricole, 
să asigure un grad ridi
cat de mecanizare a 
celor mal diferite lucrări. 
Inclusiv în zonele de 
deal șl de munte. Pen
tru realizarea lor la 
termen este necesar 
ca ministerul nostru, 
institutele de proiec
tări și conducerile u- 
zinelor să ia încă de 
acum, în strînsă co
laborare cu specialiștii 
din agricultură, o se
rie de măsuri.

Ca și în întreaga e- 
conomie, în construc
ția de mașini agricole 
efortul principal tre
buie îndreptat cu con
secvență — așa cum 
se subliniază în docu
mentele Congresului 
partidului — în direc
ția îmbunătățirii cali
tății produselor. Este 
necesar ca nu numai uti
lajele de bază, ci toate 
sortimentele din produc
ția curentă să corespun
dă pe deplin cerințelor 
agriculturii tării noastre, 
începînd cu proiecta
rea, întreaga muncă a 
constructorilor de ma
șini agricole trebuie 
să fie subordonată a- 
sigurării diversificării 
și lărgirii domeniului 
de folosire a utilaje
lor. In unele cazuri 
este posibilă — și chiar 
indicată — universali
zarea utilajelor agri
cole. Aceste cerințe, 
care reflectă tendința 
cea mai modernă în 
construcția de mașini 
agricole, rezultă din 
necesitatea mecaniză
rii a noi lucrări, pre
lungirii duratei de 
exploatare a utilajelor 
într-o campanie agri
colă și scurtării pe-

rioadei 
a lor. 
tregii economii, aceas
ta înseamnă posibili
tatea de a fructifica 
din plin, în sensul 
creșterii producției a- 
gricole, un plus de 
multe milioane de lei. 
Elocvent este, din a- 
cest punct de vedere, 
următorul exemplu : 
inițial, combina de re
coltat cereale putea fi 
utilizată doar 10—15 
zile pe an, în timp ce 
o serie de alte lucrări 
se efectuau manual. In 
ultimii ani, acestei 
mașini i s-au adaptat 
diferite dispozitive cu 
ajutorul cărora pe
rioada de utilizare a 
ei s-a prelungit sub
stanțial. Este cît se 
poate de evident că 
preocupările în acest 
domeniu trebuie să fie 
continuate cu mai 
multă perseverență în 
viitorul cincinal.

Specialiștii — între 
care cei ai întreprin
derii de proiectări și 
prototipuri — trebuie 
să cunoască în amă
nunt cerințele agricul
turii privind funcțio
narea, construcția, mo
dul și condițiile de ex
ploatare a mașinilor 
care se vor asimila și 
vor intra în dotarea 
sectorului agricol, să 
depună eforturi sporite 
în direcția stabilirii 
soluțiilor pentru uni
versalizarea acestora. 
Ei sînt datori să 
conlucreze sistematic 
cu cadrele tehnice 
ale Institutului de cer
cetări pentru mecani
zarea agriculturii, știut 
fiind că numai astfel 
munca de cercetare și 
de introducere în pro
ducție a noului, veri
ficarea temeinică a 
posibilităților de fa
bricație și de folosire 
a noilor produse, pot 
da bune rezultate.

Stabilirea celor mal 
moderne șl în .același 
timp necesare tipuri de 
mașini șl utilaje trebuie 
să fie însoțită de pre
ocuparea pentru scurta
rea duratei de realizare 
a prototipurilor, a omo
logării șl accelerarea 
fabricației de serie.

de amortizare 
Pe planul în-

piesele

REGIUNEA BUCUREȘTI De aminari
de la o zi la alta?

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

In regiunea București se lucrea
ză de zor la strînsul recoltelor și 
semănatul culturilor de toamnă. 
Este anotimpul care cere o mare 
concentrare de forțe din partea 
celor ce muncesc pe ogoare. 
Nici o lucrare nu poale șl nu trebuie 
să fie amînafă de azi pe mîine. 
Despre rezultatele obținute pînă 
acum ne-a vorbit tov. Gheorghe 
Drăgan, de la consiliul agricol re
gional :

„Unitățile agricole din regiune 
au de semănat în această toamnă 
aproape 600 000 ha cu grîu, orz, 
secară și culturi furajere. In po
fida faptului că se muncește în 
condiții mai grele decît în anii tre- 
cuți, pînă la 24 septembrie 
s-au efectuat arături pe 75 la 
sută din suprafețele prevăzute, s-a 
pregătit patul germinativ pe 352 000 
ha teren și au fost semănate 
286 000 ha".

Suprafața însămînțată este destul 
de mare. Dar în spatele acestei

ascund diferențe serioasecifre se
de la un raion Ja altul în ce pri
vește ritmul de lucru. In timp ce 
cooperativele agricole din raioa
nele Alexandria, Drăgănești-Vlaș- 
ca, Zimnicea, Giurgiu au semănat 
griul pe 48—54 la sută din supra
fața prevăzută, cele din raioanele 
Oltenița, Călărași și Videle au 
realizat această lucrare numai în 
proporție de 34—38 la sută. Cauza : 
în unele unități munca nu este bine 
organizată, nu se folosesc toate 
forțele existente pentru eliberarea 
și pregătirea terenului.

Printre cooperativele agricole în 
care semănatul s-a desfășurat un 
timp cu mult sub posibilități sînt 
și cele din raionul Urziceni. Des
pre măsurile întreprinse pentru 
remedierea acestei situații, iată ce 
ne-a spus tov. Mircea Crăineanu, 
președintele consiliului agricol 
raional :

„Birou? comitetului raional de 
partid și consiliul agricol au ana-

Pe șantierul noului port din Constanța
Foto : M. Andreescu

pe o lungime de 792 km, efectuată în 
amonte, între Galați și Gura Văii, 
sub conducerea unui grup de oameni 
îndrăzneți și experimentați. Piesa, ur- 
mînd înfr-adevăr drumul unei ture de 
șah, cîntărește 1 300 de tone și a fost 
construită, vreme de cîfeva luni, la 
șantierele navale de la Galați. Este 
un fel de potcoavă plutitoare. Văzu
tă de sus, pare un gigantic U de 
metal, scris pe apa Dunării, dominînd 
zările cu cele patru mari turnuri de 
cîte 27 metri înălțime și de aproape 
doi metri în diametru. Nu s-a mai 
văzut nicicînd pe fluviu o asemenea 
ambarcațiune.

Cursa a fost prin ea însăși specta
culoasă și se cuvine s-o notăm, după 
jurnalul de bord, 
va precizări :

Cum să strecori 
tre cotele dificile 
constituie uneori un examen pentru 
mulți dintre navigatori ? S-a consti
tuit deci un comandament special, 
pus sub răspunderea căpitanului Ion 
Merișan, „veteran" al navigației pe 
Dunăre, om care cunoaște firul apei, 
ca și accidentele de la fund, cu ochii 
închiși. Comandantul a studiat totuși 
încă o dată traseul. A luat deci în 
considerare, pe o nouă tablă de șah, 
tendința apelor Dunării între 
septembrie, perioada în care trebuia 
să se execute mișcarea. Știa pe de 
rost cele cîfeva praguri subterane, de 
la km 252, 271, 632, adică cele trei 
praguri de la Alvănești, Topalu, Ce
lei, care dau de furcă navelor în vre
mea cofelor joase. Le-a studiat încă 
o dată, apreciind noutatea manevrei. 
Mai erau, în plus, cele două poduri 
— Cernavodă și Giurgiu-Ruse. A 
pornit.

...Se afla la comanda remorcherului 
„Lugoj" în dimineața zilei de 13 sep
tembrie, cînd a ordonat, prin mega
foane, pornirea. Și-a conectat instan
taneu motoarele și remorcherul „Cîm- 
pina", cel de-al doilea cărăuș al am
barcațiunii. Ultimul fluturat de batis
te... Erau constructorii, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care au creat 
această ciudată piesă de șah, prima 
tură de oțel pe care Galațiul o tri
mite în înfruntarea de la cataracte. 
Pe această tură, reprezentantul con
structorilor, inginerul Costel Rapofan. 
Cine este acest tînăr? Are, ca ex
periență, chiar vîrsta navei. După ab
solvirea Institutului politehnic Galați, 
a trecut să lucreze, imediat, pe chiar 
platforma plutitoare destinată lucră
rilor de oprire a fluviului la Porțile 
de Fier. A urmărit construcția platfor
mei clipă de clipă, de la linia ab
stractă de‘ pe hîrtia de calc, pînă la 
echivalentul ei în volum. Este prima 
și poate cea mai generoasă emoție 
pe care i-au dăruit-o profesia și șan
tierul. Este, în același timp, prima și 
cea mai generoasă emoție de cursă 
pe care a înfreprins-o pe fluviu. El 
a dus, investit cu răspunderea a mii 
de oameni, darul Galaților spre Por
țile de Fier.

In ziarul de azi
G PE FIRUL ARIADNEI 
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In sectorul relon al Fabricii de ciorapi din Sibiu Foto : R. Costln

Uzat cauzele care făceau ca semă
natul să se execute în ritm nesa
tisfăcător. S-a constatat că o 
mare parte din tractoare erau fo
losite la alte lucrări. Au fost luate 
măsuri ca tractoarele care acțio
nează tocătorile de nutreț să fie 
înlocuite cu motoare stabile de 
la irigat ; organizîndu-se mai bine 
transportul cu atelajele și camioa
nele din cooperative, o parte din 
tractoare au fost eliberate, puțind 
fi astfel folosite la arat și semănat.

PODUL ÎȘI DESCHIDE LARG 
ARCUL...

...Au trecut de Cernavodă. Se na
vighează și noaptea. Dantelăria ele
gantă a podului lui Anghel Saligny 
a rămas în urmă, într-un amurg lu
xuriant, aruncat peste cele două 
luri, ca un curcubeu.

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a Il-a)

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 28 septembrie a.c. a 

avut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Con
stanța Crăciun, Mihai Gere și Ilie 
Murgulescu — vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore G-ea- 
mănu — secretarul Consiliului de 
Stat, Petre Borilă, Anton Breiten-

hofer, Ion Cosma, Vasile Daju, 
Constantin Drăgan, Suzana Gîdea, 
Athanase Joja, Ion Popescu-Puțuri, 
Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs 
și Vasile Vîlcu, membri ai Consi
liului de Stat.

Au fost adoptate mai multe de
crete privind organizarea activită
ții unor instituții centrale de stat.

Consiliul a rezolvat apoi lucră
rile curente.

Principalii beneficiari: copiii
Prof. dr. 

Alfred D. RUSESCU

în legătură cu Congresul de pediatrie

In cadrul disciplinelor medicale, 
pediatria are un rol deosebit : îi 
revine sarcina ocrotirii unei treimi 
din populația țării, anume a co
piilor, de la naștere pînă la sfîrși- 
tul adolescenței. în ultimele două 
decenii, în țara noastră a fost 
creată o largă rețea de asistență 
și supraveghere medicală a copi
lului, încadrată cu personal califi
cat. Numărul pediatrilor s-a ridicat 
de la 180, cîți existau înainte de 
1944, la peste 1 200. în Capitală, de 
pildă, unde zeci de ani a funcțio
nat doar un'singur spital de copii 
cu 80 de locuri, avem astăzi 11 
spitale de copii cu 1 500 de locuri. 
S-au înființat consultații pentru 
copii, policlinici școlare, dispen
sare etc. Ca urmare, mortalitatea 
infantilă a scăzut de Ia 18—20 la 
sută în 1944, la 4,8 la sută.

Este indiscutabil că misiunea 
pediatrului se deosebește de cea 
a colegului său de medicină ge
nerală. Deși pozițiile lor concordă 
în multe privințe, există totuși o 
diferență esențială, dictată de 
deosebirile dintre un organism

adult, format, și organismul în 
plină dezvoltare al copilului, mult 
mai vulnerabil decît al omului a- 
dult. Se adaugă la aceasta reac
tivitatea lui particulară : nedesă
vârșirea sistemelor nervos și endo
crin poate determina efecte spe
ciale la acțiunea unor factori no
civi sau generalizarea rapidă a 
unor procese de boală. Copilul 
poate prezenta astfel o serie de 
boli care nu se întîlnesc la adult, 
dar și, în germene, viitoare boli 
ale adultului. Considerentele de or
din practic reliefează tot mai preg
nant necesitatea adaptării unor 
discipline medicale — anatomia, 
fiziologia, histologia, farmacologia 
— la aspectele specifice ale orga
nismului în dezvoltare.

Afirmarea pediatriei, în cadrul 
disciplinelor medicale, ca o disci
plină majoră, presupune schimbul 
de experiență al pediatrilor atît pe 
scară națională, cit și internațio
nală.

Congresul național de pediatrie 
organizat de Societatea de pedia
trie din cadrul U.S.S.M., care se va 
desfășura la București între 29 
septembrie și 2 octombrie, are pe 
ordinea de zi trei probleme impor
tante ale patologiei copilului: he-

patita cronică, convulsiile și mal
formațiile sistemului urinar. Vor fi 
comunicate și discutate noi meto
de de diagnostic în hepatita croni
că, ce permit ca diferite alte afec
țiuni cu simptome asemănătoare să 
nu mai poată fi confundate cu a- 
ceastă boală, precizîndu-se, în 
consecință, metodele adecvate de 
tratament. Dispensarizarea micilor 
bolnavi, adică ținerea lor în evi
dență un timp îndelungat după faza 
acută a bolii, metodă folosită pen
tru prima dată în țara noastră, a 
contribuit la obținerea unor rezul
tate însemnate în combaterea ei. 
In ce privește convulsiile la copil, 
se vor prezenta, de asemenea, noi 
metode de diagnostic și de investi
gare. Malformațiile urinare, la rîn- 
dul lor, reprezintă o problemă 
foarte discutată, datorită faptului 
că s-au reliefat puncte de vedere 
diferite în ce privește originea lor.

Participarea la congres a peste 
500 de pediatri din țară și a peste 
70 de specialiști din 15 țări întă
rește certitudinea că prezentarea 
lucrărilor științifice și dezbaterea 
lor vor prilejui un valoros schimb 
de experiență ai cărui principali 
beneficiari vor fi micii noștri pa- 
ciențl.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a adresat generalului Amin el-Hafez 
o telegramă în care i-a transmis felicitări călduroase cu 
ocazia realegerii sale în funcția de președinte al Consiliului 
Prezidențial al Republicii Arabe Siriene, împreună cu urări 
de prosperitate și progres pentru poporul sirian.

In răspunsul său, generalul Amin el-Hafez a exprimat 
sincere mulțumiri pentru telegrama trimisă, adresînd tot
odată președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, urări de sănătate personală și 
de prosperitate poporului român.

«Să reparăm acoperișul eîl 
timp mai strălucește soarele», 
propunea ministrul de finanțe 
american, Henry Fowler, la Pa
ris — prima escală a recentului 
său turneu în Europa occiden
tală. Oare să nu fi știut Fowler 
că, în problema Iscare se refe
rea, francezii nu șînt de acord 
cu principiul «reparațiilor», de
oarece socotesc propunerile 
S.U.A. drept «planuri de iriga
re în timpul potopului» ?... Fi
rește, știa. Dar, misiunea minis
trului american, în această că
lătorie, era, între altele, de a 
pregăti terenul pentru Aduna
rea anuală a instituțiilor finan 
ciare create la Bretton Woods 
(Fondul Monetar Internațional 
— F.M.I. — și Banca interna
țională pentru reconstrucție și 
dezvoltare — B.I.R.D.), care s-a 
deschis luni, la Washington.

Principalul punct de pe or
dinea de zi a actualei reuniuni 
a F.M.I. este problema funcțio
nării sistemului monetar infer- 
occidental, cunoscut sub nu
mele de Gold Exchange Stan
dard (etalon-aur și devize), 
care admite ca mijloace de re
zerve aurul și două monede : 
dolarul american și lira sterlină. 
Or, se știe că deși toate țările 
occidentale recunosc necesita
tea unei reforme a efalonului- 
aur și devize, există opinii di
ferite în legătură cu metodele 
practice de realizare a acestei 
reforme.

Statele Unite, sprijinite în
deosebi de Anglia, consideră 
că neajunsurile care s-au ivit 
în funcționarea actualului sis
tem pot fi înlăturate prin „re
parații curente" ; Franța este 
de părere că sistemul în tota
litatea lui este vicios și cere 
reîntoarcerea la sistemul clasic 
etalon-aur.

Potrivit concepției americane, 
disponibilitățile monetare lichi
de ale Occidentului, azi for
mate din aur și devize în do
lari și lire, nu mai sînt sufi
ciente pentru plățile interna
tionale, dat fiind că schimbu
rile de mă-furi 
ritm mai rapid 
valutare.
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Un cetățean oarecare tre
ce pragul unei instituții un
de n-a mai fost. In cîteva 
clipe, cercetînd avizierul și 
indicatoarele de pe pereți, 
simple și frumos scrise, se 
lămurește, fără a pierde 
timp, cui trebuie sa se adre
seze, în ce loc și între ce 
ore, cum să redacteze cere
rea și ce acte să prezinte. 
La ghișeul respectiv e liniș
te și ordine. Nu se fumează, 
nu se aud vorbe răstite, nu 
e îmbulzeală. Noii sosiți se 
așează în ordinea venirii. 
Dacă apare o femeie cu un 
copil în brațe, e rugată să 
treacă printre primii. Ni
meni nu protestează. Func
ționarul de la ghișeu, politi
cos și amabil, rezolvă orice 
problemă, oricît de încurca
tă, calm, în timp foarte 
scurt. De aceea, solicitanții 
nu-și pot reține, la plecare, 
un sincer „Mulțumesc 1" 
Iată imaginea unei deser
viri prompte, civilizate, a 
cetățenilor, pe care am do
ri-o generalizată.

Dar se mai întîmplă ca 
într-un asemenea tablou 
Ideal să se ivească stri
dente. Solicitantul, aflat 
în holul de intrare, ră- 
mîne dezorientat ca în 
fața unui labirint. Unde să 
meargă ? Cui să se adrese
ze măcar pentru o lămuri
re ? în fine, vede un șir de 
semeni de-ai săi în fața u- 
nui ghișeu. Aici, oameni 
nervoși iau cu asalt mica 
ferestruică făcută în pere
te. E gălăgie, fiindcă fie
care, înainte de a ajunge la 
„potou“, se interesează la 
vecin, tot atît de nelămu
rit, dacă a nimerit bine. La 
ghișeu, cîte doi-trei dintr-o 
dată prezintă hîrtii, vor
besc, cer lămuriri. Funcțio
narul de dincolo, hărțuit, își 
iese din sărite, răspunde 
răstit. Și nu de rareori, du
pă ce a așteptat în îmbul
zeală, solicitantului i se 
răspunde laconic : „Pentru 
treaba asta adresați-vă 
ghișeului de vizavi“.

Desigur că lipsa de poli
tețe și comoditatea nu tre
buie trecute cu vederea dar, 
ca sM fim drepți, vina pen
tru ademenea scene nu este 
numai a omului de la ghi
șeu. E. ispășește, adesea, 
pentru deficiențele de or
din organizatoric ale insti
tuției pe care o reprezintă 
în fața soFcitanților.

** *
îndrumarea atentă a so- 

licitanților, gospodărirea 
rațională a accesului lor 

ț la diferite ghișee sau bi- 
..rouri, fără îmbulzeală și 
.pierdere de vreme, se în- 

, cadrează printre sarcinile 
1 importante ale fiecărei in
stituții. Deseori, o simplă 
„raționalizare“ în acest do
meniu de activitate aduce 
economie de timp pentru 
sute și mii de solicitanți, 
sporește calitatea deservirii 
lor.

De ce, de pildă, din 
cele trei ghișee înșirate 
în sala de primire a 
„Serviciului reglementării 
spațiului“ din raionul 30 
Decembrie, numai la u- 
nul, deasupra căruia scrie 
„Informații“, se înghesuie 
lumea ? Simplu : fiindcă a- 
cestuia i s-au încredințat o 
sumedenie de atribuții — 
informații, eliberări de acte, 
înscrieri la audiențe etc. Se 
mai întîmplă ca și numărul 
solicitanților să fie sporit 
în mod artificial. Unul și a- 
celași om se prezintă de 
cîteva ori pentru soluționa
rea cazului său. Și astfel, 
într-o lună, în loc de unul 
sînt patru care stau la rînd, 
întreabă la ghișeu, pentru 
ca funcționarul, după ce a 
căutat timp de cîteva mi
nute prin registre, să răs
pundă : „Veniți peste o săp- 
tămînă“. Alături de „Infor
mații“ e un alt ghișeu, dea
supra căruia scrie „Ecari
saj. Zilnic 8—11. Luni și joi 
17—20“. în fața lui nu e ni
meni, oblonul e tras. Func
ționara care îl deservește 
nu are activitate decît în 
perioada repartizării apar
tamentelor noi. In restul 
timpului taie o chitanță- 
două pe zi și, fiind o fată 
inimoasă, îl ajută neoficial 
pe funcționarul de la „in
formații“, ocupat pînă peste 
cap. Deci, două ghișee ve
cine. Unul aglomerat, luat, 
cum s-ar zice, cu asalt, ce
lălalt pustiu.

Iată un alt caz. Pentru 
repararea unui contor elec
tric e oare nevoie să se 
facă cerere scrisă ? Nici
decum. „E suficient un 
simplu apel telefonic la 
18.23.40“, ne încredințează 
însuși inginerul-șef al 
I.D.E.B. (întreprinderea de 
distribuire a energiei elec
trice București). Totuși...

în sala de ghișee a între
prinderii, am întîlnit-o pe 
tovarășa Moraru din Calea 
Griviței. Cu cîteva zile mai 
înainte a constatat că se 
defectase contorul apar
tamentului. S-a dus la 
I.D.E.B., pe Grivița. Cei de 
acolo i-au dat numărul de 
telefon al deranjamentelor.

„Har telefonul era ocu

pat, ori nu răspundea. 
După ora 3 n-am găsit pe 
nimeni, ne-a relatat tova
rășa Moraru. M-am dus 
din nou la I.D.E.B. și de 
acolo m-au îndrumat la 
„Centrală“, că e mai bine. 
Am venit aici și mi s-a 
spus : „Faceți o cerere".

Sîntem convinși că ni
meni din conducerea între
prinderii n-ar fi fost de a- 
cord cu asemenea soluție. 
De asemenea, sîntem con
vinși că se pot sesiza dife
rite deranjamente ale re
țelei electrice casnice prin- 
tr-un simplu apel la numă
rul de telefon pomenit. E 
vorba doar de niște lucruri

se rezolvă probleme pri
vind... căminele. Alții 
merg direct la șeful sec
ției. De fapt, cel în mă
sură să dea referințe în 
această chestiune e secre
tarul, aflat într-un alt bi
rou. Dar nimeni din cei ve
niți aici nu cunoaște lucrul 
acesta. Și astfel aglomerația 
se intensifică în mod arti
ficial. Un solicitant contea
ză cît trei, fiindcă stă la 
rînd la trei uși, intră în trei 
birouri, stă de vorbă cu trei 
funcționari. Și oare n-ar fi 
fost mai simplu ca în a- 
ceastă chestiune, care preo
cupă multă lume, să se afi
șeze niște inscripții mari, 
lămuritoare ?

realiza printr-un sistem de 
săgeți și indicatoare, ase
mănător să zicem, cu ace
la care există în. magazinele 
universale. Indicatoarele să 
fie clare, frumos scrise, 
încă o sugestie : pentru re
zolvarea unor probleme 
care interesează mulți so
licitanți, n-ar putea să 
funcționeze, între anumite 
ore, un ghișeu unde cetă
țenii să primească relațiile 
necesare, în loc să fie tri
miși zeci de oameni să cir
cule prin instituție, produ- 
cînd o aglomerare artifi
cială ? în genere, buna le
gătură cu publicul depinde 
de organizarea interioară a 
fiecărei instituții, de preo-

elementare, intrate în prac
tica curentă.

O hîrtie în' plus, ca 
în cazul descris mai sus, 
înseamnă pentru solici
tant un drum făcut de
geaba, cîteva ore sau chiar 
o zi răpite din timpul odih
nei sau al muncii. Hîrtia 
parazitară intră, la rîndul 
ei, în circuit, e înregistrată, 
clasată, aprobată, semnată 
și contrasemnată, depusă la 
arhivă. Și, cînd colo, era su
ficient un telefon, pe care-1 
putea da, la urma urmei, și 
funcționarul de la ghișeul 
de „informații...“.

*
Iată încă un caz, în apa

rență minor. La secția de 
învățămînt a Sfatului popu
lar raional 1 Mai din 
București, în orele de pri
mire a publicului, Vin nu
meroși solicitanți. Mulți vor 
o simplă informație. De pil
dă, amănunte în legătură cu 
înscrierea la cursurile se
rale și fără frecvență. Cui 
să se adreseze ? Secția de 
învățămînt are mai multe 
birouri. Solicitanții intră în 
primul dintre ele (către ca
re îi îndreaptă de altfel și 
omul de la poartă). Dar aici

Și cu aceasta intrăm în
tr-un domeniu mai larg, 
să-i zicem al „informației 
vizuale“ ce trebuie să existe 
într-o instituție care vine 
în contact zilnic cu publi
cul. Rostul ei este să-i în
drume pe cetățeni pe drumul 
cel mal scurt către ghișeele 
și serviciile unde ei își pot 
rezolva cererile, să-i pună la 
curent cu unele chestiuni de 
procedură sau cu orice mo
dificări de moment care au 
intervenit în desfășurarea 
programului. Asemenea su
gestii și încă multe altele 
de acest fel au fost formu
late de numeroși funcțio
nari și specialiști în dome
niul administrației, pe care 
l-am consultat în cadrul 
anchetei noastre.

— Trebuie să ajungem 
acolo ca cetățeanul in
trat pentru prima dată în
tr-o instituție să se poată 
orienta chiar fără să cea
ră vreo informație — ne 
spune tov. FLOREA BOIE- 
RAȘ, șeful serviciului or
ganizare la Direcția gene
rală. a arhivelor statului. 
Lucrul acesta s-ar putea

cuparea conducerii ei de a 
pune în asemenea puncte 
de contact cu publicul 
funcționari competenți, în
drumați și controlați în 
permanență.

în aceeași ordine de idei, 
tov. MIHAIL HUBERT, șe
ful secției Secretariat a 
Sfatului popular al Capi
talei, a subliniat că acce
sul publicului într-o insti
tuție trebuie să fie cît se 
poate de lesnicios, cît mai 
rațional. Prin amplasarea 
unor ghișee foarte solicita
te (registratură, sesizări, 
prevederi sociale) la înde- 
mîna publicului — așa cum 
s-a procedat la S.P.C. — ac
cesul solicitanților se face 
acum fără bilet de intrare. 
Desigur că funcționarul 
care stă la „Informații“ nu 
poate da soluția tuturor 
problemelor. Datoria lui 
este să știe să îndrume cu 
Competență pe solicitanți 
către secțiile de specialita
te, direct la țintă. Nu este 
mai puțin adevărat că el 
însuși trebuie să cunoască, 
în caz de nevoie, cui să se 
adreseze pentru o lămurire

și să fie la curent cu 
schimbările „de ultimă oră“ 
din viața instituției.

Interesante sugestii ne-a 
dat și tov. NICOLAE LI- 
SANDRU, candidat în știin
țe economice, lector la fa
cultatea de comerț din ca
drul I.S.E. „Orele și zilele 
de primire într-o instituție 
să fie stabile, mai ales cînd 
e vorba de instituții centra
le, ministere, la care vin și 
solicitanți din provincie.

Există multe ghișee la 
care cetățenii se prezintă 
pentru rezolvarea unor ca
zuri de același fel și toate 
neajunsurile se rezumă la 
redactarea petițiilor. Oare, 
acest inconvenient nu ar 
putea fi eliminat dacă fie
care cetățean ar găsi aici 
niște cereri-tip, bineînțeles 
ori de cîte ori acest pro
cedeu este posibil de apli
cat ?

Se mai pune o întrebare : 
de ce pentru o informație 
cît se poate de măruntă tre
buie să faci uneori un drum 
de cîteva ore și să mai stai 
la rînd și la „Informații ?“ 
N-ar fi mai simplu ca 
principalele instituții să 
aibă la dispoziția publicului 
un număr de telefon, comu
nicat în presă, în cartea de 
telefoane, la „03“ etc., de la 
care un funcționar compe
tent să dea relațiile care se 
cer ? Cîte deplasări inutile, 
Cît timp irosit ar econo
misi un asemenea sistem !

Și încă o sugestie. Deobi- 
ccl se întîmplă așa : soli
citanții pierd timp, urmă
rind rezolvarea cererilor. 
N-ar fi util, în interesul 
descongestionării unor bi
rouri și ghișee, ca o parte 
din răspunsuri să se comu
nice la domiciliul cetățeni
lor, telefonic sau în scris 
(utilizîndu-se în acest caz 
formulare-tip) ?

Este o cerință imperioasă 
a vieții moderne, a unei de
serviri civilizate, ca orice 
instituție ce se află în mod 
nemijlocit în legătură cu 
publicul, să simplifice ope
rațiile curente, să găsească 
formele organizatorice cele 
mai adecvate, mai raționa
le în desfășurarea activită
ții lor. Toate aceste măsuri 
trebuie urmate, susținute, 
completate de o muncă pro
fesională și educativă în 
rîndul tuturor funcționari
lor. E vorba atît de preda
rea unor cunoștințe privind 
tehnica rezolvării diferite
lor situații curente, ce pot 
interveni în timpul servi
ciului, cît și de deprinde
rea lor cu o comportare 
plină de solicitudine și po
litețe față de public.

Vasile NICOROVICI
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PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

Reîntîhire 
c u

B a r d e m
E firesc, obligatoriu chiar, să rapor

tăm fiecare film nou al unui cineast 
la creațiile sale cunoscute dinainte, 
mai cu seamă la cele care s-au impus 
la un moment dat ca valori de presti
giu. In cazul lui J. A. Bardem, es*e 
vădit că „A trecut o femeie", s-a 
născut în umbra unor filme ca „Moar
tea unui ciclist". „Comicos" și, mai 
ales, „Strada mare”. Cineastul preia 
de la ele sfera de preocupări, ape- 
lînd la teme Și motive de care se 
preocupă constant — descrierea at
mosferei sufocante a vieții de pro
vincie, critica înverșunată a prejude
căților și închistării puritane, denun
țarea egoismului generat de o exis
tentă în care fiecare e împins să tră
iască doar pentru sine, conturarea 
unor destine frîntp, paralizate de 
inertie socială, de incapacitatea de a 
ieși din cercul unei lumi închise, fără 
oriZOht. Pe un subiect care nu sea
mănă la prima vedere Cu celelalte, 
Bardem construiește situații și replici 
care amintesc, uneori pînă la detaliu, 
de ceea ce știam din filmele sale 
mai vechi.

Neîndoielnic, „furtuna” pe care o 
stîrnește în micul orășel prezenfa 
vremelnică a unei frumoase dansa
toare — reținută la spital de o criză 
de apendicită, în timp ce trupa ei își 
continuă turneul — e revelatoare 
pentru mesajul pe care vrea să-l 
transmită filmul. Medicul, obosit și 
ratat, are iluzia că la cincizeci de ani, 
după o viafă însăilată din mici com
promisuri și lașități. ar putea să o ia 
de la început, altfel, lîngă tînăra ne
cunoscută, care-l atrage irezistibil. 
Dar suferința lui este a unui egoist, 
care încearcă inutil să o sechestreze 
pe Jacqueline, să o păstreze lîngă el 
și care, dincolo de cuvintele mari, nu 
e în stare să întreprindă nici un act 
de curaj, de generozitate. Bîrfitoa- 
rele bigote, zeloase apărătoare ale 
moralei publice, au un subiect „gras" 
pentru comentariile lor, scandalizate 
de pretinsa indecenfă a comportării 
dansatoarei. Bărbafii de la bar sau 
din piafă o sorb din priviri și jin

duiesc dezinvoltura și libertatea de 
care se bucură fata, absolut nepăsă- 
toare în fața prejudecăților, a pre
ceptelor rigide, ipocrite, în fa(a con- 
strîngerllor care-i apasă pe localnici. 
Ea va pleca și orașul își va relua 
existenfa cenușie, ternă, monotonă. 
Criza acută din familia doctorului, 
cînd sofia sa îi spune cîteva adevă
ruri usturătoare, se va aplana, pentru 
că amîndoi pot rosti vorbe mari dar 
nu pot acfiona decisiv. Și în finalul 
amar, trist, îi vom vedea braf la braf, 
pe stradă, salufînd pe trecătorii cu- 
noscuți de parcă nu s-ar fi petrecut 
nimic. Doar tînărul profesor de fran
ceză — modest, timid, cu elanuri pe 
care aproape se teme să le exterio
rizeze — va păstra un grăunte de 
speranfă ca o dată să evadeze din 
această lume mohorîtă, unde, altfel, 
e inevitabil sortit ratării.

Toate acestea se degajă cu limpe
zime din film, Sînt expuse expresiv 
deși analiza nu are întotdeauna pu
terea de pătrundere și pregnanta 
inspirată din „Moartea unui ciclist", 
de pildă. Dar cele patru destine Ome- 
neșfi sînt urmărite cu o remarcabilă 
autenticitate artistică. Și, ceea ce me
rită subliniat, întregul mediu social 
zugrăvit în film e ridicat la O valoa
re de generalizare, reflectă atmosfera 
socială îmbîcsită, sufocantă, retrogra
dă a Spaniei de azi.

Elementul nou și original al filmu
lui este că toată vîlva care răscolește 
orașul e provocată de o fetișcană oa
recare. Frumoasă, ce-i drept, avînd o 
încînfătoare exuberantă și, aș zice, 
inconștiență juvenilă, ea e ca un „ba
lon de săpun" care numai într-o ase
menea ambianță, stătută și sleită, cu 
oameni care se sting cu încetul, pu
tea stîrni o agitafie generală. Nu-i 
o eroină, nu-i un ideaj, nu-i un exem
plu pe care Bardem îl recomandă. 
E doar un pretext, un argument în 
dezvoltarea demonstrației lucide și 
pătrunse de Spirit critic pe care o 
vizează cineastul. Corrine Marchand 
a exprimat cu savoare această iden
titate a personajului, subliniind cu 
jocul privirilor, cu surîsul și cu întrea
ga atitudine degajată dar și un pic 
naivă, inconsistenta spirituală a dan
satoarei. Dintre partenerii ei, am re- 
finut în rolul profesorului de france
ză, inteligenta, umorul, lirismul cald, 
dublat de o tristefe autentică, cu care 
Jean Pierre Cassel își compune per
sonajul. In Julia Gutieresz Caba (Ju
lia) facem cunoștință cu o aCtrifă de 
mari profunzimi psiholoqice, care are 
un partener valoros în Antonio Ca
sas (doctorul).

M. POP

E
• Teatrul de Operă și Bai t : 
Giselle — 19,30.
• Teatrul de Stat de Opere : 
Casa cu trei fete —- 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ct - 
giale" (sala Comedia) : Man i 
Stuart — 19,30, (sala Studio) : Te
zaurul lui Justinian — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr 1) : Comedia ero
rilor — 19.30. (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Dragă mincino
sule — 19 30
• Teatrul Mic : Cîntăreața cheală 
șl Cinci schițe — 19,30.
O Teatrul satiric muzical ,,C. S 
nașe" (sala din Calea Victoriei 
174) : Cu muzica e... de gir 
— 20
• Circul de stat : Circus Bucu
rești — 20.

I ELE VIZIUNE
19 00 — Jurnalul televiziunii (T) 

• 19.20 — Emisiune pentru copii : 
„Să ne jucăm...11 « 20.00 - Tea
tru : „Zoo" sau „Asasinul filan
trop" de Vercors în pauze • Fil
mul documentar Taiga și Poșta 
televiziunii în încheiere : Jurna
lul televiziunii (II) și Buletin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE

Trei mutări 
la Porțile de Fier

(Urmare din pag. I-a)

Slirșlt de sezon
Foto I M. Cloe

Au fost depășite și pragurile de la 
Alvănești și Topalu. Cînd ?... Secretul 
îl cunoaște Ion Merișan, acest tî- 
năr „lup de Dunăre" care suprave
ghează fluviul cu un ochi agil și 
somnoros de pescăruș blazat. Car
turile de noapte funcfionează cu o 
precizie de cronometru. Pe lingă pe- 
refii de întuneric ai luncilor, între pîr- 
tia de smoală a cerului și a ape', 
nava cu cele patru turle înfipte în 
zenit se strecoară liniștită și gravă, 
atrasă ca de un magnet de munjii 
de la Vest. S-a oprit, iată, o dată cu 
zorile în fața uriașei bariere de ofe! 
a podului Giurgiu-Ruse. Ce facem ?

Podul e gol. Gigantica ambar- 
cafiune s-a oprit, ezită, turnurile se 
înclină imperceptibil în azur, așteap
tă cu respirafia oprită și fluviul, pînă 
cînd bariera de oțel a podului se 
retrage lent, ca o aripă, lăsînd calea 
liberă. înainte, spre Porfile de Fier I

Vom nota, totuși, și freamătul de 
lîngă Cazane. Aici tensiunea apei și 
tensiunea nervoasă a oamenilor s-au 
întîlnit la o cotă greu apreciabilă 
prin aparatele de control. O vom a- 
proxima, cu aceleași măsuri.

Știfi ce înseamnă această platformă 
plutitoare, această gigantică tură de 
șah, pentru șantierul Porfilor de Fier ? 
Șahiștii vor înfelege. Ei știu Ce putere 
distructivă are o tură, această piesă 
inexpugnabilă, care doboară fără 
scrupul, cu o teribilă forjă de șoc, 
tot ce întîlneșfe în cale, una cîte una, 
toate piesele, de la pion pînă la 
rege. Platforma plutitoare auioridică- 
toare este tocmai o asemenea tură, 
dar cu o putere de șoc constructivă. 
Ea lansează, practic, piesele care vor 
opri Dunărea în loc. în incinta imen
sei potcoave de ofel, care este un 
golf în miniatură — cu ajutorul a 
numeroase agregate mecanice, hi
draulice, electrice, se vor bate pionii 
din palplanșe, celulele metalice care 
vor fine piept fluviului, compunînd 
prin înlănfuirea lor giganticul bafar- 
dou — digul provizoriu ridicat în 
calea apelor. Platforma plutitoare și 
perechea ei care se mai află la Galafi 
vor înlesni această operafie, indis
pensabilă la lucrările de construcfle

de acest xgen, deplasîndu-se din loc 
în loc, celulă cu celulă. Ele vor lansa 
deci pionii care vor opri în loc Du
nărea — operafie constructivă, dar 
vor isprăvi prin a încheia cu șah- 
maf partida — operațiune care, pen
tru fluviu, înseamnă un bilan) ne
gativ.

Vom înfelege deci emofia și ten
siunea de la Porfile de Fier I... A 
fradus-o, în zig-zaguri capricioase de 
armăsar nărăvaș, vasul cu un nume 
predestinat, „Elecfra”, pe bordul că
ruia se aflau mulfi dintre constructo
rii ieșifi în întîmpinarea ciudatei am
barcațiuni. Au tradus-o, de asemenea, 
sutele de oameni de la Gura Văii, 
instalafi pe estrada primei celule ex
perimentale bătute pe mal, oameni 
pentru care sosirea noului utilaj în
seamnă poate cea mai importantă 
mutare pe tabla de șah a bătăliei de 
la Porfile de Fier.

MUTAREA GGV A FOST 

EXECUTATĂ
...Potcoava s-a ivit în zare. Era mo

mentul cînd trebuiau să treacă la 
comenzi specialiștii în navigafia la 
cataracte, pilofii Jenică Udrescu și 
Ion Chivăran. Remorcherul „Cîmpi- 
na" a rămas la Turnu Severin. L-au 
înlocuit, pentru noua etapă — cea 
mai dificilă — remorcherele „Crișan" 
și „Alba lulia", dintre care ultimul cu 
zbaturi. A ieșit pe mal tot orașul, 
adică tofi cei ce se aflau cuprinși în 
tensiunea partidei, tofi constructorii 
interesafi în perfecțiunea mutării 
G-GV (Galafi-Gura Văii-Porfile de 
Fier).

— Fila, remorcă din dreapta I
Vocea a bubuit în megafon, peste 

fot fluviul.
Vasul „Crișan* s-a desprins din 

triunghiul de tragere și a făcut o 
manevră înapoi.

— Fila ancora, provă-babord !... 
Pregătiți bandula I... Volta la babab 
— încet, apoi feeeest !

Ultimul ecou a însemnat lipirea re
morcherului lîngă corpul de metal 
al insulei plutitoare. A început îm
pingerea spre mal.

— Filă bună !
S-a scris, adică, una dintre cele mai 

frumoase file din mișcările navale pe 
fluviu, ancorarea platformei plutitoare 
lîngă prima celulă de la Porfile de 
Fier I

Ne-a răspuns, în replică, Miron Sînă. 
Efectuează o mișcare cu mult mai 
modestă, trasînd primul pod metalic, 
pe pontoane, spre prima celulă de 
palplanșe care se va bate în fluviu.

Operafiunea s-a produs aproape

simultan cu mutarea Galafi-Porfile de 
Fier. Nu e vorba de 792 km, ci de 
o mișcare de pion, pe numai cîteva 
sute de metri, mai exact distanța de 
la mal la sforul apei : 270 m.

Și totuși o mutare dificilă. Echipa 
lui Miron Sînă a muncit aici din răs
puteri. Podul se lansează pe apă bu
cată cu bucată, la fel cum pionul de 
șah pășește pe tablă careu cu careu. 
Dar ce tensiune, cîte eforturi, ce diri
jare strategică de inteligență, mese
rie, elan. Pe pod, în afară de oameni 
și utilaje, va trece un cablu elec
tric de 6 kV, instalat de echipa lui 
Gheorghe Simion, care va alimenta 
cu energie platforma plutitoare și a- 
gregafele ei.

Sudorul Aurel Bostan lucrează la 
nivelul apei, suspendat între planșeul 
de scînduri pe care circulă oameni 
și valurile care se scurg tumul
tuos. Leagă cu lumină incandescentă 
țevile de mare calibru care compun 
grinzile podului. Aceeași meserie o 
practică și soția lui Miron Sînă, Vio
rica, o sudorifă iscusită care munceș
te acum la pregătirea palplanșelor. 
Ea anticipează viitoarea mutare din 
chiar inima apelor.

— Cüm sfați ?
— Gata-gata I...
Dar pe acest șantier, cu mii de 

evenimente, se petrec uneori coinci
dente de semnificații care pun în 
derută reporterul.

STEAGURI PE 0 HARTĂ

DE UZ PERSONAL
— Ce eveniment important aștep- 

tafi ?
•— Trăiesc o aniversare de semni

ficație personală, ne răspunde ingi
nerul Ștefan Ciorică, șeful șantierului 
I.P.L.S.T.-Gura Văii. Am împlinit Zi
lele acestea 12 ani de muncă în 
construcții. Știfi cum se compune miș
carea mea spre Porfile de Fier ?

O poveste simplă, una dintre mii, 
o rezultantă a epocii și a perseve
rentei unui om. Omul de care vă 
vorbim a lansat poduri peste munți 
și prăpăstii. Nu mai puțin de 60. Un 
palmares în care se numără ca trofee ; 
60 poduri — 5,4 km lungime. în plus, 
zeci de kilometri de șosele la cons- 
frucfia cărora a participat, cum și 
peste 10 000 mp construe)» sociale.

Drumul mutărilor e însemnat pe o 
hartă, în biroul de la șantier, o hartă 
care se confundă cu harfa țării, dar 
marcată și prin evenimente persona
le, emofionante prin ele însele.

— M-am căsătorit la Tg. Mureș. 
Sofia lucrează tot în construcții. Co
pilul s-a născut pe un șantier de con
strucții, la Cluj. L-am crescut la Co- 
măneșfi, apoi la Tg. Jiu. Am venit cu 
el la Turnu Severin. Va învăța aici. 
Este la vîrsta cînd poate să urmă
rească această construcție a noastră 
ca martor.

— Va urmări, probabil, o altă con
strucție ca participant I

— O pregătim de pe acum.
Tînărul inginer a concentrat aici, 

în munca de la Porfile de Fier, un 
capital de experiență pe care îl 
fructifică cu pricepere și pasiune, 
îmbinînd priceperea lui cu experien
ța celorlalți constructori de la Gura 
Văii. E autorul cîtorva inovații teh
nice care s-au aplicat și au adus 
construct'ei economii însumînd aproa
pe 500 000 lei, cum și un echivalent 
în execuția rapidă a lucrărilor.

Pe tabla de șah a construcției, cu 
o infinitate de combinații și mytări, 
fiecare cifră înseamnă un cîșfig în 
valoare și timp. Acumulările acestea, 
la care fiecare om participă, se con
stituie într-un tablou dinamic impre
sionant, tabloul tactic și strategic de 
asalt al Dunării, în marea bătălie de 
la Porfile de Fier.

N-am putut să cităm, în trecere, 
decît numai cîteva mutări...

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, cu cer variabil. Innorări mai 

persistente s-au semnalat în Ardeal și Moldova. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 19 grade la Sulina și 30 grade la Băilești și Budești. 
în București : Vremea a fost călduroasă, cu cer variabil. Temperatura 
maximă a atins 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30 septembrie, 1 și 2 octombrie. în 
țară : Vreme ușor instabilă în jumătatea de vest a țării, unde vor cădea 
ploi locale. în rest vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul sudic. Temperatura în scădere ușoară, 
mai ales în Ardeal și Banat. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
iar maxime'^- între 16 și 26 grade Local mai ridicate la începutul inter
valului. în București : Vreme în general frumoasă. Cer variabil. înfiorări 
mai accentuate se vor produce la sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic. Temperatura în scădere ușoară.

0 A TRECUT O FEMEIE : Patria 
9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
O 'CAMERA IN FORMA DE „L" : 
Republica — 9; 11,15; 13,45; 16.15; 
18,45: 21.15, Excelsior — 10; 1<-’ '; 
15,15; 18; 20,45, Stadionul Din a..io
— 19.30, Expoziția — Piața Scînteii
— 19,15.
« cineva Acolo sus ma Iu
bește ! Luceafărul — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Festival — 8,45; 
11,15; 13.45; 16,15; 18.45; 21,15. gră
dină - 20. Miorița — 10; 12,30; 
15.30; 18,15; 20,45, grădina Doina —
19.30 (la toate completare 
Știați că...).
• OMUL mafie! : București — 
9,15; 11,30; 13 45; 16,45; 19; 21, Gri
vița — 9,45, 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21 (completare Zilele Sighlșoarel), 
Modern — 10: 12,15; 14,30; 16,45: 19; 
21, grădina Progresul — 20, Are
nele Libertății — 20.
• STRIGATUL : Victoria — io; 
12.30; 15.30. 18; 20,30, Crîngașl — 
15,30: 18; 20,30 (la ambele comple
tare Surîsul).
• PROCESUL PROFESORULUI
WEIR : Central — 9,15; 12; 14,45; 
17,45; 20,45 (completare Vizita
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.), Giulești — 
10.30; 15; 17,45; 20,30 (completare 
Mîine începe azi),
• CORBII : Capitol — 9,30: 11.45; 
14; 18.15; 18.30; 20,45, grădină —
19.30, Feroviar - 9.30; 11,30; 13.45;
16; 18,15; 20,30, Flamura — 10;
12,15: 16; 18 15: 20,30
0 ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii) : Lumina - 9,45; 13; 16.30: 20.
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP î 
Union — 15.30. 18; 20,30; (comple
tare I.a cel mai înalt nlvei).
0 PROGRAM pentru copii : 
Doina — 10.
9 VIATA DIFICILA : — Doina 
11,30; 15,15; 13; 20,45 (completare
Muzeul Cornel Medrea), Moșilor 
15.30: 18: 20.30 (completare Casa 
cetate) grădină — 19.
• SUITA BĂNĂȚEANĂ : Timp' îri 
noi — 10—21 în continuare ( jm- 
pletare Acolo unde a rrăit 
Hemingway, Mascote, Pictorul lu
minii, A cui e vina ? Colina Le
nin, Cine a luat pelicanii ?
• NUNTA CU PERIPEȚII ; Cul
tural — 16; 18,15; 20,30 (completare 
Sport nr. 4/1965).
• RUNDA 6 : înfrățirea între po
poare — 10; 15,45; 18; 20,15 (com
pletare Vizita delegației de 
partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România in 
U.R.S.S.). Melodia — 9,30; 11.45; 
14; 16.30; 18.45: 21 (completare
Suită bănățeană).
• LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Dacia — 9.30—14 In conti
nuare. 16,15: 18,45; 21 (completare 
Unde nu-i cap...).
• HOȚUL DE PIERSICI : Blttești
— 15; 17,30 (completare Fata de pe 
Someș) grădină — 20.
• SAMBA : Bucegi —10; 1.30;
15,30; 18; 20,30. grădină - 19.
Floreasca — 10,30; 13; 15,30 18;
20.30 (la toate completare A cui 
e vina 7).
0 APORT, MUHTAR ! r- cinema
scop : Unirea — 16; 18,15. grădină
19.30. Munca - 16; 18,15: 20,30 (Ia 
toate completare Acolo unde Car- 
pații întîluesc Dunărea — cinema
scop).
0 UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Tomis — 9,30: 11,45: 14; 16,15; 18.30; 
20,45. grădină — 19, Rahova — 16; 
18.15: 20.30 grădină — 19 (la toate 
comnletare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S ) Pacea - 16 18: 20 (com- 
nletare Lecție în infinit),
0 UNORA I.E PLACE JAZUL ) 
Flacăra - 15 30; 18. 20,30 fcomnle- 
tare Zîmbetul). Ferentari — 15.30; 
18 20.30 (completare Simetrii«
0 MARȘUI. ASUPRA 1*0 MEI ! 
vitan - 15.45- 18; 20,15. glÿ «Mă
19, Cotroceni — 15.30: IW ~ (la 
toate completare Prieten... jfmeu 
Max. I \
0 DOMNUL — cinemascop : 
Popular — 10,30: 18; 18,30; 21 (com
pletare Construim).
0 BANDA ; Arta — 11; 15; 17,30; 
20 (completare Cal) arabi), Pro
gresul — 15,30; 18; 20,15 (comple
tare Comorile orașului scufundat), 
r» ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Cosmos — 15.30; 18; 20,30 
(completare Melodiile străzii —* 
cinemascop).
0 CULORILE LUPTEI : cinema
scop : Viitorul — 18; 18,15; 20.30
(completare Lucrările Marii A- 
dunäri Nationale).
0 WINETOU — cinemascop : 
Colentina — 15,30; 18; 20,30 (com
pletare Drumul).
0 TOLBA CU AMINTIRI : Volga
— 10: 12; 18; 18,15: 20.30 (comple
tare Muzeul Zambaccian).
0 CARAMBOL : Lira — 15,30; 18; 
grădină — 20.30 (completare La
minorul de țevi).
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI 
Drumul Sării - 15,30; 17,45; 20
0 AH, EVA : grădina Progresul- 
parc — 19,30.
0 DA-I ÎNAINTE FĂRĂ GRIJA I 
grădina Colentina — 19.
0 ÏNTÎLNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : grădina Arta — H 
(completare Căli arabi).
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII GUVERNAMENTALE
A CAMBODGIEI

In editura politică 
a apărut :

V. I. LENIN 
Opere complete 

voi. 35
Volumul cuprinde lucrările 
scrise în perioada 25 octom

brie 1917 — 5 martie 1918

La reapariția 
revistei „Familia“

Marți a sosit în țara noastră o 
delegație guvernamentală a Cam- 
bodgiei condusă de Son Sann, al 
doilea vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru coordona
tor al problemelor economice, fi
nanciare și de planificare, consi
lier permanent al prințului Noro- 
' om Sianuk, în legătură cu vizita 

care o va face la sfîrșitul anu- 
ui în Republica Socialistă Româ- 

hia prințul Norodom Sianuk, șeful 
' Satului cambodgian.

J- Oaspeții au fost salutați, la so
sirea în țara noastră, de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
marți după-amiază delegația gu
vernamentală a Cambodgiei, con
dusă de Son Sann.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, și George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au fost de față Measketh Caime
rom, ambasadorul Cambodgiei în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI DE CĂTRE

AMBASADORUL CAMBODGIEI

Ambasadorul Cambodgiei în Re
publica Socialistă România, Meas- 
keth Caimerom, a depus marți o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei. Au fost de față 

, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului ' For
țelor Armate și Sfatului popular 
al Capitalei.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ 
ȘI SCULPTURĂ 

A UNOR ARTIȘTI 
DIN R. D. GERMANĂ

La Institutul de arhitectură 
..Ion Mincu“ s-a deschis marți la 
amiază expoziția de pictură și 
sculptură a artiștilor plastici 
Theodor Rosenhauer și Walter Ar
nold din R. D. Germană. Printre 
cei prezenți se aflau Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei și

alți membri ai corpului diplomatic. 
Au luat cuvîntul Eugen Popa, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, și Eberhard Bartkle, di
rectorul Direcției artelor plastice 
din Ministerul Culturii al R. D. 
Germane, sosit în țara noastră îm
preună Cu pictorul Theodor Ro
senhauer. Asistenta a vizitat apoi 
expoziția.

★
în cadrul relațiilor de colabo

rare statornicite între orașele în
frățite Constanța și Turku din 
Finlanda, Väinö J. Leino, prima
rul acestui oraș, împreună cu so
ția, au făcut o vizită în orașul 
Constanța, la invitația comitetului 
executiv al sfatului popular oră
șenesc.

★
La invitația Universității din 

București, marți seara a sosit în 
Capitală prof. Jean Roche, recto
rul Universității din Paris.

(Agerpres)

Turneul Teatrului Național 
din Grecia

După cum s-a mai anunțat, co
lectivul Teatrului Național din 
Grecia va prezenta în sala Pala
tului un număr de patru specta
cole, cu tragediile antice „Oedip- 
Rege“ de Sofocle și „Hecuba“ de 
Euripide. Spectacolele cu „Oedip- 
Rege“ vor avea loc astă seară și 
mîine seară, iar cele cu „Hecuba“ 
— în zilele de 2 și 3 octombrie. Ele 
sînt așteptate cu viu interes. Regia 
ambelor piese este semnată de 
Alexis Minotis, care se numără 
printre reputații animatori ai pri
mei scene ateniene, desfășurînd o 
prodigioasă activitate de regizor și 
actor. El va apare în rolul lui 
Oedip, precum și în cel al lui 
Talthybius din „Hecuba". Persona
jul titular al tragediei lui Euripide 
este interpretat de Katina Paxinou, 
actriță de renume mondial, laurea
tă a premiului „Oscar“, creatoare 
a unor roluri de mare succes atît 
pe scenă, cît și pe ecran. Tot ea va 
juca rolul Jocastei din „Oedip- 
Rege".

RECEPȚIE OFERITĂ 
DE AMBASADORUL GRECIEI

Ambasadorul Greciei la Bucu
rești, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, a oferit marți seara o 
recepție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a colectivului secției de 
dramă a Teatrului Național din A- 
tena. Printre invitați se aflau 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte personalități.

(Agerpres)

în contextul publicisticii noastre 
și-a făcut apariția zilele acestea 
o nouă revistă de cultură —• re
vista „Familia" — editată la Ora
dea, acolo unde, cu un secol în 
urmă, Iosif Vulcan scotea de sub 
teasc primul număr al unei pu
blicații purtînd pe frontispiciu 
același nume.

Menită să continue o presti
gioasă tradiție, noua serie a re
vistei „Familia" va oglindi boga
ta activitate artistică, literară șl 
socială de astăzi, din regiunea 
Crișana și din întreaga țară. Se 
reînnoadă astfel un fir de aur al 
activității culturale românești. 
Revista „Familia", care a rămas 
în analele presei române ca 
o tribună a gîndltii și artei legate 
de aspirațiile maselor, renaște, în 
condițiile socialismului, ca expre
sie a înfloririi vieții spirituale, a

activității creatoare multilaterale 
inițiate și conduse de Partidul 
Comunist Român.

Primul număr din noua serie 
cuprinde saluturi, articole și 
eseuri de Tudor Arghezi, Demos- 
tene Botez, Victor Eftimiu, Per- 
pessicius, Titus Popovici, A.drian 
Maniu, Șerban Cioculescu, Sütö 
Andrăs, Nicolae Balotă, Barbu 
Dragoman, versuri și proză de Al. 
Andrițoiu, Eugen Barbu, Horvath 
Imre, D. R. Popescu, Ion Covaci, 
ș.a. Revista publică, de aseme
nea, în cele 24 de pagini ale 
sale, cronici, reportaje, anchete, 
note, schițînd un program de ac
tivitate ce se anunță rodnic.

Urăm revistei orădene „Fami
lia" succes deplin în activitatea 
nobilă de slujire a literaturii și 
artei noi, a culturii noastre socia
liste.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE

A REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Spectacol de gală

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Chineze, 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă â organizat marți seara la 
cinematograful „Republica“ din 
Capitală un spectacol de gală cu 
filmul „Săritoarele de la trambu
lină“, producție a studiourilor chi
neze. A luat cuvîntul regizorul 
Mihai Iacob, Care a vorbit "despre 
realizările poporului chinez și des
pre succesele cineaștilor din R. P. 
Chineză.

La spectacol au participat 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mih- 
nea Gheorghiu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Octav Liveeeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., oa
meni de cultură, un numeros pu
blic.

I Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
I româno-iugoslave de colaborare

CURSA 
„SCÎ NT El I“ 

DIN NOU ETAPĂ 
PASIONANTĂ
• Victorie la cițiva centime
tri • Moiceanu în fruntea 
sprinterilor • Cînd mergi 

agățat de mașină • ••
ORADEA (prin telefon de la tri

misul nostru). — CH au muncit Moi
ceanu și Ghera să termine victorioși 
în etapa Cluj—Oradea I l-am văzui 
ieri în orașul de pe Criș mai deciși 
ca oricînd să obțină un succes de 
prestigiu pentru ei înșiși, pentru clu
burile lor. Comportarea de-a lungul 
etapei a dovedit acest lucru, dar...

După ce au reușit chiar pe primii 
kilometri să se detașeze de pluton, 
Moiceahu și Ghera au pătruns pe 
stadionul din Oradea în fruntea unui 
mic grup de „fugari*, din care mai 
făceau parte Gawliczek (Polonia), 
Dippold și Voigtlaender (R. D. Ger
mană). Pe pista de zgură Moiceanu 
s-a menjinut în frunte, dar pe ulti
mii 20 m n-a rezistat finișului impus 
de Gawliczek și Dippold, care l-au 
întrecut doar cu cîțiva centimetri. 
Ghera s-a clasat al patrulea. Acesta 
a fost finalul etapei, lată șl desfășu
rarea ei.

De la Cluj, caravana urcă pe Va
lea Someșului Mic. Un peisaj minu
nat ce poate fi admirat însă doar de 
însoțitori ; cicliștii nu au timp de așa 
ceva. Abia trecuseră 10 km, și plu
tonul se înșiruise pe o lungime apre
ciabilă. în față, cu un avans de vreo 
2 minute, 6 alergători : Gawliczek, 
purtătorul „tricoului galben’, Moi- 
ceânu (Dinamo), Ghera (Steaua), ce
hoslovacul Machac, Dippold și Voigt
laender (R.D.G.). în urma lor, peda- 
lînd solitar în fața plutonului mare, 
fînărul Mircea Virgil. Pe dealul Pă- 
nicenilor, sprintul de cățărare de la 
Izvorul Crișului este cîștigat de Voigt
laender, urmat de Moiceanu, iar cele 
de la Huedin și Ciucea revin lui 
Moiceanu, care conduce mai de
parte în clasamentul sprinterilor.

Urcăm pe dealul Piatra Craiului, 
părăsind astfel regiunea Cluj. La în
ceputul primei serpentine altitudinea 
este de 450 de metri, iar în punctul 
cel mai înalt, — 700 m. Și toată a- 
ceastă diferență de nivel pe parcursul 
A numai doi kilometri ! La punctul de 
Cățărare, diferența dintre primul so
sit (Dippold) și plutonul mare este de 
etproape 5 minute. De o parte și de 
alta a șoselei, copii și vîrstnici îi 
salută cu bucurie pe cicliști încurajîn- 
'u-i : „Hai băieți, mai aveți puțin". 

„Puțin" este un fel de-a spune. Pînă 
la Oradea mai e cam... un ceas și ju
mătate cu 40 km pe oră.

între timp aflăm că dinamovisful Gh. 
Drăghicioiu va fi descalificat întrucît 
a mers agățat de un autocamion...

Oradea. „Fugarii" încep sprinturile 
decisive. Atacă Gawliczek, apoi Dip
pold, Moiceanu. Grupul rămîne însă 
compact. Pînă la porțile stadionului, 
cînd Moiceanu țîșneșfe în față. Ce a 
urmat, cunoașteți din prima parte...

Ion DUMITR1U
Clasamentul general : 1. Gawliczek 

(Polonia) 8h15’34” ; 2. Dippold (R. D. 
Germană) 8h16’19” ; 3. Ghera (Steaua) 
8h18’11” ; 4. Voigtlaender (R. D. Ger
mană) 8h18’14”; 5. Moiceanu (Dina
mo) 8h18’27” ; 6. Holst (Olanda)
8h21’16” ; 7. Heynig (Olanda) 8h22’; 
8. Campigli (Italia) 8h22’55” ; 9. Zie
gler (Dinamo) 8h23’12” ; 10. Ciocan 
(Dinamo) 8h23’31” ; 11. Rîndașu (Voin
ța) 8h23’36” ; 12. Ciumeti (Dinamo) 
8h27'05". Astăzi se dispută etapa a 
3-a Oradea — Timișoara (165 km).

în monom, pe serpentine Foto : Gh. Amuza

Producția 
de mașini agricole 
in noul cincinal

(Urmare din pag. I-a)

în acest sens se cere organiza
rea mal judicioasă a muncii de 
proiectare și de pregătire a fa
bricației noilor produse, ținîndu-se 
seama de specificul de lucru sezo
nier al mașinilor agricole. Direc
ția generală de resort din minister 
și conducerile uzinelor trebuie să 
ia măsuri pentru crearea condiții
lor de experimentare, înzestrarea la
boratoarelor de încercări cu aparatură, 
în mod stăruitor ele trebuie să ur
mărească respectarea cu strictețe 
a fazelor de asimilare, coordona
rea lor rațională, cunoașterea 
detaliată de către serviciile 
tehnice și secțiile productive 
a noilor produse. Așa cum combina 
de recoltat porumb C.T. 2 R a fost 
realizată șl livrată agriculturii tntr-un 
timp scurt, este posibil ca șl în cazul 
altor mașini durata asimilării să se 
reducă la minimum. Investițiile vor 
fi valorificate și amortizate astfel 
mai curînd, va spori eficacitatea lor 
economică, vor crește posibilitățile 
industriei de a realiza noi produse 
necesare agriculturii.

Colectivele uzinelor constructoare 
de mașini agricole, avînd sprijinul și 
sub îndrumarea organizațiilor de par
tid, trebuie să asigure tuturor produ
selor o execuție de înalt nivel tehnic. 
Aceasta presupune preocupare 
sporită pentru introducerea sis
tematică în producție a teh
nologiei moderne, întărirea ser
viciilor tehnologice și de proiec
tări din uzine cu cadrele cele

mai competente, respectarea rigu
roasă a procesului tehnologic și a 
întregii documentații tehnice apro
bate, pentru ridicarea calificării 
muncitorilor. în același timp, este 
necesară întărirea răspunderii și 
autorității tehnice a șefilor de pro
iect, care au datoria de a controla 
cu toată atenția felul cum se res
pectă documentația. Lipsa de răs
pundere dovedită în unele cazuri la 
uzine ca „Tehnometal“, „Semănă
toarea“, întreprinderea de proiec
tări și prototipuri, care au trimis 
în exploatare produse cu defecțiuni 
sau au recurs la derogări ce au 
creat neajunsuri în sectorul agri
col, trebuie să fie înlăturată în 
mod hotărît. Totodată, In vederea 
ridicării continue a calității produse
lor, uzinelor le revine sarcina de a ur
mări îndeaproape comportarea mași
nilor In campaniile agricole, de a 
examina atent observațiile și suges
tiile mecanizatorilor. Experiența a- 
rată că sprijinul pe care ni-1 acor
dă în acest sens specialiștii din 
agricultură este de un real folos.

Informarea operativă a construc
torilor, cunoașterea noutăților teh
nice valoroase apărute în acest do
meniu, a celor mai reușite modele 
similare fabricate în alte țări, vor 
permite uzinelor noastre să men
țină permanent calitatea mașini
lor pe care le produc la nivelul 
cerințelor și exigențelor crescînde 
ale agriculturii. In această pri
vință trebuie subliniată necesitatea 
valorificării mai eficiente a mate
rialului documentar din bibliotecile 
tehnice, îmbunătățirii activității bi
rourilor de documentare, folosirii 
celor mai noi procedee de infor
mare.

O sarcină importantă și de certă ac
tualitate o constituie perfecționarea 
utilajelor din producția de serie, 
îmbunătățiri constructive și func
ționale ca cele aduse cositorii me
canice, greblei etc., completarea 
cu echipament a combinelor de si
loz și de cereale, care au determi

fotbal

DINAMO BUCUREȘTI — 
ODENSE (DANEMARCA) 4 0

Debutînd în noua ediție a „Cupei 
campionilor europeni", echipa Dina
mo București a cîștigat primul meci 
ou formația daneză Boldklubben 
1909 Odense cu scorul de 4—0.

De-a lungul partidei, învingătorii 
au avut o comportare ascendentă, 
acțiunile lor ofensive devenind mai 
închegate în a doua parte a întîlni- 
rii, cînd au și marcat cele patru go
luri prin Ene (50’), Ghergeli (75') și 
Frățilă (85’ și 88'). Oaspeții au evo
luat în general la o valoare mo
destă, practicînd în apărare un joc 
de forță (uneori chiar dur).

Trebuie spus însă că Imprecizia 
în trasul la poartă și pripeala cü 
care a acționat, uneori, înaintarea 
învingătorilor a împiedicat înscrie
rea a cel puțin încă 3—4 goluri. Cu 
toate acestea, prin comportarea sa 
de ieri, echipa Dinamo a lăsat im
presia că revine la forma bună, ne
cesară de altfel evoluțiilor viitoare 
în „Cupa campionilor europeni".

nat creșterea simțitoare a randa
mentului lor, pot fi avute în ve
dere și în cazul altor utilaje. în 
obiectivele urmărite trebuie cir
cumscrise cerințe ca : sporirea ca
pacității de lucru, prelungirea du
ratei de folosire pe campanie, eli
minarea posibilităților de defecta
re, simplificarea întreținerii și a 
mînuirii utilajelor în timpul cam
paniei. Asigurarea unor asemenea 
însușiri este de cea mai mare 
însemnătate astăzi, cînd cerințele 
agriculturii cresc de la an la an.

Ținînd seama că lucrările agricole 
au un caracter sezonier, este necesar 
ca prevederile planului să fie eșalo
nate amănunțit, pe ani șl chiar pe 
campanii. Aceasta pune în fața mi
nisterului nostru și a conducerilor 
de întreprinderi sarcini sporite pri
vind desfășurarea în bune condiții 
a aprovizionării tehnice-materiale, 
organizarea cooperării între uzine. 
Totodată, creșterea gradului de com
plexitate al noilor utilaje presupune 
perfecționarea actualului sistem de 
formare și de ridicare a calificării me
canizatorilor. Nu este vorba doar de 
o măsură preventivă, ci de o con
cluzie desprinsă din practică : din 
cauza cunoașterii insuficiente a 
unor utilaje, acestea au fost folo
site sub posibilități.

O importanță deosebită pentru 
menținerea în stare de funcționare 
permanentă a parcului existent de 
mașini agricole și tractoare are 
asigurarea la timp a tuturor piese
lor de schimb necesare execu
tării corespunzătoare a reparațiilor. 
Și în acest domeniu mai persistă 
unele deficiențe, a căror înlăturare 
trebuie să preocupe în mai mare 
măsură atît conducerile uzinelor 
producătoare, cît și unitățile a- 
gricole. Folosirea la maximum a 
capacității atelierelor, executarea 
recondiționării pieselor în cantități 
mai substanțiale la centrele meca
nice, ar permite degrevarea uzi
nelor de un mare volum de lu
crări care ar putea fi afectat rea
lizării și livrării mai devreme a

Au fost prezenți Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Reuniune la F. R. B.
La Filatura Românească de Bum

bac din Capitală a avut loc marți 
după-amiază o reuniune consacra
tă Zilei naționale a R. P. Chineze, 
la care au participat muncitori, in
gineri și tehnicieni. Au luat parte 
membri ai Ambasadei R. P. Chi
neze la București.

Cu acest prilej, Floarea Stănescu, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid al întreprinderii, a vor
bit despre realizările poporului 
chinez pe drumul construcției so
cialismului. A luat apoi cuvîntul 
Hou Și-giu, prim-secretar al Am
basadei R. P. Chineze la București, 
care a relevat succesele poporului 
chinez în cei 16 ani care au trecut 
de la proclamarea R. P. Chineze.

în încheierea adunării, ansam
blul de cîntece și dansuri al între
prinderii a prezentat un program 
artistic. (Agerpres)

Cu telefericul în Bucegl

noilor tipuri de mașini. în vederea 
asigurării unor cantități mult mai 
mari de piese de schimb ce vor fi 
necesare în anii viitori pentru con
sumul intern și pentru export, a- 
preciem ' că este indicat ca orga
nele de resort din ministerul nos
tru și din Consiliul Superior al A- 
griculturii să stabilească din timp 
nomenclatorul ce se va fabrica de 
către uzinele acestora. Totodată, 
considerăm că specializarea și 
dezvoltarea anumitor uzine de re
parații ale Consiliului Superior al 
Agriculturii pentru executarea 
unui volum sporit de recondițio- 
nări și de piese de schimb, ar pre
zenta multe avantaje.

Constructorii de mașini agricole 
își dau bine seama că ridicarea pe 
o treaptă superioară a mecanizării 
agriculturii în viitorul cincinal 
depinde în mare măsură de 
activitatea lor, de utilajele pe 
care le vor livra. însuflețiți 
de sarcinile ce le stau în față, ei 
sînt hotărîți să valorifice din plin 
experiența acumulată, să dove
dească tot mai multă pricepere, 
hărnicie și inițiativă creatoare, 
contribuind astfel cu toate forțele 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
privind dezvoltarea puternică a 
bazei tehnice-materiale a agricul
turii noastre socialiste.

De ce amînări 
de la o zi la alta ?

(Urmare din pag. I-a)

De asemenea, s-a organizat 
schimbul doi pe 110 tractoare, iar 
schimburi prelungite pe 16S. Toa
te acestea au dus la intensifica-
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BELGRAD 28 (Agerpres). — în 
clădirea Vecei Executive Federale 
din Belgrad au început la 28 sep
tembrie lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-iugoslave de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

Din partea Republicii Socialiste 
România participă Alexandru Bîr- 
lădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar din 
partea Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia Boris Kraiger, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale, și Aleksandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale.

La 28 septembrie, Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad, a orga
nizat un cocteil în saloanele am
basadei. La cocteil au participat 
Boris Kraiger, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Aleksandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale a R.S.F.I., Bogoliub Stoiano-

vic, președintele Vecei republicane 
a Skupștinei R. S. Serbia, Boșko 
Vidakovici, adjunct al secretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne, membrii părții iugoslave a 
comisiei mixte, experți din dele
gația iugoslavă și reprezentanți ai 
unor organizații economice.

★
BELGRAD 28 (Agerpres). — în 

seara zilei de 27 septembrie, Boris 
Kraiger, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, a oferit o recepție în 
cinstea tovarășilor Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

La recepție au fost prezenți Ale- 
xandar Grlicikov, membru al Vecei 
Executive Federale, Toma Granfil, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
a R. S. Serbia, și alte persoane ofi
ciale iugoslave, precum și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

Vizita delegației de activiști ai P. C. R. 
in R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 28 (Agerpres). — De- Perovici, președintele Comisiei i-

I legația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se-

Icretâr al Comitetului regional Iași 
al P.C.R., a vizitat instituții social- 
culturale și unități de producție din

I Belgrad, Zemun și Novi Sad, pre
cum și marele combinat metalur
gic din Zenița. Delegația a avut

■ întrevederi la C.C. al U.C.I. cu 
Krsto Bulaici și Marin Țetinici, 
membri ai C.C. al U.C.I., Latinka

deologice a C.C. al U.C.I., și alți 
activiști cu munci de răspundere.

De asemenea, delegația a avut în- 
tîlniri la Comitetul executiv al U- 
niunii socialiste a poporului mun
citor din Iugoslavia și la Consiliul 
central al sindicatelor din Iugosla
via.

în continuare, delegația de acti
viști ai P.C.R. a vizitat Republica 
Socialistă Bosnia și Herțegovina și 
Republica Socialistă Macedonia.

! Primirea la C. C. al P. C. B.
I
I
I
I
I

a delegației de activiști ai P.C.R
SOFIA 28 (Agerpres). — La 28 

septembrie, delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Matei Ștefan, șef de 
secție la C.C. al 
flă în vizită 
fost primită

în 
de

P.C.R., care se a- 
R. P. Bulgaria, a 
Ivan Prîmov, se-

cretar al C.C. al P.C.B., cu care a 
avut o convorbire.

Delegația a vizitat Direcția Ge
nerală a Economiei Apelor de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri și Inst 
tutui de cercetări științifice în r' 
meniul hidrologiei și al amelio 
țiilor.

Miting
I pentru eliberarea 
J lui J. Faria

(CARACAS 28 (Agerpres). — în
tr-o declarație dată publicității de 
Comitetul național de luptă pen- 

Itru amnistierea deținuților poli
tici din Venezuela se arată că se
cretarul general al Partidului Co- 

imunist din Venezuela, Jesus Faria, 
a cărui sănătate este grav pericli
tată, a fost trecut din nou din spi
talul închisorii în închisoarea „San 

I Carlos“. în capitala Venezuelei a 
I fost organizat un miting de masă, 

la care s-a cerut imediata elibe- 
Irare a secretarului general al par

tidului comunist, Jesus Faria.

rea ritmului de lucru. Sînt condi
ții ca pînă la 6—7 octombrie semă
natul să se încheie în toate coope
rativele agricole“.

într-adevăr, roadele măsurilor 
luate sînt evidente. Numai că și 
aici, în unele unități, ritmul de 
lucru este nesatisfăcător. în de
curs de circa 10 zile la nici una 
din cooperativele agricole din 
Moldoveni, Manasia, Sărățeni nu 
s-au însămînțat mai mult de 100 
hectare cu grîu. Tractoarele con
tinuă să nu fie folosite cu întreaga 
lor capacitate și de aceea pregă
tirea terenului întîrzie.

Cooperativele agricole din raio
nul Slobozia se situează printre 
unitățile cu rezultate bune la se
mănat. Totuși, la un moment dat 
membrii consiliului agricol au con
statat că nu se menține o propor
ție bună între lucrările de pregă
tire a terenului și semănat. S-a 
stabilit să se identifice acele 
terenuri care pot fi mai bine 
pregătite. în același timp, s-a tre
cut Ia organizarea schimbului IÏ 
pe mai multe tractoare. Acesta 
măsuri au dus la intensificarea lu
crărilor. Dar și în prezent în ra
ion există diferențe mari de la o 
unitate la alta. în timp ce în coo
perativele agricole deservite de 
S.M.T. Grivița lucrările se desfă
șoară în ritm mai intens, în cele 
din raza de activitate a S.M.T.-uri- 
lor Slobozia și Andrășești s-au în
sămînțat suprafețe mici.

O imporfanfă deosebită pentru 
desfășurarea in ritm susținut a insă- 
mînfărilor și obținerea unei recolte 
bogate in anul viitor are asigurarea 
din timp a unor semințe de bună ca
litate. Din necesarul de 95 000 t 
grîu de sămînță, 72 600 t provin 
din producția proprie, iar restul 
din fondul de schimb. Cea mai 
mare parte din sămînță se găsește 
în unități, este bine condiționată

încetarea 
din viață 
a lui 
Săndor Rona

BUDAPESTA 28 (Agerpres). 
Marți a încetat subit din viață, 
vîrstă de 73 de ani, Săndor Rona., 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., membru al Consiliu
lui Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare, membru în Consiliul 
Național al Frontului Popular Pa
triotic.

și depozitată. Dar nu toți cei care 
au avut sarcina de a asigura să- 
mință la timp și bună unităților 
agricole au dus-o la îndeplinire. 
La baza de recepție Slobozia 
telefoanele sună fără întreru
pere. „Trimiteți grîul pentru să
mînță ; sămînță nu corespunde“, 
în toate cazurile răspunsul mer
ceologului Petre Moldoveanu este 
același : „nu avem vagoane". în
tr-adevăr, acum cînd sînt de trans
portat cantități mari de porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
etc. este greu de obținut vagoane. 
Dar de ce nu s-a trimis sămînță de 
grîu mai din timp I La această bază 
sînt și alte deficiențe. O mare can
titate de grîu de sămînță expediat 
atît altor baze de recepție cît și 
unităților agricole socialiste din re
giune a fost de slabă calitate și, 
bineînțeles, refuzat. Din cele 1 350 
tone trimise în raionul Urziceni 
numai 200 tone au fost bune ; res
tul semințelor au trebuit să fie 
condiționate la baza din Urziceni. 
Aceeași soartă au avut-o alte 110 
t de grîu trimise la Băilești, în re
giunea Oltenia. în urma acestei si
tuații 4 000 tone de grîu din baza 
Slobozia, destinate pentru sămînță, 
au fost condiționate de două și 
chiar trei ori pentru a putea fi fo
losită. Bineînțeles, s-a pierdut 
timp, s-au irosit fonduri supli
mentare și energie. Chiar și în 
prezent mai sînt de expediat 
circa 1 600 tone de grîu la unită
țile din regiunile București și Ol
tenia. Această situație intolerabilă 
se datorește neglijenței șl superfi
cialității cu care a lucrai personalul 
bazei de recepție, precum și lipsei 
unui control operativ din partea or
ganelor regionale și raionale.

Organele de partid, consiliile a- 
gricole au datoria să ia măsuri 
care să ducă la folosirea din plin 
a tuturor forțelor existente în u- 
nități, la terminarea acestei im
portante lucrări în timpul optim.
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Demonstrații
■>

la Santo Domingo
• Cereri de evacuare a trupelor interame- 
ricane • Neînțelegeri între președintele gu
vernului provizoriu și militarii lui Barreras

SANTO DOMINGO 28 
(Agerpres). — în fața 
Palatului prezidențial 
din Santo Domingo a a- 
vut loc luni o demon
strație a studenților și e- 
levilor care cer guver
nului provizoriu domini
can să ia măsuri pentru 

■ evacuarea trupelor in- 
teramericane din școlile 
unde sînt cazate pentru 
a putea fi reluate cursu
rile. Un soldat de 
gardă a deschis foc 
omorînd pe unul dintre 
demonstranți. Ca răs
puns la această provo
care, demonstranții au 
prins pe asasin și l-au 
reținut ostatec. S-a 
nunțat oficial că un 
demonstrant a fost 
morît, iar 17 au fost 
niti în

Bosch. între președinte
le guvernului provizoriu 
Godoy și grupul mi
litarilor care au ac
tivat în junta mili
tară a lui Imbert Bar
reras' există neînțelegeri 
care amenință să ducă 
la o nouă încercare de 
forță. Potrivit agenției 
Associated Press, Garcia 
Godoy intenționează să 
numească un alt minis
tru al forțelor armate 
în locul lui Francisco 
Rivera Caminero. Aces
ta și alți trei lideri mili
tari s-au făcut vinovați 
de masacrele provocate 
în timpul bombarda
mentelor asupra orașu
lui Santo Domingo.

Agenția U.P.I. relatea
ză că la Santo Domingo 
continuă să aibă loc de
monstrații ale populației, 
care cere imediata eva
cuare a trupelor intera- 
mericane din țară.

de „mină forte” adoptate de autorită- 
brltanlcl patrulează în per-

După măsurile 
țile colonialiste, militari 

manență în Aden, percheziționlnd populația locală

VIETNAMUL DE SUD

Atac al patrioților 
în provincia Phong Dinh

SAIGON 28 (Agerpres). — Un 
detașament al patrioților sud-viet- 
namezi a atacat luni noaptea sub 
tirul mortierelor și obuzelor o im
portantă localitate din provincia 
Phong Dinh, situată la 150 kilome
tri sud-vest de Saigon. Patrioții au 
pătruns în localitate, capturînd 
arme și echipament militar, pre
cum și trei stații de radio. Potrivit 
comunicatelor militare, garnizoana 
trupelor guvernamentale a suferit 
pierderi grele. Cele două batalioa-

ne saigoneze trimise în sprijinul 
trupelor atacate, remarcă agenția 
France Presse, au sosit la fața lo
cului după ce forțele patriotice 
s-au repliat.

Făcînd bilanțul luptelor care 
s-au desfășurat în perioada 27 mai 
— 19 august în provinciile Quang 
Nam și Quang Ngai, agenția de 
presă „Eliberarea“ subliniază că 
forțele patriotice au scos din luptă 
1 829 de infanteriști marini ameri
cani.

Plenara C. C. al P. C. U. S.

Un nou Pompei

Erupția vulcanului Taal

anul viitor.
1

1

mareADEN:a- 
i alt

o- 
ră- la grevă generală

Vorbitorul a comunicat

de noi drepturi republi-

Pe o stradă

lingă U.N.E.S.C.O. 
dinea de zi a sesiunii cu
prinde 35 de puncte. 
Printre problemele cele 
mai importante care vor 
fi dezbătute figurează e- 
xaminarea anteproiectu
lui de program și de 
ouget al U.N.E.S.C.O. 
.nentru anii 1967—1968, 
"aportul oral al 
•ectorului general 
J.N.E.S.C.O. privind 
ivitatea organizației 
ierioada aprilie-septem- 
>rie a.c., organizarea u- 
îor conferințe regionale, 
rrintre care cea a miniș- 
rilor învățămîntului 
lin țările europene, ce 
'a avea loc la Viena în 
unie

.orele palatului Monte- 
citorio, clădit de Bernini în seco
lul al XVII-lea, a reînceput ani
mația atît de caracteristică zile
lor cînd parlamentul se află în 
sesiune. Deputății camerei și-au 
ocupat din nou locurile. în fața 
parlamentului stau, în această 
toamnă, cîteva probleme de ma
re importanță, unele rămase pe 
ordinea de zi încă din vară, iar 
altele ivite pe parcursul ultime
lor două luni.

Ele se referă, în primul rînd, la 
probleme ale actualei situații in
ternaționale asupra cărora gu
vernul nu și-a precizat oficial po
ziția în fața parlamentului, cît și 
la bilanțul recentului voiaj diplo
matic al președintelui Saragat în 
țările Americii Latine.

In privința situației interne 
sînt de așteptat, judecind după 
comentariile apărute în presă, 
dezbateri vii și interpelări pe 
marginea noului plan de dez
voltare economică pe care mi
nistrul bilanțului, Pierracini, îl 
va prezenta în numele guvernu
lui la 30 septembrie, reformei 
administrației publice, școlii, 
situației din fabrici. în plus, 
un număr de deputați au 
zentat interpelări privitoare 
dezastrul de la Mattmark
Elveția și la daunele pricinuite 
de furtuna care a bîntuit în în
treaga Italie la sfîrșitul lui au
gust.

Punînd în discuție evenimen
tul de la Mattmark, unde și-au 
pierdut viața sub avalanșa de 
gheață 59 de muncitori italieni, 
deputății au lărgit cadrul dezba- 
terilor, referindu-se Ia problema 
emigrației în ansamblu, la con
dițiile de viață și de lucru ale 
marelui număr de italieni nevoiți 
să-și părăsească țara și să cau
te locuri de muncă dincolo de 
hotarele ei, la discriminările la 
care aceștia sînt supuși.

Au început și lucrările sena
tului, găzduite în somptuosul Pa
lazzo Madama. Dezbateri aprin
se sînt așteptate în ce privește 
mult controversata lege asupra 
cinematografiei, care era foar
te aproape să provoace cu puțin 
înainte de închiderea preceden
tei sesiuni parlamentare o criză 
guvernamentală, precum și în 
legătură cu decretul asupra con
strucției de locuințe.

Ion MÄRGINEANU

Raportul lui A. Kosîghin
(Agerpres). — 

agenția

I

pre
ia 

din

ADEN 28 (Agerpres).— Frontul national de eliberare 
din Aden a anunțat că la 1 octombrie în întregul 
Aden va fi declarată o grevă generală în semn de pro
test împotriva hotărîrii Marii Britanii de a anula 
constituția acestui protectorat și de a-1 investi pe 
înaltul său comisar cu puteri exclusive. în întregul 
oraș, precum și în restul protectoratului au fost difu
zate afișe care îndeamnă populația să participe la 
această acțiune și condamnă dispoziția luată de gu
vernul britanic. Congresul sindicatelor din Aden a 
aderat la această acțiune a Frontului național de eli
berare, ceea ce îi determină pe observatorii de presă 
să aprecieze că ea se va desfășura cu succes.

(1959—1965), volumul 
globale industriale va 

crește cu 84 la sută, față de 80 — 
cît prevede planul. Vorbitorul a 
subliniat că se ridică nivelul teh
nic al industriei sovietice. El a a- 
rătat că revoluția tehnico-științifi- 
că contemporană pune pe prim 
plan astfel de probleme cum sînt 
nivelul tehnic, calitatea, trăinicia 
produselor, eficiența producției.

Referindu-se la unele greutăți și 
lipsuri pe care le întîmpină in
dustria sovietică, Alexei Kosîghin 
a amintit că în ultimii ani a avut 
loc o oarecare reducere a volumu
lui venitului național și producției 
industriale pe fiecare ’rublă din 
fondurile fixe de producție. S-a în
cetinit întrucîtva și ritmul de 
creștere a productivității muncii, 
„în anii următori noi putem și tre
buie să‘ îndreptăm această situa
ție“. Vorbitorul a arătat că „gre-

septenal 
producției

MANILA. în noaptea de duminică spre luni, vul
canul Taal de pe insula Lake (Filipine) a Început 
să erupă. Valuri de lavă și cenușă au acoperit 
insula locuită de 28 000 de oameni. Două locali
tăți. Alasas și Kakabogkabog, situate in apropie
rea vulcanului, au fost acoperite de torente de 
lavă revărsate. Potrivit agenției France Presse, In 
această catastrofă și-au pierdut viata 2 000 de oa
meni. Exploziile se succed la intervale scurte și 
flăcări enorme se zăresc de departe. Au fost luate 
măsuri pentru evacuarea insulei.

din MUnchen (H.F.G.) : panouri antirăzboinice

Impasul Pieței comune
Ministrul de externe al Belgiei, Paul Henry 

Spaak, a avut luni seară la Bruxelles o convor
bire, în legătură cu situația actuală a Pieței co
mune, cu Maurice Schumann, președintele Co
misiei pentru afaceri externe a Adunării Națio
nale franceze. Spaak a expus din nou planul său 
de organizare a unei reuniuni a miniștrilor afa
cerilor externe ai ,fcelor șase". Referindu-se la 
impasul în care se află Piața comună, ziarul „Le 
Figaro" menționează :

„Ce e de făcut ? 
Partenerii Franței au 
să se decidă să con
tinue totuși singuri, 
lăsînd Parisul să-și 
rumege supărarea sau 
vor încerca să-l se
ducă, chiar cu riscul 
să fie respinși cu bru
talitate? Aceasta este 
dilema care se pune 
astăzi partenerilor 
Franței în Piața comu
nă. Această situație 
de criză a și determi
nat o nouă propunere 
din partea ministrului 
belgian de externe 
Spaak : convocarea
unei conferințe a ce
lor șase state în luna 
noiembrie la Bruxel
les, fără participarea 
Comisiei europene.

Există însă și punc
te de vedere contra
rii. De pildă, unul din 
bancherii și econo
miștii belgieni dintre 
cei mai influenți, nu 
numai în țara sa ci și

în întreaga Europă 
occidentală, baronul 
Snoy, susține adopta
rea unei atitudini 
me și a semnat 
„Revue generale 
Belgique*- 
în care 
cum ar putea 
Piața comună 
Franța. Acest 
nism, spune el, 
desfigurat și 
crea riscul preponde
renței zdrobitoare a 
Germaniei federale.

Ministrul de externe 
belgian Spaak propu
ne în schimb să se 
mai discute. El suge
rează o conferință la 
Bruxelles în luna no
iembrie între 
zentanții 
celor șase, 
a permite 
să-și explice punc
tele de vedere în pro
blemele agricole, în 
ce privește rolul co
misiei Hallstein etc.

fer- 
în 
da 

un articol 
examinează 

arăta 
fără 

orga- 
ar fi 
s-ar

repre- 
guvernelor 

pentru 
Franței

MOSCOVA 28
După cum transmite
TASS, în raportul „Cu privire la 
îmbunătățirea conducerii indus
triei, perfecționarea planificării și 
intensificarea stimulării economice 
a producției industriale în U.R.S.S.“, 
prezentat la Plenara C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a subliniat că „în cadrul 
soluționării problemelor actuale 
ale dezvoltării pe mai departe a 
industriei și creșterii nivelului de 
viață al poporului, atenția princi
pală trebuie să fie acordată per
fecționării metodelor și formelor 
de conducere a industriei“. El a 
preconizat o serie de măsuri me
nite să asigure ridicarea nivelului 
științific al planificării economiei, 
lărgirea independenței economice 
a întreprinderilor și creșterea ro
lului lor ca nucleu economic de 
bază, intensificarea stimulării eco- . șelile în planificare, abordarea vo- 
nomice a producției. Pentru îmbu
nătățirea conducerii industriei s-a 
propus crearea de ministere in
dustriale care să aibă toate drep
turile și să poarte întreaga răs
pundere pentru dezvoltarea ramu
rilor respective. Principiul condu
cerii pe ramură industrială tre
buie să fie îmbinat cu principiul 
teritorial.
că C.C. și Consiliul de Miniștri au 
adoptat o hotărîre în legătură cu 
acordarea 
cilor unionale în domeniile plani
ficării. construcțiilor capitale, fi
nanțării muncii și salariilor. S-a 
propus, de asemenea, desființarea 
Consiliului superior al economiei 
naționale al U.R.S.S., Consiliului 
economiei naționale al U.R.S.S., 
consiliilor republicane ale econo
miei naționale și consiliilor econo
miei naționale din regiunile eco
nomice.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a subliniat marea 
importanță politică și practică a 
soluționării juste a problemelor 
planificării, conducerii șl stimulă
rii economice a producției. „Se poa
te afirma, fără exagerare, că de fe
lul cum vor fi rezolvate aceste 
probleme depind, în mare măsură, 
îndeplinirea cu succes a progra
mului de construire a bazei tehni- 
co-materiale a comunismului, creș
terea continuă a nivelului de trai 
al poporului și întărirea capacității 
de apărare\ a țării noastre“.

Relevînd că industria sovietică 
se dezvoltă pe baza sănătoasă și 
trainică a relațiilor de producție 
socialiste, șeful guvernului sovietic 
a anunțat că, în cursul planului

luntaristă a rezolvării problemelor 
economice, care s-au comis într-un 
trecut nu prea îndepărtat, au dus 
la încălcarea proporțiilor între di
feritele ramuri ale economiei“. El 
a subliniat că nu există o propor- 
ționalitate necesară între dezvol
tarea industriei și a agriculturii.

Referindu-se la necesitatea ridi
cării nivelului științific al planifi
cării de stat a economiei, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a subliniat că planul tre
buie elaborat pe baza perspective
lor progresului tehnico-științific. 
Arătînd că în scopul lărgirii inde
pendenței economice a întreprin
derilor se propune să se reducă 
numărul indicatorilor care se sta
bilesc de sus, vorbitorul a reco
mandat menținerea în plan a ace
lor indicatori care urmăresc ridi
carea eficienței producției. Pentru 
orientarea întreprinderilor spre 
ridicarea eficienței producției, cel

mai bun criteriu vor fi indicatorii 
beneficiului și rentabilității, care 
vor fi, de asemenea, stabiliți prin 
planul de stat.

Subliniindu-se că în prezent este 
cu totul neîndestulătoare cointere
sarea colectivului de producție și a 
fiecărui lucrător în îmbunătățirea 
rezultatelor generale ale activității 
întreprinderilor, în raport se pre
conizează o serie de măsuri menite 
să asigure stimularea materială a 
lucrătorilor. Astfel, se propune 
crearea unui fond pentru stimula
rea materială a lucrătorilor, pre
cum și crearea la întreprinderi (pe 
seama venitului), a unui fond a 
căror mijloace vor fi folosite la 
construcții de locuințe și alte ne
voi sociale.

întrucît trecerea la noile forme 
și metode de stimulare economică 
implică îmbunătățirea sistemului 
de formare a prețurilor, a fost con
stituit Comitetul de stat al prețu
rilor, care urmează să prezinte la 
începutul anului viitor propuneri 
în legătură cu direcțiile principale 
în elaborarea prețurilor cu ridi
cata. ; ;. J

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a arătat că Con
siliile economiei naționale, care au 
avut unele părți pozitive, au dus 
ulterior la fărîmițarea pe regiuni 
economice a conducerii fiecărei ra
muri industriale. în prezent este 
prevăzută organizarea a nouă mi
nistere unionale și a 11 ministere 
unionale republicane. în atribuțiile 
ministerelor industriale care vor fi 
create vor intra planificarea, con
ducerea producției și rezolvarea 
problemelor dezvoltării tehnice, ale 
aprovizionării tehniqo-materiale, 
finanțării muncii și salariilor.

Alexei Kosîghin a acordat o 
mare atenție problemei transferării 
cadrelor economice. El a subliniat 
în încheiere că comitetele de partid 
sînt chemate, de jos și pînă sus, 
ca fără să se substituie organelor 
economice, renunțînd la tutelarea 
măruntă, să folosească mijloacele 
și metodele care le sînt caracteris
tice și, înainte de toate, munca cu 
oamenii — cu muncitorii și inte
lectualitatea din producție.

DISPUTA AUR-DOLAR
(Urmare din pag. I-a)
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Dialogul ar putea per
mite speranța că se 
va găsi o cale de 
acord.

Pînă unde s-ar pu
tea ajunge însă ? Par
lamentul olandez este 
foarte nervos și nu 
dorește „să facă jocul 
lui de Gaulle*.

De asemenea, mt-

nistrul de externe al 
Italiei nu a uitat stilul 
în care guvernul fran
cez a respins încerca
rea Angliei de a ade
ra la Piața comună. 
Trebuie deci ca o a- 
semenea viitoare con
ferință să nu ducă la 
agravarea situației în 
loc să o rezolve*.

Strauss împotriva
lui Mende și Schröder

Cancelarul Erhard a adresat luni un apel lide
rilor diferitelor fracțiuni ale coaliției guverna
mentale să înceteze disputele publice care com
plică eforturile sale de a forma, un nou guvern 
după recentele alegeri. în legătură cu situația 
politică de la Bonn, ziarul american „New York 
Herald Tribune" scrie :

„Fosful ministru de 
război Strauss și-a înăs
prit campania menită 
să imprime o politică 
mai rigidă cancelarului 
Erhard. Printre altele, 
susține el, creșfin-de- 
mocrafii trebuie să a- 
nunțe fără echivoc că 
resping propunerile par
tenerilor lor de coalifie 
liber-democrafi în fa
voarea unor atitudini 
mai liberale în politica 
externă. Insistentele lui 
Strauss ca noul guvern 
să adopte o politică 
mai inflexibilă sînt în-

dreptate 
(ine ca 
nunte la 
Schröder 
ministru de externe.

Liderul parlamentar 
creștin-democrat, Barzel, 
care sperase să poată 
întocmi într-o săptă- 
mînă lista noului gu
vern, a anunțat acum 
că, după părerea sa, 
tratativele vor trebui să 
continue, probabil, pînă 
la 20 octombrie, data 
cînd parlamentul va 
alege în mod oficial pe 
Erhard ca nou cance
lar*.

și spre a ob- 
Erhard să re- 
includerea lui 
în guvern ca

Cu afîf mai mult aurul singur — 
susțin specialiștii americani — nu ar 
satisface nevoile curente. Se propune 
de aceea introducerea unei noi uni
tăți de rezervă. în vederea revizuirii 
sistemului Gold Exchange Standard, 
Casa Albă a propus, în iulie, convo
carea unei conferințe, dar după ce 
se va găsi un teren de înțelegere 
asupra modalităților reformei. Partea 
americană apreciază că cel mai in
dicat cadru pentru astfel de discuții 
este F.M.I. — propunere lesne de 
înțeles dacă se are în vedere că 
voturile în acest organism se atribuie 
în funcfie de mărimea cotelor-părfi 
ale membrilor săi și că ponderea an- 
glo-saxonilor în disponibilitățile a- 
cestui organism financiar este de 39,7 
la sută, fafă de numai 17,9 la sută 
— cea a țărilor Pieței comune. O se
rie de state vest-europene, și îndeo
sebi Franfa, au respins însă propu
nerea Washingtonului.

Apreciind că aurul trebuie să fie 
singurul mijloc de plă)i internationale, 
Parisul precizează că pot fi luate mă
suri de sporire a rezervelor, dar por- 
nindu-se întotdeauna de la metalul 
galben. Contrar punctului de vedere 
american, specialiștii Elysée-ului sînt 
de părere că esența problemei priveș
te redistribuirea rezervelor monetare 
și nu numai crearea de noi unități de 
rezervă. Ceea ce a făcut pe unii co
mentatori vesf-europeni să evoce po
vestirea lui Andersen, în care un co
pil nevinovat a îndrăznit să spună re
gelui, căruia curtenii lingușitori îi 
admirau vestmintele somptuoase, că 
este gol.

Prin acordurile de la Bretton 
Woods, din 1944, dolarul a fost pus, 
alături de aur, la baza sistemu
lui monetar inferoccidental. Rolul pri
vilegiat acordai dolarului în sistemul 
efalon-aur și devize, înlesnind in
vestițiile și expansiunea monopoluri
lor americane în Europa occidentală, 
a favorizat dominația economică și 
politică a S.U.A. în alianța atlantica. 
Această situație s-a creat în condițiile 
cînd economia fărilor vest-europene 
era slabă și dependentă de cea a- 
mericană. Pe măsură ce s-au produs 
schimbări în raportul de forte pe plan 
economic între țările capitaliste, în 
defavoarea S.U.A., cercurile conducă
toare din Franfa, de pildă, au început 
să-și exprime nemulțumirea. Ele au 
declarat că nu recunosc monedei nici 
unui stat o valoare autonomă și pri
vilegiată în raport cu aurul.

în același timp, însă, specularea la 
maximum a avantajelor oferite de 
Gold Exchange Standard a adus

S.U.A. prejudicii pe plan monetar ; 
soldul activ al balanței comerciale a- 
mericane nu mai este suficient pen
tru a acoperi celelalte cheltuieli în 
străinătate : investiții, întreținerea 
trupelor și a bazelor militare etc. De 
peste șapte ani balanța de plăți a 
S.U.A. înregistrează deficite conside
rabile. Pe această cale s-a scurs din 
S.U.A. o cantitate de dolari ce de
pășește substanțial rezervele acestora 
de aur. Depozitele de la Fort Knox 
erau în iulie de 13 858 milioane de 
dolari-aur, în timp ce obligațiile a- 
mericanilor în străinătate se ridică la 
25 000 milioane de dolari. Deteriora
rea raportului aur-dolar a avut drept 
urmare că partenerii S.U.A. (cu 
excepția Japoniei și Italiei) au cerul 
Washingtonului să preschimbe în aur 
— așa cum s-a angajat prin acor
durile de la Bretton Woods — în
semnate cantități de dolari aflați în 
posesia acestora. Ca reacție, S.U.A. 
au luat diferite măsuri pentru a îm
piedica „fuga* dolarilor peste ho
tare, măsuri care nu au dat însă re
zultatele scontate.

Scurgerea aurului din S.U.A. a pro
dus o redistribuire a rezervelor mo
netare în lumea capitalistă. Rezer
vele celor șase țări ale Pieței co
mune depășesc în prezent pe cele 
ale S.U.A. Noul raport de forțe în 
acest domeniu se oglindește în ca
drul așa-numifului Club de la Paris, 
unde Europa „celor șase’ deține 41 
la sută din sumele aflate la dispozi
ția lui, față de numai 17,9 la sută la 
F.M.I. Acesta este, de altfel, motivul 
pentru care unele țări vest-europene 
au respins propunerea americană cu 
privire la căutarea mijloacelor de re
formă a efalonului-aur și devize în 
cadrul F.M.I. și au propus drept ca
dru al discuțiilor Clubul „celor zece*.

Raportul anual de activitate a fon
dului, supus dezbaterii actualei se
siuni a F.M.I., face — precum era de 
așteptat — o pledoarie în favoarea 
sistemului Gold Exchange Standard. 
Dar miniștrii de finanțe ai principale
lor puteri financiare occidentale, care 
alcătuiesc așa-numitul grup al celor 
zece, au convenit luni seara, după 
mai mulfe reuniuni succesive, să an
gajeze imediat negocieri asupra unei 
reforme a sistemului monetar inferoc- 
cidenfal. Ministrul de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler, a declarat că, deși s-a 
pronunțat pentru acest acord, după 
părerea sa perioada stabilită pînă la 
prezentarea raportului este „neobiș
nuit de scurtă*.

Totul lasă deci să se întrevadă în 
continuare negocieri anevoioase și de 
lungă durată.
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SCURTE ȘTIRI
■>_______________

Banca engleză „Sale and 
Co" a dat faliment

LONDRA. La 28 septembrie 
s-a anunțat la Londra declararea 
unuia dintre cele mai mari fali
mente intervenite în ultimul 
timp în Anglia. în urma unei reu
niuni a creditorilor Băncii de a- 
faceri „Sale and Co“, care finan
ța o serie de tranzacții comer
ciale cu țări din Extremul , O- 
rient, s-a constatat că din lefu
rile băncii lipsesc 3 822 000 \ge 
sterline. în acest fel, mai "ț vt 
de 30 de bănci din Extremul, 7- 
rient, printre care și Ban; ja
poneză Mitsubishi, precum * ".in 
număr de firme străine au fdht 
afectate de acest faliment.

PEKIN. Agenția China Nou. 
anunță că la 28 septembrie a sosit 
într-o vizită oficială la Pekin 
prințul Norodom Sian.uk, șeful sta
tului Cambodgia. Pe aeroport, 
oaspetele a-fost fntimpinat de Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze,, 
și alte persoane oficiale.

PRAGA. La invitația lui 
A. Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, între 4 și 7 octom
brie va face o vizită oficiali* 
tn Cehoslovacia dr. Sarvapall. 
Radhakrishnan, președintele In
diei.

DRESDA. între 22 și 24 septem
brie la Academia militară „Frie
drich Engels" din Dresda a avut 
loc un colocviu pe tema „Pregăti
rea unui război de către imperia
lismul vest-german". La invitația 
Comitetului Central al P.S.U.G. si 
a Ministerului Apărării Naționale 
al R. D. Germane, la acest coloc
viu au participat conducători mi
litari din țările socialiste. Din 
partea Republicii Socialiste Româ
nia a participat general-maior Ion 
Coman.

Familii fără case, copii flă- 
mlnzi șl bolnavi cerșind pe 
străzi sînt imagini ale vieții 
cotidiene în cartierele perife
rice din capitala Guatemalel

PRAGA. Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Praga, 
prof. Gh. Nițescu, a inmlnat, la 28 
septembrie, titlul de membru de 
onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România, academicianu
lui Frantisek Sorm, președintele 
Academiei Cehoslovace de Știință 
și titlul de membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, academicienilor R. Kett- 
ner și S. Prat.

BUDAPESTA. La invitația Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar,, la 27 sep
tembrie a sosit la Budapesta o de
legație a Partidului Comunist Fran
cez condusă de Roland Leroy, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F., secrltar a 
C.C. al P.C. Francez.

BLACKPOOL. în ședința d< 
marți a conferinței anuale a parti
dului laburist, primul ministru bri
tanic, H. Wilson, a respins orice 
propuneri cu privire la Încheierea 
unui pact oficial, fie pe plan 
parlamentar, fie pe plan guverna
mental, cu partidul liberal. Dacă 
activitatea guvernului laburist va 
deveni imposibilă, se va recurge 
la o nouă consultare electorală.

Incendiul care a Izbucnit la 
baza navală americană din 
Kamiseya (Japonia) a pro
vocat moartea a zece sol

dați șl rănirea altor 14
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