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P;cse de schimb
pentru agricultură

Sînt cunoscute realizările industriei noastre, care asigură agricultu
rii tractoare și mașini agricole de mare randament, mult apreciate de 
mecanizatorii din gospodăriile de stat și S.M.T. Buna funcționare a trac
toarelor, plugurilor, semănătorilor, combinelor de recoltat este hotărîfă 
și de asigurarea pieselor de schimb necesare. La cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, s-a subliniat necesitatea ca industria constructoare de 
mașini să acorde o mai mare atenție producției de piese de schimb. 
Lipsa acestora a fost criticată în unele articole publicate în ziarul nos
tru. Răspunsurile primite de la furnizor — Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — diferă însă de cele ale beneficiarului — Con
siliul Superior al Agriculturii. întrucît ne aflăm în toiul unei importante 
campanii agricole — însămînțările de toamnă — am căutat să vedem care 
este situația in ce privește asigurarea pieselor de schimb pentru trac
toare și mașini agricole, cauzele care fac ca acestea să nu se găsească 
în cantități suficiente. In acest scop, am organizat la redacția ziarului 
nostru o discuție la care au luat parte reprezentanți ai Consiliului Su
perior al Agriculturii și ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Ma
șini. S-au desprins cîteva concluzii pe care le consemnăm în rîndurile 
.care urmează :

♦
această întrebare au răspuns 

în primul rînd beneficiarii, adică 
reprezentanții Consiliului Superior 
al Agriculturii. Tov. ing. VASILE
BRATU, de la Consiliul Superior 
al Agriculturii, a enumerat mul
te piese pe care industria nu 
le-a livrat la termen. Din aceas
tă cauză, chiar și acum, în 
perioada lucrărilor agricole de 
toamnă, cînd se pun bazele recol
tei viitoare, unele tractoare nu pot 
fi folosite din lipsa pieselor de schimb. 
Aceeași problemă a fost ridicată 
și de tov. ing. Constantin Timpău, 
de la Trustul central Gostat, din 
cuvintele căruia reținem :

Zilnic, reprezentanți ai gospo-

Nouă mii

mari

Dacă piramidele egiptene, 
morminte ale faraonilor. socoti
te priiitie cele șapte minuni 
ale lumii, sini monumente 'în
chinate rnoilii. bara/ele creatoa
re de energii ridicate din vă
ile apelor, sini monumente ale 
vrei ii.

tocă o apă sălbatica a prăvă
lit bolovani, i-a dus departe pe 
cursul ei. i-a tocat și măcinat 
pină i a transformai in mii la 
vărsate, acolo unde riui devi
ne uiluenl O va/e'cu poteci si 
iegénde păslrate din gură în 
gură, a fosl zguduită.

Temelia mică de beton a lă
ți intir iaz ca pentru /oacă. 
por a ciescul. A toi crescut 

„iili-o zi cil le-ar trebui muri- 
Iilor să crească in mii de ani. 
tși blocul,portul din vale a de
venit un uriaș, tși măsoară azi 
pule'iile șt înălțimea cu culmile.

Culmi de y nais secular, osiile 
urcușului greu de cioplit, dar 
mai ales de străpuns, au tost 
îmblinzile In lundul pâminlu- 
lur galeriile au deschis artere 
in care pulsează cursuri de ape 
și. ca in basme, gnomii au sco
ut ..castelul" in burta muntelui, 
dejZțf-ropînd comorile centralei 
subterane.

Siciit. muntele supărat s-a 
răzbunai. A păși nd cu țoală 
greutatea pe una din galerii, 
surpa noaptea lot ce se dura 
ziua* aidoma, legendei meșteru
lui Manole. Atunci ce.v

...nouă mii de zidari 
nouă mii de meșteri mari 

al hidrocentralei-de pe Argeș 
au gindil un mi/loc nou. O me? 
todă românească de susținere 
a galeriilor. Si muntele n-a mai 
clintit.

Alături de uriașul monolit de 
beton, oamenii pat furnicar de 
pitici, sub pămint — gnomi in
vizibili, iar pe culmi capătă 
proporții de gîze.

Vîriurile carpatine, megieșe 
de veacuri, străpung măreț ce
rul albastru, vrind parcă sä do
vedească mai departe forța na
turii indiferente. Dar peste a- 
ceastă forță se înalță OMUL 
Colosul care schimbă cursul a- 
pelor, unește sau desparte 
munții, pătrunde fn măruntaie
le pămfntului și zămislește noi 
minuni.

dăriilor de stat ne solicită piese de 
schimb. Lipsesc, în special, piese 
din sistemul de direcție al tracto
rului, al celui electric, cauciucuri, 
piese pentru remorci etc. Nu am 
primit încă unele repere importan
te din livrările curente pentru 
campania lucrărilor agricole dc 
toamnă. Dar ce vom face in lunile 
viitoare, cînd mii de tractoare vor 
fi așezate pe linia de reparații ?".

Situația de pe teren confirmă 
cele arătate, lucru recunoscut și în- 
tr-o recentă ședință a comitetului 
executiv al Consiliului Superior al 
Agriculturii la care s-au discutat 
măsurile legate de campania agri
colă de toamnă. De ce nu există 
piese de schimb ? Nu livrează oare 
industria în cantități suficiente și 
la termenul prevăzut ? Să dăm cu- 
vîntul reprezentanților industriei 
constructoare de mașini. Iată ce 
ne-au relatat tov. VIOREL SOARE, 
director în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini :

„Noi avem contract cu agricul
tura pentru 1 195 de repere. In pri
mele opt luni din acest an am reu
șit sä dăm unele piese de schimb în 
plus față de cantitățile contrac
tate. Dar aceasta nu compen
sează, firește, lipsa unor piese 
pe care nu le-am livrat. La 
sfîrșitul lunii septembrie erau în 
restanță numai trei repere care se 
fabrică la Uzina de piese auto Co- 
libași. La sfîrșitul anului nu vom 
avea nici o restanță. Am luat mă
suri să redistribuim sarcina Uzinei 
de piese auto Colibași, Uzinei 
„Tractorul"-Brașov.

Care sînt cele trei repere cu care 
a rămas în restanță industria ? A- 
flăm că este vorba de trei pinioane, 
adică tocmai acelea care, lipsind, fac 
imposibilă funcționarea unui trac
tor. S-au dat și cîteva exemple 
care au demonstrat ce înseamnă o 
piesă oarecare. Dacă roata dințată 
nu se înlocuiește la vreme, se u- 
zează, și cea vecină ii împrumută 
uzura. Venind cu întîrziere piesa 
respectivă, trebuie să se înlocuiască 
mai multe. Din cauza lipsei piese
lor de schimb, nu se pot face la 
timp întreținerea utilajului agricol, 
reparațiile curente și capitale. în- 
trucît o piesă neînloct’ifă la vreme 
uzează și altele, costurile de repara
ții și producție sînt urcate.

Teodor MARIAN

La uzina „Independența ' din Sibiu se montează noi utilaje miniere

■

în ultimele zile, lucrările de pre
gătire a terenurilor destinate însă- 
mînfărilor și semănatul au fost inten
sificate. Pînă în seara zilei de 30 sep
tembrie au fost făcute însămînțări de 
toamnă pe 60 la sută din suprafețele 
prevăzute.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în regiunile Galați, Bacău, 
lași, Suceava și Banat. Lucrările de 
semănat sînt înfîrziale în continuare 
în regiunile Mureș-Autonomă Maghia
ră, Cluj, Oltenia, Brașov și Maramu
reș, unde ele au fost executate nu
mai în proporție de 39—48 la sută.

Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă ca în toate regiunile să 
fie folosite în continuare toate for
țele de lucru pentru executarea a- 
răturilor pe terenurile eliberate de 
culturile de toamnă și destinate se
mănatului, precum și pentru pregăti
rea patului germinativ.

Atenție deosebită trebuie să fie a- 
cordafă efectuării unor lucrări de 
bună calitate afît la pregătirea te
renului cît și la semănat. (Agerpres)

La invitația tovarășului Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, dr. Sarvepalli Radhakrishnan,

1

CLUJ

m

avansat

Conducătorii de partid și de stat■au vizitat Expoziția construcției
economice a R. P. Chineze

la amiază, tovarășii 
Ceaușescu, Chivu Stoica,

Vineri 
Nicolae 
Alexandru Bîrlădeanu, Paul Nicu
lescu-Mizil, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Ianoș Fa
zekaș, Ilie Verdeț, Manea Mănescu, 
Cieorghe Gaston-Marin, au vizitat 
L -,poziția construcției economice a 
I. P. Chineze.

Conducătorii de partid și de stat 
a<: fost întîmpinați de conducăto- 
ru delegației guvernamentale chi
ne re, Cean Lin-ci, ministrul indus
triei cărbunelui, Cian Hua-dun, di
rectorul expoziției, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului chinez pentru 
promovarea comerțului internațio
nal, precum și de Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Erau de față tovarășii Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe ■ Pele, adjunct

al ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Ionescu, adjunct al minis
trului industriei petrolului, Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
comerț-

Directorul expoziției și specia
liști chinezi au dat ample expli
cații în legătură cu produsele pre
zentate, unele dintre ele în stare 
de funcționare. Oaspeții au fost 
informați pe larg despre carac
teristicile tehnice ale expona
telor, despre producția obținută în 
R. P. Chineză în diferite ramuri 
ale economiei.

★
După vizitarea expoziției, condu

cătorii de partid și de stat s-au în-

tîlnit cu membrii delegației guver
namentale chineze în frunte cu 
Cean Lin-Ci, ministrul industriei 
cărbunelui, și organizatorii expozi
ției.

în cursul întilnirii a avut loc o 
convorbire cordială și prieteneas
că. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat calde felicitări pentru 
reușita acestei expoziții, subliniind 
că ea constituie o expresie a ma
rilor realizări obținute de poporul 
chinez în opera de construcție so
cialistă și în același timp o contri
buție la dezvoltarea 
prietenie dintre cele

relațiilor de 
două țări.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul aniversării 
Republicii Populare Chineze
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președintele RepuVicii Ii.dia, va 
face o vizită- în Republica Socia
listă România între 7 și 10-octom
brie a.c.

\MS/\

\C.llW\ I
I

BUCUR W!\ \ 11 irninw

e Masa rotundă 
organizată 
la Ploiești

Vineri seara, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Liu Fan, a 
oferit o recepție cu prilejul celei 
de-a XVI-a aniversări a proclamă
rii Republicii Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Ianoș Fazekaș, 
Manea Mănescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București

și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au participat delegația guverna
mentală a R. P. Chineze condusă 
de Cean Lin-ci, ministrul indus
triei cărbunelui, Cian Hua-dun, 
directorul Expoziției construcției e- 
conomice a R. P. Chineze, deschisă 
la București, prim-vicepreședinte 
al Consiliului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional, 
și alți oaspeți chinezi aflați în țara 
noastră.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, formația de instrumente 
populare a Radioteleviziunii chine
ze a oferit un recital.

(Agerpres)

Se dezvoltă bazinul 
carbonifer Metru

în bazinul carbonifer Motru se 
execută importante lucrări de ex
tindere și dotare a minelor cu ma
șini și utilaje moderne. începînd 
din luna septembrie s-a introdus, 
pentru prima dată în țara noastră, 
un complex de mecanizare inte
grală a tuturor operațiunilor de 
lucru din abataje, care mărește 
productivitatea muncii de peste 3 
ori. Tot pentru prima dată în țară 
a fost organizată la mina Horăști 
conveierizarea totală a transportu
lui producției, astfel încît cărbu
nele este transportat, din abataj 
pină în vagonul C.F.R., numai prin 
transportoare cu racleți sau trans
portoare cu benzi.

1 À.A-.
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VARȘOVIA

muzicală

(Continuare în pag. a V-a)

(Cronica etapei de ieri, în pagina a V-a)

»
In cea de-a XVIII-a ediție a Cursei „Scînteli* au mai ră

mas de disputat două etape. Astăzi, caravana cicliștilor va 
parcurge distanța Craiova-Călimănești, urmînd ca dumi
nică să ajungă în București — punctul terminus al întrecerii, 
înaintea ultimei etape, pe primul loc în clasamentul general 
se află concurentul polonez Gawliczek, urmat la 52 de se
cunde de Gabriel Molceanu.

(Agerpres)
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/ n ci m f Heat re
loan GRIGORESCU

Intre toți anii miei vieți, 
anii studenției sint numai 
patru, cinci, sau șase... Se 
spune că sînt „cei mai 
frumoși"... Cei mai frumoși 
dintr-o viață. Și în fiecare 
din acești ani există cîte 
o zi, una singură, de ne
repetat — ziua începerii 
unui nou an universitar 
Pentru mulți, pentru cei 
mai tineri, această zi e 
ziua începerii . unei noi 
vieți, a vieții studențești. 
Pentru ceilalți,; mai „bă- 
trîni", e doar reînceperea 
instruirii superioare pe o 
treaptă și mai avansată, 
spre completarea pregăti
rii lor, spre desăvârșirea 
personalității lor.

Au rămas de mult în 
urmă sesiunile de exame
ne cu completarea lor 
tomnatecă pentru restan- 
țieri — s-au numărat bo
bocii, și stolul s-a strîns 
din nou să-și ia zborul 
spre alte înălțimi... E pus
tie tabăra de la Costi- 
nești, nisipul s-a răcit, iar 
văile Timișului, care o 
vară întreagă au fost con
cesionate exuberanței stu
dențești, germinează noi 
frumuseți pentru vacan
țele viitoare. In schimb, 
sînt din nou pline amfi
teatrele, laboratoarele, să-

Iile de cursuri ale tuturor 
facultăților țării.

Tinerețea intelectuală a 
patriei se află iarăși la 
lucru. Ce minunat e mo
mentul cînd în același 
ceas, în toate centrele u- 
nivers tare ale țării, înce
pe p,.tna oră de cursuri a 
noului an universitar I Ca
lendarul nescris îl con
semnează prin emoția ce
lor 130 000, prin pulsul 
grăb't care bate la uni
son, prin aceeași privire 
ridicată spre 
prin tinerețea 
de nebiruit.

De mai bine 
de ori pînă acum, Univer
sitatea bucureșteană a 
trăit acest început de an 
nov. studențesc, dar, dacă 
dincolo de centenarul săr
bătorit acum un an cerce
tăm viața universitară 
străveche a României, gă
sim p.rin școlile superioa
re și prin cărturăriile mai 
vechi ale țării vibrația a- 
cestui ceas străbătînd 
peste un sfert de mileniu. 
S-au schimbat generații, 
torța luminii și a instruirii 
a fost încredințată, din ce 
în ce mai sus, pe traiec
toria aspirațiilor spre o 
Românie modernă, cultă, 
aflată în rîndul primelor

profesori, 
năvalnică.

de o sută

«

Un entuziast venit l" studenților din anul I

azi 
cu 
a-

uni
și din 

pre- 
cultu-

țări ale lumii. Avem 
centre universitare 
binemeritat renume, 
vem facultăți pentru disci
plinele unei lumi moderne, 
avem săli de studii și la
boratoare de cel mai nou 
tip, cămine studențești și 
condiții de studiu-demne 
de jinduit. Avem oromoții 
puternice de ingineri, de 
doctori, de economiști și 
cercetători, de profesori 
șl de cărturari, sute de mii 
de cadre tinere, altoi vi
guros care îșl trage seva

din tradițiile înaintate 
ale învățămîntului 
versitar românesc 
tot ce oferă mai 
țios tezaurul de
ră și de instruire al lumii 
întregi. Congresul al IX- 
lea al partidului a deschis 
noi și largi perspective 
pentru dezvoltarea și per
fecționarea continuă a în
vățămîntului nostru uni
versitar.

(Continuaro 
în pag. a V-a)

Festivalul de muzică contem
porană „Toamna la Varșovia“ 
— tradițională manifestare mu
zicală care a ajuns la a 9-a 
ediție — cuprinde In acest an 
17 concerte simfonice șt de ca
meră, fn cadrul cărora sînt in
terpretate 80 de lucrări de com
pozitori polonezi și străini, 
multe dintre ele fn primă audi
ție publică.

Concertul Inaugural a fost 
prezentat de Orchestra Filar
monicii de stat din Varșovia 
sub conducerea cunoscutului di
rijor Witold Rowicki. Iubitorii 
de muzică au umplut sălile de 
speclacole fn fiecare zi a fes
tivalului. urmărind cu interes 
lucrări dintre cele mai diverse 
ale muzicii veacului 20. repre- 
zentind 
creatori, 
tați.

fn cea 
valului 
susținut 
că a Cinematografiei 
sub bagheta lui Constant in Bu- 
geanu. Au fost prezentate trei 
compoziții românești: „Arcade" 
de Aurel Slroe ..Simfonie pen
tru 15 instrumente" de Stefan 
Niculescu și ..Coloana infinită" 
de Tiberiu Olah — precum șt 
lucrările „Agon“ de Igot Stra
vinski și „Așteptare“ de Arnold 
Schönberg. La această din urmă 

.operă și-a dat concursul sopra
na Elisabeta Neculce-Carțiș.

Sala, plină pînă la ultimul 
loc. a răsplătit cu puternice a- 
plauze pe diri/or și pe membrii 
orchestrei Autorii români, care 
se aflau fn sală, au lost înde
lung aplaudați.

fmpărtășindu-ne Impresiile 
sale, prolesotul dr. Stefan Sled
zinski — președintele Uniunii 
compozitorilor din R. P. Polo
nă — ne-a declarai : „Orches
tra română, prin lucrările ori
ginale pe care le-a interpretat, 
a adus un suflu deosebit desfă
șurării lestivalului > deși execu
ția lucrărilor din program este 
extrem de pretențioasă, de di
ficilă. dirijorul, orchestra șl so
liștii au reușit să pună fn va
loare ideile autorilor ale căror 
lucrări sînt concepute fntr-o 
factură modernă“. Interlocuto
rul nostru a subliniat că aceas
ta se datorește unei bune pre
gătiri precum șl înțelegerii 
profunde a sensului partiturii.

Gh. GHEORGHIȚA

toate generațiile de 
debutanti și celebri-

de-a cincea zi a testI- 
a avui loc concertul 

de Orchestra simloni- 
române

(Continuare în pag. a .V-a)
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Sâptàmîna roman

Dan HÄULICÄ

Roma, septembrie 1965

RET

urmă, 
totuși 
chiar

indică : 
tehnică

c ri
mai 
de

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 SEPTEMBRIE 1965

cel 
tn-
30
nu

rolului 
a fost 
celebra 

Paxinou, 
revedea

de 
încleștau 
laturi ale 

; douăzeci 
stăteau a-

iunie si acum in

depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîșflgttri

Lssta de ciștsgun

trebuie
Nimic

tragi 
și cogeamite
se deschide

poeziei

e ședin-
Imposi- 

mi-a

banii tă-

octombrie"

pictorii noștri 
de „redute" 
de pedante 

Dimpotrivă, ne 
aici năzuința 

expresii

Miercuri și țoi seara, 
Teatrul Național din 
Grecia a prezentat pu
blicului bucureștean „Oe- 
dip-rege“ de Sofocle, 
în regia reputatului om 
dc teatru Alexis Mino
tis, interpret al 
titular. Jocasta 
interpretată de 
artistă Katina 
pe care o vom
astă-seară și mîine-sea- 
ră în „Heouba“.- Publi
cul a apreciat ținuta 
sobră, academică, a 
spectacolului, jocul dra
matic al actorilor, care 
au pus accentul pe ca
racterul profund uman 
al tragediei. Actorii 
greci au redat cu mult

• „Chirurgii" străzilor © Nu toate drumurile duc spre Berceni ® Bani irosiți 
cu acte în regulă © „Atunci în

asms
O Teatrul de Operă si Balet : 
TOSCA — 19,30.
© Teatrul- de Stat de Operetă : 
LYSISTRATA - 19.30.
• Teatrul National ..I. L. Ca- 
ragiale- (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19.30. (sala Studio) : 
INTILNIRE CU ÎNGERUL — 19.30. 
IB Teatrul ..Lucia Sturdz.a Bu- 
landra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : OPERA DE 
TREI PARALE — 19.30. (sala dir, 
str. Al. Sahia nr. 70 Al : DRAGA 
MINCINOSULE — 19.30.
O Teatrul Mic : JOCUL IELELOR 
(premieră) — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" .(sala Savoy) : CU MUZICA 
E... DE GLUMIT — 20.
B Teatrul Evreiesc de stat : 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ

I (sala Acade-

— La Secțiunea 
tehnică de investiții 
a Sfatului popular al 
Capitalei 
lă secretă, 
bil să intrati, 
spus portarul.

In cele din 
mă pomenesc 
la etajul trei, 
in lata ușii pe care 
o tăbliță 
Secțiunea 
de investita a S.P.C. 
— șelul secțiunii. 
Bat. Nimic. încă o- 
dată. Același rezul
tat. Deschid ușa în
cetișor și ce-mi văd 
ochii ? Douăzeci 
piepturi 
cele patru 
unei mese 
de capete 
plecate peste o coa
lă de hîrtie -, două
zeci de perechi de 
ochi — alint it i asu
pra unui desen. A- 
cesta nu reprezenta 
altceva decil un fer
moar. tn sfîrșit. unul 
dintre cei douăzeci 
se ridică și zice :

— lată, așadar, re
zolvată pentru tot
deauna problema 
care ne chinuiește de

mult. Fabricat în se
rie, fermoarul me
canic va fi de 
mai mare folos, 
cepînd de azi, 
septembrie 1965,
se vor . mai sparge, 
nu se vor mai șu
brezi și nu se vor 
mai urîți străzile a- 
bia construite. Toa
le căile de circu
lație vor fi rezisten
te, frumoase, netede 
ca-n palmă.

Ultimele cuvinte 
fură acoperite de un 
ropot de aplauze. A- 
poi vorbitorul conti
nuă :

— Să ne imaginăm 
că în urmă cu trei 
luni a fost construi
tă. după sistemul 
clasic, o stradă lun
gă de un kilometru. 
Costul vă este cunos
cut. Să presupunem, 
în continuare, că 
l.C.A.B.-ul, ca de o- 
bicei. a uitat să exe
cute canalizarea a- 
tunci cind se con
struia strada. Sl iți cu 
toții ce se întîmplă 
în asemenea ocazii: 
strada e spartă fără 
milă, iar

cuti zob. Grație 
ingeniozității ingi
nerului Meșterescu, 
în viitor va fi cu 
totul altfel : fie
cărei artere noi fi 
vom monta încă din- 
fașă fermoarul me
canic. Are nevoie 
„Teleconslructia" să 
umble după aceea în 
pintecul străzii ? Și-a 
adus aminte Între
prinderea de distri
buire a energiei e- 
lectrice că blocurilor 
noi le 
rent ? 
simplu : 
fermoar 
drumul
cît ai clipi. Strada nu 
va mai avea de su
ferit.

Dar totul n-a fost 
decil un vis... Un vis 
a cărui realizare ar 
rezolva multe, ne-a 
spus cineva mai în 
glumă, mai in serios, 
in legătură cu vechi
le și interminabi
lele discuții despre 
coordonarea lucrări
lor de amena /are și 
reparare a străzilor.

t.ul. Foarte bine că se fac aseme
nea lucrări. Dar cînd vezi că se 
deschid puzderie de șantiere în 
puterea toamnei rămîi, evident, 
nedumerit. De cînd e lumea, acest 
anotimp vine nu numai cu must și 
cu pastramă, ci și cu ploi și cu 
zloată. Și după toamnă vine iarna 
— nici ea propice lucrărilor în aer

De ce or fi început gospo- 
unor orașe, printre care și 
Capitalei, să lucreze tocmai 
și nu astă vară ? întrebarea

20.
Teatrul Țăndărică

Ca în legenda 
Meșterului Manole

Cînd privim un nou ansamblu de 
locuințe, obișnuim să spunem : „E 
frumos, sînt pricepuți constructo
rii“ ! Pe bună dreptate. Dar 
instalațiile de care depinde con
fortul locuințelor nu le realizea
ză cei ce înalță blocurile, ci între
prinderi speciale. Firesc ar fi ca a- 
ceste instalații — de apă, canal, lu
mină, căldură, telefon etc. — 
care presupun săpături pe stradă, 
să fie terminate înainte de a se 
așterne asfaltul. într-un cuvînt, 
construirea străzilor, a aleilor să 
constituie „ariergarda“ lucrărilor 
gospodărești. Cum se întîmplă însă 
în realitate ?

Iată-ne la Berceni. Cartier nou, 
vecin și frate geamăn cu cel denu
mit Sergent Nițu Vasile. Zeci de 
blocuri, prinse între ele de un u- 
riaș păienjeniș de străzi și alei. „Cu 
croirea, nivelarea, asfaltarea kilo
metrilor de căi de acces pe care le 
vedeți, ne informa un constructor 
de drumuri, s-au cheltuit milioane 
de lei. Păcat însă, de munca noas
tră. Uitați-vă în ce hal e asfaltul".

O pornim pe str. Spitalelor, Me- 
talurgiștilor, pe aleile nr. 1, 5, 8, 9, 
15, 26, 37, 50... Străzile apar ase
meni unor stofe încăpute pe mîna 
unui croitor — cîrpaci : sînt tăiate 
în lung și-n lat, în diagonală și în 
zig-zag. Prin crăpăturile rămase, 
apa se strecoară în voie, intră sub 
asfalt. Și kilometrul de drum costă 
sute de mii de lei !

Sintern curioși să facem cunoș
tință cu unul dintre „chirurgii“ stră
zilor. Iată-1 : GHEORGHE BLE- 
JEANU, subșef de șantier la între
prinderea de distribuire a energiei 
electrice București.

— De ce distrugeți străzile ? l-am 
întrebat.

— Avem dispoziție să racordăm 
blocurile la rețeaua electrică.

Scurt și cuprinzător. Numai că 
dispoziția a venit nu înainte, ci 
după ce străzile au fost construite. 
Sparg străzile și constructorii de 
la întreprinderea de apă și canal, 
și cei de la întreprinderea de con
strucții hidraulice și foraj, și de la 
Teleconstrucția.

întrebați de ce procedează așa, 
constructorii în cauză ne-au răs
puns ca și Gheorghe Blejeanu : așa 
au dispoziție. De unde ? De la con
ducerile întreprinderilor. Dar con
ducerile respective ce spun ? Dăm 
cuvîntul tovarășului GHEORGHE 
CALCAN, director al I.C.A.B. :

— La prima vedere, ai impresia 
că se întîmplă ca în legenda meș
terului Manole : Întreprinderea de 
drumuri construiește, iar noi stri
căm. Din păcate, sîntem nevoiți să 
procedăm astfel, căci între cele 6—7 
întreprinderi care lucrează pe diverse 
șantiere nu există nici un fel de co
laborare. De pildă, în cartierul 
Berceni Întreprinderea de foraj a 
montat conductele principale la

timp. Lucrarea a fost făcută îna
inte de a se așterne asfaltul. De 
ce n-am tras și noi branșamentele 
atunci și strada a fost spartă? Pen
tru că ei au avut lucrarea prevă
zută în trimestrul I, iar noi în tri
mestrul III. Uneori, noi sintern cei 
vinovați. Intîrziem cu deschiderea 
șantier

Dar 
faltezi 
Aceste 
tește ? 
și simplu uluitor- : 
rile care ciopîrțesc 
sînt penalizate de nimeni. Se 
crează „acoperit“. Banii necesari 
spargerii betonului și rebetonării 
străzilor sînt scoși din bancă le
gal. Cum ? Simplu : lucrările res
pective sînt trecute în proiecte și 
devize ! Cine le aprobă ? Evident, 
beneficiarul tuturor lucrărilor gos- 
podărești-edilitare din Capitală, a- 
dică S.P.C., sau mai precis orga
nul său specializat, Secțiunea teh
nică de investiții.

Iată-ne la această secțiune. In
terlocutori — tovarășii ingineri 
ADRIAN ALEXANDRESCU și CO- 
DRAT SUTEU, ambii directori.

— Ne interesează de ce între
prinderile edilitare strică străzile.

— Nu toate — precizează tova
rășul Alexandrescu. Întreprinderile 
subordonate sfatului — I.C.A.B., 
I.C.H.F., I.D.P.B etc. — lucrează 
bine, nu strică nici un metru de 
asfalt. în schimb, Tele construcția 
și Întreprinderea de construcții și 
montaje electrice fac prăpăd. Vin 
totdeauna să monteze ce au de 
montat după ce drumurile au fost 
asfaltate. Nu numai în cartierul 
Berceni, ci și în altele.

Dacă n-am fi fost pe șantiere și 
la I.C.A.B., ar fi urmat fără doar 
și poate ca în urma afirmațiilor 
tovarășului director să ne cerem 
scuze. Dar cunoscînd bine re
alitatea, am arătat tovarășilor 
directori că întreprinderile subor
donate Sfatului popular al Capi
talei nu sînt deloc nevinovate. 
Sparg și ele străzile pe capete. 
Drept care tovarășii directori au 
devenit ceva mai autocritici. Să le 
dăm din nou cuvîntul. Vorbește de 
data aceasta tovarășul Suteu.

— De spart, de ce să nu recu
noaștem, mai sparg și ai noștri. 
Dar mai. puțin. Și știți de ce ? Pen
tru că (să vedeți explicație 0 i«țț 
exemplu prost de la lucrătorii 
Teleconstrucției !

— Bine, dar cît pot merge lucru
rile așa ? ,

— Atîta timp cît Sfatul popular 
al Capitalei va da autorizații.

liber, 
darii 
cei ai 
acum 
de față am pus-o și tovarășului 
inginer IOAN GHEORGHE, șef ad
junct al secțiunii de gospodărie co
munală a S.P.C.

— De ce n-am lucrat astă vară ? 
N-am avut fonduri, ne-a răspuns. 
Și cu aceasta ne-a dat să înțelegem 
că discuția a luat sfîrșit.

Totuși, insistăm : „Spuneți-ne 
mai precis : cînd au venit fondu
rile ?

— Păi, prin iunie, la 15 iunie.
Care va să zică fondurile au venit 

„prin iunie“, iar lucrările au înce
put... prin septembrie.

Cu chiu cu vai am izbutit, mai 
mult prin deducție, să înțelegem 
de la tovarășul inginer loan 
Gheorghe că unele lucrări sînt îm
pinse artificial către trimestrul IV, 
că uneori proiectele nu sînt gata 
la timp, că toată vara s-a lucrat 
într-un singur schimb, că unele 
lucrări sînt tărăgănate. De pildă, 
lucrarea de pe Calea Griviței a 
fost finanțată nu în iunie, ci în 
ianuarie, dar nu e gata nici acum 
și nu va fi nici peste o lună.

Miloș PAVLOViCI (R.S.F. Iugoslavia)
(Fotografie distinsă cu premiul III)

Tradiționala sărbătoare a liricii românești 
contemporane — „Săptămîna poeziei" — care a 
început vineri, a fost marcată de numeroase 
manifestări organizate în țară. în cadrul unor 
șezători literare, întîlniri și convorbiri între scrii
tori și cititori au fost discutate probleme actuale 
ale literaturii, diferite aspecte legate de creația 
contemporană. (Agerpres)

relor.
să tot spargi și să tot as- 
străzi nu-i o joacă de copil. 

; lucrări costă bani. Cine plă- 
Am aflat un lucru pur 

întreprinde- 
străzile nu 

lu-

Lipsa de colaborare dintre 
întreprinderile specializate în 
lucrări gospodăresc-edilitare 
a mai fost sesizată. Și practi
ca potrivit căreia aceste lu
crări sînt tot timpul împinse 
spre trimestrul IV a constituit 
obiectul a numeroase și justi
ficate critici. Se vede însă 
treaba că spargerea străzilor 
abia construite, cît și deschi
derea șantierelor toamna sînt 
obiceiuri adînc înrădăcinate la 
unele sfaturi populare orășe
nești.

De aceea, este necesară in
tervenția energică a comite
telor executive ale sfaturilor 
populare și în special al S.P.C., 
în Capitală anomaliile aminti
te fiind foarte frecvente. Cu 
sprijinul forurilor centrale de 
resort, lucrurile trebuie anali
zate serios, spre a se curma 
o dată pentru totdeauna mun
ca necoordonată, de mîntuială 
în acest sector, risipa de bani 
și materiale — care aduc pre
judicii statului și cetățenilor.

relief temperamental 
sentimentele eroilor lui 
Sofocle, suferința, mî- 
nla, speranța, dorința 
de a cunoaște adevărul. 
Corul s-a remarcat prin
tr-o participare plină de 
autenticitate, prin varie
tatea și expresivitatea 
fizionomiilor, prin sim
țul plastic al compoziției 
și evoluției în scenă. 
Decorul semnat de CI. 
Clonls și costumele cre
ate de Ant. Phocas au 
un stil maiestuos și tot
odată veridic. Muzica, 
datorată Katinei Paxi
nou, precum și coregra
fia realizată de Marla 
Hors au sporit forța e- 
moțională a unora dintre 
momentele spectacolului.

„Trecerea oprită! 
Șantier“

Cuvintele de mai sus sînt bine 
cunoscute. în cutare stradă se in
troduc țevi noi pentru apă, din
colo se aduc îmbunătățiri canaliză
rii, în altă parte se repară asfal-

Gheorghe GRAURE

la

Alexis Minotis în Oedlp

Filarmonicile
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Oblig 
cîșttgătoare

Valoarea 
cfștigu rllor

seria QT parțială totală

1 15 739 30 100 000 100 000

1 20 986 18 75 000 75 000

1 12 886 16 50 000 50 000

1 10 476 02 25 00(1 25 000

1 03 334 10 10 000 10 000

l 08 484 44 5 000
1 18 124 36 5 000
1 21 67! 46 5 000
1 27 876 12 5 000
1 44 832 04 5 000
1 45 668 04 5 000
1 46 843

Termi
nația 
seriei

29 5 000 35 000

60 679 18 2 000
60 911 36 2 000
60 996 02 2 000 360 000

60 185 38 1 000
60 263 26 1 000 120 000

600 39 17 800
600 46 17 800
600 76 21 800 1 440 000

2112 TOTAL : 2 215 000

Sînteți o „țară de pic
tori’ — spunea despre 
noi Henri Focillon. Această 
frumoasă recunoaștere a 
darurilor noastre artistice, 
mi-o amintesc cu bucurie 
ori de cîte ori mă aflu în 
fața unor manifestări ro
mânești, pline de tine
rească vitalitate, în care 
poți citi incontestabil sim
țul pentru culoare. Cu o 
astfel de bucurie, am asis
tat acum cîieva zile la ver
nisajul expoziției deschise 
la Roma de doi dintre 
pictorii noștri tineri, Sabin 
Bălașa și Virgil Miu.

O atmosferă cordială, o 
galerie situată în cartierul 
care concentrează cele 
mai multe expoziții, ia 
cîjiva metri de Piața Spa
niei, la poalele Villei Me
dici. E cartierul, iubit de 
mult de pictori, plin de 
prezența unor umbre glo
rioase, ca Velasquez sau 
Poussin ; puțin mai depar
te, pe via Sistina, dincolo 
de Piazza di Spagna, își 
avea locuința Claude Lor
rain, peisagistul îndră
gostit de lumina diafan 
triumfală a cerurilor Ro
mei. O simțire gravă se 
desprinde din astfel de a- 
minfiri ; expoziția tinerilor 
noștri îți apare ca un o- 
magiu firesc, adus locu
rilor acestea ilustre și 
meșterilor care le-au dă
ruit strălucire perenă.

Sînt, în expoziția des
pre care vorbesc, picturi 
lucrate toate în Italia, în- 
tr-un răstimp nu prea 
lung ; lucrate cu ardoare 
juvenilă dar și perseve
rență, mărturisind intere
sante căutări, pe care le-a 
stimulat tocmai experiența 
confruntării cu peisajul ar
tistic italian. O pînză a lui 
V, Miu, de o culoare suav 
exaltată, omagiază explicit 
exemplul lui Modigliani, 
în unele tablouri de S. Bă
lașa apar, transpuse vizio
nar, forme ghicite parcă 
în piatra unor vechi basso- 
reliefuri. Din drumurile 
sale prin Italia, celălalt ex
pozant, V. Miu, a desprins 
cutare fulgurantă imagine 
nocturnă, menită să tra
ducă emoția lui în fața 
unor priveliști prestigioa
se. Pentru că gîndul de a

„Banatul"

evoca aceste priveliști nu 
face din 
niște autori 
ilustrative, 
descripții, 
înfîmpină 
unei cutezătoare 
lirice, urmărind, la V. Miu, 
o anume sonorizare înaltă 
a culorii, iar la S. Bălașa o 
atmosferă învăluitoare, cu 
sugestii de poezie fabu
loasă. Sînt lucruri — și la 
unul și la altul — care se 
cer adînciîe de aici înain
te ; dar tablourile lor — și 
asta e cel mai important 
— poartă semnul unor 
sensibilități autentice, care 
caută să răspundă viu și 
acut solicitărilor moderne.

Laureați ai unui concurs 
ținut la Pescara, printre ar
tiști de multe nații, acești 
doi pictori români atestă 
posibilitățile cu adevărat 
îmbucurătoare care defi
nesc generația noastră tî- 
nără. Mi-a plăcut să dis
ting, în preocupările lor, 
un studiu rafinat al culorii, 
mi-a plăcut să-i văd scu
tiți de acea sistematică și 
fastidioasă decerebralizare 
pe care o ascund adesea 
speculațiile contemporane 
privind „materia” pictu
rală. în țesătura acestor 
tablouri, la S. Bălașa, de 
pildă, am recunoscut cîte 
un ecou de covor vechi 
de la noi — cu toate că 
artistul ocolește aici de
corativul. Ivite neașteptat, 
din straturi ascunse de 
sensibilitate, asemenea e- 
couri sînt menite să facă 
mai organică visarea pic
torului.

Ea se rostește uneori în 
armonii complexe, de o 
stranie blîndețe ; în timp 
ce, la V. Miu, în peisajele 
și naturile sale statice, cu
loarea se vrea pură, lumi
nă radioasă sfîșiind noap
tea, cu un accent încreză
tor și acut. în pictura a- 
cesfor tineri artiști răsună 
căldura unor suflete care 
cunosc frumusețea visului 
și a speranței. Expoziția 
lor e o deschidere de 
aripi care merită să stea 
sub un semn fericit.

„Gh. Dima" la Bucureștiși
preajma deschiderii 
stagiuni de concerte,

Ateneul a găzduit săptămi- 
na trecută două cunoscute 
formații simfonice din tară 
— orchestrele Filarmonici
lor de stat „Banatul" din 
Timișoara și „Gh. Dima" 
din Brașov.

în noul oraș al chlmișUlor, Gheorghe Shoorghiu-Dej Foto : Gh. Vlnțllă

Ö'Ä

Programele prezentate pu
blicului bucureștean au ur
mărit mai cu seamă eviden
țierea posibilităților tehnice 
și de interpretare ale for
mațiilor. Dacă, după audiția 
oferită, ascultătorul nu și-a 
putut face o părere clară 
asupra preocupărilor de re
pertoriu, a preferințelor sti
listice, într-un cuvînt asupra 
profijului fiecărei orchestre, 
în schimb s-a edificat In ce 
privește calitățile lor con- 
certistice, care se impun în- 
tr-o măsură ce ne îndrep
tățește să vorbim despre o 
maturizare vădită a inter
pretării. Cele două formații 
se prezintă mai bine înche
gate, mai disciplinate declt 
ne-au obișnuit în concertele 
anterioare, capabile de a 
traduce sonor, cu unele ex
cepții, partituri dificile, pre
tențioase. Compartimentele 
(indeosebi corzile) au omo
genitate, sunetul, frazarea 
sînt curate și expresive ; a- 
desea, episoade susținute de 
suflători (orchestra „Gh. Di- 
ma"-Brașov) au o precizie 
pe care am dori-o chiar și 
la unele dintre orchestrele 
bucureștene. Ceea ce ne-a 
impresionat în mod deosebit 
au fost entuziasmul cu care 
interpretii fac muzică, dă
ruirea lor care, ne place să 
credem, nu au fost prilejui
te numai de responsabilita-

tea Impusă de un turneu în 
Capitală, ei constituie un 
atribut permanent al activi
tății lor.

Orchestra din Timișoara, 
condusă 
cizie și 
Nicolae 
concert), 
Alexandru 
de-al doilea), ne-a procurat 
emoții îndeosebi prin ele
ganța și însuflețirea cu care 
au fost cîntate Simfoniile a 
VH-a de Dvorak și I de 
Brahms. Romanticii întlr- 
ziați găsesc în această or
chestră un interpret fidel, în 
stare să evoce și să comu
nice lirismul, adesea patetic, 
al lucrărilor. Concertele so
listice (Bruch — solist Ion 
Voicu, și Saint-Saëns — so
listă Sofia Cosma) s-au 
bucurat de un acompania
ment prompt, nuanțat. Suita 
simfonică a compozitorului 
timișorean Mircea Hoi nie, 
de un colorit orchestral bo
gat’, a fost redată cu auten
ticitate.

Orchestra din Brașov, con
dusă cu expansivă energie 
de tinărul dirijor Andrei 
Lukăcsy, ne-,a apărut 
trată cu darul de a 
îndeosebi sonorități 
pacte, spectaculoase, 
chiar prea spectaculoase 
(Simfonia a iV-a de Brahms).

eu deosebită pre- 
sensibilitate de 

Boboc (în primul 
cu acurateță de 

Șumski (In cel

înzes- 
realiza 

com- 
uneori

O realizare demnă de a fi 
reținută ni s-a părut a fi 
„Suita pentru orchestră" de 
Stravinski, în care interpre- 
ții au echilibrat, printr-o 
dozare atentă, nuanțele iro
nice și grandiosul groteso, 
gluma subțire și melodrama. 
Concertul pentru vioară de 
Mendelssohn-Bartholdy (so
list Ștefan Ruha) a constituit 
un bun prilej de a recunoaș
te în formația brașoveană 
un acompaniator dibaci. 
Aplaudind pe cunoscuții so
liști, nu ne putem ascunde 
părerea de rău că cele două 
formații n-au încercat să 
încredințeze susținerea con
certelor și unor instrumen
tiști din chiar propriile lor 
cadre.

O proastă organizare a | 
făcut ca publicul bucureș-, | 
tean amator de muzică să | 
nu afle de programarea pri- | 
mului concert al orchestrei 0 
timișorene decît... în seara m 
spectacolului.

Cele trei concerte prezen- n 
täte la București de Filar- 0 
monicile „Banatul" și „Gh. | 
Dima“ ne încredințează că | 
aceste două côlective artis- | 
tice sînt înzestrate cu ta- j 
lentați interpret de la care . | 
așteptăm în viitor realizări j 
tot mai mari.

Mircea S1MIONESCU
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Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă st călduroasă, cu 
cer senin. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 21 de 
grade la Sulina și 31 de grade la 
Berzeasca In București : Vremea 
a fost frumoasă și călduroasă, cu. 
cer senin. Vîntul a suflat slab 
Temperatura maximă a atins 30 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 octombrie în tară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil. Izolat în nordul țări' 
vor cădea ploi slabe Vînt. slab 
pînă la potrivit. Temperatura in 
creștere la început, apoi în scă
dere ușoară în nordul tării. Mini
mele vor fi cuprinse între 5 și 1F 
grade, iar maximele între 20 si 
30 de grade Ceată locală. Ir 
București : Vreme în general
frumoasă cu cer variabil. Vîntul 
va sufla slab. Temperatura în 
creștere. Dimineața ceată slabă.
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MASĂ ROTUNDA 
organizata în colaborare 

cu Comitetul orășenesc P. C. R. Ploiești
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Cum să fie pregătite adunările de dare de seamă șl ale
geri pentru ca ele să reflecte cit mai substanțial preocupările 
și liniile directoare ale Congresului al IX-lea al P.C.R. ? Cum 
să le asigurăm un conținut cit mai bogat, o desfășurare cit 
mai vie, o eficiență cit mai mare în înfăptuirea obiectivelor 
trasate de Congres ? Cum să fie întocmite dările de seamă 
și proiectele planurilor concrete de măsuri, care vor f! supuse 
dezbaterilor, pentru a suscita o participare largă la cuvînt, 
discuții combative și fertile? în ce să constea aiutorul ne care 
organele de partid trebuie să-1 dea organizațiilor de bază în 
această perioadă ?

Iată cîteva dintre problemele care preocupă, în aceste 
zile, pe membrii birourilor organizațiilor de bază și ai comi
tetelor 'Td partid din întreaga țară, în legătură cu adunările 
pen ări de seamă și alegeri care au loc în grupe de partid 
șți ’ . janizațiile de bază ale partidului.
W cercînd să dea răspuns la unele dintre aceste întrebări, 
V mpărtășească aspecte din experiența organizațiilor de 

'nit tid pe această temă, redacția noastră a organizat la Plo
iești, împreună cu comitetul orășenesc de partid, o masă ro
tundă la care au participat secretari de comitete de partid 
și de organizații de bază din întreprinderi, instituții, școli, 
precum și activiști de partid.

" : ............■■
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Eveniment important, 
üsr nu atmosferă 
festivă

® Gîndire colectivă 
încă din faza incipientă

® Atenția principală 
problemelor economice, 
dar nu bilanț tehnicist

® Dezbateri la obiect, 
cu simț al perspectivei

• Un plan de măsuri 
intr-adevăr concrete

A pregăti din vreme
și temeinic

— O primă condiție este 
să pregătești din vreme 
și temeinic adunarea — 
spunea la consfătuirea 
noastră tovarășul

îon DELESCU 
secretarul comitetului de 
partid al secției sape-fo- 
ra| de Ia uzinele „1 Mai”.

Nivelul, dezbaterilor, pă
trunderea în miezul pro
blemelor, depind' în mă
sură hotărîtoare de In
struirea temeinică șl din 
vrerpe a birourilor, de 
rearea din timp a tutu

ror condițiilor organiza
torice pentru buna desfă
șurare a adunărilor, lată 
cum am procedat no! Am 
Indicat încă de acum trei 
săptămînl birourilor să 
țormeze colective pentru 
alcătuirea dărilor de sea
mă. far acum o săptămî- 
nă am ținut un Instructed 
cu toate colectivele Să 
fim bine înțeleși : nu e 
vorba de o substituire a 
birourilor, de efectuarea 
munci) în locul lor In- 
strucfaful nostru n-a tins 
să înlocuiască analiza a- 
profundată pe care tre
buie sz-o facă fiecare bi
rou. fiecare colectiv, în 
organizația sa de bază 
ci doar să îndrume, să o- 
rtenteze spre problemele 
generale comune tuturor 
atelierelor șl schimburilor 
secției noastre. în lumina 
sarcinilor care décurq 
pentru uzina ..I Mal’ din 
ho’ărMle Conaresuluf al 
IX-lea Accentul principal 
l-am pus pe problemele 
calității sapelor de forai 
pe care le producem, pe 
sporirea productivității 
muncii prin mecanizarea 
sl automatizarea unor 
procese tehnoloqfce, pe 
crearea unei opinii pu
blice de masă împotriva 
cazurilor de Indisciplină 
în producție în domeniul 
vieil! Inte-ne de partid, 
am subliniat atenfia care 
se cuvine acordată. în 
dările de seamă șf în 
dezbateri, problemelor le
gale de întărirea rîndurî- 

lor organizațiilor de par
tid. Socot că

. un bun tnstructa) dă, 
de la început impulsul 
necesar pregătirilor, 
asigură condițiile ca 
adunările, (ără a avea 
un caracter festiv, for
mal, să constituie 
evenimente importante 
în viața organizații
lor...

— Credeți oare cri e 
de-ajuns instructajul ?

— Nu, fără îndoială că 
nu e de-ajuns I Afutorul 
pe care comitetul nostru 
îl dă birourilor se desfă
șoară pe mal multe pla
nuri..

— Un exemplu, v-am 
ruga...

— Alea unul dintre 
mulle Bunăoară, pentru a 
ajuta birourile șl colecti
vele care alcătuiesc dă
rile de seamă să trateze 
competent problemele ca
lității. precum sl pe mem
brii de partid să Ie dezba
tă cît mal temeinic în a- 
dunărlle de alegeri, am 
solicitat cîforva specia
list! din organizația noa- 

rstră să pregătească sl să 
țină. în adunările obișnui
te de orqanlzali! de bază 
din luna septembrie, ex
puneri de 15—20 de mi
nute despre cele maî Im
portante aspecte concre
te ale calității sapelor de 
fOTaJ...

— Eu aș vrea să-ml lă
muresc o chestiune prac
tică — a Intervenit în dis
cuție tovarășa 
Georgeta 
STANESCU 
secretara organizației de 
bază a Grupului școlar 
petrol-chimîe.

Cum e mal bine : colec
tivul care redactează da
rea de seamă să fie for
mat numai din membri al 
biroului sau să fie atrași 
in el șl alt) membri al or
ganizației ?

— Părerea mea, confir
mată de experiența celor 
mai multe organizații de 

bază din uzina noastră, 
este că la alcătuirea dării 
de seamă trebuie neapă
rat să atragem și alți 
membri de partid, în a- 
fara celor din birou — luă 
cuvîntul tovarășul 
Gheorghe ALBU 
secretarul orqanizațiel de 
bază nr. 1 de la Uzinele 
„1 Mai".

E evident, după mine, 
că

gîndirea colectivă îș! 
găsește un larg teren 
de manifestare încă 
din faza incipientă, a 
pregătirilor. Oricît de 
Informați ar fi membrii 
biroului, el sînt (în 
organizația noastră de 
bază, bunăoară) nu
mai cinci șl nu pot cu

Verigi principele
și detalii

nesemnificative
Nu tntîmplător, darea 

de seamă a preocupat în 
atare măsurii pe partici
panta la masa rotundă. 
Experiența arată că nu
mai o dare de seamă 
substanțială, interesantă, 
combativă stimulează o 
confruntare vie de opinii 
șl propuneri, discuții la 
obiect și, totodată, cu 
simț al perspectivei, folo
sirea criticii și autocri
ticii.

— Important este —1 
spunea tovarășul

Florian CHIRILA 
secretarul organizației de 
bază nr. 1 de la Trustul 
regional de construcții 

— să nu facem din da
rea de seamă un inventar 
monoton de probleme, li
nele mal însemnate, altele 
mal putîn, cl să ne con
centrăm asunra sarcinilor 
celor mal acluale, asupra 
problemelor încă nerezol
vate. într-un cuvînt asu
pra verîaîlor principale. 
Altfel riscăm să vorbim 
despre toate șl despre ni
mic...

— Cum să facem ca să 
distingem net principalul 
de secundar? — a între
bat unul dintre partici
pant!

— Firește, rețete nu 
există. Avem însă un 
îndreptar fundamen
tal : documentele Con
gresului al IX-lea, un 
criteriu verificat : în
săși practica noastră, 

fală, un exemplu. în a- 
dunarea de dare de sea
mă șf alegeri de anul tre
cut noi am neglijat să ri
dicăm o problemă căreia 
nu-l acordam importanța 
cuvenită : pregătirea fron
tului de lucru pentru pe
rioada de Iarnă. Ulterior, 
ne-am trezit, în plină Iar
nă, fără front de lucru 
suficient pentru a asigura 
îndeplinirea planului pe 
1965 Au trebuit depuse 
eforturi deosebite pentru 
a se recupera rămînerea 
în urmă Din experiența 
aceasta am învățat : a- 
cum, deși situația este cu 
mult mal bună ca în 
toamna trecută, vom pune 
frontal această problemă 
hotărîtoare în darea de 
seamă Alte chestiuni Im
portante asupra cărora îl 
vom solicita pe comuniști 
să-și spună părerea des
chis, în spirit critic șl au
tocritic, Be refeTă la risipa 
de materiale, care ne face 
să fim încă deficitari în 
privința prețului de cosi, 
la anumite manifestări de 
Indisciplină, mal ales în 
direcția aplicării tehnolo
giei stabilite...

— E vorba, deci, după 
cîte înțeleg eu de punc
tele nevralgice spre care 

prinde toată comple
xitatea muncii și a 
problemelor.

De aceea, noi am mal 
atras în colectivul de 
redactare a dării de 
seamă încă trei tova
răși : inginerul Horia Do- 
brescu, mecanicul-șef al 
secției, Vasile Pîndaru, 
lăcătuș fruntaș, Constan
tin Marcu, pregătitor de 
materiale. împreună cu ei 
am alcătuit o tematică a 
dării de seamă și ne-am 
împărțit în patru grupe de 
cîte doi oameni, care tra
tează, fiecare, altă cate
gorie de probleme. Mate
rialele ne vor fi predate 
mie și locțiitorului meu, 
care le vom sistematiza, 
le vom da o unitate, le 
vom redacta în forma fi
nală a dării de seamă— 

se cer concentrale toate 
eferturlle — sublinie to
varășa

Constanta 
TRESTIOREANU 
secretara orqanizațiel de 
bază a secției Industrie 
locală din cadrul sfatu
lui popular regional.

Dar mal e un aspect 
care ar trebui scos în 
evidență : necesitatea 
ca darea de seamă să 
nu fie un fel de bilanț 
tehnico-economîc, o în- 
șirare de date șl cifre, 
cl un material cu ca
racter Dolîtic, în care 
totul să fie văzut șl 
analizat prin prisma 
muncii si atitudinii co
muniștilor în fața fe
luritelor probleme...

— Sînt cu totul de acord 
cu tovarășa Trestioreanu 
— a precizat tovarășul

Mihai POPESCU 
secretarul orqanizațiel de 
bază nr. 11 de Ia Rafină
ria Brazi.

Nu o tratare tehnicistă, 
ci una politică, a proble
melor, asta se cere din 
partea unei bune dări de 
seamă. De pildă, la noi o 
problemă însemnată este 
îmbunătățirea calității izo- 
pentanulul. Dacă o vom 
prezenta dlntr-un punct 
de vedere exclusiv tehnic, 
riscăm să transformăm a- 
dunarea într-o obișnuită 
consfătuire de producție. 
De aceea ne-am propus, 
cum s-ar spune, s-o uma
nizăm, adică

să-l descifrăm sensul 
moral în lumina răs
punderii si a exemplu
lui comuniștilor, a fie
căruia în parte si a or
ganizației în întregul 
el, în îndeplinirea unei 
Importante sarcini pu
se de partid.

La fel vom face ș! cu 
celelalte probleme...

— Tot ce s-a arătat 
pînă acum este vala
bil șl pentru organiza
ția de bază din școala 
noastră — a spus tovarășa 
Elena GEORGESCU 
secretara organizației de 
bază a Liceului nr. 4.

Șl noi ne propunem să 
nu ne pierdem în detalii 
nesemnificative, cl să ne 
concentrăm pe problema 
esențială care ne stă a- 
cum în față : combaterea 
mediocrității, a spiritului 
de „nici prea-prea, nici 
foarte-foaTte*. în care se 
complac nu numai destul 
elevi, dar din păcate șl 
uni! profesori. La noi fac
torul răspunderi! morale, 
ca educator! șf comuniști, 
se cere pus cu deosebire 
pe prim plan. E vorba, în 

fond, tot de efortul gene
ral pentru calitate : tre
buie să facem tot ce stă în 
puterile noastre ca să dăm 
numai oameni de foarte

Democrația

de partid in acțiune
Un viu schimb de pă

reri a avut loc, în cadrul 
mesei rotunde, cu privire 
la însăși desfășurarea a- 
dunării, a dezbaterilor 
propriu-zise. In fond, așa 
cum a reieșit din cuvîntul 
participanților, toată mun
ca pregătitoare, eforturile 
condensate în darea de 
seamă, nu pot fi conside
rate un țel în sine. Ele au 
menirea să constituie o 
premisă pentru participa
rea activă a tuturor co
muniștilor la discuții, pen
tru exprimarea liberă a 
părerilor și punctelor de 
vedere în scorni îm
bunătățirii muncii. Căci 

adunarea de dare de 
seamă șl aleaerl re
prezintă o expresie 
nemijlocită a demo
crației Interne, carac
teristică activității par
tidului nostru, o formă 
preanantă a muncii ș! 
gîndiril colective.

— La drept vorbind — 
sublinia tovarășul

Ion PÎRVU
secretarul orqanizațiel de 
bază de la Institutul de 
proiectări foraj-extracțio

— desfășurarea adu
nării nu deDÎnde nu
mai de activitatea ne
mijlocit Dreqătitoare, cl 
șl de întrea stilul de 
muncă al biroului, de 
atmosfera pe care știe 
s-o creeze în oraanl- 
zalio. Dacă biroul mun
cește în spirit colectiv, 
dacă știe să antrene
ze pe toti membrii de 
partid la elaborarea 
măsurilor sl executa
rea sarcinilor, aool sl 
adunarea de aleaerl 
va reflecta acest spi
rit...

— Vorbiți din proprie 
experiență ?

— Șl din experiența 
noastră, si din cea a altor 
organizații de partid. La 
noi, prin soecificul mun
cii, se întîmplă uneori 
ca membrii biroului să 
fie dispersați în diverse 
locuri cu sarcini de pro
iectare sau de colaborare. 
Ne străduim ca, în majo
ritatea cazurilor, hotărîri- 
le și măsurile să le luăm 
cu participarea tuturor. 
Cred, de altfel, că pro
blemele legate de stilul 
de muncă al biroului tre
buie să fie larg discutate 
în adunare...

— E foarte necesar a- 
ceasta — adăugă tova
rășul

Gheorghe ALBU
— deoarece adunarea e 
menită, după părerea 
mea, nu numai să facă 
un bilanț al realizărilor și 
lipsurilor vechiului birou, 
dar șl să orienteze munca 
noului birou, care va II 
ales. No! vom ridica încă 
din darea de seamă pro
blema muncii colective a 
biroului tn corelație di
rectă cu aceea a răspun
derii personale. Să ex
plic : de mai mult timp 
s-a constatat că tn birou 
mațoritatea răspunderilor 
cad pe umerii celor trei 
membTl cu sarcini bine 
precizate — secretarul, 
locțiitorul ș! responsabilul 
cu propaganda șl agita
ția. Ceilalți tovarăși o duc 
mal ușor. Nu e bine așa, 
de-aceea e bine să lămu
rim lucrurile tn dezbateri
le adunării...

— Munca colectivă Im
plică, tn chip firesc, șl 
dezvoltarea unui ascuțit 

bună calitate din toate 
punctele de vedere — al 
pregătirii științifice șl cul
turale, al profilului etic șl 
cetățenesc...

spirit critic și autocritic 
— Interveni tovarășul 
Gheorghe ORBOIU 
Instructor al comitetului o- 
răsenesc de partid.

Poate că n-ar strica să 
auzim și părerea în a- 
ceastă privință a tovară
șelor secretare de orga
nizații de bază din școli...

Invitația stîrni însu
flețire în sală. Era vădit 
că atinsese un punct, ne
vralgic.

— Are dreptate tovară
șul Orboiu, se vede că 
cunoaște munca noastră 
și problemele ei — a re
marcat tovarășa
Maria ZARA 
secretara organizației de 
bază din Școala genera
lă nr. S.

Tn privința criticii șl au
tocriticii sîntem cam de
ficitari. Și în școala noa
stră încă domnește, din 
păcate, mentalitatea : nu 
te critic, nu mă critica.

— Se întreprinde oare 
ceva pentru dezrădăcina
rea acestei mentalități ?

— Ceva, dar nu totul... 
Ne străduim să punem în 
discuție probleme impor
tante, neajunsuri care îm
piedică încă buna desfă
șurare a activității școla
re, să impregnăm discu
țiilor, noi, membrii birou
lui, un spirit de dezvălui
re deschisă a lipsurilor, 
de căutare a căilor pen
tru înlăturarea lor.

— Ne-am întrebat și noi, 
în birou, cum să facem ca 
să stimulăm mai activ 
critica și autocritica — 
luă din nou cuvîntul tova
rășa

Elena GEORGESCU
Cred că totul trebuie să 

pornească de la felul cum 
se desfășoară lucrurile în 
birou. Dacă membrii bi
roului se limitează să a- 
probe, șl cînd este și cînd 
nu este cazul, ceea ce 
spune secretarul, fără 
vreun punct de vedeie 
personal, atunci spiritul 
acesta se transmite, prin 
„contagiune*, și Ia alți 
membri al orqanizațiel de 
bază Nu do aprobări 
din oficiu, ci de prezente 
vil, active e nevoie în 
munca organizației do 
partid. La adunarea de 
dare de seamă șl alegeri 
de anul acesta vrem să 
ridicăm problema criticii 
și autocritici! ca o ches
tiune deosebită, punînd 
pe ea un mare accent...

O alt.ă întrebare care a 
suscitat discuții aprinse 
la masa noastră rotundă 
a fost astfel formulată : 
este oare bine, pentru 
dezbateri, ca darea de 
seamă să epuizeze toate 
problemele sau măcar 
toate laturile șl aspectele 
acelor probleme care au 
fost selecționate pentru 
adunarea de alegeri ? 
Părerile au fost împărți
te, dar majoritatea partl- 
cipanților s-a declarat de 
acord cu cele spuse de 
tovarășa

Maria DUMITRU 
secretara organizației de 
bază nr. 8 de la fabrica 
„Dorobanțul“ :

— Trebui© nu să epui
zăm, cl să aprofundăm 
problemele. Alegînd ve
rigile principale, e bine, 
cred, să le tratăm concen
trat, pe laturile esențiale, 
lăsînd cît mal mult „loc 
liber* clarificărilor pe 
care le vor aduce dezba
terile Șt. mal ales, nu 
cred că e blno ca darea 
de seamă să ofere în toa
te privințele soluții de-a 
gata. Dezbaterile și-ar 
pierde astfel sensul—

Planurile de măsuri 
față cu...

formalismul
E prematur să faci pre

viziuni, încă d.in timpul 
desfășurării adunării de 
a.legeri., asupra eficacități! 
ei. Roadele depind în 
mod decisiv de munca 
ulterioară a. noului birou 
și a întregii organizații. 
Există însă un criteriu cu 
marî qaranții de certitudi
ne : planul de măsuri a- 
doptat de adunare.

I-am rugat pe partici
panta la masa rotundă să 
prezinte cîteva din pro
iectele de hotărîri adopta
te la adunările de anul 
trecut. Unul dintre ele — 
al organizației de bază de 
la liceul nr. 2 — a fost 
considerat de toți cei de 
fată un model perfect, de 
ceea ce nu trebuie să fie 
un plan de măsuri. Spi
cuim din el unele frînturi 
(precizăm că de același 
tip sînt și celelalte) :

„Mobilizarea tuturor co
muniștilor pentru ridica
rea la un nivel mal înalt 
a procesului lnstructiv-e- 
ducativ constituie un 
exemplu demn de ur
mat pentru toate cadre1© 
didactice din școală Tn 
acest scop este necesar 
ca noul organ să sDriilne 
și să îndrume conduce
rea școlii tn următoarele 
probleme : ridicarea ni
velului profesional, poli
tic si ideologic al cadre
lor didactice în vederea 
îmbunătățirii muncii la 
catedră; organizarea o- 
relor de meditații și con
sultații pentru elevii ră
mași în urmă la învăță
tură ; sprijinirea organi
zării în bun© condiții a 
schimbului de experiență 
prin lecții deschise sl in- 
terasistente în cadrul co
misiilor metodice*.

Tn ce privește îmbună
tățirea stilului șf metode
lor muncii de partid se 
prevedea: ,,a) Ridicarea 
calității muncii organiza
torice ; b) îmbunătățirea 
continuă a conținutului 
adunărilor general© si a 
ședințelor de birou prin 
dezbaterea celor mai 
semnificative probleme Iz- 
vorîte din viața scolii și 
a organizație! de partid : 
c) Dezvoltarea spiritului 
d© combativitate și răs
pundere a fiecărui mem
bru d© partid’

—- De „boala* unor a- 
semenea planuri, abun- 
dînd în abstracții și ge

Sprijin — de cînd
pînă cînd ?

In perioada adunărilor 
de dare de seamă șl ale
geri organizațiile de bază 
au nevoie de un sprijin șl 
o îndrumare susținută șl 
calificată din partea or
ganelor de partid ! lată 
un punct asupra căruia 
toți partlclpanțil mesei ro
tunde au fost de acord.

— La ultima ședință a 
comitetului nostru do par
tid — arăta tovarășul
Ion STOICA 
secretarul comitetului de 
partid de la Rafinăria 
Brazi
s-a stabilit ca flecare 
membru al comitetului să 
se ocupe de cîto o orga
nizație de bază în toată 
perioada pregătiri! ale
gerilor. Asta înseamnă că 
tovarășul respectiv va 
participa la ședințele de 
birou, va ajuta colectivul 
desemnat la întocmirea 
dării de seamă, la pregă
tirea proiectului planului 
d© măsuri, va sta de vor
bă cu membrii de partid 
șl se va îngriji ca flecare 

neralități, am suferit șf 
noi — spune tovarășa 
Georqeta 
STANESCU

Nici nu sînt greu de în
tocmit : 1© copiezi pe cele 
din anii trecuți, și gata...

— Nu sînt de acord — 
a spus tovarășa

Dumitra POPOVICI 
secretara organizației de 
bază în care s-au adoptat 
sus-citatele hotărîri. Tn 
fond, un asemenea plan 
nu poate, efectiv, să cu
prindă absolut tot ce vom 
face în decursul unui an 
de activitate. Ar fi utopic 
să credem așa ceva. E 
bine, cred eu, ca tn el să 
fie trecute numai țelurile 
generale, urmînd ca o- 
biectivele concrete să le 
înscriem în planurile lu
nare...

Această diferențiere ar
bitrară. între țeluri si o- 
biective (nejustificată pe 
toate planurile, inclusiv 
pe cel strict lingvistic) a 
stîrnit întemeiate obiecții.

— Un plan se adoptă 
ca să fie eficient, nu-f 
așa ? — spuse tovarășul

Mihai POPESCU
Dacă noi, cel de la re

formare catalitică, am în
scris în planul de măsuri 
al adunării qenerale pur 
si simolu : îmbunătățirea 
calității produselor, ce 
ne-ar putea qaranta că s© 
va si înfăptui ? Noi ne-am 

aîndlt însă ca în pla
nul de măsuri să pre
cizăm spre care pro
duse se cer concen
trate îndeosebi efortu
rile, să ară’ăm concret 
ce au de făcut comu
niști! din sectoarele de 
muncă respective pen
tru mobilizarea colec
tivului în acest scop, 
să stabilim răspunderi 
șl termene precise. 

Altfel totul rămîne vorbă
rie goală...

— Părerea mea — a- 
dătraă tovarășa MARTA 
ZARA — este că sarci
nile obișnuite, firești, care 
se încadrează în obliga
țiile profesionale sau sta
tutare, nu-șl au locul în
tr-un plan de măsuri. Cu 
excepția, deslqur, a ace
lora în realizarea cărora 
s-au făcut observate unele 
defecțiuni sau neajunsuri. 

în această acțiune și un 
să cunoască problemele maro numSr d0 ’^^i 
c© vor fi ridicate, pentru din activul de partid, în- 
a putea lua cuvîntul în cu- deosebi din rîndurile In- 
noștință do cauză. $1, structorilor nesalariațt

Unul dintre partlclpanțil Ia masa ro
tundă a Improvizat un fel de zicală i „lu
crul bun făcut e din vreme început". Âr fi 
potrivită ca o concluzie a întregit discu
ți!. înfr-adevăr, din cuvîntul tuturor s-a
desprins concluzia că, pregătite din timp, 
cu dăr! de seamă substanțiale sl comba
tive, adunările de dare de seamă $1 ale
geri constituie un Important factor dir’’ 
mlzator, de mobilizare a forțelor tut' 
organizațiilor de bază în îndeplini 
cel ma! înalt nivel a obiectivelor f 
de Istoricul Congres al IX-Iea al T

Pagină realizată 
de Victor BIRLADEA -U 

și Constantin CAPRARU

firește, va lua parte la a- 
dunare...

— Oare sprijinul se li
mitează la perioada pre
gătitoare și se încheie în 
ziua alegerilor ?

— Nu, în nici un caz. 
Comitetul nostru d© par
tid a holărît, pe baza In
dicațiilor comitetului oră
șenesc. ca tovarășii car© 
au primit această sarcină 
să nu si-o considere în
deplinită decît în mo
mentul cînd noul birou a 
ținut prima sa ședință d© 
lucru, tntocmindu-și pri
mul plan d© muncă. Ba 
aș spun© că nici atunci 
nu va fi încheiată. Vom 
repartiza în așa fel forțe
le îneît membrii comitetu
lui să răspundă în conti
nuare de organizațiile d© 
bază pe care le-au ajutat 
în perioada alegerilor.

Tovarășul
Gheorghe MILITARU 
secretar al comitetului o- 
rășenesc, care a luat cu
vîntul în încheierea dis
cuției, a subliniat ne
cesitatea ca fiecare a- 
dunaro de dare de seamă 
și alegeri să contribuie la 
continua întărire a orga
nizațiilor de partid, spo
rind rolul lor organizato
ric și mobilizator în în
făptuirea sarcinilor celor 
mai actuale.

— Ajutorul nostru se va 
concretiza într-o îndru
mare atentă dată fiecărei 
orqanizații pentru a des
prinde din noianul de 
probleme pe cele princi
pale, specifice fiecărui 
loc de muncă, oentru a 
le trata cu combativitate 
într-un spirit partinic, evi- 
tînd tehnicismul. Dat fiind 
că sarcinile de plan pe 
anul viitor sînt cunoscut© 
în fiecare fabrică șl uzi
nă, ne vom înarill ca 
în adunări să se dezbată, 
alătur! de măsurile pen
tru înlănțuirea exemplară 
a planului p© 1965, șl tot 
ce trebuie întreprins încă 
de ne acum pentru a pre
găti cele mal prielnice 
condiții nrlmulu! an al 
cincinalului. O atentie 
deosebită vom acorda 
șantierelor de construcții, 
unde sînt neajunsuri care 
pot împiedica realizarea 
planului de investiții P© 
întreaqa regiune. Vom 
sprlllnl orqanlzațllle de 
bază să dezbată în pro
funzime nu numai pro
blemele economice, dar 
ș! cele privind vlafa In
ternă de partid, întărirea 
rlndurllor partidului, mun
ca politică de masă, în- 
vățămlntul de partid. Trî 
afara celor două instruc- 
tal© care au avut loc pînă 
acum în legătură cu pre
gătirea șl modul de des
fășurare a aleqerilor, 
am repartizai fiecărui 
membru al comitetului 
orășenesc sarcina de a 
sprijini concret o organi
zație de b’ază. Am atras
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„PRIN LEGE SE STABILESC MASURILE DE PROTECȚIE Șl

SECURITATE A MUNCII" — glăsuiește unul din paragrafele

celui de-al 18-lea articol al Constituției Republicii Socialiste

România.

Inspirată din grija partidului și guvernului față de oa-

menii muncii, legea obligă pe toți cei care organizează,

conduc și controlează producția să manifeste o maximă exi-

gență față de respectarea normelor de protecția muncii.

Marile și modernele uzine ale industriei noastre socialiste

sînî echipate astfel îneît asigură condiții normale de muncă,

de evitare a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale. Se

pot cita multe exemple în acest sens.

Dar alături de importantele realizări în domeniul protec

ției muncii, mai apar cîteodată sesizări asupra unor stări de

lucru nemulțumitoare din unele întreprinderi. Cum se explică

aceste abateri ? Cum ar putea fi înlăturate ? Pentru a afla

răspunsul la aceste întrebări, un grup de reporteri au vizitat

cîteva întreprinderi din regiunea Cluj și din Capitală..

și respectarea

s-au 
neajun- 
firește, 

erau în- 
mai ne- 
mai ales

zinfă „o anexă" a muncii 
productive, cl un ele
ment Intrinsec al el, lată 
unde trebuie să se ajun
gă în toate unitățile.

— Vizați ceva anume 
cînd afirmați aceasta ? 

vedere 
de

cel mai 
Proble- 
în fața 
tehni-

dărîmB să fie obligat să 
facă totul la loc I"

Tot aici aflăm și despre 
un accident suferit de 
Ion Silași, dulgher. La 
stația de epurare a apei, 
în apropiere de malul So
meșului, trebuia instalat 
un mic stăvilar. Acesta 
s-a răsturnat, zdrobin- 
du-i lui Ion Silași laba 
piciorului.

Care era cauza acciden
tului ?

Răspunsurile diferă (ca 
și mentalitățile de altfel).

PROCESUL VERBAL (act 
oficial) :

— Cum stați cu pro
tecția muncii ?

— In mare, stăm binel
— Dar în amănunt ?
... într-o serie de locuri 

de muncă vizitate 
observat unele 
suri. Motivările, 
s-au găsit. Unele 
temeiate, altele 
cesitau gîndire și
măsuri, dar nu dintre a- 
celea sortite să rămînă 
numai pe hîrtie.

— De ce să n-o spunem, 
și la noi mai sînt lipsuri 
în acest domeniu — ara
tă inginerul șef VALE
RIAN MANGIUREA, de 
la „Carbochim“-Cluj.

— De exemplu ?
— în sala de grafitare 

a electrozilor siderurgici, 
unde inițial se aflau 10 
cuptoare mici s-au insta
lat 5 cuptoare mari, cu o 
producție mult crescută, 
dar... mijloacele de asigu
rare a ventilației nu mai 
corespund.

— Și, probabil, condi
țiile de muncă au avut de 
suferit.

— Vedeți, urmărind 
producția, se întîmplă u- 
neori să fie neglijate 
unele aspecte ale protec
ției muncii. Nu intențio
nat, dar așa, din nebă
gare de seamă...

Nebăgare de seamă ? 
Cum adică, acestea sînt 
lucruri care pot fi „ne
glijate", „scăpate din ve
dere" ? Dar, protecția 
muncii este parte inte
grantă și inseparabilă a 
procesului de producție. 
Cine gîndește producție, 
trebuie să gîndească si
multan și om și protec
ția muncii.

Nu departe de „Carbo
chim" se află o altă între
prindere, uzina „Tehno- 
frig", unde protecția mun
cii este bine organizată, 
îndrumată, controlată. A- 
ici, ca și în foarte multe 
alte uzine, fabrici și șan
tiere din țară, protecția 
muncii este considerată o 
problemă de cea mai ma
re răspundere. Muncitorii 
din hala nouă de prelu
crări mecanice vorbesc cu 
satisfacție despre mijloa
cele de protecție cores
punzătoare existente aici, 
despre seriozitatea cu ca
re sînt organizate și se 
desfășoară instructajele 
de protecția muncii. Iată 
de ce ar fi folositoare or
ganizarea de către Consi
liul local al sindicatelor a 
unui schimb de experien
ță, a unei confruntări de 
păreri între întreprinde
rile din oraș.

Uneori cel care răs
pund de protecția mun
cii îți redau chiar cu lux 

de amănunte 
țiile referitoare 
rile adecvate 
respective de
Totuși, ei nu stăruie ca 
lucrurile bine știute să 
fie aplicate în practică, 
așa cum trebuie.

— E o urmare a modu
lui formal în care se des
fășoară uneori instructa
jele în secții și ateliere. 
Se întîmplă ca, din grabă, 
să li se citească muncito
rilor norme de protecția 
muncii care n-au nimic 
comun cu locurile lor de 
muncă, sau ca fișele de 
instructaj să fie semnate 
fără ca instructajul să fi 
avut loc — arată 
rul ION BONCA, 
Inspecția de stat 
igienă și protecția 
din regiunea Cluj.

Intipărlrea, în con
știința fiecăruia — 
ne în continuare 
Bortea — a convingerii 
că problemele de pro- 

:ția muncii nu repre-

prescrip- 
la măsu- 
locurilor 

muncă.

ingine
rie la 

pentru 
muncii

spu- 
lov.

— Am în 
lanțul productiv : 
conducere pînă la 
tînăr muncitor, 
mele care se pun 
noastră, ingineri, 
cieni, adică a celor care 
veghem la respectarea 
normelor de protecția 
muncii sînt felurite și 
surprinzătoare uneori. 
Dacă într-o hală se 
defectează ventilația, nu 
întotdeauna se întîm- 
plă ca maistrul să ia 
măsurile necesare, deși 
o defecțiune de acest gen 
nu este cu nimic mai de 
neglijat decît cea surve
nită la o mașină oarecare, 
pentru care se intervine 
de obicei cu promptitu
dine și operativitate.

— Cum ar trebui să se 
intervină ?

— Forme bune de in
struire există totuși și în 
uzina noastră. De pildă, 
un muncitor a manevrat 
greșit o anumită piesă. 
Fusese la un pas de pe
ricol dar, din fericire, to
tul a rămas numai la sta
diul de posibilitate.., Fap
tul însă nu este scăpat 
din vedere. Sînf adunați 
cei din echipă. Cel vinovat 
este „judecat", se frag con
cluzii cu privire la conse
cințele posibile, se amin
tesc cu această ocazie șl 
alte genuri de încălcări ale 
normelor de tehnica secu
rității. O astfel de proce
dură este foarte eficientă, 
învățămintele se întipă
resc mai pregnant în 
mințile participanților.

La Fabrica de ciment 
din Turda, inginerul șef 
declară :

— Sindicatul ar trebui 
să controleze mai exigent 
felul în care se fac in
structajele de protecția 
muncii care de multe ori 
se desfășoară formal...

Șeful Comisiei econo
mice a Comitetului oră
șenesc de partid Turda a- 
răta că în ultima vreme 
la instructaje nu participă 
cadre din conducerea fa
bricii. Iar un muncitor, 
IOAN HIRIȘCĂU, ungă- 
tor la morile de pastă, 
ține să sublinieze ;

„Cam proastă socoteala 
cu instructajele la noi. 
Uite, eu de pildă, ca 
ungător, sînt pus să des
carc bilele de la mori fără 
vreun instructaj la acest 
nou loc de muncă. Și asta 
nu se întîmplă numai cu 
mine,..''.

Or, este lucru bine stabilit 
că la schimbarea, transfera
rea, sau fie numai la utili
zarea temporară în alt loc 
de muncă, muncitorului tre
buie să i se facă, în prea
labil, Instructajul de protec
ția muncii

PAUL 
grupa 
rității 
stat a 
zează 
grăitor, 
uzinelor textile „7 Noiem
brie" din București, in
structajul lunar obligato
riu de protecția muncii 
pe luna august, anul cu
rent, era trecut ca efec
tuat... în ziua de repaus 
săptămînal, cînd toată lu
mea se afla acasă sau la 
ștrand I

Asemenea procedee for
male de „îndeplinire" a 
instructajelor de protec
ția muncii nu ar trebui 
tolerate de către condu
cerile întreprinderilor.

tot 
la

corespunzător.
ȘOGODEL, din 

tehnica secu- 
la Inspecția de

de 
de
Capitalei, ne furni- 
un alt exemplu 

La o unitate a

*i accidentele
! de a asi- 

. -muncii 
pretu- 

jservă și 
imbinatu- 
și hîrtie

de la Dej. Ajunge însă să 
traversezi șantierul pen
tru a te edifica asupra 
„micilor neajunsuri" cum 
le califica prea optimist 
șeful de,șantier. Poți ve-

dea muncitori lucrînd la 
înălțime fără centură de 
siguranță, 
degradate, 
(deși se 
noaptea), 
peste canale
te, asiști la operații de 
sudură, la care ajuto
rii de sudori nu poartă 
ochelari de protecție (nu 
li se dau deși ei participă 
ca și sudorul la procesul 
de muncă). Din loc în loc 
scări improvizate, nesi
gure, podețe de trecere 
fără balustradă.

— Sudorii au tot ce le

căi de acces 
neluminate 

lucrează și 
riști să dai 

neacoperi-

„S-a folosit o metodă 
de lucru necorespunză
toare. Stăvilarul, o piesă 
de 210 kg, a fost trecut 
peste un zid de 1,70 m 
înălțime de către cinci 
oameni și primit de 
partea cealaltă de al(i 
cinci. Primii l-au scăpat, 
iar ceilalți au ezitat să-l 
sprijine 
cădere, 
piciorul 
rect ar 
larul să 
ce se spărgea zidul".

Inginerul CONSTAN
TIN ROSOGA — șeful 
lotului (între noi) : Cum 
adică ? Să se spargă zi
dul după ce a fost con
struit ? Păi, asta ar fi în
semnat să-mi ridic în 
cap conducerea șantie
rului. Nu se putea tova
rășe I E clar, accidentul 
s-a datorat neatenfiei 
muncitorului. Nu s-a re
tras la timp, cum au fă
cut ceilal|i patru..."

Maistrul FILER FRAN- 
CISC (în)elegăfor) : 
„Asta e. Nu l-au ajutat 
ceilalfi. Dacă tofi ar fi 
rămas pe loc șl ar fi

și s-au ferit. In 
sfăvilarul a lovit 
lui Silași. Co- 

fi fost ca stăvi- 
fie montat după

venea fiecăruia 21 kg 
sarcină. Ce, un om în 
toată firea nu poate 
duce atît ? E drept că 
dacă cei cinci ar fi prins 
la timp stăvilarul n-ar fi 
avut de susținut fiecare 
decît o greutate relativ 
mică... (Dar parcă nea
tenția și neglijența țin 
seama de matematică I). 
Dacă prindeau și ceilalți, 
Silași nu s-ar fi acciden
tat I

— Sau poate că s-ar 
fi accidentat cu toții...

KLEIN ION — șeful 
de echipă (pe un ton 
decisiv) : „Totul trebuia 
făcut cît mai repede. Nu 
putem face un lucru de 
două ori ! Omul e de 
vină, că n-a fugit mai 
repede, o dată cu cei
lalți"

...Și nici unul, absolut 
nici unul n-a spus ceva 
despre măsurile de pro
tecție care trebuiau luate 
conform normelor exis
tente. De unde se vede că 
instructajele de protecția 
muncii, făcute de formă, 
așa ca să fie, se răzbună 
cînd nu te aștepți. Iar pe 
șantier nerespectarea nor
melor de tehnica securi
tății este tratată cu foar
te multă indulgență sau, 
pur și simplu, trecută cu 
vederea.

Și atunci, în cazul unui 
accident, cine este vino
vatul ?

— Uneori — ne arată 
și inginerul MIRCEA 
CIOBĂNAȘU, din grupa 
de tehnica securității a 
Inspecției de stat pentru 
igienă și protecția muncii 
din Capitală — se obser
vă o tendință a organelor 
tehnico-administrative de 
a deplasa răspunderea 
pentru accident de la ei... 
la victimă. în declarațiile

noua secție ? Din fericire, 
asemenea atitudini sînt 
rare, dar ori de cîte ori 
apar, ele trebuie combă
tute cu toată energia. O 
autorizație dată în pripă,

întemeiată pe o cercetare 
superficială, nu poate ab
solvi de răspundere, de 
obligația permanentă de a 
se respecta legislația în 
vigoare...

Uneori deficiențele

u-
se

de
la

pro- 
găsit so- 
ventilație 
secția de 

izolarea 
realizează 

cînd se

în marea majoritate a 
întreprinderilor din țara 
noastră se aplică corect 
normele de protecția 
muncii. Dar uneori aceas
tă preocupare este în
greunată de existența 
nor defecțiuni care 
trag încă din proiect.

— în secția noastră 
strunguri — ne spune
„Carbochim“ inginerul șef 
V. MANGIUREA 
iectanții nu au 
Iuții pentru o 
eficientă, iar la 
electrocorindon, 
termică se 
prin paleative,
știe că pe plan mondial 
există soluții eficiente de 
protecție.

într-adevăr, iată o pro
blemă cheie : să fim la ni
velul ce! mai înalt al științei 
și tehnicii nu numai în ceea 
ce privește producția și cer
cetarea științifică, dar și 
proteefia muncii ! Uneori, 
printre cauzele deficien
țelor se află și necunoaș
terea de către proiectant 
a soluțiilor celor mai mo
derne de protecție a mun
cii.

Atunci cînd proiectan
tul știe cum să 
obțin rezultate 
le. Dovada : la

lucreze se 
admirabi- 
turnul de

proiect
iectul (întocmit de Insti
tutul de proiectări în 
construcții și materiale 
de construcții și de cer
cetări pentru materiale 
de construcții) pen
tru Fabrica de băi șl ra
diatoare din Capitală. 
După cum arată ingine
rul MIRCEA CIOBĂNA
ȘII, din Inspecția de stat 
pentru igienă și protecția 
muncii : „Ventilațiile lo
cale nu au fost bine stu
diate. De exemplu, ven
tilația subsolurilor de la 
benzi, ventilația de la 
mașinile de format mie
zuri sau de la secția de 
emailaj“.

Are aceasta vreo re
percusiune asupra pro
ducției sau este vorba, 
doar de simple discuții 
academice ?

Analizele efectuate de 
Inspecția de stat pentru 
igienă și protecția muncii 
a Capitalei arată depășiri 
substanțiale ale concen
trațiilor maxime admisi
bile în aer pentru sub
stanțe nocive.

Am cerut părerea me
dicului întreprinderii, dr. 
EMIL ȘTEFĂNESCU :

— Numărul de îmbol
năviri diverse la munci
torii din secțiile cu ven-
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este atît de 
îneît cerem

pe acest șan- 
intre-

trebuie — afirmă ingi
nerul PETRU MOLDO
VAN, directorul șantie
rului.

Oare chiar așa să fie ? 
Unii sudori nu au jam
biere, mulți nu întrebu
ințează vizoarele de pro
tecție, pentru că la ma
gazie lipsește sticla fil
trantă, corespunzătoare.

— Principalul impedi
ment pe șantierul nostru 
— arată în continuare 
inginerul Moldovan — 
este că unul asigură mă
surile de protecție și al
tul le strică.

Afirmația 
neașteptată, 
explicații.

— Vedeți,
tier lucrează opt 
prinderi diferite : de mon
taj, instalații, construcții, 
transport etc. Unele țin de 
București, altele de Cluj. 
Fiecare își aplică normele 
sale de protecția muncii. 
De pildă, eu, constructor, 
fac un podeț la care pun 
și balustrada reglementa
ră. Credeți că rămîne așa? 
După cîtva timp dispare. 
Vin, de pildă, montării. 
Pentru a trece mai ușot 
cu materialele dau jos ba
lustrada, dar uită s-o mai 
sudeze la loc. Din consi
derente asemănătoare se 
distrug și capacele cana
lelor puse chiar de la în
ceput... S-ar părea că 
problema nu are soluții,..

LIVIU ȘUTEU, din gru
pa de tehnica securității 
a Inspecției din raionul 
Dej, confirmă că soluția 
există, se află chiar în 
mîna șefului de șantier, 
de el depinde ca : „Cine
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prins sfăvilarul în căde
re, nu s-ar fi petrecut 
nimic. Eu îmi făcusem 
de la început o mică so
coteală : 210 kg împăr
țite în 10 oameni... Re

lor vezi însă mai puțin ce 
măsuri s-au asigurat șl 
cum se 
structajul 
domeniul 
cil.

efectuează in
și controlul în 

protecției mun-

Filtrele sînt scoaseA

iar praful • • •

La Turda, mare parte 
din praful ce iese pe co
șurile fabricii de ciment 
este captat cu ajutorul 
unor moderne electrofil- 
tre, Dar trebuie să ai gri
jă ca aceste mecanisme 
de protecție să funcțio
neze continuu și să dea 
maximum de randament. 
Or, la Turda, lucrurile 
nu stau prea bine din a- 
cest punct de vedere.

— Electrofiltrele se de
fectează prea des. Ne ia 
destul timp repararea 
Apoi, din cauza unor 
fecte de construcție, 
nu funcționează cu 
treaga capacitate — 
explică TRAIAN VESA, 
directorul adjunct al fa
bricii.

— Ați cerut sprijinul 
vreunui institut de spe
cialitate ?

— Am făcut numai 
schimb de experiență cu 
alte întreprinderi simi
lare din țară. Dar elec
trofiltrele continuă să ne 
dea totuși mare bătaie 
de cap. In șase luni, n-au 
funcționat 15 zile.

în realitate — după 
cum aflăm de la Inspec-

lor. 
de- 
ele 
in
né

ția de stat pentru igienă 
și protecția muncii din 
Cluj — uneori electrofil- 
trele sînt scoase din 
funcțiune pe timpul nop
ții, deși cuptoarele conti
nuă să lucreze, pentru că 
„administrația nu are ce 
face cu praful colectat“ ! 
în loc de a se căuta o so
luție pentru această pro
blemă care nicidecum nu 
este insolubilă, se preferă 
oprirea filtrelor. De ne
crezut, dar fapt.

în acea zi se punea în 
funcțiune noua secție de 
ipsos a fabricii. Am aflat 
că din punct de vedere 
al protecției muncii, mai 
ridica probleme. Am ce
rut lămuriri.

— Pe noi nu ne intere
sează ! Inspecția de stat 
pentru igiena și protecția 
muncii ne-a dat autoriza
ția. Noi pornim secția. 
Doriți să vă arătăm docu
mentul ? E semnat, ștam
pilat, totul e în regulă.

Acesta să fie oare to
tul ? Hîrtia cu ștampila ? 
Este oare posibil să se 
pună mai mult preț pe o 
hîrtie, decît pe oamenii 
chemați să lucreze

pastă de la Uzina de alu
miniu Slatina muncitorii 
pot lucra în halate albe, 
deoarece s-au prevăzut 
toate măsurile corespun
zătoare, în timp ce la 
turnul de pastă de la 
„Carbochim" murdărirea 
întregului corp cu produ
sele respective este ine
vitabilă.

La Combinatul de in
dustrializare a lemnului 
de la Dej, se observă un 
proces invers : deși pro
iectul lui „s-a născut“ mai 
tîrziu decît 
natului de 
a lemnului 
se observă
ții un regres în privința 
protecției muncii, De 
pildă, la secția de pulve
rizat nitrolac.

Deficiențe din punctul 
de vedere al protecției 
muncii prezintă și pro-

cel al Combi- 
industrializare 
de la Gherla, 
în unele sec-

tilație proastă este în 
mod evident mai ridicat 
decît la ceilalți muncitori 
— afirmă dînsul.

— Dacă proiectul ini
țial era bine întocmit, ca
rențele din domeniul pro
tecției muncii ar fi fost 
evitate de la început — 
adaugă inginerul Mircea 
Ciobănașu. De la proiec
tare mai provin și alte 
deficiențe : vestiarele ne
încăpătoare, plasarea bi
rourilor administrative în 
mijlocul halei etc. Un 
exemplu de ventilație 
proiectată greșit, nesatis
făcător, găsim și la uzi
nele „Tehnica Textilă“ 
din București.

Dacă lucrurile ar porni 
bine de la proiectare, o 
serie întreagă de chel
tuieli suplimentare ar pu
tea fi evitate, iar sănăta
tea oamenilor muncii a- 
părată mult mai bine 1

sarcini facultative !
Inspecțiile de stat 

pentru igienă și protec
ția muncii au rolul im
portant de a controla 
cum se aplică normele 
de protecție a muncii, 
de a recomanda măsuri 
și chiar

sancțiuni, «tunel cînd 
este cazul.

Uneori, însă, conduce
rile întreprinderilor trec 
peste recomandările in
spectorilor, considerin- 
du-le doar „sarcini fa
cultative". La uzinele 
textile Noiembrie"

la

» ■Ss
■

Strungurile din hala nouă de prelucrări mecanice-ie 
„Tehnofrig"-Cluj sînt dotate cu apărători corespunrămare

din București, cu ocazia 
unui control făcut în a- 
cest an de Inspecția de 
stat pentru igienă și pro
tecția muncii a Capitalei, 
s-au făcut o serie de re
comandări privind venti
lația, protejarea transmi
siilor la mașini și utilaje, 
a instalațiilor electrice 
etc. De curînd, inspecția 
a revenit, constatînd că 
doar 22 la sută din aceste 
măsuri au fost realizate. 
O lipsă similară de preo
cupări pentru îmbunătă
țirea protecției muncii a

Uzinele: case

putut fi constatată la ace
eași întreprindere și anul 
trecut.

Lipsa de preocupare a 
conducerilor întreprinde
rilor pentru aceste pro
bleme se reflectă șl in 
modul cum sînt planifi
cate fondurile destinate 

■ protecției muncii. în pri
mele trimestre ale acestui 
an, de pildă, la întreprin
derile „Mobilier și deco- 
rațiuni“ și „Eprubeta“ nu 
s-a planificat nici o sumă 
la capitolul măsuri de 
tehnica securității.

sănătoase,
luminoase, curate

Numeroase uzine șl 
fabrici vizitate de noi 
răspund celor mal pre
tențioase cerințe din 
punct de vedere tehnic 
șl al grijii față de om. 
Ele se pot mîndri 
dezideratul de mai 
a devenit realitate, 
sînt multe cazurile cînd 
asigurarea unor condiții 
sănătoase de muncă 
nici nu necesită inves
tiții mari. Utilizarea unor 
resurse locale, activarea 
mișcării de inovații în 
direcția problemelor de 
protecția muncii se pot 
solda 
sebit

Astfel, 
lor“ din

că 
sus

Și

cu rezultate deo- 
de bune.
la fabrica „Co- 
București, care 

produce lacuri și vopsele, 
s-au introdus recent unele 
inovații, aparent de im
portantă minimă, dar 
care au dus la îmbunătă
țirea simțitoare a condi
țiilor de muncă (dispozi
tive pentru aducerea ae
rului curat în măști etc.). 
La întreprinderea minieră

Baia de Arieș interesante 
inovații realizate de mun
citori contribuie la redu
cerea prafului, în vederea 
combaterii silicozei.

O Idee bună, pusă în 
aplicare la unele între
prinderi sînt concursu
rile de inovații pe teme 
de proteefia muncii.

Pe lîngă aceste soluții, 
deși mărunte, dar uneori 
destul de eficiente, rezol
varea finală a probleme
lor majore ale protecției 
muncii poate fi realizată 
prin mecanizarea și auto
matizarea proceselor de 
muncă. Cu cîl tehnicitatea 
este mai ridicată, cu atît și 
problemele de protec(ia 
muncii pot — și trebuie să 
fie — rezolvate la un nivel 
superior. Dispozitivele de 
proteefia muncii trebuie să 
reprezinte din punct de ve
dere tehnic același nivel ca 
și procesele de producție. 
La procese de muncă auto
matizate, dispozitive de 
proiecție automatizate...

ÎN CONCLUZIE...
Protecfia muncii înseamnă, în esență proiecția omu

lui. Grija pentru om este prezentă în toate preocupă
rile partidului. Ancheta noastră a arătat că alătur, de 
numeroase întreprinderi în care prevederile legale pri
vind protecția muncii sînt respectate și aplicate cu con
știinciozitate, se întîlnesc și unități de producție In ca1 
problemele legate de protecția muncii și apărarea să
nătății oamenilor muncii sînf tratate Inegal, iar uneori 
neglijate.

Reprezintă acestea doar deficiențe ale acestor între
prinderi ? Oare răspunderea nu merge mai departe ? 
Pentru fiecare accident petrecut undeva. într-o secție 
mică sau o mare întreprindere, trebuie să răsune o 
coardă sensibilă și la celălalt capăt al filierll. Li minis
terul de resort.

Intensificarea controlului 
șl permanent — exercitat 
trebuie să facă Imposibilă 
tecțlel 
bleme 
folosiți 
muncii
sindicale șl consfătuirile de producție să dezbată mal 
frecvent șl mat concret problemele protecției muncii.

Fiecare încălcare a normelor de tehnica 
să fie amplu dezbătută, îneît să se creeze o 
opinie de masă împotriva celor care încalcă 
cotesc regulile disciplinei socialiste a muncii.

Este necesar ca ochiul vigilent «I organelor șl orga
nizațiilor de partid să vegheze permanent la respecta
rea întocmai a normelor legale pentru ca principiul 
PROTECȚIA MUNCII = PROTECȚIA OMULUI să fie 
respectat întocmai.

a aplica

birourile grupelor sindicale, Iar adunările

securității 
puternică 
sau neso-

obștesc — 
cu sprijinul 
toleranța în

direct, exigent, 
sindicatelor — 
domeniul pro-

muncli, nepăsarea cu care privesc aceste pro- 
unll conducători al producției. Trebuie să fie 
mal mult Inspectorii obștești pentru protecția 
din

Anchetă realizată de :

Dr. Leonid PETRESCU, Teodor CAZACUNeglijența la lucru. Nu-i prea 
subțire sîrma de legătură?Ing. Constantin Roșoga I —- Cum adică ? Să se spargă zidul după ce a fost construit ?
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Sărbătorirea 
centenarului 
revistei „Familia"

Timp de trei zile, la Oradea 
s-au desfășurat manifestări .pri
lejuite de centenarul revistei 
„Familia". La manifestări au 
participat numeroși scriitori, oa- 

;in București, 
din alte cen- 
sa de cultură 
nul „Familia" 
' cultură". La

■ ; a fost orga- 
.'.rițifică de co-

la mormîn- 
n au fost de- 
ori. în după- 

•le, la muzeul 
dean", a avut 
i plăci come-

I de stat s-a 
.îagiălă. La a- 
.Jat tovarășul 

membru al 
:.iv și al Prezi- 

: al C.C. al 
președinte al 
ștri.

deschisă de 
: lescu, vicepre- 
tului executiv 
ar al regiunii 
ocat figura e- 
cultură tran- 

Ican.
turi acad. Vic-

• jartea Acade- 
ocialiște Româ- 

Arghezi, din 
i i Tudor Ar- 

Streinu, din 
. de istorie li
ai Academiei, 
partea Uniunii 
entanți ai uni- 
rcurești, Cluj,

i vorbit prof. 
■„ scriitorii Ma- 
lău, Achim Va- 
Comitetului de 
regiunii Mara- 
iru Andrifoiu, 
■evistei „Fami- 

icheiat cu un 
nuzical •

(Agerpres)

irea de făină 
irad si molidJ
7împulung Mol- 
t în funcțiune 
din tară pentru 
nă din cetină 
care este folo- 

tor în hrana a- 
tatea anuală a 
de tone. Intre- 

logic al stației 
și mecanizat, 
uate în nume
le stat și coope- 
9 producție din 

au dovedit că 
stimulează dez- 
or, sporind pro- 
lapte și ouă.

(Agerpres)

yja
ile de dezbateri, 
recanică și-a în- I 
fn cele patru sec- I 
■i — de mecanică I 
ca solidelor, me- j 
istoria și învăță-
— au fost pre-

de comunicări, a- 9 
oameni de știință I 
ni. ,Comunicările | 
răni au trecut în g 
e obținute în ul- | 

' noastră în diverse | 
ialitate. De ase- | 
a a dezbătut unele I 
zătămînt.ului me- | 
îmbunătățirea te- 
or și manualelor, 
te din istoria me- 
oastră și contribu- 
‘ știință români la 
’țărilor pe plan in-

nchidere a confe- 
stit de acad. Elie 
lintele Comitetului

:itire textului unei 
»saté Comitetului 
■tidului Comunist 
:e spune printre al- 
anții la conferința 
exprimă pe aceas- I 
;umiri pentru con- 
e muncă și creație 
Sforilor noștri și își 
il de a d^fjune cu 

entuziasm și abnegație toate efor
turile pentru traducerea în viață a 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre. Republica Socialis
tă România". (Agerpres)

LOTO
U tragerea Loto din seara zilei de

1 octombrie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

22 80 56 53 24 79 19 25 17 42

Premii suplimentare : 29 7 6
FOND DE PREMII : 943 853 lei din

care 8.1741 lei report la suplimentar I. 
Tragerea următoare va avea loc la 

Otelul Roșu.

Sosirea delegației de activiști ai P.C.R. 
care a făcut o vizită in R.S.F. Iugoslavia

Vineri dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R., în frunte cu tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Iași al P.C.R., care a făcut o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, în 
schimb de experiență, la invitația 
C.C. al U.C.I.

Cronica Z îl e I
CUVÎNTAREA LA TELEVIZIUNE 

A AMBASADORULUI
R. P. CHINEZE

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. P. Chineze, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Liu Fan, a 
rostit' vineri seara o cuvîntare la 
televiziune.

VIZITELE MINISTRULUI 
AGRICULTURII AL FRANȚEI

Vineri dimineața, Edgar Pisani, 
ministrul agriculturii al Franței, a 
vizitat Complexul industrial de 
creștere și îngrășare a porcilor Ol
tenița și Stațiunea centrală pen

CURSA
BcîhtéiB înaintea penultimei etape

Moiceanu la
CRAIOVA (prin telefon de la tri

misul nostru). — Pe traseul Băile 
Herculane — Craiova, cei 42 de 
cicliști rămași în cursă au parcurs 
ieri 142 km. Dificultatea etapei a 
constat în faptul că pe prima par
te a avut loc proba de contratimp 
individual (Herculane-Orșova), iar 
după masa de prînz cea cu plecare 
în bloc (Tr Severin — Craiova).

„Contratimpul" (28 km) a reve
nit olandezului Holst, căruia spe
cialiștii îi acordau, de altfel, prima, 
șansă. C. Dumitrescu, specialist al 
probei, a ocupat cel mai bun loc 
dintre alergătorii români. însă nu 
l-a putut întrece pe Holst, „mulțu- 
mindu-se" cu locul secund.

O luptă strînsă, urmărită cu mult 
interes de spectatorii din Orșova, 
s-a dat între fruntașii clasamentu
lui : Gawliczek și Moiceanu. Din 
păcate, Moiceanu nu numai că n-a 
putut recupera din diferența de 
timp ce-1 separa de lider, dar a 
pierdut încă 25 de secunde. Cu toa
te acestea. în cele două etape care 
au mai rămas de disputat el are 
posibilitatea să recupereze.

Semi-etapa Tr. Severin — Cra
iova n-a schimbat deloc clasamen
tul general, fiecare dintre fruntașii 
acestuia urmărind să-și păstreze 
pozițiile. îndrăzneți și întreprin
zători s-au dovedit, ca și în etape

Cînd ajunge în coiful străzii Ho- 
veniers mijnheer ') Steigrad ana- 
să pe butonul aparatului de radio- 
comandă, fără a reduce viteza 
mașinii Cînd alunge la jumătatea 
străzii, poarta de metal ondulat a 
garajului este complet ridicată, iar 
mașina poate intra fără opreliști 
în adăpostul ei confortabil Atunci, 
o dată cu frîna mijnheer Steigrad 
acționează și aparatul de radto- 
comandă din dreaota volanului ; 
pînă să coboare si să trîntească 
portiera, oblonul de metal s-a des
fășurat în sens invers, tar garajul 
s-a închis din nou ermetic. Un 
ascensor îl proiectează apoi pe 
mijnheeT Stelgrad în biroul său de 
la etajul superior al lui „Antwerp 
Diamond Polishing Factory* — și 
activitatea începe.

In lumea strălucitoare 
a diamantelor

Atelierul din Hovenlersstraat nu
mără două sute de muncitori, pes
te o sută de Instalații mecanizate, 
un laborator, un număr destul de 
redus de funcționari care asigură 
corespondența destul de vastă a 
întreprinderii ei șl contabilitatea 
ei foarte riguroasă Mijnheer Stei- 
grad nu este însă mulțumit. Dacă 
discurile rotative ale polizoarelor, 
cuptoarele, băile de acizi, regis
trele, mașinile de scris ar putea fi 
radiocomandate de la distantă, 
din mașină, asemenea porții de 
metal a garajului său, producția 
s-ar tripla, iar salariile ar fi de-a 
dreptul neglijabile. Din păcate 
însă.

Mijnheer Steigrad se abate ade
seori prin Leysstraat. In colțul cu 
fezusstraat. la etajul II al unei clă
diri afuma'e de vreme, într-o firi
dă încadrată de o ghirlandă aurie, 
se află monumentul lui Lodewijk 
van Bercken părintele șlefuitorilor 
de diamante E un bărbat pe cît 
de tînăr pe atît de frumos, cu ple
te și trăsături fine, cu o bluză prin
să într-o cingătoare, care ține în
tre degelul gros și arătătorul mîi- 
nil drepte un diamant Deasupra 
lui și a clasicelor unelte de tăiat 
pietre prețioase evoluează un în
ger grăsun aidoma celor din ta
blourile lui Rubens Mijnheer 
Steigrad zăbovește îndelung în

’) mijnheer = domn (in limba neer- 
landeză).

în Gara de Nord, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Ilie Rădulescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Iakșa Petricl, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tru cultura plopului de la Cornetu. 
în vizitele făcute, oaspetele a fost 
însoțit de Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, pre
cum și de ambasadorul Franței la 
București, Jean Louis Pons.

în cursul după-amiezii, oaspete
le francez a vizitat la Institutul 
de cercetări pentru cereale și plan
te tehnice de la Fundulea cîmpu- 
rile experimentale de irigații, com
plexul de condiționare a semințe
lor hibride de porumb și sectorul 
zootehnic. Ministrul agriculturii 
francez s-a întreținut îndeaproape 
ou cercetători ai institutului.

(Agerpres)

52 secunde de Gawliczek
le precedente, alergătorii mai ti
neri. De pildă, Șt. Suciu și C. Gri- 
gore au cîștigat sprintul de la Ba
lota, iar Ciobanu, Ardeleanu, Cio
can, Ziegler, împreună cu olande
zii Holst și Heynig și austriacul 
Kranister, au participat la o eva
dare reușită după trecerea prin 
Strehaia. La Filiași (km 75), fu
garii aveau trei minute avans și, 
după ritmul în cate se pedala,' nu 
mai puteau pierde șansa de a sosi 
primii Ia Craiova. Cine va cîștiga?

Pe străzile Craiovei, înțesate de 
public. Holst încearcă o evadare 
solitară. Nu reușește. Fiecare din
tre fugari, cu excepția lui Ciobanu 
(care își menajează forțele) atacă 
apoi vertiginos. Sprintul decisiv, 
îl găsește pe Ciobanu (Voința 
București) mai bine plasat. Ridicat 
în șa, el apasă puternic pedalele 
și trece primul, urmat de Kranister

Noi recorduri nationale la
După două zile de Întreceri, tntîl- 

nirea internațională de atletism de 
la Timișoara a luat sflrșit cu victo
ria reprezentanților tării noastre : 
România — Cehoslovacia (feminin) 
60—57; România — Norvegia (mas
culin) 120.5 — 90,5.

fața strămoșului și gîndurile îi 
zboară departe, departe, la 
meșterii șlefuitori din secolul 
al 15-lea : la corăbiile încăr
cate cu diamante din Trans
vaal pentru piețele din Antwerpen 
si Amsterdam ; la opulenții negus
tori de diamante sau bijuterii în
crustate cu diamante din Renaș
tere și din pragul veacului al XIX- 
lea; la ..Rough Diamond Syndica
te' care în urmă cu cîteva de
cenii. întocmai ca și acum, asigu
ra dependenta Antwerpenului fla
mand de capitala britanică. O 
Bingură consolare îl luminează : 

NOTE DE DRUM
DIN BELGIA ORAȘUL CU 0 MIE DE CHIPURI

acum, întocmai ca șl în urmă cu 
o jumătate de veac, Pelikaanstraat, 
Rijfstraat, Vestlngstraat — cartie
rul neguțătorilor de diamante — 
oferă același aspect familiar ; o 
lume medievală, dezordonată, fe
brilă, care negociază cu voce 
înaltă, în plină stradă sau în tai
na vreunei dughene, conspirativ. 
Nu întotdeauna marfa este auten
tică, dar atracția ei a rămas ne
alterată, ca în urmă cu cinci sute 
de ani.

Mijnheer Steigrad se îndreaptă 
apoi spre Twaalfmaandenstraat, 
unde din 1531 se înaltă Bursa de 
mărfuri care avea să folosească 
drept model mai tuturor burselor 
de comerț din Europa vestică. O 
hală goală, cu acoperișul sprijinit 
pe coloane înalte și reci, cu mici 
birouri ale marilor companii înși
ruite în marginea ei. Ar ii glacia
lă în imensitatea ei goală, dacă 
n-ar fi Invadată de o mulțime în 
așteptare înfrigurată, crispată sau 
radioasă, după cum pe uriașa ta
blă indicatoare se succed, în „scă
dere" sau în „urcare", cifrele — 
sentință proclamată în umbra unor 
cabinete invizibile. Aici, timp de 
ore fără șir, mijnheer Steigrad și 
alțl mijnheerl ca el încearcă, zi de 
zl, pulsul diamantelor din ..Antwerp 
Diamond Polishing Factory”, ale 
celor 3 500 de șlefuitori, urmași ai 
lui van Bercken, care, în micile a-

Deschiderea Expoziției 
internaționale de desene 
ale copiilor 
și tineretului școlar

La Expoziția internațională de 
desene ale copiilor și tineretului 
școlar, deschisă vineri în incinta 
Muzeului „București în arta plas
tică" și „Colecția Simu" din Capi
tală, participă cu lucrări copii de 
vîrstă preșcolară și elevi pînă la 17 
ani, din 26 de țări ale lumii.

Această expoziție, organizată de 
Ministerul învățămîntului din Re
publica Socialistă România, cu 
sprijinul C.C. al U.T.C., Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă 
și Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, cu
prinde mai mult de 1 200 de lucrări. 
Realizate pe baza temei „Aspecte 
din viața copiilor și tineretului 
școlar din patria mea", desenele 
ilustrează imagini din viața de fa
milie, din activitatea școlii și a or
ganizațiilor de copii și de tineret, 
din tradițiile naționale etc.

Luînd cuvîntul cu prilejul ver
nisajului, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, a subliniat că Ex
poziția internațională de desene 
ale copiilor și tineretului școlar de 
la București constituie una din 
multiplele acțiuni ale Ministerului 
învățămîntului, prin care se pro
movează în rîndurile copiilor și ti
neretului ideile păcii, colaborării 
șl înțelegerii între popoare.

(Agerpres)

(Austria), Heynig (Olanda), Ciocan 
(Dinamo), Holst (Olanda).

Prin adiționarea timpilor reali
zați în cele două probe, primele 
locuri în clasamentul etapei au re
venit, în ordine, olandezului Holst, 
urmat de coechipierul său Heynig 
și de Ardeleanu (Steaua).

ion DUMITRUL 

I Clasamentul general indivi
dual : 1. Gawficitek (Polonia) 
22h 14’33"; 2. Moiceanu (Româ
nia) la 52” ; 3. Dippold (R.D.G.)

— Ia 1’27"; 4. Voigtlander 
(R.D.G.) — la 1'53” ; 5. Gliera 

(România) — la 2’35": 6. Holst 
(Olanda) — la 2’44"; 7. Heynig 
(Olanda) — la 3’13"; 8. Cam- 
pigli (Italia) — la 5’54"; 9. Zie
gler (România) — la 7’24"; 10. 
Ciocan (România) — la 7’51”.

concursul de la Timișoara
Atletele române au stabilit două 

noi recorduri nationale: 23” 5/10 la 
200 m plat — Ioana Petrescu (una 
dintre cele mai bune performante 
mondiale ale anului) și 46” 5/10 la 
4 x 100 m plat.

teliere private șl primitive din sa
tele Campaniei, lucrează fără pre
get pentru marile companii din 
portul tentacular.

Portul de pe legendarul 
Schelde

O lume veșnic trepidantă. Cînd 
urci pe Zuider Terras, fluviul se 
desfășoară înainte-ți cu infinita lui 
mulțime de nave : vase de pasa
geri, remorchere, șlepuri încărcate 
de mărfuri, tancuri petroliere de 
toate mărimile. Schelde, fluviul le-

gendar, căruia belgienii de limbă 
franceză ti spun Escaut. In Grote 
Markt — vechea piață a orașului 
medieval — fîntîna lui Brabo ilus
trează originile portului, situate de 
basmele populare în vremuri ime
moriale. Cică acolo unde fluviul 
ocolea o limbă de pămînt împă
durită, pentru a se îndrepta spre 
mare, uriașul Druon Antigon își du
rase un castel în calea corăbiilor 
ce veneau în susul apel ; naviga
torilor ce nu-i puteau plăti dreptul 
de trecere, crudul vameș le tăia 
mîna dreaptă. Eroul Brabo a fost 
singurul care l-a înfruntat șl, după 
o luptă crîncenă, i-a tăiat ambele 
mîini și le-a azvîrlit în valurile tul
buri. De-aici și denumirea orașu
lui ; „handwerpen* se traduce prin 
„a arunca mîini*.

Legenda nu și-a pierdut semni
ficațiile, chiar dacă ele ne a- 
par cu sensuri mai actuale. 
După război, traficul de măr
furi s-a dublat confirmînd voca
ția comercială a portului bel
gian. Dacă în anul 1950 mișcarea 
vaselor intrate a înregistrat un 
număr de 9 687, cu un tonaj net de 
aproape 23 milioane, în 1964 nu 
mărul vaselor era de 18 550 iar to
najul de 54 692 918 In 1950. portul 
n-a primii nici un vas depășind 
15 000 de tone : în 1984 ele erau 
în număr de 367 Numai că... , Nu 
departe de Antwerpen, Rotterda-

Piese de schimb 
pentru agricultură

(Urmare din pag. I-a)

Din discuțiile purtate a reieșit 
o primă concluzie, că unele între
prinderi, printre care uzina „Trac- 
torul“-Brașov, Uzina de piese 
auto-Colibași și altele, nu reușesc 
întotdeauna să livreze la ter
men piesele de schimb necesare 
tractoarelor și mașinilor agricole, 
în unele cazuri, producerea aces
tora este redistribuită de la o uzină 
la alta, ceea ce afectează atît cali
tatea, cît și livrarea lor ritmică. 
Din această cauză unele intervenții 
și reparații nu pot fi făcute la 
timp.

Practica renunțărilor
Cauzele care fac să lipsească u- 

nele piese de schimb trebuie cău
tate și în modul cum se stabilește 
necesarul. încă de la începutul fie
cărui an, pe baza comenzilor fă
cute de organele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, întreprinderi
le Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini prevăd în 
planurile de producție obiectivele 
pe care trebuie să le realizeze. 
Dar, pe parcurs se renunță 
la unele repere comandate. Am 
reținut din cele afirmate de tov. 
Soare și acest aspect :

„Consiliul Superior al Agricultu
rii ne încurcă mult cu practica re
nunțărilor. Este adevărat că ter
menul legal de 45 de zile, înainte 
de expirarea contractului, permite 
acest lucru. Întreprinderile noastre 
au un ciclu de fabricație mai mare- 
este nevoie de aprovizionare, de co
laborare cu alte întreprinderi. Re- 
nunțîndu-se pe parcurs la unele re
pere sau solicitîndu-se altele se 
produc multe perturbări în activi
tatea întreprinderilor. Sînt uzine 
cum este I.M.U.-Medgidia, care 
nu-și vor mai putea realiza planul 
pe anul 1965, tocmai datorită unor 
asemenea renunțări".

Mașinile s-au livrat, 
dar piesele de schimb ?

Cu fiecare an, industria livrea
ză agriculturii noi tipuri de mașini 
agricole, mai perfecționate. Pro
ducția acestora se face pe bază de 
cooperare între diferite întreprin
deri. Se întîmplă uneori ca unele 
din aceste întreprinderi să nu li
vreze conform graficului suban- 
samblele pe care le produc și în a- 
cest caz mașinile se livrează des
completate. Iată ce a declarat în 
legătură cu această problemă tov. 
ing. CONSTANTIN ȚIMPĂU ;

„Ni s-au livrat 150 de combine 
CT—2R, fără, cadranul telesco
pic. acesta urmînd a fi dat ul
terior. Toate mașinile sînt trimise 
fără scule. în felul acesta nici cea 
mai mică defecțiune nu se poate
remedia. O serie de piese de 
schimb care trebuie să fie livrate 
o dată cu mașinile lipsesc, ele ur

livrate ulterior. La. 
ritmul de livrare 
încet. Depănușitoa-

mînd a fi 
depănușitor. 
este foarte
rele sînt produse de uzina „7 
Noiembrie". Pînă la data de 21 sep
tembrie s-au livrat doar 918 bu
căți ; mai sînt în restanță 682. A- 
ceasta ne creează greutăți. Gospo
dăriile de stat au terenuri în baltă, 
unde nu se găsesc atît de ușor 
brațe de muncă. Deci, acolo meca
nizarea este absolut necesară. Nici 
cu transportorii nu se stă mai bine. 
Recoltatul porumbului este în toi, 
iar mașinile stau".

mul olandez a primit în 1961 un 
număr de 24 550 de nave maritime 
cu 84 milioane tone de mărfuri, !n 
timp ce portul belgian a înregistrat 
16 945 de nave cu 46 156 438 tone de 
mărfuri. Deși integrate în aceeași 
uniune economică a Beneluxului, 
cele două porturi se concurează. 
Iar uriașul Antigon rînjește din nou 
spre orașul de pe malul Scheidet, 
de data aceasta din estuarul Rhi- 
nului și al Meusel...

Am parcurs teritoriul celor șase 
ecluze ale portului șl am ajunB la 
Lillo. Satul arată ca după un cu
tremur. Puținele case care au ră

mas sînt demolate de locuitori, care 
încarcă în mașini cărămizi și lem
nărie. Oamenii sînt întunecați. în
treb: „Unde duceți materialele?' 
Mi se răspunde că în oraș. „Ah 1 
nu, nu ca să ne reconstruim gos
podăriile, ci pentru atunci cînd le 
vom putea reconstrui. Cu despăgu
birea pe care am primit-o, încă 
nu-i posibil. Un singur metru pă
trat de teren costă 900 de franci 
belgieni Iar materialele sînt și mai 
scumpe*.

Pe ziduri, inscripții în limba neer- 
landeză : „Orașul hoț* — acuzație 
dramatică — și „Lillo trăiește* — 
iluzie deșartă. Satul Wilmarsdonck 
a și dispărut, măturat de buldoze
re, pentru a face loc șantierului In 
sectorul Zandvlief — care poartă 
numele unei comune din apropiere 
— a început construcția zidului ce
lui de-al șaptelea bazin portuar, 
lung de 500 m și larg de 57 m, 
care va îngădui pătrunderea va
selor de 70 000 de tone.

Case care poartă patina 
Renașterii

Străinul ce se-ntîmplă în o- 
rașul de pe malul Scheldei este 
purtat nu numai prin fata buildin- 
guriloi cu vitrine elegante ci și pe 
străzile Renașterii Casa lui Ru
bens te primește cu patina el de

Referindu-se la această proble
mă, tov. ing. ERNEST BOLDLIAR, 
de la Direcția generală de mașini 
agricole din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, arăta :

„Distribuitorul cu tobogan se află 
în fabricație. Dar, din cele 1 000 de 
bucăți comandate, care trebuiau 
livrate la 30 septembrie, s-au rea
lizat 600. Întîrzierea se datorește 
unor deficiențe în documentația de 
execuție".

întîrzierea, într-adevăr, nu este 
prea mare. Dar trebuie să se știe 
că toate aceste piese formează un 
tot, un ansamblu, și dacă unele u- 
zine livrează la termenul sta
bilit, iar altele, nu, mașinile res
pective tot nu pot fi folosite. în 
interesul desfășurării la timp a 
lucrărilor agricole este necesar ca 
mașinile să fie livrate în bună 
stare de funcționare, cu tot echi
pamentul, astfel ca să poată fi fo
losite din plin.

★
Timpul este desful de înain

tat. Operativitatea în aprovizio
narea cu piese de schimb în 
cantitatea și sortimentele nece
sare depinde desigur în.primul 
rînd de colaborarea dintre Con
siliul Superior al Agriculturii și 
unele direcții generale din ca
drul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, de înlătu
rarea deficientelor care mai per
sistă în ce privește planificarea 
necesarului de piese de schimb 
și mai ales producerea acestora 
în mod ritmic. Asigurarea agri
culturii cu piese de schimb va 
contribui ca tractoarele și mași
nile să lucreze cu întreaga ca
pacitate, să nu se piardă nici o 
zi bună de lucru, iar muncile 
agricole de toamnă să se facă 
la timpul optim și la un nivel 
calitativ superior.

Din nou 
in amfiteatre

(Urmare din pag. I-a)<

In această zl trăim ceasul mari
lor făgăduinți, ceas vibrant prin 
exuberanța și optimismul tinereții 
studențești. In sălile de cursuri nă
vălește soarele toamnei de aur, 
instalațiile din laboratoare sclipesc 
ademenitor, în cămine așternuturi- 
le miros a nou, pe mesele din can
tinele studențești au fost puse 
flori. Lăsați liberă în acest cadru 
al prospețimii năvala tinereții, cu
tezanța visurilor, ardoarea celor 
mai nobile ambiții și veți înțelege 
de ce acest ceas e sacru. Cine l-a 
trăit o dată, nu își poate înfrîna 
nostalgia. Dar generațiile mai vîrst- 
nice de intelectuali au avut parte 
de o altă studenție. Ne-o dezvăluie 
presa din vremea cînd ei înșiși bâ
teau la porțile facultăților. O an
chetă publicată în „Realitatea ilus
trată" cu 31 de ani în urmă apă
rea ca un strigăt de alarmă sub 
titlul : „Pentru înlăturarea șomaju
lui tineretului intelectual". Două 
subtitluri tragice : „Școala, marea 
vinovată..." și „Școala care ucide". 
Cîtă amărăciune în cuvintele repor
terului : „Ți-ai dobîndit diploma 
după trei ani de chinuri universi
tare și acum aștepți ca acel petec 
de hîrtie să te hrănească. Nu te 
hrănește. Arde-1".

Care era cauza ? întrebarea re
venea obsedant : „Tineretul inte
lectual se găsește astăzi într-o 
stare aproape jalnică ; șomajul 
crește din zi în zi. Ce soluții ar tre
bui aplicate în învătămînt și cum 
ar trebui să fie îndrumat tineretul 
pentru ca șomajul să fie înlăturat î* 

intimitate nobilă, cu vastul atelier 
în care un fordaens și un Van 
Dyck, un Brueghel șl un Snyders 
au ucenicit sub privegherea tandră 
dar autoritară a maestrului. Casa- 
muzeu Plantin păstrează de patru 
veacuri atelierele cu bătrîne tipar
nițe, vitrinele cu vestite in-folio, 
măiestrit gravate, curțile interioare 
tapetate cu iederă. în marginea o- 
rașului, castelele și parcurile as
tăzi publice mai poartă urmele u- 
nei istorii bogate : castelul Cley- 
dael, cu turnurile zvelte, cu lacu
rile transparente, cu amintirea se
niorilor ce l-au stăpînit — un Con
rad Pot, mare bineiăcător al săra
cilor, sau Cleydaelll, mari inchizi
tori ; la Schoonsel, bancherul Ita
lian naturalizat Julien Dozzi oferea 
festinuri sardanapalice capetelor 
încoronate, pe tăvi împodobite cu 
perle fine. Doar în muzeul Mayei 
van den Bergh, halucinanta „Dulie 
Grlet* a lui Brueghel cel bătrîn 
vorbea despre durerile Flandrei și 
mizeria socială.

Oraș al emlgrantllor din toate 
colturile lumii. în Falconplein se 
înșiruie berăriile daneze și maga
zinele suedeze, în jurul portului în- 
tîlnești un cartier al grecilor, un 
cartier al spaniolilor și portughezi
lor, un cartier german, unul fran
cez, cu tumultul lor, cu obiceiurile 
lor bizare, cu neliniștea sau cu li
niștea lor imperturbabilă, cu mul
titudinea de graiuri ce se-ncruci- 
șează, întocmai ca în versurile lui 
Verhaeren, despre „Babelul în sfîr- 
șit realizat* :
„Și o sută de popoare topite 

în orașul comun 
Și limbile dizolvate

tntr-una singură 
Și orașul asemenea unei mîini,

cu degetele deschise, 
tnchizîndu-se asupra universului...* 

Marinari, cartiere rău famate, 
rezervoare seînteietoare, siluete de B 
macărale proiectate pe cer, peș- | 
cari de midii, uriete de sirene, ma- H 
gazii cu miros de lemn și de g 
scrumbii sărate, plescăitul apeloT I 
brăzdate de șlepuri și șalupe, fu- g 
mul cenușiu al fabricilor, vocea ■ 
densă, înaltă haotică a portului, 
pacea vătuită si solemnă a muzee
lor și bisericilor înnobilate de geniul 
lui Rubens — acesta este Antwer
pen. orașul cu o mie de chipuri, 
asemenea mulțimii de focuri a dia
mantului șlefuit.

Horia LIMAN

In aceeași epocă, revista sus- 
amintită desfășura ui) raid printre 
studenții. feucureșteni,’ punîndu-le 
întrebarea : „Pentru ce vă înscrieți 
la universitate ?". Dau numai sub
titlurile anchetei publicate : „Stu
dent de ochii lumii' ; „Nu aveam ce 
face și m-am înscris la faculta
te 1" ; „Vreau să fiu „cineva". Și un 
alt răspuns, al unui băiat de bani 
gata : ’.După ce cu chiu cu vai am 
isprăvit cele 8 clase liceale, să-i fi 
spus tatălui meu „acum stau aca
să", m-ar fi desmoștenit. Și, pe 
urmă, în saloane, cînd aș fi fost în
trebat : „D-ta ce urmezi ?" — și aș 
fi răspuns „nimic", ar fi însemnat 
să roșesc pînă dincolo de urechi...* 
Și încă un răspuns : „Frecventez 
facultatea fiindcă sînt un mare iu
bitor de viață studențească. Nici 
nu știi cîtă veselie, petreceri, tine
rețe, chiar chefuri. Mă complac 
grozav în societatea camarazilor 
mei studenti. Cu învățătura stau 
însă cam prost, în trei ani n-am 
reușit încă să-mi iau examenele de 
anul întîi. Cînd m-oi plictisi de fa
cultate, m-apuc de politică Ca și 
tata...' Mai e oare nevoie de dat 
fișa caracterologică și socială a a- 
cestor personaje ? In același timp, 
alți tineri cu adevărat dotati își în- 
trerupeau studiile pentru că nu a- 
veau cu ce se întreține — bani de 
cursuri, de taxe, de cămin, de can
tină... Și se întorceau si ei acasă, 
în sate sau cartiere mărginașe, să 
facă întocmai ca și părinții lor : 
muncă neagră.

De ce amintesc într-o astfel de 
zl toate acestea ? Poate pentru o 
mai mare plenitudine a bucuriei 
din acest ceas, poate pentru o 
mai profundă înțelegere a condi
țiilor în care au învățat mulți din
tre cei de la care învățăm noi as
tăzi...

Tragismul situației studenfimii 
în condițiile vitrege ale trecutului 
apare și mai pregnant privit retro
spectiv, de la înălțimea realizări
lor noasire : Douăzeci de promoții 
în anii puterii populare, sute de 
mii de specialiști, 130 000 de stu
dent) în întreaga țară, din care 
14 000 numai în universitatea bu- 
cureșteană (mai mult de jumătate 
din numărul total al studenților 
anului 1938). De la 0,75 la sută 
bursieri în 1937—1938 (ani de 
«maximă prosperitate» burgheză), 
Ia aproximativ 70 la sută astăzi. 
Complexe studențești, cămine mo
derne. sute de laboratoare și 
cercuri științifice.

Dincolo de cifre și date se im
pune însă, ca un fapt structural, 
cadrul larg și baza profund știin
țifică a învățămîntului nostru su
perior în plin avînt, chemat să 
răspundă cerințelor actuale ale 
economiei, ale culturii și artelor 
românești, chemat să formeze 
în numgr tot mai mare tineri in
telectuali cu o solidă pregătire 
pentru vastul șantier al socialis
mului.

Și totuși, de ce într-un astfel de 
ceas, și la un astfel de start, re
amintesc din nou trecutul ? Poate 
pentru o mai largă cuprindere a 
orizonturilor, pentru o mai mare 
îecunoștinfă față de partidul comu
niștilor care, deschizînd poporului 
drumul de azi spre viitor, a fixat pe 
parcursul Iul, ca pe niște faruri, 
bornele de lumină ale universită
ților.

Toamna muzicală
(Urmare din pag. I-a)

Cunoscutul compozitor polonez 
Witold Eatoslawski a apreciat 
Intr-o convorbire lucrările ti
nerilor compozitori români, insis- 
tind îndeosebi asupra compoziției 
„Coloana infinită" a lui Tiberiu Olah, 
care, datorită unei bogate fantezii, 
a reușit să transpună ideea de infi
nit pe care i-a inspirat-o opera cu 
același nume a marelui sculptor ro
mân Brâncușl. „Orchestra sub condu
cerea eminentului dirijor Constantin 
Buqeanu a asiqurat o bună execuție 
atît a lucrărilor românești cit și a 
celor din repertoriul străin. Aceasta 
— a adăuqat Interlocutorul — nu 
este numai aprecierea mea ci șl a 
multor invitat! străini.’.

Reprezentantul nostului de radio 
Geneva aflai la festival, a apreciat 
compozițiile românești ca fiind prin
tre cele mai bune ale acestei ediții 
a festivalului și a solicitat Inter
viuri celor trei autori.

TAROM

Noul orar 
al curselor interne

De la 1 octombrie a intrat tn vigoa
re noul orar al curselor aeriene in
terne valabil oină la 31 martie 1966. 
Astfel avioanele TAROM vor cir
cula zilnic, inclusiv duminica, pe 
rutele I București-Tq Mureș-Cluj. 
București Oradea, București Deva, 
București Craiova Timișoara și 
București Timișoara-Arad, avtnd 
plecarea din Capitală după ora 14 
șl sosirea din orașele amintite în 
cursul dimineții Avioanele vor cir
cula zilnic, exceptfnd duminica, pe 
liniile I București Timișoara-Arad, 
Bucureștf-Constanta șt Bucureștl- 
Sibiu-Cluj, avînd plecarea din Capi
tală tn orele dimineții șl întoarce
rea în cursul după-amiezii In zilele 
de luni, miercuri și vineri avioanele 
vor face legătura între i București- 
Cluf-Baia Mare. București-Tq Mu
reș București; Bagă u lași București- 
Siblu’In zilele de marți, loi șl sîm- 
bătă avioanele vor transporta pa
sagerii pe rutele: Bucureștl-Bacău- 
Suceava: Bucureștl-CIui Satu Mare i 
București Cluj. BucureștiTulcea. 
Noul orar esfp astfel alcătuit incit 
principalele centre din tară sini de
servite de cel puțin două curse ae
riene zilnic

Curse regulate nentru transportul 
de mărfuri au loc luni și vineri pe 
ruta Bucoreșli Tq Mureș Cluj Ora
dea tn zilele de marți joi șl çfm- 
băfă pe linia București Timișoara- 
Arad. șl în fiecare miercuri pe linia 
București-Bacău-Iașl.



A 16-a aniversare
LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

oferit de Chinez,RELATĂRILE POSTULUI 
DE RADIO DJAKARTA

delegația română

Evenimentele
din capitala 
Indoneziei

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
Postul de radio Djakarta a anun
țat că la 30 septembrie, forțe ar
mate din capitala țării, conduse de 
locotenent-colonelul Untung, susți
nute și de alte unități ale forțelor 
armate indoneziene, „au lansat o 
operațiune“ pentru a preîntîmpina 
„acțiunea unor generali care plă- 
nuiau o demonstrație de forță la 
5 octombrie. Comunicațiile și in
stituțiile vitale au fost puse sub 
control". Untung a anunțat că „pre
ședintele Sukarno este sănătos și 
se află sub protecție și că a fost 
creat un consiliu revoluționar“.

Ulterior, postul de radio Djakarta 
a relatat că, „vineri după-amiază, 
șeful forțelor armate indoneziene, 
generalul Nasution, a zdrobit lovi
tura de stat condusă de locotenent- 
colonelul Untung“, prin unități ale 
armatei conduse de generalul Su
harto. Postul de radio a menționat 
că „președintele Sukarno este să
nătos și în afară de orice pericol, că 
cei răspunzători de lovitura de stat 
au fost arestați, iar în capitala In
doneziei a fost restabilită ordinea“. 
Generalul Suharto, care a preluat 
conducerea armatei, a declarat că 
„sprijină pe deplin pe președintele 
Sukarno“. S-a anunțat totodată că 
militarii de sub conducerea lui 
Untung „ar fi capturat mai mulți 
generali“, că generalul Yani, mi
nistrul forțelor terestre, a fost ucis, 
iar generalul Nasution rănit.

Radio Djakarta, anunțînd că co
mandantul militar din Java Cen
trală, colonelul Suhirman, s-a de
clarat de partea lui Untung, a 
transmis din partea generalului Su
harto telegrame adresate ofițerilor 
din această regiune, prin care Ie ce
re să opună rezistență lui Suhir
man.

• Continuă dezbaterile de politică 
generală
• Dineul

— Trimisul spe- 
Nicolae Ionescu, 
septembrie, Cor-

NEW YORK 1. 
cial al Agerpres, 
transmite : La 30 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România la 
cea de-a XX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a oferit un di
neu la sediul misiunii permanente 
a țării noastre pe lîngă O.N.U., în 
cinstea unor delegații prezente la 
sesiune.

Au participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Alex Quaison Sackey, mi
nistrul afacerilor externe al Gha
nei, Janos Peter, rriinistrul afaceri
lor externe al R. P. Ungare, Hasan 
Esat Isîk, ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Luis Vidai Zaglio, 
ministrul afacerilor externe al 
Uruguayului, senatorul Giacinto 
Bosco, șeful delegației italiene, 
Akira Matsui, șeful delegației Ja
poniei, președintele Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., Ka- 
roly Csatorday, reprezentant per
manent al Ungariei, președintele 
Comitetului Politic al Adunării Ge
nerale, Kurt Waldheim, șeful dele
gației Austriei, președintele Comi
tetului O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, 
Mehdi Vakil, șeful delegației Ira
nului, Urnit Haluk Bayulken, se-

cretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe al Turciei, N. Fe
dorenko, reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., Orhan Eralp, 
reprezentantul permanent al Tur
ciei la O.N.U., senatorul Uruguayan 
Hector Paysse Reyes și E. K. Dad- 
zie, membru al delegației ghaneze, 
ambasadorul Ghanei la București.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

*

NEW YORK 1 (Agerpres). — Joi 
după-amiază, la Organizația Națiu
nilor Unite au continuat dezbate
rile de politică generală. Reprezen
tanții a trei țări latino-americane
— Salvador, Jamaica și Paraguay
— s-au referit îndeosebi la greută
țile întîmpinate de economia țărilor 
în curs de dezvoltare. A vorbit apoi 
ministrul de externe al Albaniei, 
Behar Shtylla, care a expus pozi
ția țării sale în principalele pro
bleme internaționale și ale activi
tății O.N.U. Au mai luat cuvîntul 
miniștrii de externe ai Ciprului, 
Turciei și delegatul Angliei. Vineri 
dimineață, printre alții au luat cu
vîntul reprezentanții Ceylonului, 
Cambodgiei și ministrul de externe 
al Danemarcei; ei s-au pronunțat 
pentru restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în O.N.U.

PEKIN 1 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 16-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Chineze, în dimineața zilei de 1 
octombrie, în Piața Tiananmîn 
Pekin a avut loc o mare 
monstrație a oamenilor muncii 
capitala Chinei.

în tribuna oficială au luat
Mao Tze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, Liu Șao-ți, președin
tele R. P. Chineze, Sun Țin-lin și 
Dun Bi-u, vicepreședinți ai R. P. 
Chineze, Ciu De, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat, Den Siao- 
pin, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, și alți conducători de 
stat și de partid.

în tribună se aflau, de aseme
nea, numeroși oaspeți de peste ho
tare, precum și reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreaga 
țară, ai Armatei

F. M. I
dar nu

MOSCOVA

Deschiderea sesiunii Sovietului Suprem

din 
de- 
din

loc

populare de eli-

berare, reprezentanți ai diferitelor 
minorități naționale.

Pîn Cijen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. 
președintele Comitetului Popular 
al orașului Pekin, a rostit o cu- 
vîntare în care a trecut în revistă 
realizările obținute de poporul 
chinez, sub conducerea partidului, 
în construirea socialismului, a 
prezentat sarcinile celui de-al trei
lea plan cincinal, care va începe 
în anul 1966. Vorbitorul s-a referit 
apoi la politica externă desfășurată 
de R. P. Chineză.

După aceea, prin fața tribunei 
oficiale, pavoazată sărbătorește, au 
trecut peste 500 000 de oameni ai 
muncii. Participanții la demonstra
ție purtau pancarte și grafice 
oglindind realizările obținute în 
cei 16 ani de existență a R. P. 
Chineze.

Mitinguri și demonstrații asemă
nătoare au avut loc în întreaga 
țară.

REPUBLICII GUINEEA

în capitala Republicii Guineea, Conakry

s-a pus
se știe
1 (Agerpres). —

în mișcare...
în ce direcție

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
■ 1 octombrie s-a deschis la Kremlin 

cea de a 6-a sesiune a Sovietului 
Suprem consacrată examinării pro
blemei îmbunătățirii conducerii in
dustriei și aprobării decretelor 
Prezidiului Sovietului Suprem. • La 
sesiune participă circa 1 500 depu- 
tați ai Sovietului Uniunii și Sovie
tului Naționalităților.

fofo- 
„co-

Stop 1 Poliția îl oprește ps fotoreporterul american care vrea să 
gradeze scena execuției de pe stadionul din Da Nang. Acuzați de 
laborare cu partizanii", trei tineri sud-vietnamezi au căzut sub gloanțele 

plutonului

Kiril Mazurov, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, a prezentat un raport cu 
privire la propunerile de îmbună
tățire a conducerii economice, a- 
probate de recenta Plenară a Co
mitetului Central al P.C.U.S. Au 
început apoi dezbaterile pe margi
nea raportului. Lucrările sesiunii 
continuă.

WASHINGTON
La Washington s-a încheiat vi
neri Conferința anuală a Fondu
lui Monetar Internațional (F.M.I.) 
și Băncii internaționale pentru re
construcție și dezvoltare (B.I.R.D.). 
De această dată s-a acordat o a- 
tenție deosebită problemelor lega
te de sistemul monetar interocci
dental, aflat în criză, și de creș
terea lichidității monetare inter
naționale în pas cu necesitățile 
dezvoltării economice occidentale. 
Lucrările conferinței s-au încheiat, 
relatează agenția France Presse, 
cu impresia generală că „F.M.I., 
inactiv de 21 de ani, a fost pus în 
mișcare. Nimeni însă nu știe în ce 
direcție anume“.

Faptul esențial este, după păre
rea observatorilor, „acordul“ in-

Lupte intense in delta Mekongului
IU Capacitatea forțelor patriotice a provocat 
„surpriză la Saigon** H O posibilă mărire a 
efectivelor americane H „Reorganizări** 
echipa guvernamentală sud-vietnameză

în

SAIGON 1 (Agerpres). — în cursul zilei de joi și în noaptea 
vineri, s-au desfășurat lupte intense între forțele patriotice și 
pele guvernamentale, în delta fluviului Mekong, la aproximativ 80 
km sud de Saigon. întăriri ale trupelor guvernamentale care încer
cau să se apropie de locul luptelor au căzut într-o ambuscadă a 
unităților patriotice, de-a lungul fluviului.

spre 
tru-

Convorbiri
fără rezultat

TOKIO 1 (Agerpres). — înaltul 
comisar al S.U.A. în Okinawa, ge
neralul Watson, și-a încheiat vizita 
pe care a făcut-o la Tokio, unde a 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
guvernului japonez într-o serie de 
probleme legate de insula Okinawa. 
Potrivit părerii observatorilor po
litici locali, convorbirile au fost pri
lejuite de intensificarea, atît în 
Japonia cît și în Okinawa, a luptei 
pentru retrocedarea către Japonia 
a acestei insule transformate de 
S.U.A. într-o bază militară. Comen- 
tînd rezultatele vizitei, ziarul „Ja
pan Times“ a subliniat că „în tim
pul vizitei sale la Tokio, generalul 
Watson nu a făcut nici o referire 
la retrocedarea într-un viitor apro
piat a Okinawei către Japonia“.

Agenția Reuter menționează că 
capacitatea partizanilor de a masa 

un ntpnăr dq aproape 1 000 de oa
meni în apropierea capitalei a pro
vocat o surpriză în cercurile de la 
Saigon“. Lupte au avut loc, dé a- 
semenea, în regiuni mai nordice,

Congresul Partidului laburist 
și-a încheiat lucrările

BLACKPOOL 1 (Agerpres). — 
Vineri s-au încheiat la Blackpool 
lucrările celui de-al 64-lea Con
gres anual 
britanic. în 
rilor, Hugh 
al aripii de 
depus o rezoluție în care cerea gu
vernului să-și revizuiască planurile 
privind naționalizarea industriei 
siderurgice, în sensul renunțării la 
crearea unei corporații din care să 
facă parte foștii proprietari și care 
să conducă industria siderurgică 
naționalizată. Pusă la vot, rezolu
ția a fost respinsă.

Cauza principală pentru care 
congresul a respins toate moțiu
nile de cenzură, dînd cîștig de 
cauză guvernului, se datorește, în 
mod paradoxal, slăbiciunii aces
tuia în Camera Comunelor unde 
majoritatea sa nu este decît de două 
voturi. După cum remarcă a- 
genția France Presse, teama ca 
guvernul să nu fie obligat să

al Partidului laburist 
ultima zi a dezbate- 
Jenkins, reprezentant 
stînga a partidului, a

demisioneze a făcut ca con
gresul să aprobe atît politica 
sa externă, cît și planul econo
mic. Un alt lucru care a contri
buit la respingerea rezoluțiilor de 
cenzură a fost și anunțul Iui Ha
rold Wilson că el nu întrevede nici 
o colaborare cu partidul liberal și 
că este hotărît să guverneze cu 
majoritatea de două voturi.

ciocniri mai importante semna- 
lîndu-se la 32 km vest de My Tho, 
în, provincia Dinh Tuong.

Primul ‘'ministru suti-vietrfemez, 
generalul Nguyen Cao Ky, a or
ganizat vineri dimineață o confe
rință de presă la care, după ce a 
trecut în revistă în linii mari ac
tivitatea de 100 de zile a guver
nului, a făcut cunoscute o serie 
de schimbări menite „să întăreas
că conducerea economico-militară 
a țării“. El a anunțat că ministrul 
apărării, generalul Nguyen Huu 
Co, a fost numit prim-ministru ad
junct și ministru al unui nou „su- 
perminister“,

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, a declarat la o confe
rință de presă că, în prezent, în 
Vietnamul de sud există 130 000 de 
militari americani. Ar putea deveni 
necesară o sporire a forțelor ame
ricane în Vietnamul de sud, a spus 
el.

tervenit între membrii „grupului 
celor zece“ (incluzînd principalele 
țări capitaliste industrializate) a- 
supra necesității discutării moda
lităților prin care să se efectueze 
o reformă a sistemului monetar 
interoccidental. în această proble
mă, relatează 
divergențele 
S.U.A. nu au 
ministrul de
Giscard d’Estaing, deși a interve
nit în timpul discuțiilor pe „un ton 
conciliant“, și-a păstrat ferm po
ziția în problemele de fond, în 
timp ce colegul său american, 
Henry Fowler, și-a apărat, de a- 
semenea, punctele de vedere.

Spre surprinderea părții ameri
cane, Franța și Germania occiden
tală au susținut punctul de ve
dere potrivit căruia problema sis
temului monetar și cea a lichidi
tății internaționale ar trebui re
zolvate în „grupul celor zece“. 
S.U.A. sînt de părere, însă, că la 
elucidarea lor trebuie să participe 
toți cei 103 membri ai F.M.I.

agențiile de presă, 
dintre Franța și 
fost agravate, dar 

finanțe al Franței,

„Conflictul
portocalelor
în prelungire

I
I

I

Poporul guineez sărbătorește as
tăzi împlinirea a șapte ani de la 
cel mai important eveniment din 
istoria sa — proclamarea indepen
denței Republicii Guineea. Răspun- 
zînd chemării Partidului democrat 
cu prilejul referendumului de la 
28 septembrie 1958, majoritatea co- 
vîrșitoare a poporului s-a pronun
țat pentru independența națională, 
care a și fost proclamată patru zile 
mai tîrziu. Punînd capăt celor șase 
decenii de dominație străină, Gui
neea a devenit astfel o republică 
suverană. Acest eveniment a încu
nunat lupta îndelungată dusă de 
poporul guineez împotriva colonia
lismului, a constituit o victorie im
portantă în cadrul mișcării de eli
berare națională a popoarelor 
Africii.

Drumul parcurs după cucerirea 
independenței a fost marcat prin 
realizări de seamă dobîndite în în
lăturarea urmărilor dominației co
loniale și dezvoltarea economică și 
culturală a țării. Au fost naționali
zate un șir de întreprinderi apar- 
ținînd capitalului străin, s-au con-

• Evoluția spre sobrietate și simplitate ® Miniaturizarea 
se impune • Perspectivele televiziunii în culori

Micul „război al portocalelor" 
se va prelungi cu încă frei-patru săp- 
fămîni, scrie agenția France Presse. 
Aceasta, datorită faptului că Comi
sia Pieței comune nu a reușit, în 
cursul ședinței sale săptămînale, să 
facă o propunere definitivă pentru a 

t reglementa disfnsiunite între» produ
cătorii italieni de ponocale Jși furni
zorii din țări nemembre ale Pieței 
comune. Producătorii italieni cer spo
rirea prețului de bază și fixarea unor 
taxe compensatoare pentru importul 
de portocale 
extracomunitare 
proteja producția italiană, 
tepfate, reuniunea 
joi a Comitetului de gestiune 
C.E.E. pentru fructe și legume, 
trebuia să discute această problemă, 
a fost amînată sine die. Comisia 
Hallstein a însărcinat un grup de lu
cru să studieze condițiile de cultivare 
a portocalelor în Ifalia și în alte ța>-î 
producătoare (Spania, Izrael, țările 
Maghrebului etc.) pentru a verifica 
dacă revendicările italiene sînt justifi
cate. în acest timp, la Bruxelles se 
fac eforturi pentru a limita creșterea 
taxelor compensatoare la importul de 
portocale din țările extracomunitare.

provenit din țări 
cu scopul de a 

Pe neaș- 
prevăzufă pentru 

al 
ce

I

struit unele' obiective industriale, 
depunîndu-se totodată eforturi 
pentru dezvoltarea agriculturii, îm
bunătățirea asistenței medico-s' - 
nitare și a învățămîntului de toate 
gradele. '• i.

Pe plan extern, guvernul guineez 
promovează o politică de pace ș’"^S 
colaborare internațională cu toat 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, își aduce contribuția la 
lupta pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului.

Poporul român nutrește senti
mente de profundă stimă și prețui
re față de poporul guineez. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Guineea s-au stabilit re
lații de prietenie și colaborare care 
se dezvoltă în interesul ambelor 
popoare, al cauzei progresului și 
păcii.

Cu prilejul celei de a 7-a ani
versări a proclamării Republicii 
Guineea, poporul român urează 
poporului guineez noi succese în 
munca și lupta sa pentru făurirea 
unei vieți prospere, pentru apă
rarea păcii.

Noutăți la Salonul 
de televiziune și radio

In această toamnă primul salon 
Internațional din Paris cu caracter 
comercial a fost salonul de televi
ziune și radio.

O vizită în salon îți arată că tele
vizoarele evoluează spre simplita
te și sobrietate și că albul și ne
grul domină deocamdată acest 
sector. Modelele extraplate se. 
Sfirmă tot m«l mult ț(37,5 cm). Me-* 
rită a fl semnalată și noua tehni
că împotriva paraziților care pot 
denatura atît sunetul cît și ima
ginea.

în ce privește radioul, se con
stată multe îmbunătățiri tehnice și 
triumful modulației de frecvență. 
Tineretul examinează atent mag- 
netofoane de dimensiuni mici, dar 
de precizie.

în afară de Franța, firme din 40 
de țări au expus o largă gamă 
de mijloace audio-vizuale : televi
zoare, aparate de radio, combine, 
radio de mașină, picupuri, magne- 
tofoane, benzi magnetice etc. O 
expoziție retrospectivă îți demon
strează că un aparat de radio 
costa în 1931 cît costă azi un te
levizor.

Transistorii au subjugat nu nu
mai radiofonia, unde aparatele

minuscule concurează serios pe 
rivalele lor de talii mai mari ; 
acum și televiziunea este supusă 
miniaturizării, datorită aplicării 
transistorilor care au produs ast
fel o revoluție în prezentarea teh
nică și estetică a televizoarelor, 
permițînd reducerea continuă a 
volumului lor. Salonul pe 1965 
a oglindit pur și simplu „in
vazia" a numeroase televizoa
re portative de diferite mode
le. Firma „Philips", de exem
plu, prezintă un prototip inte
resant nu mai greu de 6 kg, înalt 
de 
de 
de 
tă 
de 
un 
vedea o imagine de calitate des
tul de bună. Asemenea aparate 
sînt încă foarte scumpe.

Deocamdată, televiziunea în cu
lori de tip „Secam" nu și-a făcut 
apariția în mod public, dar se aș
teaptă ca, în următorii doi ani, 
televizoarele pentru recepție în cu
lori să fie și ele prezente la salon.

24 cm, lung de 35 cm și lat 
24,3 cm, alimentat cu o baterie 
12 volți, cu antenă încorpora

și echipat pentru două canale 
transmisie. La diferite tipuri, pe 
ecran de 28 sau 40 cm poli

Partizani venezueleni în misiune

NEW YORK. Ministrul afaceri
lor externe al Uruguayului, Luis 
Vidal Zaglio, a preluat de la 1 oc
tombrie funcția de președinte al 
Consiliului de Securitate, în locul 
reprezentantului S.U.A.

din întreaga lume privind colabo
rarea în lupta pentru pace. Con
gresul a reales în funcția de pre
ședinte al Comitetului federal al 
Federației asociațiilor combatanți
lor din războiul de eliberare națio
nală a Iugoslaviei pe Alexandar 
Rankovici.

BOGOTA. Clădirea unei școli 
publice din Pensylvania, localita
te situată la aproximativ 165 km 
nord-est de capitala Columbiei, s-a 
prăbușit în timp ce circa 800 rle 
elevi și profesorii acestora se 
aflau Ia cursuri. Unul din elevi a 
fost omorit, iar alții au fost grav 
răniți.

CARACAS. Noi 
acțiuni ale unită
ților forțelor ar
mate de eliberare 
națională din Ve
nezuela împotriva 
trupelor guverna
mentale s-au sem
nalat în mai mul
te localități din 
statul Portuguesa. 
Principalele lupte 
s-au dat în apro- 
pierea localității 
Biscay. Sînt ace
leași unități de 
partizani care ''.în 
urmă cu cîteva 
săptămîni au ocu
pat localitatea 
Conception.

SARAIEVO. Al V-lea Congres al 
Federației asociațiilor combatanți
lor din războiul de eliberare națio
nală a Iugoslaviei s-a încheiat. Din 
Republica Socialistă România la 
congres au participat general de 
armată Iacob Teclu, președintele 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, și 
Vida Geza, membru în Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști din Re
publica Socialistă România. în în
cheierea lucrărilor, congresul a a- 
dresat un apel veteranilor de război

SCURTE ȘTIRI
PARIS. Intr-un raport dat pu

blicității la Paris de Organizația 
pentru dezvoltare economică și 
colaborare (O.E.C.D.) se arată că 
în anul trecut turismul în întrea
ga lume a reprezentat o cifră care 
nu a mai fost atinsă niciodată — 
105 milioane turiști.

Associated Press, Fundația națională 
care se in- 
B. Holland

WASHINGTON. Potrivit agenției 
științifică din S.U.A. a anunțat că un grup de oameni de știință, in 
clud dr. Ichior Haruna de la Universitatea din Kyoto (Japonia) și Ian 
de Ia Universitatea Leicester (Anglia) și care au lucrat sub conducerea profeso
rului dr. Sol Spiegelman, au produs artificial fn eprubetă, din alte substanțe, o 
substanță care se autoreproduce. Este vorba despre un acid ribonucleic infecțios, 
care există în unele virusuri. (Se știe că acidul ribonucleic este o substanță 
deosebit de importantă din punct de vedere ereditar, și care intră în compoziția 
celulelor vii și a virusurilor.) Experiența are o importanță excepțională, îndeo
sebi pentru stabilirea cauzelor eredității, precum și pentru cercetarea profundă 
a unor procese biologice. Noua descoperire constituie, totodată, un pas înainte 
pe calea cercetărilor în vederea descoperirii cauzelor și combaterii cancerului. 
Prof. dr. Spiegelman a precizat că, în prezent, oamenii de știință au posibilita
tea de a studia moleculele din componența celulelor vii în detaliu și a afla 
cum funcționează șl cum se pot o; '.1 procesele declanșate de acestea.

NEW YORK. în fața unei 
săli arhipline, tenorul Ion 
Piso, artist emerit, prim 
solist al Teatrului de Operă 
și Balet al Republicii So
cialiste România, a debutat 
joi seara la Metropolitan 
Opera din New York în 
Lucia di Lammermoor. El 
a interpretat rolul lui Ed- 
gardo alături de celebrii 
interpreți de operă — so
prana Anna Moffo și bari
tonul Mario Sereni. Spec
tacolul s-a bucurat de suc
ces. Interpretarea lui Piso 
a fost viu aplaudată de 
public. Artistul român ur
mează să apară din nou pe 
scena lui Metropolitan 
Opera în opera Faust de 
Gounod.

AI. GHEORGHIU

MANILLA. Se pare că pînă acum vulcanul Taal nu și-a irosit încă rezer
vele de lavă și noroi, un nou crater deschizîndu-se pe versantul de est, azvîr- 
lind, la intervale de aproximativ 30 de secunde, feluri de vapori și noroi încins 
la peste 300 metri înălțime. Această aclivitate neîntreruptă — a declarat Alca
raz, directorul comisiei vulcanologice venite la țața locului — dovedește că o 
nouă erupție se poate produce în orice moment. Iar un geolog american este 
do părere că lacul însuși se poate transforma în crater vulcanic. Situația locui
torilor s-a agravat și mai mult în urma apariției unor noi fenomene. Pămîntul 
începe să fie brăzdat de fisuri ce se adîncesc cu repeziciune. De la noul crater 
pînă la rîul Calaca s a produs o uriașă crăpătură, a cărei adîncime atinge 12 km. 
Apele rîului s-au revărsat. Se așteaptă ca o localitale întreagă, Lemery, să se 
scufunde. „Dacă aceste fenomene vor 
nilla, insula va fi ruptă în două".

LONDRA. Grupul britanic de 
studii. pentru tunelul sub Marea 
Minecii a calificat drept încu
rajatoare rezultatele obținute 
pînă acum în prospecțiunile fă
cute de-a lungul coastei brita
nice. în același timp, s-a făcut 
cunoscut că cercetările, începute 
în septembrie anul trecut, se vor 
încheia probabil la sfirșitul lunii 
octombrie. Un raport în legătură 
cu aceasta va fi prezentat guver
nelor Marii Britanii și Franței.

TOKIO. Japonia va construi cel 
mai adînc tunel submarin din lume. 
El va fi săpat de-a curmezișul 
strîmtorii Tsuguru, între Aomori 
și Hakodate. Tunelul proiectat va 
avea o lungime de 36,4 km, dintre 
care 22 km se vor afla sub fundul 
mării. Strîmtoarea Tsuguru are o 
adîncime de 140 metri și tunelul 
va fi săpat la 100 metri sub fundul 
mării.

continua, a anunțat postul de radio Ma«

Bustul defunctului Albert
Schweitzer, laureat al premiului 
Nobel pentru pace, a fost execu
tat de sculptorul francez Boulogne. 
Statueta va fi oferită spitalu
lui din Lambarene (Gabon) pe 
care decedatul l-a condus timp 
de 50 de ani cu multă abnegație
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