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ai produselor similare 
în tehnica contem- Această confruntare

Și de în ri-

Promovarea progresului tehnic în ritmul prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. pune pe un prim plan problemele legate de perfecționarea con
tinuă a utilajelor fabri
cate în țară, de asimila
rea și producerea unor 
mașini și instalații cu 
înalte caracteristici teh
nice necesare moderni
zării ramurilor econo
miei. De cea mai maro importanță este sporirea aportului industriei noastre constructoare de mașini la realizarea programului de investiții în viitorii ani, prin asimilarea de instalații și linii tehnologice complete.

® Confruntare permanentă cu ce apare 
nou în tehnică ® Specializarea cadrelor 
de concepție ® Cercetarea are un cuvînt 
de spus © Avantajele extinderii tipizării 
și tehnologiei de grup

Ancheta internațională a „Scînteîi"

ANTIBIOTICELE

Răspund savanei cu .renume 
mondial

r. SARVEPALLI RAOIIAklilSHTU
Convorbiri oficiale româno-indiene

Sondorii schele! de extracție ȚiclenI, regiunea Olte
nia, au îndeplinit planul pe trei trimestre la produc
ția de țiței în proporție de 101,5 la sută. In fotogra
fie : un grup de sondori după schimbul de lucru

Foto î Agerpres

Dacă pînă acum cîțiva ani, uzina noastră producea numai utilaje izolate pentru industria alimentară, acum ponderea liniilor și instalațiilor complete a crescut considerabil. S-au proiectat și asimilat linii și instalații tehnologice complete pentru înzestrarea industriei laptelui, a cărnii, panificației, uleiului, vinului etc. Desigur, complexitatea producției a crescut, au apărut probleme noi de perfecționare, automatizare și tehnologice. Eforturile cadrelor inginerești au fost concentrate spre soluționarea acestor probleme de care depind, în cea mai mare măsură, nivelul tehnic, calitatea produselor noastre.în anii șesenalului, performanțele tehnice-economi-. ce ale produselor uzinei au marcat o dinamică ascendentă, majoritatea fiind la nivelul tehnicii actuale. Cîte- va exemple sînt concluden-

te : compresoarele frigorifice de 420 000 kcal/oră și cele de 560 000 kcal/oră sînt de construcție modernă — mul- ticilindrice, cu turație mare, cu antrenare directă greutate redusă ; liniile îmbuteliere a laptelui sticle au o productivitate dicată, un grad înalt de automatizare și ocupă o suprafață mică ; cuptoarele pentru copt pîine de 2,5 și de 5 tone în 24 ore au construcție metalică, sistem de încălzire cu recircularea forțată a gazelor.
Semnificativ pentru nivelul 

tehnic ;i calitativ al produse
lor noastre este faptul că, în 
ultimii doi ani, uzina nu a pri
mit nici o reclamație la com
presoarele livrate. Desigur, a- ceasta nu înseamnă că trebuie să ne declarăm satis- făcuți de nivelul tehnic la care realizăm acest produs. Dimpotrivă, va trebui să ridicăm în continuare performanțele, indicii tehnici-func- ționali, să ținem mereu pasul cu progresele realizate în acest domeniu.Noțiunea de tehnică nouă este o noțiune dinamică. Tocmai de aceea, o necesi
tate de prim ordin în asimi
larea noilor produse ți moder
nizarea celor din producția cu
rentă o constituie confruntarea 
atentă, exigentă țl continuă a 
parametrilor fehnici-funcționali

cu cei 
apărute 
porană.ne oferă posibilitatea să măsurăm eficiența unor soluții tehnice adoptate și aplicate la fabricarea noilor tipuri de mașini și utilaje. Nivelul calitativ superior al unor linii tehnologice și instalații pe c.a^e le producem se dato- reȘte tocmai faptului că la proiectarea lor am ținut seama de ultimele realizări ale tehnicii în domeniul respectiv.Rezolvarea competentă și operativă a problemelor de concepție a impus o reorganizare a serviciilor funcționale. Cunoscînd avantajele pe care le prezintă organizarea activității în acest domeniu în regim de institut, serviciile constructor-șef, tehnolog-șef și metalurg-șef din uzină au fost reorganizate în cinci ateliere de concepție. Rezultatele sînt evidente : s-a asigurat speciali
zarea cadrelor tehnice-ingine- 
reșfi, activitatea este mai bine 
coordonată, există o colabo
rare mai strînsă între atelierele 
de concepție, laborator și ate
lierul de prototipuri.
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CĂMARA
DELTEI INSTANTANEE Paul ANGHEL

La Palatul Consiliului de Stat au avut loc vineri la amiază convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și președintele Republicii India, dr. Sarvepalli Radhakrishnan.Din partea română au participat Constanța Crăciun, vicepreședinte

al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cristofor Simionescu, membru al Consiliului de Stat, Aurel Ardelea- nu, ambasadorul Republicii Socialiste România în India.Din partea indiană au participat

A. M. Thomas, ministru adjutant al președintelui, K. R. F. Khilnani, ambasadorul Indiei la București, Y. D. Gundevia, secretarul președintelui, general-maior G. S. Gill, secretarul militar al președintelui, dr. S. Gopal, director în Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)
In pagina a V-a alte manifestări 
prilejuite de vizita prețedinteiui 

Republicii India

(Continuare în pag. a V-a)

Ing. Miron ZENO 
directorul uzinei „Tehnofrig 
din Cluj

de președintei?,

în comparație cu alte locuri îndepărtate, Delta are un specific al său. De cum îngheață numeroasele ramificații de apă ale Dunării, care țin loc de șosele și drumuri de fier, Delta parcă se izolează de restul țării pînă-ncolo, spre martie, 
o dată cu semnele primăverii. De aceea, aprovizionarea popu
lației trebuie asigurată din timp. Se mal cere acordată o mare 
atenție nu numai unor produse alimentare șl Industriale de 
bază, ci șl așa-zlselor mărunțișuri, a căror lipsă creează prilej de neplăceri și doar poezie... necazuri. Pentru că Delta nu înseamnă

A
Pe firul nepăsăriiDiscuția despre toate aceste probleme o începem la Sfatul popular al raionului Tulcea, cu vicepreședintele VASILE PAVLOV și cu șeful secției comerciale PAUL TEODORESCU. Ni se spune că încă din august s-au format colective care au vizitat așezările de 
pe brațele Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe, au stabilit necesarul de mărfuri șl alimente, au încheiat contracte. Acum, la început de octombrie, șiruri de vagoane cu cartofi, sosite în gara Tulcea, erau descărcate direct în șlepuri pentru a lua drumul Deltei, o dată cu zeci de tone de făină, zahăr, ulei și alte mărfuri.Am făcut popasuri la Sulina, Sf. Gheorghe și Maliuc. Am stat de vorbă cu mulți locuitori din aceste localități și ne-am dat seama că lucrurile nu se prezintă chiar atît de bine cum ni s-a spus. Intri, de pildă, într-un magazin alimentar din Sulina.

aflat în depozite. Dar, nimeni nu-i trage la

— Mezeluri nu aveți ?
— Avem ghiudem.într-adevăr, există ghiudem. Dar de ce nu și salam, șuncă etc. ? Ne-am dus la depozitul I.C.R.A., aflat la cîțiva pași. Acolo — frigiderul plin cu mezeluri. Dar responsabilii unora din magazinele din Sulina au ajuns, pare-se, la un asemenea grad de insensibilitate, încît nici măcar un cutremur nu i-ar clinti din nepăsarea 

lor. Se încalcă acel 
al comerțului, care 
forli acestui sector 
aprovizionarea, să

principiu de bază 
obligă pe lucră- 

să fie „la zi" cu 
reasorteze confi-

(Continuare în pag. a V-a)

nuu magazinele cu întregul sortiment 
de produsedin păcate, răspundere.

Gheorghe VLAD

In Deltă

Iarăși s-a fardat în roz Ateneul. 
Am asistat, asistăm la febrila și 
încăpățînata campanie geriatrică la 
care este supus bătrînul monument 
revitalizat de la sezon la sezon, 
uns, spoit, sulemenit, primenit după 
ultimele rețete de fard. Totul ur
mează, într-adevăr, un tipic foarte 
cosmetic și de loc arhitectural. 
Oxidul anotimpurilor, crescut fi
resc, printr-un fertil dialog al pe
retelui cu veacul, este vînat cu 
lupa — pînă ce bătrînul perete 
capătă culoarea incoloră și imper
sonală a blocului de vizavi. La a- 
ceeași chirurgie sînt supuse lem
nul, metalul, piatra, ipsosul, cu am
biția de a face din veterana clă
dire un nou născut sau un nou so
sit într-o dolofană creșă cu imobi
le de o zi.

Știm, venerabila clădire se cu
vine îngrijită serios. S-au destinat 
sume importante pentru efectua
rea unor lucrări capitale, indispen
sabile nu pentru supraviețuirea — 
nu despre aceasta e vorba I ■— ci 
pentru punerea în condiții de op
timă funcționare a acestui lăcaș de 
cultură. E perfect, e salutar, totuși 
ce avem cu patina ? Ea nu în
seamnă igrasie, nici ruină ci con
servarea supravegheată și estetică 
a acelui abur al timpului, materializat în ziduri, care dă perso
nalitate istorică unei clădiri.

Pornind de aici, am dori sä ex
tindem cîmpul observației și asu
pra unor alte monumente sau re
licve, asupra cărora se aplică o 
estetică radicală, străină de este
tică, în atingere mai curînd cu cos
metica diurnă. Am întîlnit astfel, 
la Craiova, la Timișoara, la Iași 
vechi și frumoase imobile în pia
tră, patinate de timp, peste care 
un edil grijuliu a tras cu șprițul, 
desființînd umbra deceniilor în 
mai puțin de jumătate de ceas. De 
ce ? Supăra, după cum se vede, dis
cordanța cu blocurile noi de peste 
drum, colorate, cum e și firesc, în 
tonurile zilei. Discordanța privea 
gustul edilului dar, peste acest 
gust, monumentele au dreptul să 
ne vorbească cu timbrul lor speci
fic, catifelat în lungul vremii, im
pus de vreme. Uniformizarea, adu
cerea la standard, nu au ce căuta 
aici. Nu au ce căuta nici moder
nizarea forțată, substituția mate
rialelor, ajustarea după ultimul 
jurnal, care nu e niciodată ultimul.

Ne bucură să constatăm că la 
Brașov, Sibiu, Cluj, Sighișoara și 
în alte orașe, imobile, străzi și car
tiere sînt puse sub științifica veghe 
a specialiștilor restauratori, care 
nu admit clintirea unei pietre din 
aceste spații în care timpul și isto
ria își păstrează intactă ființa. Ini-

țiativa se cuvine extinsă nu numai 
în așezările de o remarcabilă ve
chime istorică, dar și în orășelele 
și localitățile unde se 
de o probată valoare, 
sînt puține la număr.

Ocrotirea, în afara 
poate începe cu respectarea pati
nei. Dar poate că ideea nu e sufi
cient de clară. Ce-ar fi dacă, după 
nu știu ce criteriu de modă, am a- 
justa cu pensula fotografia bunicii, 
modificîndu-i coafura după mode
lul nepoatei de azi ?

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a oferit vineri seara o recepție la Palatul Consiliului de Stat, cu prilejul vizitei în țara noastră a președintelui Republicii India, dr. Sarvepalli Radhakrish- nan.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec, Constanța Crăciun, Gheorghe Radulescu, Grigore Geamănu, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, Justi-

nian, patriarhul Bisericii ortodoxe române, oameni de cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.La începutul recepției au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Cartea
românească
în Italia

restaurării,

și buna lui gospodărire

află clădiri 
chiar dacă

Articole șl corespondențe din regiunile Maramureș, lași, Mureș- 
Autonomă Maghiara, Argeș șl Galați

I

In multe regiuni, însămînțările de toamnă se apropie de sfîrșit. în- cepînd aceste lucrări mai din vreme și folosind mijloacele mecanizate cu întreaga lor capacitate, gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție din regiunile Galați, Bacău, Iași, Suceava, Banat, Crișana, Hunedoara și Dobrogea au însămînțat cu grîu și secară, pînă la 8 octombrie, peste 80 la sută din terenurile prevăzute, în regiunea Galați s-a semănat suprafața planificată, iar în celelalte regiuni din Moldova aproape toate unitățile agricole socialiste au terminat însămînțările de toamnă.Intre 70 și 80 la sută din terenurile prevăzute au fost însămîn- țate și în regiunile București, Ploiești, Argeș, Brașov și Maramureș.Aceste lucrări continuă șă fie în- tîrziate în regiunile Oltenia, Cluj și Mureș-Autonomă Maghiară. îndeosebi în aceste regiuni sînt necesare măsuri eficiente pentru terminarea în cel mai scurt timp a însămînțărilor de toamnă. Folosirea mijloacelor mecanizate trebuie în așa fel organizată încît să se lucreze din plin în aceste zile încă favorabile desfășurării lucrărilor în cîmp, asigurîndu-se efectuarea semănatului în bune condiții agrotehnice. (Agerpres)

mediu întîrziat
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al S.U.A. la București,
*Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri în audiență pe I. A.

William A. Crawford, în cu plecarea sa definitivă noastră.-A fost de față Petresecretar general în Ministerul A- facerilor Externe.
legătură din țaraBurlacu,

★Iliuhin, însărcinat cu afaceri ad- interim al U.R.S.S. la București, la cererea acestuia. I(Agerpres) 0

In vitrinele librăriilor Italiene au apărut în ultima vreme numeroase traduceri de proză, poezie și teatru românesc care s-au bucurat de atenția criticii și a cititorilor. „O literatură profund realistă, ' umană în sensul cel mai concret al cuvîntului și străbătută de fiorul liric — ne spunea cunoscutul poet Salvatore Quasimodo, laureat al premiului Nobel, pe care l-am întîlnit la Roma cu prilejul Adunării Generale a Comunității Europene a Scriitorilor. Am avut o adevărată desfătare artistică traducîndu-1 pe Tudor Arghezi".Intrînd în marile librării din Roma, Milano sau Torino, întîl- nești pe coperțile multor volume numele unor prozatori, poeți sau dramaturgi români. Lirica de dragoste a lui Eminescu a văzut lumina tiparului în Italia, ca și o parte din operele lui Arghezi. In curînd va apărea, într-o cunoscută colecție a marii edituri torineze Einandi, o antologie în care sînt incluși Tudor Arghezi, Eugen Jebeleanu, Maria Banuș, Tiberiu Utan și A. E. Baconski.La librăria „Rizzoli" din Roma am stat de vorbă cu cineva care tocmai cumpărase nuvela lui Slavici „Pădureanca", apărută în colecția „Fire de Iarbă" a editurii „Paoline". „Am citit în urmă cu o lună „L'Osteria di Ancutza" („Hanul Ancuței") de Sadoveanu. A fost cea dintîi carte românească cu care am luat contact și îmi face plăcere să spun că am devenit un prieten al literaturii României". Numele interlocutorului : prof. unlv. Francesco Lauro.De altfel Mihail Sadoveanu este prezent prin mai multe titluri. Citez doar cîteva : „Neamul Șoimăreștilor", „Venea o moară pe Șiret", „Povestiri din război", „Baltagul". Pînă la sfîr- șitul anului vor mal fi tipărite un volum de povestiri reunite sub titlul „Bulboana", volumul „Amintirile căprarului Gheorghi- ță' și încă trei volume editate de aceeași editură „Paoline" în colecția „Cele mai frumoase povestiri ale lumii". Dintre ceilalți scriitori clasici ai României, cititorii italieni au făcut cunoștință cu Liviu Rebreanu, prin romanele „Răscoala", „Pădurea Spînzuraților" și „Ion", care poartă aci titlul „Vocea pă- mîntului".
Ion MÄRGINEANU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Recoltarea strugurilor la G.A.S. Mavrodin, raionul Alexandria
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PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

toreadorilor

corride“
E știut că luptela de tauri 

o irezistibilă atracție 
pasionafilor care umplu 

refuz arenele sau se 
urmărească cu

exer- 
asu- 
pînă 
mul- 

nesa]

cită
pra 
la 
fumesc să 
vasta publicitate (presă, radio, televi
ziune) în jurul „corridelor". Există un 
adevărat mit modern al toreadorilor, 
bărbafi temerari ți seducători, dispre- 
fuind pericolele cu o superbă sigu- 
ranfă de sine, evoluînd grajios și su-

ÎNTRE LICEU
Șl FACULTATE

Principalul: o corelare mai 

raționala intre programele 

de învățămînt, intre

disciplinele de studiu

Această părere este formulată deopotrivă de doi conducători de instituții de învățămînt cu care am stat de vorbă: acad. Nicolae Petrulian, rectorul Institutului de petrol, gaze și geologie, și prof. Ileana Teodorescu, directoarea liceului „Dimitrie Cantemlr“ din București. Fiecare o argumentează însă dintr-un punct propriu de vedere.
Acad. NICOLAE PETRULIAN: 

Cu toate că din an în an rezulta
tele la concursul de admitere în 
facultăți sînt mai bune, mai mul
țumitoare, observăm totuși la mulți 
candidați, absolvenți cu examen de 
maturitate ai liceului, anumite go
luri în cunoștințe, nesiguranță în 
prezentarea diferitelor probleme de 
matematică, fizică, chimie și chiar 
limbă și literatură română. Cu alte 
cuvinte, o cunoaștere neuniformă, 
neaprofundată tocmai a acestor 
discipline fundamentale care con
tribuie — o dată cu altele, bineîn
țeles — la formarea orizontului de 
cultură generală al tineretului. Or, 
după părerea mea, o sarcină prin
cipală a liceului este să trimită 
spre facultăți tineri cu o bogată și 
temeinică cultură generală, urmînd' 
ca ele să le desăvîrșească această 
pregătire și să-i specializeze în- 
tr-un anumit domeniu al econo
miei sau culturii socialiste. In mod 
firesc, această muncă de perfec
ționare trebuie să pornească de la

un nivel bine definit. De aceea, 
tn stabilirea planurilor șl a discipli
nelor de studiu din învățămîntul su
perior este Imperios necesar să se țină 
seama șl de ceea ce se învață în școala 
medie. Orice îmbogățire, perfec
ționare care se produce în progra
ma acesteia să-și găsească o cores
pondență rațională în învățămîn- 
tul superior. Căci nu este deloc 
recomandabilă în facultate o repetare 
mecanică sau sporire sub aspectul 
volumului a cunoștințelor studiate în 
școală, nici parcurgerea unor disci
pline la nivel superior, fără vreo le
gătură vizibilă cu ce au învățat stu
denții în liceu.— Concret, cum credeți că s-ar putea realiza în practică o asemenea coordonare a planurilor de învățămînt ?

—■ Consider că această cunoaș
tere de principiu și corelare în 
practică s-ar putea realiza prin 
participarea șl contribuția directă a 
cadrelor didactice din ambele forme 
de învățămînt, la care ne referim, la 
definitivarea planurilor programelor, 
elaborarea manualelor șl a unor 
cursuri.

Prof. ILEANA TEODORESCU : 
Desigur, liceul are datoria să for
meze elevilor săi Un anumit ori
zont de cultură generală. Noi, pro
fesorii, ne străduim să le asigurăm 
această pregătire ; sîntem con- 
știenți și de lipsurile acestei acti
vități pe care căutăm, de la an la 
an, să le diminuăm și chiar să le 
înlăturăm cu totul. Uneori se în- 
tîmplă ca, spre surpriza noastră și 
a absolvenților, la concursul de 
admitere în facultăți să se pretin
dă cunoștințe și noțiuni pe care 
aceștia nu le-au studiat în școală, 
deoarece n-au fost înscrise în pro
gramele de învățămînt. Pe lingă 
efectul psihologic nedorit produs 
asupra tinerilor, asemenea proce
dee au și alte consecințe. Ingrijin-

du-se de pregătirea mai sistemati
că a fiilor lor pentru concursul de 
admitere în facultate, unii pă
rinți cer sprijinul nu profesorilor 
din liceu, ci cadrelor didactice din 
învățămîntul superior. Nu că cei 
dinții n-ar fi competenți, ci mai 
ales pentru că ceilalți cunosc mai 
bine ce anume se cere la concurs. 
Corelarea programelor de învățămînt, 
a cunoștințelor prevăzute pentru exa
menul de maturitate și pentru con
cursul de admitere în facultăți mi se 
pare o cerință evidentă și o propun 
spre studiere forurilor de învățămînt.

Cum poate fi înlesnită

acomodarea mai rapida

a tinerilor cu specificul 

muncii universitare ?

Peștele de sticla j
Magazinul de porțe

lanuri și faianță me
najeră strălucește, 
vînzătoarele în hala- 
te-fistic sînt radioase, 
mărfurile îmbietoare. 
Pe felurite rafturi, 
felurite bibelouri. O 
dată cu confortul in
tră în casă și această 
jucărie mută, aducînd 
în interioare, la sca
ră mică, fragmente 
din universul mare.

— Sînteți bună 
să-mi arătați gîsca a- 
ceea ?

— Care, aceea albi
cioasă ?

— Nu, aia vînătă- 
bălțată.

— E o lebădă. Nu 
observați ?

— Nu.
— Atunci luați peș

tele, dacă tot doriți 
ceva de'apă.

Peștele e sticlos, 
pare tăvălit într-o 
maioneză de pe urma 
căreia i-au rămas u- 
nele vîrci palide. Un

urs negru cu jambie
re albe se dovedește 
inadecvat, intrucît i s-a făcut o crestătură 
in șira spinării ca să 
poată folosi drept puș
culiță. Iepurilor li 
s-au disimulat mem
brele sub blană în așa 
fel încît par niște gă- 
luști cu mustăți. Un 
leu foarte exact și 
galben, cu o figură 
uimită, urcat pe un 
soclu, are un aer de 
grandomanie care 
nu-i stă bine deloc.

— Mă mir că nu vă 
plac, mă dezaprobă 
cordial vînzătoarea, 
alții cumpără, uita- 
ți-vă, păsărelele ace
lea roșii, căprițele, 
cioara, broasca...

— Știți, eu aș vrea 
o maimuță pe o plajă 
cafenie la umbra ținui palmier verde, 
mîncînd o nucă de co
cos neagră cu miez 
alb. Sau o barză pe 
un acoperiș de stuf,

dînd de mîncare pui
lor abia ieșiți din gă
oace.

— Vai, n-avem, dar 
am văzut unele foarte 
interesante la magazi
nele Fondului Plastic. 
Mi-am luat și eu de acolo, cînd m-am 
mutat, un cățel de 
pluș cu sîrmă, ado
rabil, stilizat, știți, și cu niște urechi enor
me, pe urmă o vază 
de sticlă groasă cu 
multe culori și o 
scrumieră.

— Tudorițo, se su
pără responsabila de 
la casă, tu faci recla
mă altora sau vinzi 
produsele noastre ?

Tudorița se întris
tează. Sînt, într-ade- 
văr, produsele fabri
cii, dar nu-i plac nici
ei. g...Poate că într-o zi | 
n-or să le mai placă 
nici celor care le fac ! |

V. SILVESTRU g

Se poate realiza o mai strinsă legătură și conti

nuitate intre aceste două forme de studiu ? Răs

punsul pedagogilor este categoric: DA !

Soluțiile și propunerile menționate de cadrele didactice participante la această anchetă se referă la perioada de pregătire a tinerilor atît în liceu, mai ales în ultimele clase, cît și în primul an de facultate. Opinia unor oameni de știință, pedagogi cu experiență ca acad. CAIUS IACOB și acad. GHEORGHE VRÄNCEANU, de la Universitatea din București, este că 
din primele zile ale noii lor activi
tăți, studenții trebuie să se bucure de 
atenția și îndrumarea directă a ca
drelor didactice cu experiență pentru 
formarea unul stil de lucru șl de studiu 
individual adecvat cerințelor universitare. Este nevoie să li se explice temeinic noilor studenți metodele de consultare a bibliografiei, rostul folosirii conspectelor și totodată să li se formeze o atitudine activă față de învățătură.La Institutul de petrol, gaze și geologie se obișnuiește ca în primele săptămîni de cursuri, la disciplinele de profil să se facă un fel de sondaj, practic o verificare a nivelului de pregătire al studenților din anul I pentru a se constata — mai concret decît la concursul de admitere — ce știu și de pe ce bază se poate porni mal departe. La unele catedre din Universitatea din București, titularii catedrelor, cunoscuți oameni de știință, fac tn primele ore de curs o privire generală a temelor șl capitolelor pe care studenții le vor parcurge în următoarele semestre, pornind studiul respectiv de la noțiuni cunoscute acestora. In multe părți, organizațiile de tineret din facultăți. Inițiază diferite acțiuni profesionale și educative menite să familiarizeze pe „boboci" cu specificul și îndatoririle vieții universitare. Fără îndoială că pretutindeni, în instituțiile de învățămînt superior există o asemenea experiență. Studierea și generalizarea ei de către forurile de învățămînt a fost propusă de numeroase cadre didactice cu care am stat de vorbă.

In această privință —- ne spune

prof. dr. ION BERÇA, șeful catedrei de metodică și practică pedagogică a Universității din București — liceul nu trebuie să lase 
totul numai în seama facultății. 
După părerea mea, mai ales în ulti
mele două clase ale liceului, pre
darea unor discipline poate fi făcută 
sub forma prelegerii (un fel de pre
ludiu al prelegerii universitare) 
care să-i orienteze pe elevi în pro
blematica temei, lăsînd rezolvarea 
propriu-zisă pe seama studiului 
individual al acestora, orientat și 
el desigur prin indicații bibliogra
fice. Asepienea gen de expunere- 
prelegere poate fi utilizat cu 
succes nu numai la științele uma
niste, ci și la cele exacte : fizică, 
chimie, biologie ș.a. La fizică, de 
exemplu, capitolul „Structura ato
mului" presupune o introducere în 
temă de ordin istoric, o expunere 
mai riguroasă din punct de vedere 
științific, precum și o argumentare 
judicioasă a modelelor (Ruther
ford, Bohr), legilor (dezintegrarea 
radioactivă), faptelor prezentate. 
De asemenea, la chimie, introdu
cerea în „Chimia organică“ poate fi 
concepută și mai bine sub formă 
de prelegeri, avînd în vedere nu 
numai îmbogățirea cunoștințelor 
elevilor, ci mai ales formarea unui 
nou mod de a înțelege, de a 
opera cu noțiunile însușite în anii 
anteriori la chimie pentru a se 
descurca in labirintul combinații
lor chimice organice.Profesoara pensionară CONSTANȚA POPESCU din Capitală, care a pregătit numeroase promoții de elevi, este de părere că 
în anii de liceu, pe lingă predarea 
diferitelor noțiuni, profesorii au dato
ria să-l obișnuiască pe elevi cu unele 
forme de studiu independent : conspectarea unei lucrări, întocmirea de fișe bibliografice, referate, dări de seamă. Bibliotecile școlare ar putea avea un rol mai activ în formarea deprinderii elevilor cu studiul individual într-o sală de lectură, la anumite ore fixe, cu creionul în mînă, cercetînd progresiv problemele, extrăgînd și prelu- crînd într-un limbaj propriu elementele esențiale. Mai mulți interlocutori au făcut propunerea să se includă în planul de învățămînt al liceelor studiul gramaticii limbii române pentru a consolida priceperea și deprinderile tinerilor de folosire concretă a limbii. Pe aceeași linie, a familiarizării elevilor cu un sistem de Învățătură la nivel mal înalt, transcriem șl propunerea făcută de prof. OSCAR ROȘEANU, de la liceul „Spiru Haret" din București, de a se analiza posibilitatea înființării în marile orașe a unor clase de elevi talentațl specializate pe diferite discipline (matematică, fizică, chimie, literatură) în care programa de învățămînt respectivă să fie mal cuprinzătoare, per- mițînd un studiu mal rapid șl o aprofundare mai accentuată a temelor șl unde s-ar putea recurge șl la concursul cadrelor de specialiști din învățămîntul superior.în mod firesc, abordarea unor a- 

temenea aspecte ale pregătirii ele
vilor care se îndreaptă spre facultăți 
presupune șl studierea de către Insti
tuțiile de învățămînt superior șl de

școliica- sînt

câire Ministerul Invăfămîntului a per
fecționării pregătirii viitorilor profe
sori de liceu, înlăturării elementelor 
depășite și a formalismului existent 
uneori în programele de practică pe
dagogică. Pe bună dreptate, cîțiva tineri profesori subliniau — în cadrul unei anchete întreprinse de ziar cu cîteva luni în urmă — necesitatea ca în timpul prac-*  ticii pedagogice viitorii profesori să se familiarizeze cu toate aspectele muncii instructiv-educative și cu atît mai mult cu cele legate de perspectiva de dezvoltare a generale și liceului.Problemele dezbătute în drul' acestei anchete nunoi. In fiecare an, cîteva zeci de mii de absolvenți ai liceului bat la porțile facultăților. O bună parte dintre ei devin studenți și au de făcut față dificultăților pricinuite de perioada de acomodare de la o formă de studiu la alta. Sugestiile și propunerile interlocutorilor noștri ni se par actuale și demne de luat în seamă de către Ministerul învățămîntului mai ales acum, cînd se preconizează dezbateri asupra profilului liceelor și cînd în învățămîntul superior se discută despre perfecționarea profilului unor facultăți, evitarea paralelismelor și aglomerării de noțiuni în diferite cursuri etc. Și în licee și în facultăți există numeroși profesori cu o bogată experiență științifică și pedagogică, dornici să contribuie la ridicarea învățămîntului din țara noastră la nivelul exigențelor și sarcinilor puse de partid și de statul socialist. Conlucrarea dintre ei nu poate avea decît rezultate rodnice.

piu șl dînd lovitura mortală cu dasă- 
vîrșltă oleganfă, unind în arenă vi
goarea fizică, abilitatea manevrelor, 
noblefea ținutei într-o demonstrație 
strălucită de măiestrie care apropie, 
[oînă la punctul de interferență, spor
tul și arta.

Pornit să investigheze acest univers, 
cu spiritul critic lucid caracteristic ce
lor mai bune creații ale sale, J. A. 
Bardem nu acceptă imaginea aceasta 
de carte poștală ilustrată. El dă la o 
parte învelișul de poleială sclipitoare, 
caută febril miezul adevărat al lucru
rilor șl — cu deliberate intenții pole
mice — nici măcar nu arată fastul a- 
demenifor al aparentelor. în filmul 
său „La ora 5 după-amiază', lumea 
toreadorilor e descrisă — surprinză
tor, aproape dezamăgitor s-ar putea 
spune — fără corride, fără spectacu
losul de fațadă. Ne izbim de realifăfl 
tragice, de un tablou sumbru, unde 
cei slabi sînf măturați de cei puter
nici, unde glbria unora se clădește pe 
nenorocirea altora, unde celebritatea 
reclamă sacrificarea oricăror elanuri 
cinstite, implică egoism feroce și de
zumanizare. Pilonii acțiunii sînf doi 
toreadori — unul, Jüan, ratat, doborît 
definitiv în urma unui eșec, un om 

’ căruia asprimea existentei înfr-o lume 
nedreaptă îi răpește pînă și dreptul 
de a spera la o redresare ; celălalt, 
José, ajuns pe culmile succesului, dar 
mișcîndii-se parcă în vid, înfr-o zonă 
unde-l pîndeșfe în orice clipă ame
nințarea unei prăbușiri similare 
cu a fostei vedete. Destinele celor 
doi eroi, fiecare situat pe un alt punct 
al aceleiași spirale, sînf confruntate 
fără menajamente, raportate la pre
zenta unui al treilea personaj, un im
presar tiranic, viclean, ale cărui in
terese de afaceri ignoră oamenii, fi
nind seama exclusiv de performan
tele aducătoare de profituri. Mi se 
pare vădit că în această triplă rela
ție autorul intenționează să surprin
dă —• simbolic, concentrat — ta
bloul unei societăți, ambianta apă
sătoare a Spaniei contemporane, exis
tenta grea a celor exploatați, năzuind 
să se elibereze din mizerie și sufe
rințe.

Filmul este deseori arid, chiar a- 
tunci cînd sondajul psihologic stăruie 
excesiv asupra unor complicații 
sentimentale. Pe de altă parte, în con
trast cu aceste părți frenanfe, Bardem 
adoptă în alte momente un stil 
tăios, brutal. El violentează sensibili
tatea spectatorilor cu melafore-șoc, 
asociind, de pildă, mediul matadori
lor cu imagini de la abator, unde 
enorme halci de carne și capete de 
vite sînf spintecate cu safîrul. în fi
nal, un montaj nervos, contrapuncfic, 
traduce starea de spirit a lui José, stă- 
pînif de spaimă înaintea „corridei*,  
prin alternarea imaginilor de la ritua
lul costumării toreadorului cu altele, 
disparate, ale arenei, ale taurilor, ale 
vuietului mulțimii afîfafe de spectaco
lul care urmează. Sînt momente de 
poezie aspră, vulcanică, rechemînd în 
memorie versurile lui Garcia Lorca.

Firește, e îndreptățită compararea 
fiecărei noi creații a lui Bardem cu 
realizările sale de vîrf (din acest punct 
de vedere „A trecut o femeie", vă
zut recent, apărea ca o reluare rela
tiv lipsită de scînfeierea inspirației 
originale a unor motive admirabil 
tratate altă dată în „Moartea unui ci
clist" și mai ales în „Strada mare"). în 
același timp, nu cred că putem, în vir
tutea unei exigențe absolute, să pre
tindem fiecărui film al său să fie o 
operă mare, rotundă. „La ora 5 
după-amiază" marchează — în ciuda 
unor slăbiciuni evidente — un mo
ment de reținut în creația cineastului 
(filmul e anterior fafă de „A trecut o 
femeie") pentru modul frontal, respin- 
gînd concesiile ușoare, cu care tra
tează o lume ale cărei sclipiri înșelă
toare au fost șl sînt îndeobște mate
rial de reclamă zgomotoasă.

• Teatrul de Operă', șl Balet : 
MADAME BUTTERFLY — 19,30. 
o Teatrul de Stat de Operetă : 
VĂDUVA VESELA — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : MARIA 
STUART — 19,30, (sala Studio) : 
SPECTACOL VASILE ALECSAN- 
DRI — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza. Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) • TACHE, IANKE ȘI 
CADIR — 19,30; (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 Â) : DRAGĂ MINCI
NOSULE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS 
ȘI CRESIDA — 20.
® Teatrul Mic : VULPILE — 20. 
O Teatrul .,Barbu Delavfancea" : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : CRO
ITORUL FERMECAT — 20.
© Teatrul satirlc-muzlcal ÿ'-.C. 
Tănase" (sala Sâvoy) ; Cu 
ZICA E... DE GLUMIT — 2O'.M1 
O Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 16.
© Circul de stat : CIRCUS BUCU
REȘTI — 20

® 19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 
O 19,20 — Pentru copil și tinere
tul școlar : „CIREȘARII". Enig
ma din Peștera Neagră. © 20,00 
— Tele-encicjopedie a 21,00 — E- 
mlslunea muzlcal-distractivă. „Es
trada tinereții" © 22.30 — Filmul 
„Sfîntul" © 23,30 — Jurnalul te
leviziunii (II), Sport si Buletinul 
meteorologic.

CUM E . VREMEA
Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă șl s-a încălzit ușor. Cerul a fost 

variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului Ia ora 14 
era cuprinsă între 15 grade la Sighet și întorsura Buzăului, șl 24 grade la 
Moldova Veche. Tn București : Vremea a fost frumoasă, cu cer variabil, mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Tempe
ratura maximă a atins 22 grade. Timpul probabil pentru 10, 11 și 12 octombrie. 
In țară : După o încălzire trecătoare, vremea se răcește din nou, mal ales în 
jumătatea de nord-est a țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi locale în 
nordul țării. Vînt slab pînă la potrivit. Minimele vor II cuprinse între —3 șl 
4.7 grade, iar maximele între 15 șl 25 grade, mai ridicate la începutul in
tervalului. Ceață dimineața. Se va produce brumă în nordul șl estul țării. 
In București : Vreme în încălzire ușoară la Început, apoi se va răci treptat. 
Cer variabil. Vînt slab. Temperatura ușor variabilă.

Mihail LUPU
Florica DINULESCU

Zilele Însorite ale toamnei îi îmbie la lucru pe aeromodeliștii de la clubul 
sportiv al uzinelor „Grivița Roșie" din Capitală

Foto t Agerpres

® DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop : Republica
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15.
© ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Patria — 0,30; 
11,45; 14; 16.45; 19; 21,15, București
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Grădina 
Festival — 18,15.
© CAMERA IN FORMA DE „L" :
— cinemascop : Capitol — 9; 11,30; 
14; 16,30, 19; 21,30, grădină - 19,45, 
Grivița (completare Vizita delega
ției de partid si guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
în R. P. Bulgaria) — 10 ; 12,30 : 
15,30; 18; 20,30, Tomis (completare 
Elevul de serviciu) — 9,30; 12,15; 
15; 17,45: 20,30, grădină — 19.
Q LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
Luceafărul — 9,15; 11,30; 13,45 ; 16; 
18,15; 20,30. Grădina „Doina" -
19.30, Modern — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
O OMUL MAFIEI : Glulești — 
15,30; 18; 20,30; (completare Aco
lo a trăit Hemingway), înfrățirea 
între popoare (completare Sime
trie) - 10; 15,45; 18; 20,15.
0 A TRECUT O FEMEIE — ci
nemascop ; Festival (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Feroviar — 9,30; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, Melodia
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
o SAMBA — Victoria — 10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30. Buzești — 10; 
15; 17,30; ' 20, grădină — 19 (la 
toate, completare A cui e vina 7). 
e AGENTUL DE LEGĂTURA : 
Central (completare Pictînd na
tura) — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
O CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Lumina (completare Cine a luat 
pelicanii ?) — 10; 12,30; 15,15; 18;
20.30, Excelsior (completare Zîm- 
betul) — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30, 
Dacia (completare Sport nr. 4/1065)
— 9—15 în continuare ; 17; 19; 21. 
« CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Union (comple
tare Vizita, delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) — 16; 19,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
© CÎNTĂREAȚA SCLAVĂ : Doi
na (completare Sport nr. 4/1965) — 
11,30; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
e OCOLUL PĂMINTULUI IN 80 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) : Timpuri noi (completare 
Știință și tehnică nr. 16) — 10—20 
în continuare.
O MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Cultural (completare Vizita dele
gației de partid șl guvernamenta
le a Republicii Socialiste Româ
nia În U.R.S.S.) — 15,30; 18; 20,30. 
© DANSUL ETERN — cinema
scop : Cosmos (completare Muzeul 
Zambacclan) — 16; 18.15; 20,15.
© RUNDA 6 : Bucegi (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România In U.R.S.S.) — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30, grădină — 19, 
Flamura (completare Sultă bănă
țeană) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. 
© PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Unirea — 15; 17,45; 20,30. 
Cotrocenl — 15 ; 18 : 21 (la ambele 
completare Mllne începe azi).
© CORBII : Flacăra (completare 
Casa cetate) — 16; 18,15; 20,30.
© HANKA : Vltan — 15,45 ; 18 ;
20.15.
a HOȚUL DE PIERSICI : Miorița 
—10; 13; 14; 16; 16,15 ; 20,30, Pro- ' 
greșul —15,30; 18; 20,15 (la ambele

8 completare Fata de pe Someș).
© CULORILE LUPTEI — cine
mascop : Moșilor — 15,30; 18; 20,30, 
grădină 19, Lira — 15,30; 18 (la 
toate completare Vizita delegației 
de partid șl guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.).
© ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Munca — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21, Grădina „Vltan"
— 19 (la ambele completare Me-; 
lodllle străzii — cinemascop).

I • CARAMBOL : Popular (com
pletare Șl atunci...) — 16; 18,15;
20,30.
© CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Arta — 10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30, grădină — 19. Floreasca — 

K 10,30; 13; 15,30: 18; 20,30, Drumul 
Sării — 15; 17,30; 20 (la toate, com
pletare Știați că...).
© APORT MUHTAR ! cinema-

I scop : Ferentari — 16 ; 18,15; 20,30 
(completare Acolo unde Carpații 
întîlnesc Dunărea).
© UNORA LE PLACE JAZUL : 
Viitorul (completare Ana Golub
kina) — 15,30; 18; 20,30, Colentlna 
(completare Sport nr. 4/1965) —
15,30; 18; 20.30, grădină — 19.
O UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Volga (completare Lecție în infi
nit) — 9,45; 12, 14,15: 16,30; 18,45; 21. 
© LALEAUA NEAGRA — cinema
scop : Rahova (completare Mu
zeul Cornel Medrea) — 15,30; 18; 
20,30, grădină — 19,30.
© NEVASTA NR. 13 : Grădina
„Lira" — 20.
® BANDA : Crîngașl (completare 
Comorile orașului scufundat) — 
16 ; 18,15; 20,30.
A CAIDUL : Grădina ..Progresul“- 

I parc (completare Rădăcini) — 19.
c TOLBA CU AMINTIRI : Pacea 

I (completare Pictorul luminii) — 
ä 16; 18; 20.
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Îndeplinirea sarcinilor cuprinse in Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. privind sporirea producției agricole este 
indisolubil legată de iolosirea cit mai bună a pămîntului. In 
ultimii ani, datorită măsurilor întreprinse s-au obținut reali- 
zări de seamă pe linia cunoașterii și utilizării raționale a ion- 
dului iunciar. Oamenii muncii din agricultură desfășoară lu
crări mari pentru extinderea suprafețelor agricole și ridica

rea continuă a fertilității solului. Pentru a obține succese și 
mai mari în ce privește sporirea producției agricole este ne

cesar să se ia în continuare

și buna

RESURSE

MAI BINE
Despre experiența și problemele care se ridică în legătură cu folosirea pămîntului își spun părerea :

Ing. Cornel COSTEA 
președintele Consiliului agricol 

regional MaramureșPrin așezarea sa, regiunea Maramureș prezintă o întreagă gamă de soluri și zone climatice. Cea mai mare parte din zona de șes se află în raioanele Carei și Satu Mare, care dețin și ponderea principală în producția de cereale. Aproape jumătate din teritoriul regiunii fiind situat în pantă, într-o zonă deluroasă și muntoasă, multe terenuri sînt supuse degradării. Dat fiind faptul că o bună parte din producția agricolă rezultă de pe asemenea terenuri, Consiliul agricol 
regional s-a preocupat de 
utilizarea cit mai rațio
nală a pămîntului, în 
scopul obținerii unor re
colte mari și constante.Prin antrenarea largă a maselor s-au e- xecutat defrișări de spini și tufe, întîlnite în mod frecvent pe terenurile agricole din această zonă. Prin asemenea lu
crări suprafața agricolă 
a sporit cu peste 8 000 
hectare.S-au organizat, consfătuiri și schimburi de experiență, s-au elaborat și di- ' .. fuzat instrucțiuni tehnice și metodice. Pe terenurileîn pantă, pe care s-au a- plicat măsuri în complex de fertilizare, de prevenire și de combatere a eroziunii, amplasarea de culturi antierozionale etc., producțiile s-au dublat.în regiunea Maramureș există însemnate terenuri a căror productivitate poate fi simțitor sporită prin eliminarea excesului de apă. Numai

în ultimii trei ani s-au executat peste 500 km șanțuri de desecare, cre- îndu-se condiții de valorificare superioară a unei mari suprafețe de teren. Cîteva exemple sînt semnificative în a- ceastă privință. Cooperativele agricole de producție din Boghiș, Doba, Turulung, de pe terenurile drenate realizează producții de 2—3 ori mai mari decît înainte de executarea acestor lucrări.Reprofilarea rețelei de desecare existente din sistemul Districtului de gospodărire a apelor, e- xecutarea unor noi lucrări cum sînt cele de pe valea Ierului, îndiguirea unor porțiuni pe traseul rîurilor Crasna, Tur, Să- sar, Nistru, Băița etc., vor contribui la utilizarea mai bună a terenurilor agricole. în același timp, este necesară extinderea rețelei de desecare din sistemul Districtului de gospodărire a a- pelor și în alte raioane și bazine hidrografice : Oaș, Lăpuș și altele. în legătură cu folosirea sistemelor de desecare se 
ridică problema întreți
nerii în cele mai bune 
condiții a canalelor de 
scurgere. Organele Comitetului de Stat al Apelor au neglijat canalele de desecare din raionul Carei. Nefiind întreținute, ele sînt acum invadate de vegetație, iar scurgerea apelor este îngreunată.Vom sprijini, în continuare, cooperativele a- gricole să desfășoare noi acțiuni pentru extinderea suprafețelor arabile.

Ing. Lucian HATMANU 
președintele Consiliului agricol 

regional lașiîn 1961, cînd am pornit mai organizat acțiunea de combatere a eroziunii solului, studiile noastre arătau că dealurile din regiune afectate de procesul de eroziune cuprindeau aproape 500 000 ha, Gin care 200 000 ha cu erodări moderate ce se puteau cultiva și cu cereale și culturi prășitoare, 140 000 ha puternic erodate care puteau fi folosite numai cu unele amenajări, iar alte peste 140 000 ha foarte puternic erodate, considerate terenuri neproductive.

La indicația comitetului regional de partid s-a întocmit un plan concret de măsuri privind efectuarea, pînă în 1965, a lucrărilor antierozionale pe 250 000 ha. Rezultatele obținute sînt bune. S-a 
generalizat aplicarea a- 
răturilor pe curba de ni
vel, culturile au fost am
plasate în fîșii alternînd 
plantele prășitoare cu 
cele pâioase etc. Pe a- ceastă cale, la cooperativele agricole Tîrzii, Cre- țești, Ivești, Viișoara, Bogdănița, Tanacu și altele s-au obținut rezultate bune în ce privește

măsuri în vederea măririi su
prafeței arabile, a gospodări
rii chibzuite a pămîntului. In 
cele ce urmează redăm as
pecte ale folosirii terenurilor 
din cîteva regiuni.

FOLOSITE
sporirea recoltelor. Sarcinile privind aplicarea măsurilor de combatere a eroziunii solului prin plantări de vii și pomi au fost depășite. în ultimii 5 ani s-au plantat aproape 20 000 ha cu vii și livezi, în cea mai mare parte în terase. Rezultate bune am obținut și în ceea ce privește aplicarea lucrărilor minime de întreținere și refacere a pășunilor și fî- nețelor.în regiune sînt însă destule unități în care lucrările de pregătire a solului, însămînțarea și întreținerea culturilor prășitoare se fac din deal în vale. Așa s-a întîm- plat la cooperativa agricolă Strunga, raionul Pașcani, unde ploaia din 15 iunie a spălat 680 m c sol la hectar, adică 75 vagoane pămînt, de pe o tarla cu porumb semănat din deal în vale.

Consider că dealurile 
regiunii Iași conțin încă

mari bogății, care pot fi 
valorificate prin respecta
rea indicațiilor date de 
specialiști în ceea ce pri
vește lucrările de pregă
tire a solului pe curba de 
nivel, îmbunătățirea am
plasării culturilor.Pentru intensificarea acțiunilor de îmbunătățiri funciare ar fi util să se treacă la o coordonare a activității institutelor și organizațiilor de proiectare, a celor de organizare a teritoriului agricol și combatere a e- roziunii solului. Acum, spre exemplu, ORPOT-u- rile lucrează pentru frî- narea scurgerilor și dirijarea apei pe versanți, iar direcțiile de gospodărire a apelor se ocupă de probleme hidrologice în văi și lunci, deci activează separat. Coordonarea a- cestor acțiuni va face cu putință să se obțină rezultate mai bune în creșterea suprafeței arabile și sporirea recoltelor.

loan CATANA 
directorul Oficiului regional de proiectare 

și organizare a teritoriului 
Mureș-Autonomă Maghiarăîn părțile din Cîmpia Transilvaniei și Podișului Tîrnavelor condițiile naturale favorizează cultivarea unui sortiment bogat de plante agricole, îmbinarea lor trebuie să se facă în așa fel încît să protejeze solul împotriva eroziunii. în regiune există tradiția de a se amplasa la baza versanților prăsitoarele, iar în partea lor superioară păioa- sele. In ullimul timp, pan

tele abrupte și însorite, 
care practic erau scoase 
din circuitul agricol, au 
fost puse în valoare prin 
însămînțarea lor cu spar- 
cetă. în prezent, această plantă se cultivă pe _a- proape 6 000 ha. Aplicîn- du-se o agrotehnică corespunzătoare, producția de masă verde obținută la G.A.S. Batoș a fost de 31 000 kg sparcetă la hectar, iar la Stațiunea experimentală Tg. Mureș a a- tins 67 000 kg. Pe viitor, această cultură se va extinde și va acoperi exclusiv terenurile arabile cu o pantă de peste 30 la sută, care practic sînt nemeca- nizabile.Valorificarea terenurilor arabile pune și numeroase alte probleme. Executarea lucrărilor de pregătire a terenului și întreținere a culturilor pe direcția curbelor de nivel este o metodă generalizată în regiune, cu care putem preveni eroziunea pînă la pantele de 10 la sută, ceea ce înseamnă circa 95 000 ha. Pe terenurile situate în pante mai mari de 20 la sută, în zona dealurilor înalte, datorită faptului că orientarea parcelelor a fost făcută în direcția generală a curbelor de ni

vel, s-au format agrotera- se. în condițiile de precipitații puține, cultura în fîșii a dat rezultate bune în zona Cîmpiei Transilvaniei și partea vestică a zonei Tîrnavelor.Pășunile din regiune o- cupă o suprafață de peste 217 000 ha, din care aproximativ 80 la sută sînt a- șezate pe terenuri în pantă. Și aici procesul eroziunii se manifestă din plin. Pentru ameliorare și îmbunătățire s-a inițiat aplicarea unor lucrări în complexe de refacere a covorului ierbaceu și combaterea eroziunii solului. Pe baza proiectelor întocmite de specialiștii noștri, s-au executat a- ceste lucrări pe o suprafață de peste 4 600 ha.Lipsa măsurilor de combatere a eroziunii solului în trecut a dus la de- ' clanșarea și accelerarea acestui proces și la scăderea fertilității solului în vii și livezi. Procentul de goluri în viile vechi depășește 40—50 la sută. Pe bază de proiecte, care cuprind circa 4 000 ha, s-a trecut la amenajarea și plantarea noilor suprafețe de vii. Din această suprafață terasările cuprind 1 500 ha. Și prin dezvoltarea pomicultură, în zona dealurilor, s-au pus în valoare mari suprafețe situate în pantă și expuse eroziunii. în ultimii ani au fost întocmite proiecte pentru amenajări pomicole pe o suprafață de 2 500 ha.Acțiunile întreprinse pentru combaterea eroziunii reprezintă un început bun, cu perspective promițătoare.
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Argeș Risipa este încă mare
în ultimii ani, în regiunea Argeș au fost puse în valoare mari suprafețe de teren altădată neproductive sau slab productive. Există, de asemenea, o continuă preocupare pentru folosirea mai chibzuită a pămîntului, ținîndu-se seama de însușirile naturale ale fiecărei parcele și ridicarea capacității lui de producție prin administrarea de îngrășăminte și amendamente cal- caroase. Experiența a dovedit că 

sînt încă rezerve importante de 
sporire a suprafeței arabile și căi 
prin care poate fi evitată risipa de 
teren.

Dramuri paralele 
și acareturi dispersateOrganizarea teritoriului face cu putință desființarea unor drumuri inutile și creșterea pe această cale a suprafeței arabile. în legătură cu această problemă, tov. MARIN STANCA, președintele cooperativei de producție Colonești, ne-a spus: 

„Tarlalele, comunei noastre sînt 
încadrate de drumuri drepte. In 
urma lucrărilor de organizare a te
ritoriului, cele lungi și întortochea
te au fost desființate. Am ciștigdt 
astfel 47 de hectare. Asta înseam
nă recoltă mai multă, venituri mai 
mari pentru cooperatori“.Este într-adevăr o treabă de buni gospodari. Asemenea celor din Colonești, membrii cooperatori din Coteana, Schitu, Bălteni, Movileni, ajutați de specialiști, au cîștigat prin desființarea drumurilor inutile circa 100 hectare teren.La consiliul agricol se afirmă că 
în regiune există mari suprafețe 
ocupate cu drumuri inutile. Terenul oferă nenumărate exemple. Ne oprim asupra unuia. La intrarea în comuna Oarja, cînd vii dinspre Pitești, se află trei drumuri paralele. Ele par niște trasee amenajate special în vederea vreunui concurs. Au fost create de oameni în căutarea unei căi mai ușoare pentru căruțe, fără să se gîndească ce risipă de pămînt se face. Prin desființarea acestor drumuri cooperativa agricolă ar avea numai de cîștigat.în regiune se înalță nenumărate construcții agricole. Amplasarea lor rațională împiedică risipa de teren. Frumos și în același timp e- conomic sînt amenajate centrele de

schimbul. Dar lucrul acesta este 
amânat mereu".Mărăcini și cioate există și în punctele „Drumul Speriețenilor“ și „Drumul Burducii“. La Sfatul populai- Colonești, contabilul VIN- TILÄ RADU precizează:

„Actele de schimb s-au perfec
tat de mult. Terenul, în suprafață 
de 37 hectare, a intrat în posesia 
cooperativei ; preluarea întîrzie“...Cazul celor din Picior de Munte nu e singurul. în comuna vecină, Dragodana, alte zeci de hectare așteaptă să fie puse în valoare. La fel stau lucrurile și la Cornățel, raionul Costești. Din scripte rezultă că în regiune există peste 2 000 
hectare bune pentru agricultură de 
pe care urmează să fie scoase cioa
tele, acțiune care se desfășoară 
destul de lent. Alte 2 000 hectare urmează să fie defrișate de mărăcini și arborete. La un loc ele constituie o rezervă importantă de creștere a suprafeței agricole.
Dar în jurai sondelor?Multe terenuri agricole se risipesc și datorită lipsei de răspundere cu care se gospodăresc pămîntu-

rile pe care sînt amplasate unele șantiere industriale. în legătură cu această problemă tov. C. IORDA- CHE, președintele Consiliului agricol raional Slatina, ne-a relatat :„Pe locurile unde sînt amplasate 
schelele petroliere se pierde o 
mare suprafață de pămînt care de
pășește cu mult pe cea necesară 
pentru asemenea instalații. Nu e 
vorba de terenul afectat pentru 
careul sondelor ci de multe supra
fețe situate în jur. Uneori se ajun
ge pînă Ia un hectar pentru o 
sondă. Nu rare sînt cazurile cînd 
petroliștii de la foraj, extracție și 
montaj merg cu tractoarele direct 
prin recolte. Așa se face că din 
neglijența nepermisă a întreprin
derilor în cauză s-a distrus, în 
ultima vreme, recolta de pe 260 
hectare“.Ne-am deplasat în comunele unde își desfășoară activitatea schela de extracție Ciurești și întreprinderea de foraj Rîmnicu Vîl- cea. în comuna Dumbrăvița, președintele cooperativei agricole, tov. Gheorghe Bena, înfățișează date din care rezultă că au fost scoase din circuitul a- gricol al comunei circa 40 de hec

tare, șl suprafața e în creștere. într-adevăr, pe cîmp se vede la tot pasul cum pămîntul este stricat, în punctul „Valea Morii“ sînt amplasate cîteva sonde. Terenul din jurul lor, aproximativ 7—8 hectare, a fost făcut ferfeniță. De la stația de dezbenzinare pornește o conductă. Pe o distanță de cîțiva km terenul a rămas denivelat. A- flăm că vinovată este întreprinderea 2 construcții și montaje utilaje petroliere, care nu s-a achitat de obligații. La sonda 762, din cauza unei conducte sparte, apa sărată a inundat terenul. Spre stația de dezbenzinare se introduce o conductă de gaze. Și cînd ? Acum, după ce cooperativa a însămînțat terenul. La toate acestea cei de la petrol argumentează : „Am plătit și vom plăti“. Dar se pune întrebarea : din buzunarul cui plătesc ? Și din vina cui ? E de datoria Mi
nisterului Petrolului să-și discipli
neze întreprinderile în subordine.Aceste cîtèva aspecte demonstrează că în regiunea Argeș se face o mare risipă de teren agricol. Organele de partid și consiliile agricole sînt chemate să pună stavilă practicilor care duc la diminuarea suprafeței arabile.

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

■ producție la Stoicănești, Băbeni, Grădinari și Valea Mare-Pravăț. în alte părți însă, acareturile sînt (dispersate pe suprafețe întinse, prezintă un aspect urît. Terenurile ocupate de ele sînt mult peste ne- Icesar. La Valea Mare, raionul Slatina, construcțiile cooperativei sînt împrăștiate în toată comuna. La S G.A.S. Tufeni construcțiile zootehnice ocupă un cîmp întreg.
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Mărăcini și cioateO scrisoare ne poartă pașii pe terenurile cooperativei agricole din comuna Picior de Munte, raionul Găești. Spicuim din conținutul scrisorii.„La noi s-a pornit o frumoasă 
acțiune de defrișare a unor arbo- 
rete. Am participat cu mic, cu 
mare. Era doar în interesul fiecă
ruia să crească suprafața arabilă 
a cooperativei agricole. Munca ne
fiind bine organizată, în unele 
locuri s-au tăiat arborii, au fost 
scoase cioatele, însă au rămas mă
răcinii. In alte părți terenul este 
plin de cioate. Și nu e vorba de un 
petic două, ci de o suprafață în
tinsă. Conducerea cooperativei stă 
nepăsătoare, iar organele raionale 
nu dau nici un sprijin pentru con
tinuarea acestei acțiuni“.Situația de pe teren confirmă cele cuprinse în scrisoare. în punctul „Rățoaia“ tractoarele însămîn- țau g'rîul. în mijlocul tarlalei era un pilc de mărăcini în suprafață de 4—5 hectare. Tractoarele ocoleau mărăcinii, care le stînjeneau. De față era și ION D. BUTOI, vicepreședintele cooperativei, care ne-a spus :

„Nu este terenul nostru, aparți
ne G.A.S. Cuparu. După cite mi-a— 
duc aminte trebuie să aibă loc

În regiunea Galați au fost întreprinse, în ultimii ani, mari lucrări de irigații. Suprafețele amenajate depășesc acum 33 000 ha. Plantele cultivate pe asemenea terenuri au dat în multe unități agricole sporuri mari de recoltă. Dar în timp ce unele unități obțin 6000- 7 000 kg porumb la hectar, altele realizează doar pe jumătate. Care sînt cauzele acestor diferențe? Ce trebuie întreprins ca fiecare lucrare de hidroameliorații să-și găsească justificare în sporul de recoltă ? Am adresat a- ceste întrebări mai multor specialiști. Primul răspunde tov. NICOLAE BRĂTULESCU, inginer șef al G.A.S. Brateș :
„Lucrul cel mai impor

tant este ca terenul ame
najat pentru irigat să fie 
folosit cît mai rațional. 
Noi am irigat anul acesta 
2 090 ha, din care 1 416 ha 
cu porumb. Obținem con
stant producții de 5 500— 
6 000 kg la ha. Aceasta nu 
este o limită, dar nici nu 
o putem depăși ușor. Cau
zele sînt multiple. La 
proiectarea și execuția a- 
menajării din incinta Bra- 
teșului de Sus nu s-au a- 
doptat soluții optime. 
Proiectele de redimensio- 
nare a canalelor, în spe
cial a celor de evacuare, 
se execută cu întîrziere și 
uneori de calitate neco
respunzătoare. Proiectan
tul și constructorul nu 
țin seama de sugestii
le noastre. Noi, cei care 
exploatăm sistemul, sin
tern chemați la aviza
rea proiectelor să ne 
punem semnătura, dar 
nu avem posibilitatea să 
facem un studiu apro
fundat al lucrărilor. De 
aici numai neajunsuri. 
Redimensionarea cu în

tîrziere a unor canale de 
evacuare a făcut ca anul 
acesta să nu putem lucra 
pe 20 ha, iar pe 100 ha 
să însămînțăm foarte tîr- 
ziu. Alte 40 ha au fost 
scoase din cultură deoa
rece Comitetul d'e Stat al 
Apelor a avut de execu
tat anumite săpături. Da
torită cauzelor amintite 
noi am pierdut anul aces
ta o producție de circa 
1 000 tone porumb. Ar fi 
bine ca lucrările de hi
droameliorații să fie exe- 
cuiate pe baza unei cola- 

•borări mai largi între 
proiectant, constructor și 
beneficiar".Cele relatate nu sînt un caz izolat. La gospodăriile de stat din sistemul de irigație Latinu-Vădeni, unde se execută redimen- sionări de canale și alte lucrări, se irosește mult teren. Bunăoară, la G.A.S. Latinu au fost scoase a- nul acesta din cultură 140 de ha. Ritmul de lucru nu este corespunzător. Lucrările începute de grupul de șantiere Galați al Trustului de construcții hidrotehnice și amenajări hidroameliorative au fost preluate de Districtul de gospodărire a apelor. în- tîrziindu-se executarea o- biectivelor prevăzute, nu s-au putut iriga mari suprafețe. Am adus a- ceasta la cunoștința reprezentanților Districtului de gospodărire a apelor. Ne răspunde VIRGIL DO- BRE, inginer șef :

„Obiecțiile formulate 
sînt, în general, juste. Am 
preluat un volum mare 
de lucrări întîrziate, pe 
care trebuie să le adu
cem la zi. Cu acordul u- 
nor gospodării de stat, am 
continuat amenajările. Li
nele suprafețe ocupate de 
culturi au fost sacrificate.

Poate că pe alocuri s-a și 
abuzat. Sîntem pentru o 
colaborare strânsă cu uni
tățile beneficiare. Dar, 
reprezentanții acestora, 
cînd sînt chemați pentru 
avizarea proiectelor, so
sesc, cum se spune, cu 
ultimul tren. Ce-i împie
dică să vină din timp să 
le studieze ?“.Reluăm discuția la Trustul Gostat Brăila, unde sînt amenajate pentru irigat 16 545 ha. A- flăm că din acestea sînt folosite efectiv doar 13 608 ha. Gospodăria de stat Bejani nu folosește 902 ha, Gropeni — 629ha, Stăncuța — 540 ha etc. Pentru cele 2 937 ha nefolosite s-au investit inutil 1 350 000 lei. în plus, se pierd anual sume importante din cauza lucrărilor ce nu sînt justificate de producție. De ce această situație ? Tov. ION TOPOR, inginerul hidroameliorator al trustului, ne arată cîteva din cauze. Inițial, terenul a- menajat pentru irigații din incinta Călmățui- Gropeni era destinat pentru cultivarea mai multor plante — porumb, grîu, orz, lucernă. Treptat, destinația i-a fost schimbată. Astăzi, pe cele mai mari suprafețe se cultivă porumb. Dar sistemul de canale de a- ducțiune și de evacuare- desecare a rămas același și nu mai corespunde noilor cerințe. Singura soluție este redimensionarea canalelor și extinderea lor, în specia] a celor de evacuare- desecare. Studii s-au făcut de Comitetul de Stat al Apelor, dar proiectarea și execuția întîrzie. Anul acesta, din cauza nefuncționării în timpul optim a grupei

de pompare de la Gropeni, la gospodăria de stat din localitate s-au însămînțat 148 ha după 1 iulie. Un canal a fost blocat prin surpare.Cerem explicații din nou conducerii Districtului de gospodărire a apelor. Ne răspunde directorul, ing. TEODOR CRIS- TEA :
„Defecțiunile semna

late în funcționarea sis
temelor de irigație sînt, 
în general, juste. Eu so
cotesc că numărul mic al 
specialiștilor hidroamelio- 
ratori este o deficiență 
care trebuie înlăturată. 
în regiunea Galați, după 
cîte știu, există peste 100 
de hidroamelioratori cu 
pregătire superioară și 
medie, care lucrează însă 
în alte sectoare“.Ce se cunoaște la consiliul agricol regional despre folosirea terenurilor amenajate pentru irigat ? De la tov. ing. MIRCEA SAMOILÄ, vicepreședinte a' consiliului, aflăm că situația este cunoscută. Dar practic, din permanența consiliului agricol regional nu se ocupă nimeni de această problemă. Se resimte la 
raioane necesitatea unor 
specialiști care să asigu
re cooperativelor agrico
le de producție asistența 
tehnică pentru amenaja
rea terenurilor ce vor fi 
irigate.Se impune ca la noile amenajări să se aleagă cele mai raționale soluții care să ducă la lucrări durabile și economice, la o exploatare rațională, corespunzătoare cerințelor actuale ale agriculturii.

Radu APOSTOL
coresp. „Scînteii"
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riBOTlCTLE Savanfi cu renume mondial 

răspund la intrebarile *

*) După acțiunea unor colo- 
ranți, bacteriile sint împărțite 
in 2 categorii mari : gram-po- 
zitive, care apar in violet, și 
gram-negatlve, în roșu. Dife
rența da culoare reflectă șl 
proprietățile lor diferite ca a- 
genți patogeni — N.R.

Proteus vulgaris, 
după cum Indică și 
numele de „vulgar", 
esfe un microb ba
nal, foarte răspîndit. 
El îșl duce viața foar
te liniștit în Intestinul 
omului și devine pri
mejdios numai cînd 
se strică echilibrul 
dintre microorganis
mele florei intesti
nale. Dezvolfîndu-se

1. Care este viitorul antibio-

Prof. MAURICE WELSCH
Universitatea din Liege

Rezistența microbilor 

și „politica" terapeutică

Rezistența germenilor poate provoca greutăți serioase în tratamentul infecțiilor bacteriene. Deși este posibil să obținem pe cale experimentală de la orice fel de germeni culturi rezistente la oricare dintre antibiotice, nu trebuie totuși exagerate peste măsură consecințele practice ale acestui fenomen. Fenomenul este foarte important în cazul unora dintre microbi șl al unora dintre antibiotice, dar, din fericire, nu ridică probleme în toate celelalte cazuri, decît în mod excepțional.Toți cercetătorii sînt astăzi dé acord că mecanismul principal care determină apariția de microbi re- zistenți într-o populație de miorobl sensibili la antibiotice este mutația spontană. Ea survine independent de antibiotice, dar este urmată de selecționarea mutanților prin acțiunea antibioticului.Rezistența bacteriei la antibiotic, practic nu apare decît atunci cînd ea este transmisă ereditar la des- cendenții acesteia, adică o dată cu divizarea celulei bacteriene în două celule- fiice. Se știe că, în majoritatea cazurilor, caracterele ereditare sînt determinate de structura fină a uneia sau mai multor regiuni bine precizate (genele) ale unei substanțe fundamentale : 
acidul desoxlrlbonudeic 
(A.D.N.). Această substanță 
este reprodusă mereu Iden
tic cu ea însăși, pentru a 
fl împărțită egal, atîf canti
tativ cît șl calitativ, între ce
lulele fiice. Acestea capătă 
astfel, în principiu, aceleași 
proprietăți ca bacterla-mamă. 
Accidental, însă, în cursul 
acestei reproduceri a A.D.N.- 
ului, pot surveni uneori, din 
Intlmplare, Imprevizibil șl or
bește, mici greșeli. Sînt așa- 
numifele mutații ganice. Ele 
se tyaduc prin apariția unor 
proprietăți noi, care fac ca 
celula ce a suferit mutația 
să se deosebească de suro
rile sale. Rezistența Io anti
biotice poate fl una din a- 
ceste proprietăți noi. Ea poate apare cu frecvența unei singure mutații la cîteva milioane de diviziuni. Ascuns în masa indivizilor sensibili, mutantul rezistent rămîne necunoscut, afară de cazul cînd un proces favorabil vine să-i sporească șansele de multiplicare, în comparație cu microorganismele dé aceeași origine, dar care au rămas sensibile la antibioticul respectiv. Bineînțeles că procesul care înlesnește selecția este introducerea antibioticului în acea popula

Prof. HAMAO UMEZAWA 

directorul Institutului de chimie
microbiană din Tokio

Lupta dramatică 

împotriva bolilor

Bolile produse de baote- rii și rickettsii * pot fi vindecate astăzi cu ajutorul unor medicamente de mare eficacitate. Iar acei pe care îi mai interesează istoricul descoperirii acestor medicamente sînt, desigur, foarte puțini. Este cert, introducerea penicilinei, în 1944, a constituit un moment important în istoria omenirii, marcînd victoria omului asupra unor boli grave, provocate de bacterii. De atunci, eforturile depuse de microbio- logl și chimiști au dus la descoperirea unor antibiotice în măsură să vindece aproape toate bolile bacteriene și rickettsiene. în cursul cercetărilor, în afara antibioticelor folosite în tratamentul bolilor, au fost izolate și numeroase alte antibiotice cărora nu li s-a găsii încă utilizare.
*) Rickettsii = microorganis- 

me mai mici decît bacteriile, 
producînd boli infecțioase gra
ve, de exemplu tifosul exante- 
matic. 

ție microbiană. El va împiedica dezvoltarea germenilor sensibili sau chiar îl va ucide.Realitatea mecanismului pe care l-am descris a fost demonstrată prin experiențe ingenioase, care nu lasă nici o posibilitate de îndoială. Același mecanism acționează și la bolnavul infectat, tratat cu antibiotice. Din fericire însă (iar aceasta este valabil pentru numeroase antibiotice), gradul de rezistență pe care îl poate conferi o mutație rămîne relativ scăzut, folosirea dozelor adecvate de antibio
tic fiind suficientă pentru a evita selecționarea unor mutante rezistente. La alte antibiotice, însă, de tipul streptomicinei, bunăoară, ajunge uneori o singură mutație pentru a produce un nivel ridicat de rezistență și, observăm, în acest caz, în cursul tratamentului, înlocuirea treptată a populației microbiene infectante și sensibile la antibiotic cu o populație rezistentă la aeéeta. O asemenea situație survenea în trecut în tratamentul tuberculozei, cînd se utiliza exclusiv streptomicina. Acest grav inconvenient poate fi evitat dacă în astfel de cazuri se asociază doi sau trei agenți terapeutici. Este limpede că astfel se reduce foarte mult probabilitatea de a se întîl- ni un germene infecțios la care să fl intervenit prin mutație o rezistență ridicată față de toți acești agenți la un loc.In afară de germenii cu mutații, considerați elemente de origine ale populațiilor bacteriene rezistente, există și anumite specii (stafilococul, unele bacterii intestinale etc) care au prezentat o rezistență naturală chiar și înainte de întrebuințarea antibioticelor. Folosirea intensă a acestor medicamente a avut însă drept urmare o selecționare a acestor rase rezistente, iar astăzi ele se caracterizează printr-o rezistență sporită față de mal multe antibiotice.S-a putut demonstra că, 
la stafllococl șl unele bacte
rii Intestinale această rezis
tentă nu este condlflonată de 
exlstenfa unei gena speciale, 
cl depinde de particule Inde
pendente șl autonome (așa 
numitele plasmlde sau eplso- 
me), care sînt transmise ere
ditar descendentllor bacteriei 
ce le poseda. Dar nu numai 
atîf, aceste particule pot tre
ce șl de la germenul respec
tiv la altul din aceeași specie 
sau chiar din specii vecine, fie ca urmare a unei conjugări bacteriene, fie prin

Studiul chimia al acestor 
antibiotice a arătat că mi
croorganismele de la care 
provin pot produce un nu
măr infinit de tipuri diferi
te do compuși organici.După ce utilizarea antibioticelor a căpătat o largă răspîndire, au început să se dezvolte germeni rezistenți la acestea. Au apărut stafiloaoci, bacii! dizenteriei șl coll- bacili rezistenți, mai ales în infecții intestinale și urinare, precum și bacili rezistenți ai tuberculozei. Pericolul pe care îl prezintă aceste microorganisme rezistente a fost semnalat încă în 1957. Kana- micina, descoperită de autorul rîndurllor de față în 1957, s-a dovedit a fi un agent puternic în combaterea infecțiilor produse de acești microbi rezistenți. Penicilinele seml- sintetice și lincomicina, care au apărut ulterior, și-au dovedit eficacitatea împotriva stafilococilor rezistenți. Noile tipuri de peniciline, descoperite în 1961, sînt active împotriva 

transducție, o dată cu infectarea microbilor cu un virus ce le este propriu (bacterlofag). *)
Pentru a reduce

frecvența raselor re

zistente și a evita 
transmiterea I«r de la

om la om sînt indis

pensabile măsuri foar

te stricte de igienă. De 
altfel, pentru a dimi

nua efectele nedorite 
ale selecției, se va re

curge la antibiotice 
numai în deplină cu

noștință de cauză, evi- 
tîndu-se orice abuz. 
Este chiar de dorit să 
se elaboreze o „politi

că“ de lungă durată 
privind utilizarea an

tibioticelor în spitale.

Parte din aceste măsuri vor avea drept obiectiv și diminuarea altor inconveniente ale tratamentului cu antibiotice, cum sînt reacțiile toxice, din fericire destul de rare la antibioticele uzuale ; reacțiile de hipersensibilitate (alergii) relativ frecvente și cu grade diferite de gravitate, mai ales, față de peniciline ; tulburările de nutriție (hi- povitaminoze) și suprain- fecțiile, uneori foarte grave. Acestea din urmă apar ca rezultat al distrugerii, prin folosirea de antibiotice cu spectru larg de acțiune, a unora dintre speciile „utile“ de microbi care, în mod normal, fac parte din „flora“ ce trăiește în corpul omenesc.

•) în „conjugară* se modi
fică proprietățile ereditare prin 
contopirea directă a unor părți 
din nucleele a doi microbi i In 
„transducție“, prin transporta
rea materialului nuclear cu a- 
jutorul bacteriofagului de la 
un microb la altul — N.R.

ooUbaoililor șl badlilor di
zenteriei rezistenți. Deoarece ne putem aștepta în viitor la apariția altor bacterii rezistente, în lupta dramatică împotriva lor ne trebuie deci medicamente mai multe și diferite.După statistici recente, populația globului a crescut în ultimul an cu 170 milioane de oameni. Asemenea creșteri de populație necesită recolte sporite. Este nevoie deci de culturi cu densitate mare șl aplicarea de cantități mari de îngrășăminte chimice.

Densitatea culturilor favo
rizează insă Infectarea 
plantelor de către microor
ganisme patogene. Prin ur
mare este nevoie de sub
stanțe care să prevină îm
bolnăvirea plantelor.în ultimele două decenii, dezvoltarea unor procedee de fermentație și izolare a făcut posibilă obținerea pe scară mare de produse utile ale unor microorganisme, iar studiile pentru descoperirea de antibiotice care să prevină îmbolnă- 

vlrea plantelor au căpătat o importanță tot mai mare. Medicamentele destinate a- griculturii trebuie să aibă o toxicitate redusă, pentru a nu primejdui sănătatea cultivatorilor și a nu Se mai găsi în corpul plantei în momentul recoltei. Ele trebuie să nu fie toxice pentru animale șl pești. Ciuperca Piricularia oryzae, care atacă plantațiile de orez, provoacă pagube foarte mari. Căutînd o substanță activă împotriva acestei boli a orezului, autorul și colaboratorii săi au descoperit în 1964, cu ajutorul metodei de testare în serie, kasu- gamicina. Acest medicament are o toxicitate redusă pentru om, animale și pești. Este de asemenea mică toxicitatea lui pentru tot felul de plante ; în ce privește însă prevenirea infectării plantelor do orez, acțiunea sa este foar
Prof, emerit SELMAN A. WAKSMAN 

laureat al Premiului Nobel 
Universitatea de stat New Brunswick, 

New Jersey

Medicamente miraculoase

Antibioticele jînf substanțe 
chimice produse de către mi
croorganisme. Aceste sub
stanțe au capacitatea să îm
piedice creșterea altor mi
croorganisme sau chiar să le 
distrugă, mai ales pe acelea 
care provoacă boli.

Au trecut doar 25 de ani 
de cînd au fost introduse an
tibioticele în tratamentul bo
lilor omului și animalelor. în- 
cepînd cu izolarea firofricinei 
în 1939, cu reizolarea peni
cilinei în 1940 și cu izolarea 
actinomicinei în 1940, a în
ceput o nouă eră a chimio- 
terapiei. în acest sfert de se
col s-au obținut multe mii de 
compuși și preparate antibio
tice. în prezent, se utilizează 
în diferite scopuri practice 
peste 80 de antibiotice : în 
♦ratarea unor boli infecțioase 
la om, animal și plante, în 
hrana animalelor, în conser
varea unor produse alimen
tare și materiale biologice.

Istoria cunoaște puține des
coperiri care să fi avut o in
fluență afît de puternică asu
pra vieții oamenilor, să fi a- 
dus foloase atîf de mari spe
ciei umane — prin combate
rea bolilor Infecțioase, prin 
creșterea potențialului econo
mic — ca descoperirea anti
bioticelor. Nu este de mirare 
deci că publicul le-a consi
derat medicamente „miracu
loase". Cu ajutorul lor au 
putut fl Tnfrînte numeroase 
boli. Iar durata medie a vie
ții omenești s-a prelungit cu 
aproximativ 20 de ani.

Nu trebuie să ne în-

grijoreze faptul că, 
mai devreme sau mai 
tîrziu, unele bacterii 
patogene devin re

zistente Ia antibiotice

le cunoscute și că ast

fel s-ar putea să ne 
Întoarcem la punctul 
de la care am pornit, 
deoarece mereu se 
produc antibiotice noi.

Progresele rapide din ulti
mii ani, înregistrate și în 
alte domenii ale biologiei șl 
blochlmlel, cum sînt înțele
gerea rolului enzlmelor în 
procesele digestive, a natu
rii și utilizării vitaminelor șl 
hormonilor, descoperirea e- 
fectelor substanțelor calman
te și alte realizări importan
te în apărarea sănătății omu
lui, deschid perspectiva 
învingerii mai devreme sau 
mai tîrziu șl a altor boli. în 
a realiza aceasta, ne vor da 
ajutor, în diferite feluri, și 
microbii.

Producția de antibiotice, 
începută acum 25 de ani, a 
crescut, de exemplu în Sta
tele Unite, pînă la valoarea 
de aproximativ un miliard de 
dolari anual. în toată lumea 
s-au construit institute pentru 
studiul antibioticelor, uzine 
pentru producerea lor. în 
prezent, cele mai importante 
antibiotice sînt penicilinele, 
strepfomicinele, fefraciclinele, 
eritromicinele, neomicinele, 
cloramfenicolul și alte cîteva 
produse. Un oarecare efect 
asupra anumitor forme de 
cancer prezintă numai actino- 
micina și mitomicina. Nici u- 

te puternică. Kasugamicina și-a dovedit utilitatea în plantațiile de orez. Se 
consideră că între diferi
tele produse ale microor
ganismelor, vor putea 11 
găsite șl alte medicamente 
necesare agriculturii.Cum am mai spus, microorganismele produc tot felul de substanțe care exercită activități biologice diferite. Pînă acum s-au găsit substanțe care pot preîntîmpina dezvoltarea unor tumori la animale. Produse de acest gen care să aibă efecte sigure și a- supra cancerului la om nu au fost descoperite încă ; aceasta constituie însă o preocupare principală în cadrul cercetărilor aâupra antibioticelor. In laboratoarele autorului nu au fost elaborate pînă acum medicamente cu acțiune certă asupra cancerului uman, totuși cea mal mare parte a lucrărilor urmărește a-

nul dintre antibiotice însă nu 
este activ împotriva virusu
rilor. Multe sînt folosite în 
tratamentul unor îmbolnăviri 
produse de ciuperci și anu
me nisfafina, amfoferacina B, 
tricomicina, condicidina etc. 
Actidionul și blasficidina S 
sînt active împotriva ciuper
cilor care îmbolnăvesc plan
tele. Unele antibiotice sînt 
active împotriva bolilor cau
zate de profozoare.

Antibioticele au determi
nat apariția de concepții noi 
asupra vieții microbilor și a 
factorilor care o guvernează 
în mediile naturale. Totuși, 
au mai rămas nerezolvate 
multe probleme, și teoretice 
și practice. Să ne oprim asu
pra unora dintre acestea.

O problemă care suscită 
încă multe discuții este ac
țiunea selectivă a antibiotice
lor asupra bacteriilor, mai a- 
les asupra formelor gram-po- 
zifive, în comparație cu cele 
gram-negative *),  cît și asu
pra bacteriilor în comparație 
cu ciupercile. De asemenea, 
deși unele antibiotice sînt 
folosite pe scară largă împo
triva rickettsiitor sau a para- 
ziților intracelulari care pro
voacă bolile din grupul 
psittacoză-limfogranulomafo- 

ză, este încă prea puțin cu
noscut modul lor de acțiune 
asupra acestor microorganis
me. Se acordă astăzi multă 
atenție problemelor legate 
de modul de acțiune a an
tibioticelor, cum sînt dezvol
tarea selectivă a rezistenței 
bacteriilor împotriva antibio
ticelor șl mecanismul de for- 

Cercetările doctorului 
MILAN NERMUT

de la Facultatea de medicină din Brno

Aventurile unui microb 

care s-a întîlnit cu penicilina

cest țel. Se studiază blo- chimia cancerului, se cercetează substanțe antican- ceroase și noi produse ml- arobiene în stare să o- prească creșterea tumorilor Ia șoareci sau a celulelor canceroase umane. In această problemă, se cercetează nu numai compuși cu molecula mică, a căror izolare este, de obicei, destul de ușoară, ci și compuși polizaharidici și proteici cu molecule mari, a căror izolare este, în general, foarte complicată. Cum am mai spus, studiile asupra antibioticelor pornesc de la principiul că microorganismele au capacitatea de a produce diferite tipuri de substanțe. Printre aceste produse se caută medicamente pentru tratamentul diferitelor boli umane.

mare a unor tulpini bacterie
ne care nu mal pot trăi dacă 
nu dispun do un mediu nu
tritiv cuprinzlnd anumite an
tibiotice. De asemenea, știm 
încă prea puțin despre rolul 
pe care îl joacă antibioticele 
în viața microorganismelor 
care le produc.

Se caută tn continuare noi 
antibiotice și mecanisme mi
crobiene (antibiotice sau 
compuși sintetici) care să fie 
active împotriva virusurilor șl 
a neoplasmelor (tumorilor).

Multe eforturi au fost risi
pite. Foarte multe descoperiri 
noi s-au dovedit a fi numai 
redescoperiri ale unor anti
biotice cunoscute. S-au făcut 
și numeroase generalizări pri
pite numai din dorința stabi
lirii unor priorități. Aceasta 
se referă nu numai la desco
perirea de- „noi antibiotice", 
ci și la „noi" culturi producă
toare ale antibioticelor cu
noscute. în prezent, se exa
minează cu atenție problema 
stabilirii unei nomenclaturi 
corespunzătoare.

Oricare va fl răspunsul de
finitiv la toate aceste între
bări, putem conchide că stu
diul antibioticelor a adus șl 
va continua să aducă, fără în
doială, contribuții importante 
și de mare semnificație teo
retică la înțelegerea unor 
procese naturale, la rezolva
rea unor probleme biologice 
fundamentale șl, ceea ce este 
mai important, la ușurarea și 
chiar la înfrîngerea a nume
roase boli infecțioase ale o- 
mului, animalelor șl plante
lor, fără a mai vorbi de pers
pectiva a numeroase aplica
ții practice de o considera
bilă însemnătate economică.

excesiv, poato pro
duce Infecții și chiar 
septicemii. Deși este 
rezistent la penicili
nă, el nu se poate 
sustrage totuși acțiu
nii acesteia, dacă in
tervine în cantitate 
mare. La început 
(fig. 1), după primele 
45 de minute de con
tact cu antibioticul, 
nu se observă încă

modificări esențiala. 
Au trecut 60 de mi
nute (fig. 2), efectele 
penicilinei devin vizi
bile. Proteus vulgaris 
a pierdut capacitatea 
de a se mai înmulți 
și crește nemăsu
rat în lungime, fără a 
se mai divide în ce- 
lule-fiice, ca toți mi
crobii normali.

Penicilina continuă

ticeSor ?

2. Reprezintă creșterea re
zistenței microbilor cj 
primejdie?

3. In ce direcții continuă 
cercetările?

ROMÂNIA I Acad. MIHAI CIUCĂ ;

Unriăr la umăr:

cercetătorul și medicul

Antibioticele reprezintă cel mai impresionant e- xemplu de colaborare Intre cercetătorii din laboratoare și medicii din spitale. 
Pénicillium nctatum, ciuperca adusă tntîmplător de vînt In laboratorul lui Alexander Fleming, a fost cultivată de savant timp de 12 ani, fără a fi cunoscută de lumea medicală, pentru ca apoi, In scurt timp, substanța pe care o produce — penicilina — să fie cunoscută de milioane de oameni și să întreacă toate celelalte medicamente la un loc, ca răspîndire șl importanță. In laboratorul său, Fleming a folosit la început penicilină nepurificată pentru a Izola tn culturi specii de microbi insensibili la penicilină, cum este bacilul tusei convulsive, de specii sensibile (stafilococi, streptococi) care nu puteau trăi în prezența antibioticului. Astfel, încă înainte de a ii aplicată la om, penicilina a servit ca important mijloc de cercetare în laborator.In prezent, penicilina și celelalte antibiotice sînt folosite ca instrumente fine de cercetare In domeniul biologiei generale.

S-a vădit că penicilina 
împiedică formarea perete
lui celular ai microbilor, a 
Învelișului său de protecție. 
Aceasta a permis să se ob
țină întîl în laborator. Iar 
apoi să se descopere In na
tură noi forme microbiene 
lipsite de peretele celular, 
așa-numltele „forme L”. A- 
ceștl microbi nu mal au for-

să acționeze și ve
dem cum treptat (fig. 
3, 4 și 5), corpul mi
crobului, crescînd me
reu, se fragmentează 
în particule sferice. 
Scos din mediul cu 
penicilină (fig. 6), din 
particulele sferice se 
regenerează Proteus 
vulgaris, în stare să 
provoace o recrudes
cență a infecției. 

ma Inițială de minge, bas
ton sau virgulă, câpâtînd 
toți aceeași formă. Deci, nu 
mal pot fl dooseblți prin 
forma lor, cl numai prin 
proprietățile lor specifice, 
de pildă, capacitatea de a 
provoca îmbolnăviri, pro
prietate pe care șl-o pot 
păstra.Aceste cercetări deschid perspectiva studierii problemelor legate de originea speciilor microbiene.In laboratoare se lucrează mai departe la descoperirea de noi specii de microorganisme producătoare de antibiotice, precum și de noi tulpini de mai mare eficiență ale vechilor specii. Astfel, supuse la raze ultraviolete s-au obținut 100 000 de mutante ale unor tulpini de ciuperci producătoare de penicilină. Din acestea s-au selecționat apoi doar cîteva, care erau însă de 1 000 de ori mai productive decît vechea tulpină cu care lucrase Fleming.

Cercetătorul de la

borator îl ajută pe cli

nician să găsească răs

puns și la o întrebare 
fundamentală : este

sensibil la antibiotice 
microbul care a provo

cat îmbolnăvirea bol

navului respectiv, care 
anume este antibioti

cul indicat și în ce doze 
trebuie utilizat?De ce este obligator ca tn fața fiecărui nou bolnav să ne punem această întrebare ?In primul rînd, deoarece precizarea prin examenul de laborator a rezistenței bacteriilor, care apare după contactul repetat cu un anumit antibiotic și se transmite ereditar de la microb la microb, ne permite să administrăm nu

mai acele antibiotice care 
sînt realmente eficace în 
cazul dat.In al doilea rînd, deoarece ne permite să evităm abuzul de antibiotice. Fo
losirea acestor medica
mente fără control șl în
drumare medicală poate 
duce la accidente grave, înainte de 1960 au avut loc în Statele Unite ale Ameri- cii mii de asemenea ac

cidente extrem de grave. La noi în țară, ca urmare a simpozionului „Indicațiile și limitele chlmlotera- piei antilnfecțioase", ținut în 1960, s-a elaborat un îndreptar metodic de folosire a antibioticelor, trimis tuturor medicilor clinfcieni, evitîndu-se astfel de cazuri.Examenul de laborator — antibiograma — prin care se stabilește gradul de sensibilitate a microbului la diferitele antibiotice este destul de ușor de e- fectuat. O deficiență constituie însă, la ora actuală, lipsa de standardizare a tehnicilor și metodelor de lucru folosite. Acestea diferă de la o țară la alta, de la un laborator la altul, de la un specialist la altul. Din acest considerent, Organizația Mondială a Sănătății a însărcinat un comitet de experți să elaboreze recomandări cu privire la standardizarea an- tlbiogramelor In laboratorul de microbiologie generală și medicală al Universității din Liège (Belgia) s-a înființat, în acest scop, sub conducerea profesorului Maurice Welsch, un Centru internațional de cercetări asupra antibioticelor.La Institutul din București pentru controlul de stat al medicamentelor, s-au realizat în 1964, în vederea lichidării acelei deficiențe, tablete speciale care, a- dăugate mediului de cultură însămînțat cu microbi, permit efectuarea rapidă a unei antibiograme standardizate. S-a constatat o concordanță perfectă între rezultatele obținute cu aceste tablete, fabricate în tară, și cele înregistrate cu ,,bio- discurile" realizate în Canada de ..British Drug Hou- , ses' In prezent, aceste tablete produse la institutul sus-amlntit din București se introduc pe scară largq în laboratoarele din întreaqa tară.Antibiograma standardizată asigură o eficacitate sporită în tratamentul cu antibiotice și deci acordarea unui ajutor maxim fiecărui bolnav în parte TreA- buie subliniat că astfel se previne și principalul pericol pentru societate: apariția tulpinilor microbiene rezistente la antibiotice.
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Vizitele președintelui Republicii India 
în CapitalăPreședintele Republicii India, dr Sarvepalli Radhakrishnan, împreună cu persoanele oficiale indiene care îl însoțesc, au vizitat vineri dimineață noi cartiere de locuințe și construcții social-cul- turale ale Capitalei. Oaspeții au vizitat apoi Muzeul Satului, unde au fost întîmpinati de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Președintele Indiei a semnat în cartea de onoare a muzeului. Oaspeților le-au fost oferite obiecte de artizanat și publicații ale muzeului.în timpul vizitelor prin Capitală, președintele Indiei a fost însoțit de Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului p' țilar al Capitalei, șl prof. Cris- tu._ r Simionescu, membri ai Con

siliului de Stat, Aurel Ardeleanu, ambasadorul Republicii Socialiste România în India, general-maior Constantin Popa, Horia Maieu, arhitectul șef al orașului București, precum și de K. R. F. Khilnani, ambasadorul Indiei la București.
★Tn cursul după-amiezii, înaltul oaspete indian, însoțit de persoane oficiale, a vizitat Muzeul de Artă, unde a fost întîmpinat de Pompi- liu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și de artiști plastici.Președintele Indiei a semnat în cartea de onoare a muzeului. Oaspeților le-au fost oferite albume de artă. (Agerpres)

A 20-a aniversare a F. S. M.

ADUNAREA ACTIVULUI SINDICAL DIN CAPITALĂ
lüft»

în ziua de 8 octombrie a avut loc în sala Teatrului Consiliului Central al Sindicatelor o adunare a activului sindical din Capitală consacrată sărbătoririi a douăzeci de ani de la constituirea Federației Sindicale Mondiale. Au participat tovarășii : Ion Cotoț, Gheorghe Petrescu și Ion Preoteasa, secretari ai Consiliului Central al Sindicatelor, activiști ai C.C.S., ai consiliului local și consiliilor raionale ale sindicatelor din București, precum și ai comitetelor sindicatelor din întreprinderile și instituțiile din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Borș, membru al Prezidiului C.C.S., președintele Consiliului Local al Sindicatelor București.Despre a XX-a aniversare a Federației Sindicale Mondiale a vorbit tovarășul Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor.Adunarea s-a încheiat cu un program artistic prezentat de formații artistice de amatori ale sindicatelor din Capitală.

!
ä Motonavă -acvariu

Conferința pe țară
a cercurilor științifice» » 
studențeștiîn cursul zilei de vineri a început cea de-a 8-a conferință pe tară a cercurilor științifice studențești, organizată de Comitetul executiv al U.A.S.R. și Ministerul înv"țămîntului. Actuala conferință îs’ isfășoară lucrările concomitent ir. centrele universitare București, Cluj și Timișoara, pe trei secții de specialitate : construcții, științe a- gricole și electrotehnică. Iau parte aproximativ 500 de studenți re- prezentînd 15 000 de tineri ce își desfășoară activitatea în cadrul celor 800 de cercuri științifice studențești din țară. Se susțin aproape 200 lucrări selectate în cadrul sesiunilor cercurilor științifice studențești, care au avut loc, anterior, pe institute.(Agerpres)

Cronica zHeî

Ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, a înmînat vineri la amiază diploma de membru de onoare al Academiei Ungare de științe, conferită academicianului Ștefan Nădășan, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, pentru activitate științifică. La solemnitate au luat parte acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte, și acad. Dumitru Dumitrescu, secretar-prim al Academiei, oameni de știință, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. (Agerpres)

Măsuri privind 
în perioada deJoi și vineri a avut loc în Capitală o ședință de lucru, organizată de Ministerul Comerțului Interior, în cadrul căreia s-a dezbătut planul de măsuri privind aprovizionarea populației în perioada de toamnă și iarnă. Au participat membri ai conducerii unor ministere și organizații centrale care colaborează la aprovizionarea populației, vicepreședinți ai sfaturilor populare regionale, directorii direcțiilor comerciale regionale, președinții uniunilor regio-

aprovszionarea 
toamnă și iarnănale ale cooperației de consum. Au fost prezentate rapoarte asupra felului în care s-a desfășurat a- provizionarea în trimestrul III al acestui an, precum și măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea aprovizionării, în perioada următoare, cu produse specifice sezonului. în încheiere, a luat cuvîn- tul tovarășul Ianoș Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. (Agerpres)
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Motonava „Acvarium" în prima cursă pe Volga

Linie de înaltă tensiuneîntre orașele Darhan, Ulan-Bator 
și Suhe-Bator din R. P. Mongolă se construiește o linie de înaltă tensiune pentru transportul energiei electrice care va permite ca în viitorul apropiat să fie creat primul sistem energetic unitar pentru regiunile economice centrale și de nord. La Darhan, unde este în curs de construcție un complex energetic — al doilea ca mărime din țară — se construiește o termocentrală cu o putere de 50 000 kW. Se construiește, de asemenea, o centrală electrică la Ulan Bator.

LOTO
La tragerea Loto din seara zilei de 

8 octombrie 1985 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 21 76 7 39 
45 57 18 12 65 26. Premii suplimentare: 
81 78 71. Fond de premii : 855 147 lei 
din care 49 754 lei report la suplimen
tar I.

Sportivi români 
în întreceri internationale

POLONIA—ROMÂNIA 2—3 
LA HANDBAL FEMININîn localitatea poloneză Przemysl, reprezentativa feminină de handbal a tării noastre a întîlnit într-un meci amical selecționata R. P. Polone. Handbalistele române au Învins cu scorul de 3—2 (0—0).Continuîndu-și programul de pregătire in vederea campionatelor mondiale din R. F. Germană (7—13 noiembrie), echipa tării noastre va susține patru meciuri de verificare, la Lvov și Baku, In compania selecționatei V.R.S.S. Jocurile vor avea loc între 10—18 octombrie.

NOI SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR 
LA CONCURSURILE DIN TURCIAGălăreții români au obținut noi victorii in concursurile internaționale din Turcia. Joi, la Ankara, V. Bărbăuceanu a ocupat primul loc in proba de obstacole categoria „ușoară*  (11 obstacole de 1,20 m), cutimpul de 52". L-au urmat altl doi reprezentanți ai noștri : O. Recer (53"3/10) și V. Pinciu (53"4/10). Proba de categorie „mijlocie*  (14 obstacole de 1,30 m) a revenit sportivului iugoslav H. Cedok cu timpul de 77"3/10, urmat de O. Recer (77"5/10) I și V. Bărbăuceanu (80"8/10). I

Din Gorki a plecat în prima cursă pe 
Volga motonava-ac- 
variu destinată trans
portului de pește viu 
pe distanțe mari. In 
corpul motonavei sînt 
construite 10 cale im
permeabile, unde apa 
este îmbogățită cu 
oxigen și menținută

la o temperatură con
stantă care asigură 
peștelui tot „confor
tul" necesar. Pentru 
transportul sturionilor 
nava este dotată cu instalații cu ajutorul 
cărora peștii sînt „a- 
dormiți" la plecare și „treziți" cînd ajung la 
destinație. Prima

navă-acvariu, con
struită la șantierele 
navale din Gorki, va 
face curse între As
trahan și Moscova și 
va parcurge cei 3 000 
de km în 6 zile. Cu o 
singură cursă, acva
riul plutitor va trans
porta 30 000 kg de 
pește viu.

Lubrifianți 
pentru marinăNoua raflnărio de petrol care a lost construită la Șolți, lîngă Rjeka, port Iugoslav la Marea Adrlatlcă, va produce anual 700 mii tone oombustibil și lu- brifianți pentru marina comercială. S-a calculat că anul viitor noua rafinărie va furniza flotei iugoslave aproximativ 350 000 tone combustibil și lu- brlfianțl și va vinde aproximativ aceeași cantitate navelor străine.

VICTORII IN PRIMA ZI A BALCA
NIADEI DE TENIS DE MASACea de-a doua ediție a Balcaniadei de tenis de masă a început vineri la Sofia, cu participarea echipelor Greciei, Iugoslaviei, României, Turciei și Bulgariei. în prima zi de întreceri selecționata feminină a României a întîlnit echipele Bulgariei, Greciei și Turciei, ciști- gînd toate meciurile cu 3—0, iar cea masculină a învins cu scorul de 5—0 reprezentativele Bulgariei și Turciei.

Ascensiunea 
performanțelor

(Urmare din pag. I)

Azi în CapitalăFOTBAL. — Pe stadionul „Republicii*.  începînd de la ora 13,30, se desfășoară în cuplaj meciurile din categoria B: Metalul București—Oltul Rîmnicul Vîlcea și Progresul—Dinamo Bacău.RUGBI. — Partida Gloria— Constructorul, din cadrul campionatului categoriei A, este programată pe terenul Gloria de la ora 16.BOX. — Sala Floreasca va găzdui astă-seară, cu începere de la ora 19, meciul de box dintre formațiile Voința București și Oțelul Galați, contînd pentru campionatul republican pe e- chipe.
Valeri Brumei a fost operat 

în urma unui accident
Peste 3—4 zile, medicii sovietici se 

vor pronunța asupra șanselor record
manului lumii la săritura în înălțime, 
Vaier! Brumei, de a practica tn conti
nuare atletismul. El a fost operat la 
piciorul drept în urma unul accident 
de motocicletă suferit la 6 octombrie, 
în timp ce se întorcea acasă cu un 
prieten al său, motocicleta cu care cir
culau a derapat la o cotitură, Brumei 
căzînd cu piciorul sub roată. El a su
ferit două fracturi deschise la genun
chiul drept. După părerea medicilor 
curanți, starea lui Brumei după operație 
este satisfăcătoare. Ei păstrează însă 
rezerve asupra posibilității ca atletu’ 
să-și continue activitatea sportivă. Vin
decarea va necesita mai mult de șase 
luni. Se speră totuși că Brumei va apă
rea din nou lîngă ștachetă, tntrucît 
fractura este la piciorul drept, și nu la 
cel sting cu care executa „bătaia".

Valeri Brumei, recordman mondial la 
săritura în înălțime (2,28 m) și campion 
olimpic la Tokio, este unul dintre cei 
mai mari performeri din Istoria atletis
mului. Student la Institutul pedagogic 
al Universității din Moscova, Brumei 
are vîrsta de 23 de ani. Ultima sa apa
riție în concurs a fost la recentul meci 
atletic Franța-U.R.S.S., unde a ocupat 
primul loc cu rezultatul de 2,15 m.

Firește, unele laturi ale activității de concepție sînt susceptibile de îmbunătățiri. Dezbaterea cifrelor de plan pe 1966 a scos în evidență faptul că în ce privește proiectarea tehnologiei, introducerea și extinderea procedeelor tehnologice modeme mai avem încă multe de făcut. Eforturile, atenția colectivului, a inginerilor vor fi concentrate în această direcție.Un rol important în ridicarea parametrilor tehnici-funcționali ai produselor uzinei noastre revine laboratorului. Omologarea noilor utilaje și linii tehnologice este pregătită de colectivul laboratorului, prin furnizarea datelor stabilite pe baza măsurătorilor mecanice, termice, electrice și hidraulice. Dar, în afara măsurătorilor pe care le efectuează, colectivul laboratorului desfășoară și o muncă de cercetare, căutînd soluții pentru unele probleme curente ale producției. S-au făcut studii și experiențe, cu rezultate practice valoroase, pentru rezolvarea problemei garniturilor din mase plastice și din cauciuc rezistente la temperaturi înalte și la acțiunea lichidelor alimentare, pentru îmbunătățirea etanșării utilajelor, și altele.
întărirea colaborării întreprinderi

lor cu Institutele de cercetări, mai a- 
les în cazul asimilării noilor produse, 
este în prezent o cerință care se pune 
cu fot mal multă acuitate, deoarece 
munca de creație tehnică trebuie să 
se bazeze In foarte mare măsură pe 
rezultatele activității de cercetare. Uzina noastră colaborează cu institute de specialitate ale Academiei, cu Institutul politehnic din Cluj etc. Institutul de calcul al filialei din Cluj al Academiei a efectuat calculele pentru echilibrarea com- presoarelor de mare capacitate. în prezent, acest institut execută măsurători tensiometrice la piese supuse la presiune și eforturi mari. Pe baza acestor măsurători vom putea reduce greutatea unor piese. Cadre didactice de la Institutul politehnic din Cluj elaborează teh

BnBBaSeBnSBZBSBraSBK^SiaSlSSKBæaSiSaB:nologia de tăiere a oțelului inoxidabil sub strat de flux.Anul acesta, au fost stabilite 20 de teme de studii și cercetări care se vor rezolva în colaborare cu institute de specialitate. După părerea mea, conlucrarea specialiștilor 
cu uzina poate fi perfecționată. O 
contribuție mal mare la ridicarea ni
velului tehnic al producției ar putea 
aduce cercetătorii, cadrele didactice 
de specialitate de la Institutul poli
tehnic dacă nu s-ar rezuma la rezol
varea temelor propuse de noi, ci, stu
diind procesele tehnologice in sec
toare, tn ateliere, ar desprinde sin
guri probleme a căror soluționare ar 
avea o mare eficientă economică. De multe ori noi sesizăm mai greu probleme cu care ne-am obișnuit, pe cînd un specialist din afară poate să le depisteze mult mai ușor. De aceea ar fi foarte util ca specialiștii din Institute să vină mai des în uzină pentru a lua în studiu și cercetare diferite aspecte tehnice și economice ale producției.S-a confirmat în practica uzinei noastre că tipizarea pieselor și subansamblelor este o cale importantă de creștere a productivității muncii, de reducere a prețului de cost și îmbunătățire a calității produselor. în uzina noastră, la proiectarea noilor produse se folosesc în prezent 25—30 la sută elemente tipizate. Pe lîngă economisirea muncii de proiectare și reducerea timpului de fabricație, prin realizarea pieselor respective în serii mai mari, calitatea lor se îmbunătățește. Posibilitățile de tipizare a 
diferitelor elemente componente ale 
liniilor tehnologice și Instalațiilor nu 
au fost însă epuizate. Atelierele de 
concepție vor trebui ca încă din faza 
Inițială, de la proiectare, să acorde 
mal mare atenție folosirii elemente
lor tipizate la realizarea noilor pro
duse.Volumul lucrărilor de proiectare în uzină a crescut de la an la an. mai ales de cînd am început să asimilăm fabricația liniilor și instalațiilor tehnologice complete. „Tehnologia“ proiectării, ca să o numim astfel, a rămas — cu puține excepții — aceeași. Din această cauză se irosește multă muncă, lucrările se execută într-un timp prea mare. 
Se desprinde fot mai mult necesita
tea ca atelierele de concepție să fie 
dotate cu Instrumente perfecționate, 
care să le dea posibilitatea să aplice 
metode moderne de copiere a desa-

nelor, să folosească tabele ajutătoare, 
nomograme, diagrame, mașini do 
calculat, mașini speciale pentru în
scrierea pe desene etc. Soluționarea acestei probleme depinde mult de sprijinul ministerului, al direcției generale de resort. Cheltuielile cerute de procurarea acestor mijloace moderne ar fi recuperate într-un timp scurt datorită sporirii productivității muncii în activitatea de proiectare.în cîmpul vizual al activității de concepție din uzina noastră a stat și problema perfecționării organizării producției. Prezintă interes faptul că, în ultimul an, la toate operațiile de prelucrare s-a extins tehnologia de grup. Pe cele nouă linii de fabricație se prelucrează piese similare — axe, carcase și cilindri, piese normalizate etc. Atît proiectantul, cît și tehnologul țin seama de „piesa reprezentativă“, de limitele în care pot fi prelucrate anumite repere pe liniile tehnologice. Avantajele economice ale extinderii tehnologiei de grup sînt evidente : productivitatea muncii a crescut, s-a îmbunătățit sensibil calitatea pieselor. O cerință a aplicării cu și mal 
mare eficiență a tehnologiei de grup 
este aceea ca maiștrii și tehnicienii 
să-și desăvârșească pregătirea profe
sională. Cursurile de perfecționare a calificării maiștrilor organizate în uzină au dat bune rezultate. Ne propunem însă să folosim noi forme și metode de ridicare a calificării, să intensificăm propaganda tehnică, astfel ca maiștrii să stă- pînească bine mai multe meserii pentru a acorda asistență tehnică tuturor muncitorilor de pe linia tehnologică.în uzina noastră au fost instalate în ultimii ani mașini moderne, cu program, de copiat etc. Sarcinile mari și complexe care stau în fața colectivului uzinei în viitorul cincinal impun o utilizare rațională, completă a capacităților de producție, folosirea cu maximum de eficacitate a tehnicii de care dispunem. Analizele făcute recent au reliefat că unele mașini cu comandă program și de copiat nu sînt folosite la întreaga capacitate. Măsurile preconizate vor schimba lucrurile în bine. La elaborarea tehnologiilor de fabricație se ține acum seama de posibilitățile fiecărei mașini, de capaci-

Endclopedie 

universală

La Editura științifică de sfat din 
Varșovia este în curs de apari
ție o „Maro enciclopedie univer
sală' în Î3 volume. Pînă în pre
zent au fost editate 5 volume, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșiiul acestui 
an să apară șl volumul al Vl-lea. 
întreaga enciclopedie va cuprin
de 12 000 da pagini, însumînd 
82 000 de titluri din diferite do
menii ale științelor naturii, mate
maticii, soclal-umanisflce etc.

Un nou cinematograf în cartierul KBbănya din Budapesta

Livezi pe versanții munțilorȘcoala superioară de horticultură din Pukcen (R.P.D. Coreeană), situată în- tr-o regiune muntoasă, numără 500 de studenți. Ea dispune de 11 laboratoare și cabinete de cercetări științifice, precum și

de o mare livadă în care se cultivă sute de soiuri de pomi fructiferi din toate regiunile țării, ca și plante meridionale rare. Studenții se o- cupă de aclimatizarea diverselor soiuri de fructe și viță de vie, de crearea unor so

luri noi rezistente în condițiile climei locale. Numeroase cooperative agricole din regiune care amenajează livezi prin tera- sarea colinelor primesc ajutor și indicații de specialitate de la colectivul școlii.
Combinat alimentarLa Ostrava a fost inaugurat cel mai mare combinat alimentar din R.S. Cehoslovacă. El cuprinde o fa brică de preparate din carne, o fabrică de produse lactate, un selector de ouă și o fabrică de pîine.

Aparat pentru 
conservarea materialelor 
de arhivăUn grup de ingineri bulgari au construit un aparat special pentru conservarea materialelor de arhivă prin impregnare cu polietilenă. Aparatul se compune dintr-o presă, o pompă hidraulică, un acumulator și o instalație electrică de comandă pentru dirijarea automată a procesului și poate fi folosit și în scopuri industriale pentru impregnarea țesăturilor, a materialelor pentru ambalaj etc. Prin aplicarea aceluiași principiu, a fost construită o presă specială pentru scoaterea tiparelor de pe gravuri artistice, îndeosebi de pe gravurile în lemn.

tățlle disponibile, se proiectează din timp sculele și dispozitivele necesare. O problemă „cheie“ a creșterii indicilor de utilizare ai acestor mașini este aceea a întreținerii lor. Gradul înalt de automatizare, complexitatea lor cer un nivel superior de calificare din partea muncitorilor care le mînuiesc sau le întrețin. De altfel, pentru a se evita defecțiunile, întreruperile în funcționare, noi am șl organizat cursuri de specializare a muncitorilor care lucrează la aceste mașini.Recenta dezbatere a obiectivelor planului pe anul 1966 la nivelul conducerii uzinei a readus tn actualitate una dintre principalele probleme ale asimilării noilor produse. Anume, coordonarea activității întreprinderilor care colaborează la realizarea acestora. în planul tehnic pe 1965, uzina noastră are prevăzută asimilarea unor com- presoare. Uzina „Electromotor" din Timișoara trebuia să-și însușească fabricația motoarelor electrice de construcție specială pentru echiparea acestor com- presoare. Dar ministerul nu a prevăzut în planul tehnic al acestei întreprinderi sarcina de a asimila motoarele respective. Părerea noastră este că pentru producția a- 
nulul viilor este absolut necesar ea 
ministerul tutelar să asigure corelarea 
sarcinilor din planurile tehnice ale u- 
zlnelor care colaborează la asimilarea 
unor noi mașini ș! utilaje.Colectivul nostru are asigurate toate condițiile pentru ca în a- nul 1966 — primul an al cincinalului — să ridice performanțele tehnice și funcționale ale produselor, să livreze economiei naționale mașini, agregate și linii tehnologice la un înalt nivel calitativ.

Cămara Deltei
(Urmare din pag. I)Dar să pornim mai departe. Este știut că pentru cămara unei gospodine magazinele Aprozar au un

rol de seamă. Dar nu și cele din Deltă. Rareori găsești zarzavaturi. Și mai rar fructe. De regulă li se trimite ce se refuză la Tulcea, a- dlcă mărfuri de proastă calitate, pe care cetățenii nu le cumpără. Uneori, ca să scape de mărfuri nevandabile, vînzătorll (nu numai cel de la Aprozar) recurg la practici din cele mal stranii. Dacă vrei cartofi, ești obligat să cumperi și niște mere cît nuca. Dacă nu iei ciocolată sau bomboane, adio făină...Greutăți există fără doar șl poate. în general, U.R.C.C., I.C.R.A. și chiar I.R.V.A. nu au suficiente vase de transport. Mai toată vara vasul U. R. C. C.-ului a stat defect, provocînd goluri în aprovizionare. Dar cu ceva mai multă imaginație și cu mai puțină nepăsare s-ar găsi o soluție șl acestui neajuns. De exemplu, zilnic vin din Deltă, la Tulcea, vasele întreprinderii de industrializare a peștelui. De ce nu s-ar întoarce încărcate cu mărfuri ? Sau, la magazinul a- limentar din Sf. Gheorghe nu se pot ține alimentele alterabile — neexistînd un agregat frigorific. în schimb, la depozitul frigorific al cherhanalei s-ar putea păstra tone de asemenea alimente. La Maliuc, frigiderul „Alimentarei“ stă de multă vreme defect. Dar cei care răspund de aceste probleme de ce să-șl bată capul cînd cu un 
„nu putem" sau „nu avem", viața le este mult mai ușoară ?Necazuri sînt și datorită spațiului de depozitare a mărfurilor, insuficient la Sf. Gheorghe și inexistent la Maliuc. Pe lîngă aceasta, depozitul din Sf. Gheorghe este prost întreținut, are geamurile sparte. întrebîndu-1 pe Nicolae Marta, șeful complexului comercial, de ce nu ia măsuri să se pună geamuri, acesta ne-a răspuns că le ține intenționat așa... pentru aerisire. La Sulina, mobila se păstrează într-un așa-zis depozit. Și aci am primit un răspuns prompt :

— Mobila se vinde atît de re
pede îneît nu are cînd să se de
gradeze...

Toți oameni! să aibă 
aceeași măsură...Am vizitat și magazine de produse industriale. Unitatea de textile din Sulina nu s-a aprovizionat cu suficiente mărfuri atrăgătoare, căutate de cumpărători. Uniforme școlare sau costume pentru adulți se aduc de o singură mărime; la fel și cămășile.

— O.C.L. Tulcea ne cere să fa
cem planul, dar sprijin nu ne dă 
deloc, ne spune responsabilul a- cestui magazin. Ba mai mult, une
ori ne trimite mărfuri cu defecte. 
Din zece servicii de ceai primite 
recent, 4 erau sparte, din 19 li- 
gheane 10 erau ciocnite.Nu cumva pe la Tulcea s-a cuibărit concepția că altora li se poate trimite orice și oricum ? Este 
de neînțeles cum diferijil reprezen
tanți al organelor regionale, care vin 
prin aceste locuri, au trecut pe lîngă 
fol felul de lipsuri, fără să le sesizeze 
Și să la măsuri pentru înlăturarea lor.La Maliuc, o dată cu noile blocuri, s-au construit și spații comerciale pentru desfacerea textilelor și a confecțiilor, pentru carne, un chioșc de răcoritoare. Dar nici unuia din aceste spații nu 1 s-a dat întrebuințarea stabilită. Pentru a-și procura unele articole, oamenii sînt nevoiți să se ducă pînă la Tulcea.

Acestea nu mal sînt deficiențe „ivi
te pe parcurs" și nici măcar negli
jențe de scurtă durată. Este vorba de 
nepăsare față de cerințe elementare 
ale oamenilor muncii, de încălcarea 
unor obligații ce revin comerțului, 
cooperației de consum și celei meș
teșugărești, de un slab control din 
partea organelor locale.

Vom publica continuarea constatărilor prilejuite de ancheta noastră în localitățile îndepărtate într-unul din numerele viitoare, urmînd ca din concluziile ce se desprind să tragă învățăminte cei vizați, iar organele de resort să ia măsurile cuvenite pentru grabnica lichidare a lipsurilor.



U U

NEW YORK. —Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în ședința de joi dimineața a sesiunii Adunării Generale a O.N.U. au vorbit conducătorii delegațiilor din Sierra Leone, Marea Britanie, R.A.U. și Maroc.Ministrul de externe al statului Sierra Leone, Rodgers Wright, și-a axat intervenția, în special, pe problemele Africii, subliniind necesitatea luptei pentru eliberarea deplină a acestui continent.Ministrul britanic de externe a declarat că țara sa „sprijină cu tărie punctul de vedere că Republica Populară Chineză trebuie să fie împreună cu noi, aici“. Stewart a vorbit, în continuare, despre problema vietnameză, conflictul anglo-rhodesian, problema dezarmării și despre alte probleme internaționale.Mahmoud Riad, ministrul de externe al R.A.U., a subliniat în

cuvîntarea sa că „în Vietnam continuă escaladarea războiului, fapt care reprezintă una din cele mai grave probleme ale situației internaționale actuale“. El s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime în. O.N.U. ale R. P. Chineze.în același sens a vorbit și ministrul de externe al Marocului, Ahmed Benhima.Vineri dimineața au luat cu- vîntul — în continuarea dezbaterilor generale din cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. — șefii delegațiilor Liberiei, României, Ugandei și Tailan- dei.Primul a luat cuvîntul în ședința de ieri dimineață șeful delegației Liberiei, Rudolph Grimes. Re- ferindu-se la problemele dezarmării, el a subliniat, printre altele, că resurse importante care sînt necesare operei de construire a

progresului și păcii sînt absorbite în prezent de cursa înarmărilor. Orice cale rezonabilă, a declarat el, trebuie încercată pentru a se ajunge la un acord privind dezarmarea. Reprezentantul Liberiei a subliniat că „decolonizarea rămîne una din problemele importante care stau în fața O.N.U.“ și, refe- rindu-se la evoluția economiei țărilor în curs de dezvoltare, a arătat că țările dezvoltate trebuie să le ajute pe acestea să-și îmbunătățească situația economică și să-și ridice nivelul de trai.în continuare, a luat cuvîntul Corneliu Măhescu, ministrul afacerilor externe, șeful delegației țării noastre la sesiunea a 20-a a O.N.U. Cuvîntarea a fost urmărită cu mult interes, fiind apreciată de numeroși observatori ca aducînd o contribuție importantă la lucrările actualei sesiuni.

Adunare festivă consacrată

celei de-a 20-a aniversări a F.S.MVARȘOVIA 8 — corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : în sala Congreselor din Palatul Culturii și Științei din Varșovia a avut loc vineri adunarea festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a Federației Sindicale Mondiale și deschidèrii celui de-al VI-lea Congres Sindical mondial. Au luat parte reprezentanți ai sindicatelor muncitorești din 98 de țări din Europa, America, Asia și Africa.Printre participanții la festivitate se afla și delegația care va

din prezidiulsală sînt pre- Consiliului de

0 
il!

PRIMĂ VICTORIE 
REVENDICĂRILE

PANAMEZE

reprezenta sindicatele din Republica Socialistă România la cel de-al VI-lea Congres Sindical mondial. Delegația este condusă de Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, cafe a făcut parte adunării.De asemenea, în zenți membri ai Stat al R. P. Polone, membri ai guvernului, activiști ai sindicatelor și organizațiilor de masă.Adunarea a fost deschisă de I. Loga-Sowinski, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Polonă, care a salutat călduros pe oaspeți. Apoi au luat cuvîntul Renato Bitossi, președintele Federației Sindicale Mondiale, și Louis Saillant, secretarul general al federației.Festivitatea a fost încheiată un bogat program artistic. CU

După suspendarea constituției și demiterea guvernului, la Aden con.-.-ua 
demonstrațiile antibrltanlce. Militarii britanici sînt pregătiți pentru acțiuni 

represive

bonn Continuă tratativele

Cuvîntarea ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste RomâniaDupă ce a adresat felicitări președintelui celei de-a 20-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru alegerea sa în această funcție și a exprimat mulțumiri președintelui sesiunii anterioare, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mă- nescu, a salutat primirea de noi membri în O.N.U.Referindu-se la schimbările intervenite pe harta politică a lumii, ca rezultat al luptei popoarelor pentru existenta de sine stătătoare, vorbitorul a relevat necesitatea înlăturării definitive și grabnice a ultimelor forme de subjugare colonială și a consolidării politice și economice a statelor recent eliberate. Constituirea și consolidarea noilor state s-au realizat și se realizează învingîndu-se rezistența forțelor care încearcă să oprească în loc mersul istoriei. Aceste forțe recurg la toate mijloacele, de la „teorii“ care prezintă suveranitatea și independența drept concepte perimate, spre a justifica amestecul politic și economic în treburile altora, și pînă la intervenții armate. Formele de acțiune diferă, dar conținutul rămîne același — negarea dreptului fiecărui popor de a dispune de propriul său destin, perpetuarea relațiilor de inegalitate, menținerea sau recîștigarea unor vechi privilegii.în concepția guvernului român, a declarat C. Mănescu, dezvoltarea multilaterală a colaborării internaționale are ca premisă posibilitatea ca fiecare popor să-și afirme ființa și personalitatea, să se bucure nestingherit de toate condițiile necesare progresului său material și spiritual.Consacrînd această concepție ca principiu constituțional, legea fundamentală a Republicii Socialiste România prevede că relațiile externe ale României se bazează pe respectarea suveranității și independenței naționale, egalitatea în drepturi și avantajul reciproc, neamestecul în treburile interne.Cu prilejul adoptării Constituției, relevînd importanța principiilor menționate, Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, sublinia în fața Marii A- dunări Naționale : „întreaga desfășurare a vieții internaționale a- rată că respectarea acestor principii are o însemnătate hotărîtoa- re pentru dezvoltarea unor relații normale între state, pentru asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî propria soartă, de a-și rezolva singur treburile, potrivit voinței sale. Imixtiunile sub orice formă, în treburile altor popoare, frînează progresul lor social, duc la încordare și neîncredere între state, dăunează colaborării internaționale, creează pericole pentru cauza păcii“.Locul unde se confruntă astăzi în modul cel mai acut aspirațiile de libertate și independență ale unui popor cu politica de forță și imixtiune brutală este Vietnamul.Intervenția militară a Statelor Unite ale Americii în Vietnam constituie o încălcare flagrantă a normelor elementare ale relațiilor internaționale, înrăutățește întreaga atmosferă internațională și creează grave pericole pentru pace în Asia de sud-est și în lume.Delegația României, a spus vorbitorul, reafirmă de la a- ceastă tribună deplina solidaritate a poporului și guvernului român cu eroicul popor vietnamez. Guvernul român susține cu hotă- rîre poziția Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud — unicul reprezentant legitim al poporului din această parte a țării — cu privire la căile de rezolvare a problemei vietnameze. Ea își va putea găsi soluție și pacea va putea fi restabilită pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, prin încetarea actelor agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam, retragerea trupelor și armamentului american din Vietnamul de sud și respectarea dreptului po

porului vietnamez de a-și rezolva singur treburile interne fără amestec din afară.Arătînd că din dezbaterile de pînă acum se degajă preocuparea de a face din O.N.U. un instrument care să realizeze cu adevărat cooperarea internațională și să slujească cauza păcii, bazată pe dreptate, șeful delegației țării noastre a arătat :Organizația Națiunilor Unite continuă însă să fie lipsită de una din premisele esențiale ale bunei sale funcționări — universalitatea.România a susținut înscrierea pe ordinea de zi a actualei sesiuni a punctului „Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.“ Refuzul de a se restitui a- cestei mari puteri fondatoare a O.N.U. locul ce i se cuvine, a spus vorbitorul, constituie o ilegalitate ce se întoarce împotriva organizației ; probleme majore, ca cele ale dezarmării, ale dezvoltării economice și sociale, sînt numai cîteva exemple în care este greu de conceput găsirea unor soluții viabile în condițiile în care O.N.U. este lipsită de contribuția reprezentanților unui sfert din populația globului.Rolul important al R. P. Chineze în viața internațională este un a- devăr de netăgăduit. El își găsește o expresie în propunerile și inițiativele guvernului chinez dintre care menționăm convocarea unei Conferințe a șefilor de state în problema interzicerii și distru- • gerii totale a armelor nucleare — propunere ce s-a bucurat de adeziunea unui șir de state, între care și țara noastră.Ministrul afacerilor externe al României a relevat că piatra de încercare a propunerilor făcute la O.N.U. este respectarea atributelor fundamentale ale suveranității și egalității în drepturi a tuturor statelor.în această privință, a spus vorbitorul, ni se pare că și-au păstrat întreaga actualitate cuvintele rostite cu trei decenii în urmă de Nicolae Titulescu, om de stat român, proeminentă figură a diplomației europene, atașat ideii unei organizații internaționale eficiente: „în organizarea actuală a comunității internaționale nu este loc pentru un suprastat. Acesta din urmă este înlocuit printr-o asociere voluntară de state libere, avînd obligația să se supună legii acceptate de ele în virtutea propriei lor suveranități".Referindu-se la faptul că existența unor uriașe stocuri de arme nucleare agravează pericolul războiului nuclear și exercită o influență profund negativă asupra ansamblului vieții internaționale, șeful delegației României a spus :După convingerea noastră, exprimată pe larg de guvernul român în Comisia de dezarmare a O.N.U., în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare și în alte ocazii, această situație impune cu necesitate întreprinderea unor acțiuni majore, pe măsura pericolului nuclear, acțiuni care să ducă la lichidarea e- fectivă a acestuia, să asigure pacea și securitatea internațională tuturor statelor, să merite încrederea popoarelor.Pornind de la aceste criterii, România se pronunță pentru interzicerea necondiționată a folosirii armelor nucleare și distrugerea integrală a stocurilor existente, pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale. Interesul întăririi păcii, al eliminării oricăror forme de amestec în treburile altor popoare reclamă desființarea tuturor bazelor militare străine, retragerea tuturor trupelor aflate pe teritoriul altor state.România se declară, totodată, în favoarea creării de zone denuclea- rizate în diferite regiuni ale lumii, împotriva planurilor de constituire a forțelor nucleare multilaterale sau atlantice ale N.A.T.O.. pentru desființarea blocurilor militare, pentru înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea tratatului de pace german, pornindu-se de la realitatea obiectivă a exis- . tentei celor două state germane.Ne pronunțăm, de asemenea, în favoarea propunerii privind convocarea unei Conferințe mondiale de dezarmare cu participarea tuturor statelor.

C. Mănescu a subliniat că este necesar ca O.N.U. să-și continue cu intensitate preocupările într-o problemă atît de importantă cum este întărirea suveranității permanente a popoarelor a- supra resurselor lor naturale, în același timp, dat fiind faptul că statele și națiunile nu trăiesc izolate unele de altele, ci sînt legate între ele prin mii de fire, cooperarea internațională activă, intensificarea legăturilor economice între state capătă o pondere crescîndă.Șeful delegației țării noastre a subliniat rolul ce revine O.N.U. pentru intensificarea cooperării economice și pentru sprijinirea multilaterală a țărilor în curs de dezvoltare. Experiența Republicii Socialiste România în domeniul construcției economice arată că efortul de mobilizare a tuturor resurselor sale naturale șl de muncă reprezintă baza pe care se pot asigura unei populații în creștere condiții de viață materiale și spirituale, demne de epoca noastră. Călăuziți de această concepție, noi am fundamentat creșterea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale prin politica de industrializare a țării.Dorința de pace care însuflețește guvernul nostru și ridicarea nivelului economic-al țării își găsesc una din expresiile lor în extinderea relațiilor economice ale României cu toate țările, indiferent de sistemul lor social-politic, în spiritul coexistentei pașnice.Există o legătură inseparabilă între preocupările guvernului nostru pe plan intern — care au ca obiectiv fundamental desfășurarea unei vaste opere de construcție so- cial-economică, ridicarea bunăstării poporului — și politica externă a României.Guvernul român acordă. în mod firesc, o atenție deosebită dezvoltării unor relații de bună vecinătate între statele din zona noastră geografică. Elementele pozitive intervenite în ultimii ani în relațiile interbalcanice ilustrează posibilitățile care s-ar fructifica printr-un tratat privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării pașnice.Pe ordinea de zi a actualei sesiuni figurează punctul „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd u- nor sisteme social-politice diferite“. Dezbaterea acestei probleme ar trebui, după părerea delegației române, să ducă la stimularea și conjugarea tuturor acelor tendințe pozitive care converg spre îmbunătățirea relațiilor de cooperare în Europa.Actuala sesiune a Adunării generale este în măsură, după părerea noastră, să treacă la elaborarea Declarației internaționale privind promovarea în rîndvtrile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.C. Mănescu a subliniat în încheiere hotărîrea guvernului Republicii Socialiste România de a-și aduce și în viitor — alături de celelalte țări socialiste, de toate statele iubitoare de pace — întreaga contribuție la normalizarea relațiilor internaționale, la afirmarea cauzei independenței și prosperității tuturor popoarelor, a păcii și libertății în lume.
*NEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în cadrul lucrărilor Comitetului pentru problemele sociale umanitare și culturale, au fost luate în discuție „măsurile în vederea accelerării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului“.în intervenția sa, reprezentanta țării noastre, Mia Groza subliniind că este în interesul tuturor popoarelor să fie asigurată respectarea drepturilor omului, a vorbit despre drepturile și libertățile fundamentale ale omului, reflectate în noua Constituție a Republicii Socialiste România.La 7 octombrie s-a întrunit, de asemenea, Comitetul O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice. în cadrul discuțiilor generale, a luat cuvîntul ambasadorul Mihail Hașeganu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la Ö.N.U., vicepreședinte al Comitetului, care a subliniat necesitatea elaborării unui instrument legal cu caracter obligator, a unei convenții sau unui acord internațional care să codifice principiile ce trebuie să guverneze ' activitatea spațială a statelor.
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MEXICO 8 (Ager-
18 luni de trata-

CIUDAD DE 
preș). — După 
five, S.U.A. și Panama au convenit 
asupra principiilor pe baza cărora 
va trebui revizuit vechiul acord cu 
privire la canalul Panama și înche
iat un nou acord.

Comunicatul oficial americano-pa- 
namez reprezintă o primă victorie a 
revendicărilor panameze legate de 
recunoașterea suveranității statului 
Panama asupra canalului. S-a con- • 
venii asupra faptului ca acordul din 
anul 1903 să fie înlocuit cu altul 
nou, din care să reiasă că S.U.A. 
recunosc suveranitatea statului 
panamez asupra întregii zone a ca
nalului și în care să fie prevăzut 
si termenul folosirii lui.

URUGUAY

joi

Măswi excepțiile 
împotriva actaiior 
immdtorești

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). 
Guvernul Uruguayan a anunțat
adoptarea unor măsuri excepționale 
împotriva extinderii mișcării revendi
cative a oamenilor muncii. A fost 
astfel interzisă orice propagandă 
orală sau scrisă în favoarea grevelor, 
autoritățile polițienești au fost împu
ternicite să suspende ziarele și să 
interzică reuniunile publice, să su
prime, dacă consideră necesar, liber
tățile publice și individuale, să de
porteze persoanele indezirabile din- 
fr-un loc în altul etc.

Convorbirile 
anglo-rhodesiene au eșuat

„De acord ca ne 
aflam în dezacord"LONDRA 8 (Agerpres). — Tratativele anglo-rhodesiene au eșuat, anunță agențiile de presă. Vineri după-amiază a între primul Harold Wilson, rhodesian, Ian căreia s-a făcut o ultimă încercare de a obține o soluție de compromis. După întîlnire, Smith a declarat : „Singurul punct asupra 
căruia am căzut de acord este că 
ne aflăm în dezacord“. La întrebarea unui ziarist dacă „acesta este sfîrșitul“, Smith a declarat : „Pentru moment da“.

avut loc o întîlnire ministru britanic, și primul ministru Smith, în cadrul

privind formarea guvernuluiBONN. 8 (Agerpres). — Tratativele privitoare-la formarea noului guvern vestrgerman au intrat joi în faza lor activă. Cancelarul Erhard și liderul partidului liber- democrat; Mende, s-àu întîlnit pentru a examina problemele în legătură cu reînnoirea coaliției guvernamentale. în același timp, președintele Uniunii creștin-demo- crâte, Adenauer, a fost primit de președintele R.F.G., Lübke.Agenția relevă, citind surse bine informate din Bonn, că liderii creș- 
tin-democrați au căzut de acord 
asupra menținerii lui Schroeder în 
funcția de ministru de externe, pu- 
nînd însă activitatea sa sub con
trolul strict al cancelarului. Este posibil, arată France Presse, ca el să fie secondat de un secretar de stat.La ultima întrunire a Comisiei

speciale a Uniunii creștin-demo- crate și Uniunii creștin-sociale, cancelarul Erhard a expus principiile de bază ale viitoarei politici externe a Bonnului. In expunerea sa, cancelarul s-a oprit mai seamă asupra a cinci puncte [. Mci- pale : relațiile cu Franța, Piața comună, politica față de Răsărit, . problema germană și problema N.A.T.O.

Corupție pe bandă

DISENSIUNI ÎNTRE COMPLICI
® Ministrul de interne congolez cere demisia lui Chombe 
• Lupte grele în jurul localității BarakaLEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). — Victor Nendaka, ministrul de interne al Congoului, fost adept al primului ministru Moise Chombe, a trecut la ataș împotriva șefului său, transmite agenția Reuter. Intr-o recentă ședință a parlamentului, așa-numita grupare a Frontului democratic congolez, tutelată de Nendaka, a citit un comunicat cerînd președintelui Kasavubu ca în cazul cînd actualul gtivern nu-și va prezenta demisia pînă la 20 octombrie, să fie demis, deoarece „și-a încheiatPe de altă presă anunță

fie demis, misiunea“, parte, agențiile de că în partea răsă-

riteană a Congoului continuă să se desfășoare lupte grele între forțele patriotice congoleze și trupele guvernamentale și de mercenari. A- cestea au lansat săptămîna trecută o ofensivă pentru recucerirea unor localități aflate sub controlul partizanilor. Din relatările corespondenților reiese că ofensiva a fost oprită de rezistența înverșunată a partizanilor. De mai multe zile, luptele se dau în jurul localității Baraka de pe malul lacului Tanganica, fără ca trupele guvernamentale să fi putut să-și continue înaintarea spre orașul Fizi, principalul lor obiectiv.

rulantă

SCURTE ȘTIRI
BONN. Avtnd tn vedere interesele 

politicii de destindere internațională, 
Danemarca nu dorește înfăptuirea 
planurilor de creare a forțelor nu
cleare multilaterale N.A.T.O., a de
clarat ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, P. I-Iaekkerup, intr-un in
terviu acordat unor ziariști la Ham
burg.

ROMA. Președintele Republicii Italia, Saragat, a primit joi seara Ia Palatul Quirinale o delegație a Comunității europene a scriitorilor. Din delegație a făcut parte și Titus Popovici, membru al Comitetului de direcție al COMES.

ției Unității Africane a anunțat vineri în capitala eliopiană că a fost realizată majoritatea de 2/s de voturi ale membrilor organizației, necesară deschiderii conferinței a- fricane la nivel înalt de la Accra, programată la 21 octombrie.
1

NEW YORK. Membrii Uniunii sindicale a muncitorilor din industria metalurgică de la uzinele metalurgice ale companiei „Chi- klop", „Blau Noks" si „Gesep" din statele Pennsylvania, Kentucky, Ohio, Virginia de vest și Indiana au declarat grevă. Cei aproximativ 18 000 de participanți la grevă cer satisfacerea revendicărilor lor economice conform prevederilor contractului general.

WASHINGTON, ta opt ore după internarea în spitalul naval din Bethesda (Maryland), președintele Johnson a fost supus unei intervenții chirurgicale în cursul căreia i-a fost extrasă vezica biliară. După operație, medicul personal al președintelui, dr. James Cain, a anunțat că „totul a decurs perfect iar în prezent Johnson se odihnește calm în camera post-operatorie".
BERLIN. In seara zilei de 7 

octombrie, a avut loc la Frie- 
drichstadtpalast din Berlin 
premiera spectacolului „Revis
ta dragostei", prezentat de 
Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" din București. Publicul 
berlinez a primit cu entuziasm 
spectacolul prezentat de ar
tiștii români.

BELGRAD. Petar Stambolici, președintele Vecei Executive Federale, a primit la 8 octombrie pe Alain Peyrefitte, ministrul informațiilor al Franței, care se află într-o vizită oficială în Iugoslavia.

PARIS. Joi după-amiază, minis
trul de finanțe al Franței, Valéry 
Giscard d’Estaing, a prezentat în 
Adunarea Națională proiectul de 
buget al țării pe anul 1966. Pro
iectul de buget prevede înlăturarea 
deficitului balanței de plăți ; veni
tul național urmează să crească cu 
4,5 la sută. Franța va cheltui, în 
scopuri militare, 20 la sută din bu
getul său pe 1966, cu aproape 6 
la sută mai mult decît cheltuielile 
militare de anul trecut.

MOSCOVA. Stația automată 
sovietică „Luna-7“ a atins supra
fața Lunii la 8 octombrie, orele 
01,8 minute și 24 secunde (ora 
Moscovei), în regiunea Oceanului 
Furtunilor, la vest de craterul 
Kepler. După corectarea traiecto
riei efectuată la 5 octombrie, în 
timpul zborului stației spre Lună 
au fost îndeplinite majoritatea 
operațiilor necesare pentru asele
nizarea lină pe suprafața ei. li
nele operații nu au fost îndepli
nite în conformitate cu progra
mul și necesită o prelucrare su
plimentară.

MOSCOVA. La 8 octombrie la Moscova a avut loc o întrevedere între Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Otto Krag, primul ministru al Danemarcei, care se află în vizită în U.R.S.S.

HANOI, ta invitația Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, la 8 octombrie a sosit la Hanoi o delegație a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar condusă de Jenö Fock, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.
ADDIS ABEBA. Un purtător de cuvînt al Secretariatului Organiza-

Acțiunile hotărîte de protest ale locuitorilor din orașele șl sa
in apropierea masivului Fujiyama împotriva efectuării de 
rachete de către un divizion de artilerie american au determl-

TOKIO.
fele situate
exerciții cu
nat comandamentul trupelor americane din Japonia să sisteze, începînd de 
joi, aceste exerciții.

„Pentru noi corupția este o problemă foarte gravă". Cel care afirmă aceasta este actualul prim-ministru al Vietnamului de sud, Nguyen Cao Ky, în- tr-un acces de sinceritate față de corespondentul revistei americane „Newsv/eek". Șirul nesfîrșit al scandalurilor provocate de corupția ofițerilor sud-vietnamezi vine în sprijinul afirmației făcute de generalul Ky. După răsturnarea lui Ngo Dinh Diem, cind toată puterea a revenit militarilor, iar durata medie a unui „guvern" saigonez n-a depășit 70 de zile, cele 43 de provincii ale Vietnamului de sud au rămas, de fapt, la discreția guvernatorilor militari. Din păcate, scrie „Newsweek", șefii provinciilor... mult prea frecvent se dovedesc fățiș corupți. La Cam unde S.U.A. cheltuiesc de dolari pentru a construi mare depozit de muniții, provinciei a fost recent deoarece s-a descoperit că cea speculă cu terenuri.Cazul cel mai recent este latat de ziarul „New York mes" din 5 octombrie, nent colonelul Chi din. sud-vietnameză, șeful provinciei Binhtuy, și un maior său, sînt acuzați de din fondurile alocate totalizînd 250 000 de cialitățile americane generalului Ky un dosar care conține o listă a sumelor delapidate. La rîndul său, Ky a adus o contraacuzație similară privind activitatea a doi americani însărcinați cu manevrarea fondurilor.Deocamdată guvernul Ky n-a luat nici o hotărîre, întrucît unul din ofițerii învinuiți se află sub „ocrotirea" generalului Co, prim- ministru adjunct și personalitate foarte influentă în regimul de la Saigon. Firește, relatează cores- , pondentul ziarului „New York Ti„> mes", ancheta — ținută de o săptămînă în secret — „a devenit o sursă de considerabile neplăceri politice atît pentru guvernul sud-vietnamez cit și cel american".

Ranh, milioane un șeful mutat, fă-
adjunct al delapidări de S.U.A., dolari. Ofi- au înmînat

re-Ti- Locote- armata

L SORESÇU

Cel mal lung pod din Finlanda, 
care unește orașul Helsinki de 
suburbia Lauttasaarl, dat recent 

in circulație

Cartea românească în Italia
(Urmare din pag. a I-a)Dintre prozatorii traduși în Italia .mai amintesc pe Zaharla Stahcu cu „Dulăii" și, în curs de apariție, „Pădurea nebună", „Florile pămîntului" și „Constantina" ; pe Jean Bart, din ale cărui opere se află în librării „Europolis" ; Ion Creangă e prezent cu „Soacra cu trei nurori" ; Titus Popovici cu „Străinul". Se intenționează ca, în următoarele luni, să se e- diteze un volum de Gala Galac- tion, Cezar Petrescu, „Nuvele" Marin Preda și „Groapa" Eugen Barbu.Dramaturgia românească cunoscptă amatorilor de teatru nu numai prin intermediul celebrelor personaje caragialești, ci și prin'piesele lui Mihail Se-

„Simfonia fantastică Petrescu, de de deeste

bastion — mai ales „Steaua fără nume", Alexandru Kirițescu prin „Gaițele", Alexandru Miro- dan prin „Celebrul 702", „Ziariștii", și „Șeful sectorului suflete"....Via San Nicolo da Tolentino, o stradă specific romană, cu case vechi, purtînd pe ziduri patina vremii. La nr. 50 își are sediul Asociația italiană pentru legăturile culturale cu Koscă- nia. Aici, prieteni ai țării noastre muncesc cu însuflețire pentru a populariza literatura românească în Italia. Prof. Romeo mi-a declarat că Asociația italiană pentru legăturile culturale cu România este bucuroasă că aduce o contribuție la cunoașterea culturii românești, care are azi în Italia un număr mereu crescînd de admiratori și prieteni.
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