
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚUVĂ!PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚUVĂ!

Galați

COTA OȚELULUI

Reportaj

de Paul ANGHEL

6 PAGINI - 30 BANI

Uriașa „seră" de 110 000 m.p. a laminorului de tablă groasă de la Galați. Se ailă aici în curs de montare numeroase utilaje 
tehnologice

Anul XXXV Nr. 6772

20 DE ANI DE LA CONFERINȚA

NAȚIONALĂ A P. C. R.

A.

Grigore COMARTIN 
rector al Școlii superioare de partid 

„Ștefan Gheorghiu

Sîmbătă 16 octombrie 1965

La Porțile de Fier

A fost montată prima 
celulă a batardoului

Constructorii sistemului hidroenergetic și 
de navigajie de la Porjile de Fier au termi
nat montarea primei celule a batardoului ce 
va devia apele Dunării, consemnînd astfel u- 
nul din cele mai importante evenimente pe
trecute pînă acum pe acest mare șantier al 
tării. Primul examen dat de constructori în 
fața puternicilor curenfi ai fluviului a fost tre
cut cu bine. în prezent se lucrează la cea 
de-a doua celulă a batardoului.

Marele șantier energetic a cunoscut în ul
timul timp o intensă activitate. Au fost des
chise două mari cariere pentru piatră, una pe 
valea Jidoștijei și alfa pe pîrîul Sf. Pefru. A 
fost construit, de asemenea, portul provizoriu 
care va deservi șantierul. Pentru curăfirea 
fundului albiei fluviului, a fost dragată o mare 
cantitate de aluviuni și au fost scoase la 
suprafajă epavele unor vase scufundate.

Prin fermele de animale

ale cooperativelor agricole

Vine iarna

V-AȚI PREGĂTIT?

și universalitate
Șerban CIOCULESCU

Se împlinesc douăzeci 
de ani de la Conferința 
Națională a Partidului 
Comunist Român din oc
tombrie 1945. în lumina 
marilor transformări so- 
cial-economice și politice 
petrecute în țara noastră 
în răstimpul acestor două 
decenii, a programului 
multilateral de dezvoltare 
a patriei elaborat dé Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
apare și mai clară însem
nătatea deosebită pe care 
a avut-o acest eveniment 
în viața partidului și a 
poporului nostru.

Importanța Conferinței 
Naționale a P.C.R. din 
1945 decurge din analiza 
științifică, multilaterală 
pe care a făcut-o asupra 
realității social-economice 
și politice din acel mo
ment istoric și formula
rea, pe această bază, a 
sarcinilor fundamentale 
ce reveneau partidului, 
poporului nostru în vede
rea consolidării regimului 
democrat-popular, reali
zării pînă la capăt a o- 
biectivelor primei etape a 
revoluției populare, pre
gătirii condițiilor pentru 
trecerea la etapa socia
listă a revoluției.

★
Conferința Națională a 

jP.C.R. a avut loc în peri
oada de intense lupte și 
prefaceri revoluționare, 
care a urmat insurecției 
armate din august 1944, 
organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român.

Trăsătura nouă și ca
racteristică pențru situa
ția politică din România 
era afirmarea și creșterea 
rolului conducător al par
tidului comunist în viața 
țării, discreditarea și izo
larea tot mai puternică de 
mase a partidelor reac
ționare burghezo-moșie- 
rești, unirea în jurul și 
sub conducerea P.C.R. a 
tuturor forțelor revoluțio
nare, democratice și pa
triotice hotărîte să lupte 
pentru completa nimicire 
a fascismului, făurirea 
unei democrații reale, 
consolidarea independen
ței naționale. Uriașul val 
revoluționar ce se ridica 
ÎÇ» întreaga țară a hotărît 
soarta bătăliei pentru pu
tere, impunînd la 6 Mar
tie 1945 instaurarea gu
vernului democratic de 
sub președinția Dr. Petru 
Groza, în care clasa mun
citoare avea rolul pre
cumpănitor. Raportul de 
forțe se schimba ireversi
bil în favoarea clasei 
muncitoare, a poporului.

Pierzînd bătălia pe tă- 
rîm politic, cercurile re
acționare grupate în jurul 
monarhiei și cu sprijinul 
imperialismului interna
țional își concentrau toate 
forțele pentru a Infringe 
puterea populară pe tărîm

economic, unde dețineau 
încă poziții dominante în 
industrie, comerț, bănci, 
în timp ce milioanele de 
muncitori și țărani mun
ceau cu eroism și abnega
ție pentru refacerea țării 
de pe urma distrugerilor 
războiului, moșierii și ma
joritatea capitaliștilor sa
botau producția prin toa
te mijloacele, agravînd și 
mai mult ruina și haosul 
lăsate de război și de ja
ful hitlerist.

în aceste împrejurări 
și-a deschis lucrările Con
ferința Națională a P.C.R., 
prima mare consultare li
beră a partidului, după 
mai bine de 20 de ani de 
ilegalitate.

Dovedind o înaltă clar
viziune politică, Conferin
ța a apreciat că în condi
țiile în care principala în
fruntare între forțele de
mocratice și reacțiune se 
deplasase în domeniul e- 
conomic, sarcina funda
mentală a partidului și a 
puterii populare era refa
cerea economică a țării, 
mărirea producției in
dustriale și agricole, a- 
ceasta reprezentînd pro
blema cheie, de care de
pindea însăși consolidarea 
politică a puterii popu
lare, mersul înainte al re
voluției.

îndreptînd eforturile în 
direcția refacerii indus
triei existente, a folosirii 
integrale a capacităților 
de producție, Conferința 
nu s-a limitat însă la in
dicarea acestor obiective 
de moment. Meritul ei is
toric constă în faptul că 
privind departe, în pers
pectivă, aplicînd creator 
învățătura marxist-leni- 
nistă la condițiile concre
te din țara noastră, a ori
entat dezvoltarea viitoare 
a României pe drumul 
industrializării.

în lucrările Conferin
ței și-a găsit o clară fun
damentare teoretică ne
cesitatea industrializării, 
ca singura cale care pu
tea să asigure lichidarea 
înapoierii economice, pro
gresul rapid și multilate
ral al întregii economii, 
dezvoltarea clasei munci
toare, înflorirea generală 
a țării, întărirea indepen
denței și suveranității na
ționale. Patriotismul în
flăcărat al comuniștilor, 
conștiința lor revoluțio
nară răzbat cu putere în 
vigoarea cu care au fost 
demascate, de la tribuna 
Conferinței, teoriile po
trivit cărora România a 
fost și trebuia să rămînă 
o țară „eminamente agri
colă“, furnizoare de pro
duse agricole pentru ță
rile dezvoltate industrial.

® Din 140 doar 36
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Gata cu jocul 1 începem lecțiile

Nu totdeauna aparatele 
de radio-recepție sînt 
respinse de organele co
merțului datorită defec
țiunilor de funcționare. 
Sînt și alte cauze. Din
tr-un registru al brigăzii 
de recepție a Ministerului 
Comerțului Interior, afla
tă chiar la uzinele „Elec
tronica" din Capitală, re
iese că numeroase apara
te nu ajung în rafturile 
magazinelor din vina unei 
întreprinderi de... mobilă. 
Pare neverosimil, dar a- 
ceasta este realitatea. Nu
mai în trimestrul III al 
acestui an, uzinei i-au 
fost respinse 72 de apa
rate pentru motivul că 
execuția casetelor livrate 
de IPROFIL-București la
să mult de dorit.

La prima vedere s-ar 
părea că sînt puține, dar 
pînă a se rotunji această 
cifră e o întreagă poves
te... Totul începe de la 
anumite practici inadmi
sibile care s-au statornicit 
în relațiile de colaborare 
dintre cele două între
prinderi. Am căutat să 
mergem 
relații.

— Nu 
despre 
ieri, de
ing. HERBERT RIESEN
BERG, șeful serviciului 
C.T.C. de la uzinele „E- 
lectronica“. Greutățile pe 
care ni le provoacă unita
tea nr. VI a IPROFIL- 
București persistă de mul
tă vreme. Casetele pe 
care ni le livrează au ade
sea lufturi la colțuri, rup
turi la rama frontală, lo
vituri. Numai într-o sin
gură zi — 5 octombrie 
— din 140 de casete „Se
lect II“ prezentate la re
cepție, nu au corespuns 
normei interne decît 36. 
Restul au fost refuzate.

Care este părerea con
ducerii unității nr. VI a 
IPROFIL din Capitală ?

— Față de anii trecuți, 
precizează șeful unită-

mult 
care

pe firul acestor

este o problemă 
care vorbim de 
azi — ne spune

ții, GHEORGHE NEAGOE, 
calitatea casetelor s-a 
îmbunătățit considerabil. 
Personal, nu găsesc nici 
un motiv pentru ca uzina 
„Electronica" să fie ne
mulțumită. Micile defecte 
apărute la recepție sînt 
remediate pe loc, în uni
tatea noastră. De altfel, 
acestea-s lucruri 
prea mărunte, din
nici n-ar trebui să ne fa
cem bătaie de cap.

Dintr-un asemenea răs
puns se desprinde cit se 
poate de limpede menta
litatea ciudată a unui 
conducător de unitate în 
ce privește calitatea pro
duselor. E stăpînit parcă 
de un reflex de a privi 
numai înapoi, de a com
para calitatea unilateral, 
numai prin prisma rezul
tatelor față de anii tre- 
cuți. El pierde din vedere 
cerințele, exigențele me
reu crescînde ale cumpă
rătorilor. Dacă defectele 
semnalate — zgîrieturi 
pronunțate, crăpături, pe
te — sînt lucruri atît de 
mărunte, cum ar trebui să 
arate, din punctul său de 
vedere, un produs neco
respunzător? Oare în u- 
nitatea pe care o conduce 
calitatea trebuie să fie a- 
preciată după cu totul 
alte criterii decît cele din 
întreprinderea benefi
ciară ?

După cum am putut 
constata, conducerea uni
tății își are prozeliții ei. 
Aceeași mentalitate con
cesivă față de calitatea 
produselor, de automulțu- 
mire, stăruie și în activi
tatea celor de la serviciul 
de control tehnic. Pe pro
duse cu defecte vizibile 
este aplicată cu multă 
ușurință ștampila „C.T.C.“.

— Ce vă determină să 
treceți cu vederea aseme
nea defecte ? l-am între
bat pe controlorul MA
RIN GOGOȘEREANU.

Ioan ERHAN

(Continuare 
în pag. a V-a).

rile de dale — acesta este un ade
văr elementar.

Cultura nu este un lux și nici o 
corvoadă. Greșesc cei care consideră 
ceea ce depășește cadrul preocupă
rilor profesionale imediate drept un 
domeniu de aventură nelămurit și în
chis. O asemenea eroare se repercu
tează, în cele din urmă, chiar asu
pra posibilităților de menținere în 
propria specialitate. Există desigur și

A munci temeinic și cu spor este 
una din marile bucurii ale vieții, unul 
din mijloacele cele mai sigure de pre
zervare a tinereții sufletești și fizice, 
din care rezultă sentimentul, atît de 
necesar existentei, de încredere în 
forjele proprii și, mai departe, acela 
de încadrare în suflul colectivității. 
Fără îndoială, atunci cînd privim 
opere de arfă sau numai de meșfeșu- 
gărie din trecut, opere adesea ano
nime, dar care se înconjoară singure 
parcă în aura specifică a oricărui lu
cru bine făcut, înfelegem mîngîierea 
și imboldul pe care autorul lor tre
buie să le fi simțit, în vremuri care 
nu încurajau desăvîrșirea material- 
spirituală a individului anonim.

Bucuria care va fi stăpînif acele 
minfi prodigioase ale savanfilor din- 
tr-un trecut mai apropiat, pe care-i 
numim umaniști, bucurie a lucidității 
și a triumfului asupra ignorantei și 
spairpei, ne apare cu afît mai de în
țeles. Acești oameni puternici care 
au crezut în capacitățile mintii umane 
de a stăpîni, prin efort disciplinat, 
fainele firii, sînt nobili strămoși ai so
cialismului. Moștenim de la ei cute
zanța gîndirii, chipul omului trăitor 
și înfăptuitor în prezent, dar preocu
pat deopotrivă de întruchipările vii
torului. Iar viitorul ni se vestește azi 
cu mari dezvăluiri științifice și cu alte 
capitale cuceriri tehnice, cărora iner
tia nu le mai poate opune metere
zele secolelor. Insă același viitor în
carcă destinul omenesc cu foarte 
grele răspunderi, colective și indivi
duale, ridică noilor generații pro
bleme ce nu se mai pot soluționa la 
scara personală. Una dintre acestea, 
și de care va depinde fericirea per
sonală a fiecăruia, în cadrul colecti
vității, este problema locului în mun
că a noului venit, pe care societa
tea se pregătește să-l educe atît 
conform nevoilor ei, cîf și normelor 
unei existențe prospere și asigurate. 
Treapta elementară a calificării în
cepe astăzi să se numească specia
lizare. Agricultura științifică, produc
ția industrială complexă, mecanis
mul administrativ dezvoltat pretind 
imperios cadre specializate, ca și 
toate celelalte ramuri ale activității 
publice.

Sub această lumină privim uriașa 
dezvoltare și ramificare a învățămîn- 
tului în țara noasfră, sutele de mii 
de absolvenți de toate gradele care 
vin să se adauge, în fiecare an, for
țelor vii angajate în bătălia împlini
rii noastre socialiste. Suplețea proce
deelor îngăduie continua ridicare a 
calificării, școlarizarea la toate vîrste- 
le, abordarea tuturor formelor de în- 
vățămînt, în vederea creării unui ni
vel general cîf mai înalt și eficient. 
Dacă însă noțiunea de specializare 
implică selecție, deci eliminarea a 
orice iese din cadrul ales și dacă ți
nem seama, în același timp, de cită 
diversitate de noțiuni se leagă însu
șirea unei culturi generale, atunci în
țelegem și impasul care se poate ivi 
cînd insul social lasă întreaga muncă 
a propriei culturalizări pe seama șco
lii. Căci este foarte greu să cores
punzi profesional, în orice domeniu, 
cînd nu stăpîneșfi instrumentele de 
cunoaștere a vieții, iar această cu
noaștere nu poate fi integral cuprin
să în cercurile, oricît de largi, ale 
unei specialități. Bagajul inițial al 
școlii nu poate fi afîf de bogat încîf 
să dispenseze pe cineva, pentru fot 
restul vieții, să-și continue acumulă-

(Continuare în pag. a V-a)
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Corespondență 
din Tanzania

în laboratorul de hidraulica construcțiilor al Institutului de studii șl cercetări hidro
tehnice din Capitală

. 1

TELEGRAMĂ

na umoja“
Dar Es Salaam. Am sosit 

sub soarele ecuatorial al Tan
zaniei tocmai în ziua cînd 
noul parlament al țării ținea 
prima sa sesiune. Venind de 
la Cairo, avionul în care ne 
aflam a făcut o escală la Nai
robi, capitala Kenyel. Pe pistă 
se afla un mare avion de pa
sageri al companiei engleze 
BOAC. Călătorii coborîseră să 
ia răcoritoare, doar unul singur
— după cum aveam să aflăm 
cu o zi mai tîrziu — a refuzat 
să se dea jos. Numele său : 
Ian Smith, primul ministru al 
Rhodesiei, aflat în drum spre 
Salisbury, reîntors de la trata
tivele eșuate cu guvernul bri
tanic.

După un zbor în decursul 
căruia am avut senzația că 
putem atinge cu mîna culmile 
răcoroase pline de zăpadă ale 
masivului Kilimandjaro — 6 010 
metri — avionul ne-a lăsat la 
Dar Es Salaam, capitala Tan
zaniei.

Tanzania — țara care uneș
te laolaltă fosta Republică' 
Tanganika și insula Zanzibar
— cuprinde în hotarele ei o 
parte din cei mai înalți munți 
ai Africii, Kilimandjaro, și din 
lacul care se situează pe lo
cul doi din lume ca adîncime 
și opt ca mărime — Tangani
ka. Datorită marilor diferențe 
de sol, climatul este variat. 
Aici, în orașul dominat de un 
aeroport impozant și de o ve
getație luxuriantă, tonul îl dă 
umezeala, prietena țînțarilor. 
încercăm să dormim sub o 
plasă în care abia pătrund a- 
dierile unui ventilator neobo
sit. Orașul te impresionează' 
plăcut nu numai prin pitoresc, 
dar și prin curățenia și ordi
nea lui.

Sergiu FARCĂȘAN 
Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a V-a) ’

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.C.R.

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului 

Adunării Populare, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, al în
tregului popor bulgar și al nostru personal, vă mulțumim cordial pentru caldele 
salutări și urări tovărășești, pe care ni le-ați trimis cu ocazia celei de-a 21-a ani
versări a revoluției socialiste în Bulgaria.

Folosim acest prilej pentru a vă încredința din nou că poporul bulgar acordă 
o înaltă apreciere relațiilor prietenești și prieteniei sincere care leagă de veacuri 
cele două popoare ale noastre frățești și vecine. Vizita delegației de partid și guver
namentale române în țara noastră a fost o nouă expresie strălucită a acestei prie
tenii. Republica Populară Bulgaria va depune și în continuare eforturi pentru lăr
girea colaborării politice, economice și culturale cu Republica Socialistă România, 
care corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor bulgar și român, pentru 
unitatea și coeziunea țărilor socialiste, pentru triumful socialismului și comunis
mului.

Vă dorim dv. și poporului frate român 
rea construcției socialismului în țara dv., în 
Balcani și în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al C.C. al P.C.B.

Președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Bulgaria

noi și mai mari succese în desăvîrși- 
lupta pentru pace și colaborarea în

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria
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La început de an

in invătămîntul

de partid
Pentru a 15-a oară

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — 
Săptamîna aceasta și-a deschis 
cursurile pentru a 15-a oară Uni
versitatea serală de marxism-leni
nism de pe lingă Comitetul regio
nal Cluj al P.C.R. In afară de 
vechile secții — de economie, filo
zofie și istorie, în cadrul universi
tății va mai funcționa în acest an 
și o secție nouă—de construcție de 
partid, la care s-au înscris acti
viști de partid și ai organizațiilor 
de masă, secretari ai organizațiilor 
de partid din întreprinderi și in
stituții. Filialelor din Dej, Huedin 
și Turda ale universității li s-au 
mai adăugat anul acesta încă două: 
la Zalău pentru probleme de eco
nomie și la Năsăud pentru studiul 
istoriei.

Prima parte a anului școlar va 
fi consacrată studiului documente
lor Congresului al IX-lea al P.C.R. 
în scopul aprofundării primei teme 
prevăzute în program — „Indus
trializarea socialistă — obiectiv 
central al politicii economice a 
partidului“ — studenții au audiat 
consultația dată de conf. univ. Au
rel Negucioiu, decan al Facultății 
de științe economice a universității 
„Babeș-Bolyai“.

Ce întreprinde punctul 

de consultații

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Peste 1 300 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Șantierul naval 
Galați, înscriși în diferite cercuri 
și cursuri ale învățămîntului de 
partid, au început zilele acestea 
studiul documentelor Congresului 
al IX-lea al partidului.

In sprijinul cursanților, la punc
tul de consultații organizat pe șan
tier se desfășoară o intensă activi
tate. Colectivul punctului, format 
din 43 de tovarăși cu o bună pre
gătire politico-ideologică, asigură 
zilnic consultații individuale. Au 
fost programate, de asemenea, ex
puneri ale unor specialiști asupra 
sarcinilor ce revin colectivului șan
tierului în noul cincinal. Trezesc 
interes graficele sugestive expuse 
aci, reprezentînd principalele di
recții de dezvoltare a României so
cialiste în următorii 5 ani, precum 
și expoziția de fotografii și machete 
îhfățișînd dezvoltarea șantierului 
naval. Recent punctul de consulta- 
ții a organizat pe secții un intere
sant concurs „Cine știe, răspunde", 
avînd ca temă Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al partidului 
și Constituția Republicii Socialiste 
România, la care au luat parte nu
meroși muncitori, ingineri și tehni
cieni, cursanți și propagandiști în 
învățămîntul de partid.

Un eveniment 
memorabil 
in viața țării

(Urmare din pag. I)

„împotriva acestor teoreticieni re
acționari, care căutau să facă din 
țara noastră un apendice al marilor 
state industriale — se spunea în 
Raportul Politic al Comitetului 
Central prezentat la Conferință 
de către Gh. Gheorghiu-Dej — 
ne-am ridicat dintotdeauna noi, 
marxiștii, comuniștii, susținînd 
că progresul țării noastre este în 
directă și nemijlocită legătură cu 
progresul industrializării țării și că 
de tăria industrială a țării depinde 
în mare măsură însăși indepen
dența statului nostru“.

Direcția principală a acțiunii de 
industrializare trebuia să fie re
facerea și dezvoltarea industriei 
grele. O industrie grea puternică 
— sublinia Conferința — constituie 
pivotul în jurul căruia întreaga 
economie a țării se va dezvolta în 
condiții noi. Ea pune în valoare 
bogățiile solului și subsolului, de 
pe urma dezvoltării industriei gre
le și în legătură cu ea se refac și 
cresc ramurile industriale existen
te și apar altele noi, se dezvoltă 
transporturile, fără de care nu se 
poate desfășura viața economică 
modernă, agricultura este înzestra
tă cu mașinile și uneltele necesare 
în vederea ridicării producției și 
productivității muncii. Dezvoltarea 
industriei. grele deschide posibili
tățile cele mai largi pentru utili-

Vizitatori la Palatul Mogoșoaia Foto : Gh. Vințilă

PE URMELE 1JlNEl1 SCRISORI

Elena Mihăilescu din 
Olănești a adresat redac
ției o scrisoare în care 
arăta că a fost transfe
rată, fără să i se fi cerut 
consimțămîntul, la T.A.P.L. 
din Rm. Vîlcea, pe un 
post... inexistent. Scrisoa
rea a fost trimisă Consi
liului local al sindicatelor 
Rm. Vîlcea, care a răs
puns ziarului că sesizarea 
este jusță, dar situația 
nu se poate rezolva de
cît „pe plan regional".

înainte de a vedea cum 
s-au petrecut lucrurile, 
trebuie să facem o paran
teză și să ne referim la 
unele coincidențe legate 
de un anume Liciu Fișcu. 
După ce a schimbat un 
șir cam lung de locuri de 
muncă, acesta a ajuns la 
Sfatul popular al orașului 
Olănești. L-au cîntărit cei 
de la sfat dintr-o privire : 
le-a făcut impresia unui 
om energic. Unde mai pui 
că era și pregătit — po
seda o diplomă de absol
vire a școlii medii tehnice 
metalurgice din Craiova.

Ce căuta metalurgistul 
cu diplomă într-o între
prindere de gospodărie 
comunală, de ce nu se 
ducea să lucreze în spe
cialitatea lui ? Cei care 
l-au angajat nu și-au pus 
asemenea întrebări. I-au 
încredințat pe rînd cîteva 
posturi la Sfatul popular 
Olănești, iar de anul nou 
1965 — postul de conducă-

tor tehnic al subunității O- 
lănești a întreprinderii in- 
terraionale de gospodărie 
comunală, din Rm. Vîlcea- 

Coincidența face — o 
primă coincidență — ca 
în subunitatea condusă 
de el să lucreze, ca dacti
lografă, Elena Mihăiles
cu. Printr-o altă coinci
dență, ea află că diploma 
lui Fișcu este plăsmuită. 
Ea se adresează procu
raturii, se deschide o an
chetă. Ies la iveală lucruri 
stranii : diploma seria 
2 093 din 1953 fusese eli
berată nu lui Liciu Fișcu, 
ci altcuiva. Cît privește 
numele conducătorului 
tehnic al subunității Olă
nești, el nu figurează de
loc în matricolele școlii.

în timp ce se făceau 
cercetări, iar impostorul 
continua să ocupe postul 
de conducător tehnic al 
subunității Olănești, a in
tervenit următorul fapt.

Activitatea hotelieră a 
trecut de la întreprinderea 
interraională de gospo
dărie comunală la Direc
ția comercială regională, 
în această împrejurare 
s-a stabilit că un post 
tehnic-administrativ va fi 
transferat de la întreprin
derea 
T.A.P.L. Rm. Vîlcea. Care 
să fie 
Aici e aici. Coincidența 
face ca să fie propus spre 
transferare tocmai pos
tul... Elenei Mihăilescu, cu

interraională la

însă acest post ?

RAID-ANCHETĂ Practica viitorilor mecanizatori TEATRE
XI

CUM II INSTRUIȚI AZI,
A

AȘA îl VEȚI AVEA MIINE
15 000 de elevi ai anului III de la cele 14S școli profesionale de 

mecanici agricoli din întreaga țară și-au început acest an școlar pe 
ogoarele unităților agricole socialiste. Timp de 45 de zile, ală
turi de mecanizatori cu experiență, ei vor adăuga cunoștințelor 
dobîndite la cursuri, deprinderi practice necesare viitoarei lor me
serii. Cum se desfășoară practica mecanizatorilor de mîine ? Cum 
sînt îndrumați de cadrele didactice și de specialiștii din unitățile 
agricole socialiste ? Iată constatările unul raid-anchetă întreprins de 
corespondenții noștri în regiunile Iași, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Suceava.

Cei mai tineri membri 
ai familiei

în această perioadă de muncă in
tensă pe ogoare, familia mecanizato
rilor din regiunea lași s-a mărit cu 
încă aproape 1 000 de membri. Sînf 
elevi aparfinînd celor 8 școli profe
sionale de pe lîngă S.M.T.-urile lo
cale. Ei se bucură de atenfia și grija 
tuturor. Tov. ing. Constantin Pricop, 
șeful serviciului regional S.M.T,, ne-a 
relatat că, la începutul perioadei de 
practică, atîf în școli, dar mai ales 
la S.M.T.-uri, elevii au primit expli
cații amănunțite asupra lucrărilor pe 
care urmau să le execute, In concor-

persoană cu tot, adică al 
celei care denunțase fal
sul săvîrșit de Fișcu. O 
altă coincidență : propu
nerea au făcut-o tot cei 
care l-au numit pe Fișcu 
conducător de subunitate.

Ce s-a întîmplat mai 
departe ? Fișcu a fost, fi
rește, scos din muncă și 
deferit justiției. Dar lan
țul „coincidențelor" conti
nuă. T.A.P.L. Rm. Vîloea, 
deși a acceptat transferul 
postului, nu acceptă 
transferul Elenei Mihăiles
cu. Să nu i se ia în nume 
de rău : în postul respec
tiv a angajat pe altcine
va. Trebuie să precizăm 
că această poziție con
travine reglementărilor în 
vigoare. Preluînd postul, 
T.A.P.L. era obligat să-i 
asigure încadrarea.

Dezarmată în fața aces
tei avalanșe de coinci
dențe care o lăsaseră de
ocamdată fără slujbă, 
Elena Mihăilescu a scris 
„Scînteii". „Așa-zisul meu 
transfer a fost ilegal, a- 
buziv — apreciază ea, 
pe bună dreptate. La Olă
nești nu mi s-a cerut con
simțămîntul pentru trans
fer, la Rm. Vîlcea nu mi 
s-a asigurat postul la 
T.A.P.L. Și într-un caz șl 
în celălalt au fost încăl
cate prevederile Codului 
Muncii". S-a săvîrșit deci 
un abuz. Un om a fost 
pus pe drumuri, trimis de 
la Ana la Caiafa.

In urma sesizărilor Ele
nei Mihăilescu, direcția 
comercială regională, că- 
utînd să rezolve 
cerut printr-o 
T.A.P.L.-ului Rm. 
s-o încadreze 
post corespunzător. 
T.A.P.L. a refuzat.

Cum s-a sfîrșlt poves
tea acestui abuz, care a 
durat cîteva luni ? Intere- 
sîndu-ne Ia Consiliul sin
dical regional Argeș, am 
aflat că, în cele din urmă, 
Elena Mihăilescu a primit 
un post în rețeaua hoteli
eră. Cu alte cuvinte, lu
crurile s-au terminat cu 
bine. Dar mai puțin bine 
arată toată această po
veste încîlcită, care a pri
cinuit atîtea necazuri unui 
om. întrebarea este : Cine 
se face efectiv vinovat de 
abuzul săvîrșit și de ter
giversarea rezolvării a- 
cestui caz ?

Cît privește răspunsul

cazul, a 
adresă 
Vîlcea 
într-un 

Dar

I
I
I

danță cu programa de practică, au 
făcut cunoștință cu mecanizatorii ală
turi de care au fost repartizați să 
lucreze în brigăzile de cîmp, au 
participat la instructaje de protecție 
a muncii. Un fapt demn de reținut ; 
el au fost repartizați la brigăzile unde 
condițiile bune de muncă le dau po
sibilitate să participe direct la pro
cesul de producție agricolă, să lu
creze alături de ceilalți membri ai 
brigăzilor de tractoare.

Experiența anilor trecuți, a etape
lor anterioare de practică, arată că 
programul practicii și scopul instruc- 
tiv-educafiv urmărit se realizează 
dacă școlile și unitățile productive 
pregătesc din timp condiții favora
bile pentru activitatea elevilor pe 
ogoare. în regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară, de exemplu, au fost 
asigurate tinerilor condiții corespun
zătoare de cazare și de hrană, nu
meroase cadre didactice de specia
litate, conducători ai unităților agri
cole, mecanizatori fruntași se ocupă 
îndeaproape de tineri, le explică 
natura lucrărilor ce se execută, mo
dul cum trebuie reglate și întreținute 
mașinile agricole etc. Și în regiunea 
Suceava, specialiștii ogoarelor îndru
mă munca elevilor, îi ajută să se fa
miliarizeze cu meseria aleasă. La 
S.M.T. Bucecea, bunăoară, 6 elevi 
practicanți au fost încredințați mais
trului Ion Gavrll, șeful brigăzii de 
tractoare care lucrează acum pe o- 
goarele cooperativei agricole de 
producție din comuna Cucorăni. El 
nu e numai un priceput mecanizator 
ci are și o bogată experiență de 
muncă cu tinerii. Toți tractoriștii din 
brigadă au făcut practică, pe cînd 
erau elevi, sub supravegherea lui.

Și la Glodeni — raionul Tg. Mu
reș, Filpișul Mare — raionul Reghin, 
S.M.T. Coțușca — raionul Botoșani, 
Holboca — raionul lași, se constată 
grija cuvenită pentru ca pregătirea 
elevilor să dea roade bune.

Practică la... descărcat 
lemne

Există însă și unități agricole unde 
practica viitorilor mecanizatori a fost 
lăsată la voia întîmplării, La brigada 
a 15-a de tractoare de la S.M.T. III- 
șești, aflată pe ogoarele cooperativei 
agricole de producție Stroești, raio
nul Gura Humorului, au fost reparti-
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liul local al sindicatelor 
din Rm. Vîlcea, care ne-a 
comunicat că „problema 
îl depășește", se 
ne o precizare : < 
chiar că problema îl „de
pășea", nil era firesc să 
fi
anume a întreprins pentru 
ca lucrurile să avanse
ze în direcția rezolvării 
juste a acestui caz ?

mecanici agricoli din Salcea. Ne sur-

M. ILIUȚ

prinde faptul că nu-i găsim la lucru.
— Nu-i puteți vedea, ne spune 

Mihai Tocilă, șeful brigăzii. Tocmai 
ne-au sosit piște lemne și l-am tri
mis să le descarce.

Interlocutorul nostru ne furnizează 
și alte amănunte demne de reținut. 
Unul dintre elevi are ca program zil
nic... curățenia sediului brigăzii, re
pararea gardurilor, aprovizionarea 
brigăzii cu alimente etc.

Șeful brigăzii de tractoare care de
servește cooperativa agricolă de pro
ducție Vlădeni, regiunea lași, Vasile 
Bunduc, a avut alte „inițiative”. El nu 
i-a oprit pe toți practicanții la între
ținerea sediului, ci i-a repartizat pe 
lîngă unii mecanizatori. Dar în ce 
scop ? Ca să le fie de ajutor la... cu
rățatul și ștersul tractoarelor. Cam la 
fel s-a procedat și la brigada de 
tractoare a S.M.T. Holboca, ce deser
vește cooperativa agricolă de pro
ducție Movileni. Cum de nu s-bu se
sizat conducerile școlilor respective, 
conducerile S.M.T.-urlInr, că practica 
elevilor în aceste unități s-a transfor
mat într-un fel de corvoadă gospo
dărească !

Controlul pe teren 
nu înseamnă „apelul“ 
elevilor

E de la sine înțeles că desfășura
rea practicii trebuie să facă obiectul 
unui control foarte riguros și exigent. 
Se întîmplă însă ca acest control să 
se facă superficial, în ’ fugă. Cadrele 
didactice de la Școala profesională 
de mecanici agricoli din Reghin, bu
năoară, se deplasează pe ogoare cu 
mașinile care aprovizionează brigă
zile de tractoare cu carburanți și lu- 
brifianți. în scurtul răgaz cît acestea 
staționează la fiecare brigadă, îndru
mătorii de practică abia au timp pen
tru „apelul" elevilor aflați acolo.

Pe alocuri, forurile de resort — 
conducerile școlilor și S.M.T.-urilor — 
consideră că s-au achitat de orice 
obligație încredințînd pe elevi unor 
șefi de brigadă sau mecanizatori 
și nu se mai interesează dacă și ce 
lucrează acești elevi, ce fel de prac
tică fac. Din această cauză, mulți 
elevi execută o lucrare sau alfa la în- 
fîmplare, fără legătură cu noțiunile 
primite la cursuri. La brigada a 18-a 
de mecanizatori din comuna Poarta, 
raionul Reghin, elevii au lucrat la 
semănat și arături fără să primească 
vreo explicație cu privire la folosi
rea mașinilor, reglarea și întreținerea 
lor, timpul optim de execuție ș.a. Or, 
asemenea explicații fac parte inte
grantă din programul - de practică,, 
Nici procedeul încetățenit la brigada 
de mecanizatori din Vălenii de Mu
reș, de a folosi pe elevi în majori
tatea timpului la o singură lucrare —- 
recoltatul porumbului de siloz — sau 
la transportul produselor nu înseam
nă o bună valorificare a timpului.

Practica pe cgoare nu este 
etape ale procesului de învățămînf din școlile agricole. Conținutul ei, 
nivelul la care se desfășoară, eficiența cu care se soldează trebuie să 
constituie obiectul unei preocupări constante din partea școlilor. Cît 
privește unitățile agricole socialiste, lor le revine rolul decisiv în ce 
privește familiarizarea efectivă a elevilor cu mașinile și lucrările agri
cole, înarmarea lor cu cunoștințele necesare. Nu trebuie uitat faptul că 
unitățile agricole sînf ele însele interesate, în primul rînd, ca practica 
să nu se transforme într-o simplă formalitate. Elevii de azi sînt meca
nizatorii de mîine. Așa cum îi pregătesc azi, așa îi vor avea mîine.

Manele CORCACI, Lorand DEAKI, 
Nistor ȚUICU

mai puțin importantă decît celelalte

• Teatrul de Operă și Balet : 
ORFEU — 19,30.
©Teatrul de stat de Operetă: 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie: TROILUS 
ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : NIMIC NU SE 
PIERDE, DRAGUL MEU — 19,30 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A): 
INTRIGA ȘI IUBIRE — 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru): ANTIGONA (premie
ră) — 20, (sala Studio) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul Mic : CINCI SCHITE 
și CINTAREAȚA CHEALĂ — 20.
• Teatrul ' ,,Barbu Delavrancea" 
(în Sala Palatului) : IUBESC PE 
AL 7-LEA — 19,30, (la sediu) : SE 
CAUTA UN MINCINOS — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : ClN- 
TAREȚUL TRISTEȚII SALE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
BĂIATUL ȘI VINTUL — 16.
O Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : CU MUZI
CA... E DE GLUMIT — 20. ÿi
• Circul de stat : O SEARS -LA 
CIRC — 20

TELEVIZIUNE
o 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
© 19,20 — Știți să desenați, copii? : 
„O întîmplare închipuită" © Fil
mul „Wilhelm Tel!" (I) : „Stîn- 
cile" © 20,00 — Tele-encfclopedie 
© 21,00 — Maeștrii genului
scurt : ION SLAVICI ® 21,50 —
Filmul „Sfîntul" (al doilea epi
sod) © 22.40 — Muzică ușoară in
strumentală © 23,15 — Jurnalul 
televiziunii (II), Sport și Buleti
nul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
© CARTIERUL- VESELIEI J ’ Pa
tria — 9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,15. 
fi ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : București — 
9,15; 11,30; 13,45: 16;30; 18,45; 21,
Feroviar — 9: 11,15; 13,45: 16;
18,30: 21, Flamura — 9,15; 11,30: 
13,45; 16. 18,15: 20,30, Excelsior — 
9.30: 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45 (la 
toate completare Prima zi).
0 JUDEX: Capitol-,—> 9,30; 11,45: 
14; 16,30: 18.45: 21, Luceafărul — 

'9,15: 'li;,30r 13',45: 16. ’
© DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop ; Republica — 
îl,'45; 1'1,15: Î3‘,45;‘16;15:'13.45: 21.15. 

■Festival -(completare Știință și 
tehnică nr. 14) — 9: 11,30; 13,45; 
16,15; 18.45: 21.15.
« CEI MAI FRUMOȘI ANI - ci
nemascop : Luceafărul —, 18.15;
20.30.
A CAMERA IN FORMĂ DE ,,L" : 
Melodia — 9; 11,30; 14: 16,30: 19;
21.30, Modern — 9: 11,30; 14: 16,30; 
19; 21.30.
<n PINÄ LA ORAȘ NU E DE
PARTE; Victoria (completare 
Cine a luat pelicanii?) — 10; 12; 
14: 16; 18,15; 20.30
fi LOCOTENENT CRISTINA : 
Central (completare La carnaval) 
— 9,30; 11,45; 14: 16.15; 18,30: 20,45. 
0 LALEAUA NEAGRĂ - cine
mascop : Lumina (completare VI- 

și guver- 
Socialiste 

.) — 9,30; 11,45: 
31. Flbre’asca 

cap) —

zarea întregii forte de muncă a po
porului și crearea bogățiilor nece
sare refacerii și progresului tării, 
îmbunătățirii condițiilor de viată 
materiale și culturale ale oameni
lor muncii de la orașe și sate.

Ca o parte integrantă a politicii 
duse de partid pentru înflorirea e- 
conomică a patriei noastre, pentru 
asigurarea unei vieți civilizate pînă 
în cel mai îndepărtat cătun, Con
ferința Națională a P.C.R. a formu
lat sarcina electrificării țării prin 
punerea în valoare a tuturor re
surselor energetice.

De la tribuna Conferinței a ră
sunat cu o mare forță mobilizatoa
re chemarea adresată de partidul 
comunist tuturor forțelor democra
tice și patriotice de a se uni tot 
mai strîns în lupta pentru apărarea 
și dezvoltarea cuceririlor obținute, 
pentru o deplină democratizare a 
țării. în vederea realizării acestor 
obiective, Conferința a trasat ca 
sarcină de prim ordin întărirea 
Frontului Unic Muncitoresc, în
chegarea unității politice depline a 
clasei muncitoare. Tocmai o ase
menea unitate — sublinia P.C.R. 
— asigură clasei muncitoare posi
bilitatea de a-și realiza menirea ei 
istorică, de a fi hegemon al mase
lor largi populare pe drumul con
solidării libertății dobîndite, pe 
drumul socialismului.

Conferința Națională a P.C.R. a 
manifestat o preocupare deosebită 
pentru întărirea continuă a alian
ței, făurite în focul reformei a- 
grare, dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, ca temelie 
trainică a puterii muncitorești-ță- 
rănești, ca o condiție hotărîtoare 
pentru desăvîrșirea revoluției bur- 
ghezo-democratice și trecerea la 
realizarea sarcinilor etapei noi, so
cialiste.

Partidul comunist a sesizat 
încă din acea etapă că sta
tul democrat, reprezentînd pu
terea muncitorească-țărănească, 
era un instrument principal în 
rezolvarea diferitelor sarcini, care 
apar pe parcursul revoluției popu
lare, în îndrumarea tuturor sec
toarelor economiei naționale, în 
organizarea învățămîntului și cul
turii puse în slujba poporului, o 
importantă mare avînd pentru acea

perioadă funcția lui de apărare a 
cuceririlor revoluției populare îm
potriva uneltirilor reacțiunii.

Subliniind că pentru înfăptuirea 
programului de refacere și întă
rire a economiei nationale trebuie 
să se pornească de la folosirea re
surselor interne ale tării, de la 
exploatarea lor rațională și pro
movarea capacității creatoare a 
oamenilor muncii, Conferința Na
țională a P.C.R. a arătat totodată 
necesitatea colaborării pe bază de 
reciprocitate cu orice stat, intere
sat în strîngerea și dezvoltarea 
schimburilor, a legăturilor de co
operare în domeniul economic-cul
tural.

★
Izvorîte din situația reală a so

cietății noastre în acea etapă de 
dezvoltare și exprimînd năzuin
țele, gîndurile oamenilor muncii 
de la orașe și sate, sarcinile puse 
de partid în octombrie 1945 au 
fost însușite cu entuziasm de ma
sele cele mai largi. Lupta lor 
pentru îndeplinirea acestor sar
cini a asigurat consolidarea con
tinuă, politică și economică, a 
regimului democratic și întări
rea rolului conducător al parti
dului, izolarea de mase a partide
lor reacționare, care în alegerile 
din 1946 au suferit o înfrîngere 
zdrobitoare. Unirea celor mai largi 
mase ale poporului sub conducerea 
partidului a făcut să se ajungă 
în anii ce au urmat la acel sta
diu al raportului de forțe, care a 
permis înlăturarea ultimilor re
prezentanți ai claselor exploata
toare în guvern și a monarhiei, cu
cerirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare și instaura
rea dictaturii proletariatului, tre
cerea la construirea socialismului.

Astăzi, socialismul este pe de
plin și definitiv victorios în țara 
noastră, rodind bogat în toate do
meniile vieții economice, sociale. 
De la vechea Românie, cu indus
trie slabă în care monopolurile 
imperialiste dețineau poziții domi
nante, cu agricultură înapoiată în 
care mai continuau să existe ră
mășițe ale relațiilor feudale — la 
țara socialistă de azi, cu o indus

trie dezvoltată și o agricultură în 
continuu progres ; de la monarhia 
burghezo-moșierească — la Repu
blica Socialistă România este o în
treagă epocă istorică pe care po
porul român a străbătut-o cu suc
ces sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

Industrializarea — privită acum 
20 de ani ca o sarcină de perspec
tivă — a devenit, datorită consec
venței cu care partidul a urmărit 
atingerea acestui obiectiv funda
mental, o realitate dominantă a 
României socialiste. în toți a- 
cești ani au fost construite 
sute de fabrici și uzine noi, mo
derne, puternice centrale electrice, 
noi mine și schele petroliere, care 
au adus un suflu nou în toate re
giunile țării, au făcut să sporească 
considerabil puterea economică a 
patriei. Rezultatele obținute prin 
înfăptuirea programului de indus
trializare sînt sintetic exprimate 
în faptul că anul acesta produc
ția industrială este de 9,5 ori mai 
mare decît în 1938, și de 2,24 ori 
mai mare decît în 1959, ritmul me
diu anual de creștere în ultimii 6 
ani atingînd 14,4 la sută. Poporul 
nostru se poate mîndri cu succe
sele remarcabile obținute în ra
murile hotărîtoare pentru dezvol
tarea întregii economii și înzestra
rea ei cu tehnica modernă — si
derurgia, construcțiile de mașini, 
chimia, energia electrică și termi
că — ca și în ramurile industriei 
bunurilor de consum.

înfăptuirea consecventă a poli
ticii de industrializare socialistă a 
asigurat poziția preponderentă a 
industriei în cadrul producției ma
teriale, a făcut cu putință crește
rea armonioasă, echilibrată și în 
ritm susținut a întregii economii, 
sporirea continuă a productivității 
muncii sociale, contribuind la dez
voltarea multilaterală și intensivă 
a agriculturii, la ridicarea siste
matică a nivelului de trai al po
porului. la înflorirea generală a 
țării.

Programul elaborat de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre, ilustrează principia

litatea, fermitatea și consecventa 
partidului în aplicarea liniei sale 
generale de construire a socialis
mului, linie întemeiată pe reali
tățile tării noastre, pe experiența 
dobîndită în vasta sa activitate 
constructivă. Industrializarea ță
rii, dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele, în special a indus
triei constructoare de mașini — se 
arată în documentele Congresului 
— rămîne și în viitor în centrul 
politicii partidului nostru. Toc
mai aplicarea mai departe a 
acestei linii va asigura o nouă și 
impetuoasă creștere a forțelor de 
producție, dezvoltarea continuă a 
bazei tehnico-materiale a socialis
mului, introducerea pe scară largă 
a progresului tehnic, sporirea pro
ductivității muncii, ridicarea nive
lului de trai al poporului, avîntul 
întregii economii, înflorirea orașe
lor, întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare în societate. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat la 
Congres, „viața a confirmat pe 
deplin justețea politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă, 
întemeiată pe aplicarea creatoare 
a învățăturii niarxist-leniniste la 
condițiile concrete din țara noas
tră. Experiența poporului român, 
ca și istoria dezvoltării societății 
omenești demonstrează că indus
trializarea este singura cale care 
duce spre progres și civilizație, spre 
ridicarea standardului de viață, a- 
sigură în fapt independența și su
veranitatea națională“.

Succesele obținute în întrecerea 
socialistă, munca plină de avînt ce 
șe desfășoară în toate domeniile 
construcției socialiste stau mărtu
rie voinței întregului popor de a-și 
pune toată energia și capacitatea 
de muncă în slujba înfăptuirii 
sarcinilor trasate de Congres, a 
realizării unui puternic avînt al 
economiei și culturii socialiste.

Consemnînd profundele transfor
mări petrecute în structura socială 
a țării, Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a arătat că victoria depli
nă a socialismului, dispariția 
claselor exploatatoare au dus la 
înlăturarea antagonismelor de 
clasă, au imprimat societății

noastre un caracter unitar, omo
gen, asigurînd întărirea și înflori
rea națiunii socialiste, ridicarea ei 
pe o nouă treaptă de dezvoltare. 
Comunitatea de interese și țeluri a 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității și a celorlalte catego
rii de oameni ai muncii, unitatea 
întregului popor în jurul partidu
lui constituie un izvor inepuizabil 
de forță al societății noastre, ga
ranția mersului victorios înainte 
pe drumul socialismului.

Realizările de însemnătate isto
rică repurtate de poporul nostru au 
confirmat pe deplin justețea li
niei politice a Partidului Comunist 
Român, eficacitatea muncii lui po- 
litico-organizatorice. Mai puternic 
și mai unit decît oricînd, partidul 
numără astăzi în rîndurile lui a- 
proape un milion și jumătate din
tre cei mai buni, mai harnici, mai 
conștienți muncitori, țărani și in
telectuali, are o bogată expe
riență în înfăptuirea măreței și 
complexei opere de construire a 
orînduirii noi. înarmat cu bi
ruitoarea învățătură marxist-leni- 
nistă, cu cunoașterea legilor obiec
tive de dezvoltare a societății, par
tidul analizează științific, profund 
și realist, totalitatea fenomenelor 
în dezvoltarea lor, elaborează li
niile de orientare și căile rezolvă
rii practice a problemelor ce le ri
dică viața, construirea orînduirii 
noi, dezvoltarea generală a istoriei 
contemporane, militează neobosit 
pentru apărarea și întărirea uni
tății partidelor comuniste și mun
citorești, a coeziunii țărilor siste
mului socialist mondial.

Trăgîndu-și seva din solul fertil 
al vieții materiale a societății noa
stre și exprimînd interesele vitale 
și năzuințele acestei societăți, 
Partidul Comunist Român își în
deplinește cu cinste rolul de deta
șament de avangardă al clasei 
muncitoare, de forță politică con
ducătoare a întregului popor ro
mân. El este urmat cu abnegație 
și încredere de popor, constructor 
harnic al socialismului, luptător 
pasionat pentru înflorirea necon
tenită a Republicii Socialiste 
România, pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii.

zita delegației de partid 
namentale a Republicii 
România în U.R.S.S.) ■ 

■14: 16.15: 18 45:
(completare Unde nu-i 
10,30; 13; 15,30- 18; 20.30. 
a FERNAND COW-BOY : Union 
(completare Acolo unde a trăit 
Hemingway) 15.30; . 18; 20,30.
®. PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
® UN CARTOF, "DOI'CARTOFI : 
Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Lira — 15,30: 18; 20,30 (la 
ambele completare Lecție în infi
nit), Moșilor (completare Vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în R, P. Bulgaria) — 15: 
17; 19; 21.
© TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA. APELE, 
IN NUMELE CELOR VII, CERA
MICA DIN OBOGA, CĂLĂTORIE 
IN PARADISUL PĂSĂRILOR, 
SUITA BĂNĂȚEANĂ : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
©CAPORALUL ȘI CEILALȚI: 
Giulești (completare Comorile o- 
rașului scufundat) — 15,30; 18;
20.30. CotroCenf (completare Casa 
cetate) — 15.30; 18; 20,30.
» CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) • Cultural (comple
tare Vizita delegației dé partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. p. Bulga
ria) — 16; 19,30.
fi A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop • Miorița (completare 
Elevul de serviciu) — 945- 12- 
14,15: 16,30: 18,45; 21. ' ’ ’
G FEMEIA NECUNOSCUTA : în
frățirea între popoare — 10; 15,30; 
18; 20,30 (completare Elevul de 
serviciu).
• LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : 
Bucegi - 10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 
21,15.
0 UNORA LE PLACE JAZUL : 
Dacia - 9,15—14 în continuare :
16,15: 18,45: 21, Vitan (completare 
Sport nr. 4/1965) _ 15,30; 18; 20,30. 
® APORT, MUHTAR ! _ cinema
scop : Buzești — 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Crîngași — 16: 18: 20 (la am
bele completare Acolo unde Car- 

Da;;.’.r_4 — cine-pății întilnesc Dunărea — 
mascop).
© SAMBA : Pacea — 16;
20.30 Cosmos — 13.30; 15,45; 18;' 20 
(la ambele completare A 
vina ?).
« UN LUCRU FĂCUT LA TIMP- 
Grivița (completare La cel mai 
înalt nivel) — 10: 12; 14; 16; 18,15-
20.30 ’ 1
fi HOȚUL DE PIERSICI : Unirea 
(completare Fata de pe Someș)..^ 
16- 18.15: 20.30. , U
o RUNDA 6 : Tomis (completare 
Suită bănățeană) — 9,30; 11,30:
13.30; 16; 18,15; 20,30, Drumul Sării 
(completare Vizita delegației de 
partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S.) — 16; 18; 20.
© OMUL MAFIEI : Flacăra (com
pletare Pictorul luminii) — 10; 16; 
18,15; 20,30, Volga (completare
Gravuri revoluționare) — 9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21.
© CARAMBOL : Rahova (comple
tare Muzeul Zambaccian) — 16; 
18,15; 20,30.
• CINEVA, ACOLO SUS, MÄ IU
BEȘTE : Popular (completare
Știați Că.„) — 10,30; 16; 18,30; 21. 
0 CEI TREI MUȘCHETARI (am
bele serii) : Arta — 10; 13,30; 17. 
0 IDIOTUL ; Arta — 20,30.
® CORBII : Colentlna — 16; T8.15; 
20,30.
• PROCESUL PROFESORULUI
WEIR : Viitorul (completare Mîi
ne începe azi) — 10; 15; 17,45;
20,30.
o CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Progresul (completare
Sport nr. 4/1965) — 15,30; 18; 20,15.

18,15;

cul e

Cum va ii vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 octombrie 1965. In 
țară : Vremea devine ușor In
stabilă în nord-vestul țării, men- 
ținîndu-șe în general frumoasă 
în celelalte regiuni. Cerul va fi 
variabil. Innorări mai accenûia- 
te în Ardeal, unde va ploua s«ab 
și local. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în creștere la 
început apoi staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între zero grade și 
10 grade, iar maximele între 16-26 
grade. Ceață locală. In București ; 
Vremea în general frumoasă, cu 
cerul variabil, vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
la început apoi staționară. Ceață 
locală.
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Avîntul continuu al României, urcușul el 
spre viitor, ale căror linii de forță au lost ferm 
și științific trasate prin lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, ne îndeamnă să căutăm zilnic pe hartă 
noile cote ale înaintării, locurile unde se în
fig temeliile zilei de mîine prin energia și cu
tezanța gestului nostru de azi.
, i Gaiațiul ne evoca pînă ieri numai Dunărea. 
Dunărea navelor de mare tonaj, a cetăților 
plutitoare care leagă țara cu lumea, peste 
mări și oceane. Gaiațiul era deci legat de cota 
apelor Dunării, de pulsația și respirația flu
viului, de puterea lui. Dar Gaiațiul va căpăta 
în geografia economică a României un loc 
inedit, devenind nu numai un port la fluviu, 
ci principalul port al siderurgiei românești, 
portul care va propune apelor Dunării o nouă 
cotă — cota oțelului.

,,O puternică dezvoltare va cunoaște side
rurgia — se spune în Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat la cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, care în 1970 va realiza o producție de 
Sj^țnilioane tone oțel. Cel mai mare aport la 

' dèeasla creștere va aduce marele combinat si
derurgie de la Galați, a cărui construcție este 
în plină desfășurare. în anii următori se va 
intensifica procesul de modernizare a side
rurgiei ; vor fi introduse și extinse procedee 
tehnologice noi, va spori producția oțelurilor 
de calitate. La sfîrșitul planului cincinal pro
ducția de oțel pe locuitor — acest barometru 
important al potențialului economic — va. fi 
de circa 18 ori mai mare decît în 1938".'^^

Ca să citim vibrația acestui barometru, sem
nificativă pentru dezvoltarea accelerată a eco
nomiei noastre, am poposit la Galați, locul 
unde siderurgia românească își va spune cel 
mai greu cuvînt, confirmînd strălucitul drum 
al industrializării socialiste, obiectiv central 
al politicii economice a partidului nostru, ca
lea verificată ce duce spre progres, bunăstare
și civilizație.

Privit de departe, din za
rea cîmpiei, Combinatul si
derurgic de la Galați nu 
pare să aibă, cel pujin deo
camdată, nimic spectaculos. 
O hală paralelipipedică, de 
proporțiile Casei Scînfeii, 
de care te apropii cu tre
nul sau cu mașina minute 
în șir, crește insolit din lu
tul galben, din masa aluvio
nară da lut galben pe care 
stă construcfia. Este lami
norul de tablă groasă. O 
altă hală, turnătoria mixtă, 
se înfăfișează scheletic 
prinfr-un sistem de coaste, 

, vertebre și membre de me- 
i tal care compun o ciudată 

formă roșie de gigant dez
gropat din stratul de lut 
cuaternar. Se află și cîteva 
blocuri, de proporția celor 
din centrul Capitalei, dar 
care risipite pe cîmpia goa
lă, par niște modeste cutii 
de beton. Sînt și cîteva 
hale-depozit. Și cîteva de
pozite de material în aer 
liber, adică niște dealuri și 
povîrnișuri care nu impre
sionează între ondulatiile 
cîmpiei. Sînt șl numeroase 
gropi, de fapt adevărate 
depresiuni circulare, fiindcă 
brafele draglinelor și exca
vatoarelor care lucrează în 

I fundul lor, abia se văd, ca 
,'lopețile unor oarecari să- 
} păfori scurmînd înfr-o ba- 

, nală tranșee... Nu zărești 
încă nici unul dintre cei 
14 000 de constructori care 
lucrează aici și care, împre
ună cu familiile lor — în- 
mulfiți cifra cu 3 sau cu 4 
—, ocupă pe dealul Țigli- 
na, nu un cartier, ci un ve
ritabil oraș. Nu zărești mii
le de mașini, adică furnicile 
răspîndite în acest imens 
mușuroi, fiindcă numai mu
șuroiul se vede, așa cum nu 

.zărești agregatele, lîngă 
care omul e abia un punct, 
iar oamenii serii de puncte.

....Am venit spre combi
nat cu trenul, sub protec
ția unui amurg gigantic 
care înfășură în flăcări va
lea Dunării, valea Șiretului, 
valea Prutului, deci și a- 
ceasfă construcție industria
lă care abia se desenează, 
raportată la amurg, pe lu- 

Ttll. gol. Ceea ce înseamnă 
.că fenomenul cosmic de
pășește încă prin grandoa
re spectacolul muncii diur
ne de aici, ceea ce înseam
nă că mai avem de lucru, 
că treaba nu s-a terminat. 
Ce se va înfîmpla, însă, 
în anii imediat următori, 
cînd vor irumpe furnalele, 
cînd uriașele agregate si
derurgice vor transforma 
în oțel milioane de tone 
de lut mineralier? Amurgu
rile vor ceda. Valea Șire
tului, valea Dunării vor fi 
înfășurate în cununa de flă
cări nu a soarelui ci a aces

tui vulcan, care va concen
tra în măruntaiele lui toată 
arderea cosmică de pe a- 
cesfe văi de apă. Să po
posiți cu trenul atunci, adică 
peste foarte puțin, cînd Ga
iațiul va propune apelor 
Dunării o nouă cofă, — cota 
oțelului. -

Hofărît, șantierul Combi
natului siderurgic de la Ga
lați este un șantier puțin 
obișnuit, cum n-am mai în- 
tîlnit în alte colțuri ale țării, 
un șantier care desființează 
noțiunea de șantier sau o 
recompune pe o altă treap
tă, după alte criterii.

M-am învîrtif ore în șir 
cu mașina pe lungi șl late 
autostrăzi de beton. Ele 
despart în patrulatere su
prafața de 700 ha pe care o 
va ocupa construcția ter
minată, ele te conduc în 
același timp la locurile de 
muncă sau în punctele abia 
însemnata prin borne. Au
tostrăzile sînt flancate cu 
stîlpi electrici în care noap
tea ard globuri sau tuburi 
cu neon. Cînd s-au făcut ? 
Construcfia a început cu a- 
cesf mare sistem rutier care 
leagă în puternice noduri 
obiectivele centrale, înles
nind nu numai accesul oa
menilor dar mai ales depla
sarea și manevrarea forțelor 
de șoc. Nu vezi nori de 
praf, acea aureolă romanti
că a șantierelor ; nu vezi a- 
cele capricioase și acciden
tate făgașe pe care se scurg 
camioanele, adică harfa efe
meră a drumurilor de șan
tier. Se află în construcție o 
rețea de 200 km drumuri de 
beton, ceea ce înseamnă 
practic șoseaua București— 
Craiova, o șosea încolăcită 
și răsucită pe acest spațiu 
resfrîns.

Te impresionează deci a- 
ceșfi balauri desfășurați ai 
șoselelor. Vin apoi la rînd 
balaurii drumurilor de fier, 
o altă rețea aflată în con
strucție, care va încolăci de 
cîteva ori combinatul, mă- 
surînd în lungime peste 
300 km. Patru triaje, răs- 
punzînd celor patru punc
te cardinale, da fapt celor 
patru porfi ale combinatu
lui, vor coordona și dirija 
pe sute de linii intensul tra
fic feroviar de aici care va 
însuma milioane de tone de 
materiale anual. Un amă
nunt : descărcarea vagoa
nelor se va face automat, a- 
cestea fiind răsturnate ca 
niște cutii de chibrituri, în
fr-o cameră-carcasă, după 
care vor fi automat așezate 
pe linii.

Vin la rînd, deși nu se 
văd, balaurii subterani. Șo
selelor și liniilor ferate de 
la sol le corespund, după 
o altă schemă, o schemă 
de sistem arterial, drumu
rile subpămînfene, repre
zentate prin funele, canale, 
conducte... Un șofer mi-a 
spus că am putea să dăm 
ocol combinatului pe sub 
pămînt, circulînd cu mașina 
mulți kilometri numai pe 
traseul principalelor tunele 
colectoare. Acestea vor mă
sura în lungime circa 15 
km. în ele se vor aduna 
apele pluviale, reziduale, 
uzate, resturi din uriașul 
consum de lichide al agre
gatelor. .Ce înseamnă acest 
consum ? Debitul unui rîu. 
11 metri cubi pe secundă, 
660 m c pe minut, aproa
pe 40 000 mc pe oră, 
deci un rîu ca Mureșul sau 
ca Oltul la vărsare, în care 
ar putea pluti nave de un 
apreciabil tonaj, un rîu care 
va circula prin măruntaiele 
gigantului. Albiile acestui 
rîu, un rîu necunoscut în 
sistemul hidrografic al Ro
mâniei, sînt trasate și sco
bite în pămînt încă de pe 
acum. Mergi pe șosea, dar 
sub șosea, la 18 m adîn- 
cime, lucrează minerii din 
echipele maistrului Nicolae 
Antonie, care taie în lutul 
galben una din multele al
bii ale acestui rîu subteran, 
în lunca Șiretului, aproape 
de vărsarea în Dunăre, a 
fost'iansat la apă chesonul.. 
Prin el, prin agregatele de 
pompare care se montează 
în Interiorul lui, apele vor fi 
captate și împinse pînă la 
combinat. Sistemul de con
ducte a și fost strecurat pe 
sub stația de cale ferată 
Bărboși, a fost scos apoi la 
zi, pe dealul cetății roma
ne, l-am văzut apropiin- 
du-se, tub cu tub, de in
cinta cetății metalurgice. Un 
alt cheson, similar cu cel 
de la Șiret, se va lansa la 
Dunăre. Șiretul șl Dunărea 
vor crea deci un al treilea 
rîu, rîul combinatului, un 
rîu care va curge pe un cir
cuit închis, fiindcă mai mult 
de patru cincimi din canti
tatea apelor lui vor fi recu
perate prin recirculare.

Va trebui de asemenea 
să notăm uriașa rețea de 
conducte pentru gaz metan, 
care leagă combinatul cu 
zăcămintele subterane din 
interiorul țării, cum și re
țeaua de conducte pentru 
abur Industrial care ar pu
tea încălzi un mare oraș...

Dar din subteranele com
binatului se zărește profi
lată pe cer o altă rețea, sis
temul de raze al liniilor de 
înaltă tensiune. Fulgerele 
electricității se apropie ra
pid de cetatea metalurgică. 
Ele taie de-a dreptul, peste 
cîmpii, peste dealuri, peste 
văi, cu picioroangeie albe 
ale stîlpilor de metal care 
calcă din loc în loc, rămî- 
nînd apoi imobili ca niște 
obeliscuri. Linii aeriene 
de înaltă tensiune vor 
lega combinatul cu sis
temul energetic național, 
ancorîndu-l deci în sistemul 
nervos central al economiei 
românești și transformînd 
Galații într-unul dintre cei 
mai mari consumatori de e- 
lecfricitate din țară.(Turbo- 
generatoarele din centrala 
termoelectrică a combinatu
lui au, laolaltă, o putere in
stalată de 260 MW).

Acestea sînt drumurile, 
drumurile de beton, drumu
rile ferate, drumurile subte
rane, drumurile aeriene, 
lată acum încă un amănunt 
despre drumul oamenilor : 
Țiglina, adică orașul mefa- 
lurgiștilor, este despărțită 
de combinat prin valea lar
gă a bălții Cătușa, din care 
au mai rămas cîteva ochiuri 
de apă sufocate de papură 
și stuf. Din Țiglina, de-a 
dreptul peste vale, la com
binat, un pas. Acest pas va 
fi făcut prin aruncarea unui 
viaduct peste vale, o punte 
de beton de aproximativ 
1 000 m lungime și 22 m lă
țime, peste care vor frece 
trenuri electrice, automobile, 
motociclete, pietoni, fiecare 
pe benzi de circulație sepa
rate. Uriașa punte va fi li
teralmente aruncată de la 
mal la mal, prlntr-un sistem

© Un vast sistem arterial și un rîu necunoscut 
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special de lansare, fără nici 
o schelărie dedesubt.

Vin deci și oamenii. Ei vin 
zilnic. Cum se face combi
natul ?

Oamenii au sosit aici din 
prima zi, așa cum vor sosi 
și în ultima zi, cînd agre
gatele vor intra în funcțiu
ne, după orarul strict al 
muncii industriale, venind 
pe șantier cu mașinile, au
tobuzele, în ținută de lucru, 
pendulînd între casă și lo
cul muncii, ca șl cum casa

și combinatul ar fl existat 
de cînd lumea.

Pe șantier nu sînt barăci, 
n-au existat niciodată. Se 
spune simbolic : am sosit 
cînd se construia prima ba
racă, dar aceasta înseam
nă, am venit la șantier prin
tre primii, am venit cînd se 
batea primul țăruș, prima 
bornă. Nu vezi, deci, barăci 

•— aceste bivuacuri roman
tice ale vechilor șantiere și 
nu vezi nici lopeți, nici caz
male. Acestea, lopețile, hîr- 
lețele, cazmalele, instru
mentele manuale adică, 
există desigur, dar pentru 
efemere lucrări de detaliu 
care, la amploarea unei ase

menea construcții, .nici nu se 
simt, nici nu se văd.

Cum s-ar putea altfel ? 
Deplasările de pămînt, ex- 
cavajiile, degajările, trans
portul, reprezintă volume 
de sute de mii de metri 
cubi, ceea ce înseamnă sute 
de mii de tone. Cum s-ar 
putea executa cu lopata și 
roaba asemenea mișcări de 
mase, cu adevărat geologi
ce? Befoanele, schelăriile 
metalice, utilajele montate 
reprezintă de asemenea 
sute de mii și chiar milioane 
de tone. Sute de mii de 
tone reprezintă și uriașele 
mase de ciment, oțeluri, 
pentru deplasarea și asam
blarea cărora umerii sînt 
neputincioși, umerii dau din 
umeri. Mi s-a spus că pe 
șantier lucrează în prezent 
peste 700 mașini și peste 
2 500 utilaje, destinate con
strucției. Numai pentru în
treținerea lor este nevoie de 
o fabrică, așa după cum 
pentru prepararea betoane- 
lor este nevoie de o altă 
fabrică, așa cum...

Construcfia combinatului 
a început, de aceea, cu ri
dicarea cîtorva fabrici și u- 
zine destinate să ajute la 
nașterea lui.

Am vizitat, pentru a apre
cia dimensiunile unei ase
menea unităjî, fabrica de 

confecții metalice, unde se 
uzinează 20 000 tone con
strucții metalice anual, ne
cesare scheletelor de rezis
tență ale halelor industria
le... Cine cunoaște uzinele 
„1 Mai" de la Ploiești, cine 
a vizitat hala de montaj a 
instalațiilor petroliere care 
se asamblează aici, va putea 
să-și facă o idee exactă 
despre uzina de construcții 
metalice de la Combinatul 
siderurgic Galați. Pentru 
ceilalți, vom porni de la o 
fabrică de confecții obișnui
tă sau, și mai bine, de la 
un atelier de confecții.

Bucățile de stofă sînt aici 
reprezentate nu prin bucăți, 

ci prin niște adevărate șo
sele din tablă groasă de 
oțel, care sînt aduse în hală 
cu trenul și sînt plimbate, 
de la o seefie la alta, cu 
ajutorul podurilor rulante. 
Se practică aici o croitorie 
fină, dar la dimensiuni ceva 
mai mari. O spinare de hală, 
adică o grindă de oțel trans
versală de 40—60 m este 
tăiată cu flacără autogenă, 
după un tipar care nu se 
deosebește mult de un tipar 
banal de croitorie. Elemen
te după elemente, de dife
rite forme și tonaje, — nu 
uitați tonele ! — sînt apoi 
cusute cu foc înfr-o pîlpîire 
stridentă de sori electrici, 
împrăștiați în hală pe cîte
va hectare. Metalele gem, 
țipă, scheaună, urlă demen
te, ciocanele provoacă cu 
șocul lor adevărate explozii 
sonore, podurile . rulante 
pendulează continuu, uruind 
pe șine, într-o mișcare de 
mare triaj de cale ferată 
suspendat în cer. Peste 
acest teribil univers sonor 
se suprapun, cu fîșniri de 
fîntîni arteziene, curcubeele 
de culori ale vopsitorilor. 
Țîșnesc peste tot flăcări de 
culori. Straiele metalice 
ale combinatului sînt vop
site în roșu, albastru sau 
portocaliu, mistuindu-se în 
Incendii care se sting și se 

aprind în fiecare clipă. Am 
urmărit apoi zborul lent al 
turlelor, grinzilor, console
lor, scărilor de pisică, spre 
uriașele platforme de trans
port, de unde scheletul 
viitoarelor uzine pleacă, 
bucată cu bucată, spre 
locurile de montare.

încercarea aceasta de cu
prindere globală a măcar 
cîtorva dimensiuni este re
zultatul unui efort greu, de 
sustragere, din galaxia șan
tierului. Ne-au ajutat să cu

prindem ansamblul, bineîn
țeles schematic, cîjiva emi- 
nenți ingineri și tehnicieni 
care, deși aflați în miezul de 
foc al lucrării, nu pierd o 
clipă din vedere panorama 
finală, dirijîndu-și fiecare 
gest către ea. Nu-i de ruși
ne, m-a asigurat ing. Ștefan 
Rădvan, unul dintre specia
liștii care sfăpînesc cu auto
ritate această viziune globa
lă, ca la început să în
țelegi puțin sau chiar nimic, 
să te încurci, să te rătăcești, 
să-ți pierzi busola în acest 
labirint care este șantierul 
sau șantierele. Și mai bine 
este, mi s-a spus, să alegi 
o felie, să spunem la
minorul de tablă groasă, iar 
apoi să navighezi spre ea.

Dar laminorul de tablă 
groasă este el însuși un la
birint. Cu ce să începi ? lată 
cîteva instantanee, cîteva 
crîmpeie din panorama des
fășurată a muncii, în cadrul 
unui sfert de oră I

Se lucrează în cer, pa 
acoperișul halei, unde oa
menii suspendați în cen
turi par furnici care pro
voacă explozii de stele ; se 
lucrează mai jos, pe cele 
22 poduri rulante — vor fi 
în total 27 ; se lucrează și 
mai jos, la montarea agre
gatelor de mii de tone fie
care — o piesă mică rapor
tată la uriașul ansamblu ; se 
lucrează în subsol, la tune
lurile și camerele subterane 
care se succed, etaj cu etaj, 
în adîncime, pînă în fundul 
pămînfului. Desfășurarea a- 
ceasta a muncii pe sule de 
estrade, la zeci de nivele, 
cu mișcări ample de la un 
capăt la altul al halei, cu 
mișcări verticale, din subsol 
la acoperiș, cu mișcări mi
niaturale de la piesă la 
piesă sau de la om la om 
este nu impresionantă, ci 
practic imposibil de urmă
rit. Țineți seama, peisajul se 
modifică secundă de secun
dă și de la colț la colț. Urci 
pasarela, aceeași pe care ai 
trecut adineaori, dar pasa
rela se termină în vid. A 
fost demontată. Prin fața ei 
trece o bandă transportoare 
pe care circulă pămînt, ex
tras din fundul unei gropi 
imense în care sapă un 
excavator. îl înconjoară, pe 
o șosea provizorie, cami
oane care par jucării. Dar 
ești prevenit să te retragi. 
Ești prevenit să te cafări pe 
o scară verticală, fiindcă 
peste spațiul gol frece, plu
tind prin aer, un mo
tor ' electric de mare pu
tere, dirijat spre unul din 
colțurile halei. Ești prevenit, 
simultan, să ridici piciorul, 
fiindcă sub talpa ta, ghe
muit înfr-o nișă, un om 
montează un fir electric.

— Cum sfăpîniți acest 
univers ? întrebarea țîșnește 
de la sine. Simultan se fac 
mii de operații în care sînt 
angajați oameni, mașini.

Specialistul gazdă, ing. 
Tănase Bărbulescu, unul 
dintre inițiații și coordona
torii acestui univers, nu ne 
răspunde decît după ce 
consolidează, cu cifre, ima
ginea acestui șantier.

— Hala are 110 000 metri 
pătrafi, 800 metri lungime, 
138 m lățime, 28 m înălțime, 
de la sol, fără să soco
tim adîncimea subteranelor 
unde se află gospodăria 
auxiliară a laminorului. S-au 
bătut 12 000 piloți, s-au 
montat 20 000 tone confec
ții metalice ; se vor monta, 
în total, circa 24 000 
ione utilaje tehnologice. 
Un detaliu : numai lumina
toarele care acoperă aceas
tă ciudată seră care e la
minorul au o suprafață de 
peste 30 000 m p.

— Cum sfăpîniți, totuși, 
acest șantier atît de com
plex ? Desigur, reducerea la 
o schemă este posibilă, iar 
gazda, conducîndu-mă prin
tre agregate, ne-a desem
nat împărțirea pe sectoare, 
pe răspunderi, pe etape, a 
acestei lucrări care se în
făptuiește înir-un ritm re
cord. Specialiștii străini, re
prezentanți ai firmelor care 
livrează parte din agregate, 
cooperează rodnic cu spe
cialiștii și muncitorii noștri, 
isprăvind prin a admira pri
ceperea, elanul, talentul lor.

— într-adevăr, aici, la 
noi, totul e mare, fotul e 
impresionant. Dar ceea ce 
pare greu de cuprins se 
simplifică, totuși, pornind de 
la om. Opriți-vă la un om, 
aici sau oriunde I

M-am oprit lîngă un meș
ter care lucra la trenul de 
role.

Ridicîndu-se în picioare, 
omul acesta mi s-a părut, 
chiar pe fundalul agrega
telor, un uriaș. A montat cu 
mîinile lui și cu mîi- 
nile băieților lui cîteva 
mii de tone de utilaje în 
sectoarele 13 și 14, lucrînd 
la căile cu role pe care vor 
fugi lingourile de oțel. E 
un atlet cu ochi verzi și in- 
teligenți, care ar putea să 
îndoaie în palme drugi de 
metal.

— Ași, rîde el, amuzîn- 

du-se. Sînt singurul voinic 
din toată brigada, în rest 
— o grădiniță de copii. 40 
de oameni și toți laolaltă 
abia ating vîrsfa medie do 
18 ani. Dintre ei, 14 puști 
fac liceul seral. Acasă, în 
Țiglina, am patru fetițe, 
toate la școală. Mă împart, 
cum s-ar spune, între două 
grădinițe de copii.

Un meșter, un as al mon
tajului, care n-a împlinit 
încă 35 de ani. (Numai el 
afîrnă mai greu în media 
de vîrsfă a brigăzii l). Un 
„veteran" al construcțiilor 
industriale, care are în pal
mares importante lucrări 
executate fot în siderur
gie, la Reșița și Hune
doara. îmi mărturisește, cu 
ochii strălucind de mîndrie, 
că este cea mai frumoasă 
și mai interesantă lucrare la 
care a luat parte pînă a- 
cum.

— E o lucrare strașnică, 
îmi spune. Să nu vă închi
puiți că noi, constructorii, 
n-am fost la rîndu-ne inti
midați.

Omul, meșterul Ion Nis- 
foran, își ia adesea răgazul 
să mediteze. Citește mult, 
e pescar amator. Ieșit din 
vaerul metalelor, fuge cu 
undița la Dunăre sau ad
miră ceasuri întregi volutele 
peștilor exotici pe care-i 
crește, în acvariile construi
te special, în apartamentul 
lui. A făcut chiar numeroși 
prozeliți în rîndul construc
torilor, prozeliți nu numai 
ai pescuitului, ci mai cu 
seamă ai meditației inteli
gente. Cîșfigă mult, băieții 
din brigadă cîșfigă, de a- 
semenea, bine, autoritatea 
lui de Goliaf e dublată prin 
aceste senine bucurii gra
tuite, în care își atrage uce
nicii. L-am văzut lucrînd și 
sînt convins că paturile de 
metal pe care vor circula 
lingourile vor funcționa ire
proșabil.

Siguranța șl încrederea 
sînt tocmai sentimentele ce 
se degajă, cunoscîndu-i pe 
acești oameni, constructorii 
combinatului de la Galați, 
urmărindu-le îndeaproape 
munca.

Matei Popa este moldo
vean, plecat copil de-acasă, 
în vremea secetei, calificat 
la Hunedoara, întors pe 
Șiret la Galați, cu ambiția 
de a munci la această nouă 
cetate a Moldovei noi. Nu 
sînt cuvinte mari, oamenii 
strălucesc într-adevăr de 
mîndrie. Matei Popa mi-a 
arătat, cu veritabilă satis
facție, frontonul de nord al 
uriașei hale, mărturisindu-mi 
simplu :

— L-am montat eu, cu 
12 oameni...

Axlnte Pușcaș a venit pe 
șantier anul acesta, fot de 
la Hunedoara, împreună cu 
sofia, și ea muncitoare la 
combinat. îi este greu 
să aprecieze în volu
me și suprafețe valoarea 
muncii lui, pentru simplul 
fapt că munca instalatorului 
se refuză acestor criterii. 
Pușcaș, împreună cu echipa 
lui, a executat instalațiile in
terioare la toate cele trei 
caje din hală, adică la cele 
trei agregate principale 
care stăpînesc laminarea 
oțelului. (Amintiți-vă filmul 
documentar înfățișînd trans
portul uneia dintre caje, 
pentru a aprecia volumul 
pieselor I) Fiecare dintre 
aceste lucrări, executate de 
echipa lui Pușcaș, este o 
lucrare de finețe și de pre
cizie. Țevi de calibre dife
rite, conducte, lagăre, fire, 
cabluri, iot ce înseamnă 
intestinele acestor mari a- 
gregate, trece prin mîna a- 
cestor meșteri, care prac
tică un fel de chirurgie spe
cială.

— Sînt lucrări estetice, 
îmi atrage atenția Axinte 
Pușcaș.

îmi atrage atenția, cu 
mîndrie. O lucrare irepro
șabilă isprăvește prin a fi 
estetică. Giganții metalur
giei au deci și ei o impre
sionantă estetică, specifică 
lor...

...Ei se nasc înfr-un ritm 
record. Am văzut locul în 
care urma să se toarne fun
dația primului furnal. Un co
locviu de dragline, care par 
niște berze, extrăgeau cu 
ciocurile lutul galben, di- 
lafînd cava în care își va 
așeza furnalul călcîiul lui de 
oțel. Un grup de sonete 
mecanice, un alt colocviu, 
înfigeau țepușe — stîlpi de 
beton armat, de 18 m lun
gime. La ojelărie, un nou 
obiectiv de bază aflat în 
construcție, se muncea, de 
asemenea, intens. Se gră
bea montajul și la hala 
turnătoriei mixte, se lucra în 
ritm accelerat și în celelalte 
sectoare, în aer, la sol, sub 
pămînt... Este o confruntare 
a marilor forțe. Despre ten
siunea acestei bătălii, des
pre marile probleme de 
strategie și tactică pe care 
ea le pune, despre eroismul 
oamenilor, despre participa
rea industriei noastre în a- 
ceastă luptă, vom vorbi în
fr-un număr viitor. Am luat 
doar cîteva coordonate. 
Chiar și numai din ele se 
degajă un sentiment :

Cît de puternică și cîf de 
energică e țara care poate 
investi afîta forță în con
strucții de proporțiile com
binatului gălățean I

Am isprăvit prin a fi șl 
mai mîndru că sînt contem
poran cu făurirea acestei 
mărețe opere caracteristice 
construcției în România so
cialistă.
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Prin fermele de animale ale cooperativelor agricole

tuie un adevărat examen pentru

crescătorii de animale. De felul cum

se fac pregătirile necesare, cu multe

luni înainte, depind adăpostirea și

hrănirea corespunzătoare a animale

lor, obținerea unei producții ridicate

de carne, lapte și alte produse. In

această perioadă, cînd iarna bate la

ușă, în cele mai multe cooperative

agricole pregătirile au fost încheia

te. Sînt însă destule unități unde

Sosirea anotimpului rece consti-

Construcfiile zootehnice ale gospodăriei agricole de stat Craiova

problema iernării animalelor nu a

fost încă rezolvată. In această pagină

ne propunem să redăm constatările

făcute de corespondenții noștri din

regiunile București, Galați, Cluj și

Suceava.
V-AȚI PREGĂTIT?

Iarna poate să vină
La întrebările adresate 

unui mare număr de coo
peratori și specialiști din 
cooperativele agricole s-au 
primit răspunsuri care, 
confirmate de realitate, a- 
rată că iarna poate să vină, 
pregătirile pentru buna a- 
dăpostire și hrănire a ani
malelor fiind încheiate. In 
regiunea București, încă 
din primăvară s-a trecut 
la amenajarea adăposturi
lor pentru iarnă. S-a avut 
în vedere construirea unor 
adăposturi corespunzătoa
re și care să nu necesite 
cheltuieli mari. Majorita
tea cooperativelor agricole 
dispun de construcții zoo
tehnice bune, rezistente și 
călduroase. Aceasta ușu
rează munca de pregătire 
pentru perioada de stabu- 
lație.

Despre lucrările ce se fac 
în continuare în cooperati
vele agricole din regiunea 
București, ne-a vorbit tov. 
ing. CONSTANTIN SIN, de 
la consiliul agricol regional.

„Asigurarea unor condi
ții bune de iernare a ani
malelor constituie pentru

Urgentați lucrările 

la construcțiile zootehnice
Pregătirile în vederea 

unei bune iernări a ani
malelor, constituie o pre
ocupare actuală și pentru 
unitățile agricole din re
giunea Galați. Anul acesta, 
cooperativele agricole din 
regiune intră în iarnă cu 
efectivele de animale mult 
sporite față de anul tre
cut : 133 400 taurine, 516 000 
ovine, 140 000 porcine și a- 
proape 1 milion păsări.

Trecerea animalelor la sfa- 
bulafie presupune în pri
mul rînd o adăposfire 
bună ți furaje îndestulă
toare.

Pe lîngă acestea trebuie 
rezolvate și unele așa-zise 
amănunte, care, dacă sînt 
neglijate, creează neajun
suri, diminuează produc
țiile.

„Sînt asigurate adăpos
turi pentru iernarea între
gului efectiv de animale al 
cooperativelor, ne spune 
tov. CORNEL OPREAN, in
giner constructor principal 
la consiliul agricol regional. 
In total avem 1 567 graj
duri, 886 adăposturi pentru 
porcine, 796 adăposturi 
pentru păsări, saivane. 
Stadiul noilor construcții 
zootehnice, destinate îndeo
sebi descongestionării ce
lor existente, este avansat. 
Au fost terminate 33 graj
duri, 11 adăposturi pentru 
porci, 21 saivane, 15 adă
posturi pentru păsări.

Demnă de remarcat este 
preocuparea consiliilor a- 
gricole raionale pentru a- 
sigurarea unor materiale 
de construcții pe plan lo
cal, folosirea lor la execu
tarea unor amenajări și 
reparații".

Vizitînd fermele de ani
male ale mai multor coo
perative agricole din raioa
nele Galați, Focșani, Fău- 
rei, Brăila, Tecuci ne-am 
dat seama că lucrurile nu 
se prezintă chiar atît de 
bine. Intrăm într-un grajd 
de la cooperativa agricolă 
„Șiretul“ din comuna Pis- 
cu, raionul Galați. Pereții 
sînt proaspăt văruiți, par
doseala, rigolele au fost re
cent betonate. Dar plafo
nul ? Are tencuiala căzută, 
se cunosc urmele ploilor, 
se vede cerul prin acope
riș. Este nemulțumit și bri
gadierul zootehnic Ion Gu- 
rău, dar ce poate face sin
gur ? Situația este cunos
cută de consiliul de condu

noi o preocupare perma
nentă. Cu ani în urmă, s-a 
indicat cooperatorilor să 
cultive furaje care dau pro
ducții mari și sînt bo
gate în proteine. Și în anul 
acesta, din suprafața desti
nată producției de furaje 
peste 55 la sută este ocu
pată cu lucernă, din care o 
mare parte irigată. Aceasta 
a permis cooperativelor a- 
gricole să obțină cantități 
mari de fîn valoros, care 
constituie unul din nutrețu
rile de bază în timpul 
iernii.

Cooperativele agricole 
au itrîns cu grijă toate 
cantitățile de fînuri, su
culente și grosiere. Ele 
sînt bine depozitate, Iar 
administrarea lor va fi fă
cută numai pe bază de 
rafii. Peste 200 de coope
rative agricole vor orga
niza îngrășătorii de tauri
ne. Măsurile luate vor 
duce în mod cert la obți
nerea unor product« spo
rite și în perioada de 
iarnă".

cere al cooperativei, a fost 
discutată în ședințe, dar 
hotărîrile au rămas con
semnate doar în procesele 
verbale. Grajduri care ne
cesită reparații urgente se 
întîlnesc și la cooperativele 
agricole din comunele Ni- 
corești — raionul Tecuci, 
Ianca — raionul Făurei, 
Rîmnicelu — raionul Brăila 
și în multe alte locuri.

Se simte nevoia să fie 
impulsionat și ritmul noilor 
construcții zootehnice.

în raionul Tecuci, din 11 
grajduri ce se construiesc 
anul acesta, 10 se află de 
mai bine de o lună la aco
periș. Cînd se vor face și 
celelalte amenajări ? Sînt 
necesare măsuri operative 
pentru înlăturarea neîntîr- 
ziată a deficientelor.

Pentru a cunoaște stadiul 
pregătirilor pentru adăpos
tirea animalelor în regiu
nea Suceava, au fost soli
citate să ne răspundă ca
dre din consiliile agricole, 
președinți, brigadieri și 
specialiști din cooperativele 
agricole de producție.

Tovarășul inginer LU
CIAN MARIN, vicepreșe
dinte al consiliului agricol 
regional, șeful secției creș
terea animalelor, ne-a rela
tat printre altele :

„Am urmărit să se re
pare și să se amenajeze a- 
dăposturile existente. In 
acest scop, încă din vară au 
fost date indicațiile nece
sare. Majoritatea lucrări
lor au fost executate. In 
funcție de numărul anima
lelor s-a planificat spațiul 
de cazare corespunzător. 
Pregătirile pentru iernatul 
animalelor sînt avansate. 
Situația este mult mai 
bună decît în anul trecut“.

Cele constatate pe teren 
confirmă în bună măsură 
aceste afirmații. Există în
să și unități în care adă
postirea animalelor nu este 
asigurată.

Cooperativa din Dolhești 
are un grajd din anul tre
cut, dar la care abia acum 
se fac ieslele și podelele. 
Pentru adăpostirea oilor nu 
s-a pregătit încă nimic. La 
Bunești-Fălticeni, două 
grajduri nu au tavan. La 
Ipotești — Suceava, ȘerJ>ă- 
nești — Dorohoi și în alte 
unități, reparațiile la adă
posturile pentru animale 
abia au început.

Nici stadiul noilor con
strucții nu este mulțumitor. 
Din cele 41 de grajduri pla
nificate, au fost terminate 
numai 16, iar din cele 16 
maternități pentru scroafe 
sînt gata doar 4. Mult ră
mase în urmă sînt și lu
crările la îngrășătorii și 
saivane.

După cum se vede, pri

Una la consiliul agricol 
și alta în unități
Corespondentul nostru 

pentru regiunea Cluj ne 
relatează că a pornit pe te
ren cu asigurările pe care 
tov. dr. IOAN VUCESCU, 
vicepreședinte al consiliu
lui agricol regional, le-a dat 
că, în ceea ce privește asi
gurarea iernatului anima
lelor în cele mai bune con
diții, au fost luate toate 
măsurile și anume : termi
narea construcțiilor zooteh
nice, curățirea șl repararea 
celor existente, asigurarea 
alimentării cu apă, depozi
tarea și cîntărirea furaje
lor, administrarea lor rațio
nală, lotizarea animalelor 
etc, etc. După dînsul, „to
tul este în cea mai perfec
tă ordine“, numai așa se 
explică că n-a spus nici 
un cuvînt despre ce s-ar 
mai putea face în această 
problemă.

Cum stau lucrurile pe te
ren ? Ne-a plăcut mult ini
țiativa consiliului agricol 
raional Zalău care a anali
zat într-o ședință problema 
iernatului animalelor.

Aici s-a întocmit o te
matică, s-au format colec
tive de specialiști — ingi
neri zootehnișfi și medici 
veterinari — care, depla- 
slndu-se din unitate în 
unitate, au contribuit la 
îndeplinirea indicațiilor cu 
privire la asigurarea con
dițiilor de iernare a ani
malelor.

Datorită acestei inițiative, 
în raion sînt unități bine 
puse la punct, cum sînt cele 
din Someș Odorhei, Româ- 
nași, Meseșeni de Jos, Pro- 
dănești și altele.

Multe organizații de par
tid și consilii de conducere 
din cooperativele agricole 
s-au ocupat în mod deose
bit de iernatul animalelor. 
La Mociu, raionul Gherla, 
organizația de partid și 
consiliul de conducere au 
analizat din vreme această

Cererile 

și zidul
Anul acesta 60 de coo

perative agricole din regiu
nea Galați au prevăzut in
vestiții pentru alimentarea 
cu apă a fermelor. Forajele 

cooperativei 

nepăsării

îndată după recoltarea porumbului, fâranli cooperatori din Chirnogl, regiunea București, au strîns și depozitat cu grijă întreaga cantitate de coceni

vind lucrurile „în general“, 
așa cum au obiceiul tova
rășii de la unele consilii a- 
gricole și din conducerea 
unor cooperative agricole, 
situația se prezintă mulțu

mitor. Dar la o analiză mal 
amănunțită, se constată că 
sînt încă multe de făcut 
pentru a asigura condiții 
optime de adăpostire a ani
malelor pe timpul iernii.

problemă. Ca urmare, aici 
a fost refăcut un grajd, la 
altul i s-a schimbat țigla, 
au fost curățate fîntînile, 
furajele sînt depozitate în 
șire bine vîrfuite, cîntărite 
sau cubate, acoperite cu 
paie sau stuf. Ele au fost 
predate vicepreședintelui și 
brigadierului zootehnic, pe 
bază de proces verbal.

Declarația laudativă a 
tovarășului vicepreședinte 
al consiliului agricol regio
nal este infirmată de nume
roase deficiențe întîlnite 
în diferite unități agricole 
vizitate. Dînsul afirmă că 
„Prin mobilizarea tuturor 
specialiștilor din sectorul 
creșterii animalelor s-a 
terminat construcția unor 
adăposturi sau repararea 
celor existente, executîn- 
du-se în același timp cu
rățirea și dezinfectarea lor".

Bine ar fi să fie așa. Din 
păcate, la Creaca, raionul 
Zalău, Huedin și Almașu, 
raionul Huedin, ca și în alte 
părți, grajdurile prevăzute 
sînt departe de a fi termi
nate. Chiar la consiliul a- 
gricol regional există o si
tuație din care rezultă că 
din 15 grajduri prevăzute, 
doar trei sînt terminate, 
din 4 maternități, doar una. 
iar din 28 saivane numai 
șase sînt gata. Poate fi mo
tiv de mulțumire această 
situație ? In afară de a- 
ceasta, în zeci de coopera
tive, lucrările de reparații, 
de dezinfectare a grajduri
lor și maternităților, sînt 
doar în faza inițială sau 
nici n-au început. Coopera
torii din Jac, raionul Za
lău, de abia în săptămîna 
ce urmează se vor apuca 
de refacerea acoperișului 
la grajduri. La Gădălin șl 
Jucu, raionul Gherla ca și 
în multe alte părți sînt 
grajduri cu pereți deterio
rați, nevăruiți, cu geamuri 
sparte.

le execută întreprinderea 
de foraje și alimentare cu 
apă.

„La Slobozia Ciorăști, 
Mărtinești și la Budești — 

ne spune tovarășul inginer 
VICTOR BUTINCU, pre
ședintele consiliului agricol 
raional Focșani — forajele 
nu au dat rezultatele aștep
tate. Trebuie continuate. 
Dar întreprinderea de fo
raje a încasat suma de 
500 000 lei și a lăsat în ur
mă... promisiuni. La Răs
toaca, Întreprinderea regio
nală de electricitate este 
așteptată de o lună de zile 
să instaleze un transforma
tor pentru acționarea pom
pelor de la sistemul de a- 
limentare cu apă. Cererile 
repetate ale conducerii 
cooperativei se lovesc de 
zidul de netrecut al nepă
sării. La cooperativele a- 
gricole din Cîndești și Vî- 
nători, apa nu a ajuns la 
grajduri din cauza unor 
mufe și conducte de legă
tură care există dar... nu

Cin® face casă bună
cu risipa de furaje

în comparație cu anii 
din urmă, anul acesta în 
regiunea Suceava s-a acor
dat o atenție mult mai 
mare bazei furajere. Marea 
majoritate a cooperative
lor agricole de producție 
și-au asigurat necesarul de 
grosiere, suculente, fibroa
se și chiar concentrate, Ca
litatea fînurilor este mult 
mai bună. Peste tot stogu
rile au fost bine clădite, 
fapt ce asigură o bună con
servare a furajelor. La co
operativa agricolă de pro
ducție din Liteni-Fălticeni, 
fînurile clădite în stoguri, 
au fost cubate. Pe fiecare 
stog se află o tăbliță care 
indică felul fînului și can
titatea.

Cu prilejul unei plenare 
lărgite a comitetului regio
nal de partid, ce a avut loc 
în luna septembrie a.e., s-a 
recomandat ca, pentru o 
mai bună gospodărire, fu
rajele să fie date în pri
mire vicepreședintelui care 
se ocupă cu problemele de 
zootehnie. Să vedem cum 
se respectă această indica
ție și cum se gospodăresc 
furajele ?

...Dimineața zilei de 12.X. 
orele 7, la depozitul de fu
raje al cooperativei agri
cole de producție din 
comuna Ipotești-Suceava. 
Era ora de distribuire 
a nutrețurilor. îngrijitorul 
de viței, Mihai Moraru, se 
tocmea cu paznicul Vasile 
Husciuc, care distribuia fu
rajele. Paznicul îi spunea 
că pentru cei 17 viței, cîți 
are în primire, îi sînt nece
sare pe zi 50 kg de nutre
țuri, îngrijitorul vrea să ia 
120 kg. Această discuție ar 
fi putut să nu aibă loc 
dacă ar fi fost fixate rații 
corespunzătoare. De altfel 
aici se face multă risipă, 

are cine să le instaleze. To
varășii de la consiliul agri
col raional recunosc partea 
lor de vină și iau acum 
măsuri operative de reme
diere a lipsurilor“.

Și în regiunea Suceava 
în multe unități s-a luat 
inițiativa introducerii apei 
în grajduri. La cooperativa 
din Dolhasca a fost săpată 
o fîntînă, s-au montat con
ductele, dar lucrările stag
nează din cauză că nu vine 
nici un specialist să facă 
probele de presiune la con
ducte.

Asemenea situații se în
tîlnesc și în alte unități.

Esfe necesar ca peste 
foi să se ia neînfîrziat 
măsuri pentru ca anima
lele să aibă apa nece
sară.

caii de la atelaje mănîncă 
în voie la șirele de lu- 
cernă.

La majoritatea çoopera- 
. tivelor agricole de produc
ție prin care am trecut nici 

‘ brigadierii zootehnici și 
nici vicepreședinții nu asis
tă la distribuirea furajelor. 
Depozitul de furaje de la 
brigăzile a 6-a și a 7-a ale 
cooperativei din Șendriceni 
— Dorohoi este dat în pri
mire unui paznic. Cu toate 
că stogurile de fîn sînt îm
prejmuite, gardul este spart 
și unii conducător; de ate
laje iau lucernă pentru cai 
fără știrea nimănui.

Producția mare de nu
trețuri din acest an a echi
librat balanța furajeră în 
aproape toate unitățile din 
regiunea Cluj, iar în multe 
locuri există un plus de 
furaje. Se impune o gos
podărire severă pentru a 
se evita orice risipă. La 
consiliul agricol regional 
ni s-a spus : „Pentru asigu
rarea bunei conservări a 
furajelor pe timpul iernii, 
au fost verificate șirele de 
fîn, de paie etc și unde a 
fost cazul s-a procedat la 
vîrfuirea lor. Peste tot s-a 
căutat ca depozitarea fura
jelor să se facă în apropie
rea adăposturilor, s-a or
ganizat cîntărirea și cuba- 
rea lor". Nu se poate spu
ne că nu am găsit și ase
menea exemple. La Huedin 
și Almașu, raionul Huedin, 
la Creaca, Prodănești, Ro- 
mânași, raionul Zalău, fu
rajele sînt depozitate în 
șire bine vîrfuite, cîntărite 
și predate cu procese ver
bale vicepreședinților sau 
brigadierilor zootehnici. 
Dar nu peste tot este ace
eași situație. La Călățele, 
Călata, Izvoru Crișului, 
Fildu de Jos și în alte co

operative ale raionului Hu
edin, o mare cantitate de 
fînuri se află în căpițe pe 
cîmp. Brigadierul zooteh
nic Alexandru Simula 
de la Călata aprecia că în 
cooperativa lor se mai află 
aproximativ 1 000 de căpițe 
răsfirate pe cîmp și care 
vor fi transportate doar în 
iarnă. La cooperativele a- 
gricole din Crișeni, Dioșd 
și Pria, raionul Zalău, lu
crurile stau cam la fel. în 
multe unități nu se dă aten
ție păstrării furajelor. La 
Jucu și Gădălin, raionul 
Gherla, Gilău, raionul Hue
din, se întîlnesc șire de fîn 
nevîrfuite, scormonite de 
animale, semn al risipei. 
Nu mai vorbim de paie că
rora, aproape peste tot, nu 
li se dă atenție. în unele 
locuri ele se mai află pe 
cîmp împrăștiate așa cum 
au rămas de la treier. Oare 
paiele nu fac parte din ca
tegoria furajelor? Văzînd 
această risipă îți pui în
trebarea : oare nu-i păcat 
de truda ce s-a depus cu 
cositul și adunatul nutre
țurilor care acum sînt su
puse degradării? .

Tovarășul Teofil Zehan, 
'vicepreședinte al coopera
tivei din Căianu Mic, 
și tovarășul Axente Se
cară, secretarul comite
tului de partid de la 
cooperativa din Gădălin, 
raionul Gherla, spuneau că 
nimeni de la consiliul agri
col raional nu s-a interesat 
de însilozarea tuturor re
surselor de furaje, deși au 
existat destule ierburi, pă
lării de floarea soarelui, 
frunze și colete de sfeclă 
etc. La Căianu Mic, cole- 
tele de sfeclă n-au mai 
fost însilozate, așa cum s-a 
făcut în alți ani.

După cum se vede pre
gătirile pentru iernat sînt 
încă în faza de început în 
multe părți. Din păcate, una 
se afirmă la consiliul agri
col regional și alta este 
realitatea pe teren.

In loc de aufomulfumire 
este nevoie de muncă mai 
hotărîfă de îndrumare ți 
control, de ac|iuni con
crete care să ducă la li
chidarea urgentă a lipsu
rilor existente.

Situații de felul celor semnalate în această pagină arată cît este de important 
ca în fiecare unitate agricolă să fie luate măsuri care să asigure condiții corespun
zătoare pentru iernarea animalelor. Una din cele mai urgente sarcini este termina^ 
rea și darea în folosință a construcțiilor zootehnice prevăzute, repararea și amena
jarea tuturor adăposturilor. In acest scop, pot și trebuie să fie utilizate materiale din 
resurse locale și să fie procurate grabnic cele care nu se găsesc în unitățile respec
tive.

După cum se știe, gospodărirea chibzuită a furajelor și hrănirea rațională a 
animalelor constituie mijlocul principal pentru mărirea producției de carne, lapte 
etc. In prezent, cea mai mare sursă de furaje care trebuie transportate și depozitate 
fără pierderi o reprezintă cocenii. Ținind. seama că aceștia însumează multe mili
oane de tone, se impune o bună organizare a lucrărilor, folosirea chibzuită a mijloa
celor de transport, astfel ca întreaga cantitate de coceni să poată fi depozitată neîn- 
tîrziat la fermele de animale.

Este necesar ca organele de partid, consiliile agricole, conducerile unităților 
agricole socialiste să analizeze problemele de a căror rezolvare depinde mărirea pro
ducției animalelor în perioada de stabulație, să ia măsuri practice, operative pentru 
lichidarea lipsurilor și deficiențelor existente.

Dacă vreți să reparați
căruțele, luați
Tovarășul Marin Milos- 

tivu, președintele coopera
tivei agricole din Scrioaș- 
tea, regiunea București, era 
foarte supărat. Volumul 
mare de transporturi a dus 
la degradarea căruțelor, 
ceea ce necesită reparații 
urgente pentru a putea fi 
din nou utilizate. Repara
țiile se efectuează de către 
cooperatori, dar lipsesc u- 
nele materi le și îndeosebi 
obezi. Acestea se găsesc din 
abundență la întreprin
derea comercială raională 
din Roșiori de Vede, dar nu 
sînt livrate decît dacă cei 
care au nevoie de ele cum
pără și cozi de sape. Ce să 
facă cooperatorii în această 
perioadă cu cozile de sapă, 
cu ele nu se pot repara 
roțile de care au nevoie ? 
Este un lucru în apa
rență mărunt, dar care 
duce la greutăți în activi
tatea cooperativelor agri
cole.

Cu tocătoarea
Gospodărirea cu chibzu

ință a furajelor constituie 
o preocupare de bază în 
multe cooperative agricole.

La indicația Consiliului a- 
gricol regional București, 
în majoritatea unităților 
agricole s-au luat măsuri 
ca toate furajele grosiere 
să fie tocate și administra
te în amestec cu saramu
ră, tăifei de sfeclă, mela
să și alte suculente. S-a 
stabilit ca o parte din ele 
să fie chiar măcinate. Pen
tru aceasta cooperativele 
agricole au asigurate to
cători și mori cu ciocane. 
Pînă acum în unitățile din 
raionul Roșiori de Vede 
s-au asigurat 100 tone de 
făină de lucernă, a înce
put măcinarea cocenilor 
și strîngerea frunzelor de 
coceni rezultate din scu
turare. Furajele vor fi ad
ministrate în hrana ani
malelor pe bază de rafii 
și numai cîntărite.

Și în regiunea Galați, în 
marea majoritate a coope
rativelor agricole preocu
parea pentru buna gospo
dărire a furajelor se află la 
loc de cinste. Dar pe teren

cozi de sapă
Și la cooperativa agrico

lă Grivița mai erau de a- 
dus din cîmp o cantitate 

. mare de coceni. Tov. Du
mitru Cîrligeanu, preșe
dintele cooperativei, era și 
el necăjit că din 7 camioa
ne nu poate folosi decît 3 
sau 4 pe zi din cauza lip
sei de piese de schimb. „Nu 
găsim nici piese, nici ate
liere unde să facem repa
rațiile. Numai cu camioa
nele care sînt bune de lu
cru și cu atelajele existen
te nu facem față volumului 
mare de lucrări din aceas
tă perioadă. Numai coceni 
mai avem de transportat 
de pe cîmp peste 2 500 
tone“. Asemenea exemple 
arată că

sînt necesare măsuri ur
gente din partea organe
lor regionale și raionale 
pentru ea toate mijloacele 
de transport să poată fi 
reparate și utilizate cu în
treaga capacitate.

și cu cintarul
se întîlnesc și altfel de si
tuații. La cooperativa agri
colă Independența, raionul 
Galați, cocenii sînt ridicați 
cu întîrziere de pe teren, 
în jurul glugilor de coceni 
s-au strîns vitele ca la 
stabulațiă liberă. în a- 
propierea depozitului de 
furaje stă aruncată o 
mare cantitate de lu
cernă, ce trebuia de mult 
treierată. Nimeni nu știe 
cît este. „Nu este tre
cută în evidența noastră“, 
răspunde mirat Gheorghe 
Puia, șeful contabil al co
operativei.

în regiunea Galați exis
tă o experiență bună în ce 
privește prepararea nutre
țurilor grosiere. Toate co
operativele agricole de pro
ducție dispun de tocători, 
în grajduri sau șoproane 
s-au amenajat bazine de 
saramurare a furajelor. Dar 
starea în care se află acum 
aceste mijloace este aceeași 
ca și în primăvară. Tocăto- 
rile sînt nerevizuite, lipsesc 
unele piese de schimb, ba
zinele sînt necurățate. La 
cooperativa agricolă Piscu 
bazinele de saramurare 
sînt ocupate de tescovină.



SCl NT EIA PAGINA

PRIMIRE LA MAREA 
ADUNARE NAȚIONALĂ

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

ai P. C. R.

Delegația tie activiști

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Varșovia, o de
legație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Constantin Dăs- 

. călescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Galați al P.C.R., care la 
invitația P.M.U.P. va face un 
schimb de experiență în R. P. Po
lonă.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Mihai Dalea, 
de membri ai C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski,- ambasadorul R. P. Polone 
la București.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit vi
neri la amiază pe secretarul gene
ral al Uniunii interparlamentare, 
André de Blonay, care, la invitația 
Grupului român al acestei uniuni, 
face o vizită în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de activiști ai P.C. 
din Cehoslovacia, condusă de to
varășul Zbynek Sojăk, șef de sec
tor la C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, care a făcut o vizită în țara 
noastră, în schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Ion Bucur, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ion Iosefide, secretar al Comite- 
ului orășenesc București al P.C.R., 

<le activiști de partid.
Au fost de față Jaroslav Syko- 

ra, ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, și membri ai amba
sadei.

Vicepreședintele ' Consiliului 
Miniștri, Janos Fazekaș, a primit 
vineri la amiază pe Liang Yao, 
vicepreședinte al Uniunii pe în
treaga Chină a cooperativelor de 
aprovizionare-desf acere, conducă
torul delegației de cooperatori chi
nezi, care, la invitația Centrocoop, 
își petrece concediul de odihnă în 
țara noastră. La primire au luat 
parte tovarășii Constantin Matees- 
cu, președintele Centrocoop, și Fi
lip Geltz, vicepreședinte al Cen
trocoop.

A fost de față Liu Fan, ambasa
dorul Republicii Populare Chineze 
la București.

SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII TUNISIA 

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

(Agerpres)

La 15 octombrie a sosit în Capi
tală Mahmoud Maamouri, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Tunisia în Republica 
Socialistă România. La sosire a 
fost salutat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe. 

(Agerpres)
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FOTBAL întâlniri internaționale 
ale echipelor noastre

Primii zece performeri 
europeni la atletism

• Reprezentantele țării 
în cea de-a treia ediție a 
balcanice", echipele 
București și „Farul’-Constanța vor 
susține noi meciuri. Rapid-Bucu- 
rești (care joacă în seria I alături 
de „Cerno More'-Varna, „Besik- 
tas"-Istanbul și „17 Noiembrie"-Ti- 
rana) va întîlni la 27 octombrie, la

noastre 
„Cupei 

„Rapid"-

Dialog : deputat* — alegători
în nume- 
din țară, 
sfaturile

In aceste zile, 
roase localități 
deputății în 
populare aleși la 7 mar
tie au început să prezinte 
în fața alegătorilor din 
circumscripțiile lor pri
mele dări de seamă asu
pra muncii desfășurate.

Aceste adunări de dări 
de seamă creează largi 
posibilități maselor de a- 
legători de a controla di- 
rect munca
de a-și spune cuvîntul a- 
supra activității sfaturilor prafață de peste 
populate, de a face noi

propuneri pentru continua 
dezvoltare și înflorire a 
regiunilor, orașelor sau 
comunelor.

împreună cu deputății, 
masele de cetățeni au ob
ținut realizări 
în întrecerea 
dintre orașe și

In regiunea
s-au efectuat anul acesta, 
prin muncă patriotică, lu- 

deputaților, crări de întreținere și re
parații de străzi pe o su- 

900 000
m.p., s-au plantat 270 000

însemnate 
patriotică 

comune.
București

Expoziția „Epocâ lui Rubens"
IA ■ *

La „Muzeul artelor frumoase“ 
din Bruxelles s-a deschis joi ex
poziția „Epoca lui Rubens", la 
care sînt prezentate opere de artă 
ale secolului XVII. Expoziția cu
prinde 500 de tablouri, desene, gra
vuri și sculpturi de Peter Paul 
Rubens, Anton Van Dyck, Jan 
Brueghel șl alți artiști. Operele 
expuse sînt în cea mai mare parte 
Împrumutate din colecții particu
lare și muzee din 22 de țări, prin
tre care Muzeul Prado din Madrid, 
Louvre din Paris, Muzeul britanic 
din Londra, muzeul din Amster
dam, Ermitaj din Leningrad, pre
cum și de la muzeele din Bruxel
les, Viena, Varșovia. Berlin și din 
Statele Unite.

S-AU ÎMBOGĂȚIT 
NUMAI... PE HÎRTIE

Pensionarii unui azil din Mi
lano au rămas uluiți aflînd că 
erau posesorii unor luxoase au
tomobile. Unul din acești pen
sionari „poseda“ chiar 70 de au
tomobile, este drept însă că nu
mai pe hîrtie. După cum au sta
bilit autoritățile polițienești, nu
mele pensionarilor fuseseră folo
site de o bandă de contraban
diști și excroci pentru a înregis
tra automobilele însușite pe căi 
frauduloase. Gangsterii profita
seră de o lacună a regulamen
telor în vigoare cu privire la 
vînzarea automobilelor, care le 
permitea înscrierea vehiculelor 
sub nume false.

DIAMANT DE 527 CARATE
Un african din Basutoland, 

care de șapte ani căuta fără 
succes pietre prețioase, a gă
sit, în sfîrșit, un diamant u- 
riaș de 527 carate, avînd mă
rimea unei portocale. Este 
vorba de cel mai mare dia
mant scos la suprafață în ul
timii opt ani în întreaga Afri
că de sud. De teamă să nu fie 
jefuit, fericitul găsitor al dia
mantului a fugit în munți, în- 
toreîndu-se abia după șase zile 
la Maseru, unde l-a vîndut 
pentru suma de 160 000 dolari.

Medalioane din secolul XVI
Un cercetător de la Institutul 

de teoria și istoria artelor al Aca
demiei cehoslovace de științe a 
făcut recent o interesantă desco
perire. Intr-o nișă a ușii prin care 
se intra în altarul catedralei 
Svaty Tyn din Praga a descope
rit 13 medalioane din aramă. 
Medalioanele datează din a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea.

Hanorac de salvare
în magazinele cu materiale 

sportive din Franța se va pune în 
curînd în vînzare un „hanorac de 
salvare" prevăzut cu un magnet 
care, introdus în căptușeală, va 
permite echipelor de salvare 
depistarea unui schior aflai sub 
zăpadă la o adincime pînă la trei 
metri și la o depărtare de 100 de 
metri.

Istanbul, formația Besiktas. 
rul"-Constanța (în seria a Il-a, a- 
lături de „Olimpiakos"-Pireu, „Var- 
dar"-Skoplje și ,,Spartak''-Plovdiv) 
va juca la 20 octombrie, la Pireu, 
cu „Olimpiakos". Returul ambelor 
meciuri va avea loc în luna no
iembrie.

în urma partidelor desfășurate 
pînă acum, în seria I conduce 
mația „Cerno More"-Varna 
puncte din tot atîtea jocuri), 
mată de „Rapid'-București 
puncte din 3 jocuri). în seria a 
Il-a, pe primul loc se află „Spar- 
tak"-Plovdiv (7 puncte din 5 jocuri), 
urmată de „Farul"-Constanța (7 
puncte din 4 jocuri).

® In perioada de întrerupere a 
campionatului, echipa „Steaua"- 
București întreprinde un turneu în 
R. D. Germană. La 20 octombrie va 
juca la Magdeburg cu formația 
locală „Aufbau" ’ (deținătoarea 
„Cupei R. D. Germane"), iar la 24 
octombrie la Erfurt, cu echipa 
„Turbine".

for-
CS 

ur-
(4

Ziarul „Sport Echo“ din Berlin 
a publicat recent clasamentul pe 
probe al primilor 10 performeri 
europeni la atletism. La feminin, 
România figurează cu 5 sportive : 
lolanda Balaș, locul I la săritura 
în înălțime — 1,86 m ; Mihaela Pe- 
neș locul I la aruncarea suliței — 
59,22 m ; Ioana Petrescu locul 3 la 
200 m plat — 23”5/10 ; Viorica Vis- 
copoleanu locul 3 la săritura în 
lungime — 6,52 m ; Ana Sălăgean 
locul 9 la aruncarea greutății — 
16,38 m. Totodată, lolanda Balaș și 
Mihaela Peneș dețin cele mai bune 
performanțe mondiale ale anului, 
în clasamentul „primilor 10“ atleți, 
Constantin Bloțiu ocupă locul 7 la 
1 500 m — 3’40” 8/10, Zoltan Vamoș 
locul 7 la 3 000 m obstacole — 8’36”, 
Ion Caramihai locul 9 la 3 000 m 
obstacole — 8’37"8/10 și Kurt Socol 
locul 8 la decatlon — 7 433 puncte.

PENTRU CÎȚIVA CENTIMETRI
metri mai înaltă de
cît permitea regula
mentul. Deși a tre
buit să părăsească 
teritoriul elvețian, 
Fenfener van Vlissin
gen a declarat că va 
continua să lupte 
contra acestei hofă- 
rîri.

Hotărîrea aceasta a 
fost determinată de 
conflictul izbucnit în 
urmă cu cinci ani în
tre Fenfener van Vlis
singen și autoritățile 
elvețiene din cauza 
casei pe care și-a 
consfruit-o primul pe 
malul lacului Gene
va, cu cîțiva centi

Pașnicul sat elve
țian St. Suplice a fost 
în ultimele zile punct 
de atracție pen
tru numeroși vizita
tori și ziariști. Moti
vul : expulzarea ce
tățeanului american 
Henry Fenfener van 
Vlissingen de către 
autoritățile locale.

muncă patriotică peste 
2 000 km de drumuri și 
400 000 m.p. de străzi. A 
luat amploare plantarea 
de garduri vii, rezultate 
bune în acest domeniu ob- 
ținînd regiunile București, 
Brașov, Dobrogea, Iași, 
Mureș-Autonomă Maghia
ră și altele.

în primele opt luni din 
acest an s-au realizat cu 
ajutorul cetățenilor 
crări a căror valoare 
prezintă 90 la sută 
prevederile întregului

de pomi ornamentali, au 
fost reamenajate peste 400 
ha de parcuri și zone 
verzi, s-au construit și re
parat mai bine de 12 000 
de fîntîni etc. Locuitorii 
orașelor și satelor din re
giunea Crișana au parti
cipat la reparația și între
ținerea a peste 1 000 km 
de drumuri, la amenaja
rea a 60 de baze sportive, 
solarii , și ștranduri, iar în 
regiunea Ploiești, în afa
ră de alte obiective, s-au 
reparat și întreținut prin

„Șâptâmîna preolimpică"

CONTRA „DEȘERTURILOR" MARINE
Comitetul oceanografie de pe lîngă Academia de Științe din 

Washington a reînnoit propunerea de folosire a reactoarelor nucleare 
pentru „fertilizarea" zonei marine care, lipsită de afluxul elemente
lor nutritive, constituie adevărate și proprii „deșerturi" de apă să
rată. Potrivit propunerii Comitetului, elementele nutritive ar putea fi 
aduse la suprafață din adțncuri cu ajutorul căldurii emanate de 
reactoarele nucleare situate pe fundul mării. Căldura va provoca 
circulația apei și deci va aduce la suprafață substanțele nutritive care 
se găsesc pe fundul mării. în felul acesta vor crește resursele mon
diale de alimente.Iu—

(Urmare din pag. I)

Concesii siÏ 
consecințe

case- 
aflau 
chiar

celor

— Există o explicație, ne-a răs
puns. Cum să vă spun... Ne pre
sează și pe noi planul. Și apoi nu 
pot să întind prea tare coarda. Nu 
știu dacă mă puteți înțelege bine... 
Intr-un an, înaintea mea, în uni
tate au fost schimbați vreo 3 con
trolori. La început mi-am impus 
eu punctul de vedere, dar...

Nimic mai greșit decît de a con
cepe realizarea planului în dauna 
calității ! Consecințele sînt evi
dente : produsele necorespunză
toare sau sînt respinse de 2—3 ori 
la recepție, sau — dacă totuși ies 
pe poarta unității — sînt refuzate 
în uzina beneficiară.

Pentru remedierea defectelor se 
recurge, în ultimă instanță, la o 
practică inacceptabilă, costisitoa
re : trimiterea de muncitori în în
treprinderea beneficiară. In ziua 
cînd am fost în uzină — 12 oc
tombrie — patru muncitori ai uni
tății a Vl-a erau detașați, pe dife
rite termene, pentru a face retu
șuri. De la cinci unități ale 
IPROFIL-ului, care execută 
te pentru „Electronica“, se 
nouă muncitori, unii fiind 
permanentizați aici.

— Sînt zile cînd numărul
detașați crește la 15—18 oameni, 
ne-a spus unul dintre acești mun
citori. Nu facem altceva decît să 
reparăm lucrul de mîntuială făcut 
de alții, în loc să ne vedem de 
munca noastră în unitate. Ne în
trebăm : de ce în unitatea noastră 
este admisă neglijența, cine su
portă paguba ?

Interesîndu-ne mai îndeaproape, 
am aflat că detașarea acestor mun
citori se resimte în procesul de 
producție. Nu de puține ori, în lo
cul lor lucrează maiștri și chiar 
muncitori necalificați.

Am ținut să cunoaștem și păre
rea conducerii IPROFIL Bucu
rești.

— Detașarea acestor salariați ne 
este impusă chiar de uzina „Elec
tronica" ne spune directorul PE
TRE UDRESCU. Dacă nu i-am da 
în 2—3 zile produsele (interlocuto
rul a evitat să precizeze că e vorba 
de produsele necorespunzătoare ca
litativ — n.r.) ne-ar bloca spațiile 
de depozitare. Fel de fel de cusu
ruri ar fi găsite și ni le-ar refuza. 
De fapt, muncitorii respectivi re
mediază defecte care apar din cau
za manipulării neatente a casetelor 
în procesul de producție al uzinei.

Curioasă argumentare ! In cîteva 
cuvinte, întreaga vină a fost arun
cată pe seama uzinei beneficiare. 
Chiar dacă lucrurile ar sta așa —

ceea ce e greu de crezut intrutotul 
— de ce întreprinderea furnizoare 
își asumă obligații care în mod lo
gic ar trebui să revină beneficiaru
lui ? O confruntare, la fața locu
lui, dă răspuns.

— De ce „Electronica“ nu își an
gajează muncitori pentru a repara 
casetele defectate chiar în secțiile 
ei ? l-am întrebat pe șeful recepțio- 
nerilor, EMIL IONAȘ.

— Dacă ne-am ține după norma 
internă de calitate a IPROFIL- 
ului, ar însemna să acceptăm cel 
mult 20—30 la sută din casetele li
vrate. Dar nu putem, benzile ar in
tra în gol de producție. Și... planul 
trebuie îndeplinit. Așa că defecte
le pe care noi le considerăm mai 
mărunte, le trecem cu vederea. 
Chemăm apoi muncitori de la 
IPROFIL pentru a le remania 
înainte de a fi introduse pe bandă.

După cum se vede, obligațiile ce 
decurg din planul de colaborare 
sînt privite de conducerile celor 
două întreprinderi ca fiind un sim
plu act de înțelegere, de generozi
tate reciprocă. Cam acesta este dia
logul : „Dafl-ne muncitori care să re
condiționeze atît casetele voastre, cit 
șl pe cele deteriorate pe banda de 
montaj". Drept recunoștință 1 „închi
dem șl noi ochii la recepție*.

Se pune însă întrebarea : din ce 
fonduri sînt plătiți acești munci
tori ? — la care așteptăm răspuns 
din partea forului tutelar și a or
ganelor băncii.

„Ștacheta“ exigenței față de ca
litatea produselor trebuie să fie 
oare ridicată după simple împreju
rări de moment, după cum bate 
vîntul ? Nicidecum I La „Electro
nica“ însă, uneori așa se proce
dează. Sub semnătura șefului con
trolului tehnic de calitate, recep- 
ționerului uzinei aflat la unitatea 
nr. VI 1 s-a dat un model de ca
setă pe care sînt însemnate defec
tele care apar frecvent — lufturile 
la colțuri. Atunci cînd banda de 
montaj duce lipsă de casete, cu 
deplină seninătate recepționerul 
scoate de sub masă modelul. Auto
mat, ștacheta calității coboară. 
Odată cu casetele bune, sînt ad
mise și cele cu colțuri crăpate și 
chituite.

— în asemenea cazuri, mașina 
uzinei apare numaidecît la ușa sec
ției de finisaj — ne spune o mun
citoare de la unitatea producătoare. 
Controlorul de calitate și recepțio
nerul aproape că ne iau casetele 
din mînă. Imediat ce la „Electro
nica" se creează un anumit stoc, 
modelul e iar băgat sub masă. 
Exigența reintră în drepturile ei. Și 
atunci să vedeți cît le mai întorc 
pe o parte și pe alta...

★
Din cele relatate se desprinde că 

în relațiile dintre IPROFIL 
București și uzinele „Electronica“ 
și-a făcut loc practica concesiilor 
reciproce, care știrbește calitatea 
produselor. Efectele acestei prac
tici sînt evident dăunătoare. Ea ge
nerează în cele din urmă refuzuri

de radio din partea 
comerciale. T

de aparate 
organelor 
însă : 
imobilizării 
care nu pot fi desfăcute imediat în 
comerț ? Firește, uzina producă
toare. La fiecare casetă de calitate 
necorespunzătoare este imobili
zată o producție cu o valoare de 
zece ori mai mare. Practica con
cesiilor se răsfrînge asemenea unui 
bumerang asupra situației econo- 
mico-financiare a ambelor între
prinderi și, în primul rînd, asupra 
celei care livrează produsul finit.

Este absolut necesar ca forurile 
tutelare ale întreprinderilor res
pective să intervină prompt pen
tru a dezrădăcina o asemenea prac
tică ce dăunează prestigiului „măr
cii fabricii“ și care este în vădită 
contradicție cu exigențele sporite 
care se pun astăzi în domeniul ca- I 
lității. Totodată, se cuvine ca orga
nizațiile de partid din cele două 
întreprinderi să dezvolte în rîndul 
colectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni simțul unei înalte 
răspunderi în muncă, dorința, am
biția de a realiza și livra numai 
produse executate ireproșabil, care 
să satisfacă deplin cerințele și exi
gențele cumpărătorilor.

întrebăm i 
nsecințele |

I
I
I
I
I
I
L

cine suportă consecințele 
de fonduri în produse

de N. Granieri (Italia) 
J. C. Magnan (Franța) 
V. Putiatin (U.R.S.S.) 4 
Antrenorul lotului iran-

La Ciudad de Mexico, întrecerile 
„Săptămînii preolimpice" sînt în 
plină desfășurare.

Proba de floretă bărbați s-a ter
minat cu victoria neașteptată a tî- 
nărului scrimer francez C. Noël. în 
turneul final el a obținut 6 victorii, 
fiind urmat 
5 victorii ;
4 victorii ; 
victorii etc.
cez a declarat că succesul lui 
Noël se datorează și faptului că 
acesta s-a antrenat în localitatea 
Font Romeu din munții Pirinei, si
tuată la o altitudine apropiată de 
cea a capitalei mexicane. După 
cum se știe, în proba feminină de 
floretă primul loc a revenit scrime- 
rei sovietice 
de mexicana 
ta României, 
ocupat locul
în „eliminatorii”, 
italianul F. Menichelli, 
ținut 9,55 puncte la cal cu minere 
și a ocupat locul întîi la inele și

sol. în prima reuniune a turneului 
de box, sovieticul S. Stepaskin 
(campion olimpic la „pană"), bo- 
xînd în limitele categoriei „semi- 
ușoară", l-a învins prin K.O. în re
priza a doua pe japonezul Y. 
Futomi. La categoria „cocoș", K. 
Okada (Japonia) a dispus la punc
te de Mancillas (Mexic). R. Green 
(S.U.A.), a cîștigat la categoria 
„pană", în fața lui A. Duran 
(Mexic), iar la „ușoară", R. Estra
da (Mexic) l-a întrecut pe A. Lauri 
(Italia). Sportivul român N. Gîju va 
boxa în cea de a doua gală.

Gorohova, secondată 
Roldan. Reprezentan- 
Ecaterina 
trei. La

s-a

LOTO

Iencic, a 
gimnastică, 

evidențiat 
care a ob-

La tragerea Loto din seara zilei de 
15 octombrie 1965, au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 13, 85, 86, 
90, 41, 75, 89, 4, 45, 72, Premii supli
mentare : 65, 16, 39.

Fond de premii : 939 214 lei din care 
130 294 lei report la suplimentar I.

Acest copil din Hirson (Franța) in 
vîrstă de 4 luni a fost socotit 
mort timp de 11 ore, pentru ca a- 
poi, cu cîteva minute Înainte de 
înmormtntare să se constate că 

trăiește

Perseverență
Locuitoarea Indirabai G. Deshi- 

nukh din India, In vîrstă de 68 de 
ani, încearcă în zadar din 1921 să 
obțină diploma de maturitate. In
dirabai s-a prezentat pentru prima 
oară acum 44 de ani la examenul 
pentru obținerea diplomei și a 
fost respinsă la toate materiile. 
De atunci a mai încercat de 30 de 
ori, dar tot fără suaces. Respinsă 
și anul acesta, ea a declarat zia
riștilor că nu se dă bătută și că 
va Încerca din nou și la anul.

Foci de apă caldă
Recent, Intr-un lac subteran din 

Sardinia s-a descoperit o specie 
rară de foci care trăiesc numai în 
ape calde. Naturaliștii care au 
coborit în peșteră în costume au
tonome de scafandru au găsit aici 
o întreagă „colonie de foci".

Specializare 
si universalitate»

(Urmare din pag. I)

replica, deseori invocată, a acelor 
cerinți tiranice ale muncii speciali
zate, care ar înlătura posibilitățile de 
incursiuni în orice domeniu „străin”. 
Ea nu dă, însă, apă la moară celor 
care cad, fără revoltă, în ghearele ru
tinei. AAulfi oameni resimt, ca pe o 
infirmitate, la o anumită etapă a vieții, 
lipsa de cultură. „Băieții” care fac 
sport (în tribunele stadioanelor I), 
cunoscînd mult mai bine dramele fot
balului și repertoriul acelor patru juni 
lipsiți de credit la frizerie, cu ajutorul 
cărora flegmaticul Albion își va re
face valuta, decît, să zicem activita
tea dascălilor școlii ardelene 
perforiul shakespearian, vor 
neapărat.

Ca și acele prea puțin
sânte personaje care în toate 
prejurările ultimilor ani s-au 
pradă numai emoțiilor pricinuite de 
așteptarea și achiziționarea cutărei și 
cufărei mărci de automobil. Există o 
materializare crasă care depune pe 
creier și pe inimă straturi groase de 
slănină, cărora nici un scalpel nu le 
mal vine de hac și nici cele zece 
minute de gimnastică zilnică.

Insă omul nou n-are cum să-i 
servească de victimă. Nici el nu 
disprețuiește confortul, pe care 
și-l realizează prin muncă, ritmu-

sau re- 
regreia

intere- 
îm- 

lăsai

rlle stimulatoare ale acelei muzici 
care reflectă trepidația vieții mo
derne, beția performanțelor spor
tive — unele de o splendidă 
plastică și semnificație, reînviind 
elanul atic. El frecventează, însă, 
fot atît de pasionat, librăria, a- 
provizionafă fantastic, face coadă, 
în ordine, la casele teatrelor, ur
mează cursurile universității popu
lare, aplaudă furtunos „echipa” 
filarmonicii — care nu se face de 
rîs nici în nocturnă, nici în întîl- 
nirile internaționale.

Setea de universalitate nu cunoaș
te stavile profesionale și bariere de 
ordin cultural. Specializarea însăși, 
pe care ne-o oferă cursul profesio
nal, de orice grad, este doar prima 
treaptă către o nefulburată lărgire a 
orizonturilor. Ei îi urmează școala de 
fiecare ceas a rigorii infime, disci
plina cotidiană, lectura și meditația, 
antrenamentul spiritual. La urma ur
mei, bucuria de a cunoaște este tot 
atît de vitală ca și aceea a muncii 
bine făcute și apreciate. Nu poți fi 
nici fînăr, nici puternic și nici sănă
tos fără sentimentul ascensiunii, pe 
care nu-l justifică, cu autenticitate, 
decît drumul lung, spinos, și nici
odată încheiat, al universalității.

De altfel, binomul specializare- 
universalitate se desfășoară mai larg. 
Rapiditatea ritmului economic depla
sează din sectorul abstract în cel con
cret problema necesității unei spe
cializări multilaterale, mai ales în do
meniul tehnic, în cel al construcției 
economice. Este vorba, desigur, 
de specializări multiple în materii 
învecinate, dar și de stăpînirea unor 
principii superioare și de înmagazi- 
narea unui bagaj pe care viitoarele 
noastre planuri economice — uluitoa
re prin grandoarea perspectivelor și 
veridice prin certitudinea realizării lor 
— îl anunță tot mai încărcat. Cum 
s-ar spune, calea către specializare 
începe să pretindă universalitate. Dar 
acesta este însuși drumul socialismu
lui, al științei eliberatoare, al culturii 
progresive, al vieții care ne sporește 
virtual și practic șansele, pe măsura 
rîvnei proprii și colective, de perfec
ționare. Așa cum Socrate, în ultimele

sale clipe, datora lui Esculap un co
coș, jertfă încărcată de sensuri, în pra
gul unei etape istorice noi, care anu
lează distanțele și sare etapele, pro- 
punîndu-ne explorarea spațiilor side
rale și folosirea — pașnică — a ener
giei atomice, datorăm științei și cul
turii un efort pe măsura promisiuni
lor pe care ele ni le înfățișează. Ne 
incumbă, ma’ ales acea armonizare 
a științei cu umanismul, a cărei so
luție o oferă numai universalitatea. 
Pentru că, în socialism, omul nu este 
sortit să devină paznicul propriilor 
roboți și nici manipulanful pasiv al 
unor butoane variat colorate. Pentru 
că patriotismul, care ne adună pe 
toți sub bolta arcuită a partidului, ne 
dictează să corespundem acestui 
ceas minuna» de înzestrare șl de des
cătușare a futuror energiilor.

na umoja“
(Urmare din pag. I)

Situată lîngă ocean și bulevar
dul Independenței, Karimjee Hali 
— clădirea primăriei — a adă
postit temporar și lucrările parla
mentului în după-amiaza zilei de 
12 octombrie. împrejurimile clă
dirii ofereau un spectacol plin de 
inedit, în care ceremonialul și 
pompa se împleteau cu demnita
tea. Cîteva mii de oameni au ve
nit să aclame noul parlament și 
pe președintele țării, căruia I se 
spune „Mwalimu" adică învăță
torul — denumire pe care și-a a- 
les-o singur. în amintirea 
sale meserii, dar care în 
anilor de activitate politică pen 
tru eliberare a căpătat o rezonan
ță simbolică Președintele lulius 
Kambarage Nyerere sosește în

vechii 
cursul

mijlocul unei motorcade. E îmbră
cat în haine de simplă pînză cenu
șie, cu mîneci scurte, pare a prețui 
simplitatea și modestia. Om multila
teral, Nyerere este autorul primei 
traduceri în limba swahili a capo
doperei shakespeariene, lulius Ce
zar.

După ce a trecut în revistă 
garda, Nyerere a intrat în 
sala dreptunghiulară unde avea 
loc sesiunea. Față în față, de-a 
lungul zidurilor se aflau două și
ruri de bănci căptușite cu piele 
verde, fiecare șir avînd cîte trei 
rînduri. Mai bine de o duzină de 
microfoane atîrnau din plafon. 
Deputății, cei mai mulțt în că
mașă, sînt tineri. Printre ei și cî
teva femei.

Peretele din fund poartă em
blema țării — un bărbat și o fe
meie ținînd un scut sub care scrie 
în limba swahili cu litere latine — 
„Uhuru na umoja" — adică „Li
bertate și unitate". Steagul e verde 
și albastru, culori despărțite prin- 
tr-o diagonală neagră, mărginită 
de două fîșii galbene. Semnifica
ția culorilor poate fi astfel desci
frată : negru — poporul ; verde — 
pămîntul ; albastru — oceanul. 
L-am întrebat pe un vecin de ban
că ce înseamnă galbenul și ne-a 
spus că e vorba de subsol, de 
bogățiile minerale.

în discursul său, președintele 
și-a exprimat satisfacția față de 
rezultatul alegerilor care au dus 
la alcătuirea parlamentului ce își 
inaugura lucrările. La primele două 
alegeri votaseră cu adevărat doar 
24 000 oameni, dar acum au votat 
2 266 000 alegători — o participa
re cu adevărat largă. Nyerere a 
chemat la o strînsă legătură cu 
poporul, la numirea de către par
lament a unei comisii speciale 
pentru anchetarea și combaterea 
oricărui caz de corupție și contra 
favoritismului șl nepotismului. 
Foarte semnificative ni s-au pă
rut declarațiile de politică exter
nă. Reafirmînd neparticiparea 
Tanzaniei la blocuri și dorința ță
rii sale de a sprijini și consolida

O.N.U., el a spus că această or
ganizație ar fi întărită prin resta
bilirea drepturilor R. P. Chineze. 
Referindu-se la problema rhode- 
siană, Nyerere a reafirmat solemn 
hotărîrea Tanzaniei de a se re
trage din Commonwealth dacă 
Anglia ar recunoaște „indepen
dența unilaterală", pe care vrea 
s-o proclame Smith, nesocotind 
drepturile și interesele populației 
africane.

A doua zi, în după-amiaza lui 
13 octombrie, sub un soare pustii
tor pe care nici nu păreau să-l 
simtă, deputății se fotografiau în 
grădina vastă și își luau rămas 
bun pentru a se întoarce la munca 
de toate zilele. Cei din Zanzibar 
n-au de străbătut decît vreo 40 ki
lometri pe mare pentru a se îna
poia pe insula lor.

Pe străzile unui oraș mic ca 
populație — la ultimul recensă- 
mînt av9a 138 000 de locuitori — 
dar întins, cu distanțe mari, cir
culă mereu grăbite mașini care 
țin stînga. Cîțiva ambulanți vînd 
tamtamuri mici din urechi de ele
fant și statuiete de abanos — lu
crări de serie, dar totuși fermecă
toare, forme străvechi și totuși 
foarte moderne, din care pare a 
se inspira o parte a sculpturii 
contemporane. în vitrine, ca niște 
muguri timizi, încep să apară și 
cîteva mărfuri ale industriei tanza- 
niene în formare. Printre afișele de 
filme, mai ales americane, se 
zărește promițător afișul echipei 
de teatru a Colegiului învățători
lor, prezentînd „Androcles și Leul" 
a lui George Bernard Shaw

La ora unu noaptea, cînd înche
iem aceste rînduri — umiditatea 
din timpul zilei și temperatura ri
dicată încep să mai slăbească, 
dar zgomotul motoarelor din stra
dă și uruitul ventilatorului se fac 
mai departe simțite Cîțiva vizita
tori moleșiți de căldură sorb bere 
sau ceaiuri calde, în vreme ce în 
jur se mal aud zgomotele unui 
oraș în’plină activitate. Cu toate 
luminile aprinse, o navă mate își 
face intrarea în portul est-african.
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Precizări engleze...
LONDRA 15 (Agerpres). — Fă- 

cînd unele precizări în legătură cu 
multiplele interpretări date decla
rației de la New York a ministru
lui de externe al Marii Britanii, 
Stewart, un purtător de cuvînt al 
Ministerului englez al Afacerilor 
Externe a declarat că Anglia nu a 
abandonat proiectul „forței nucle
are atlantice“. Fiind însă presat de 
ziariști, acesta a atras atenția asu
pra pasajului — după părerea sa 
cel mai semnificativ — din decla
rația lui Stewart, în care se spune 
că „în prezent trebuie văzut dacă 
proiectele F.N.M. și F.N.A. com
portă avantaje reale pentru 
N.A.T.O. în comparație cu posibili
tatea unui acord cu țările din Est 
și că „problemele N.A.T.O. trebuie 
examinate, în totalitatea lor, în- 
tr-un spirit nou“.

...și păreri americane
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Paul Findley, republican din par
tea statului Illinois și președinte al 
Comitetului republican pentru 
N.A.T.O., a declarat la Chicago că 
actuala structură a comunității 
atlantice este necorespunzătoare și 
de aceea va trebui să i se aducă 
modificări. Statele Unite, a spus el, 
exercită o dominație exagerată a- 
supra acestei organizații, care se re
flectă în faptul că principalele sale 
comandamente sînt controlate de 
către ofițerii nord-americani. După 
părerea sa, cererile Franței de res
tructurare a N.A.T.O sînt justifica
te și „va trebui să se acționeze 
prompt pentru a se evita o prăbu
șire a organizației“.

★
NEW YORK 15 (Agerpres). — „A 

sosit timpul să revizuim alianțele 
noastre“, își intitulează cunoscutul 
comentator C. L. Sulzberger un 
articol în „New York Times“, în 
■care pune sub semnul îndoielii 
întreaga politică a pactelor mili
tare practicată de S.U.A. „Ar fi 
bine să ne reamintim, scrie Sulz
berger, că alianțele nu sînt nici
odată permanente și nici structu
rile lor nu sînt statice. Ele slujesc 
unui scop real atîta timp cît se 
potrivesc scopurilor generale ale 
membrilor lor, scopuri care

schimbă constant într-o lume di
namică“. Intrînd în analiza a ceea 
ce el numește „necesitatea revizuirii 
concepțiilor noastre pe care se ba
zează sistemul alianțelor noastre“, 
autorul articolului arată că „rela
țiile internaționale s-au schimbat 
profund din timpurile creării ex
tinsei noastre rețele de pacte, cînd 
Statele Unite aveau pretenții la o 
hegemonie militară, politică și eco
nomică, care nu s-a realizat“. Refe- 
rindu-se la aceste pacte, Sulzberger 
specifică : „Chiar și cea mai apro
piată parteneră a noastră, Organi
zația Statelor Americane, nu și-a 
asumat 
unei 
cum 
cazul
N.A.T.O., principala noastră alian
ță, necesită o reformă. Această ne
cesitate a fost accentuată de 
de Gaulle care speră să-i impună 
schimbări... S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. 
nu sînt alianțe viabile“. în ce pri
vește caracterul alianțelor asiatice, 
Sulzberger arată că „S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. provin din perioada po
liticii americane dominată de pac- 
tomania lui Foster Dulles și care 
erau bazate pe concepții greșite“.

încheierea
generale

special 
trans- 
în ca-

se

Trupele infervenționiste

suferă

Noi eșecuri
7

în delta Mekongului
SAIGON 15 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă relatează din ca
pitala sud-vietnameză că operația 
de anvergură pregătită de trupele 
americane împreună cu trupele 
saigoneze în împrejurimile locali
tății An Khe, a suferit un serios 
eșec. Cei 5 500 de soldați ai divi
ziei I aeropurtate au fost nevoiți 
să se retragă la baza lor. 4 elicop
tere aparținînd diviziei amintite 
au fost doborîte. Rapoartele mili
tare provenind din delta Mekong- 
ului arată că la 20 km vest de lo
calitatea Can Tho, în cursul lupte
lor violente desfășurate între uni
tățile forțelor patriotice și cele gu
vernamentale în ultimele 48 de 
ore, trupele saigoneze au suferit 
„pierderi grele“.

dezbaterilor TENTATIVA FORMARII
NOULUI GUVERN

Vizita delegației parlamentare române
<

în R. P. Mongolă

niciodată răspunderea 
politici colective, după 
ar fi trebuit, de pildă, în 

Republicii Dominicane...

NEW YORK 15. Trimisul 
Agerpres, Nicolae Ionescu, 
mite : Vineri s-au încheiat, 
drul celei de-a 20-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., dezba
terile generale în cadrul cărora 
șefi de delegații au expus — de-a 
lungul a aproape patru săptămîni 
— poziția țărilor lor față de prin
cipalele probleme internaționale.

In ultima zi au luat cuvîntul re
prezentanții Bulgariei, Algeriei, 
Cubei și Arabiei Saudite. Șeful de
legației bulgare, Milko Tarabanov, 
analizînd activitatea O.N.U. a 
subliniat că „au fost întreprinse 
încercări de a subordona Națiunile 
Unite politicii de agresiune“. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru resta
bilirea drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U. El a condamnat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam și Republica Do
minicană. Tarabanov a sprijinit 
ideea convocării Conferinței mon
diale pentru dezarmare cu parti
ciparea tuturor statelor și s-a pro
nunțat pentru retragerea trupelor

străine și desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor țări.

Ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a 
vorbit despre „deteriorarea situa
ției economice a țărilor în curs de 
dezvoltare“. El și-a exprimat pă
rerea că „coexistenta pașnică tre
buie aplicată nu numai în rela
țiile dintre țări cu sisteme sociale 
diferite, ci și în relațiile dintre ma
rile puteri și țările mici“. Minis
trul algerian s-a referit, de ase
menea, la problema vietnameză ce
rînd „să se pună capăt actelor de 
agresiune“ săvîrșite împotriva a- 
cestei țări. Bouteflika a cerut să 
fie restabilite drepturile R. P. Chi
neze în O.N.U.

Râul Roa, ministrul de externe 
al Cubei, a vorbit despre presiu
nile și imixtiunile la care a fost 
supusă țara sa din partea S.U.A.

1 El a arătat că O.S.A. „a intrat în
tr-o criză finală“ ca urmare a po
liticii sale de dependență față de 
S.U.A. și a atras atenția asupra 
eșecului „alianței pentru progres“.

Reprezentantul Arabiei Saudite, 
Omar Sakkaf, ultimul vorbitor, 
s-a ocupat de problemele Orientu
lui Mijlociu, punînd accentul pe 
situația din teritoriile din sudul 
Arabiei a căror populație este su
pusă represiunilor din partea au
torităților coloniale britanice.

A INTRAT ÎN IMPAS
BONN 15 (Agerpres). — Cance

larul vest-german, Ludwig Erhard, 
a avut vineri o întrevedere cu li
derii partidului creștin-democrat 
(U.C.D.) într-o încercare de a găsi 
o soluție în impasul intervenit în 
tratativele privind crearea noului 
guvern vest-german, după ce joi 
seara i s-a refuzat liderului parti
dului liber-democrat, Erich Mende, 
postul de ministru însărcinat cu 
problemele pe întreaga Germanie, 
post pe care acesta l-a deținut în 
vechea coaliție guvernamentală. La 
rîndul lor, liderii partidului liber- 
democrat, partenerul minor al 
U.C.D., din coaliția guvernamenta
lă s-au întrunit la Bonn pentru a 
discuta situația creată. Agenția 
Reuter apreciază că dacă conflic
tul dintre cele două partide nu va 
fi soluționat pînă miercurea viitoa
re, cînd urmează să se întrunească 
noul Bundestag, cancelarul Erhard 
nu va avea o majoritate absolută 
în parlament. Dacă Erhard nu 
fi ales la primele două tururi 
scrutin cu majoritate simplă, 
avea loc un al treilea tur 
scrutin, cînd pentru alegerea sa
fi suficientă doar o treime din vo
turi.

va 
de 
va 
de 
va

15 — Trimisul 
L. Duță, trans- 
parlamentară a

ULAN-BATOR 
special Agerpres, 
mite : Delegația 
Republicii Socialiste România, care 
se află într-o vizită de prietenie 
în R. P. Mongolă, a avut la 15 
octombrie o întîlnire la sediul Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole cu membrii comisiilor sale 
permanente. Deputății mongoli au 
ascultat cu interes expunerea tov. 
Vasile 
misiei

Mateescu, președintele Co- 
permanente a Marii Adu-

nări Naționale pentru agriculturi 
și silvicultură, despre activitatea 
comisiilor permanente ale M.A.N. 
După amiază, membrii delegației 
au vizitat combinatul industrial 
din Ulan-Bator.

Seara, delegația a participat la 
o întîlnire cu membrii Asociației 
de prietenie româno-mongolă.

Sîmbătă dimineața, delegația 
parlamentarilor români pleacă în
tr-o călătorie în regiunea Usuru- 
burghai din sud-vestul Mongoliei.

i •

Localul revistei „Ahora" din Santo Domingo după explozia unei bombe 
amplasată de teroriști. Revista se opunea prezenței trupelor străine pe 

teritoriul Republicii Dominicane

La Crawfordville (S.U.A.) polițiștii 
încearcă să stăvilească atacul ra
siștilor asupra unui fotoreporter de 

culoare

în toamna aceasta, în mul
te locuri de pe pămînturile su
dului nu s-a auzit ca de 
cei răsunînd, în pragul dimi
neților însorite, „canzuna 
liana", melodia atît de familiară 
pălmașilor (braccianti) și dijma
șilor (mezzadri) porniți să-și strîn- 
gă roadele ogoarelor. în locul ei 
au răsunat pașii grei ai coloane
lor de truditori care au ocupat 
simbolic moșiile, sub lozinci de 
protest și de luptă. Arătam, în
tr-o corespondență anterioară, că 
mii de braccianti din provincia 
Caltanissetta au pus stăpînire 
pentru cîteva zile pe feuda Galit- 
tano de 2 000 ha, dezvăluind prin 
gestul lor situația grea în care se 
află.

Au trecut 15 ani de la reforma 
agrară din 1950 cînd, în urma ac
țiunilor desfășurate de masele 
țărănești, mai bine de 14 000 fa
milii au primit pămînt pe care 
trebuie să-l plătească în termen 
de 30 de ani. Marile latifundii 
s-au destrămat, e drept, proprie
tatea moșierilor a fost redusă, dar 
sînt încă zeci și zeci de mii de 
familii care își vînd forța de mun
că și alte sute de mii care trăiesc 
sub imperiul acelei instituții me
dievale numite aci mezzadria. 
Căci reforma agrară n-a fost ge
neralizată în întfeaga insulă.

Masele țărănești luptă pen
tru încheierea a 
tracte de muncă, 
pămînturilor lăsate în părăsire 
sau slab cultivate și atribuirea 
lor cooperativelor țărănești. Ei 
au declarat greve, a căror trăsă
tură caracteristică a fost unitatea 
de acțiune a pălmașilor încadrați 
în cele trei mari uniuni sindicale: 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., precum 
și solidaritatea muncitorimii si
ciliene — minerii, constructorii, 
cei din industria mecanică. Față 
de lupta țăranilor, puternică mai 
ales în provinciile Agrigento, Pa
lermo, Catania și Caltanissetta, 
moșierii au recurs 
ce de represiune 
re. Le-a venit

Multora

obi-

sici-

noi con- 
exproprierea

Evenimentele
dm Indonezia

DJAKARTA 15 (Agerpres). — 
Postul de radio Djakarta a anun
țat că președintele Sukarno a a- 
vut vineri dimineața o convorbire 
la Palatul Merdeka cu cei trei 
vicepremieri ai guvernului, cu ge
neralul Suharto, șeful statului ma
jor al armatei indoneziene, și cu o 
serie de generali. Au fost discu
tate probleme privind „normali
zarea situației în țară“. După con
sfătuire, președintele Sukarno a 
adresat țării un apel la calm. A- 
celași post de radio a făcut cunos
cut, că în interesul înlesnirii cer
cetărilor în legătură cu evenimen
tele de la 30 septembrie, comanda
mentul suprem al operațiunilor 
din Indonezia a ordonat o sistare 
temporară a acțiunilor întreprinse 
împotriva elementelor implicate în 
aceste evenimente.

la mijloa- 
și intimida- 

în ajutor și 
Mafia. Multora dintre pălmași 
le-au ars casele, altora le-au dis
părut catîrii, umil dar prețios aju
tor în muncă. Pe de altă parte 
unii dintre prefecți au recurs la 
metoda de a șterge din registrele 
de evidență ale muncitorilor agri
coli pe cei care și-au ridicat gla
sul de protest, ceea ce implică o 
serie de greutăți pentru aceștia 
la evaluarea veniturilor și deci a 
impozitelor. Numai în provincia 
Palermo au fost șterși din registre 
peste 15 000 pălmași.-

Dar lupta maselor țărănești a 
și început să dea rezultate. în 
mai multe regiuni comisarul gu
vernului a trebuit să intervină 
pentru a bloca măsurile poliție
nești luate de prefecți. Pe baza 
acestui prim succes pălmașii 
continuă acum cu și mai multă 
vigoare bătălia. In multe zone 
ale Siciliei ei au paralizat cam
pania de culegere a strugurilor, 
anunțînd că vor încrucișa brațele 
și în timpul recoltării citricelor și 
măslinelor. 5 000 muncitori agri
coli din zona Bagheria au parti
cipat la o impresionantă demon
strație, sub lozinca: „Salarii ome
nești pentru munca noastră’.

Pe de altă parte, în această 
toamnă se desfășoară în sud și 
puternice acțiuni ale dijmașilor. 
Ei cer să se împartă recolta po
trivit legii din martie 1964, care 
prevede ca cei ce muncesc pă
mîntul să primească o cotă mai 
mare din produsele recoltate — 
circa 65 la sută, iar proprietarii 
35 la sută. In intervalul care a 
trecut de la apariția legii, puțini 
dintre proprietari au ținut însă 
seama de ea repartizînd produ
sele tot după bunul plac.

Dijmașii sicilieni și-au impus

Russell
întâlnire

C Mănescn-Eh Rusk
noi

Ion MÄRGINEANU

Lucrările Congresului mondial al sindicatelor

-,

In aceste zile pe străzile Adenului

termen, iar în tară au încetat ope- 
' rațiunile militare.

în multe regiuni punctul de ve
dere. Este demn de remarcat că 
acțiunea lor are ecou și în alte 
regiuni ale Italiei. Bunăoară, în 
întreaga provincie Puglia se des
fășoară, în aceste zile, vaste ac
țiuni pentru încheierea de 
contracte pe baza cărora să fie 
respectate prevederile legale. Fie 
că sînt pălmași sau dijmași, oa
menii care muncesc pămîntul cer 
dreptate socială, vor să se bucu
re și ei de rodul ogoarelor mun
cite din greu cu brațele lor. Iată 
de ce nu-i pace sub măslinii su
dului.

WASHINGTON 15. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în seara zilei de 14 oc
tombrie, la Departamentul de Stat 
a avut loc o întîlnire între Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Dean Rusk, secretarul 
de stat al S.U.A., la invitația aces
tuia. Cu acest prilej, Dean Rusk a 
oferit un dineu în cinstea minis
trului de externe român.

M. Șolohov laureat 
al Premiului Nobel Gestul lui

VARȘOVIA 15. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : La 15 octombrie au 
continuat discuțiile la cel de-al VI- 
lea Congres mondial al sindicate
lor pe marginea rapoartelor pre
zentate. Au luat cuvîntul: Jan 
Henry Malhonga, secretar general 
al Confederației sindicatelor con
goleze, V. O. Goodluck, vicepreșe
dinte al Federației sindicatelor din 
întreaga Africă, Jose Pineda Sali
nas, secretar al Confederației ge
nerale a oamenilor muncii din Sal
vador, Sugiri, vicepreședinte al 
Consiliului central al sindicatelor 
din întreaga Indonezie, S.O.B.S.I., 
Jacob Pandonou, trezorier general 
al Uniunii generale a muncitorilor 
din Dahomey, Theo Grinevald, re
prezentantul directorului general 
al Biroului internațional al muncii, 
D. Jadamsuren, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Mongolă, Anibal Collazo, se-

cretar al Confederației americane 
a lucrătorilor bancari, Pena Val
dez, reprezentant al oamenilor 
muncii din Republica Dominicană.

în ședința de după-amiază au 
continuat dezbaterile pe marginea 
rapoartelor prezentate. Au luat 
cuvîntul Raimonnd Anna, repre
zentant al sindicatelor muncitorești 
din industria chimică — Geneva 
(Elveția), Loga Sowinski — pre
ședintele C.C.S. din R. P. Polonă, 
Vittorio Foa, secretar al C.G.M. 
din Italia, Stoian Ghiurov, pre
ședintele C.C.S. din R. P. Bul
garia, Elizabeth Harison, repre
zentantă a F.D.I.F., Benedicto Cer- 
queira din partea C.G.M. din Bra
zilia, M. G. Mendis, secretar gene
ral al Federației sindicale din Cey
lon.

în zilele de 16 și 17 octombrie 
lucrările congresului se vor desfă
șura în comisii.

SCURTE ȘTIRI
MONTEVIDEO. La cîteva ore după încheierea grevei generale din 

Uruguay, declarată în semn de protest împotriva măsurilor excepțio
nale impuse de guvern, autoritățile uruguayene au luat noi măsuri 
represive. A fost susoendată apariția ziarului „Epoca", motivîndu-se 
că acesta s-ar fi solidarizat cu lupta greviștilor. Lucrătorii de la în
treprinderile de stat, precum și funcționarii de Ia instituțiile publice 
și-au continuat greva cerînd sporirea salariilor.

PARIS. Comitetul Executiv al 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru educație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O.) a adoptat vineri o 
hotărîre în baza căreia Portugalia 
este exclusă pentru un an de zile 
de la conferințele internaționale 
ale acestei organizații. Această 
hotărîre a fost adoptată în urma 
constatării nivelului cultural ex
trem de scăzut din coloniile por
tugheze Angola și Mozambic, ca 
rezultat al politicii colonialiste 
guvernului lui Salazar.

plicarea în practică a acordului cu 
privire la reglementarea pașnică a 
problemei yemenite realizat re
cent. Ziarul „Al Ahbar", care pu
blică această știre, relevă că acor
dul se aplică cu exactitate și la

PARIS. Primul minis
tru francez, Georges 
Pompidou, a deschis- joi 
seara în mod oficial cam
pania electorală în ve
derea alegerilor prezi
dențiale de la 5 decem
brie din Franța. Discursul 
său televizat nu a oferit 
însă nici un indiciu asu
pra eventualității ca ge
neralul de Gaulle să can
dideze din nou în aceste 
alegeri.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Renumitul 
prozator sovietic Mihail Șolohov, în vîrstă 
de 60 de ani, a primit Premiul Nobel pen
tru literatură pe anul 1965. In cei 40 de ani 
ai activității literare a marelui romancier, 
operele sale au fost editate în U.R.S.S. de 
678 de ori, într-un tiraj de peste 42 mili
oane exemplare. Ele pot fi citite în 73 de 
limbi străine. Mihail Șolohov a început să 
scrie la 19 ani. Prima sa nuvelă „Alunița" 
este inclusă în toate operele sale alese. 
După doi ani a apărut culegerea „Povestiri 
de pe Don", care a atras atenția multor 
scriitori mari asupra acestui adolescent 
venit la Moscova de pe Don. După o scurtă 
perioadă petrecută la Moscova, s-a îna
poiat pe meleagurile natale, ale căror oa
meni au devenit eroii operelor sale.

La 23 de ani, Șolohov a publicat pri
mele două volume ale romanului „Pe Do
nul liniștit“ care i-a adus faima mondială, 
în perioada anilor 1930—1940 a scris ro
manul „Pămînt desțelenit". Partea a doua 
a romanului a fost terminată în anul 
1956. în timpul războiului Șolohov a publi
cat multe schițe, articole și nuvele, precum 
și cîteva capitole ale romanului „Ei au 
luptat pentru patrie". Este larg cunoscută 
nuvela sa „Soarta unui om" (1956).

-----------------
BUENOS AIRES. Pentru a treia 

zi consecutiv în capitala argenti- 
neană au avut loc demonstrații 
și ciocniri între peroniști și anti- 
peroniști provocate de sosirea la 
Buenos Aires a Isabelei Peron, so
ția fostului președinte al tării, 
Jüan Peron. Poliția a intervenit cu 
grenade cu gaze lacrimogene și a 
tras in aer pentru a împrăștia pe 
demonstranți.

WASHINGTON. In cadrul pro
gramului de schimburi culturale 
dintre țara noastră și S.U.A,, în 
sălile Colecției naționale de artă 

Institutului Smithsonian

ATENA. Autoritățile grecești au 
arestat pe căpitanul D. Economu, 
implicat în afacerea Aspida. Pînă 
in prezent au fost arestate 12 per
soane învinuite de a fi făcut parte 
din această organizație secretă a 
armatei grecești.

VIENA La 14 octombrie a sosit 
la Viena într-o vizită oficială de
legația Seimului R. P. Polone con
dusă de Czeslaw Wycech, mareșal 
al Seimului.

TOKIO. Ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Michael 
Stewart, a sosit vineri la Tokio 
pentru a participa la consultările 
la nivel ministerial care au loc re
gulat între Marea Britanie și Ja
ponia.

Desenul de mai sus, reprodus din ziarul englez „The Guardian", exprimă 
îngrijorarea manifestată de Salazar (Portugalia) și Verwoerd (Republica 
Sud-Africană) în legătură cu reacția de indignare pe care o va trezi ine
vitabil în țările Africii proclamarea unilaterală a independenței Rhodesiei

t

CAIRO. Arabia Saudită și Repu
blica Arabă Unită au trecut la a-

sentimentul că 
nu mai am nici un motiv 
pentru a face parte din a- 
cest partid denumit labu
rist. îmi prezint demisia". 
Aceste cuvinte rostite joi 
seara de lordul Bertrand 
Russell în cadrul unei re
uniuni organizate la Lon
dra au fost însoțite de un 
gest dramatic. Ca semn 
de protest împotriva poli
ticii guvernului britanic 
în problema războiului 
din Vietnam (politică în 
fond de sprijinire a agre
siunii americane), lordul 
Russell a rupt în fața asis
tenței carnetul de mem
bru al partidului laburist 
pe care îl deține de 51 de 
ani. „Conducătorii labu
riști au părăsit nobilele 
idealuri umane pe care 
le-au susținut înainte de 
a veni la cîrma țării" — a 
declarat Russell.

Divorțul de laburiști al 
acestui veteran în vîrstă 
de 93 de ani, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
literatură și cunoscut mi
litant împotriva cursei 
înarmărilor, a produs stu
pefacție. Cu atît mai mult 
cu cît evenimentul rela
tat s-a petrecut chiar în 
seara din ajunul împlini
rii unui an de la instau
rarea în Anglia a primu
lui guvern laburist din 
ultimii 14 ani. Edițiile zia
relor care urmau să a- 
pară pe piață în zori erau 
deja gata. Un an de gu
vernare laburistă este 
prilej de bilanț. Presa en
gleză, în majoritatea ei,

consemnează faptul că ac
tualul guvern à reușit să 
depășească, pentru mo
ment, unele obstacole se
rioase, navigînd cu greu, 
aidoma lui Ulise între 
Scylla și Caribda : între 
opoziția conservatoare, 
care nu a pierdut nici
odată prilejul să-și atace 
adversarul aflat in în
curcătură în fața dificilei 
moșteniri economice, și 
între opoziția — de dreap
ta și de stingă — din pro
priul partid. Este citată, 
spre exemplificare, recen
ta conferință de la Black
pool a partidului laburist 
în timpul căreia atît 
aripa de stînga, nemulțu
mită de politica economi
că și cea externă, cît și 
reprezentanții aripii de 
dreapta, nemulțumiți de 
intenția de a naționaliza 
industria siderurgică, s-au 
raliat guvernului pentru 
a nu-i periclita fragila 
stabilitate din Camera 
Comunelor.

în ultima- vreme unele 
ziare relevă o oarecare 
creștere a popularității 
partidului laburist. Baro
metrul electoral este însă 
destul de instabil și, pe 
de altă parte, nemulțumi
rea. chiar în rîndul labu
riștilor față de unele la
turi ale politicii guvernu
lui, nemulțumire exem
plificată de răsunătoarea 
demisie a lordului Ru
ssell, mențin în actuali
tate întrebarea cum va 
naviga pe viitor actualul 
cabinet.

Dumitru ȚINU

Washington s-a deschis expoziția 
de tapiserie românească. La des
chidere a luat cuvîntul Petre Băîă- 
ceanu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Washington. Cei 
prezenț; au apreciat în mod deo
sebit înaltul nivel artistic și Ori
ginalitäten obiectelor expuse, căl
dura și armonia culorilor.

PARIS. Adunarea națională fran
ceză a ratificat convenția înche
iată între Franța și Algeria pri
vind exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze din Sahara alge
riană.

BEIRUT. In capitala Libanului 
s-a deschi? festivalul international

al filmului la care participă 28 de 
țări din Europa, Asia și .Africa. 
Republica Socialistă România pre
zintă la acest festival filmul „Run
da a 6-a".

WASHINGTON. Administiația 
națională pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 1 că 
prima navă cosmică america
nă cu trei oameni Ia bord 
va fi lansată în 1967. Lansarea va 
fi efectuată în cadrul programului 
„Apollo“. Acesta urmează imediat 
programului spațial „Gemini“ și 
are ca scop final debarcarea pe 
suprafața Lunei a unor cosmonauțt.

_____________________________

PARIS. Vineri a sosit la Paris 
mareșalul Abdel Hakim Amer, 
prim-vicepreședinte aJ R.A.U., care 
face o vizită oficială în Franța.

VARȘOVIA. La 14 octombrie 
Giuseppe Saragat, președintele 
Italiei, a. făcuf_o vizită la palatul 

’ ’ - ■ ■ Ochab, pre-
de Stat al

Belvedere lui Edward 
ședințele Consiliului 
R. P. Polone.

NICOSIA. în timp 
în .localitatea Limnitis 
estul Ciprului continuă să se în
răutățească ca urmare a unul pu
ternic schimb de focuri înregistrat 
între ciprioți turci și soldați ai 
gărzii naționale a ciprioților 
greci, semne de încordare se ob
servă și la' Famagusta. Presa 
apărută vineri la Nicosia cali
fică situația drept „explozivă" 
și declară că ciprioții turci amenin
ță să ocupe șoseaua ce leagă 
Famagusta de Bogazi.

ce situația 
din nord*
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