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adoptat la încheierea vizitei președintelui 

Consiliului de Miniștri în Iran

Intreprlnderea de foraj Craio
va și-a îndeplinit înainte de ter
men planul pe 10 luni. Colectivul 
ei a acumulat o bogată experien
ță in forarea rapidă și economică 
a sondelor șl se bucură de un 
binemeritat prestigiu în regiunea 
Oltenia pentru succesele consecu
tive obținute în producție. între
prinderea a fost distinsă de trei 
ori cu Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă în întrecerea sccia- 
Ifstă pe ramură. în ce constă 
„cheia" succeselor ? în legătură 
cu aceasta, corespondentul nos

tru, Victor Deleanu, a avut o 
convorbire cu ing. Leontln Măciucă, directorul întreprinderi! :

A OAMENILOR
CARE DEZGROAPĂ

AURUL NEGRU

DUȘ. Turnurile de răcire a apel

sînt In aceste zile obiective

principale pentru constructorii

de pe șantier

Foto : A. Cartojan

La Invitația Excelenței Sale Domnul Amir Abbas Hoveida, prim-ministru al Iranului, Excelența Sa Domnul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a făcut între 21 și 25 octombrie 196.5 o vizită oficială în Iran.Președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, a fost însoțit de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului. exterior, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, și alte personalități oficiale.Această vizită a marcat o nouă și importanta etapă în dezvoltarea relațiilor dintre Iran și România.în timpul șederii sale în Iran, președintele Consiliului de Miniștri al României, împreună cu persoanele ‘care l-au însoțit, a vizitat obiective economice, cartiere de locuințe, instituții de cultură și artă și a avut mai multe convorbiri prietenești și fructuoase cu primul ministru al Iranului.înaltul oaspete român a fost primit de Majestatea Sa Imperială, Șahinșahul Arya Mehr, cu care a avut o întrevedere.Aceste întîlniri, caracterizate de o mare cordialitate, au prilejuit trecerea în revistă a unor probleme actuale ale situației internaționale, într-un spirit de sinceritate și înțelegere reciprocă.Preocupate în egală măsură de asigurarea menținerii păcii, cele două părți consideră că o condiție de bază pentru realizarea acestui țel este ca relațiile internaționale să se bazeze pe principiile integri-

tății, suveranității și independenței naționale.Cele două părți își exprimă convingerea că Organizația Națiunilor Unite poate deveni un instrument capabil să realizeze cooperarea internațională și să slujească în mod eficace cauza păcii, acționînd în direcția respectării principiilor Cartei, reflectării cu fidelitate a realităților și transformărilor din lumea contemporană, respectării depline a egalității suverane a statelor, a dreptului popoarelor de a dispune de propria lor soartă. Ele consideră că coexistența pașnică trebuie să se dezvolte într-o colaborare strînsă a tuturor țărilor.Cei doi premieri apreciază că este necesar să se acorde prioritate problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale, pentru ca schimburile comerciale să contribuie la apropierea între state, indiferent de orîn- duirea lor socială și politică, să devină o pîrghie eficientă în vederea îndeplinirii năzuințelor de bunăstare și progres ale popoarelor din țările în curs de dezvoltare.în domeniul relațiilor economice bilaterale, cele două guverne au constatat că acordul comercial încheiat în 1964 a și dat roade. Cele două părți și-au manifestat dorința de a dezvolta și diversifica schimburile lor comerciale și, în acest scop, la 25 octombrie 1965, a fost semnat un nou acord comercial între Iran și România.Ca o expresie a dorinței celor două părți de a lărgi colaborarea multilaterală româno-iraniană pe baza egalității și avantajului reciproc, guvernul Republicii Socia-

Iran,Mi-
liste România și guvernul Iranului au hotărît să ridice nivelul reprezentării lor diplomatice la rang de ambasadă.în cursul șederii sale în președintele Consiliului deniștri al României a putut să constate și să-și exprime admirația față de importantele reforme structurale economice și sociale realizate în Iran la inițiativa Ma- jestății Sale Imperiale, Șahinșahul Arya Mehr, menite să asigure poporului iranian un viitor de fericire și prosperitate crescîndă.Vizita în Iran a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a oferit guvernului Iranului prilejul de a exprima înaltului oaspete stima și simpatia cea mai sinceră a guvernului și poporului iranian față de România care a obținut realizări substanțiale pe plan economic și social-cultural și care are un rol de seamă în dezvoltarea relațiilor internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri al României și-a exprimat satisfacția și viile *sale mulțumiri, în numele .său personal și al persoanelor care l-au însoțit, pentru primirea cé le-a fost rezervată de către Majestatea Sa Imperială Șahinșahul Arya Mehr, precum și de guvernul și. poporul iranian.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a invitat pe primul ministru al Iranului să facă în viitorul a- propiat o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere de Excelența Sa Domnul Hoveida. Data vizitei urmează să fie stabilită ulterior.

— Mai întîi, dați-mi voie să arăt un scurt bilanț al muncii colectivului nostru. De la începu
tul anului și pînă acum, planul de 
loraj a fost depășit cu 5 900 m. Tot
odată, s-au realizat economii supli
mentare la prețul de cost în valoa
re de 2 275 000 lei. Este rezultatul muncii, rodnice a brigăzilor de foraj și specialiștilor noștri, care și-au concentrat eforturile spre creșterea productivității muncii și

a vitezelor de săpare a sondelor, spre îmbunătățirea calității lucrărilor de foraj. Sondorii din brigăzi s-au convins de-a lungul anilor că sporirea sistematică a productivității muncii înseamnă, în; ultimă instanță, săparea mai rapidă a sondelor și cu un cost redus pe metru forat. în întreprinderea noastră, nivelul productivității muncii pe trei trimestre din acest an este de două ori mai mare în comparație cu anul 1959 și cu 25 la sută mai
SPĂRTURI

(în spiritul gospodăresc) 
pe unde se scurg banii
Din activitatea economico-financiară
a gospodăriilor de stat din regiunea PloieștiAlături de sporirea producției vegetale și animale, utilizarea judicioasă a fondurilor'bănești constituie o cale importantă de reducere a costului produselor agricole obținute în gospodăriile de stat. Cum este ea folosită în unitățile din trustul G.A.S. Ploiești 7 Ce măsuri au fost întreprinse aici pentru a se închide toate robinetele prin care se pot scurge, în mod inutil, banii destinați producției ?Potrivit unor cifre previzibile, gospodăriile din trustul î?-i vor încheia activitatea financiară cu uh beneficiu mult mai mare decît cel planificat. Depășirea substanțială a sarcinilor de plan la grîu și floarea-soarelui, precum și perspectiva de a realiza sau depăși producțiile prevăzute la porumb, struguri, fructe, lapte, carne etc., constituie factorul determinant în obținerea beneficiului de care .£-a amintit. La realizarea lui a contribuit însă și folosirea mai rațională a fondurilor bănești. Prin cheltuirea a numai 96 la sută din fondurile prevăzute în plan pe primele opt luni ale anului, gospodăriile din cadrul trustului au economisit circa 12 milioane lei. Cum au fost obținute realizările amintite ?In 1964 rezultatele multor gospodării de stat din regiune erau nesatisfăcătoare. într-o plenară a comitetului regional de partid, ținută în primăvară, au fost scoase la iveală principalele cauze care au generat această situație. Una dintre ele era și insuficienta preocupare pentru buna gospodărire a

în 1965 de stat Ploiești
puse lafondurilor îndemîna unităților. Ajutorul.măsurile stabilite au prins bine.Anul acesta consiliile gospodăriilor au urmărit cu răspundere sporită cum sînt folosite fondurile bănești. S-a încetățenit bunul obicei de a se analiza, pe parcurs, la data cînd . expiră lucru tul cum sînt sarcinile financiare pentru respective, du-se astfel s-a reușit să se întărească simțitor disciplina de plan.

primit și

ordinele de și la sfîrși- fiecărei luni, îndeplinite tehnice și prevăzute perioadele Procedîn-

La toate acestea trebuie adăugate controlul mai ' exigent, executat în. u- nități dé către specialiștii și economiștii din cadrul trustului, analizarea periodică. în consiliul directorilor de gospodării a felului cum se realizează sarcinile de producție și cum se cheltuiesc fondurile. prevăzute pe unități și pe întregul trust.
Radu 
ATANASESCU 
Constantin 
CÄPRARU

(Continuare

încă

mare față de aceeași perioadă a anului trecut.— Ce a stat-ta baza creșterii pro
ductivității muncii ?— în primul rînd, calificarea oamenilor a avut un cuvînt greu de. spus. întreprinderea noastră e tînă- ră, dotată cu utilaje moderne. Muncitorii și tehnicienii sînt și ei tineri. Dar în definitiv nu anii contează. Oamenii formează fondul de aur al fiecărei întreprinderi. De aceea, ne-am străduit să le ridicăm cunoștințele lor profesionale la nivelul cerințelor mereu noi ale tehnicii; Au fost organizate în fiecare an cursuri de calificare pentru sondori, mecanici de pompe, electricieni și mecanici de motoare. Paralel, am trecut la organizarea de cursuri de ridicare a calificării. Periodic, mecanicii au fost trimiși la specializare chiar în uzinele producătoare de utilaj petrolier. Și pentru maiștrii de foraj am organizat cursuri de perfecționare a calificării. Mulți ingineri urmează cursurile de specializare fără frecvență, organizate de minister. Acțiunile întreprinse au dus la lărgirea orizontului tehnico-profesio- ■ nai al tuturor cadrelor. Muncitori cu o înaltă calificare, cum sînt Mar tei Guță, Vasile Dumbravă și alții, stăpînesc bine meseria, sînt în pri-- mele rînduri ale întrecerii pentru săparea rapidă și economică a sondelor.Concomitent cu dotarea șantierelor cu instalații și utilaje de înaltă tehnicitate, colectivul nostru și-a îndreptat atenția spre perfecționarea tehnologiei montării- și săpării sondelor. în. domeniul montajului, pe lîngă mecanizarea lucrărilor de suprafață, am urmărit în special înlocuirea metodelor • clasice, care necesitau,, un- volum- mare de muncă și un consum; ridicat de materiale. înainte,' pentru- fundația instalației 4 LD era nevoie de 200 mc balast și 15—20 tone ciment. Construcția ei dura două-trei săp- tămîni. Acum, prin introducerea fundațiilor prefabricate recuperabile s-a redus considerabil costul lucrărilor. După vechea soluție, o fundație ne costa circa 45 000 lei ; prin metoda actuală, datorită recuperării totale a prefabricatelor folosite și utilizării lor de la o instalație la alta, costul unei fundații ajunge la 6 000—7 000’lei. Montajul fundațiilor prefabricate se face într-o singură zi — și aceasta contribuie la creșterea indicilor de utilizare a instalațiilor de foraj.
(Continuare în pag. a IlI-a)

o sondă a fost pusă în funcțiune la schela de extracție

PLECAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE APOSTOL1 »

■La invitația guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Gheorghe Apostol, prim- . vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a plecat marți dimineața vizită în R.P.D. Coreeană. Consiliului de Eduard ministrului
într-oPrim-vicepreședintele de Miniștri este însoțit Mezincescu, adjunct al afacerilor externe.Cu același avion au basadorul Republicii Socialiste România la Phenian, Manole Bodna- raș, și ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, Giăn Du Hoan.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulcscu, Petre Blajo- vici și Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinți. ai Consiliului de Miniștri, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, miniștri, conducători ai unor instituții centrale..De asemenea, au fost de

plecat am-

II j în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 9 postol și persoanele care îl inso- aII
COREEANĂI. A. Iliuhin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membrii Ambasadei R. P. D. Coreene la București.

★Apostol și persoanele care îl inso, țese au sosit la Moscova.Pe aeroportul Vnukovo au fost întîmpinați de K. T. Mazurov, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. L. Orlov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale. Au fost de față Nicolae Guină, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S., Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. Coreene la Moscova, și membri ai celor două ambasade.K. T. Mazurov a oferit în cinstea tovarășului Gheorghe Apostol un prînz, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.După amiază, tovarășul Gheorghe Apostol a părăsit Moscova, îndrep- tîndu-se spre Phenian.

Să dezvdltăm
caracterul creator 
al școlii medicale 
românești

Prof. univ. dr. CSOGOR LUDOVIC 
rectorul Institutului de medicină 

și farmacie din Tg. Mureșsocietatea noastră socialistă,înîn care partidul și statul acordă o grijă deosebită ocrotirii sănătății populației, dezvoltării rețelei sanitare și intensificării cercetărilor științifice în domeniul medicinei, cșește considerabil rolul social al medicului ca specialist și ca' intelectual de înaltă ținută, cu o solidă pregătire teoretică și practică, chemat să se autoperfecționeze continuu pentru a ține pasul cu ritmul și amploarea progresului științei și tehnicii. în anii din urmă, activitatea universitară de formare a tinerilor medici a înregistrat progrese

De cîfva timp, șoferii amatori 
impus atenției publice. . Ei sînt as
tăzi, incontesfați, „copiii teribili” ai 
șoselei. O seamă de metehne ce-i 
caracterizează ne amintesc de pre
decesorii lor, motocicliștil. Să ne a- 
mintim mereu nedomolita plăcere a 
vitezei. „Caii putere" sînt acum 
mult mai numeroși, nu au nevoie de- 
cît de o imperceptibilă apăsare pe 
pedala acceleratorului ca să-și do
vedească agilitatea.

La început — o lună-două după 
primirea carnetului de conducere — 
automobilistul amator, timorat de 
lipsa de rutină, merge precaut. Se 

bordură, ocupă mijlocul

derufă în rîndul tovarășilor de cir
culație. Unii autoturișfi, din grija 
excesivă pentru ocrotirea caroseriei 
de ciocniri neprevăzute, rămîn cu 
meteahna „ferelii". Aceștia sînt însă 
minoritatea. Categoria cea mai nu
meroasă o constituie ceilalfi, care, 
văzînd c-au scos-o o dată la capăt 
cu o sută pe oră, se cred ași și nu 
mai ezită să-și pună toți caii pu
tere la încercare. Din calea aces
tora se feresc vecinii de drum. Dar 
și într-unul și în celălalt din cazu
rile pomenite mai sus, consecințele 
sînt aceleași : stingherirea circula
ției. lată de ce siluația pe șosele a 
șoferilor amatori e astăzi în atenjia 
opiniei publice.

Țicleni, regiunea Oltenia Foto ! Agerpre»

O clipă de neatențieO după-amiază de sîmbătă șoseaua București-Predeal.Un turism, purtînd lîngă numărul de ordine inițialele regiunii Ploiești, semnalizează neîntrerupt că intenționează să vireze la stîn- ga, deși în fața lui șoseaua e complet liberă, nu se vede nici un vehicul pe care ar trebui să-l depășească. Cum se explică ? La solicitarea politicoasă a lucrătorului Direcției generale a miliției, care ne însoțește, șoferul amator, un tînăr medic din Ploiești, răspunde că a avut „o clipă de distracție“. Carnetul l-a obținut mai de mult, însă de un an de zile n-a mai stat la volan, a pierdut „antrenamentul“. Abaterea, în aparență minoră,

pe

scoate în relief o situație tipică privind pe șoferii amatori. Spre deosebire de profesioniști, ei conduc mașina numai cînd dispun de timp liber, fac uneori lungi întreruperi. Desigur își pierd reflexele dacă le-au dobîndit vreodată. Și pe șosea, mai ales în împrejurări dificile (la curbe, pe timp nefavorabil etc) „o clțpă de distracție“ poate fi fatală. Dar chiar fără consecințe nefaste, asemenea manevre derutante stingheresc circulația, creează încurcături celorlalți șoferi.Un alt caz. O mașină cu gabarit redus, „Fiat-600“, purtînd număr de București, e aproape imposibil de depășit deoarece gonește prin mijlocul șoselei, fără să-și reducă viteza nici la încrucișări. Pesemne că șoferul amator e pornit pe isprăvi mari. într-adevăr, omul a- flat la volan, Vasile I, tehnician’la „Electronica“, deși a primit carnet de conducere în ianuarie 1965, e foarte încrezător în forțele sale. Nu-1 „impresionează viteza“, cum spune. Tocmai dă lecții de conducere unui coleg al său, proprietarul mașinii, mai tînăr decît el în arta șoferiei cu... două luni. Deci, iată o altă fațetă a problemei — încrederea exagerată în forțele proprii. Consecințele, însă, sînt a- celeași. „M-am emoționat“, „n-am fost atent“, „nici nu mi-am dat seama“ — sună explicațiile, ca un -fel de căință, ale celor ajunși în situații fatale (cînd mai pot plica).
(Continuare în pag. a III-a)

ex- I
§

evidente, promoțiile de absolvenți dovedind o bună pregătire de specialitate, posibilitatea de a face față cu succes îndatoririlor profesionale și sociale de la locul de muncă. Avem toate condițiile pentru a merge și mai departe în această direcție. în cele ce urmează, îmi propun să expun unele probleme- privind perfecționarea învățămîn- tului superior medical, care ne preocupă în mod deosebit în prezent.Raportul judicios dintre cunoștințele generale de bază și cele de specialitate constituie o problemă cheie și în învățămîntul medica’. După părerea mea, facultățile de 
medicină șl farmacie trebuie să for
meze, în primul rînd, medici cu pre
gătire de medicină generală, farma
ciști și stomatologi care să posede 
cunoștințe teoretice și practice fun
damentale. O asemenea pregătire mai largă, mai generală — bineînțeles nu superficială —- este impusă de munca în circumscripțiile medicale din regiuni. Tînărul medic se află adesea în situația de a trata cazuri din cele mai diferite și, ca atare, îi sînt necesare cunoștințe de medicină internă, de oftalmologie, de puericultura etc. 
Cît privește specializarea, ea poate fi 
rezolvată prin cursuri posf-universita- 
re, în cadrul cărora să aprofundeze o 
anumită disciplină care-l pasionează 
sau pentru care are înclinații. Pentru a corespunde profilului la care mă refer mai sus, cred că este necesar ca programele de învăță- 
mînt să asigure un spațiu mai larg 
noțiunilor de urgență medico-chirur- 
gicală pe care tînărul medic e chemat să le aplice frecvent în practica zilnică. De asemenea, propun 
ca sistemul actual al examenului de 
stat, considerabil îmbunătățit față de 
anii trecuți, să fie și mai mult concen
trat pe problemele practicii clinice. Se întîmplă adesea ;ca, în cadrul a- cestui examen, criteriul de verificare a pregătirii absolventului să-l constituie cuantumul de cunoștințe memorizate și în mai mică măsură modul în care viitorul medic reușește să aplice cunoștințele în tratarea directă a bolnavului. Desigur, dezideratul exprimat mai sus nu înseamnă „practicizarea“ învăță- mîntului medical. întoarcerea la empirismul medical plat ar fi nu numai un anacronism, ci și o gravă greșeală metodologică. Dimpotrivă, în faza actuală de diferențiere a cunoștințelor medicale trebuie să acordăm o deosebită importanță studiului unor „științe de graniță“ ca biochimia. biofizica, radiogene- tica, istoria științelor.

(Continuare în pag. a II-a)
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deformări pro-în același pas

Intr-o sală de cursuri la Institutul de arhitectură „Ion Mincu"

?
■

® O punte spre viitor ® Nu totul pe același plan @ Cînd lucrurile 
nu sînt lăsate pentru ultimul moment ® Cui folosesc recomandările 
generale, „măsurile" care plutesc ? ® Intre planul M.T.O. și planul
organizației de partid ® Formalismul, bată-l vina ! © Organizarea 
și controlul îndeplinirii.Adunare de alegeri la secția mi- cromotoare — una din cele mai importante ale Fabricii ;„Electromo- tor“-Timișoara. Darea de seamă și proiectul planului de măsuri sînt urmărite cu interes. Darea de seamă a abordat în spirit analitic cî- teva din cele mai importante probleme aflate în centrul preocupărilor organizației. Ca o completare firească, proiectul planului de măsuri trasa direcțiile pe care va trebui să le urmeze în continuare activitatea organizației de bază spre a spori aportul secției la realizarea sarcinilor imediate și de viitor ale întreprinderii.

din proiectul planului de măsuri. Astfel, votînd proiectul planului de măsuri, adunarea generală a adop
tat un program bine chibzuit, care 
aidoma unei punți solide face o le
gătură trainică cu activitatea vii
toare a organizației de bază. Din el se desprindea iimpede ce anume va trebui să se facă pentru dezvoltarea muncii colective în cadrul biroului ; cum să se asigure îmbunătățirea învățămîntului de partid și a îndrumării organizațiilor de masă ; totodată, prin ce mijloace să fie sprijinită conducerea tehnică pentru ca secția să se prezinte la sfirșitul anului cu planul îndeplinit la toți indicatorii.

TELEVIZIUNE

® 18,00 — Reportaj filmat de la meciul de fotbal dintre echipele TURCIEI și ROMÂNIEI 0 19,00 — Jurnalul televiziunii o 19,20 — E- misiune pentru tineretul școlar : „Program coregrafic prezentat de elevii Școlii de balet din Sofia“ . și filmul pentru copii „Motanul pescar“. • 20,00 — Secvențe 9 20,55 — Istoria teatrului ® 22,35 — Jurnalul televiziunii și Buletinul meteorologic.

• Teatrul• Teatrul• Teatrul STUART• Teatrulre^nu nr. _z ________ ____________Al. Sahla nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR ! - 
S Tea.rul _ ______________________ ____________Studio) : ZIZI ȘI... I ORMULa El DE VIAȚA — 20.
0 Teat.-ul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de Comedie) : BILLY MINCINOSUL — 19,30.

■0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.© Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria) : DOCTORUL AUMÄDOARE — 16, (sala din Academiei) : UMOR PE SFORI — 9, AMNARUL — 16. 
0 Teatrul s‘tiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : PARADA CIRCULUI — 20.

de Operă și Balet : LUCIA DI LAMERMOOR 19,30.de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : MARIA — 19 30 (sala Studio) : MOARTEA UNUI ARTIST — 19,30.„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- . 1) ; CEZAR ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala Studio, str.— ■ — _ —------ - _ 19,30._„C. L_Noțtara" (sala Magheru) : COLOMBE — 19,30, (sala

CRANEL

Startul
unor dezbateri viiDarea de seamă și proiectul planului de măsuri au constituit, de fapt, startul unei dezbateri rodnice, a unui schimb de păreri viu și pasionat. S-a vorbit concret, la obiect, despre o sferă largă de preocupări ale organizației de bază ; mulți au reliefat metode care au dat rezultate bune — analiza periodică a modului cum muncesc comuniștii pentru ridicarea calității produselor, atragerea unor- specialiști la determinarea care ducției. cuvînt, tuât de asupra teriale, protecție a muncii, propuneri erau menite să contribuie la ridicarea competenței organizației de bază în îndrumarea activității economice, la sporirea eficienței acțiunilor întreprinse. 

Tovarășii din comisia de redac
tare a planului de măsuri, îndepli- 
nindu-și cu spirit de răspundere 
atribuțiile, au urmărit cu atenție 
dezbaterile, au selecționat propu
nerile cele mai valoroase și le-au 
Inclus în proiectul prezentat adu
nării.

— Ca să putem ridica activitatea 
secției noastre la nivelul sarcinilor 
trasate industriei electrotehnice de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului — spunea maistrul FRAN- CISC ZELLER — créd că organi
zația de bază va trebui să se preo
cupe in mai mare măsură de ridi
carea calificării muncitorilor. Anul 
acesta, știți bine, lucrurile au cam 
șchiopătat. Totul a fost lăsat nu
mai pe seama șefului de secție. Ar 
fi nimerit să ne gîndim ce poate 
face organizația de partid ca să 
urnim treburile din loc. Sindicatul 
ar trebui să pună mai mult umă
rul ; să nu scăpăm din vedere nici 
tematica, nici conținutul lecțiilor, 
nici cine le predă, nici frecvența....In legătură cu aceasta, în proiectul planului de măsuri a fost inclusă o prevedere concretă — biroul organizației de bază va stabili un grup de comuniști care să analizeze cum este organizată activitatea de ridicare a calificării muncitorilor, iar concluziile urmează a fi dezbătute într-o adunare generală de partid.Montatoarea TEODORA TÎRNO- VEANU a vorbit despre necesitatea sprijinirii mai temeinice a organizației de tineret.

— Tovarășul Nicolae Nicolau-, se
cretarul comitetului organizației 
U.T.C. — a spus ea — s-a plins aici 
că nu se ține seama de părerile 
sale, cu alte cuvinte că nu se bu
cură de prestigiu. L-aș întreba : 
Cine să-ți creéêe prestigiu, tovarășe 
Nicolau ? Acesta este un lucru pe 
care nu ți-l poate face nimeni ca
dou și nici din cer nu pică. Presti
giul se cîștigă cu sudoarea frunții, 
prin muncă. Dar are și organizația 
de partid o vină. De mult nu s-a 
analizat cum își îndeplinesc obli
gațiile membrii de partid care au 
fost aleși în comitetul,~ în birourile 
organizațiilor de bază ale U.T.C.Critica exprima și o propunere. Ea a fost completată cu alta referitoare la examinarea activității comuniștilor aleși organizatori de grupe sindicale.Sugestiile făcute în cadrul discuțiilor au completat prevederile

într-o pauză a adunării, tovarășul ILIE MÖRODAN, secretar al Comitetului orășenesc de partid Timișoara, care a condus lucrările adunării, ne-a relatat că încă de 
cînd se lucra la întocmirea dării

cauzelor împiedicau ritmicitatea pro- A fost criticat, pe drept controlul insuficient efec- biroul organizației de bază aprovizionării tehnico-ma- aplicării măsurilor de Numeroase
de de 

proîec-
seamă, biroul organizației 

bază a chibzuit și asupra 
tului planului de măsuri.

— Experiența arată că 
poate alcătui un plan bun 
ține seama de părerile, de 
nerile comuniștilor, într-un cuvînt 
de înțelepciunea colectivă. Am în
drumat biroul organizației de bază 
să atragă la întocmirea proiectului 
planului de măsuri, ca și la elabo
rarea dării de seamă, de altfel, un 
număr mare de comuniști care cu
nosc bine activitatea secției.— Dar altădată cum se proceda ?

— De multe ori întocmirea pla
nului era lăsată pe ultimul mo
ment. Unii o socoteau o simplă 
formalitate. Tocmai trăgînd con
cluzii din asemenea cazuri, am cău
tat să evităm situațiile cînd planu
rile de măsuri erau făcute la repe
zeală, formal, fără a consulta pe 
cei mai experimentați comuniști....într-adevăr, această orientare s-a reflectat rodnic și în adunările de alegeri ale altor organizații de bază din Timișoara care au înțeles că în perfecționarea stilului muncii 
de partid are o mare însemnătate 
planificarea muncii, alegerea pro
blemelor de studiu și analiză. Pla
nurile de măsuri adoptate de adu
nările de alegeri au un rol deosebit 
în această privință. Trasînd clar 
principalele obiective, sarcinile 
curente și de perspectivă, mijloa
cele practice de a le realiza, fixînd 
răspunderi și termene precise, ele 
constituie un ghid al întregii acti
vități a organizației de bază.

cu farurile stinse?

nu se 
fără a 
propu-

Mai sînt însă organizații de bază în Timișoara unde acest lucru nu e înțeles. La recenta adunare de dare de seamă și alegeri a organizației de bază nr. 5 de la serviciul mecanic șef și investiții a Uzinelor Mecanice Timișoara, s-a adoptat un plan cuprinzînd asemenea „măsuri concrete“: „Adunarea generală obligă membrii biroului organizației de bază să desfășoare o vie activitate pentru mobilizarea întregului colectiv de muncă la realizarea sarcinilor de plan... în acest scop se vor folosi cele mai adecvate măsuri politice. Răspunde: secretarul. Termen: imediat și permanent“. Sau altă mostră : „Birourile grupelor sindicale și conducerile administrative să aibă o preocupare mai mare față de munca ce trebuie desfășu-

rată în domeniul inovațiilor“. De fapt acestea nu sînt măsuri, ci „indicații“ atît de vagi, atît de generale, îneît se reduc doar la vorbe goale. Cum pot asemenea planuri ■ formale să ajute muncii de partid ?Trebuie spus că în această adunare de alegeri, în ciuda tonului de automulțumire al dării de seamă, au răzbătut totuși și anumite lipsuri ale muncii organizației de bază. Discuțiile le-au pus și mai mult în lumină. E suficient să ne. referim la cele din domeniul activității politico-ideologice. Cercul de studiere a Statutului P.C.R.. și alte forme ale învățămîntului de partid au funcționat defectuos. De ce, în aceste condiții, nu și-a găsit loc în plan o singură măsură concretă privind ridicarea nivelului muncii de .propagandă, ci din ritju t doar simple rec'omaridări generale’ ?E limpéde că a te' orienta ' după un asemenea „plan de măsuri“ e ca și cum ai încerca să călătorești noaptea cu o mașină avînd farurile stinse.Frate bun cu acest • „plan“ este și cel adoptat de adunarea generală a organizației de bază de la I.R.T.A. Deosebirea constă doar în aceea că, pe lîngă destule recomandări tot atît de generale, cuprinde un șir de indicații privind acțiuni tehnico-administrative. în schimb au fost „uitate“ tocmai măsurile politice și organizatorice prin intermediul cărora organizația de bază Să concentreze forțele comuniștilor, ale colectivului spre îndeplinirea sarcinilor profesionale. 
Dar rolul adunării generale a orga
nizației de bază nu este de a pre
lua atribuțiile conducerii adminis
trative, ale consfătuirii de produc
ție, ale forurilor tehnice ale între
prinderii, de a dubla activitatea a- 
cestora, ci de a acționa pentru re
zolvarea sarcinilor de producție 
prin forme specifice muncii de 
partid.

...La comitetul orășenesc de partid ni s-a arătat că se vor lua măsuri spre a extinde și generaliza experiența pozitivă a unor organizații de bază în elaborarea planurilor de măsuri.
După adoptarea planului de mă

suri, esențial este să se l______ ______
întârziere la aplicarea prevederilor 
acestuia.Congresul al IX-lea al P.C.R. a subliniat în mod deosebit necesitatea organizării Unui control eficient și sistematic al îndeplinirii ho-, tărîrilor, a lichidării oricăror, manifestări de formalism în exercitarea acestuia. Este de cea mai mare însemnătate ca, încă din primele zile după fiecare adunare de alegeri, să se treacă la organizarea și controlul sistematic al aplicării planurilor de măsuri adoptate..Numai în felul acesta, ele își vor manifesta eficiența practică.

I în istorie, faptele ieșite din comun, ale căror resorturi hu se dezvăluie de !la început în întregime, se difuzează ca niște mituri. Richard Sorge a de- I venit un personaj de legendă. Atașat de presă la ambasada germană de I la Tokio, considerat o- ficial un fervent nazist, I Sorge a avut acces la , cercurile înalte ale diplo- 
I mației și armatei japoneze. Ajutat de cîțiva inițiați, el, vechi și fidel militant comunist, a putut transmite astfel guvernului sovietic, în perioada premergătoare, și în timpul celui de-al doilea război mondial, știri de o excepțională însemnătate. 1 Nici pînă astăzi nu sînt ! elucidate, în toate detaliile, împrejurările vieții 
I și ale morții lui Sorge. 
I Depozițiile unor martori se contrazic, iar unele 1 acte ale eroului au ră- 
I mas învăluite într-o pîn-ză a misterului.1 Tentat de reconstituirea 
I unor întîmplări autentice, regizorul francez Yves Ciampi a acordat întîie- 
I fate — în filmul „Cine

ești dumneata, domnule 
I Sorge ?" — elementelor de : documentar. Oameni care. ’ apr trăit în ' preajma lui; I Sorge apar pe pelicu- și-și expun opiniile privire

mentele petrecute. Epi- soade-cheie, verificate de documente, sînt reproduse cu exactitate. Scrupulos, regizorul ezită să răspundă la unele întrebări și invită spectatorul la reflecție.Situația ideală a unui asemenea personaj este anonimatul. Cu cît se manifestă măi șters, mai puțin suspect, cu atît manevrele lui subterane sporesc în eficacitate. Cînd miza este însă ximă (țelurile lui nu puteau fi atinse mijloace modeste) schimbă și viziunea supra eroului. Sorge era înalt și frumos, dotat cu o infailibilă putere de seducție, centrul de atracție al tuturor reuniunilor selecte.în interpretarea actorului Thomas Holtzmann, e- roul se impune prin spirit ■ cutezător și prin dezinvoltură. Acolo unde se iveș- gesturile voluntare,

ma-Soige cu se a-

sîngele rece, inițiativele prompte îi asigură o netăgăduită autoritate. A- flăm însă prea puțin despre ingeniozitatea e- roului care știa să dozeze îndrăzneala cu prudența, riscul cu alibi-ul, ca să obțină prețioasele informații.Acțiunea presupune cercare a mane: constrîns la multe privațiuni, eroul trebuie să se ferească de orice reacție sentimentală, să reprime pornirile de orgoliu și de demnitate, să renunțe la viața personală, să se supună unei discipline nemiloase. Ceea ce îi dă forța să reziste iuturor încercărilor este convingerea politică indestructibilă, conștiința țelului înalt pe care-1 slujește. Sorge a fost comunist și a dus devotamentul patriotic pînă la ultimele consecințe. A- ceastă imagine a eroului-

clandestină o teribilă în- rezistenței u-

combatant se conturează cu mai multă claritate a- bia în a doua jumătate a filmului, o dată cu dezvăluirea excepționalei însemnătăți a informațiilor transmise de Sorge. In primele secvențe, activitatea lui este evocată în amănunte destul de neconcludente, iar comportarea personajului nu pare a se deosebi prea mult de aceea a unut a- gent oarecare, marcat de inerentele fesionale.Nu este pe care o rii acestei franco-italo-japoneze. Aspirină spre verosimilitate și realism, autorii filmului resping lăudabil mitul spionului demonic, care scapă miraculos din orice capcană : eroul e prezentat cu caracteristicile lui umane, în relațiile firești cu cei din jur. Totuși, dinamica senzaționalului îl ispitește pe regizor care introduce scene distonante, de o tensiune artificială. Impresia de documentar e atunci știrbită. Pentru-momentele de vibrație reală, pentru patetismul evocării unui temerar luptător antifascist filmul e urmărit cu emoție.

singura eroare comit realizato- coproducții

eveni- S. DAMIAN

numele ?între altele, că cel puțin cî- cum ar fi: cel

Cultüralîntre popoare vina ?) — 10;

uiui ue ma- ■> 
treacă fără | 
»revederilor I

I
!
i

Simion ORBAN

Casa americana de filme „Twentieth Century Fox" și-a asumat rolul de a o înfățișa retrospectiv (însă nu prea fidel, aș spune) pe vedeta care de- butînd pe platou sub numele de Norma Jean Baker, devenită curînd, și nu fără strădanie, Marilyn Monroe, apoi numai Marilyn și, în sfîrșit, pur și simplu M.M. (se pare că două majuscule sînt simbolul consacrării depline) și-a cîștigat nesfîrșite simpatii și prețuiri. Mai degrabă însă decît a urmări realizarea unui portret adevărat al actriței, inițiativa a fost, pare-se, dominată de dorința de a demonstra eficacitatea numitului „star-system" (procedeul de lansare a unei vedete), exclusivitatea inspirației și flerului amintitei case de filme în propulsarea a- celeia care avea să cucerească neasemuit de mulți admiratori (evident, influențați și ei tot de „star-system"). Laurii celebrității au fost pe deplin meritați de Marilyn Monroe în perioada de maturizare a talentului ei, prin creații la care producătorii de la „20-th Century Fox" n-au mai participat, deoarece actrița a lucrat pentru alte case, alt gen de filme, și a întruchipat altfel de roluri — filme și roluri pe care autorii retrospectivei de față au preferat, cel puțin în parte, să le treacă sub tăcere.

„Marilyn" este, așadar, o încercare de a realiza un portret cinematografic, cu ajutorul montajului — selectînd, adică, o seamă de secvențe din mai multe filme și le- gîndu-le printr-un comentariu spus de către Rock Hudson. Dar spectatorul constată, nu fără insatisfacție, că în loc să se obțină portretul actriței, el are în față pe cel al casei de filme, că în loc să se vorbească despre e- voluția Normei Jean Baker pînă la a ajunge M.M., filmul închinat ei caută să o încremenească în memoria spectatorului printr-un zîmbet opulent, policrom, convențional și confecționat. Să ne înțelegem : Marilyn Monroe nu mai are nevoie să fie apărată. Memoria ei, însă, pare să aibă o oarecare nevoie de apărători — după prezentarea unei asemenea pelicule. Pentru că, în realitate, Marilyn, actrița, era altfel decît imaginea pe care o acreditează filmul. Pornită ca simplă cover-girl (model pentru fotografi), călcînd pe platou stăpî-

filme va- M. a spre artei

nltă de o extremă timiditate, muncind neobosit și abordînd toate genurile atît de dificile ale actoriei de film, acceptînd să exprime seducția întruchipată, voluptatea și farmecul feminin, evoluînd în muzicale în a căror loare nu credea, M. țintit permanent treapta superioară asale. Ea și-a dorit realizarea unor personaje în care umanul și complexitatea psihologică, problematica autentică să ia locul „seducătoarei fantome blonde" (cum a mărturisit ea însăși odată fostului ei soț, o altă celebritate a Americii, Di Maggio, cunoscut jucător de baBe- ball și prieten apropiat al lui Hemingway). Tot ea, într-o corespondență cu o prietenă intimă, scria că a învățat de la Di Maggio ce sînt prietenia și sinceritatea, în timp ce Arthur Miller i-a sădit în suflet sentimentul tragicului existenței. De altfel, unul dintre cele mai adevărate și mai profunde personaje feminine din opera lui

(Urmare din pag.

creator 
medicale

I)Nu mai puțină atenție reclamă și cunoștințele de psihologie medicală ale studenților, înseamnă, tura, raportul dintre bolnav. Ar fi greșit să considerăm că fiecare medic e un psiholog înnăscut și să lăsăm totul doar pe seama „bunului simț“ sau a „tactului“. Cunoștințele de psihologie medicală îi vor da viitorului profesionist un ajutor substanțial în activitatea sa.

Medicina între altele, și legă- medic și

Firește, se pune întrebarea : cum să-l înarmăm pe student cu toate aceste cunoștințe foarte importante și necesare, fără a-1 supraîncărca și fără a recurge la prelungirea duratei studiilor în facultate ? După părerea mea, soluția ar fi revizuirea 
atentă și minuțioasă a ceea ce se 
predă In prezent. In ultimii ani, programele de învățămînt au fost substanțial îmbunătățite. O serie de cunoștințe perimate, paralelisme inutile au fost eliminate. Consider necesar ca în viitof să depunem noi eforturi pentru descongestionarea cursurilor, eliminînd prezentările descriptive, detaliile nesemnificative care încarcă inutil memoria studenților. Prezintă de asemenea o mare importanță generalizarea externatului clinic îrice- pînd din anul IV de Studii și reorganizarea sistemului internatului, ■ care au menirea să '. asigure o instruire multilaterală a viitorilor medici în domeniul disciplinelor de bază ale practicii medicale. O cerință care decurge de aici este și 
modernizarea metodelor de trans-

mifere a cunoștințelor. Avem datoria să imprimăm un nou conținut formelor clasice — prelegerea, demonstrația, lucrarea practică. în prelegerile clinice, pentru demonstrarea unor sufluri și zgomote patologice putem utiliza magnetofonul ; pentru prezentarea operațiilor — televiziunea. Aș mai adăuga că mă alătur părerilor care susțin ca profesorul să-și axeze prelegerea numai pe anumite capitole ale disciplinei respective care necesită explicații suplimentare, lăsînd ca restul materialului să fie însușit de studenți prin studiu individual, (natural, acolo unde există manuale unice). In felul acesta s-ar putea da prioritate unor demonstrații „magistrale“ ale profesorului, expunerilor sintetice despre noile cercetări științifice de specialitate și problemelor în care a- çesta are contribuții proprii.în .multe din direcțiile enunțate mai sus, învățămîntul nostru medical are bogate tradiții. Nicolae Krețulescu, unul din creatorii a- cestui învățămînt, a militat de la

Miller, cel din piesa „After the Fall" („După cădere") — lucrare în bună măsură autobiografică — o are ca model pe Marilyn. Putea oare actrița să semene cu imaginea banală pe care o oferă filmul ce-i împrumută Credem, sînt omise teva filme,realizat pe textul anume scris pentru ea de către A. Miller „The Misfits" — • („Inadaptabilii"), unde realizează, alături de Clark Gabie, una dintre cele mai adînci creații ale ei, apoi „Miliardara" sau filmul necunoscut de public pentru că a rămas neterminat dar despre care s-a scris atît, „Something's Got to Give" (adică, în traducere liberă, „Trebuie să iasă ceva din asta") al lui Cukor, care a și însemnat ultima ei apariție pe platou. Portretul cinematografic nu poate face excepție de la legile portretizării și el presupune cunoașterea subiectului în toată complexitatea, adîncimea și mai ales particularitățile lui. Iar viața plină de vibrație, cu tristețile și insatisfacțiile, ca și cu chinuitoarele căutări ale Ma- rilynei de a se afla pe sine, nu ne poate fi tă de un simplu convențional și chiar dacă e
sugera- zîmbet colorat, semnat„Twentieth Century Fox".

Mircea ALEXANDRESCU

bun început pentru un studiu medical centrat pe exigențele practicii, fără ca aceasta să se desfășoare în detrimentul formării teoretice a studenților. Victor Babeș a cerut printre primii ca învăță- mîntul morfologic să fie cît mai intim legat de practica clinică. Școala medicală românească s-a impus pe plan internațional adu- cînd contribuții de valoare în bactériologie, neurologie, endocrinologie, medicină internă, chirurgie și în alte domenii datorită tocmai caracterului ei creator. Perfecționarea continuă a învățămîntului reclamă din partea noastră o intensă valorificare a tradițiilor școlii medicale românești, îmbinarea lor cu noile cuceriri ale științei și practicii medicale.Țin. să menționez, înainte de a încheia, că recomandările și sfaturile deosebit de prețioase primite de la conducerea de partid și de stat, cu prilejul recentei vizite făcute în institutul nostru, vor constitui pentru noi un stimulent și un important îndreptar în muncă.

• CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? cinemascop : Patria— 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15, București — 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21.
0 MARILYN — cinemascop : Republica (completare Ceramica din Obo- ga) — 8,45; 10,45; 12,4'5; 16,45; 19;21,15, Feroviar (completare Au fost salvați) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21. 4- 
0 UNCHIUL MEU : Luceafărul — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 JUDEX: Capitol — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior — 9,45;12; 14; 16; 18,15; 20,30, Tomis — 9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE — cinemascop : Festival — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
0 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII —cinemascop ; Arta — 8,45; 11;13,15; 15,30; 18; 20,30. Modern — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMÎN- TULUI : Victoria — 10; 12; 14; -16,15; 18,30; 20;45; Flamura — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
0 CLIMATE — cinemascop : Central— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.» CARTIERUL VESELIEI : Ltimina — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, Gri- vița _ 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Melodia — 9,30; 12; 15,30; 18, 20,30.
O CINEVA ACOLO SUS. MĂ IUBEȘTE : Union — 11; 15,30; 18; 20,30, Bu- 2ești — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completare Știați că.„).
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10. ■
0 ClNTlND IN PLOAIE : Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 GESTAPOVISTUL SCHMIPȚ, O- RAȘE VECHI BULGĂREȘTI, VIN CĂTRE VOI, CHIBRITURI, SPARGERE ÎN ZORI, AU FOST SALVAȚI, GURA LUMII, PIONIERIA nr. 5/1965 : Timpuri Noi —-10—21 in continuare..® CORBII : Giulești (completare Călătorie în paradisul păsărilor) — 16; 18,15; 20,30.
O NEVASTA NR. 13 :16,15; 18,30; 20,45.
O SAMBA t înfrățirea (completare A cui eI 13,15; 15,3(1; 18; 20,30.
0 CULORILE LUPTEI — cinemascop: Dacia (completare Zîmbetul) 9—21 în continuare.
0 WINNETOU — cinemascop: Crîn- gași (completare Pionieria nr. 5/1965)— 16; 18,15; 20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Bucegi (completare Să păstrăm curate apele țării) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30. 
0 GHEPARDUL — cinemascop (ambele serii) : Unirea (completare Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în R. P. Bulgaria) — 10,30; 16,30; 20.
0 VESELIE LA ACAPULCO : Flacăra (completare Artiști amatori — 10; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 CAIDUL : Vitan (completare Tră- iește-ți viața) — 16; 18,15; 20,15.
0 RUNDA 6 : Miorița (completare Suită bănățeană) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 HATARI (ambele serii) : Munca (completare Pionieria nr. 5/1965) —10,30; 16; 19,30.
0 ROMULUS ȘI REMUS : Popular (completare Melodiile străzii — cinemascop) — 10,30; 16; 18,30; 21.
0 LOCOTENENT CRISTINA : Moșilor (completare Călătorie în paradisul păsărilor) — 15,30; 18; 20,30.
0 HOCHEIȘTII — cinemascop : Cosmos (completare Acolo unde a trăit Hemingway) — 
0 HOȚUL DE (completare Fata 16; 18,15; 20,30.
0 AGENTUL DE tina (Completare 16; 18; 20.
0 ONORABILUL GENT SECRET : Prima zi) - 9,45;18,45; 21, Lira (completare fermecată) — 15; 17; 19; 21.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI — cinemascop : Floreasca (completare Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în U.R.S.S.) — 10,30; 13; 15,30;18; 20,30.
0 A TRECUT O FEMEIE - cinemascop : Rahova (completare Elevul de serviciu) — 16: 18,15; 20,30.
0 OMUL MAFIEI : Progresul pletare' Simetrie) — 15,30; 18;
0 CAMERA ÎN FORMA DE Drumul Sării — 15; 17,30; 20.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : ferentari (completare Lecție în infinit)— 10; 16; 18,15; 20,30.
0 LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ : Co- troceni - 14,45; 16,30; 18,45; 21.
0 PÎNĂ LA ORAȘ NU E DEPARTE— cinemascop : Pacea (completare La o parte, taiga 1) — 16; 18; 20.

16; 18; 20.PIERSICI : Viitorul de pe Someș) —LEGĂTURĂ : Colen- Pictorul luminii) —STANISLAS, A-Volga (completare 12; 14,15: 16^30; Căciula

L„.________________________________ ..'

(com- 20,15.L“ • V*' •

Ieri în țară : Vremea s-a menținut frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 8 grade la Rădăuți și Sulina și 17 grade la Berzeasca. in București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul mal mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 15 grade.Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 octombrie. In țară : Vreme frumoasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 grade, iar maximele între 12 și 22 de grade. Ceață locală și izolat brumă. In București • vreme frumoasă, cu cerul variabil. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Ceață slabă dimineața.
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CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 

NAȚIONALE A AUSTRIEISărbătoarea națională a Austriei — Ziua drapelului austriac — a fost marcată la București printr-o recepție oferită marți la amiază de către ambasadorul acestei țări, dr. Johann Manz. Printre invitații săi s-au aflat Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, George Macovescu, adjunct, al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E., precum și șefii unor misiuni diplomatice și alți diplomați străini.
RECEPȚIE OFERITĂ 
DE AMBASADORUL

R. P. MONGOLE LA BUCUREȘTI 
ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI M.A.N.Ambasadorul R. P. Mongole la București, Togoociin Ghenden, a oferit marți după-amiază o recepție în cinstea delegației Marii Adunări Naționale, condusă de Kovacs György, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, care, la invitația Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, a vizitat recent a- ceastă țară. Au luat parte Petru Burlacu, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, și funcționari superiori din acest minister.

★Marți seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Pekin, delegația condusă de Dumitru Simulescu, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor care, la invitația ministrului poștelor și telecomunicațiilor al R. P. Chineze, a făcut o vizită în această țară. La sosire, delegația a fost întîmpinată de Adrian Dimitriu, ministrul justiției, de membri ai conducerii Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au fost de față Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.
SOSIREA TEATRULUI 

DE COMEDIE DIN LENINGRADTeatrul de comedie din Leningrad, în frunte cu artistul poporului al U.R.S.S., N. P. Akimov, a sosit marți seara în Capitală. Pe aeroportul Băneasa se aflau reprezentanți ai ■. Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai O.S.T.A., artiști ai teatrelor bucureștene, precum și reprezentanți ai Ambasadei Uniunii * Sovietice la București. Teatrul' de comedie din Leningrad își va începe turneul în țara noastră prezentînd patru spectacole la Timișoara.
EXPOZIȚIE BRITANICĂ 

DE APARATAJ ȘTIINȚIFICLa București s-a deschis marți Expoziția britanică de aparataj științific. Au luat cuvîntul cu acest prilej Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, R. H. L. Cook, președintele Asociației producătorilor de aparataj științific din Marea Britanie. Panglica inaugurală a fost tăiată de L. C. Glass, ambasadorul Marii Britanii la București. La festivitatea inaugurării au luat parte președintele Academiei, Ilie Murgu- lescu, și alți oameni de știință, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. Expoziția, organizată în pavilionul central din Piața „Scînteii“, este deschisă pînă la 2 noiembrie.
SPECTACOL DE GALĂ 
CU FILMUL POLONEZ 

„PRIMĂ ZI DE LIBERTATE“în cadrul Acordului de colaborare culturală și științifică dintre România și Polonia, marți seara, la

Cu prilejul finalei campionatului 
republican de haltere pe echipe, 
Fiți Balaș (Steaua) a realizat un 
nou record al țării la categoria 
„ușoară" : 395 kg la totalul celor 

trei stiluri

dispute sSrsnse în campionatul feminin
în campionatul republican feminin 

de șah, care se desfășoară la Băile 
Herculane, s-a produs o regrupare a 
principalelor candidate la titlu. După 
ce cîșfigase partidele din primele 
două runde, Alexandra Nicolau a fă
cut trei remize consecutive : cu Jia- 
nu, Tolgy și Reicher, în timp ce Eli- 

cinematograful „Republica“ din Capitală, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat un spectacol de gală cu filmul „Prima zi de libertate“, o producție a Studiourilor din R. P. Polonă. Regizorul Horea Popescu a prezentat publicului delegația de cineaști polonezi, condusă de Jerji Tabor, din care fac parte actrița Eva Kșijenske și actorul Ryszard Baryci. La spectacol au participat Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, un numeros public. Au fost prezenți Wieslaw Sobieraj- ski, ambasadorul R. P. Polone la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.
DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
DE ACUARELE DIN U.R.S.S.După ce a fost prezentată la Cluj, marți la amiază s-a deschis în sala Dalles Expoziția de acuarele din U.R.S.S. Expoziția cuprinde peste 150 de lucrări semnate de 60 de acuareliști din cîteva republici unionale, aparținînd unor generații diferite. La deschiderea expoziției au luat parte artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al A.R.L.U.S., reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă. Au fost de față I. A. Iliuhin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic. Cu acest prilej au rostit cuvîri- tări M. H. Maxy, artist emerit, directorul Muzeului de Artă, și I. K. Tomșin, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.

■fcMarți dimineața grupul de oameni de știință și specialiști din domeniile cercetării și industriei nucleare franceze a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au ținut mai multe conferințe. Ei au vizitat, de asemenea, Institutul de fizică atomică, Institutul central de cercetări agricole și unele localități turistice. Cu prilejul acestei vizite a .avut loc un schimb direct de informații între specialiștii francezi și români care lucrează în domeniul energiei nucleare.
★Continuîndu-și călătoria prin țară, delegația Uniunii Asociațiilor de combatanți din războiul de eliberare națională a Iugoslaviei a vizitat marți Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, noile cartiere ale orașului Piatra Neamț, Hidrocentrala electrică și barajul de la Bicaz. în aceeași zi, delegația a sosit la stațiunea de odihnă Lacul Roșu.

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
POETULUI IRLANDEZ 

WILLIAM BUTLER YEATSîn cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii, Uniunii scriitorilor și Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, marți după-amiază a avut loc, în sala Casei de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală o festivitate consacrată aniversării a 100 de ani de la nașterea poetului irlandez William Butler Yeats. Despre viața și opera lui W. B. Yeats, unul din cei mai mari poeți de limbă engleză ai secolului, și un mare patriot irlandez, a vorbit conf. univ. Zoe Dumitrescu Bușulenga.

ÎN CÎTEVA• Studentul japonez Tunichi Kamata a stabilit' două noi recorduri mondiale de juniori de haltere la categoria „pană“ : 142,500 kg la „aruncat“ și 352,500 la cele trei stiluri. Vechiul record la trei stiluri aparținea românului Fiți Balaș cu 350 kg.
e In turneul internațional de șah de la Subotica victoria a revenit maeștrilor iugoslavi Kozomara și Bradvarevici cu cite 8,5 puncte fiecare, urmați de Djantar și Siness — 8, Szabo, Minev și Puc — 7, Tomovici și Fodor — 6,5 etc. Maestrul român Iuliu Szabo a remizat in ultima rundă cu iugoslavul Perkovici.
0 După 10 runde, în turneul internațional de șah de la Belgrad conduce maestrul cehoslovac Kavalek cu 6,5 puncte, urmat de Minici 5,5 (1) puncte. Florin Gheorghiu se află pe locul 7 cu 4,5 (2) puncte. Șahistul român are avantaj decisiv la Ostojici, dar poziția sa este mai slabă în partida întreruptă cu Karaklajici.
0 Cu prilejul unui concurs atletic desfășurat la Tbilisi, Ianis Lusis a stabilit un nou record unional la aruncarea suliței : 86,56 m. Vechiul record îi aparținea CU 86,04 m.
e Echipa feminină de baschet a Bra-

sabeta Polihroniade a realizat trei 
victorii : la Tolgy, Șimu și Răducanu, 
acumulînd puncte prefioase. în cla
sament conduce Elisabefa Polihronia
de cu 4 puncte, urmată de Alexandra 
Nicolau cu 3,5 puncte. Pe locurile ur
mătoare : Vefuria Șimu, Elena Rădu
canu, Gertrude Baumstark etc.

Sesiune de comunicări 
f ehnico-ș+iinf if iceîn Capitală s-au deschis marți lucrările celei de-a V-a sesiuni de comunicări tehnico-științifice a Institutului de studii și proiectări energetice. Tema generală pe marginea căreia se desfășoară lucrările este intitulată: „Realizări și perspective în proiectarea sistemului energetic și a instalațiilor energetice“. Cele circa 100 de comunicări tehnico-științifice sînt prezentate pe secții de specialitate: Sisteme energetice, instalații electro-energetice și termoficări, arhitectură, automatizări, centrale nuclearo-electrice etc.Lucrările sesiunii au fost deschise de ing. Adrian Georgescu, adjunct al ministrului energiei electrice.

A

In memoria

lui Liviu Rebreanuîn centrul comunei Tîrlișua din raionul Dej a fost dezvelit bustul lui Liviu Rebreanu, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la nașterea scriitorului. Figura deschizătorului de drumuri în romanul românesc a fost transpusă în bronz de sculptorul clujean Romulus Ladea, maestru emerit al artei. (Agerpres)

RÎNDURIziliei, aflată în turneu prin Europa, a jucat la Bratislava cu formația locală Lokomotiv. Baschetbalistele braziliene au învins cu 80—74 (41—43). Cele mai eficace jucătoare : Garcia (Brazilia) — 38 puncte și Tîrolova (Lokomotiv) — 32 puncte.
0 Cu prilejul unui concurs desfășurat la Pekin, înotătorii chinezi au îmbunătățit recordurile țării lor la următoarele probe : 100 m liber (masculin) : Ciu Tun-ven, 54”3/10 ; 400 m liber(masculin) : Ciao-Iuan, 4’30”6/10 ; 100m fluture (masculin) : Jun-Yi, 1’00’’5/10 ; 200 m fluture (masculin) : Lian Kvei- lian, 2'20”l/10 ; 800 m liber (feminin) : Cen Iun-cin, 10’54”5/10.O Echipa de rugbi Lokomotiv Leipzig și-a continuat turneul în țara noastră jucînd marți la București cu formații Olimpia. Rugbiștii bucureșteni au învins cu 15—0 (12—0). Joi, la Giurgiu, Lokomotiv Leipzig va juca în compania formației Rapid București, fruntașa campionatului de calificare.
0 Reîntors din Mexic, unde a participat la întrecerile „Săptămînii pre- olimpice“, australianul Ron Clarke a evoluat într-un concurs la Melbourne, cîștigînd proba de 5 000 m cu timpul de 13’40”. El a declarat că, după cele cîteva zile petrecute la o altitudine de aproape 2 300 m organismul său nu a avut de suferit, fiind capabil să obțină un timp de care este mulțumit.
0 Boris Lagutin, de 5 ori campion al U.R.S.S. la categoria mijlociemică, va evolua în două reuniuni organizate de clubul francez „Marcel Cerdan“ (la 19 și 21 noiembrie la Marsilia și, respectiv, Nissa). Boris Lagutin a cucerit de două ori titlul de Campion european, iar în finala Jocurilor Olimpice de la Tokio l-a învins la puncte pe francezul Gonzales. Campionul sovietic a susținut 200 de meciuri, obținînd victoria de 193 de ori.

Spărturi
(in spiritul 
gospodăresc) 
pe unde
se scurg banii

(Urmare din pag. I)

Pseudoeconomli
întocmirea judicioasă a planu

rilor de producție și de cheltuieli, 
în funcție de condițiile concrete 
existente în fiecare unitate, este o 
cerință esențială pentru buna 
desfășurare a activității de pro
ducție în G.A.S. și realizarea pro
duselor agricole la un preț de cost 
scăzut. în legătură cu aceasta tov. 
Aurelian Constantinescu, contabilul șef al gospodăriei de stat Să- hăteni, ne spunea :

„Pentru ca cifrele pe care ni le 
propunem să fie reale, mobiliza
toare, ținem seama de experiența 
cîștigată, de rezultatele medii înre
gistrate în ultimii ani, de rezervele 
existente în ansamblu pe unitate', 
cît și separat, pe brigăzi".Este un raționament săriătos de care ar trebui să se țină seama în toate gospodăriile dé stat din trust. Subliniem acest lucru deoarece în unele unități, fie că nu se 
stabilesc cu discernămînf sarcinile 
de producție, fie că se manifestă 
tendința de a se crea, prin plan, 
anumite rezerve. La G.A.S. Tîrg- șofu-Vechi, bunăoară, s-a prevăzut să se obțină zilnic, în medie, în primele trei luni ale acestui an, cîte 9 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, în timp ce în trimestrele doi și trei — numai 8 litri. Au fost, de asemenea, cazuri cînd s-au reținut pentru să- mînță cantități de grîu mai mari decît cele necesare (pe trust ele au reprezentat peste 2 000 tone), care, fiind valorificate, au adus beneficii fără nici un efort. Unii directori de gospodării, îndeosebi la unitățile cu caracter viticol, se străduiesc să „smulgă“ un barem de cheltuieli pe hectar cît mai mare, pentru a avea apoi „un trai mai liniștit“. E de la sine înțeles că aceste portițe prin care, ulterior, pot intra false economii, trebuie să fie închise.
„Staționarea interzisă !"în ultimii ani, gospodăriile din trustul Ploiești au fost înzestrate cu un mare număr de tractoare, mașini agricole și diferite alte utilaje. Folosirea lor cu maximum de randament constituie o cerință de prim ordin pentru obținerea unor producții sporite cu cheltuieli cît mai mici. în unele unități costul lucrărilor făcute cu tractoarele este încă ridicat. Sînt cazuri cînd tractoarele și mașinile agricole nu sînt reparate cu răspundere și de aceea se delectează la puțin timp după ce încep lucrul. în alte cazuri întreținerea utilajelor nu se face la timp și bine, iar organizarea muncii lasă de dorit. Urmarea ? Numărul orelor neproductive este ridicat (anul trecut s-au înregistrat pe trust 215 000 ore neproductive, ceea ce reprezintă 14 la sută din totalul orelor efectuate cu tractoarele) ; pentru remedierea defecțiunilor se cheltuiesc sume de bani mai mari decît ar trebui ; randamentul pe tractor este scăzut etc. Potrivit constatărilor făcute de organele băncii, în perioada recoltărilor, la G.A.S. Drăgănești s-au înregistrat 45 zile tractor-combină întreruperi. Patru mașini s-au defectat după 20 de ore-funcționare, cincisprezece — după 40, nouă — după 70 etc. O asemenea „productivitate“ costă mult, scumpește producția. In scopul creșterii volu

mului de lucrări pe tractor, este ne
cesar sä se acorde mai multă atenție 
planificării reparațiilor și îngrijirilor, 
executării lor la timpul prevăzut șl de 
cea mai bună calitate, organizării ra
ționale a procesului de producție.Totodată, trebuie semnalat că în 
gospodării există mașini în bună sta
re care de ani de zile stau nefolosite 
și pentru care unitățile respective plă
tesc amortismente. Este vorba, între altele, de instalația de șampanizare de la G.A.S. Tohani, de mașina de sortat fructe de la G.A.S. Cîm- pina, de mașinile de recoltat mazăre etc. Trustul regional Gostat Ploiești a făcut cunoscută această situație Trustului central. Măsurile cuvenite întîrzie sau nu sînt duse pînă la capăt. Trustul Central Gostat a indicat trustului Galați să ridice o parte din cele 27 de mașini de recoltat mazăre, care stau nefolosite în G.A.S. din regiunea Ploiești. Dar de la Galați nu a venit nimeni să le ia. Poate nu au nevoie de ele ? Atunci de ce le-au fost repartizate ? Un asemenea mod de „rezolvare“ a problemelor conține o bună doză de formalism.
Surse reale de economiiO analiză cît de sumară a cheltuielilor de producție făcute în primele opt luni ale anului arată că economiile puteau fi și mai mari 
dacă pentru furajarea animalelor, bu
năoară, nu s-ar fi cheltuit cu circa 
cinci milioane lei mai mult decît a fost 
prevăzut. Am întrebat, atît la trust, cît și în unități, cum se explică a- ceastă situație. Răspunsul a fost invariabil : „Se știe că în prima parte a anului animalele sînt hrănite cu furaje produse în anul precedent în 1964, la noi seceta a pricinuit multe neajunsuri : recolta de furaje a fost mică, iar prețul ei mai ridicat. Pentru acoperirea deficitului s-au adus de la distante mari cantități însemnate de nutrețuri care, bineînțeles, au grevat asupra costului producției“.

Dar depășirea cheltuielilor la acest capitol nu poate fi pusă doar pe seama secetei. în condiții naturale asemănătoare, gospodăriile au realizat recolte de furaje foarte diferite, fapt care, bineînțeles, s-a oglindit și în prețul lor de cost. Aceasta demonstrează că nu în toate gospodăriile a existat o preocupare la fel de mare pentru sporirea recoltei de nutrețuri și reducerea prețului ei. Nici chiar furajele obținute n-au fost întotdeauna bine gospodărite. Deși știau că balanța furajeră este deficitară, conducerile unor unități au admis să se ardă multe paie, să se îngroape sub brazdă sau să se dea altă destinație unor cantități însemnate de coceni de porumb.Rezerve de reducere a cheltuielilor de producție sînt și la alte capitole. Datorită deficiențelor exis
tente în organizarea transporturilor, 
în unele unități se cheltuiesc sume 
mai mari decît cele prevăzute în plan, în dorința de a avea asigurate tot timpul diferite materiale, conduce
rile unor gospodării admit stocuri su
pranormative ridicate. în multe locuri 
cheltuielile administrative sînt prea 
mari. Conducerea trustului a luat unele măsuri pentru înlăturarea a- cestor neajunsuri. Ele trebuie ur- mărite însă cu consecvență, astfel ca să-și atingă scopul.Ce cauze generează asemenea’ lipsuri ? In principal este vorba do 
nerespecfarea unor obligații elemen
tare. La G.A.S. Tîrgșoru-Vechi, n-au fost emise cu regularitate, nici în acest an, ordinele de lucru, instrumente de bază în planificarea activității curente și urmărirea cheltuielilor. în alte locuri — Pucioasa și Cislău, de exemplu, — consiliile G.A.S. nu au analizat periodic și cu răspundere activitatea financiară a unităților. Au fost însă și situații cînd, deși s-au făcut asemenea analize, ele nu și-au atins scopul. Motivul: unii, specialiști, și chiar contabili, avînd o pregătire economică insuficientă, nu pot da o interpretare corespunzătoare datelor din evidență, nu pot, deci, lua cele mai potrivite măsuri. în legătură cu a- ceasta, tov. Aurel Furfurică, directorul trustului G.A.S. Ploiești, spunea :„Noi ajutăm cît putem cadrele din unități. Datorită, volumului mare de lucru nu reușim însă, întotdeauna, să facem o îndrumare eficientă a gospodăriilor. După părerea mea, ar fi bine să se organizeze, în fiecare an, cursuri cu aceste cadre, în vederea înarmării lor cu cunoștințele economice necesare.Problema respectivă merită să fie luată în evidență de către Trustul Central Gostat, întrucît ea condiționează, în măsură hotărî- toare, folosirea judicioasă a fondurilor bănești.

O contribuție importantă la îmbu
nătățirea activității financiare a gos
podăriilor de sta! poate aduce orga
nizarea unei colaborări mai bune în
tre filiala din Ploiești a Băncii Națio
nale și frustul G.A.S. în unele cazuri, eforturile celoi- două instituții nu sînt suficient de bine coordonate. Relatările conducătorilor instituțiilor respective sînt elocvente :

Ion Micăle, directorul filialei Ploiești a Băncii Naționale : „Noi 
mergem în unități, semnalăm 
unele deficiențe și le aducem la 
cunoștința trustului Gostat. Dar 
pînă ce trustul le verifică și ia 
măsuri de îndreptare, se pierde 
mult timp. Nu este bine".Aurel Furfurică : „E drept, în 
unele cazuri întârziem. De ce 1 
Banca ne trimite sesizările inspec
torilor săi, pe bucățele, după cum 
sosesc la Ploiești și solicită să-i 
dăm răspuns la fiecare în parte. 
Este greu. De cele mai multe ori 
pentru a lua măsuri trebuie să 
trimitem oameni să verifice situa
ția semnalată. Ar fi bine ca sesi
zările băncii să fie trimise toate 
o dată, să zicem din 15 în 15 zile. 
In acest caz am trimite în 
unitățile indicate cîțiva specia
liști, care să analizeze situația și 
să ia măsuri“.Discuții se poartă de multe luni de zile Nu s-a ajuns însă la o soluție practică. Este necesar să se rezolve fără întîrziere această problemă. Nu este normal ca lipsurile scoase în evidență în activitatea financiară a gospodăriilor de stat, cu prilejul controlului preventiv exercitat de organele bancare, să treneze, sub pretext că forurile în cauză nu se pot înțelege între ele asupra unor probleme elementare de procedură.
„Copiii teribili“ 
ai șoselelor y

(Urmare din pag. I)Fiindcă „s-a intimidat“ din cauza unui copil care i-a apărut pe neașteptate în față, în apropiere de Brașov, posesorul unui Wartburg a virat la stînga, răsturnîn- du-și mașina într-un loc semănat cu sfeclă. Conducătorul turismului și soția lui au scăpat cu viață — desigur cu pagube și, sperăm, cu învățătura de minte.Arp părăsit șoseaua și ne-am continuat ancheta acolo unde „graba“ și „neatenția“ îi aduce pe unii dintre șoferii amatori. La spitalul de urgență „I. C. Frimu“ din București, doctorul Gh. Bu- 
zescu ne spune : „Ponderea de ac
cidentați, deținută altădată de mo- 
tocicliști, s-a deplasat în ultimul 
timp la categoria șoferilor ama
tori, proaspeți deținători de car
nete, care nu au îndemînare și nu 
respectă regulile de circulație. 
Sîmbăta, dar mai ales duminică 
seara, se întâmplă cele mai multe 
accidente. Automobiliștii se întorc 
obosiți, se grăbesc să ajungă în 
oraș, șoseaua e aglomerată de tu
risme conduse de șoferi fără ex
periență, care, neștiind să mane
vreze luminile, se orbesc reciproc. 
Și astfel, în loc să-i găsească pe 
cei dragi, ajung pe masa de ope
rație".

Unul din medicii primari orto- pezi ne face o propunere pe care o socotim întemeiată :
„Mulți accidentați ar ajunge la 

„urgență" într-o stare mai puțin 
gravă dacă posesorii de mașini și 
însoțitorii lor s-ar iniția în unele 
reguli elementare de pripi, ajutor 
(oprirea hemoragiei etc.). Cred că 
ar fi foarte nimerit dacă la exa
menul de conducere s-ar cere can- 
didaților asemenea cunoștințe, 
după părerea mea absolut nece
sare".

Școli de automobilistică 
ce nu merg 
ca „pe roate“Am vizitat, în continuare, Școala de șoferi amatori cu sediul în strada Batiște. Mulți dintre conducătorii de turisme ce străbat drumurile țării sînt proaspeți absolvenți ai acestei școli. Din ce cauză unii dintre ei fac gafe costisitoare și încalcă regulile de circulație ?Faptele arată că orele afectate instructajului practic, la volan, se micșorează datorită unor întîr- zieri, absențe ale elevilor, defecțiuni tehnice. într-una din zilele trecute, cînd am vizitat poligonul, cîteva mașini nu plecaseră în cursa de instructaj. De ce ? Nu veniseră elevii. Pe de altă parte, cîțiva elevi așteptau. Nu veniseră mașinile. Erau • defecte.Una dintre eleve, Georgeta V., ne atrage atenția că e a patra oară cînd vine degeaba, deși programată. în două luni n-a făcut decît 14 ore de practică, iar peste zece zile avea examen.Alt aspect. în mașina în care ne urcăm pentru a asista la o lecție practică, instructorul ne informează că eleva e slab pregătită, „e emotivă și se pierde repede". Dar examenul bate la ușă și pînă a- tunci nu mai sînt decît maximum 
5 lecții.— Și credeți că va corespunde ?
— A, sigur. Urmează doar să-i 

șlefuim cunoștințele — ne asigură încrezător instructorul.Dar ce surprize poate rezerva eliberarea carnetului de conducere cu o asemenea pregătire ? Nu vrem să fim profeți, dar avem toate motivele să ne îngrozim.La lecțiile practice, școala nu pune calificative elevilor, ci numai : „admis“ ori „respins“. Toate observațiile instructorilor despre meritele sau defectele elevilor ră- mîn nefructificate, ca o „fișă de antecedente“ ce trebuie uitată. Or, din ele s-ar putea trage concluzii, pe baza lor s-ar putea da indicații viitorilor șoferi.Există și automobiliști care se prezintă la examen fără să urmeze școala de șoferi. Aceștia au la dispoziție trei poligoane — la Toboc. Străulești și pădurea Băneasa. Am vizitat Tobocul. Un drum denivelat, lung de 3—400 metri. Cum se pregătesc candidați! pentru a face față multiplelor situații care se ivesc pe o arteră de circulație ? Un instructor de la școala de șoferi amatori, N. Arabolu, om cu veche experiență didactică (de 45 de ani șofer), né spune referindu-se la aceste poligoane :
— Sînt insuficient dotate, mici, 

necorespunzătoare. Nu te poți 
pregăti pentru examen în aseme
nea condiții.

*în încheierea anchetei noastre ne-am adresat conducerii Inspecției auto și circulație de la Direcția Generală a Miliției. Tovarășii din colectivul de conducere au relevat importanța și actualitatea problemei puse în discuție. Numărul turismelor care circulă în orașe și pe șosele crește neîncetat. Conducătorii acestor turisme, deși s-au inițiat recent în secretele șo- feriëi, au la dispoziție mașini moderne, capabile să dezvolte viteze mari. De aceea, e nevoie de o continuă muncă de educație și de reîmprospătare a cunoștințelor. 
Ca în orice îndeletnicire, școala de 
calificare și examenul de absolvire nu 
constituie decît un început care tre
buie îmbogâfit, completat pe parcurs.în continuare, tovarășii de la Direcția Inspecției auto și circulație s-au referit la problema calificării șoferilor amatori, semnalîndu-ne numeroase deficiențe. Școlile de șoferi amatori, nu numai din alte o- • rașe ale țării, dar și din București, au la dispoziție un parc de mașini învechit, instructori necorespunzători care se achită de obligațiile lor în mod formal, de mîn- tuială. De asemenea, poligoanele existente, aparținînd sfaturilor populare, sînt lipsite de amenajări elementare (intersecții, curbe, pante, semne de circulație) care să-l pună pe cel ce învață în condițiile reale existente pe șoselele noastre.Un rol deosebit în educarea și desfășurarea unor acțiuni utile pentru însușirea corectă a regulilor de circulație — ne-au spus interlocutorii noștri — îi revine Asociației automobiliștilor din Republica Socialistă România. Deocamdată însă această asociație se află, cum s-ar zice, „în fașă“. Se fac încercări de organizare, de precizare a statutului etc. E nevoie ca a- ceastă asociație să se pună în mod grabnic pe picioare, să-și exercite sarcinile care-i revin cu competență și seriozitate. O contribuție substanțială la formarea conștiinței cetățenești, a responsabilității conducătorilor amatori, pot da și unele mijloace de influențare a opiniei publice cum sînt presa, radioul, televiziunea, studioul de filme documentare (prin materiale de cele mai diferite genuri : buletine me- teo-rutiere. discutarea unor cazuri de accidente care se repetă des, filme pe diferite teme privind circulația etc.).Fără îndoială, ne-au spus tovarășii din cadrul Direcției Inspecției auto, nu uităm nici o clipă sarcinile care ne revin nouă, lucrătorilor de miliție, de a veghea la respectarea regulilor de circulație. Sporirea exigenței la examenele de șoferi amatori, o atitudine politicoasă dar exigentă a lucrătorilor noștri, care să atragă atenția șoferilor amatori, în mod convingător și competent, asupra importanței respectării regulilor de cir

culație. Intr-un cuvînt, să folosim toate mijloacele pentru a asigura instruirea și educarea șoferilor a- matori, pentru a asigura o circulație fără riscuri pe șoselele țării din ce în ce mai aglomerate.
Lupta economică cu 
timpul a oamenilor 
care dezgroapă 
aurul negru

(Urmare din päg., I)

— Ne-ați amintit, într-o discu
ție anterioară, despre graficul de. 
activitate zilnică a sondelor. In ce 
constă și ce efect economic are ?—• în esență, este vorba de o> mai judicioasă corelare a activității zilnice a fiecărei brigăzi de foraj, cu prevederile unui studiu tehnico-științific dinainte stabilit și transpus într-o diagramă. Desfășurarea lucrului pe baza acestui grafic are avantajul că permite confruntarea zilnică a planului cu realizările. în caz că se ivesc deficiențe se pot luă operativ măsuri pentru înlăturarea lor. Introducerea graficului zilnic de urmărire a forajului pe sondé a dezvoltat simțul de răspundere al rftaiștri- - lor și șefilor de secție, a stimulat întrecerea între brigăzile de foraj. Rezultatele economice sînt evidente : timpul de forare al unei sonde a fost scurtat simțitori Pe una dintre structuri, durata medie de săpare a sondelor în anul 1963 a fost de aproximativ 12Q zile. La numai 6 luni după introducerea graficelor, ea a scăzut la 90 zile, iar în prezent, sonde de aceeași adîncime se sapă în 70, cel mult 75 zile.— După cum ați arătat mai 
înainte, întreprinderea a fost în
zestrată în ultimii ani cu utilaje și 
instalații moderne de foraj. Ce 
alte măsuri ați întreprins pentru 
utilizarea lor la întreaga capaci
tate ?— Aș spune că reducerea substanțială a avariilor tehnice sporește dintr-o dată indicii de utilizare. La noi, avariile au scăzut mult ca frecvență față de anul trecut, iar durata de înlăturare a lor a fost redusă cu peste 60 la sută. Este și acesta un rezultat al ridicării calificării muncitorilor, al strădaniei întregului colectiv de a săpa sondele într-un timp scurt și cu preț de cost minim. Pentru reducerea timpului neproductiv s-au întocmit programe ferme de lucru la sondele unde apar avarii și a fost numit un responsabil competent pentru pùnerea în aplicare a programului.. Concomitent cu măsurile luațe pentru folosirea mai bună a timpului de lucru, am intensificat forajul cu turbina, care pe șantierele noastre are o pondere de aproape 73 la‘ sută din volumul total al metrilor săpați. Am experimentat cu succes și forajul cu electroburul.Toate acestea ne-au permis să realizăm indicatori tehnico-econo- . mici ridicați față de anii tfecuți, cu toate că adîncimea medie a sondelor forate în ultimii' ani e cu 400 m mai mare. în comparație cu 1959, viteza de lucru pe instalație și lună a sporit de la 339 la 828 m. în a- ceeași perioadă, productivitatea muncii (în îtietri pe muncitor) a crescut de peste 2,4 ori, iar prețul de cost pe metru forat a scăzut la jumătate.— Ce posibilități există pentru 
sporirea în continuare a succese-- 
lor dobîndite de colectivul între- * 
prinderii dv. în realizarea sarcini
lor de plan 7— După cum se'știe, specific ac- tivității noastre este dispersarea forțelor pe distanțe de zeci de kilometri. în aceste condiții, nu toate brigăzile de montaj și cele de foraj reușesc să încheie lucrările la timp, uneori se mei face risipă de materiale. în schimbul de noapte nu se lucrează întotdeauna la nivelul schimbului de zi. Pentru a înlătura asemenea neajunsuri, conducerea întreprinderii și-a propus să con- trolezé cu mai multă eficacitate munca brigăzilor de montaj și de foraj. Cadrele noastre de tehnicieni, ingineri, economiști vor sta mai mult în secții, la brigăzi pentru a ajuta pe sondori, șefi de e- ' chipe și maiștri în rezolvarea diferitelor probleme tehnice și organizatorice.în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. se subliniază că în industria petrolului va trebui să se acorde o atenție deosebită cercetării din timp a structurilor de hidrocarburi, descoperirii de noi rezerve și exploatării raționale a a- cestora. Ca urmare a acestor prevederi, în fața noastră stau sarcini de o deosebită importanță privind extinderea forajului pe structuri noi. Se va intensifica forajul de a- dîncime și de mare adîncime, probleme la a căror soluționare trebuie să aducă c contribuție majoră cercetătorii din institute și constructorii de utilaj petrolier. După părerea mea, trebuie neapărat îm

bunătățită construcția sapelor cu 
role șî a capetelor de carofieră, de care depinde în mare măsură obținerea unor viteze spörite de lucru« la sonde. Totodată, vor trebui găsi
te ceie mai adecvate metode pentru 
cercetarea formațiilor în gaură de 
sondă deschisă, ceea ce mărește e- ficiența economică a forajului. Consider, de asemenea, necesar ca spe
cialiștii să rezolve mai operativ u- 
nele probleme legate de forajul 
sondelor de mare adîncime : cimentarea coloanelor, investigarea stra- telor prin carotaje etc.Stimulînd inițiativa creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. valorificînd.din plin experiența acumulată pînă în prezent, sîntem hotărîți să îndeplinim sarcinile de plan pe acest an la toți indicatorii, să pregătim în buhe condiții planul pe primul an al viitorului cincinal.
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SANTO DOMINGO 26 (Agerpres). — După reocuparea orașului Santo Domingo de forțele interamericane, situația din Republica Dominicană s-a agravat. Trupele nord-americane și braziliene care au pătruns în sectorul ocupat cîndva de constitutionaliști au a- restat întregul detașament al poliției naționale care păzea locuința fostului președinte .Tuan Bosch. Numeroși tineri au manifestat în grupuri pe străzile capitalei, scan- dînd lozinci împotriva trupelor nord-americane și braziliene staționate în oraș. în centrul orașului nu mai funcționează nici o instituție de stat, iar activitatea organizațiilor comerciale, precum și a celorlalte instituții și întreprinderi a încetat total.în țară se semnalează numeroase asasinate politice, puse la cale de forțele de dreapta. Potrivit

agenției, grupări de extremă dreaptă au ocupat marți o serie de clădiri ale ministerelor, pe care refuză să le părăsească. Trupele forțelor interamericane au luat poziție în punctele sțrategice ale capitalei dominicane și au interzis a- paritia ziarului guvernamental „La Nacion" și a ziarului de stînga „Patria". Singurul ziar care mai a- pare este organul cercurilor de dreapta „La Hoja".Potrivit ultimelor relatări ale a- gențiilor de presă, președintele guvernului provizoriu, Hector Garcia Godoy, a convocat o ședință extraordinară a cabinetului pentru a examina situația gravă care creat în tară-
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încheierea conferinței 
africane la nivel înalt

VIITOAREA ÎNTRUNIRE 
ADDIS ABEBA, NOIEMBRIE 

1966

A

ACCRA 26. — Trimisul special Agerpres, Aurel Dumitrescu, transmite : Marți dimineața, la Accra au luat sfîrșit, după cinci zile de dezbateri, lucrările celei de-a 3-a Conferințe a șefilor de state și guverne africane, membre ale Organizației Unității Africane.Conferința de la Accra, a declarat la încheierea lucrărilor secretarul general al O.U.A., Diallo Telli, a constituit „o nouă victorie a Africii, o victorie a unității africane". în ședința finală a fost a- nunțată componența Comitetului O.U.A. de mediere, împăciuire și arbitraj, precum și data și locul celei de-a patra Conferințe a șefilor de state și guverne africane Addis Abeba, noiembrie 1966.
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Miercuri și joi va avea loc la _ Copenhaga întrunirea consiliului I ministerial al Asociației Europene S ' ii Schimb (A.E.L.S.). . miniștri de externe și | . sectoarelor economice Ire. .cuprinde probleme ■ e mai multă vreme |
I 
I 
I
I

întrunirea consiliului Bruxelles Va fi rein nodat Lucrările sesiunii O.N.U.

ministerialGENEVA 26 (Agerpres). la
a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Participă i miniștri ai ____________  ______ ____ -din țările membre.Ordinea de zi < care se dezbat de în cadrul A.E.L.S., între care cea mai importantă este aceea a relațiilor cu Comunitatea Economică Europeană. In timpul convorbirii premergătoare sesiunii care a avut loc la Geneva, reprezentanții țărilor membre ale A.E.L.S. s-au pronunțat în favoarea adoptării unor măsuri menite să faciliteze liberalizarea comerțului european și internațional.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — în „prezența" scaunului gol al delegației franceze — care a constituit principala țintă a obiectivelor aparatelor de filmat și fotografiat — „cei cinci“ au încercat luni la Bruxelles să reia firul negocierilor, rupt la 30 iunie de guvernul francez, privind finanțarea politicii agricole a Pieței comune.După cum se știe, problema finanțării politicii agricole comune a provocat actuala criză din Piața comună, deoarece, pe lingă propunerile făcute în acest sens de Comisia C.E.E., aceasta a avansat și o serie de idei supranationale, cum ar fi crearea unui buget fe-

BRUXELLES. Scaunul Franței a rămas gol.
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deral al „celor șase" aflat la dispoziția Parlamentului european, idei respinse de către Franța. Actuala sesiune urmărește să avanseze noi propuneri în această problemă, care să vină în întîmpinarea cererilor Franței.Se precizează că încercările de a se ajunge la un acord au întîm- pinat opoziția delegației vest-ger- mane, care a consimțămîntul de compromis, trul economiei Schmuecker, a inutil să se continue negocierile între „cei cinci", ca apoi ele să fie reluate cu Franța în momentul cînd ea ar reveni la masa tratativelor.Cu prilejul întîlnirii de luni seara dintre miniștrii de externe ai R.F.G., Olandei, Luxemburgului, Belgiei și ministrul italian al trezoreriei, Emilio Colombo, s-a căzut de acord ca pe baza unui „plan de relaxare" propus de ministrul de externe belgian, Paul Henri Spaak, „cei cinci“ să discute cu Franța a- tît problemele finanțării agriculturii C.E.E. cît și problemele politice care au dus la criza din cadrul Pieței comune. Marți dimineața, în cea de-a doua zi a lucrărilor Consiliului ministerial al Pieței comune, s-a anunțat că adjuncții miniștrilor de externe au fost însărcinați cu redactarea unul comunicat care să prevadă o întrunire în acest sens. Comunicatul urmează să ceară președintelui Consiliului ministerial al C.E.E. să convoace o sesiune extraordinară a „celor șase". Aceasta va constitui o invitație indirectă adresată Franței.

refuzat să-și dea la orice formulă Ulterior, minis- al R.F.G., Kurt afirmat că este

NEW YORK 26. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu. transmite : Luni au continuat dezbaterile în comitete. în Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale a fost abordat punctul de pe ordinea dé zi intitulat : „Proiect de declarație cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare". Inițiativa elaborării a- cestui proiect de declarație aparține României, la care s-au asociat în calitate de coautori 26 de state, în cadrul discuțiilor privind adoptarea preambulului, au luat cuvintul reprezentanții Libanului, Iranului, Ghanei, României, S.U.A., Angliei, Arabiei Saudite și alții. Din aceste discuții a reieșit dorința unanimă a delegaților de a se adopta neîntîrziat proiectul declarației amintite.„Sintern în prezent în situația în care ideea adoptării unei asemenea declarații este larg recunoscută pe plan international", a declarat reprezentanta tării noastre, Mia Groza. Țelul acestei declarații „este de a consacra o serie de principii fundamentale conform cărora să fie insuflate tinerilor idealurile nobile de pace, de respect reci-

proc între oameni și între popoare, respectul pentru valorile spirituale și materiale create de om'épire. Fidelă spiritului de colaborare,1 delegația română este animată de dorința de a se ajunge la un text final care să întrunească adeziunea unanimă".în ședința de luni după-amiază a fost adoptat în unanimitate preambulul proiectului de declarație. în preambul se subliniază, printre altele, rolul important care revine tinerei generații în toate domeniile de activitate ale societății și faptul că ea va fi chemată să conducă destinele omenirii. Se exprimă, de asemenea, încrederea că educarea tinerei generații, ca și schimburile de idei în spiritul păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare pot contribui la îmbunătățirea relațiilor internaționale și la întărirea păcii și securității. Lucrările consacrate adoptării acestui preambul s-au desfășurat într-o atmosferă de colaborare, fiind aprobat.După vot, numeroși delegați au felicitat pe reprezentanții țării noastre pentru această inițiativă a României și pentru succesul cu care a fost abordată chiar de la început.

CACAO ARE
PENTRU UNII GUST AMARSAIGON 26 (Agerpres). — în regiunea platourilor înalte din centrul Vietnamului de sud, la Piei Me, continuă să se desfășoare lupte grele între forțele patriotice și trupe speciale guvernamentale. Agențiile de presă subliniază că pentru protejarea taberei, aviația sud-vietnameză și americană a efectuat peste 600 de raiduri. Agenția U.P.I. a anunțat marți dimineața că coloana de care blindate guvernamentală, însoțită de consilieri americani, ce se îndrepta spre Piei Me, a reușit, în cele din urmă, să facă joncțiunea cu trupele forțelor speciale încercuite. în timpul deplasării ea a fost atacată în repetate rînduri de patrioți și a suferit pierderi însemnate în oameni și materiale. Unitățile primei divizii aeriene americane, care staționau la Pleiku, în apropiere de baza de la Piei Me, au intrat în acțiune îm-

preună cu forțele guvernamentale pentru a sparge cercul în care tabăra saigoneză este strînsă de către forțele patriotice.Făcînd bilanțul luptelor desfășurate între 19 și 23 octombrie la Piei Me, agenția V.N.A., citind a- genția „Eliberarea" arată că au fost distruse 17 tancuri și mașini blindate, 42 autocamioane, au fost doborîte cinci avioane americane de luptă și au fost capturate două tunuri de mare calibru. Agenția de presă „Eliberarea" transmite, de asemenea, că trupele americano- saigoneze, dislocate la Pleiku, formate din batalionul 21 de trupe speciale și divizia 42-a de infanterie vietnameză, care au venit în ă- jutorul forțelor de la Piei Me, au căzut într-o ambuscadă a forțelor patriotice. în cursul luptei, o „subunitate de elită" sud-vietnameză a fost complet nimicită. I
ĂZDUHULUU

Un factor desconsiderat la ceput de organizatorii intervenției agresive în Vietnam — aviația de luptă — s-a adăugat de cîtva timp mijloacelor cu care militarii eroici ai Republicii Democrate Vietnam apără cerul și teritoriul patriei lor. Existența aviației nord-vietnameze fusese ignorată atît la Washington cit și la Saigon. La cea dinții în- tllnire cu piloții din R. D. Vietnam cîteva din avioanele americane au fost doborîte. Această victorie este considerată ca certificatul de naștere al forțelor aeriene ale republicii.Doi comandanți de escadrile — un maior și un locotenent major — au condus primele bătăii! în aer. Ulterior șl alți colegi ai lor au lovit sau au alungat o parte din avioanele americane, venite să distrugă obiective construite cu trudă de muncitori și țărani. Ne-am întîlnit cu cei doi pionieri ai aviației de luptă vietnameze și mi-au lăsat impresia unor oameni iscusiți și viteji. Sînt doi flăcăi simpli, inteligent!, care au învățat zi și noapte pentru a cunoaște temeinic nu numai mașinile pe care zboară, dar și particularitățile multiplelor tipuri de avioane americane.Maiorul Tran Hanh și locotenentul major Phan Ngoc Lan ne-au dat amănunte despre acțiunile de luptă ale escadrilelor pe care le conduc. Maiorului i s-a întipărit în minte mai ales bătălia în care grupul de echipaje condus de el a doborît primele două avioane a- mericane. Lupta a durat douăsprezece minute — timp îndelungat pentru aviația supersonică — iar, la sfîrșitul ei, inimile piloților s-au umplut de satisfacția biruinței supra unui dușman superior atît nvmericește cit și ca dotare tehnică. Lupta s-a desfășurat în giunea unui pod important.— Am văzut un grup de avioane inamice la 15 km distanță venind dinspre zona unde se aflau navele flotei a șaptea americane — relatează maiorul. A- proape concomitent peste creasta munților dinspre Laos a apărut o altă escadrilă. In timp ce primul grup fusese luat în primire de artileria antiaeriană care apăra podul, noi am primit ordinul să atacăm avioanele ce veneau din-

a-
re-

spre munți. Cînd ne-am apropiat de ele le-am distins botul lung, ascuțit, șl aripile strînse în lungul fu- selajului. Erau de tipul F-105, unele din cele mai moderne bombardiere americane. Atacul l-am întreprins venind în picaj a- supra primului din grup, Cînd fu- seîajul Iul a apărut în vizor am dat ordin să se tragă. Am urmărit liniile trasoarelor noastre înfigîndu-se într-o aripă a avionului american. Bombardierul a început să se clatine. Atunci — continuă maiorul — am văzut o scenă de neconceput în rîndul a- viatorilor noștri. Avionul lovit a fost părăsit de grupul în care zbura, toate celelalte schimbîndu-și direcția spre baza de decolare. A- vioanele lăsau în urmă dîre de flăcări, semn că se Tetrăgeau cu maximum de viteză. Oricare dintre piloții- noștri, ar fi venit, cu riscul vieții, în ajutorul avionului deteriorat pentru a-1 feri de un nou a- tac. Americanii au însă o altă etică. în caz de pericol singura grijă a fiecăruia este să scape nevătămat. Ostașii șl ofițerii noștri sînt cu totul altfel. Noi ne apărăm patria.— Și ce s-a întîmplat cu avionul lovit ?— L-am urmărit, ne-am apropiat de el, pînă ne-a acoperit în întregime vizorul. Echipajul a mai tras o rafală după care l-am văzut prăbușindu-se.Maiorul povestește că, între timp, două avioane din escadrilă au angajat o altă luptă cu un grup de bombardiere care apăruseră în a- ceastă zonă pe neașteptate. A fost doborît încă un F-105.Escadrila lt major Phan Ngoc Lan a mai susținut o luptă la sfîrșitul lunii septembrie deasupra provinciei Ha Bac, provincie cunoscută pentru portocalele sale aromate, pentru pămîntul său deosebit de mănos și peisajele sale de o rară frumusețe. Avioanele a- mericane de tip „Phantom' zburau la mică înălțime, purtînd sub a- ripi ciorchini de rachete și bombe

I 

după ce .unul din .1 rafale, a g „în stare 1’.

I

destinate probabil digului spre care se Îndreptau. Lupta a fost mai scurtă, căci, bombardiere, lovit de trei rafale, a ajuns, cum spune Lan. de cădere liberă', celelalte s-au 1 retras în panică, urmărite pînă la granița cu Laosul.Intr-o altă bătălie Lan a urmărit un avion pînă departe deasupra mării. Pilotul inamic a întreprins numeroase manevre pentru a scăpa de urmărire. „După ce l-am zdrobit o aripă, a zburat înclinîndu-se pe cealaltă, iar după ce și aceasta a fost lovită a continuat să fugă pînă i-am țintit fuselajul — spune Lan. Avea un avion bun, dar pilotul avea o singură preocupare: să scape de pedeapsă'.Interlocutorii noștri, deși tineri, participă pentru a doua oară la lupta pentru independența și libertatea Vietnamului. Maiorul Hanh, părăsindu-și taraba de negustor ambulant la care își petrecuse copilăria și adolescența, a devenit voluntar în armată și a luptat împotriva colonialiștilor în regiunile ale căror orașe, sate, școli și spitale le apără și acum. Lt. major Lan, fugind de la i rul pe care-1 slujea, împreună cu
Iacum. B moșie- I nă cu ® părinții și frații săi, în provincia ■ Quang Nam din Vietnamul de sud, g _ -- »--- l -t O-- ------------ 1J---- ’1*Țcorp I reea. |
I

s-a înrolat în rîndurile partizanilor care acționau împotriva unui < expediționar trimis aici din Coreea. „Dm familia noastră numai eu m-am putut bucura de roadele victoriei — spune el. Venind în am scăpat de moșieri și-am țat. Părinții și frații continuă în Vietnamul primi recent am aflat că berat".Există un mez. In nord și în sud milioane de oameni se dedică aceluiași scop. Iar aviația vietnameză, cu vitejii săi piloți, deși tînără, devine o armă eficientă în lupta titanică a poporului pentru apărarea independenței și libertății patriei sale.
, Al. CÎMPEANU

nord învă- lupta pututde sud. Am de la ei o scrisoare și satul natal a fost el.i-singur popor vietna-

Sesiunea specială a grupului 
de lucru pentru prețuri și con
tingentări al Conferinței Națiu
nilor Unite pentru cacao s-a 
încheiat zilele trecute într-o 
atmosferă 
Dacă ar fi 
parficipanfi 
zentanți ai 
— reuniunea ar fi fost „lipsită 
de obiect”, întrucît situația de 
fapt „n-o justifica". Dimpotrivă, 
pentru reprezentanții țărilor pro
ducătoare, gustul lăsat de dez
bateri este fot atît de amar ca 
și acela rămas în urma recentu
lui eșec al conferinței asupra 
prețului zahărului, care a avut 
loc fot la Geneva luna trecută.

„Situația extrem de gravă de 
pe piața internațională" a aces
tui produs a fost subliniată încă 
în octombrie 1963, cînd Confe
rința Națiunilor Unite pentru ca
cao și-a întrerupt lucrările fără 
a ajunge la un acord. în Iunie, la 
New York, grupul de lucru întru
nit la sediul O.N.U. a constatat din 
nou „înrăutățirea’ situajiei pe 
piața internațională de cacao 
și consecințele nefaste care re
zultă din aceasta pentru econo
miile unui număr de țări în curs 
de dezvoltare”.

La Geneva, între 19 iulie și 7 
august 1965, comisia produselor 
de bază a adoptat o serie de 
recomandări destinate celei de-a 
doua sesiuni a Consiliului Na
țiunilor Unite pentru Comerț șl 
Dezvoltare. Printre aceste re
comandări, problema normali- 

piefei de cacao a fi-

pentru 
trecute 

de totală confuzie, 
să-i credem pe unii 
— îndeosebi repre- 
fărilor consumatoare

rilor este sensibil mai rapidă 
a consumului, 

și tarifară a 
dezvoltate e- 

îndreptată tot- 
pro-

acea 
fiscală

zării
gurat la loc de frunte. Co
misia
corective pe termen lung ca și 
pe termen scurt, între care fixa
rea unor prețuri de bază tem
porare pentru sezonul 1965— 
1966 ; crearea unui fond de Ur
gență în vederea acordării u- 
nor împrumuturi destinate țărilor 
producătoare în perioadele cînd 
acestea vor fi obliqate să sto
cheze o parte a producției pen
tru a se împiedica prăbușirea 
preturilor. Comisia constata tot
odată — și această consta
tare merită a fi reținută — că, 
în timp ce creșterea ritmului 
producției de cacao și a stocu-

avea în vedere măsuri

decît 
polifica 
țărilor puternic 
conomic este 
odată împotriva țărilor 
ducătoare — pe care le deter
mină să scadă prețurile — ca și 
împotriva consumatorilor — în- 
frucît prețurile interne, atît la 
produsul brut cît și la produ
sele derivate din cacao, se men
țin ridicate. Astfel, singurul be
neficiar rămîne importatorul, a- 
dică acela care speculează atît 
pe piața internațională, cît și pe 
piețele interne.

Sînt interesante concluziile la 
care a ajuns Conferința UNCTAD 
în problema prețurilor la sectoa
rele cacao și zahăr. Dacă 
în 1956 prețul plătit producă
torilor era de 150 lire sterline 
fona metrică, el a scăzut în 1960 
la 112 lire, iar în 1965 la 93 lire 
tona. Drept consecință, un stat 
ca Ghana, de pildă, cel mai im
portant producător de cacao din 
lume, își vede periclitat întregul 
plan septenal de dezvoltare.

Față de această situație, în
șiși reprezentanții unor țări in
dustrializate ca Franța și Elveția 
au subliniat necesitatea de a se 
stabiliza prețul la cacao la un 
nivel superior celui ac‘ual. O 
apropiere a pozițiilor nu apare 
probabilă atîta vreme cil Siatele 
Unite, de pildă, principalul con
sumator de cacao de pe piața 
mondială, respinge — după cum 
arăta zilele trecute ziarul fian
cez „Le Monde' — însăși ideea 
unor prețuri relativ stabile pen
tru materiile prime, fluctuațiile 
de cursuri fiind deosebit de pro
fitabile pentru tendințele specu
lative și pentru jocul bursei.

In lumina realităților mai sus 
consemnate, recomandările ulti
mei sesiuni a grupului de lucru 
pentru prețuri și contingentări 
apar superflue, cu atît mai mult 
cu cit ele nu fac decît să reedi
teze punct cu punct cele din 
luna august. Faptul că s-a ho
tărî! convocarea unei noi reuni
uni pentru ianuarie 
schimbă, de asemenea, 
fondul problemei.

Horia

VARȘOVIA 26 — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite :O delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Constantin Dăscălescu, membru al prim-secretar al Galați al Comitetu- face o vl-.C.C. al P.C.R., Comitetului regional P.C.R., care la invitația lui Central al P.M.U.P.zită în Polonia, a luat cunoștință de probleme ale construcției economice, de probleme ale muncii de partid din întreprinderile economice, șantierele de construcții navale, porturile pe care le-a vizitat.în ziua de 25 octombrie, delegația de activiști ai P.C.R. a fost primită de Boleslaw Jaszczuk, membru supleant al Biroului Politic al

C.C., secretar al C.C. al P.M.U.P. Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și spirit tovărășesc.,Cu prilejul încheierii vizitei în Polonia a delegației de activiști ai P.C.R. însărcinatul cu afaceri ad- interim la Varșovia, Alexandru Tujon, a oferit un dineu în saloanele ambasadei. Au participat Janusz Burakiewicz, ministrul navigației, Jozef Niedzwiecki, șeful secției economice a C.C. al P.M.U.P., Jan Kowarz, adjunct al secției a C.C.ai C.C. real al în-lații internationaleP.M.U.P., activiștiP.M.U.P. Dineul s-a desfășurat tr-o atmosferă caldă, prietenească.
Ambasadorul României 
în Norvegia 
și-a prezentat scrisorile 
de acreditareOSLO 26 (Agerpres). — La 26 octombrie 1965, dr. Petru Manu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Norvegiei, a prezentat scrisorile de acreditare Maiestății Sale Regele Olav al V-lea al Norvegiei.După prezentarea ’scrisorilor de acreditare, regele Olav al V-lea s-a întreținut cu ambasadorul român.

lung polono-francez

Plenara C. C
al P. C. ItalianROMA 26 (Agerpres). — La 26 octombrie la Roma au început lucrările plenarei Comitetului Central și a Comisiei Centrale de control a C.C. al P.C. Italian.La primul punct al ordinei de zi, Luigi Longo, secretar general al partidului, a prezentat raportul „Discutarea proiectului tezelor în întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului". Lucrările plenarei vor continua trei zile.
Parlamentul
britanic și-a reluat
activitateaLONDRA 26 (Agerpres). — La 26 octombrie și-a reluat activitatea, după o întrerupere de 11 săp- tămîni, Parlamentul britanic. în prima ședință, Horace King, deputat labupist, a fost ales în funcția de președinte (speaker) al rCa- merei inferioare a Parlamerii'alui britanic, în locul deputatului conservator, Harry Hylton Foster, decedat cu două luni în urmă.Alegerea lui King în această funcție a redus la numai două voturi majoritatea de care dispune în Camera Comunelor Partidul laburist.

1966 nu 
nimic din

SOFIA. A fost dat publicității comunicatul cu privire la convorbirile dintre delegația P.C. Italian condusă de Arturo Colombi, membru

LIMAN

al Direcțiunii C.C. al P.C. Italian, și o delegație a C.C. al P.C. Bulgar, condusă de Boris Velcev, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat publicității comunicatul comun polono-francez în legătură cu vizita în Polonia a lui Valéry Giscard D’Estaing, ministrul finanțelor și economiei al Franței. Cu acest prilej, a fost semnat primul acord comercial pe termen lung între Polonia și Franța, care prevede sporirea schimbului de mărfuri cu cel puțin 50 la sută și îmbunătățirea structurii exportului fiecărei țări.
HAGA. Continumdu-și vizita în Olanda, tovarășul Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, șeful delegației economice guvernamentale române, a avut o întrevedere cu B. W. Biesheuvel, vice- prim-ministru și ministrul agriculturii și pescuitului din Olanda. Delegația română a vizitat regiunea „Poldere". Membrii delegației au participat la un dineu oferit de președintele grupului industrial V.M.F. din Olanda, M. H. Damne.

declarat luni grevă protesting împotriva legii votate în Camera Deputa- ților care prevede exploatarea In comun a bogățiilor de cupru ale țării de către companii chiliene și nord- americane.
cu S. A. Dange șt cu M. K. Krishnan, secretar al Consiliului National al P.C. din India.Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România Ia ambasadele române din Praga, Sofia, Tirana, Hanoi, Havana, Roma, Londra, Atena au avut loc recepții sau cocteiluri. Ea Budapesta a

NEW YORK. Luni după-amiază s-a întrunit din nou la cererea Pakistanului Consiliul de Securitate pentru a discuta modul în care a fost aplicată rezoluția sa . din 20 septembrie în problema conflictului indo-pakistanez. Au luat cuvintul Zulfikar Bhutto, ministrul de externe al Pakistanului, și Swaran Singh, ministrul de externe al Indiei. Ambii vorbitori au expus pozițiile țărilor lor fală de aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate.
SANTIAGO DE CHILE. Muncitorii de la minele de cupru din Chile au

PRAGA. După cum anunță agenția C.T.K., la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, la Praga a sosit S. A. Dange, președintele P.C. din India. La 26 octombrie, Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, s-a întîlnit

vut Ioc solemnitatea depunerii de coroane la Cimitirul Eroilor mâni.
KAESONG. Ea ședința Comisiei militare de armistițiu din Coreea, care a avut loc la 26 octombrie, partea chino-coreeană a protestat împotriva repetatelor pătrunderi ale. unor nave militare americane în apele golfului Coreei de Est, în perioada 8—20 octombrie, precum și împotriva deschiderii focului în zona demilitarizată^
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ilHiS.U.A. Forțe polițienești încearcă să oprească o coloană de demonstranți negri care se îndreaptă spre Lincoln- town în timpul unui marș pentru drepturi civile
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Scînteli* TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi li Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


