
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI'VĂ!

Anul XXXV Nr. 6797 Miercuri 10 noiembrie 1965 6 PAGINI - 30 BANI

SPIRIT DE RĂSPUNDERE 
SĂU RECEPȚIONARE 
„DIPLOMATICĂ"?

Tăbăcăria minerală 
Jilava din București. 
Trecînd prin diferite 
faze ale procesului 
do producție — In 
mare paris automa
tizat —■ pieile crude 
se transformă aici in 
cea mai fină piele 
destinată fabricilor de 

încălțăminte

® Păreri în contradicție cq „Buletinul 
calității" • „Pe răspundere proprie", dar de 
prestigiul uzinei „Grivița Roșie" nu se ține 
seama ? ® Măsuri arbitrare în locul muncii 
colective ® Cînd direcția generală din minister 
intervine cu întîrziere

Iată textul unei scrisori primite la redacție :
„Am lucrat pînă deunăzi ca re- 

cepționer al Ministerului Industriei 
Chimice la uzina «Grivița roșie», 
în legătură cu utilajele și instala
țiile livrate marilor combinate chi
mice, pe care le-am recepțio
nat, nu s-a primit nici o re- 
clamație. Nu am trecut cu vede
rea însă abaterile de la proiecte, 
lucrările de calitate necorespunză
toare. Aceasta nu a convenit con
ducerii uzinei, care a cerut mini
sterului să mă înlocuiască. De cî
teva ori, conducerea Direcției gene
rale mecano-energetică din mi
nister mi-a spus că în munca de 
recepționare este necesară «puțină 
diplomație». Ce se înțelege prin 
aceasta ? Să treci cu vederea une
le defecte de fabricație? Oare se 
împacă această concepție cu indi
cațiile date de conducerea partidu
lui privind ridicarea calității pro
duselor, realizarea lor în mod ire
proșabil pînă la ultimul amă
nunt ?"în repetate rînduri, tovarăși din fosta conducere a uzinei, care nu vedeau cu ochi buni exigența re- cepționerului față de calitatea produselor, au cerut Direcției generale mecano-energetică din Ministerul Industriei Chimice să-1 înlocuiască. Cedînd în fața insistențelor, direcția generală cu multă ușurință a dispus destituirea lui din această funcție și transferarea în altă întreprindere, în altă muncă. Coincidența a făcut ca adresa prin care se aduce la cunoștință acest lucru să poarte semnătura celui care atunci cînd era director al Direcției generale mecano-energetică îi recomanda să fie „diplomat“ lare- cepționare.Am pornit pe „tirul“ acestei scrisori...După cum se știe, în ultimii ani, colectivul uzinei „Grivița roșie“ a reușit să schimbe profilul producției „din mers“, să-și însușească și să realizeze utilaje și instalații complexe de un înalt nivel tehnic, pentru industria chimică și industria petrolului. A- tingerea într-un termen scurt a parametrilor tehnici și economici proiectați dovedește înal

tul nivel calitativ la care au fost realizate utilajele și instalațiile.în perioada care a trecut de cînd uzina a fost reprofilată pentru construirea de utilaj chimic, muncitorii, inginerii și tehnicienii și-au îmbogățit experiența, și-au însușit fabricația unor tipuri de instalații și utilaje de înaltă complexitate tehnică, îmbunătățind performanțele los- funcționale. Pentru unele obiective industriale însă, uzina a livrat în cursul acestui an un număr de produse cu defecte de fabricație, care au necesitat remanieri, consum suplimentar de muncă și de timp, îngreunînd astfel începerea probelor tehnologice de rodaj și punerea în funcțiune a instalațiilor respective la termenele stabilite.Am consultat în legătură cu a- ceastă chestiune pe tov. LEONID NÄILESCU, inginer-șef de producție al sectorului utilaj chimic de la uzina „Grivița roșie“.
— Sînt foarte rare cazurile cînd 

produsele noastre necesită rema
nieri — a precizat interlocutorul, nostru. Acordăm atenție calității. 
Desigur, nu e posibil să fie înlă
turate complet remanierile. Speci
ficul producției noastre — reali
zăm mai mult unicate — face să 
apară unele defecte. Dar acestea 
sînt neînsemnate.Inginerul CONSTANTIN NE- NOIU, șeful serviciului control tehnic de calitate, ne-a asigurat că nici un utilaj nu este expediat șantierelor dacă are defecte. Șantierele nu au adresat uzinei sesizări pentru că... nu au motive.— Aveți echipe pe șantiere pentru remanieri ?

— Nu, și nici nu am avut. Numai 
la Combinatul chimic Turnu Mă
gurele a fost trimisă o echipă din 
uzină pentru montarea unor utila
je agabaritice. Au fost cazuri 
cînd, datorită transportului, des
cărcării șl condițiilor de depozita
re necorespunzătoare pe șantiere, 
unele utilaje s-au deteriorat. Un 
exemplu : la Combinatul chimic 
Borzești, un schimbător de căldu
ră a fost lăsat descoperit. Iarna, 
apa din el a înghețat și s-au spart 
cîteva țevi.— Derogări se dau ?

— Se mai întîmplă... In special la

materiale, însă niciodată in dau
na calității. Sînt și derogări de 
execuție. Apar uneori nepotriviri la 
montaj pentru că se mai greșește 
la trasaj, iar unele proiecte conțin 
erori de calcul.Judecind după afirmațiile mai înainte consemnate s-ar părea că cele sesizate de autorul scrisorii ar fi neîntemeiate. Care este adevărul ? Să confruntăm punctele de vedere ale interlocutorilor noștri cu semnalele din „Buletinul calității“, care se întocmește în fiecare lună de serviciul control tehnic de calitate al uzinei.

Gheorghe RADEL(Continuare în pag. a V-a)

Ancheta „Scînteii“

ÎNGRĂȘĂMINTELE CHIMICE

DIN LUMEA LARGĂ’:
— Străvechi comori ale artei : Portretul 

egiptean
— Citi poli are Pămîntul ?

Valoarea timpului
nevalorificat

Edificiul 
pregătirii inginerului 
constructor

O PINII

Prof. ing. Vasile NICOLAU rectorul Institutului de construcții din București

în secția mașini rotative de Ia uzina „Electroputete'’-Craiova, lăcătușii 
montorî Marin Botogan, Ion Petrescu și Constantin Dobrescu tac pregătiri 
pentru montarea unor motoare de tracțiune pentru locomotive Diesel 

electrice Foto : Gh. Vlnțllă

Secolul nostru se numește, din 
rațiuni multiple, și „secolul vi
tezei“. Indivizi care își „omoară" 
cu indiferență orele și zilele 

Isînt din ce în ce mai rari. 
Dar una e să-ți „omori" pro
priul timp și altceva e să aten
tezi la timpul altora ! Treci ' în- 
tîmplător prin fața cinematogra
fului „Patria". Un șir lung de 
oameni așteaptă. Casa s-a des
chis de o oră, dar nimeni nu a 
intrat încă în posesia vreunui 
bilet.

— încă puțină răbdare ! decla
mă casierița impersonal.

Zîmbești. Replica îți amintește 
de Caragiale. Dar casierița de 
după ghișeu nu glumește. Oame
nii devin nerăbdători, își consul
tă ceasurile. Casierița continuă 
însă netulburată să stampileze 
biletele. între timp, coada se 
lungește. Cineva întreabă exas
perat de ce n-a făcut treaba asta 
înainte de a deschide ghișeul. 
Altul e tentat să-i ia pur și 
simplu tușiera din față. Dar ca
sierița nu se grăbește.

— încă puțină răbdare. Nu sîn- 
teți obligat să mergeți la film 
dacă vă grăbiți !

Casierița e de 
„Timpul" el e in 
mensiunile sale.

O, dar posibilitățile de a răpi 
din timpul altora sînt attt de

neînduplecat, 
vriabil în di-

multe... La poșta centrală a sosit 
un mandat telegrafic. Numele 
expeditorului era corect, adresa, 
de asemenea. Numai că telegra- 
fista greșise identitatea primito
rului. In loc de Petrescu Tudor 
comunicase Petrescu Radu. Con
form regulamentului, banii- au 
așteptat două săptămîni, după 
care au făcut cale întoarsă. Pri
mitorul a intrat în drepturile 
sale abia peste o lună. Un muca
lit afirma că dacă s-ar aplica un 
vechi obicei și s-ar da cîte un 
vițel fiecărui cetățean „botezat“ 
de telegrafiste, poșta centrală ar 
trebui să-și organizeze o mare 
crescătorie...

Urci într-un autobuz cu auto
servire — în 37, 33 sau altul — 
și, neavînd mărunțiș, ceri un ti
chet de 5 lei. Șoferul îți răspunde 
că nu are de nici un fel.

— Bine, dar atunci ce să fac ? 
întrebi.

— Coborîți și așteptați mași
na următoare — te sfătuiește 
conducătorul auto.

S-ar părea că e vorba de o in
diferență față de preocupările 
cotidiene, de o lipsă de solicitu
dine. Tendințele acestea, de a 
irosi timpul cetățeanului, trebuie 
să se izbească de o opinie fermă, 
fiindcă ele ascund comoditate și 
inerție.

Manole AUNEANU

La întreprinderea de prefabricate 
„Progresul" din Capitală a început 
producerea experimentală a Jghea
burilor din beton precomprlmat 

pentru Irigații
Foto : A. Carto]an

L 0. L 300"
pe magistralele de oțel

Peste cîteva zile va Ieși 
pe porțile uzinei „Elecfro- 
pufere’ din Craiova cea 
de-a 300-a locomotivă 
Diesel-electrică de 2100 
C.P. Ea oferă și un prilej 
de bilanț pentru construc
torii ei. Prima locomotivă 
Diesel-electrică fabricată 
la noi are actul de naștere 
datat în 1960. în a- 
nii următori i s-a adău
gat la fiecare 46 zile 
încă una. La construcția 
primei locomotive s-au 
cheltuit 145 mii ore de 
muncă. Acum acest timp

a fost redus la 36 mii 
ore. N-a crescut numai 
mul de fabricația al 
comofivelor ; s-au îmbu
nătățit șl performanțele 
lor tehnica și calitative. 
Locomotivele Diesel-elec- 
trice purtînd marca „Elec- 
froputere1' și-au cîșfigat 
un binemeritat prestigiu și 
peste hotare. Anul acesta 
cîteva zeci din locomoti
vele fabricate la Craiova 
au trecut granițele țării. 
Altele destinate exportului 
se află în curs de fabri
cație.

de 
rif- 
lo-

a propus conducerii com
binatului o altă soluție : să 
se lucreze fără oprirea 
instalației. Propunerea a 
fost acceptată, deși ase
menea intervenții neobiș
nuite nu se mai realizase
ră în combinat. în burlan 
era o temperatură înaltă, 
care răzbăfea la exterior, 
cu toată căptușeala din că
rămidă refractară, ajungînd 
la 400—500 grade. Tre
buia deci făcufă sudura 
la o astfel de temperatu
ră. S-au luat măsuri spe
ciale. Au fost procurate 
cîteva costume din asbesf, 
furtunuri pentru aer și a- 
bür, aparate de sudat, si- 
foane. Tănăsescu a intrat

prlmul în zona încinsă și a- 
început să sudeze. Trei fur
tunuri — două cu aer com
primat și unul cu abur — 
erau îndreptate spre 
punctul de lucru. După 
trei minute în locul lui a 
trecut sudorul Leonfe Jiga. 
Au urmat la rînd Alexan
dru Duca și Aurel Lup. 
Schimbul a continuat din 
trei în trei minute. Nu se 
putea lucra mai mult. Se 
încingeau și costumele din 
asbesf. După patru ore de 
muncă încordată instala
ția era din nou pusă la 
punct. S-a evitat pierderea 
a cel puțin 250 tone amo
niac și s-a cîșfigat o expe
riență valoroasă.

in dogoarea focului
Un nou complex școlar 
electro-energetic

La Combinatul chimic 
Făgăraș, secția amoniac, 
în așa-numita zonă de 
racordare a burlanului cu 
cameră de stropire, s-au 
produs niște spărturi. Era 
necesară o intervenție ur
gentă, altfel puteau să a- 
pară complicații pentru 
funcționarea întregii fa
brici da amoniac. Deasu

pra spărturii gazele înce
puseră să ardă cu o fla
cără vie. Sudorii nu ve
deau altă soluție decît o- 
prirea instalației în timpul 
intervenției. Aceasta în
semna zeci de ore, ceea 
ce era echivalent cu pier
derea a sute de tone de 
amoniac.

Sudorul Ion Tănăsescu

în apropierea noii zone 
industriale din lași, a 
început recent construc
ția complexului școlar 
electro-energetic, care va 
pregăti cadre de mun
citori, 
cieni 
cieni. Complexul se com
pune dinfr-un corp prin
cipal cu 1S săli de clasă, 
laboratoare, o hală în

maiștri și fehni- 
elecfro - energefi-

suprafață de peste 750 mp, 
unde vor fi amenajate 7 
ateliere de lăcătușerie și 
electrotehnică, o construc
ție formată din parter și 
două etaje care vor adă
posti un cămin cu o ca
pacitate de 300 locuri și o 
cantină. Noua construcție 
școlară va fi dată în folo
sință anul viitor, o dată 
cu începerea cursurilor.
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Învățămîntul românesc de construcții are o bogată tradiție cu care pe drept cuvînt se poate mîndri. Din 1880, anul în care a fost înființată Școala națională de poduri și șosele, ca și după 1920, cînd această specialitate a intrat în cadrul Politehnicii, tehnica românească de construcții a primit un număr important de specialiști, dintre care mulți au do- bîndit renume.Tradițiile cele mai valoroase ale învăță- mîntului de construcții au fost preluate și continuate în noile condiții de dezvoltare multilaterală asigurate în anii regimului democrat-popular. Concludent este în această privință și faptul că circa 75 la sută din numărul total al specialiștilor în construcții au fost pregătiți în anii regimului nostru, constituind prin formația lor tehnică, prin receptivitatea manifestată față de ceea ce este nou și valoros în domeniul lor, un corp de specialiști capabili să rezolve problemele

complexe ale industrializării construcțiilor.Directivele Congresului al IX-lea al partidului au fixat ca obiectiv esențial pentru învățămîntul tehnic superior pregătirea unor cadre inginerești cu formație temeinică, la curent cu tot ceea ce s-a obținut mai nou în domeniul de specialitate, care pot contribui atît la îndeplinirea exemplară a sarcinilor curente de plan cît și la stimularea cercetării științifice o- riginale. Procesul corn* 
plex al formării ca
drelor inginerești poa
te determina progre
sele dorite cu condi
ția de a se acționa 
perseverent în direcția 
continuei perfecționări 
a conținutului învăță- 
mîntului — în pas cu 
cerințele actuale, cu 
perspectivele existente 
în această privință. Tocmai de aceea doresc să fac în cele ce urmează unele propuneri referitoare la unele modalități de îmbunătățire a învă- țămîntului superior de construcții.Este știut că acțiu

nea de cuprindere în procesul de învăță- mînt a celoi’ mai noi descoperiri științifice și tehnice, modernizarea acestuia presupun concomitent o raționalizare accentuată printr-o sistematizare mai pronunțată. Din acest punct de vedere, 
actualele planuri de 
învățămînt de la cele 
4 facultăți din institu
tul nostru sînt suscep
tibile de îmbunătățiri. O analiză recentă, realizată de un colectiv de specialiști ai institutului nostru, a ajuns pe -bună dreptate la concluzia că tematica matematicii, bunăoară, care se studiază în primele 3 semestre, ar putea fi redusă cu circa 20 la sută. Și aceasta din cauză că 
unele noțiuni predate 
au prea puțină contin
gență cu tehnica de 
construcții, fiind mai 
ales de importanță 
teoretică. într-o situație asemănătoare se găsește și fizica, pentru studiul căreia au fost repartizate 120 de ore de curs.(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMECu prilejul zilei naționale a Etiopiei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat împăratului Haile Selassie I, felicitări, precum și urări de bunăstare și pace poporului etiopian.în răspunsul său, împăratul Etiopiei a mulțumit pentru mesajul adresat, transmițînd, totodată, călduroase urări președintelui Consiliului de Stat și poporului român.

„GOÛT FIN
GOÛT ROUMAIN"
Manifestări românești 
în patru orașe belgiene

Timp de două săptămîni în Belgia 
au avut loc o serie de manifestări ro
mânești. începutul a fost făcut prin 
deschiderea simultană, în patru din
tre cele mai importante centre ur
bane, a unei expoziții de produse a- 
limentare și bunuri de larg con
sum : în localitatea minieră Char
leroi, în orașul siderurgic Liège, in 
marele port Anvers, ca și la Bru
xelles, capitala tării. Despre acest 
eveniment publicul a aflat la toate 
cinematografele, în pauza dintre fil
me, dar mai cu seamă din presă. 
Astfel cel mai important cotidian 
belgian, ziarul „Le Soir“, a scris pe 
o jumătate de pagină : „De la 23 oc
tombrie la 6 noiembrie — Goût 
fin = goût roumain“ (gust fin = 
gust românesc). București, Carpafi, 
Moldova, iată România cu folclo
rul său însorit, cu ambianta sa lati
nă, cu savoarea bucatelor sale. Pre
zenta românească la magazinele 
„Au bon marché“ va însemna o pre
lungire a vacantei dv". Și publicul 
belgian nu s-a lăsat mult îmbiat —

expoziția a prilejuit 
unor raioane impor- 
unor mari magazine 
produselor româneștii 
fiecărui magazin (e- 

venite din 
la război,

tară lucrau, 
demonstrind 

mă-

manifestind un viu interes fată de 
produsele românești și asigurind 
succesul manifestării.

în iapt, 
afectarea 
tante ale 
universale 
în centrul 
sătoare 
covoare
pe viu ceva din talentul și 
lestria poporului român. Un ta
raf bucureșlean de lăutari făcea 
cunoscută ceva din bogăția melo
dică a poporului nostru, in vreme 
ce un priceput bucătar brașovean 
tinea la dispoziția vizitatorilor spe* 
cialitătile bucătăriei

La Bruxelles, o 
cheierea „Săptăminii 
le a filmului 
fost premiate 
tare tomâneșH

românești, 
dată cu în» 

international 
turism", ari 

documen-
de

filmele
„Țara Oașului“ șl
Mihai POPESCU(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCiNTEIA

INTERNAREA ÎN SPITAL

FORMALITĂȚI INDISPENSABILE ; 
SAU NĂRAVUL FORMALITĂȚILOR ? |

Am In față un maldăr de scrisori, sosite în ultimele zile pe adresa 
redacției noastre. Unele au pe plic specificația: „Scrisori de mulțumire". 
Le-am răsfoit în cîteva rînduri. Vasile Palaghia e din Iași. Iată ce ne 
scrie el: „Mulțumesc din inimă conducerii sanatoriului T.B.C.-Bisericani 
și tuturor specialiștilor din această instituție pentru devotamentul și pa
siunea cu care se îngrijesc de sănătatea noastră, a bolnavilor"... Im
presionat de abnegația dovedită în tratarea pacienților, Mihai Genti- 
mir îi compară pe medicii de la Spitalul de adulți din Bîrlad cu o mamă 
pe care o prind zorile la căpătîiul copilului suferind.

Zeci, sute de scrisori în care cuvintele GENEROZITATE, ABNEGAȚIE, 
DEVOTAMENT sînt scrise cu majuscule. Ele vorbesc despre conștiința 
înaintată a medicilor, ca și despre mijloacele moderne care le-au fost 
puse Ia dispoziție pentru profesarea nobilei lor meserii. In țara noastră, 
ocrotirea sănătății publice, grija pentru om, este o problemă centrală de 
partid și de stat. Mii, zeci de mii de medici, surori, felceri, asistenți me
dicali veghează asupra sănătății oamenilor.puține ori, la bolnavului ori de operație se bătălie dramatică.

Nu de căpătîiul pe masa dă o Nu e nici o exagerare ; medicul luptă cu moartea. Atunci, clipa, minutul sînt de neprețuit. Dar oare numai atunci * Evident, nu. nutul sînt înainte de bolnavului. 1 dar, la un organizarea în spital.Cum procedează un bolnav care trebuie să se interneze? Cum.se desfășoară și cît durează formalitățile ?

. Clipa, mi- neprețuite și internarea Iată-ne, așa- alt capitol : internărilor
spital i-o face policlinica? Nu poate verii el la policlinică netrimis de circumscripție ? La această întrebare, directorul policlinicii nè-a răspuns foarte clar și precis :

— Sistemul e birocratiè. 
In unele cazuri, trecerea 
pe la circumscripție e o 
formalitate în plus.îată, așadar, o apreciere a unui om de specialitate că mecanismul format din cele trei verigi (circumscripție, policlinică, spital) e departe dé a fi perfect. Să mai vedem ce formalități trebuie îndeplinite pentru internare și în spitale ?

cu crucea roșie pe capotă cad toate formalitățile. Pacientul intră în camera de gardă a spitalului fără recomandări, certi-. ficate, bilet de internare, Cîmpul internat ? 
însă în
de pre- i presu- . Și, deci, care o in-

alte
Simplu sau 
complicat ?

luăm varianta a — internarea. Dar întîi o precizare : dacă acest meca- format din cele trei— circumscripție,

dar de nu nu

Veriga principală în lanțul instituțiilor sanitare e circumscripția. Cînd te îmbolnăvești, la „circă“ te duci mai întîi — știe toată lumea. Medicul de aici procedează după caz : dacă boala e mai ușoară, prescrie un tratament la domiciliu, dacă i se pare a fi mai gravă — trimite pacientul la policlinică, să-1 vadă specialiștii. Și aici se proebdează tot după caz : ori tratament ambulatoriu, ori internare.Să doua mai chiar nism, verigipoliclinică, spital — ar fi perfect reglat, omul suferind tot ar pierde timp : o zi-două pe la circumscripție, una-două la policlinică... Iată deci că în locul neprețuitelor minute despre care vorbeam mai sus apar elemente noi : zilele. Și ce se întîmplă mai departe : Să exemplificăm. Bolnavul M. P., de pildă, a obținut de la medicul de circumscripție (raionul 23 August din Capitală) „trimiterea“ către Policlinica Iancuiui. După două-trei zile, policlinica, la rîndul ei. i-a făcut „trimiterea“ către spitalul raional — în cazul nostru „Dr. Ștefan Stîncă". Se părea că, deși a durat cam mult, totul s-a terminat cu bine. S-a dus omul la spital, mirare I La camera gardă i s-a spus că poate fi internat :sînt locuri. „Cum nu sînt.? Eu am bilet de internare de la policlinică“ — a zis omul. „Aveți bilet, a ripostat medicul de gardă, dar policlinica v-a dat un bilet... în plus. Azi nu mai avem paturi libère, încercați mîlne“.Ne-am dus la Policlinica Iancuiui.— Dumneavoastră nu cunoașteți situația „operativă“ a locurilor libere de la spitalul .Dr. Stîncă“. cU care colaborați ?
— Ba da, o cunoaștem 

foarte bine — ne-a asigurat tov. doctor Iosif Solo
mon, directorul policlinicii.— Atunci de ce dați bilete în ßlus ? îri loc să purtați oamenii pè drumuri, n-ar fi mai bine să le prescrieti un tratament la domiciliu pînă se eliberează paturile necesare ?— Ba da, dar...Tovarășii din conducerea Policlinicii Iancuiui nu ne-au prea lămurit Tn schimb, am dedus că „trimiterea" de la policlinică la spital se face automat — indiferent dacă sînt ori nu locuri Și fiindcă veni vorba de trimitere : De ce bolnavul trebuie să mai treacă pe la circumscripție, dacă „trimiterea“ la

Sîntém la spitalul nr. 1 C.F.R, (Viting). Stăm de vorbă cu bolnavul G. T.: „Am făcut cerere de internare, mi-a fost aprobată, dar de internat nu mă internează. Mi se tot spune să am răbdare. Și zilele trec...“.Cum se fac internările ia acest spital ? Birocrația, îngreunarea artificială a formelor ne uluiesc. Aici se practică un adevărat ritual : omul face o cerere către spital. Cererea este trimisă medicului de gardă, care o semnează în funcție de locurile libere și de gravitatea bolii. Apoi, hîrtia e împinsă mai departe, către șeful secției care — în funcție de ce, oare ? — o semnează și el. De aici e pasată directorului instituției — evident, pentru semnătură. Dar răbdare! De la cabinetul directorului e depusă la serviciul administrativ. De aici, e luată de un curier și dusă la Direcția rnedicală a M.T.Tc.. iar de aici se întoarce, în chip de aprobare, ia serviciul de internări ai spitalului. în sfîrșit, cu a- probarea în buzunar, pacientul se poate ori nu interna ? Ciudat, dar nu poate. Trebuie să meargă din nou la policlinică, spre a vedea dacă în ziua aceea sînt locuri libere în Sbital. Dé ce să mai meargă la policlinică, de vreme ce aprobarea mai existența bér 9 Nimeni n-a putut să rească. Și — policlinică că nu sînt locuri, că trebuii să mai aștepte. ■Am discutat cu tov. dr. Virpil Rept.ri, directorul direcției medicale-C.F.R. : „Noi n-am. știut că se pro
cedează atît de birocratic, 
că se fac a.tîtea. formali
tăți Vina nu este a noas
tră. ci a personalului din 
spital, care nu respectă 
indicațiile direcției" Se poate să fie așa. Dar de ce conducerea direcției cunoaște atît de „bine" Situația concretă ? Și de cê nu a controlat cum sé aplică propriile êî indicații ’

atesta toc- unui loc liai? ia spital, ne lămu- culmea 1 La află adeseori

Cèa mai mare parte dintre solicitant» de internări trec cu succes e- xamenele de răbdare cărora le sînt supuși la circumscripție. policlinică, spital și. intrind sub supravegherea medicilor, răsuflă ușurați Dar cei cu nervii mai slabi ? Aduși la exasperare de trecerea prin marele număr de verigi și mecanisme amintite, aleg o cale mai simplă : cheamă în ajutor „Salvarea“. Și..., minune ! în fața mașinii

O Teatrul de operă șl balet i 
LUCIA DIN LAMERMOOR -< 
19,30.

D. Cantamir din CapitalăOră de fizică la liceul

© Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Stu
dio) : PATIMA DE SUB ULMI — 
19,30.
® Teatrul de Comedie : TROILUS 
ȘI CRESIDA — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE 
VIAȚA — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : INTRIGA 
Șl IUBIRE — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ANTIGONA și ME- 
DEEA — 19,30, (sala Studio) t 
OPT FEMEI - 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 19,30.
O Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L, 
Caragiale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MINIE — 20.
Ö Teatrul satiric-muzlcal „C. ""ă ; 
nașe" (sala Savoy) : PROFE 
RUl de FRANCEZĂ — 20 (s i 
Victoria) : CU MUZICA... E fî 
GLUMIT — 20.
o Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUȘ _ 20.
© Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

li se adreseze în primul rînd cetățenii. Și, așa cum am aflat, majoritatea vin sau ' scriu degeaba. Căci tot organele locale rezolvă problemele respective.Cu toate că „organele locale rezolvă“, sînt cazuri cînd nimeni nu le spune nimic cetățenilor. Iată cum se procedează, de pildă, cu scrisorile. Vine, să zicem, un plic din comuna Baciu, regiunea București. „Tov. Ionescu“ citește scrisoarea, vede că ceea ce se cere acolo e de competența sfatului popular raional. Dar în loc să-l informeze pe petiționar de acest lucru, ia frumos plicul uneia dintre ministerului, zace aici scrisoarea nou la. cu care, aceasta, ză pe să procedeze, nescu" scrie popular regional așa : ,’La minister a sosit scrisoarea cetățeanului cutare“... Ce face sfatul popular regional ? Scrie sfatului popular raional... Totul durează 20—30 de zile.Dar cu cetățenii Vin direct la minister ce se întîmplă ? Evident, o bună parte dintre ei — ca și în cazul celor care scriu — pleacă nelămuriți. Se pune o întrebare firească : dacă unitățile

ce zile, din
și-l trimite direcțiile După cîtevaajunge tovarășul Iones- nici de data nu-1 infofmea- cetățean cum „Tov. lo- sfatuluicam

iiuciLC, une _ —adeverință din muncii. Este i 
Este. Trebuie 
ternat ? Greu cizat. Salvarea pune rapiditate, consultația pe fac medicii acestei stituții nu poate fi decît extrem de sumară. La rîndul lui, medicul de gardă de la spital hotărăște internarea în cîteva minute. Mașina salvării nu poate aștepta decît foarte puțin.Salvarea fel 200—300 de cazuri în 24 de ore.e rău ? Invitat să răspundă, tov. dr. Constantin
Cristea, directorul Salvă- medicale aparțin de sfaturile populare șl nu de diversele instituții centrale, de ce oamenilor, cului, careDespre flate în discuție am avut o convorbire cu tov. dr. 

Pompiliu Sgîndăr, ministru adjunct în M.S.P.S., și cu tov. dr. Maria Missir, directot general. Despre doza serioasă de birocrație și formalism, existentă pe alocuri în mecanismul internărilor, interlocutorii noștri au aflat, cu surprindere. Au precizat însă că, în orice caz, fenomenul nu este identificat în activitatea unităților sanitare subordonate direct Ministerului Sănătății. Poate în celelalte unități, subordonate sfaturilor populare, diverselor instituții centrale...Dar totuși, ce trebuie făcut și cui anume îi incumbă îndatorirea de a propune sistemului de internări, înlăturarea last birocratic, de pe urma căruia pacienții au uneori atîta de pătimit?

rezolvă ast-E bine sau
rii, ne spune.:

— Din pricina formali
tăților greoaie, bolnavii 
apelează deseori la 06. 
Noi, vrînd-nevrînd, în loc 
să sărim numai în ajuto
rul celor grdv bolnavi, 
accidentați ori intoxicați, 
ne-am transformat în
tr-un cărăuș oarecare. E 
cazul, nu e cazul, trans
portăm pacienți la spita
le Urmarea : internarea 
nu se face în funcție de 
gravitatea bolii, iar spi
talele se aglomerează ar
tificial. Pe de altă parte, 
mașinile noastre sînt veș
nic pe drumuri, nu pot 
prididi.Deci, totul e clar. Tovarășul director a răspuns în locul nostru și Ia în- .trebarea „de ce uneori spitalele nu au locuri libere ?" Firește, nu numai faptul că internarea nu se face totdeauna în funcție de gravitatea este pricina, e una din cauze.

bolii în orice caz principalele
Cereți-ne nouă, 
că rezolvă...
sfatulNe-am dus și la Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale. în curte— lume multă, îmbulzeală.— Ce caută toți a- cești oameni la minister?— îl întrebării pe tov. 
Ion Ionescu, șeful serviciului sesizări și recla- mații.

— Au venit cu cereri 
de internări, cu reclâma- 
ții, după 
au adus 
sori..Știam liclinicile etc. aparțin nu de minister, ci de sfaturile populare și orășenești, cestor organe

informații. Alții 
personal seri-că spitalele, po-

regionale Deci, a- trebuiau să

care

nu se explică din capul 10- e situația ?problemele a-

îmbunătățireaoricărui ba-
...Nu de

GENUL COMIC,
ARTĂ SERIOASĂ
Turneul Teatrului de Comedie din Leningrad

© 13,00 — Intîlnirea de fotbal 
dintre echipele Steaua — Știința 
Craiova o 15,00 — Intîlnirea de 
fotbal dintre echipele Levski — 
Benfica Lisabona. Transmisie de 
la Sofia ® 19,00 — Jurnalul tele
viziunii (I). 0 19,15 _ știți să so- 
cotiți ? — emisiune pentru pio- 
nieri și școlari. ® 19,30 — Seară 
de teatru. „PATIMA DE SUB 
ULMI" de Eugen „O'Neill. Trans
misiune din sala Studio a Tea
trului Națipnal „I. L. Caragiale" 
© In pauze : „Șah", „Poșta tele
viziunii" © 22,05 — Jurnalul te
leviziunii (II), Buletinul meteo
rologic.a avut colectiv Téa-Publicul bucureștean prilejul să cunoască un prestigios de peste hotare ; trul de Comedie din Leningrad.înființat în 1929, sub denumirea de Teatrul de Stat de Satiră, ansamblul leningrădean este condus de mulți ani de pictorul și regizorul N. P. Akimov. Personalitate puternică, Nikolai Pavlovici Akimov impune ö concepție proprie producțiilor teatrale ale acestui colectiv.Pictorul, înclinat — după părerea mea — spre fastuos și baroc, apare pregnant în toate montările, linia și culoarea joacă un rol preponderent în desvăluirea concepției generale asupra spectacolelor. Ar fi însă exagerat și inexact dacă am lăsa să se creadă că spectacolele lui Akimov sînt doar „spectacole de pictor", deoarece vizionarea lor ne permite să descoperim un regizor preocupat în egală măsură de arta actorului, un conducător artistic căruia nu-i e indiferent textul literar, un director de teatru ce-și alege repertoriul cu exigență, un om de teatru ce se apropie de autori de valoare.Repertoriul turneului a alăturat lui Cehov și Suhovo-Kobîlin pe Evghenii Svarț, oprindu-se apoi la dublul recital al lui Jerome Kilty, „Dragă mincinosule". Deci, o dramă cla- sică rusă („Procesul"), un pséudo- basm, cu iinplicații moderne, pe veșnica temă a confruntării bine- rău („Umbra"), o comedie Iară și un monta] dramatic („Povestiri pestrițe") în care bină scenete, piese scurte, de proză, un montaj ce nu fapt, similar cu o dramatizare, ci mai degrabă un punct de vedere original despre ceea ce înseamnă transpunerea scenică unitară a universului literar cehovian, a lirismului trist, a umorului amar ce transpar în întreaga operă a lui Anton Pavlovici, indiferent de genul literar căruia îi aparțin diferitele sale producții.Repertoriul nu e deci nici facil în privința conținutului, nici ușor de înscenat, și pare-se că activitatea lui Akimov stă mărturie faptului că artistul n-a ocolit dificultățile, dimpotrivă. Asta nu înseamnă că cele 150 de premiere prezentate de la înființarea teatrului ar fi doar „comedii serioase", nul Artiștii de pe
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malurile Neve! au privit cu aceeași seriozitate vodevilul și farsa, comedia de caracter și cea dramatică, înțelegînd să nu limiteze noțiunea de comedie doar la rîs în cascade, dar dorind în același timp să pună la loc de cinste umorul, fie el roz sau negru, satiric sau voios.Vorbeam mai sus de preocuparea pentru actori, pentru arta lor, pentru exprimarea ideilor și prin ei, mai ales prin ei. Asistînd la spectacolul „Umbra" nu poți să nu remarci pe cîțiva dintre interpreți, ce se detașează prin expresivitate, prin justețea înțelegerii personajelor, prin stăpînirea meșteșugului devenit artă. V. A. Karpova în rolul Annunțiatei îmbină cu farmec lirismul și hazul, joacă „zgîr- cit", punctîndu-și interpretarea cu poante de bun gust, aducînd acel optimism nefăcut, naiv dar sănătos, cu care și-a caracterizat Svarț personajul. A.V. Prohorova, frumoasă și cu distincție, surprinde cu justețe

episto- Cehov se îmbucăți e, de

N. AKÏMOV

fără voie"). Tragi-comedia personajului este redată de el cu o convingere deosebită. Ai deseori impresia unei adevărate osmoza erou-actor, senzația unui verosimil ce parcă te obligă la o participare fizică directă la întîmplările ce se derulează pe scenă, la o participare asemenea celei a copilului asistînd la un basm, a copilului ce simte un îndemn nestăpînit să ajute pe cel de pe scenă. Și totuși, paradoxal, îți dai seama de poziția precisă a actorului față de rol, de privirea sa ironic-compătimitoare. Se cuvine să amintim, de a- semenea, pe A. I. Kirillov (Popov în „Tașca"), K. M. Zlobin, A. V. Savostianov și P. P. Pankov (în „Jubileul") și încă o dată pe V. A. Karpova, de data asta în postura unei femei frivole, unei „ingenue" (Ninocika din bucata cu același titlu). în sfîrșit, nu putem termina fără a vorbi despre compozițiile exacte, despre umorul, despre siguranța

puține ori la căpătîiul bolnavului ori pe masa de operație se dă o bătălie dramatică: medicul se luptă cu moartea. Clipa, minutul sînt de neprețuit. Dar oare numai atunci? De multe ori vindecarea pacientului depinde tocmai de rapiditatea cu care el intră sub îngrijirile medicului. Iată de ce „purtatul pe drumuri", amî- nările Inutile, formalismul sînt practici inadmisibile în activitatea serviciilor și organismelor direct răspunzătoare de spitalizarea bolnavilor. Pentru eliminarea lor trebuie să-și concentreze, împreună, eforturile Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, precum și sfaturile populare, direcțiile medicale subordonate unor instituții centrale. Sînt de altfel și forurile de la care cititorii așteaptă răspuns la întrebarea: ce ați întreprins pentru simplificarea formalităților de internare în spital?
Gheorghe GRAURE

contradicțiile de atitudine ale cîntă- reței Iulia Giuli, feminitatea și slăbiciunile ei, micile revolte fără finalitate, puterea de seducție, totul înveșmîntat într-un umor reținut, de pe o poziție critică neafișată ostentativ. Dintre interpreții aceluiași spectacol merită reținut umorul suculent al lui P. M. Suhanov în rolul patronului hotelului și viitor șef al poliției, Pietro. O mențiune specială se cuvine celui ce ne-a înfățișat Umbra, — L. M. Milinder. Jocul acestui actor e aproape complet. Plastica și cuvîntul fac casă bună, se completează, se a- jrită. Milinder nu e un mim ce consideră textul drept pretext, ce crede că o bună, o excelentă expresie corporală ar fi suficientă. Static sau în mișcare, statuar sau amin- tindu-ne, în sensul bun al cuvîn- tülui, un saltimbanc, el se ajută de corp pentru a tace mai pregnant cuvîntul, ideea.Dintre numeroșii interpreți ai povestirilor cehoviene ne vom opri în primul rînd la L. I. Lemke (Ivan Ivanovici Tolkaciov din „Tragedian

Policlinica din

Foto î M. Cioc

Cimpulung 
Muscel

Interpretărilor lui P. P. Pankov și G. N. Teih în „Procesul" lui Suhovo- Kobîlin.N-am înțeles în schimb distribuirea actriței L. A. Liuliko în rolul Prințesei din „Umbra". Nu discutăm calitățile ei, în general, ar fi și greu, dar credem că rolul pretinde o ingenuitate capricioasă și rea, un fel de „joc pe sîrmă", lucruri pe care actrița n-a reușit să le surprindă în conturarea rolului. De a- semenea, jocul lui A. D. Beniaminov, în rolul ministrului de finanțe, în contrast cu cel al lui Suhanov, de exemplu, mi s-a părut schematic, șarjat. Revăzîndu-1 pe Beniaminov în „Povestirile pestrițe", ne-am dat seama că avem de-a face cu un actor comic dotat, înclinat spre șarjă, dar care poate surprinde just coordonatele unui rol.Akimov, ca un adevărat artist, n-a fost zgîrclt cu noi, prezentînd patru spectacole, deci o micro-sta- giune care să ne dea o privire de ansamblu asupra preocupărilor și activității colectivului din Leningrad. El ne-a îndemnat astfel colegial la un sol de colocviu, la un schimb de idei.Am descoperit astfel un artist animat de dorința de a folosi toate mijloacele tradiționale și noi pe care tehnica le pune la dispoziția teatrului de azi. în montările sale percepi o voioșie a jocului de teatru, o tristețe ușor și voit comică, o gravitate atunci cînd e cazul, o dorință ca teatrul să rămînă foarte teatral, o lipsă de prejudecăți convenționale.Vorbeam la începutul acestei cronici despre o oarecare înclinare spre baroc. Ea este prezentă mai ales în compoziția plastică, în folosirea mijloacelor tehnice-artis- tice de exprimare scenică, de unde impresia de „mult", de eclectic. Poate că cel ce-a creat, scenic, „Povestirile pestrițe" dorește o varietate mai neobișnuită a culorilor, a stilurilor în același spectacol. E discutabil, poate fi înțeles, chiar dacă nu crezi că acesta e drumul scenografiei moderne. în ce mă privește, am preferat maniera precisă, riguroasă și foarte contemporană artistic, poezia sobră a cuplului Tovstonogov-Bossulaev, așa cum a- părea ea în „Tragedia optimistă" (Teatrul „Pușkin" din Leningrad).S-ăr putea obiecta de asemeni o oarecare neglijare, în „Umbra", a scenelor de masă — ce contrastează cu finisarea extrem de clară a prologului din „Procesul" — o ignorare voită, poate, a stilului unitar în montare, un ritm ce suferă de pe urma pauzelor prea lungi. Dar de fapt nu aceste lucruri interesează în primul rînd.Important cunoscut un tori buni, și un om el însuși, de scenă, tor a cărui activitate artistică de mai bine de 35 de ani stă mărturie dragostei față de meseria scenei.
un de

nee faptul că colectiv cu mulți repertoriu bine gîndit teatru consecvent cuanimat de credință față față de arta sa, un crea-
am ac-

Lucian GIURCHESCU
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® DUMINICA LA NEW YORK : 
Sala Palatului (seria de bilete 
1550 — orele 17 și seria 1549 — 
orele 20,15), Republica — 8,30; 
10,30; 12,45; 14,45; 16,45: 19; 21,15,
București — 9,15; 11.30; 13,45; 16,30;

” 9,15; 11,30;
Grivița — 

19,15; 21,30, 
14,15; 16,30;

18,45; 21, Excelsior —
13,45, 16; 18 15; 20,30,
10 15; 12.30; 14,45; 17; 
Modern — 9,45; 12;
18,45; 21.
® FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA — film pentru ecran 
panoramic : Patria (completare 
Vezi rindunelele se duc) — 10' 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21
© FURTUNĂ DEAȘUPRA ASIEI: 
Luceafărul (completare Călătorie 
în paradisul păsărilor) — 9,35; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Union 
(completare Cine a luat pelican 
nii?) — 14,30; 16.30; 18,45; 21.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Capitol — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 10,45; 21, Feroviar (comple
tare Pionieri© nr. 5/1965) — 9- 
11,W; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
© căpitanul zero — cinema- 

.„1 (completare So- 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;

scop : Festival 
ciul) 
21.
@ CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE -
Victoria
20,30, Giuleșt’l —’ i6,30;*”15; 17A5;
20.30, Melodia — 9,15; 12; 15- 17 45-
20.30,
a ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Central - 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Moșilor 

11; 15,30; 18: 20,30 (la ambele 
completarea Prima zi).
« PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Lumina — 10 ; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30. Ferentari (com
pletare Vizita delegației de partid 
Și guvernamentale a Republicii 
Socialiste Romania în U.R.S.S.)— 
16; 18,15; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
O HANKA : Doina — 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30.
O FUGI PÎRHAȘULE — INTER
MEDIARUL CU ARIPI — ANUL 
nașterii ::::
CEASULUI — UNIVERSURI PIC
TURALE — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT NR. 39 : Timpuri Noi — 10- 
21 în continuare.
© LANȚUL : Cultural — 10,30; 
15,30; 18; 20,30.
» ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Dacia , (completare Com
pozitorul Aram Haciaturian) — 
9,45 — 12,15 în continuare : 15; 
17,45; 20,30.
0 Păcat DE Benzina : Munca 
(completare Au fost salvați) — 
14; 16; 18,15; 20,30.
e unchiul meu : Buzești - 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Arta
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
® A TRECUT o FEMEIE — ci
nemascop : Crîngași (completare 
Elevul de serviciu) — 10.30: 16: 
18.15; 20,30.
0 MARILYN — cinemascop ; Bu- 
cegi (completare Calitate in can
titate industrială) — 10; 12; 14; i6: 
18,15; 20,30. Lira (completare Că
lătorie în paradisul păsărilor) — 
15; 17; 19; 21
© CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Unirea (completare Ceramica din 
Oboga) — 15,45; 18,15; 20,45, Pro
gresul — 15,30; 18; 20,15
S CARTIERUL VESELIEI : To
mis - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15:
20.30, Pacea — 16; 18,15; 20,30.
© CEAPAEV : Flacăra (comple
tare Pionieria nr. 5/1965) — 14 30; 
16,30; 18,30: 20.30.
© JUDEX • Vitan — 11; 15; 17;',“'':
20.45, Miorița (completare Ap<
— 9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,45;
Volga (completare • -
paradisul păsărilor) 
14,15; 16,30, 18,45; 21.
© CĂLĂTORIE IN
MÏNTULUI : Popular (Completare 
Simetrie) — io, 18.15; 20,30.
© CARAMBOL : Cosmos (com
pletare Calitate îri cantitate in
dustrială) - 
© CINEVA
IUBEȘTE : ........
Știați că;..) — ii;
© VESELIE 
Colentina 
amatori) — 
© DULCEA 
REȚII _
— 10; 13;
— 9.15; 11,30; li!
© SPĂRGĂTORUL 
scop : Rahova
20.45.
© CEI MAI 
cinemascop : 
15.30; 17.45; 20.
© CAMERA ÏN FORMĂ DE „L" 
Cotroceni — 13.45; 16,15; 18,45
21,15.

SORGE ? — cinemascop
, 10; 12,30[ 15; 17,45

1805 POVESTEA

Călătorie V
- 9.45: 12;'

JURUL PA

16; 18; 20.
ACOLO SUS MĂ

Viitorul (completare 
15,30; 18; 20,30.

LA ACAPULCO : 
(completare Artiști 
10; 15,30; 17,45; 20. .

PASĂRE A TINE- 
cinemascop : Floreasca 
15,30; 18; 20,30, Flamura 
3ri_J3,45^ 16; 18.15: 20,30.

’ri — cinema- 
14; 16,15: 18.30;

FRUMOȘI
Drumul

ANI -
Sării • 

f

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă. cu cer. variabil, 
mai mult senin. îri vestul țării, 
în prima parte a zilei; vremea 
s-a menținht Cețoasă, iar in 
nord-vestül Transilvaniei, izolat, 
s-au semnalat burriiță și ploaie. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 0 grade la 
Sat.u Mare șl 13 grade la Ber- 
zeasca. In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă. cu cer va
riabil, mai mult senin. Tempe
ratura maximă a atins 12 grada.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 noiembrie. în țară : 
Vreme îri generai frumoasă, cu 
cer variabil Temperatura aeru
lui în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 8 și 
2 grade, iar maximele între 5 șl 
15 grade. Ceată dimineața. In 
București : Vreme în general fru
moasă. cu cer variabil. Tempe
ratura aerului în scădere ușoară. 
Ceată dimineața.
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„ÎN ELABORAREA POLITICII SALE AGRARE, PARTIDUL ARE ÎN VEDERE CĂ O 

AGRICULTURĂ INTENSIVĂ, MULTILATERAL DEZVOLTATĂ ESTE INDISOLUBIL LEGATĂ 

DE FOLOSIREA PE SCARĂ LARGĂ A ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, INSECTO- 

FUNGICIDELOR Șl A ALTOR SUBSTANȚE CHIMICE".
Din raportul G C. prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Alături de mecanizare, de îolosirea semințelor din soiuri 
productive și extinderea irigațiilor, aplicarea îngrășăminte
lor constituie un mijloc principal și eficace de sporire a pro
ducției agricole la hectar. Pe baza rezultatelor obținute, 
specialiștii din agricultură au calculat ce se poate obține 
pe seama chimizării. Experiențele întreprinse au arătat că 
din sporul de recoltă realizat la grîu, 38 Ia sută se datorește 
mecanizării, 14 la sută diferitelor măsuri agrotehnice și par
tea cea mai mare — 48 Ia sută revine chimizării. Concluziile 
cercetărilor științiiice și ale practicii unităților agricole irun- 
tașe coniirmă că Îngrășămintele chimice au eficientă econo
mică la toate culturile și în toate zonele pedoclimatice din 
(ara noastră. Partidul și guvernul acordă o mare atenție 
dezvoltării industriei chimice de care depinde satisfacerea 
nevoilor agriculturii cu îngrășăminte, biostimulatori și anti- 
dăunători. Așa cum prevăd Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, în 1970, în comparație cu 1965, se 
vor produce de 3,8 ori mai multe îngrășăminte chimice, 
în sortiment cu eficiență economică ridicată. . finind 
seama de cantitățile mari care vor fi livrate, agricultura 
trebuie să fie pregătită pentru a le folosi cît mai rațional în 
scopul creșterii corespunzătoare a producției la hectar. Este 
vorba de probleme de cercetare științifică menite să ducă la 
mărirea eficienței îngrășămintelor chimice și de măsuri teh- 
nico-organizatorice care să asigure folosirea judicioasă a 
acestora. în ancheta de față ne-am propus să scoatem în 
evidență unele probleme privind folosirea rațională a canti
tăților sporite de îngrășăminte chimice pe care le asigură 
industria noastră.

Papă criterii

îngrățămlntele chimice au 
o eficientă maximă asupra 
recoltelor atunci cind aplica
rea lor se face finîndu-se 
seama de mai mulfi factori : 
fertilitatea solului, cerințele de 
subsfanfe nutritive ale spe
ciilor ți soiurilor cultivate, 
plantele premergătoare, asi
gurarea unul raport optim 
între elementele fertilizan- 
te, umiditatea solului etc. Sînt în măsură unitățile agricole socialiste să aplice îngrășămintele chimice în funcție de acești factori? Răspunsul îl primim de la tov. prof. IRIMIE STAICU, director adjunct științific al Institutului central de cercetări agricole :

„Institutul central de 
cercetări agricole are o re
țea numeroasă de stațiuni 
și centre experimentale în 
care se studiază modul de 
aplicare și efectul îngrășă
mintelor chimice. Pentru a 
cuprinde o diversitate mai 
mare de tipuri de sol, sta
țiunile au organizat cîm- 
puri experimentale în u- 
nele cooperative agricole și 
gospodării de stat. Rezul
tatele obținute ne dau pu
tința să recomandăm, în 
mod diferențiat, cele mai 
potrivite formule de ferti
lizare, timpul cînd să fie 
administrate îngrășămin
tele și adîncimea de încor
porare în sol, astfel ca 
plantele să le poată folosi 
cît mai bine. Rezultatele 
e >eriențelor noastre sînt 

ifirmate de realizările 
(.aținute în producție de 
către unitățile agricole. A- 
plicarea recomandărilor 
făcute de institut a dus la 
obținerea unor recolte 
mari. In schimb, atunci 
cînd nu s-a ținut seama de 
ele, efectul îngrășăminte
lor chimice nu a fost cel 
scontat. M3 refer la unele 
gospodării de stat care, ne- 
ținînd seama că anul tre
cut plantele au folosit 
numai o parte din elemen
tele fertilizante, au dat în 
toamnă și primăvară can- 
tifîți mari de îngrășămin
te Rezultatele sînt cunos- 
n.e Pe asemenea tere
nuri, griul a înfrățit prea 
puternic, apoi a căzut. în a- 
semenea cazuri, efectul în
grășămintelor chimice este 
mult scăzut. Pentru a nu se 
greji se cere să cunoști bine 
atit solul, cît și cerințele 
plantei pe care o cultivi.La unii specialiști există ideea preconcepută că în aplicarea îngrășămintelor, trebuie să ne orientăm numai după conținutul de substanțe fertilizante. Noi urmărim cunoașterea cerințelor plantei, care este mai concludentă decît analiza chimică a solului. în decurs de cî- teva săptămîni, plantele cultivate în vase de vegetație arată cu precizie ce substanțe au extras din çelo care există în 

sol și astfel se poate determina ce îngrășăminte să fie date. Tocmai de aceea, în secția de agrotehnică a Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fun- dulea, paralel cu a- naliza solului; se are în vedere și planta. Se vor putea da astfel indicații mai precise cu privire la folosirea îngrășămintelor“.După cum am aflat de la Consiliu] Superior al Agriculturii, pe baza cercetărilor' întreprinse în institutele de specialitate, s-au stabilit criterii științifice pentru aplicarea îngrășămintelor chimice, dozele cele mai economice care să se dea la fiecare cultură, diferențiat pe zone. Bineînțeles aceasta nu rezolvă în întregime problema folosirii raționale a substanțelor fertilizante.
Cînd neștiința 

fate casă bună 
cu lăcomia

Sînt și unele exemple care demonstrează că a- tunci cînd îngrășămintele nu sînt aplicate diferențiat, pe baza cunoașterii solului și a cerințelor plantelor, efectul este negativ, în această privință sînt concludente relatările tov. 
GHEORGHE NICA, director, și NICOLAE RAHAU, inginer șef la Trustul Gostat Tulcea :„Dotate cu tractoare și 
mașini agricole moderne, 
practicînd o agricultură ști
ințifică, gospodăriile de 
stat din Trustul Tulcea au 
obținut de pe cele 58 400 
hectare cultivate cu grîu o 
producție medie de 3 170 kg 
la hectar. îngrășămintele 
organice și chimice și-au 
dovedit din plin eficacita
tea. Urmărindu-se eficiența 
lor s-au putut trage și une
le învățăminte.

în unele unități ale 
trustului nostru nu s-a ținut seama de fertilitatea 
naturală a solului și de 
plantele premergătoare, a- 
plicîndu-se doze mari de 
îngrășăminte chimice, în 
special azotate. în aceste 
condiții, deși griul a avut 
o dezvoltare vegetativă 
bună, pînă la urmă a că
zut, iar pe unele sole a a- 
părut fenomenul de păli- 
re ; producția a fost dimi
nuată simțitor. La G.A.S. 
Stupina, pe un teren care 
fusese cultivat cu borceag, 
s-au dat cantități prea 
mari de azotat de amoniu. 
Aici griul a căzut, iar re
colta a fost cu 300 kg la 
hectar mai mică decît pe 
celelalte terenuri. De ase
menea, la G.A.S. Săcele, 
fertilizarea cu azotat de 
amoniu a unui teren care 
fusese cultivat cu lucernă, 
a provocat pălirea griului șl scăderea recoltei cu 350 
kg la hectar față de supra
fețele vecine. Astfel de 

exemple arată că acolo 
unde nu se fine seama de 
plantele premergătoare și se 
dau doze prea mari de în
grășăminte chimice, produc
țiile nu cresc în mod cores
punzător".Folosirea cu maximum de eficiență a cantităților mari de îngrășăminte pe care le va livra industria în anii viitori, ca și utilizarea unor sortimente noi, necesită cunoașterea amănunțită a solului și cerințelor plantelor. în această privință, prezintă o mare însemnătate cercetările întreprinse de laboratoarele de analiză a solului și experiențele cu îngrășăminte efectuate în casele de vegetație și în cîmp. Am solicitat pe tov. 
GH. TUȘA, adjunctul șefului secției de cereale și plante tehnice din Consiliul Superior al Agriculturii, să ne relateze despre posibilitățile de aplj- care diferențiată a îngrășămintelor în cadrul unităților potrivit recomandărilor Institutului central de cercetări agricole :

„Pe baza cercetărilor 
întreprinse în stațiunile 
experimentale, există cri
terii științifice de aplicare 
a îngrășămintelor chimice. 
Se cunosc cele mai econo
mice doze și perioada opti
mă de încorporare, diferen
țiat pe tipuri de sol și zone 
naturale. Bineînțeles că în 
aplicarea îngrășămintelor 
chimice trebuie să se cu
noască cerințele plantelor 
și soiurilor cultivate față de 
substanțele nutritive, fer
tilitatea naturală a so
lului, precipitațiile și tem
peratura din zona res
pectivă, plantele premergă
toare și complexul de lu
crări care se aplică. Con
cluzia este că la aplicarea 
diferențiată a îngrășămin
telor trebuie să se țină sea
ma de toți acești factori. A 
proceda unilateral, numai 
pe baza cunoașterii substan
ței fertilizante din sol, care 
nu indică decît existența 
fosforului și potasiului, nu 
se pot obține rezultatele 
scontate. Asemenea date 
trebuie completate cu alte
le privind nevoia plantelor 
față de substanțele hrăni
toare. Ele se pot determina 
prin experiențe în cîmp și 
în casele de vegetație.

Prin corelarea datelor 
obținute în urma analizei 
solului cu rezultatele din 
casele de vegetație și din 
cîmpurile experimentale se 
vor putea trage cele mai 
potrivite concluzii“.

Cunoaște soiul 

și cercetează 

planta !
Există condiții pentru a se cerceta multilateral solul și planta ? Cu cîțiva ani în urmă au luat ființă cîteva laboratoare de a- naliză agrochimică a soiurilor care aveau ca scop cunoașterea substanțelor nutritive din sol. în pre

■s

zent există 13 asemenea laboratoare care funcționează pe lîngă stațiunile experimentale. Există, de asemenea, laboratoare ale oficiilor regionale pentru organizarea teritoriului a- gricol. însă casele de vegetație, considerate de specialiști absolut necesare, lipsesc aproape cu desăvîr- șire. în prezent, funcționează o singură casă de vegetație, de altfel cu totul neîncăpătoare. Specialiștii din Consiliul Superior al Agriculturii și cercetătorii de la Institutul central de cercetări agricole sînt de părere- că este absolut necesară construirea unor case de vegetație pe lîngă stațiunile experimentale.„In vase cu pămînt adus din unități — ne relatează tov. Gh. Tușa din Consiliul Superior al Agriculturii — se vor cultiva diferite plante spre a se constata cu adevărat nevoile de îngrășăminte ale diferitelor terenuri.Pe de altă parte, specialiștii din fiecare unitate trebuie să amenajeze cîmpuri de experiență și loturi demonstrative pentru a determina cum cresc plantele pe un teren fertilizat cu diferite doze de îngrășăminte- în această privință s-a făcut un început bun în multe regiuni ca Dobrogea, București, Suceava, Banat etc. Rezultatele obținute în cooperativele agricole unde s-au făcut a- semenea experiențe permit să se tragă învățăminte prețioase. Astfel de cîmpuri, încă destul de puține la număr, trebuie extinse tot mai mult în unități agricole și la cît mai multe culturi“.Din cele relatate rezultă că se impune aprofundarea 
cercetărilor șfiinfifice în cîmp, 
în casele de vegetație și în 
laboratoare pentru stabilirea 
celor mal judicioase criterii 
de aplicare a îngrășăminte
lor chimice. Eficiența lor va spori și mai mult dacă specialiștii din unități vor efectua experiențe proprii, vor ține în registrul de fertilizare o evidență strictă a cantităților folosite pe fiecare tarla și a producțiilor obținute. Datele obținute vor da, totodată, posibilitatea să se urmărească eficiența îngrășămintelor, influența Tor asupra costului producției.
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Un drum

eît mai scurt

din uzină

pe ogoare
O problemă tot atît de importantă ca și aplicarea corectă a îngrășămintelor o constituie modul cum a- cestea ajung în unitățile a- gricole. Repartizarea și transportul lor nu este o treabă tocmai ușoară mai ales dacă se ține seama că în decurs de cîțiva ani producția de îngrășăminte a crescut de cîteva ori. Or, a- ceasta necesită mijloace de transport adecvate, un sistem bine pus la punct de distribuire.Aprovizionarea cooperativelor agricole cu îngrășăminte chimice se face prin Oficiul central de a- provizionare tehnico-mate- rială din Consiliul Superior al Agriculturii, iar a gospodăriilor de stat prin Trustul Central Gostat. In legătură cu această problemă, tov. ALEXANDRU 

BLIDEA de la O.C.A.T.M. ne-a relatat:
„Cooperativele agricole 

solicită cantități din ce în 
ce mai mari de îngră
șăminte chimice. S-a îmbu
nătățit modul de reparti
zare a acestora, s-a redus 
mult risipa față de anii 
trecuți, deși cantitățile li
vrate sînt mult mai mari".Realizările obținute în acest domeniu sînt evidente, ele nu pot însă justifica nicidecum neajunsurile existente. Este vorba, în primul rînd, de neres- pectarea întocmai a repartițiilor făcute. Iată care este situația în regiunea Crișana. In trimestrul trei, cooperativele agricole din regiune au primit cu 1 000 tone mai puțin decît fusese repartizat. Aceasta nu numai că a făcut să rămînă suprafețe nefertilizate, dar a produs și perturbații în activitatea financiară a u- nor unități. Acreditivele deschise de cooperativele agricole au trebuit să fie închise după o lună de zile. Multe neajunsuri provoacă și facturarea îngrășămintelor pentru mai multe cooperative agricole pe numele unei singure unități. Cooperativei agricole de producție din Lu- 

gaș 1 s-au trimis îngrășăminte chimice în valoare de 37 500 lei, facturate în bloc, pentru alte 15 unități. Prin acest procedeu se creează greutăți financiare cooperativei pe adresa căreia se facturează îngrășămintele, provocînd încurcături în operațiile de decontare. Totodată, a- cest mod de a proceda contribuie ca în gări să zacă, zile la rînd, cantități mari de îngrășăminte, fără a se ști ale cui sînt. Adesea ele se depreciază din cauza intemperiilor. Acest sistem a făcut ca unele cooperative „să înghită“ cantitățile livrate altor unități, așa cum s-a întîmplat» în raioanele Ineu, Salonta, Oradea șl Aleșd“.De ce se întâmplă așa ? La Consiliul Superior al Agriculturii aflăm că ne- respectarea repartițiilor se datorește neîndeplinirii planului de către unele u- zine. In ce privește a doua problemă, s-a căutat simplificarea operațiunilor, ceea ce a dus, însă pe alocuri, la neajunsurile semnalate.Ce se întreprinde pentru ca această importantă acțiune să se desfășoare în cele mai bune condițiuni? în viitor, pe măsură ce cantitățile de îngrășăminte chimice vor crește pînă la nivelul cerințelor, planul de aprovizionare cu îngrășăminte chimice se va întocmi de către fiecare cooperativă agricolă ținînd seama de suprafețele și plantele pe care le cultivă. Pentru primirea îngrășămintelor, cooperativele agricole vor încheia contracte cu uzinele furnizoare. Această măsură va permite să se elimine actualele deficiențe în aprovizionarea cooperativelor a- gricole.
Cu trenul sau 

cu camionul
Cum ajung îngrășămintele chimice în unitățile agricole? In uzinele chimice, ambalatul se face cu grijă îneît nu se risipește nimic. Sacii sînt bitumini- zați spre a se asigura un înveliș protector bun. Dar peripețiile încep chiar din 

momentul expediției și transportului. MIHAI IOR- 
DACHE, de la Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț, ne relatează :

„In combinat s-au depus 
eforturi pentru îmbunătă
țirea calității produselor, 
obținîndu-se rezultate bune, 
în timpul transportului, 
calitatea îngrășămintelor 
este diminuată. Și iată de 
ce. De aproape trei luni 
Direcția regională C.F.R. 
Iași ne repartizează vagoa
ne descoperite, contrar in
strucțiunilor de manipulare 
a îngrășămintelor. Din a- 
ceastă cauză, pe bună drep
tate, am primit reclamații 
din partea acelora cărora 
le-am livrat produse“.Nu este singurul aspect. Tov. NICOLAE BUZATU, președintele Consiliului a- gricol raional Tîrgoviște, ne-a relatat o problemă asemănătoare. Unitățile a- gricole primesc repartiție pentru superfosfat cu mențiunea să-1 ridice direct de la Uzina Valea Călugărească. Transportul acestuia cu camioanele este însă mai costisitor decît cu trenul.Deoarece transportul nu este bine coordonat, cantități însemnate de îngrășăminte nu sînt ridicate la timp, se creează stocuri fie în uzine, fie în gări, ceea ce provoacă adesea degradarea lor. încă din luna septembrie, în stația C.F.R. Brăila au sosit 75 saci cu uree pentru G.A.S. Șutești, raionul Fău- rei. Deși organele C.F.R. au anunțat gospodăria, sacii au rămas săptămîni Ia rînd pe rampă. Desigur că în a- cest caz nu se poate invoca 

Ancheta noastră a scos în evidență că, paralel cu sporirea 
producției de îngrășăminte chimice, rod al politicii partidu
lui nostru de dezvoltare intensivă a agriculturii, au fost obți
nute succese și în ce privește aplicarea lor pe baze științifice. 
Institutele de cercetări sînt în măsură să indice cele mai 
potrivite doze, diferențiat pe zone și tipuri de sol. Pentru 
ca oamenii muncii din agricultură, specialiștii din acest do
meniu să poată folosi cu randament sporit îngrășămintele 
chimice care vor fi livrate în cantități din ce în ce mai mari, 
se cer rezolvate o serie de probleme : organizarea judicioasă 
a activității laboratoarelor de agrochimie și a caselor de ve
getație care să dea indicații precise privind aplicarea ceior 
mal potrivite doze ; îmbunătățirea repartizării, transportului 
și depozitării îngrășămintelor; asigurarea mijloacelor nece
sare pentru administrarea lor corectă.

Folosirea rațională a îngrășămintelor chimice, preocupare 
de cea mai mare Importanță a specialiștilor și organelor 
agricole, trebuie să fie urmărită îndeaproape de organele de 
partid șl sfaturile populare astfel ca orice deficiențe să poată 
fi înlăturate cît mai repede. Un drum cît mai scurt al îngră
șămintelor din uzină pe ogoare șl aplicarea lor corectă vor 
contribui la sporirea continuă a producției agricole.

Pagină realizată de Ion HERȚEG

lipsa mijloacelor de transport ; este un caz de vădită lipsă de răspundere.
Ținîndu-se seama că în 

viilor cantitățile vor spori 
și mai mull trebuie re
zolvată și problema mijloa
celor de transport. Paralel 
trebuie întreprinse eforturi în 
vederea îmbunătățirii calită
ții îngrășămintelor pentru a 
putea fi manipulate șl păs
trate cu ușurinjă.

Cum le păstrezi 

așa te ai
Se știe că în timp ce, datorită procesului de producție continuu, industria livrează îngrășămintele chimice în mod ritmic, a- gricultura le folosește doar în anumite perioade, mai ales primăvara și toamna. De aici necesitatea asigurării celor mai bune condiții de păstrare. Nu rare sînt însă cazurile cînd pe rampele gărilor, în unități și chiar la marginea tarlalelor pot fi văzute grămezi de îngrășăminte chimice.îngrășămintele chimice se pot păstra în condiții corespunzătoare ? Cei solicitați să dea răspuns la a- ceastă întrebare sînt de părere că acolo unde există preocupare și spirit gospodăresc problema poate fi rezolvată. Tov. ION 

MOȚOC, inginer șef la G.A.S. Răzvad, regiunea Ploiești, ne-a spus :
„în gospodăria noastră, 

avem 80 la sută din supra
față ocupată cu terenuri 
podzolice, cu fertilitate 
scăzută. De aceea folosim, 
din an în an, cantități tot 
mai mari de îngrășăminte 
chimice. In 1965 am admi
nistrat peste 1 000 tone, iar 
rezultatele obținute în 
producție sînt evidente. Nu 
avem însă spații suficiente 
pentru depozitarea lor pînă 
în momentul cînd trebuie 
să fie aplicate în cîmp. To
tuși procedăm gospodăreș
te. Chiar și acum, 70 tone 
de îngrășăminte sînt adă
postite între spațiile dintre 
pătulele de porumb, în 
unele remize de mașini și 
magazii“.Cum procedează cei de la Răzvad este bine. Dar în alte locuri îngrășămintele sînt ținute în locuri descoperite. Pentru a se putea rezolva mai bine problema păstrării Ministerul Industriei Chimice studiază 

posibilitatea ca azotatul de amoniu să fie ambalat în saci de polietilenă. Ei vor putea fi depozitați pe platforme și acoperiți cu prelate. In această toamnă s-a experimentat un asemenea procedeu. Unor stațiuni experimentale, gospodării de stat și cooperative agricole din diferite regiuni le-au fost livrate îngrășăminte chimice în saci de polietilenă urmînd a se analiza cum rezistă în condițiile de pe teren. în prezent se simte nevoia ca în fiecare unitate să se facă adăposturi corespunzătoare pentru păstrarea îngrășămintelor, folosin- du-se în acest scop mijloacele locale.După ce au făcut drumul de la uzină pînă în unitățile agricole, îngrășămintele chimice urmează să fie administrate în sol pentru a contribui la sporirea recoltelor. Nici a- ceasta nu este o treabă tocmai ușoară. Cele mai bune rezultate se obțin atunci cînd ele se dau uniform, respectîndu-se întocmai dozele stabilite. Ce mijloace au la îndemînă unitățile agricole pentru a executa corect această lucrare?In decursul anilor, industria a produs diferite tipuri de mașini destinate acestui scop. Cele mai bune rezultate se obțin cu ajutorul mașinii centrifugale de împrăștiat îngrășăminte. Fiind suspendată pe tractor, manevrarea ei se face cu multă ușurință.Totuși, îndeosebi în stațiunile de mașini și tractoare, se resimte lipsa utilajelor necesare aplicării îngrășămintelor. Din a- ceastă cauză în unele cooperative agricole se recurge la mijloace care nu asigură o repartizare uniformă pe teren a îngrășămintelor, scăzînd eficacitatea lor. Lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T- solicită industriei să asigure mai multe mașini necesare acestei operații. Alături de aviația utilitară, care aduce o contribuție importantă și Ia această lucrare, asigurarea mașinilor va contribui la administrarea corectă a îngrășămintelor chimice, iar producțiile a- gricole vor spori simțitor.
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© ȚINUTUL URȘILOR ALBI Șl AL 
PINGUINILOR, DAR NU NUMAI ATÎT 
© O NOBILĂ FAPTĂ ȘTIINȚIFICĂ, 
PE CARE MULȚI EXPLORATORI AU 
PLĂTIT-O CU VIAȚA©AMUNDSEN ÎL 
CONFIRMĂ PE PTOLEMEU® „CĂLĂ
TORIA" POLILOR DE-A LUNGUL TIM
PULUI ©VIZIUNEA LUI JULES VERNE 
Șl REALITATEA® POL ÎN SAHARA?

O cunoaștere cît. de cît suficientă a marilor opere de arta din lumea 
veche este dependentă de contactul direct, pe care publicul ?i amatorii 
de la noi l-ar avea nu cu fotografii și cu reproduceri, ci cu originalele 
Din nefericire, muzeele noastre sînt lipsite de asemenea originale. Cele 
mai vechi opere ce se pot admira, unele de bună calitate, dai-nicii una 
comparabilă cu ceea ce ar oferi muzee celebre din Atena, din Italia, 
din Cairo, din Paris, din Londra sau din America nu ne informează decît 
cel mult despre arta romană sau despre exemplare romane, copii sau 
imitînd arta grecească. Pentru a-i ajuta pe cititori șa-și faca o idee m 
nrecisă despre arta popoarelor mult mai vechi decît romanii, cum ar fi 
egiptenii, chinezii, japonezii și cele din sudul Asiei vom publica in aceasta 
pagină o serie de articole cuprinzînd o selecție de citeva mari capodo
pere, aparținînd acestor popoare. Vom începe cu egiptenii, anume cu ge
nul portretului sculptat în vechiul Egipt, care a dat lumii citeva exem
plare de o rară perfecțiune, unele de o valoare unica.

Ce a impresionat din toate timpurile pe cei care s-au ocupat cu studiul civilizației egiptene au fost construcțiile funerare — faimoasele piramide și necropole care ocupau suprafața unor orașe întregi. Sfinxul cel mare, t imense și tot ceea ce era legat de cultul morților. S-a crezut că asemenea monumente uriașe, a căror execuție a necesitat mii și mii de lucrători și timp îndelungat, au fost făcute doar de sclavi conduși fără milă, niște adevărați condamnați la muncă silnică. Ultimele cercetări ar dovedi însă că munca la aceste Imense monumente a fost uneori făcută și de lucrători plătiți, căci, după obiceiul e- giptenilor de a marca în scris aproape orice din viața lor, s-au găsit liste de socoteli.Aceste monumente au ieșit din concepția care, încetul cu încetul, se stabilise și se clarificase în Egipt, anume că omul, după moarte, continuă o viață asemănătoare cu cea prin care trecuse înainte de moarte și că, prin urmare, trebuie pus in condiții în care să-și poată trăi această viață, și din ideea pe care poporul | cutate De aceea, și-o făcea despre faraon, că el este fiul celei mai mari divinități, al Soarelui, că este el însuși o divinitate, trebuind deci să fie tratat, venerat și servit, așa cum se cuvine zeii.Din această rezultat pe de numentele, iar sculpturile toate, îndeosebi statuile reprezentînd omul, și decorațiile murale pictate ori sculptate în mic relief, ce se întind pe suprafețe imense, din sălile tipie care constituiau riorul piramidelor și al plelor funerare. încă viață, începînd cu Soarelui, adică cu regele, I și continuînd cu cei care a- veau posibilitatea să o facă, egiptenii își construiau locașul, în care vor petrece după moarte restul vieții, în eternitate. Acolo, într-una din săli, se plasa după moarte statuia celui pentru care era construit monumentul, și care, natural, trebuia să fie exact a- semănătoare cu modelul, pentru ca astfel să-l poată regăsi dublul lui. In dreptul ochilor însă, printr-un perete găurit, statuia putea „vedea" într-o sală vecină, în care erau ofrandele, adică tot ceea ce contribuia la întreținerea vieții viitoare a mortului. Ofrandele nu erau introduse într-o cameră goală, neplăcută la privire; toți pereții ei erau acope- riți de picturi, în cele mai strălucite culori, așa încît dublul mortului să poată să fie satisfăcut privindu-le. Și nu numai camera în care erau ofrandele purta această decorație colorată, ci mai toate camerele cuprinse în interiorul unei piramide sau al unei necropole. Scenele reprezentate erau luate din viața de toate zilele și aveau ca subiecte fel de fel de ocupații constituind treaba zilnică a tuturor celor care roiau în jurul faraonului sau al personajului pentru care era destinat monumentul. Uneori scena avea un carac
ter bucolic și era luată din * viața păstorilor sau din cea 
a pescarilor în apele Nilului. Alteori, ea reprezenta unul din amuzamentele faraonului : muzicante cîntînd împreună din mai multe instrumente, dansatoare tinere, toate goale, ori gim- naști sau acrobați. Personajul principal însuși revenea uneori în ocupații jcare îl mulțumiseră în via- *x, Cea mai importantă din gceste ocupații era, bineîn-

țeles, vînătoarea, cînd de păsări acvatice, cînd de I templele | fiare sălbatice, îndeosebi de lei. Una din cele mai frumoase picturi care ne-au rămas reprezintă tocmai pe faraon la vînătoare de lei, într-un car frumos decorat, tras de un cal splendid, purtînd fel de fel de podoabe, însoțit de personaje pedestre, care îl ajută la vînătoare. Această scenă, deosebit de impresionantă, se găsește nu numai pe peretele unei camere mortuare, ci și în altă cameră, însă sub formă de capac al unei lăzi, așa cum sînt tronurile, în care și la noi țăranii își țin lucrurile mai prețioase. Este un caracter al artei egiptene, care se menține pînă la sfîrșitul ei, ca aceste picturi, pe care nu le mai vedea nimeni, decît presupusul dublu al mortului, să fie executate cu atîta grijă, din același material nobil și tot așa de frumos, ca și cum ar fi a- parținut vieții reale a celui în cinstea căruia erau exe-~ -, referin-du-ne tocmai la această pictură de pe capacul lăzii, ea este de un mare rafinament. Prezența calului dă scenei reprezentate o maiestate pe care am fi găsit-o mal greu în arta mai veche, cînd acest animal nu era cunoscut în Egipt. Se știe că victoria hicsoșiloz a- supra regatului egiptean se datorește tocmai faptului că aceștia au invadat Egiptul cu cai și cu care de război, lucruri necunoscute pînă atunci egiptenilor.Pictura egipteană, una din artele în care acest popor și-a cîștigat o glorie nepieritoare, nu se practica numai pe suprafața pereților pregătiți pentru acest scop. Chiar atunci cînd ornamentația consta din scene într-un relief puțin această sculptură era colorată. De altfel, cum vom vedea, sculptura rotundă era rată, ceea ce este cu totul în avantajul artei egiptene. Cunoștințele despre pictura popoarelor antice ajun- gînd pînă la noi numai în foarte rare ocaziuni, arta egipteană ne ajută să suplinim această lacună și să ne dăm seama în condiții desăvîrșite de cum apărea pictura începînd chiar cu trei mii de ani înaintea erei noastre.Sala ori sălile în care erau expuse ofrandele avea deci o importanță capitală în cultul morților. în aceste săli se aduceau chiar mici statui, reprezentînd servitorii, care să-l asiste în acțiunile zilnice și la tot ce în timpul vieții reale îi era necesar ca să trăiască.Este motivul pentru care portretul, uneori executat după o mască mortuară, constituie în arta egipteană ceva atît de alegerea pe cut-o pentru astăzi m-ami vechiul regat,■ ce se petrece aproximativ [ I între 2778—2662 î.e.n., fiindcă în această epocă arta ||| are o seriozitate și o solemnitate deosebite PRIMUL 
PORTRET este cel al unui scrib, personaj destul de important la curtea faraonilor, un demnitaT care se bucura de încrederea stă- pînului său. spus, orice chiar cele de portanță, se < xat în re cu hieroglife.

Cairo. Dar opere identice, de aceeași calitate, se mai află la Berlin și la Luvru. Provine din Sakara. Modelul, cu stînga ține papirusul

pe care-1 va acoperi cu hieroglife, cu dreapta se pregătește să scrie. Culoarea pielii trupului este de un brun portocaliu, oarecum convențională ori de cîte ori era vorba de un corp gol bărbătesc, iar păzul este negru. Ochii de cristal, cu albul lor de alabastru, cu un mic cui de aramă în mijloc, servind de pupilă erau prinși de pleoape tot de aramă, care astăzi s-au pierdut. Ceea ce se remarcă în înfățișarea lui este atenția cu care privește în așteptarea textului pe care-1 va exprima în scris. Expresia vieții trăite este evidentă în flecare detaliu.
AL DOILEA PORTRET reprezintă, ca și scribul, tot un personaj important, un preot și un mare demnitar. Este cunoscut însă sub numele de Starostele satului,

să iie servițicredință au o parte mope de alta
mul- inte- tem- din Fiul

înalt, și ea după chiar colo-

important. In care am fă- articolul mărginit adică la ceeade la

Cum am eveniment> mică im- cuvenea fi- frumoasa scrie- Este o statuie de gresie, zugrăvită, cam de 50 cm înălțime și se găsește în Muzeul din

nume care l-a fost dat în momentul cînd a fost dezgropat de către locuitori care, izbiți de veridicitatea statuii, au comparat-o cu imaginea primarului din satul lor. Provine din mor- mîntul său din Sakara fost executat probabil tr-a V-a dinastie. Este în lemn, nu în piatră, și fusese probabil la ofigine acoperit de un strat de gips, pe care fusese fixată culoarea, căzută cu timpul. Ochii sînt de cuarț, împlîntați în pleoape de aramă. Bastonul de lemn, pe care-1 ține în mînă, insignă a rangului lui, nu este cel original, dispărut astăzi.
CEL DE-AL TREILEA PORTRET este tocmai cel al u- nui faraon, al regelui Kefren, ziditorul uneia dintre primele mari piramide. Pentru regi șl personaje importante, portretul era în genere din- tr-o rocă dură, reprezentînd deci un material mai nobil și mai prețios. înălțimea statuii este cam de 1,66 m. adică de mărime'naturală. Impresia pe care ea ne-o face este măreață, ca ceva minunat și supranatural. A- ceastă impresie provine și din faptul că îndărătul coafurii regale se găsește zeul Horus, sub chipul unui șoim, cuprinzînd cu aripile capul faraonului, în semn de protecție. Este adevărat că în orice statuie reprezentînd un faraon, sculptorul își dă osteneala să inspire în ea maiestatea, pe care poporul o lega de persoana regală. Totuși, a- sociația fantastică pe care o găsim aici între divinitate și monarh este rară, de a- ceea poate statuia ne entuziasmează în așa de grad.Aceste trei portrete o mărturie a gradului desă- vîrșit la care ajunseseră sculptorii egipteni, și, dat fiind că portretul avea rolul de a fi un dublu al fiecărui personaj înmormîntat, (de aici frecvența ocaziilor în care se puteau exercita artiștii) această perfecțiune nu trebuie să ne mire. Am vorbit mai sus de măști mortuare, care au fost uneori utilizate. în grupul celebru de statui de la El-Amar- na, din a 18-a dinastie (1372—1314), s-au găsit în atelierul sculptorului chiar încercările lui preliminare, care explică procedeul de execuție, înainte de a realiza o statuie. După un bust în gips, așa cum se practică și astăzi, urma realizarea în piatră acoperită de culoare a capului. Numai după ce și a- ceastă operație era considerată mergea executa care era țional, căci el reprezenta funcția ori clasa socială, pentru care artistul n-avea nevoie să urmeze cu atenție un model. Cele trei e- xemplare alese sînt desigur printre cele mai celebre ale sculpturii egiptene, însă numărul portretelor sculptate este imens și rareori se găsesc printre ele exemplare care să fie considerate ca fiind lipsite de valoare.
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I Polul Nord și Polul Sud — 
ffl cine n-a auzit de cele două 
1 „extremități" ale globului 

nostru ?

De obicei cine spune „pol" 
Sare în fața ochilor o supra

față imensă acoperită de 
gheață, un loc în care dom- 

i neșle un frig năpraznic și 
îa bîntuie vînturi turbate, ținuturi 
® în care trăiesc urșii albi și 
Ise zbenguie pinguinii, lată 

însă că de la un timp cuvîn
tul „pol" a început să joace 
din ce în ce mai mult funcția 

5« unei noțiuni abstracte folosite 
sä pentru desemnarea diverselor 
ca extremități pe care omul le-a 
ffl descoperit și continuă să le 
™ descopere pe planeta sa. Așa 
ra se face să ne înfîlnim nu 
ffl o dată cu expresii ca „pol 

magnetic", „pol al frigului 
S și „al căldurii", „pol al înăl- 
ÎȘ fimilor", „al adîncurilor" și 
“* chiar „al vînfurilor”. Așa stînd 
S lucrurile, afirmația bazată pe 
Sj „adevărul temeinic" că „pă- 

mîntul are doi poli" începe 
® să pară hazardată. în adevăr 
M — cîți poli are pămîntul ? Ce 
“ semnificație au aceștia ? Oare 
ra a terminat omul acțiunea de 
m descoperire și catalogare a 
™ polilor? Toate acestea sînt 
SI probleme cărora li s-au con- 

sacrat numeroși oameni de ști
ință și cercetători temerari, 

|| începînd cu vremurile 
Ka mai îndepărtate.

Oare navigatorii

științei să confrunte și să 
confirme ipotezele sale cu 
practica, cu realitatea, lată de 
ce atingerea Polului Nord nu 
poate fi socotită altfel decît 
o nobilă faptă științifică. Asta 
ca să nu mai vorbim despre 
date extrem de importante 
pe care exploratorii regiunii 
polare le-au pus și le pun la 
îndemîna geografiei, geolo
giei,' oceanografiei, meteoro
logiei și a atîtor alte disci
pline științifice.

Descoperind Polul Nord, 
oamenii nu puteau lăsa 
neatinsă cealaltă extremitate 
a globului — Polul Sud. La 
14 decembrie 1911, expediția 
condusă de norvegianul Roald 
Amundsen atinge și acest 
punct situat în inima a ceea 
ce Ptolemeu numea în urmă 
cu 18 veacuri „necunoscutul 
pămînt meridional". Punînd 
piciorul la Polul Sud, omul 
a dat ultima și suprema con
firmare a sfericității pămîntu
lui. E cunoscută încercarea 
propusă de Amundsen co
laboratorilor săi chiar în apro
pierea Polului Sud (sau aus
tral) : „...Vom explora ținutul 
înconjurător pe o distanță de 
numai 18—20 km. In felul a- 
cesta vom face de fapt încon
jurul pămîntului, rotindu-ne 
în jurul polului său austral I” 
In adevăr lucrul e posibil 
pentru oricine atinge azi vre
unul din cei doi poli ai pă
mîntului : doar cîfiva pași fă- 
cuți în cerc — și străbați toa
te meridianele pămîntului...

Toată lumea știe să arate 
pe un glob geografic școlar 
„extremitățile" planetei. Cine 
știe însă să arate unde au 
fost polii ieri ? Dar unde vor 
fi mîine ? Căci oricît ar pă
rea de ciudat polii geogra
fici au făcut de-a lungul 
timpului, în lungile ere geo
logice, călătorii neînchipuit 
de lungi. Itinerariile lor au 
fost în cele din urmă desci
frate de oamenii de știință și 
astăzi se știe, de pildă, că a- 
tunci cînd în actuala zonă 
arctică domnea o climă caldă 
și se dezvolta o vegetație cu 
caracter tropical, Polul Nord 
se afla într-un punct din ves
tul continentului nord-ameri- 
can, probabil în Colorado. 
„Călătorind", Polul Nord a 
traversat regiunea nord-vesfi- 
că a Oceanului 
îndreptat spre 
Behring și apoi, 
a ajuns în locul, 
în „locurile" de 
pre Polul Sud se știe că într-o 
îndepărtată 
era situat 
australă a continentului afri
can. După o plimbare prin 
părțile sud-vesfice ale Ocea
nului Indian și o revenire în 
zona Capului Bunei Speran
țe, el s-a îndreptat apoi spre 
continentul antarctic, căruia 
l-a dat ocol, sfabilindu-se în 
cele din urmă în locurile de

Se explorează tainele Antarcticii

sînt
cele

Pacific, s-a 
strîmtoarea 

încet, încet, 
mai bine zis 
astăzi. Des-

am arătat, prin 
cu înjelesul de 
cuvîntul „pol" 

azi, convențional, 
multiple. Expre-

eră geologică 
în extremitatea

înalt

zan. Vîrsta: 4 000 de ani.
de 
pe

tn Institutul de cercetări miniere 
Budapesta a fost construită o lampă 
care nu explodează. Ea funcționează 
de izotopi și emană o lumină rece.

mulțumitoare, el mai departe și statuia cu un trup mai conven-

Și plantele pot călători I Un exemplu 
clasic il constituie „Cacto andante“, o 

specie de cactus care crește în regiunile nisi
poase din Peru. Planta se poate deplasa prin 
rostogolire, pe distanțe mici în căutarea apel.

gra Multe organisme vii au o putere de adap- 
tare extrem de mare Ia cele mai neobiș

nuite condiții ale mediului. Există spori de ciu
perci care rezistă la temperaturi de + 140’C, 
iar sporii unor microorganisme suportă o tem
peratură de — 271° C. S-au descoperit ciuperci 
care pot trăi în soluții saturate de sulfați și de 
salpetru, ca șl infuzori care rezistă la soluții 
concentrate de sublimat coroziv.

In zilele de vijelie oscilațiile vtriulul tur
nului Eiffel din Paris ajung pînă la 18 cm.

I 
i
I

feni
cieni, care au întreprins, din 
ordinul faraonului Nechao, 
prima călătorie în jurul Afri
cii, n-au nădăjduit să dea de 
„capătul pămîntului" ? Cea 
dintîi încercare de a ajunge 
la Polul Nord este atribuită 
grecului Pyfheas, 
ioniană Massalia, 
locul Marsiliei 
Cîți îndrăzneți 
viața angajarea 
mul care părea

din colonia 
așezată pe 
de astăzi, 

au plătit cu 
lor pe dru- 
multora de 

nestrăbătut ? Fapt e că Polul 
Nord a fost atins de-abia în 
secolul nostru. In ziua de 7 
aprilie 1909, după 20 de ani 
de cercetări și marșuri asi
due, englezul Robert Edwin 
Peary încerca — ca primul 
om care atingea Polul Nord 
geografic — emoția marii 
descoperiri.

Dar în definitiv de ce au 
investit oamenii afîtea efor
turi și sacrificii în lupta pen
tru descoperirea și atingerea 
Polului Nord? Să se datore
ze oare aceasta unui simplu 
spirit de aventură ? Drumul 
spre Pol este înainte de toate 
un drum al științei. Să nu ui
tăm că aici se află punctul 
de intersecție a axei de ro
tație a pămîntului cu supra
fața terestră, locul care în
mănunchează toate meridia
nele globului și din care 
oriunde te-ai întoarce nu poți 
privi decît Sudul. Acest punct 
fusese descoperit de multă 
vreme — dar numai teoretic, 
pe hărțile și în calculele oa
menilor de știință. E în firea

asfăzi. Curios este că dato
rită mișcării de rotație a pla
netei, „voiajul" polilor conti
nuă și azi. lată de ce ne este 
relativ ușor să arătăm unde 
sînt polii pămîntului azi, dar 
ne este extrem de dificil să 
arătăm unde au fost ieri și 
mai ales unde vor fi mîine !

între lucrurile îndeobșip 
cunoscute despre planeta 
noastră este și acela că ea 
nu e decît un uriaș magnet. 
Există în adevăr două puncte 
deasupra cărora dacă atîrni 
liber un ac magnetic acesta 
rămîne în poziție verticală. 
Aceștia sînt polii magnetici 
ai pămîntului nostru. Cerce
tări mai apropiate de noi au 
confirmat ipoteza că polii 
magnetici nu corespund cu 
cei geografici, ci se află un
deva în vecinătatea ior. O 
iernare forțată în 1831 pe 
peninsula Boothia (cel mai 
nordic pămînt al continentu
lui american) îl face pe ex
ploratorul James Clarke Ross 
să descopere tocmai aici 
Polul magnetic al Nordului 
(sau boreal). El era situat în 
punctul format din intersecția 
paralelei nordice 70°5’, cu 
meridianul vestic 96°46’. In ce 
privește Polul magnetic au
stral, el a fost descoperit în 
1909 de o expediție care a 
pătruns adînc în Țara Victo
ria din interiorul Antarcticei. 
Descoperirea a confirmat vi
ziunea lui Jules Verne (din 
romanul „Sfinxul ghețarilor") 
și a infirmat-o pe cea a 
aventurierului francez mar
chizul d’Angely care prelin
sese a fi descoperit acest pol 
magnetic al sudului într-un 
ținut cu clima caldă și bogă
ții mirifice. Ca și polii geo
grafici, polii magnetici sînt 
înfr-o continuă „călătorie". 
Recentele cercetări întreprin
se în cadrul Anului Geofizic 
Internațional au demonstrat 
că Polul magnetic boreal tre
buie mereu căutat între 
coordonatele formate cu aju
torul paralelelor nordice 
70°—75° și meridianelor ves
tice 90° și 101°.

Descoperirea polilor mag
netici — și în special a ce
lui boreal — a îngăduit o mai 
sistematică studiere a forțelor 
magnetice ale globului pă- 
mîntesc și fenomenelor le
gate de acestea — amănunte 
extrem de importante pentru 
o cît mai bună orientare a 
navigatorilor.

Așa cum 
extensie și 
„extremă", 
este folosit 
în asociații 
siile ascund uneori surprize. 
Așa, de pildă, „polul frigu
lui" (locul în care s-a înre
gistrat temperatura cea mai 
joasă) nu e situat în apro-

H Lilieci cu gust de... banane I Este o curio
zitate a pădurilor tropicale, unde liliecii, 

mari amatori de banane, sînt la rîndul lor con
sumați de băștinași pentru carnea lor Iragedă 
cu aromă de banană.

bo Cercetătorii chinezi Fan Si Pau, Sini Ke șl 
® Cen Fan Lun au stabilit experimental că 
recordul „nervozității“ în lumea animală revine 
umilului crevete. Nervul său are cea mal mare 
conductlbilitate dintre toți reprezentanții faunei 
terestre. Viteza de trecere a impulsurilor prin 
fibra Iui nervoasă atinge 200 metri pe secundă.

De-a lungul erelor geologice, Marea Nea- 
W gră a avut mai mulți strămoși. Specialiștii 
au stabilit că actualul bazin maritim a fost pre
cedat de alte 11 mări.

g®] Cea mai rezistentă hîrtie a fost obținută 
8® de specialiștii din Heidenau (R. D. Ger
mană) din... sticlă. Noua hîrtie se fabrică din 
deșeuri de sticlă, este rezistentă la acțiunea 
corozlvă a acizilor șl nelnflamabilă.

Drept cel mal vechi instrument muzical mentat, descoperit recent în apropiere de Ria- 
din U.R.S.S. este considerat un fluier con- zan. Vîrsta: 4 000 de ani.

fecționat dintr-un os da pasăre, bogat oma-

pierea Polului Nord cum poa
le am fi ispitiți să credem, ci 
in apropierea Polului Sud. 
Temperatura cea mai joasă 
înregistrată aici de către sta
țiunea sovietică de cercetări 
a fost de minus 88,3° (24 au
gust 1960). Cercetări și mai 
recente arată că în zona 
platoului „Sovietski" tempe
ratura poate coborî chiar pînă 
la minus 100°. La această 
temperatură metalul și cau
ciucul își pierd proprietățile 
obișnuite și se distrug cu ui
mitoare ușutință. Trăind în 
asemenea temperaturi (sau 
apropiate) omul pierde în 
2—3 luni între 2 și 10 kg din 
greutate.

Descoperirea Polului frigu
lui în extremitatea de sud a 
plane’ei i-a obligai pe oa
menii de știință să caute răs
puns la întrebarea : de ce 
tocmai aici și nu în altă 
parte ? Cercetările au dus la 
concluzia că Antarctica este 
un vast continent acoperit în 
întregime cu gheață în timp 
ce clima regiunii polare de 
nord este mult îndulcită de 
imensul bazin oceanic ce 
acoperă și înconjoară Polul 
Nord.

„Polului frigului" i se opu
ne desigur „polul căldurii". 
Aici nu avem surprize. Cea 
mai 
fost înregistrată cum era și 
de așteptat în Sahara. La El 
Azazia, în Libia, în ziua de 
13 septembrie 1922 termo
metrul arăta -j- 58° ! Dacă pu
nem față în față această 
„gură de foc" a lumii cu „fri
giderul" de la Polul Sud re
zultă că între polul frigului 
și cel al căldurii e o diferență 
deloc de neglijat de peste 
130°.

în general oamenii evită 
condițiile excesive de viață 
create de diferiții „poli" ai 
Pămîntului. Asta nu înseamnă 
că în grupuri restrînse și a- 
jutați de echipament mo
dern ei nu caută și nu abor
dează tocmai acești poli.

E încă proaspătă în memo
ria noastră emoția stîrnită în 
acea zi de mai a anului 1953, 
cînd alpinistul neozeelandez 
Edmund Hillary și ghidul ne- 
palez Tensing Norche au 
cucerit pentru omenire „polul 
înălțimilor" — vîrful Everest 
din masivul Himalaya — 8 3 _.
metri (după unele măsură! Q, 
8 888 metri sau chiar 8 89z/?-~" 
„Polul înălțimii" a atras și 
va mai atrage oameni pasio
nați să slujească cu eforturile 
lor știința. Printre expedițiile 
ce se pregătesc spre vîrful 
Everest („Chomolungma” — 
„prea buna zeiță mamă a pă- 
mînfului" — cum îi spune 
populația de la poale), e și 
una românească, cu partici
parea alpinistului Sorin Ciuli, 
care a luat parte la escalada
rea vîrfului Lenin din Pamir 
(7 134 m) fără mască de oxi
gen, precum și la o traversare 
a Alpilor în regiunea Sa1 -f 
Bernard.

După „polul înălțimii’ clfl- 
e desigur curios să afle 
despre „polul adînci- 

Acesta este firește aco- 
de apă — e vorba de 
insulelor Mariane adîn-

ridicată temperatură a

_ , „Dro(oi c nnn da elefant! din pateul național Tsavo din Kenya trebuie să mă» ä wss 
populate ațungînd să atace chiar și trenuri

torul 
ceva 
mii", 
perif 
fosa 
că de 11 521 metri — și n-a 
fost încă atins pînă acum. 
Dar cine știe ce surprize na 
rezervă viitorul ?

Răsfoind atlase, urmărind 
Indicațiile de pe diferite hărți 
geografice, cititorul își va pu
tea alcătui singur o bogată 
listă de „poli" — în fond o 
listă de extremități ale bătrî- 
nului și mereu surprinzătoru
lui nostru pămînt. Să nu ui
tăm niciodată că fiecare din 
acești poli demonstrează și 
capacitatea omului de a pă
trunde fainele planetei pa 
care o locuiește, speranța de 
a face noi descoperiri în fo
losul vieții și progresului.

Val TEBEICA
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Sosirea unei delegații a Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ungară
Marți dimineață, a sosit la București o delegație a Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, care, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Socialistă România, ne va vizita țara.Delegația este condusă de tovarășul Brutyo Jânos președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară. Din delegație fac parte Geréb Ilona, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor, Géza Jandek, șef de secție la Consiliul Central al Sindicatelor, Né- meth Lajos, secretar al Consiliului Sindicatelor din județul Csongrâd, Lâzâr Jânos, șef adjunct de secție

S T I R i

CULTURALE

In cadrul marilor aniversări recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, marți după-amiază a avut loc în Capitală, sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii, Uniunii Scriitorilor și Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o manifestare consacrată aniversării a 200 de ani de la nașterea scriitorului vietnamez Nguyen Du.Au luat parte membri ai Comitetului național pentru apărarea păcii, scriitori și alți oameni de cultură din Capitală, precum și Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.Cuvintul de deschidere a fost rostit de poetul Marcel Breslașu, redactor șef al revistei „Secolul XX“, membru în Biroul Comitetului național pentru apărarea păcii.Despre viața și opera marelui scriitor și poet vietnamez a vorbit scriitorul Dumitru Corbea. Nguyen Du a fost cel mai mare scriitor clasic vietnamez care a trăit la sfîrși- tul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Poemul său „Kieu" este socotit epopeea națională a poporului vietnamez. Această operă a fost tradusă și în limba română, urmînd să apară în curînd.Actori ai teatrelor din București au recitat din opera lui Nguyen Du, după care a urmat proiecția unui film realizat de studiourile din R.D. Vietnam. *Continuînd turneul prin țară, Ansamblul de cîntece și dansuri a’ Armatei Populare Chineze de Eliberare a prezentat, marți seara, primul spectacol pe scena Teatrului de stat din Sibiu. în această localitate, oaspeții au vizitat Instituții culturale și de artă, cartiere noi de locuințe. *Din mai mult de 800 lucrări realizate de artiștii amatori din regiunea București 200 au fost selecționate pentru expoziția deschisă în Capitală marți la amiază sub auspiciile sfatului popular regional și consiliului regional al sindicatelor. Alături de pictură, grafică, sculptură, artiștii amatori au realizat lucrări de metaloplastie, gravură în lemn și ceramică, artă decorativă, artă aplicată etc.★După un turneu încununat de succes. Teatrul de Comedie din Leningrad. în frunte cu artistul poporului al U.R S.S.. N. P. Akimov, a părăsit Capitala.*La invitația Ministerului învăță- mîntului, țara noastră a fost vizitată de o delegație iugoslavă alcătuită din Zdenko Rogel, adjunct al ministrului învățămîntului din R. S. Slovenia, și Bogoslav Po- tocnjak. profesor la Școala superioară pedagogică industrială din Rijeka. In cursul șederii în țara noastră, oaspeții iugoslavi au fost primiți de reprezentanți ai conducerii Ministerului învățămîntului, s-au întîlnit cu personalități, ale vieții noastre culturale și științifice, au vizitat școli generale, licee, școli profesionale și tehnice din domeniul construcțiilor. electrotehnicii, industriei metalurgice, textile și poligrafice. (Agerpres)

Campionatul mondial 
de handbal feminin

Echipa noastră învinsă 
cu 9—6FREIBURG 9 (Agerpres). — Prin telefon :Aseară la Freiburg, în cel de al doilea meci al preliminariilor campionatului mondial feminin de handbal (grupa B), echipa României a întîlnit formația Ungariei. Handbalistele maghiare au repurtat victoria cu scorul de 9—6 (7—5). în ultimul joc, al preliminariilor, echipa noastră va întîlni joi la Ludwigshafen echipa Cehoslovaciei în grupa A a preliminariilor au fost înregistrate următoarele rezultate : Danemarca—Japonia 10—9 (5—4); Iugoslavia—R. F. Germană 8 4 (3—2). Joi în această grupă vor avea loc jocurile Japonia— Iugoslavia și Danemarca —R. F. Germană. Intîlnirile se vor disputa în localitatea Bochum. 

la Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Ungară.La sosirea în Gara de Nord, delegația a fost întimpinată de tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Socialistă România, Ion Cotoț și Larisa Muntea- nu, secretari ai C.C.S., activiști ai sindicatelor.A fost de față Vince Jozsef, ambasadorul R. P. Ungare în Republica Socialistă România.
AIn aceeași zi, delegația sindicatelor din R. P. Ungară a fost primită la Consiliul Central al Sindicatelor de către tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, Ion Cotoț și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central al Sindicatelor, activiști ai C.C.S. Cu acest prilej, oaspeții au fost informați despre activitatea depusă de sindicatele din țara noastră în mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.Seara, oaspeții au participat la un spectacol prezentat de Ansamblul artistic al Consiliului Central al Sindicatelor.

Spirit de răspundere 
sau recepționare 
„diplomatică“ ?

(Urmare din pag. I)încă de la prima răsfoire a a- cestui buletin observi că pe mai multe pagini sint consemnate a- bateri de la disciplina tehnologică, remanieri, lucrări care nu corespund proiectelor. Spicuim cîteva : „în cursul lunii septembrie am avut 29 derogări, dintre care 23 din cauza greșelilor de execuție, iar 6 din alte motive". „La u- nele produse au fost remanieri din cauza greșelilor de proiectare“. „...Nu se iau măsuri în urma sesizărilor făcute de organele C.T.C....“.în luna septembrie, la utilajul chimic s-au constatat 13 abateri de la tehnologie care au necesitat derogări și remanieri. In secția a Il-a montaj, la cadrul metalic al produsului nr. 3 557 s-a montat profil U 24, în loc de U 26. A fost cerută derogare și, cu o inexplicabilă u- șurință, s-a obținut.Unde duc derogările și cum se dau ele? Produsul 1311 pentru Rafinăria nr. 10 are patru derogări cu motivări ca : „Din cauza neglijenței manipulațiilor s-au pierdut 6 țevi". Au fost montate ștuțuri oarbe, micșorîndu-se suprafața de răcire. Produsul 2 607 pentru Combinatul chimic Turnu Măgurele trebuia executat, conform proiectului, cu 22 palete radiale. Uzina l-a realizat cu 21 palete, obținînd o derogare : „Trasare greșită a corpului la interior“, fără a se ține seama de suprafața de răcire.Pentru instalația de deminerali- zare a apei de la Combinatul petrochimic Ploiești, uzina „Grivița roșie“ are de livrat mai multe filtre. în afară de faptul că termenul de livrare a expirat de mult, cînd acestea erau terminate, recepțio- nerii le-au respins. Trei filtre aveau defecte. Ing. Mihai Dumitru, de la combinatul petrochimic, a stabilit împreună cu conducerea uzinei soluții de remediere. „Dacă soluțiile dau rezultate, ne spune el, în zece zile primim filtrele restante. în caz contrar, stația de deminerali- zare a apei nu va putea fi pusă în funcțiune, și nici secția de oxizi de etilenă și glicoli“.Punerea în funcțiune la termen și chiar mai înainte a obiectivelor industriei chimice, atingerea în cël mai scurt timp a parametrilor proiectați sînt condiționate în cel mal înalt grad nu numai de respectarea termenelor de livrare, ci și de calitatea utilajelor și instalațiilor

Rezultate din întrecerea 
hocheiștilorCampionatul republican de hochei pe gheață a continuat mârți. Iată rezultatele : Steaua—Știința Cluj 16-0; Dinamo București—Tîr- nava Odorhei 7—0; Voință Miercurea Ciuc—Știința București 7-4. Astăzi, de la ora 9, au loc următoarele meciuri : Voința Miercurea Ciuc — Știința Cluj, Știința București — Tîrnava Odorhei și Steaua — Dinamo București.

FOTBAL. Campionatul categoriei A programează astăzi jocurile etapei a XII-a. întîl- nirlle Steaua—Știința Craiova și Dinamo București—C.S.M.S. Iași se desfășoară în cuplaj pe stadionul „Republicii', în- cepînd de la ora 13. Meciurile din provincie : Știința Cluj — Steagul roșu Brașov, Crișul Oradea—Rapid, U.T Arad — Dinamo Pitești, Siderurgistul Galati—Farul Constanta, Știința Timișoara—Petrolul Ploiești.

Cronica zilei
VIZITELE DELEGAȚIEI 

PARLAMENTULUI ENGLEZMarți dimineață, la Cluj, membrii delegației Parlamentului englez, condusă de Ian Mikardo, membru al Comitetului Național Executiv al Partidului Laburist, s-au întîlnit la Universitatea „Babeș-Bolyai" cu cadre didactice ale universității și ale celorlalte institute superioare de învățămînt și cercetare din localitate. După ce rectorul universității, acad, Constantin Daicoviciu, a făcut un scurt istoric al acestui centru universitar, oaspeții au vizitat complexul studențesc „B. P. Hașdeu". în cursul zilei, parlamentarii britanici au mai vizitat noile cartiere de locuințe și Grădina botanică. La amiază, președintele sfatului popular regional, Clement Rusu, a oferit un dejun în cinstea oaspeților.
★Președintele Camerei de Comerț a României, Victor Ionescu, a plecat marți dimineața spre Londra, unde va face o vizită la invitația Camerei de Comerț a Angliei. La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți vicepreședinți ai Camerei de Comerț, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Comerțului Exterior.

livrate de uzinele constructoare de mașini. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, serviciul control tehnic de calitate, conducerea u- zinéi „Grivița roșie“ au reproșat recepționeruiui că este prea exigent, că prin respingerea unor utilaje cu „mici“ defecte creează greutăți uzinei în îndeplinirea planului, în respectarea obligațiilor contractuale. Or, respectarea obligațiilor contractuale trebuie înțeleasă nu numai ca o obligație de a livra utilajele la termen, ci și de a asigura acestora caracteristicile tehnico-economice prevăzute în proiect, de a executa ireproșabil toate reperele componente.„Micile“ defecțiuni nu trebuie privite îngust, numai prin prisma greutăților cauzate uzinei, care trebuie să le remedieze, ci a intereselor economiei naționale. Statul nostru investește an de an însemnate fonduri pentru construirea de noi obiective industriale, pentru înzestrarea acestora cu tehnica cea mai modernă. Fondurile alocate trebuie să fie bine gospodărite, utilizate cu o înaltă eficiență economică. Este suficient uneori ca un singur utilaj construit necorespunzător, livrat cu defecte aparent neglijabile, să afecteze parametrii unei întregi instalații. Iar depășirea termenelor de punere în funcțiune duce la nerealizarea producției planificate la noile obiective, ceea ce are influență asupra altor întreprinderi, sau chiar ramuri economice. Tocmai de aceea recepționarea utilajelor și instalațiilor pentru marile șantiere trebuie făcută cu o înaltă exigență, neadmițîndu-se nici un rabat la calitate.Nerespectarea disciplinei tehnologice a avut ca primă consecință creșterea numărului remedierilor efectuate în uzina „Grivița roșie“. Ciclul de fabricație s-a mărit peste termenele contractuale. Conducerea uzinei, în loc să ia măsuri hotărîte pentru înlăturarea deficiențelor din procesul tehnologic, a recurs la practici inadmisibile : a raportat ca fiind realizate produse care încă se aflau în fluxul tehnologic, a expediat unor șantiere „pe răspundere proprie“ produse respinse la recepție.Ce a întreprins direcția generală tutelară din Ministerul Industriei Construcției de Mașini ? S-a împăcat cu situația existentă. în trei trimestre planul s-a îndeplinit la producția globală în proporție de 96,80 la sută, la producția marfă— 91,36 la sută, iar la utilaj tehnologic pentru industria chimică— 69,58 la sută. Deși cunoștea că uzina, neîndeplinind planul, creează greutăți unor șantiere în realizarea la termen a investițiilor, direcția generală nu a intervenit prompt pentru a analiza cauzele neajunsurilor și a lua măsurile care se impuneau. Puteau oare îndemnurile la recepționare „diplomatică“. sau chiar înlocuirea unui recepționer exigent să remedieze lipsurile uzinei ? Sau aceste măsuri erau mai curînd de natură să încurajeze pe cei care nu priveau cu seriozitate situația creată ? De-abiâ în ultimul timp forul tutelar a considerat necesar că trebuie să întreprindă măsuri radicale. Pentru faptul că au tolerat lipsurile, s-au împăcat cu situația existentă, nu au intervenit operativ pentru a asigura buna desfășurare a producției. directorul general al uzinei și directorul tehnic au fost în- locuiți. Stilul și metodele de conducere practicate au generat sau au perpetuat o serie de lipsuri serioase. Fosta conducere a uzinei se ocupa cu precădere de probleme care cădeau direct în atribuțiile maiștrilor, neglijînd sarcinile esențiale, de ansamblu ale uzinei. La soluționarea problemelor complexe nu erau antrenate cele mai competente cadre, se luau măsuri arbitrare, încălcîndu-se principiul muncii și conducerii colective.Intervenția comitetului dé partid al uzinei în acesté probleme a fost puțin simțită. E drept, s-au făcut o serie de analize, problema calității s-a dezbătut în plenăre ale comitetului de partid și în adunări ale organizațiilor de bază. Unele măsuri politice șl organizatorice au âvut o influență hotărîtoare asupra înlăturării unor deficiențe, au ridicat exigența comuniștilor din secții față de propria muncă. Cu toate acestea, comitetul de partid nu a făcut din problema calității produselor unul din obiectivele centrale ale muncii întregului colectiv, nu a cultivat

Delegația culturală condusă de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care a făcut o vizită în R. P. Chineză în cadrul acordului de colaborare culturală dintre cele două țări, s-a înapoiat marți la amiază în Capitală. La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și de Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.
DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO- 

ROMÄNE — ÎN REGIUNEA 
OLTENIAContinuîndu-și vizita în țara noastră, delegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de E. A. Vasiukova, vicepreședintă a Asociației de prietenie sovieto-române, doctor în științe medicale și director al Institutului de endocrinologie din Moscova, a poposit marți în regiunea Oltenia, în cursul dimineții, membrii delegației au fost oaspeții Comitetului pentru cultură și artă al orașului Craiova. Apoi delegația a vizitat marele combinat chimic de la Craiova și termocentrala. în cursul după-amiezii, oaspeții sovietici au făcut o vizită la gospodăria agricolă de stat Segarcea.

sistematic în rîndurile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor răspunderea pentru „marca" uzinei. Organizațiile de bază nu au desfășurat un control permanent, operativ și eficient asupra activității economice. Deși se cunoșteau lipsurile, în adunările generale nu s-a insistat suficient asupra cauzelor, pentru a se interveni cu măsuri eficace.în fața colectivului uzinei „Grivița roșie" stau sarcini importante, îndeplinirea lor exemplară condiționează intrarea în funcțiune la termenele stabilite a unor importante obiective industriale. Ce își propune noua conducere a uzinei pentru a asigura produselor un înalt nivel calitativ ?— în ultimul tinw — ne-a spus ing. FLOREA SFÎRÎIALĂ, directorul general — în uzina noastră au 
fost luate o serie de măsuri teh
nice și organizatorice menite să asi
gure înlăturarea deficiențelor, rea
lizarea produselor la un înalt nivel 
calitativ. împreună cu conducerea 
ministerului s-a stabilit un plan 
concret privind ridicarea nivelului 
de dotare tehnică a secțiilor de 
fabricație. Pentru a progresa, este 
însă necesar să folosim mai bine 
condițiile create, să ne călăuzim în 
propria activitate de principiul 
muncii colective. Sîntem hotărîți 
să nu admitem încălcarea discipli
nei tehnologice, să înlăturăm prac
tica derogărilor, a remanierilor. 
Antrenarea activă a muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor și cadre
lor cu pregătire economică la re
zolvarea problemelor producției ne 
va da posibilitatea să realizăm uti
laje și instalații la un, înalt nivel 
calitativ.Congresul al IX-lea al partidului a pus în fața colectivelor din întreprinderi sarcina de a intensifica acțiunea de îmbunătățire a calității produselor, de a ridica necontenit parametrii tehnici și funcționali ai mașinilor, agregatelor, instalațiilor. La utilajele livrate pentru marile combinate nu este îngăduit nici un rabat la calitate, iar recepționerii sînt datori să fie exigenți, să nu dea aviz de expediere cînd constată o defecțiune cît de mică. Mentalitățile învechite, practica de a închide ochii în fața defectelor de calitate constituie o frînă în promovarea tehnicii moderne. Ce consecințe poate avea practicarea în relațiile dintre uzina furnizoare și beneficiar a așa-zisei „diplomații" la recepționarea unor utilaje a reieșit clar, ea fiind în totală discordanță cu eforturile susținute pe care le depun colectivele majorității întreprinderilor noastre pentru continua ridicare a calității produselor.
Edificiul pregătirii 
inginerului 
constructor

(Urmare din pag. I)Ar sluji la perfecționarea pregătirii viitorilor ingineri constructori și o mai bună eșalonare a predării disciplinelor. După părerea mea, ar fi mai firesc ca în planul facultății de construcții, noțiunile cursului de geologie tehnică, studiat în prezent în semestrul III, să fie predate în semestrul VI ca o introducere la cursul de geotehnică și fundații ; cursul de hidraulică șl lucrări edilitare, ca și cel de instalații sanitare, s-ar putea, de asemenea, contopi și ar putea fi reduse la un număr mai mic de ore după o mal bună sistematizare. S-ar realiza astfel o continuitate mai firească în procesul predării, iar studenții ar fi ajutați să-și însușească cunoștințele într-un sistem mal închegat și unitar. Soluții asemănătoare pot fi aplicate și în cadrul facultății de construcții feroviare, drumuri și poduri. Cred că și cursurile de beton armat și poduri de beton armat pot fi predate cu mai multă economie de timp. Tot astfel, cele 4 cursuri consacrate problemelor de construcții de drumuri, însumînd 390 de ore de curs, pot fi reunite în cel mult două cursuri, avînd repartizate aproximativ 250 ore. Asemenea exemplificări ar furniza,

fără îndoială, o analiză mai a- | tentă a planurilor de învățămînt E și la celelalte facultăți. ™Ca orice ramură inginerească, | tehnica lucrărilor de construcții ci- | vile și industriale presupune din « partea celui ce o execută cunoaș- ra ferea aprofundată a deprinderilor 0 de proiectare, capacitatea de a H sistematiza în economia calculului | preliminar viitoarea înfățișare a H construcției. Pare paradoxal, dar a planurile de învățămînt ale institu- H tului nostru sînt astfel constituite ISînqît acestei laturi din formația vii- « lorilor ingineri constructori i s-a a- i cordât o atenție necorespunzătoare. S Studenții participă pe parcursul m celor 5 ani de învățămînt la ore de i cursuri și de seminarii — într-un | număr adeseori exagerat — dar sînt ajutați prea puțin să desfășoa- | re cu rigla de calcul o activitate S susținută în fața planșetelor. ™Se uită un fapt esențial, anume | că întocmirea proiecteloi’ îi ajută b pe viitorii ingineri să-și dezvolte ™ capacitatea de a privi în perspecti- | vă o idee de construcție, să reali- S zeze o sinteză între cunoștințele p teoretice și cele practice. Așa se | explică de ce din totalul orelor de ” studiu ponderea activității de pro- H iectare este redusă la 12 la sută în | Facultatea de construcții, la 9,5 la ■ sută în Facultatea de construcții h feroviare, drumuri și poduri și la | 8,3: la sută în Facultatea de insta- “ lății și utilaj. După părerea mea, m activitatea de proiectare desfășu- | rată de studențî ar fi bine să créas- “ că la un procent de cel puțin 49 la n sută din totalul orelor de studiu și, g pentru o eficiență sporită, să fie ” prevăzută în ultimele 4 semestre de a învățămînt superior. în același | timp, cred că se simte nevoia unoi " îmbunătățiri a activității de proiec- ra tare în sensul recomandării de că- Is tre catedrele de specialitate a u- “ nor teme ample și mai complexe, a a căror abordare să necesite din rl partea studenților cunoașterea a- ® mănunțită a cît mai multor pro- n bleme de specialitate.In ultimii ani în organizarea învățămîntului de construcții s-au a- | dus îmbunătățiri creîndu-se făcui- | tăți și secții noi cu scopul declarat ca tinerii specialiști să se poată | integra cît mai curînd posibil în |mecanismul producției. Un asemenea deziderat e firesc. Totuși, mi se pare că în unele cazuri s-a mers prea departe în ceea ce privește specializarea, creîndu-se secții cu un profil exagerat de îngust, absolvenții dobîndind, ca urmare, o pregătire mai îngustă decît nivelul de specializare atins de producție. Iată două exemple care îmi « par concludente. Facultatea de con- | strucții feroviare, drumuri și po- « duri are două secții: cea de. dru- n muri și cea de căi ferate. Absol- B venții acestor secții sînt angajați I îndeosebi la organizațiile de pro- „ ducție ale Ministerului transportu- | rilor și telecomunicațiilor care ö nu are în sistemul său decît un ™ singur tip de întreprinderi de | construcții, comun pentru lucră- U rile rutiere și cele feroviare, g Anomalii întîlnim și la Facultatea H de hidrotehnică care are și ea două i secții : construcții și instalații hi- « drotehnice, hidrotehnică agricolă. H Cu cîțiva ani în urmă, cea de-a a doua secție a trecut la institutul n nostru din cadrul Institutului a- | gronomic din Iași. Specificul știin- B țific și tehnic al acestei secții con- n stituie, fără îndoială, un argument | în favoarea acestei transferări. Dar “ tot acesta face necesară și elabo- s rarea mai corespunzătoare cu spe- | cificul facultății a planurilor și ■ programelor de învățămînt. Deși, ra de exemplu, absolvenții înstitutu- | lui nostru au nevoie să posede ca “ o latură principală a specialității 0 lor cunoașterea procedeelor de con- | strucții metalice, din beton armat B și de lemn, la secția de hidroteh- n nică agricolă numărul orelor repar- | tlzate cursului de construcții și ele- “ mente de construcție e mult prea | redus.Remedierea situațiilor amintite B depășește competența conducerii b institutului și de aceea supunînd | opiniile exprimate discuției spe- ■ cialiștilor, aș propune ca Mi- n nisterul învățămîntului să organi- g zeze o consfătuire la care să par- 0 ticipe cadre didactice, ingineri din g producție și. pe baza unui schimb | de opinii, să încerce fixarea princi- “ palelor direcții de perfecționare a H acestei ramuri a învățămîntului su- | perior, în deplină concordanță cu sarcinile actuale și de perspectivă g în domeniul construcțiilor.
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Consumatorii! — 
învins în războiul citricelorZiarul vest-ger- 
man „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" 
publică un articol des
pre conflictele de pe 
piața citricelor.

„Consumatorului vest- 
german i se va demons
tra, zilele acestea, cine 
trebuia să suporte po
noasele atunci cînd la 
Bruxelles se iau hotărîri 
privind regimul unor 
pieje. în Republica Fe
derală se scontează pe 
o scumpire a cifricelor 
spaniole și izraeliene, 
pentru că Italia vrea 
să-și desfacă întreaga 
recoltă de citrice numai 
pe piaja C.E.E. Este un 
dar neinspirat pentru 
sărbătorile de iarnă.

Italia se teme că pînă 
în anul 1970, în jările 
Pieței comune se va ivi 
o supraofertă de porto
cale și mandarine. Pen
tru a nu rămîne cu re
colte nevîndute, ea in
tenționează să pună 
acum ordine în ce pri
vește circulația fructelor 
și legumelor și să alun
ge de pe piață pe con- 
curenți — Spania și Iz- 
raelul — care ar putea 
face oferte mai avanta
joase.

«Războiul citricelor» 
oferă un exemplu tipic 
cum o minoritate de 10 
la sută poate teroriza 
în Piața comună o ma
joritate de 90 la sută. 
Cultivatorii de citrice 
italieni sînt apărați de 
concurenta străină prin 
prejul de import, mai 
mare decît cel mondial. 
Numai 10 la sută din 
importul de portocale al 
Republicii Federale pro
vine din Italia. Consu
matorii preferă, în mod 
evident, portocalele mai 
dulci și mai zemoase 
din Spania și Izrael. Dar 
cui, la Bruxelles sau la 
Bonn, îi pasă de acest 
lucru ?

Tn curînd se va în
truni o comisie a celor 
șase din C.E.E., pentru 
a se fixa un preț limită 
la importurile de citrice 
din Spania și Izrael. De 
pe acum se poate însă 
afirma că portocalele 
provenite din aceste 
țări se vor scumpi cu 
20 la sută.

Anul acesta, din vina

propriului lor guvern, 
consumatorii vest-ger- 
mani vor trebui să con
sume fructele italiene 
mai «acre». Exprimîn- 
du-și consimtămînlul, 
Consiliul ministerial a 
sanefionat procedeul i- 
talian peste capul Co
misiei C.E.E. Italienii 
s-ar fi declarat mulfu- 
miți cu o subvenție 
pentru producția lor, 
plătită din casieria

Alunecoasa

Sub titlul „Pentru 
Italia, banana este de
parte de a fi simplă", 
ziarul „TIMES" pu
blică o corespondență 
din Roma, în care se 
spune :

„Pofentialităfile înșe
lătoare ale bananei — 
sau cel pufin ale cojii 
ei — sînt în general 
acceptate, dar în pu(i- 
ne locuri are ea o mai 
mare șansă de a pro
voca încurcături decît 
în Italia. După ce s-a 
aflat în centrul contro
verselor interne referi
toare la un proces legat 
de fostul monopol de 
stat, se pare că banana 
este pe cale să intre pe 
făgașul afacerilor inter
nationale. Aceasta, de
oarece acordul dintre 
Somalia și Italia pentru 
importul bananelor se 
apropie de sfîrșit.

în 1936 guvernul fas
cist hotărîse, ca mijloc 
de dezvoltare a impe
riului, ca italienii să 
mănînce banane numai 
din Somalia, Eritrea și 
Etiopia, interzicînd co
merțul liber în acest 
sector. Monopolul de 
stat creat atunci și-a 
prelungit existenta. Pre
ludiul sfîrșitului a venit 
în martie 1963, cînd re
zultatele unei competiții 
pentru obținerea auto
rizațiilor de vînzare en- 
gros au dezvăluit un șir 
de nereguli. 124 de per
soane au fost date în 
judecată, inclusiv pre
ședintele monopolului, 
care a fost condamnat 
la 3 ani închisoare.

„Patru, trei, doi, unu și jumătate.,.0, număra Ian Smith, primul ministru al Rhodesiei, cocoțat pe racheta U.D.I. ( Declarația unilaterală de „independență"), sub privirile „dezolate" ale Iul Harold Wilson. Astfel vede sltua|ia din Rhodesia caricaturistul englez Vicky, al cărui desen a apărut în ziarul „London Evening Standart"

„Goût fin— 
goût roumain“

(Urmare din pag. D

„Printre pelicani“. De asemenea. în 
această săptămlnă. de la 28 octom
brie la 6 noiembrie, numeroși bel
gieni au dat curs Invitației Oficiu
lui National de Turism ..Garpati“, 
vizittnd expoziția .Turism și vtnă- 
toare to România“. Asupra acestor 
manifestări, Monitorul maritim bel
gian „Lloyd Anversois“ a scris : „Ba
ronul Francois Vaxelalre, adminis
tratorul delegat al societății ..Au bon 
marché" subliniind succesul deplin 
al expoziției românești, șl-a expri
mat dorința de a vedea o mat largă 
dezvoltare a schimburilor, tn concor
dantă eu interesele comerciale ale 
celor două țări“.

Ansamblul manifestărilor româ

TRÀINÀ!
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C.E.E. Această propune
re a fost însă trecută 
generos «cu vederea»» 
cu prilejul votului. Nu
mai glasul consumato
rului a rămas neascul- 
fal. Se pare că în C.E.E. 
acest procedeu devina 
o situafie de durată.

Războiul citricelor nil 
trebuie să se mai repe
te și la alte produse — 
încheie „Frankfurter 
Rundschau”. La Bru
xelles, guvernul federal 
are datoria să apera 
înfr-o măsură mai mare 
interesele consumatori
lor și nu să se lase în 
permanentă convins cu 
atîta ușurință”.

coaja a bananei
Monopolul a fost în

locuit printr-un sistem 
de cote și printr-o în
cercare a guvernului de 
a scădea preful cu amă
nuntul, permifînd im
porturi suplimentare din 
alte părți. Consecința 
imediată a faptului că 
s-a permis intrarea altor 
banane în țară a fost 
că producătorilor li s-a 
plătit mai pufin pentru 
produsele lor, iar pu
blicului italian i s-a ce
rut să plătească ceva 
ma! mult pentru bana
ne. Rezultatul următor 
— un strigăt de protest 
din partea Somaliei.

S-ar putea crede că 
guvernul se bucură de 
perspectiva expirării 
unui acord obositor. Ar 
trebui, atunci, să se re
vizuiască doar sistemul 
pie)ei interne. Guvernul 
somalez a scos însă în 
evidentă trei lucruri. 
Primul — că fără o pia
ță sigură, comerțul său 
vital cu banane ar în- 
tîmpina serioase dificul
tăți ; al doilea — că a 
cerut protejarea bana
nelor sale pentru încă 
trei ani, pînă ce produ
sul va putea concura pe 
piețele mondiale, Iar al 
treilea — dacă italienii 
vor înceta să subven
ționeze comerțul soma
lez cu banane, va exis
ta întotdeauna cineva 
care, din diferite moti
ve, îi va lua locul — 
cu implicațiile politice 
care ar decurge.

Astfel, banana devi
ne mai mult decît un 
simplu fruct”.

nești a fost încununat de participa
rea târli noastre la cel de-al „36-lea 
Salon de alimentație șl arie mena- 
/ere“ care s-a deschis la 30 octom
brie sub același acoperiș. Produse 
românești — salamul de Sibiu, caș
cavalul de Dobrogea, brînza de 
Brăila — au fost apreciate de pu
blic.

Dar nu numai produsele alimen
tare au trezii interes la acest salon. 
Inginerul Louis Gourant din Vilxor- 
de se Interesa cam se poate procu
ra o sufragerie, ca aceea prezen
tată de Exportlemn. Decoratoarea 
Nicole Ghevalier din Bruges, tnttr- 
ziind îndelung tn tata obiectelor de 
artizanat, a luat holărtrea unei cit 
mal apropiate călătorii tn România. 
Iar profesoral Paul Rolman din An
vers a cerut Informații despre sta
diul contemporan al cercetării știin
țifice românești șl mal cu seamă 
despre studiile tn domeniul chimiei 
realizate de aaademlclanul 6. Ne
alt esea.

Produsele hărniciei poporului ro
mân au tncintat mulțimea vizitato
rilor și. la numai patru zile de la 
deschiderea Salonului. întreprinde
rile de comerț exterior Prodexport 
șt Practexport au fncheiai o serie de 
tranzacții.
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® Baricade la Famagusta
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NICOSIA 9 (Agerpres). — Corespondentul din Nicosia al agenției France Presse relatează că în diferite puncte ale orașului Famagusta, unde săptămînă trecută s-au produs schimburi de focuri între ciprioții greci și turci, au fost ridicate noi baricade. O situație asemănătoare a fost înregistrată în cursul zilei de marți și în orașul Paphos.Din Ankara, agenția France Presse relatează, citînd ziarul „Yeni Gazete", că unitățile flotei maritime militare a Turciei și-au extins activitatea de patrulare între Iskenderun — Cipru și Mersin. Totodată, ziarul subliniază că au fost anulate toate permisiile ofițerilor și subofițerilor celei de-a 39-a divizii a flotei turce.
NICOSIA (A.F.P.) — Toate zia

rele cipriote anunță sub titluri 
mari că situația la Famagusta este 
explozivă. Ziarul cipriot grec „Mahi“ scrie că guvernul cipriot a 
dat un ultimatum ciprioților turci 
din Famagusta, cerîndu-le să dis
trugă astăzi, înainte de prînz. po
zițiile lor instalate în afara ziduri
lor vechiului oraș.

„Peste o clipă, băiatul 
din prim-plan va arunca 
cu piatra în obiectivele a- 
parateior noastre de foto
grafiat". Cu această expli
cație sumară reporterul u- 
nel mari reviste vest-euro
pene 
mai 
rînd 
ului, 
duce 
a populației locale tmpotri- 
va vizitatorilor în care vede 
sau 1 se pare că vede pe 
reprezentanții colonialiști
lor. Aproape zilnic au loc 
manifestații, incidente, cioc
niri de stradă. Un corespon
dent al ziarului „New York 
Herald Tribune" descrie ast-

publică fotografia de 
sus luată de cu
pe străzile Aden- 
Gestul băiatului tra- 
fidel starea de spirit
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T. ERLÂNDER: „Suedia
se pronunță pentru 
liberalizarea comerțului"

din Chicago, priai Suediei, Tage întreprinde o vi- Unite- a arătat că
WASHINGTON 9 (Agerpres).— Intr-o cuvîntare rostită la Clubul economic mul ministru Erlander, care zită în Statelesituația din Europa occidentală creată prin existența celor două organisme economice (Piața comună și Asociația Europeană a Liberului Schimb) constituie cauza existenței „dificultăților în calea exploatării în mod eficient“ a resurselor de care dispun statele vest-europene. El a arătat că Suedia se pronunță pentru abolirea restricțiilor dintre cele două comunități economice vest-europene și pentru „liberalizarea comerțului în întreaga lume“.

tel situația : „Străzile și 
șoselele acestei mici co
lonii, abundă tn baricade. 
Trupele engleze continuă

DEZBATERILE ÎN PROBLEMA
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INCIDENTELE DINTRE CHILE | 
SI ARGENTINA
? SANTIAGO DE CHILE 9 preș). — După incidentele care s-au produs sîmbătă în regiunea „Laguna del Desierto“ din pro- .i vincia Santa Cruz, de la frontiera dintre Argentina și Chile relațiile între cele două state continuă să rămînă încordate. Din capitala Republicii Chile se anunță că trupe chiliene au fost trimise urgent la granița cu Argentina și că întreaga armată a fost pusă în stare de a- larmă. La Santiago de Chile și în mai multe orașe principale au a- vut loc numeroase demonstrații antiargentinene. Patru mii de studenți au organizat un marș pe străzile capitalei.Președintele Republicii Chile, E- ■ duardo Frei, a convocat luni pe | toți șefii partidelor politice pentru ■ a discuta noua situație creată la granița cu Argentina.Răspunsul dat de guvernul ar- gentinean la nota de protest chi- liană constituie, după aprecierea a- genției France Presse, „o primă speranță de reglementare pașnică“ a conflictului.
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raidurile ți perchezițiile.
în medalion : fiul șefu

lui poliției britanice din 
Aden, tn virată de 8 ani,

RESTABILIRII DREPTURILOR LEGITIME
ALE R. P; CHINEZE LA 0. N. UNEW YORK 9 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Marți dimineața au continuat tn Adunarea Generală dezbaterile pe marginea problemei „restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.". în marea majoritate a intervențiilor care au fost rostite pînă acum a fost subliniată necesitatea rezolvării urgente a acestei probleme. „Deosebirile în sistemele social-po- litice — a declarat reprezentantul Cambodgiei — nu pot constitui un pretext pentru a împiedica restabilirea drepturilor R. P. Chineze în O.N.U Drepturile legitime ale a- cestei țări trebuie să fie restabilite neîntîrziat, iar aceia care doresc întărirea Națiunilor Unite să acționeze în această direcție“. Re- aa- de ea el, fi

prezentantul Uniunii Sovietice subliniat în intervenția sa că~ ceasta problemă este dezbătută 15 ani în cadrul O.N.U. „Dacă nu va fi rezolvată, a declarat principiul universalității violat în continuare“.Singurii care s-au opus prezent rezolvării acestei
va

înpînă proble-

me au fost reprezentantul S.U.A. și ciankaișistul. Delegații care au luat cuvîntul în ședința de marți dimineață au arătat, printre altele, că „Organizația Națiunilor Unite nu poate să-și îndeplinească rolul care îi revine în menținerea păcii și securității internationale atîta timp cît nu va fi cu adevărat universală (reprezentantul Algeriei), au subliniat că „este de neconceput ca în timp ce noi state sînt admise în fiecare an, un stat membru fondator al Națiunilor Unite și membru permanent al Consiliului de Securitate să fie împiedicat să-și ocupe locul ce i se cuvine de drept“ (reprezentantul Cehoslovaciei), au atras atenția a- supra faptului că „problemele A- siei și ale dezarmării nu pot fi soluționate fără participarea R. P. Chineze“ (reprezentantul Somaliei), au arătat că „pături largi ale opiniei publice, chiar din țările care se opun restabilirii drepturilor R. P. Chineze în O.N.U.. se pronunță in favoarea rezolvării pozitive a acestei probleme“ (reprezentantul Afganistanului).
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îl Imită pe tatăl său. EI 
mînule o pușcă, deocamda
tă de jucărie, gata să 
deschidă focul.

Rezultatele alegerilor
din Canada

OTTAWA. în urma alegerilor generale care au avut loc în Canada luni, Partidul liberal, vernămint, Comunelor locuri (39,1 In veGhea conservator de 92 și Partidul nou democrat — 21 (18 la sută) față de 18, celelalte partide mai mici un măr foarte redus de locuri.

de gu- Camera 129 de de 127 Partidul
a obținut în un număr de la sută) față legislatură, 99 (32,6 la sută) fațăIar nu-
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IMAGINI DIN VIETNAMUL DE SUD

MISIUNE DE PROTECȚIE"
Fotografia din stînga » publicată în „Paris-Match* — 23 octombrie 1965. E vorba de un sat sud-vietnamez, asupra căruia au fost aruncate 400 de tone de bombe; în urma acestei „reușite* acțiuni militare săvîrșite de bombardiere americane, satul a fost ras de pe fața pămîn- tului. „Părinții sînt morți* — explică reporterul. Mezinul are o rană la cap, pe brațe îi șiroiește sînge, e lovit la un picior. In a doua fotografie: un alt sat sud-vietnamez distrus ; în loc de cămine — gropile tranșeelor...Privești cele două imagini, le multiplici în gînd la scara teritoriului sud- vietnamez și capeți un tablou al „misiunii” inter- venționiștilor americani.Și îți amintești : „Trimitem trupe în Vietnamul de sud pentru a a- păra poporul*, „pentru a-i acorda protecție*, „pentru a-1 îndruma pe calea libertății* — declară oficialități americane dintre cele mai suspuse. Și iată faptele, adevărul. De Ia bordul avioanelor „protectorii* decimează oameni, pîrjolesc sate, răspîndesc moarte — nu numai în R.D. Vietnam, stat suveran pe care-1 atacă încâlcind orice norme ale relațiilor internaționale, dar și în Vietnamul de sud pe care pretind că „îl apără contra agresiunii*. Fotografiile arată încă odată, cît se poate de clar, cine sînt victimele agresiunii și cine sînt agresorii.Comunicatele de război, întocmite lagon, anunță aproape zilnic : Aviația a 100 sau 200 de s-au bombardat regiuni, sate ; au traliate cutare s-au incendiat cîmpuri de orez, zone de pădure ; a- vioanele de recunoaștere au identificat atîți morți în rîndurile inamicului. Iar „inamicul* e poporul ; „inamicii* sînt și cei din fotografiile alăturate, sînt toți sud-vietnamezii care resping „misiunea protectoare* a S.U.A. Să te miri de lamentările „protectorilor" — că pe ei nu-i protejează nimeni, că în Vietnamul de sud se simt în postura unor asediați ?Au fost întrebați inter- venționiștii nu o dată, inclusiv în propria lor țară : cine șt cînd a solicitat trupele americane șă acorde „protecție* sud-vietname- zilor? Răspunsul a venit prompt ;■ guvernul țării, guvernul de la Saigon. Pe cine și ce reprezintă a- cest guvern ? Răspunsul e dificil. Ziarul francez „Combat* l-a oferit zilele acestea într-o versiune Inspirată : „In momentul de

Ștefan LUCA

față în Vietnamul de sud, americanii se află în faza în care se găseau francezii acum vreo zece ani, cînd îl aveau drept partener pe Bao Dai. Americanii însă au întrecut a- ceastă fază, în sensul că nimeni nu mai știe acum cu precizie numele primu- lui-ministru sud-vietnamez care, pasă-mi-te, ar deține puterea. Noi o- ram odinioară mai bine informați și știam în ce cabaret l-am fi putut găsi pe împăratul fanto-

blicată în „New York Times* de 150 de lucrători științifici din regiunea New York). Paravanul a început să se destrame. Profesori universitari și studenți, oameni de cultură și de artă s-au îngrozit. La început timide, sporadice, protestele s-au înmulțit, au apărut demonstrații de masă.cu ochii ațintiți fotografiilor lre- executate (pri- culori, publi- „Paris Match*).
...Stau asupra proșabil ma în cată de

Deslușesc amănunt» ! cîmp devastat, colibă mizeră, șuvițe de păr năclăit, dîre însîngerate. Un amănunt m-a săgetat ca un curent electric. Dar nu, acesta nu e un amănunt oarecare, nu-i o colibă, un pom descărnat. E altceva. Ochii celor doi băieți, expresia feței lor. Acești copii, scăpați din- tr-un mormînt, al satului lor sfîrtecat, nu plîng, nu imploră. Privirile lor vorbesc. Și nimic n-ar putea reda mai profund adevărul despre misiunea inter- venționiștilor și mai ales despre sentimentele ce 1® nutrește față de ei populația sud-vietnameză de- cît aceste priviri...

Sal

cu apele liniștite“ DESCHIDEREA

® Astăzi se deschide congresul socialiștilor 
Italieni • La ordinea de zi : perspectivele 
coaliției de centru-stînga și propusa uni
ficare cu soclal-democrații

SESIUNII 
PARLAMENTULUI 

BRITANIC
Perloada congreselor principale

lor partide politice italiene înscrise 
pe agenda acestui sfîrșit de an și 
a începutului lui 1966 se deschide 
azi, în cariierul roman EUR, cu cel 
de-a) 36-lea Congres al Partidului 
Socialist, Cei 500 delegaji reprezen
tînd 402 000 membri de partid vor 
dezbate, timp de 5 zile, probleme 
legate de participarea socialiștilor la 
coalifia guvernamentală de centru- 
stînga și de perspectivele acestei 
coaliții precum și cele referitoare la 
proiectata unificare cu Partidul So
cial-Democrat. Este pentru prima 
oară în istoria Partidului Socialist 
Italian cînd congresul national îi 
găsește pe socialiști nu în rîndu
rile opoziției, ci ca participant la 
politica guvernamentală. în lumina 
acestui fapt, dezbaterile vor avea 
un caracter aparte î ele urmează să 
reflecte, potrivit aprecierilor condu
cătorilor socialiști făcute cu prile
jul ultimelor adunări regionale la 
care au participat, atît laturile pozi
tive cît și carenjele colaborării cu 
celelalte forje ale centrului-ștînga.

Tn cei 3 ani care au trecut de la 
congresul din 1963 s-a modificat în
suși raportul de forțe din inferio
rul partidului. Se știe că aripa sa 
de sfînga condusă de Vechieifi și 
Basso s-a desprins din partid în 
ianuarie 1964, dînd naștere Parti
dului Socialisf Italian al Unității 
Proletare. în rîndurile socialiștilor 
s-a format apoi o nouă stingă con
dusă de Lombardi. Această „nouă 
siîngă’ și-a manifestat, cu diferite 
prilejuri, opoziția față de orienta
rea curentului majoritar ai că
rui lideri sînt Nenni și De Mar
tino. Divergențele s-au referit mai 
cu seamă la atitudinea față da coa
liția guvernamentală, la concesiile 
făcule demccrat-creșfinilor în dome
niul politicii economice și a celei 
externe și la proiectata unificare cu 
Partidul 
există și 
tre cele 
mat sus.
litice din aceste zile subcniază că 
„congresul nu va fi un rîu cu ape
le liniștite*.

Una dintre femele centrale ale

Social-Democrat. în P.S.I. 
alte curente, de mijloc, în- 
două curente menționate 

De aceea comentariile po-

Congresului, cea a untfîcMrîl 
cial-democrafia, a revenit în 
lifate mai ales după ce, tn urmă cu 
două luni, Nenni, în scrisoarea pu
blicată în ziarul „Avanii*, a reco
mandai această unificare. De atunci 
luările de pozijie pfo și contra, atît 
în rîndurile socialiștilor cit și ale 
social-democraților, au fosl frecven
te. Astfel, Giolitfi, care face parte 
din curentul lombardian, a cerut să 
se renunfe la unificare, iar Pizzo, 
membru al C.C., a calificat ca inac
ceptabilă, cel puțin pentru moment, 
platforma propusă pentru unificare. 
Chiar în rîndurile curentului majo
ritar favorabil acestui act politic u- 
nii au ținut să arate — printre al
ții a făcuf-o duminică subsecretarul 
de stat de la agricultură Cattanî — 
că „fuzionarea nu înseamnă abdi
carea de la principiile ideologice 
aie Partidului Socialisf*. Mențiunea 
constituie un răspuns la fapiu) că, 
după aparijia scrisorii lui Nenni, alfi 
membri ai curentului majoritar au 
manifestat fendinfa de.a înțelege u- 
nificarea ca o abdicare de la aceste 
principii. în acest sens ziarul „Stam
pa* din Torino, cunoscut purtător 
de cuvînf al marilor patroni din in
dustria italiană a automobilelor, a 
publicai următorul titlu în prima sa 
pagină : „Se propune un nou so
cialism fără vechile concepții 
clasă*.

In cercurile politice din Roma 
comenta aseară cu interes știrea 
delegația social-democrafa la con
gresul socialist va fi condusă de 
însuși secretarul acestui partid, Ta- 
nassi, care a declarat recent că este 
necesară o mai mare repeziciune 
în operația unificării. Această po
ziție se reflectă și în faptul că a- 
aenjia de presă a social-democra- 
ților a indicat ieri, pentru prima 
oară, un termen precis și apropiat 
al propusului proces de unificare : 
aprilie 1966.

Tn sala de la EUR va fi pre
zentă, la deschiderea lucrărilor Con
gresului socialist, și o delegație a 
Partidului Comunist Italian condusă 
de Giancarlo Pajetta.

Ion MÄRGINEANU

cu so- 
acfua-

dese că

Ce cuprinde programul 
politic al guvernului 
expus in mesajul tronuluiMarți a avut loc solemnitatea deschiderii noii sesiuni a Parlamentului britanic. în ședința comună a Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor, regina Elisabeta a dat citire mesajului tronului. Redactat de guvern acest mesaj reprezintă, de fapt, programul legislativ al Cabinetului britanic pentru viitoarea sesiune parlamentară. Referindu-se la criza rhodesiană, mesajul afirmă că guvernul britanic va continua să depună eforturi în vederea găsirii „prin tratative a unei soluții pașnice și onorabile pe o bază acceptabilă populației Rhodesiei în întregul ei“, fără a preciza, însă, prin ce mijloace intenționează să reacționeze față de un act unilateral din partea guvernului rasist al lui Smith. Au fost, de asemenea, precizate din nou pozițiile cunoscute ale Marii Britanii în problema vietnameză.Pe planul politicii interne, mesajul a reluat unele din promisiunile electorale făcute alegătorilor în toamna anului trecut. Guvernul și-a manifestat intenția de a acorda prioritate problemelor economice, promițînd să obțină echilibrarea balanței de plăti a Angliei încă în cursul anului viitor. Ceea ce a surprins însă auditoriul din Palatul Westminster, cit și opinia publica britanică, a fost absenta oricărei referiri la proiectul de naționalizare a industriei siderurgice, element esențial ăl programului partidului laburist. Se crede că a- . ceasta absență ' este menită să a- tragă cele nouă voturi liberale départes șubredei majorități guvernamentale. „Acesta este prețul, scria marți seara ziarul „Evening Standard“, pe care cabinetul îi plătește pentru consimțămîntul liberalilor de a-i sprijini în decursul unei alte politice“. pe laburiști grele ierni

Liviu RODESCU

SAIGON

■efectuat raiduri ; cutare fost mi- șosele,
cînd aveam nevoie de el*. Dar actualilor gu- vernanți-fantomă nu le arde de cabaret.Poate cîndva, cu luni și luni în urmă, declarațiile oiiciale cu privire la „misiunea de protecție* a ln- tervenționiștilor în nam era primită în rica cu mai puține ve. Dar cu timpul, incendiilor, mirosul palmului, exploziilebelor deasupra așezărilor sud-vietnameze s-au făcut simțite, auzite și dincolo de Ocean, „f 

șurăm un război 
man, care aduce 
porului vietnamez 
rințe Incalculabile, 
rânlmea din Vietnamul 
de sud este terorizată, 

țara e pustiită de napalm". (Din scrisoarea adresată președintelui S.U.A. șl pu-

Viet- Ame- rezer- fumul na- bom-

Lupte violente
în zona
Trupele intervenționlste în repetate 
rînduri încercuite de forțele 
patriotice

,Dosfă- 
inu- 
po- 

sufe- 
Ță-

Manifestație Ia Santiago de Chile 
după incidentele de la granița cu 

Argentina

ÎNCĂ UN ZGUDUITOR 
GEST DE ACUZARENEW YORK 9 (Agerpres), — Tînărul american Roger Ia Porte și-a dat foc în fața Palatului Națiunilor Unite din New fork, în semn de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam.Este pentru a doua oară în decurs de o săptămînă cînd un tînăr protestează în acest fel împotriva războiului din Vietnam.

SCURTE ȘTIRI
'Argentina a anulat 

contractele cu companiile 
petroliere străine

BUENOS AIRES 9. Guvernul Argen
tinean a anulat contractele semnate 
cu companiile petroliere străine. Jüan 

' Sabato, subsecretar de stat al ener
giei și combustibilului, a declarat că 
Argentina va plăti societății petroli
ere „Schell“ suma de 300 000 de lire 
sterline reprezentînd cheltuielile si 
pierderile suferite de această socie
tate ca urmare a anulării contractu
lui.VIENA. Comitetul de lucru grupînd pe reprezentanții celor două mari partide din Austria — socialist și populist — a luat ho- tărîrea ca alegerile legislative să aibă loc la 6 martie 1966. Acest lucru a devenit necesar, mare a recentei demisii a nului de coaliție.

Narita, secretar general al Partidului 
Socialist, Kenyl Miyamoto, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Japonia și Kaoru Ota, președintele 
Consiliului general al sindicatelor.

MOSCOVA. între 4 și 8 noiembrie s-a aflat tntr-o vizită la Moscova delegația statului Singapore, condusă de Toh Chin Chye, vicepreședinte al statului. în timpul vizitei a avut: loo un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor economice, aomerciale și culturale între Uniunea Sovietică și Singapore. Cele două părți an hotărît ca Ia Singapore să ia ființă o reprezentantă comercială a U.R.S.S.
ca ur- guver-
în alteTOKIO. — Tn capitală șl 

orașe din Japonia au avut Ioc marți 
mitinguri și demonstrații de protest 
ale oamenilor muncii împotriva in
tenției guvernului Eisaku Sato de a 
ratifica tratatul privind așa-zisa nor
malizare a relațiilor japono sud-co- 
reene. La mitingul de la Tokio au 
luat cuvîntul în fața participanților

BONN. Guvernul vest-german a aprobat declarația politică a cancelarului Erhard cu privire la programul guvernamental pe viitorii patru ani. Declarația va fi dată publicității azi.
SANAA. Ministerul de Externe al Republicii Arabe Yemen a dat publicității o declarație în care face cunoscut că avioane britanice au violat din nou spațiul aerian al țării, în regiunea Bab el Mandeb. Aceste acte agresive, se

SAIGON 9 (Agerpres). — „Cele mai violente lupte de la sosirea trupelor americane în Vietnamul de sud s-au desfășurat luni, în zona „D“, la 50 km nord de Saigon“, a anunțat la 9 noiembrie corespondentul a- genției France Presse. In patru rînduri, unitățile brigăzii americane de pa- rașutiști 173 au fost încercuite de forțele patriotice. Este pentru prima dată cînd trupele americane, care, niciodată n-au încercat să pătrundă singure în zona „D", au intrat într-un contact atît de violent cu unitățile de partizani. Elementele brigăzii 173 și un batalion australian se găseau în misiune încă de la 5 octombrie. Luni dimineața,

una dintre companii a primit ordinul de a curăța un sat abandonat, dar a fost surprinsă de focul tras din poziții camuflate, după care a fost încercuită în două rînduri. Două ore mai tîrziu, trupele americane au primit întăriri, dar apărarea dîr- ză a patrioților a pus din nou în derută batalionul american. Pozițiile celor două părți erau atît de a- propiate încît practic a- viația și artileria americană nu au putut interveni. Ulterior, cei care au trecut la, ofensivă au fost tot patrioții sud-vietnamezi. In cursul ultimelor patru zile, scria corespondentul A.F.P., trupele americane au suferit pierderile cele mai grele.
«pune în declarație, constituie o flagrantă violare a securității șl integrității Yemenului, a Dreptului international șl a rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

pe motiv de sănăfate, de o prelungire a punerii sale în libertate provizorie.
WASHINGTON. Fostul președinte al S.U.A., Dwight Eisenhower, a fost internat de urgență în spitalul din Forton Gordon în urma unui ataș cardiac.
ANKARA. Pentru a treia oară Cela) Bayar, fostul președinte al Republicii Turcia, condamnat la detențiune pe viață, a beneficiat,

PARIS 9 (Agerpres). — Surse 
informate din Paris au relevat 
că întrunirea de săptămînă tre
cută a adjuncților miniștrilor de 
finanțe ai așa-numitului grup 
al celor 10 nu a reușit să ajungă 
la nici un acord în legătură cu 
o reformă a actualului sistem 
monetar interoccidental. Agen
ția U.P.I. subliniază că diver
gențele continuă să persiste, 
„cei 10 reprezentanți ai țărilor

KHARTUM. Un membru 
al Adunării' constituante sudaneze a prezentat o moțiune prin care se cere respingerea ajutorului american pentru Sudan, condam- nîndu-se în același timp acțiunile agresive ale Washingtonului Moțiunea asemenea, nio pentru a suspenda protectoratul Aden.

în Vietnam, condamnă, de guvernul brita- hotărîrea sa de constituția din

membre ai clubului de la Paris 
nereușind să găsească nici un 
remediu bolii în care se află 
actualul sistem monetar inter
național". După părerea agen
ției , menționate, cauza care a 
împiedicat ajungerea la un 
acord rezidă din divergențele 
fundamentale politice dintre 
Franța și S.U.A. privind actua- 

. Iul sistem bazat pe dolar și lira 
sterlină.
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