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Pe șantierul Combinatului siderurgic Galați

Laminorul de

Ä

fața examenului

nea zilei: asigu
rarea integrală

a documentației

tehnico pentru
1966

de Valenfin SILVESTRU

Inițiativa șl pasiunea caracterizează mun
ca de creație a inginerului Traian Chișcan, 
de Ia Uzina de strunguri din Arad, care. 
In fața planșetei, dă viață proiectului unul 

nou tip de mașină-unealtă

0 BUNĂ COORDONARE

Ä
Leonard STOIAN 
secretar al Comitetului 

regional Galați al P.C.R.

SPORIREA AVUTULUI OBȘTESC 
temelia trainică a creșterii 
puterii economice a coopera
tivei agricole, a bunăstării 
membrilor ei

DIN LUMEA LARGĂ

•— Pictura chineză

— Mica enciclopedie

— Explozia elefanților

COMUNICA
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probelor de pro*
■ -Z-

ducție • La ordi-

Producția de metal, acest indica
tor important al nivelului de dez
voltare economică a țării, va cu
noaște în anii viitorului cincinal un 
ritm susținut de creștere. După 
cum se subliniază în documentele 
celui de-al IX-Iea Congres al parti
dului, cea mai mare parte din spo
rul producției de oțel — care în 
1970 va atinge 6,3 milioane tone — 
se va realiza prin construirea com
binatului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Galați. Ve
chiul port dunărean va deveni ast
fel în viitor cel mai important cen
tru siderurgic al țării.

De là corespondenții nostri

Pentru viitorii B Ait A J
specialiști PE OLT
din agricultură

Facultatea de horti- 
culfură a Institutu
lui agronomic „Ion lo- 
neșcu de la Brad" din 
lași își desfășoară ac
tivitatea, în acest an. 
universitar, într-o clă
dire nouă. Ea cuprinde 
zeci de săli de cursuri, 
de lectură, laboratoare 
și bibliotecă cu o su
prafață 
pătrațl. 
au fosf 
furi 
Noua construcție fiind 
sifuată în apropierea 
stațiunii experimentale 
horfivl Jcole, studenții 
au posibilitatea de a 
face practică și cerce
tări pe cîmpurile ei 
experimentale și de 
producție. La un că
min cu 400 de locuri 
și la o cantină destinate 
studenților acestei fa
cultăți se fac acum 
ultimele lucrări de fi
nisaj. Recent, au în
ceput lucrările la un 

kalt obiectiv important: 
la complexul de clădiri 
pentru facultatea de 
medicină veterinară. 
Aceasta va cuprinde 
amfiteatre și săli de lec
tură, laboratoare, pre
cum și o bază biologică 
pentru creșterea anima
lelor mici. Această bază 
va deservi și necesități
le Institutului de medici
nă și farmacie al Uni
versității „A. I. Cuza", 
centrul de biologie a- 
plicafă al Filialei lași a 
Academiei Republicii 
Socialiste România și 
alte institute de studii 
și învăfămînt superior. 
La Institutul agronomic 
din lași se amenajea
ză, de asemenea, noi 
laboratoare de chimie 
agrară, de fizică, ate
liere pentru catedra de 
mecanizare a agricul
turii ș.a.

de 4 300 metri 
în vecinătate 

amenajate lo- 
experimenfale.

Apele Oltului au 
fost zăgăzuite la locul 
denumit Mesteacăn, nu 
departe de centrul mi
nier Bălan. Aici 
încheiat I 
construcție 
raj care în 
de sus este 
m și înalt 
Dincolo de 
va forma un lac de 
cumulare cu un volum 
util de 600 000 mc 
apă. Lacul va satisface 
cerințele întreprinderii 
miniere, cîf și ale 
populației centrului 
minier Bălan. Barajul a 
fosf executat de între
prinderea de consfruc-

s-au
lucrările de 

la un I 
partea 

lung de 
de 24 
acesta

BRAȘOV

M. CORCACI

ba- 
lui

I 80
m.
se

I a-

Noi

această

ții hidrotehnice din 
cadrul Ministerului E- 
nergiei Electrice și fa
ce parte dinfr-un com
plex de lucrări de 
dezvoltare a Industriei 
extractive în
zonă. Nu de mult aici 
a fost pusă în funcțiu
ne cea de-a treia in
stalație de preparare 
a minereurilor cu o 
capacitate zilnică de 
prelucrare de 500 to
ne. în prezent, se exe
cută numeroase lucrări 
în subteran pentru 
deschiderea unor ori
zonturi noi de exploa
tare.

L DEAKY

artere
subterane

Recent, în partea de 
nord-est a orașului 
Brașov, s-au deschis 
două noi șantiere. A 
început realizarea pro
iectului general de ca
nalizare a orașului 
Brașov. Se prevede 
construirea a două ca
nale deversoare, a u- 
nor canale colectoare 
și a stației generale de 
epurare, a unui sistem 
de rețineri, regulariza
rea canalului industrial 
Timiș ș.a. Proieciul a 
fost întocmit de către 
Institutul de proiectări, 
amenajări și construc
ții hidrotehnice din 
București, iar lucrările 
vor fi executate de 
către unitățile Trustului 
5 
în 
la 
ți

construcții 
prezent 
canalele 
urmează

construcția

Brașov, 
se lucrează 
deversoare 
să înceapă 
stafiei ga-

nerals de epurație șl 
regularizarea canalului 
industrial al Timișului. 
Lungimea canalelor 
colectoare și a celor 
secundare care urmea
ză să fie construite 
este de circa 130 km. 
în viitoarea stație de 
epurare apele de ca
nalizare vor fi sterili
zate mecanic, biologic 
și chimic. Nămolurile 
rezultate vor fi supuse 
unui proces de fer
mentare, de pe urma 
căruia se degajă hi
drocarburi, ce vor fi fo
losita drept combusti
bil la centrala termică 
a stației. Nămolurile 
deshidratate vor fi în
trebuințate ca îngrășă
minte pentru agricul
tură.

N. MOCANU

Tntr-o noapte a anului 1962, 
președintele comitetului străzii 
bucureștene Alexandru Anghel 
din raionul Bălcescu a avut un 
vis : se făcea că se afla în- 
tr-un deșert arzător și că tot 
mergînd, cu gura arsă, după 
un firicel de apă a nimerit 
într-o oază al cărei nume nu 
l-a putut desluși, dar unde și-a 
potolit setea.

Dimineața s-a întîlnit cu mai 
mulți vecini șl prieteni. Era du
minică, n-aveau nici o treabă 
și din una-n alta omul le-a 
povestit visul, încercînd apoi 
toți împreună 
ceașcă.

Pînă la urmă 
ldeea că setea 
lipsa unei conducte de apă pe 
strada lor și că oaza visată ar 
putea fi găsită prin intermediul 
întreprinderii orășenești ce se 
ocupă cu instalații apeduc- 
tiere.

Au făcut deci o cerere, ce
rerea a fost aprobată, s-a să
pat un șanț, s-a instalat o țea- 
vă, s-a astupat șanțul, s-a ni
velat frumos terenul și într-o 
bună zi un inginer tînăr i-a a- 
nunțat cu neascunsă bucurie : 
„de azi încolo aveți apă".

★
Cetățenii s-au culcat bucu

roși și cei mai mulți au visat 
în noaptea aceea cișmele, fîn- 
tîni cu roată, puțuri electrice, 
țîșnete arteziene îmbălsămînd 
aerul cu răcoarea miilor de 
stropi. Dimineața, prin curți, în 
timp ce băteau covoarele și 
mustrau pernele, gospodinele 
își aminteau cîntece de de
mult : „La fîntîna cu găleată", 
„Mi-am văzut chipu-n fîntînă", 
„Izvoraș cu apă rece".

să-1 tălmă-

au ajuns la 
venea de la

(Continuare în pag. a II-a)

0 Cercetări științifice în 
stuficulturâ © Descope
rirea unor organe necu
noscute ® Biologul și 
viața Deltei © De la car
ton la plăci de construcție

Suprafețele de stuf din Delta Du
nării, unice în lume prin compacti- 
vitatea și întinderea lor, sînt de 
cîțiva ani obiectivul unor vaste 
cercetări științifice. Lucrările, în
cepute încă în 1948, ne îngăduie să 
procedăm astăzi la recoltarea me
canizată a circa 350 000 tone de stuf 
anual, cu tendințe de creștere în 
anii viitori. Prelucrat de către Com
binatul de celuloză și celofibră de 
la Brăila, stuful se transformă în 
carton duplex și triplex, în celulo
ză papetară, celofibră și alte pro
duse, în cele două fabrici de stufit

Construcția combinatului se află 
în plină desfășurare. In perioada 
care a trecut de la deschiderea șan
tierului, lucrările au avansat în 
mod substanțial și nu este departe 
ziua cînd de aici vor ieși primele 
cantități de laminate. Punerea în 
funcțiune a acestui combinat, pro
filat pe producția de table și benzi, 
va asigura în măsură tot mai mare 
nevoile de metal ale industriei con
structoare de mașini și ale altor 
ramuri ale economiei.

Pentru realizarea acestui mare 
obiectiv s-au mobilizat și se vor 
mobiliza în continuare importante 
mijloace financiare și materiale, 
în anii cincinalului, investițiile a- 
locate vor reprezenta circa 70 la 
sută din volumul total destinat si
derurgiei. Cheltuirea cu maximum de 
eficientă a acestor fonduri, îndepli
nirea exemplară a planului de inves
tiții sînt condiționale de continua îm
bunătățire a activității beneficiarilor 
de investiții, a proiecfanfilor, a con
structorilor ți furnizorilor de utilaje, în 
vederea construirii și punerii în func
țiune la termenele prevăzute a fiecă
rui sector din cadrul combinatului.

Sesizînd însemnătatea acestei 
probleme, biroul comitetului regio
nal de partid a analizat la începu
tul anului activitatea de investiții 
pe șantier, cu ~ participarea' con
structorului, beneficiarului, proiec
tantului, organizației de partid. Cu 
acest prilej s-a desprins necesita
tea eșalonării mai judicioase a lu
crărilor de construcții și montaj pe 
principalele faze și operații și ur
măririi operative, pe bază de gra
fice coordonatoare, a respectării 
termenelor stabilite pentru reali
zarea lucrărilor.

Primul grafic coordonator de 
execuție a fost întocmit pentru la
minorul de tablă groasă, care în 
1966 trebuie să producă. Este 
drept, la început, reprezentan
ții constructorilor s-au ilă/sat greu 
convinși să-și asume răspunderi 
concrete pentru realizarea la a- 
numite termene a unor stadii 
fizice dinainte precizate. „Vom 
încheia construcția laminorului 
la data prevăzută, ce mai este 
nevoie de asemenea grafice coor
donatoare?“ — susțineau ei. Orga
nizația de partid de pe șantier și 
comitetul regional de partid au 
arătat eficiența graficelor coordo
natoare, care permit o urmărire a- 
tentă a lucrărilor, luarea din timp 
a măsurilor preventive.

Practica a demonstrat că orlcît de 
Judicios ar fl întocmite graficele de 
execujie, oricît de bune ar fl măsu- 
rllo stabilite pentru realizarea lor, ele 
rămîn doar simple hîrtii, dacă nu se 
urmărește sistematic cum se traduc în 
viață. Din inițiativa comitetului de 
partid de la combinat se exami
nează săptămînal de către con
structor, beneficiar ?i proiectant, 
cum se respectă prevederile gra
ficelor de eșalonare a lucrărilor. 
Important este că, cu acest prilej, 
se pun la punct anumite probleme 
nerezolvate încă, se stabilesc noi 
măsuri pentru înlăturarea neajun
surilor ce apar pe parcurs.

La invitația guvernului federal 
austriac, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut o vizită oficială în Austria 
între 16 și 22 noiembrie. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri a 
fost însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, mini
strul comerțului exterior, Gheor
ghe Cioară, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Ion 
Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, ■ 
precum și de funcționari superiori 
români.

în timpul șederii sale, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România a fost 
primit de președintele federal, 
Franz Jonas, și a avut discuții cu 
cancelarul federal, dr. Josef Klaus, 
vicecancelarul dr. Bruno Pitter- 

' mann, ministrul federal al aface- 
: rilor externe, dr. Bruno Kreisky, și 

ministrul federal al comerțului și 
reconstrucției, dr. F. Bock.

Președintele Consiliului de Mi
niștri Maurer și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat instituții 

■ culturale și sociale, precum și în
treprinderi industriale din Viena, ' 
Austria Superioară și Vorarlberg.

în timpul vizitei, între președin
tele Consiliului de Miniștri Mau
rer și cancelarul federal dr. Klaus 
a avut 
privind 
interes 
țări.

La întrevederi au participat din 
partea română ministrul afaceri-

loc un schimb de păreri 
principalele probleme de 

reciproc pentru cele două

I

lor externe, C. Mănescu, și mi
nistrul comerțului exterior, Gh. 
Cioară, iar din partea austriacă, 
ministrul federal al afacerilor ex
terne, dr. Bruno Kreisky, ministrul 
federal al comerțului și recon
strucției, dr. F. Bock, și secretarul 

, de stat dr. C. Bobleter, precum și 
alți membri ai celor două delega
ții. La întrevederi au fost de față 
și Mircea Ocheană, ambasadorul 
României în Austria, și dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei în 
România.

Ambele părți s-au declarat de 
acord că trebuie depuse eforturi 
pentru salvgardarea păcii și des
tinderea internațională și că, 
ceastă 
ferent 
aducă

Ca
Națiunilor Unite, România și Aus
tria se pronunță pentru întărirea 
eficacității acestei organizații ca 
Instrument important al păcii și 
securității internaționale, pe baza 
principiilor Cartei.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor dezvoltării relațiilor 
de colaborare dintre România și 
Austria.

Cele două părți au constatat că 
relațiile dintre cele două state, cu 

. sisteme social-politice diferite, 
s-au dezvoltat pozitiv și satisfăcă
tor, pe baza principiilor respectu
lui și avantajului reciproc.

în timpul vizitei a fost semnat 
acordul comercial de lungă durată 
între guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul federal .

în a- 
indi- 
să-și

privință> fiecare stat, 
de mărimea sa, poate 
contribuția proprie, 
membre ale Organizației

austriac pe perioada 1 ianuarie 
1966 — 31 decembrie 1970- în legă
tură cu acest acord au fost exami
nate posibilitățile de intensificare 
a cooperării economice.

Au mai fost semnate convenția 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Austria privind 
asistența juridică în probleme de 
drept civil, drept familial și procu
rarea de acte și o înțelegere ro- 
mâno-austriacă privind desființa
rea obligativității vizei pentru po
sesorii de pașapoarte diplomatice.

Ambele părți au remarcat cu 
satisfacție că schimburile cultu
rale între cele două țări s-au întă
rit în mod simțitor și că există 
posibilități reale pentru dezvolta
rea în continuare a relațiilor 
româno-austriece în domeniul cul
tural, științific și tehnic.

Vizita și întrevederile au decurs 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă.

Părăsind Austria, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a adresat 
dr. Josef Klaus următoarea tele
gramă :

Excelenței sale, 
rd-lui cancelar federal, 

Dr. JOSEF KLAUS

(Continuare în pag. a V-a)

de Dr. L. RUDESCU 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

de la Tulcea și Brăila, Iar circa 10 
la sută din materia primă recoltată, 
în plăci de construcție.

Valorificarea stufului a contri
buit, în mare măsură, la creșterea 
consumului de hîrtie pe cap de lo
cuitor cu peste 150 la sută față de 
anul 1955 și cu peste 300 la sută 
față de anul 1948. în viitor se pre
vede o creștere a acestui consum 
de 1,3—1,5 ori față de nivelul ac
tual. în același timp, producția de 
fibre și fire chimice urmează să se 
dubleze.

Amenajînd stufăriile și căile de 
acces care să permită exploatarea 
mecanizată a stufului, cercetătorii 
au vegheat să nu se pericliteze e- 
chilibrul biologic al Deltei, nici să 
se distrugă fauna și flora ei unică 
în Europa. Păstrarea acestor bogă
ții naturale este o obligație morală

VIENA 22. — Trimișii Agerpres 
P. Stăncescu și C. Varvara trans
mit ■ Luni dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 

■. Gheorghe -Maurer, împreună cu 
ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, ministrul comerțu
lui exterior, Gh. Cioară, și persoa
nele care îl însoțesc au plecat spre 
patrie. în gara de sud a Vienei, 
oaspeții români au fost salutați de 
cancelarul federal, Josef Klaus, 
vicecancelarul federal, Bruno 
Pittermann, ministrul afacerilor 
externe, Bruno Kreisky, și de alte 
personalități politice.

în fața gării, pavoazată cu dra
pelele celor două țări, a fost ali-

niată o companie de onoare. Fan
fara a intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Austria. După aceea, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, însoțit de cancelarul fede
ral, a trecut în revistă compania 
de onoare. înainte de plecarea 
trenului special spre patrie, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
s-a întreținut cordial cu cancela
rul federal al Austriei și cu cele
lalte personalități austriece.

Cu același tren au plecat amba
sadorul Republicii Socialiste 
România, Mircea Ocheană, și am
basadorul Austriei la București, 
Johann Manz.

VIENA

Părăsind teritoriul Austriei, do
resc să vă mulțumesc încă o dată 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea prietenească acordată.

Ne exprimăm convingerea că vi
zita noastră în Austria și întreve
derile avute cu dv. și cu ceilalți 
conducători ai Austriei vor însem
na o nouă contribuție Ia 
relațiilor de colaborare 
austriece.

Permiteți-mi, stimate 
cancelar, să mă folosesc
prilej pentru a vă adresa dv. și po
porului austriac cele mai bune 
urări de fericire și prosperitate.

întărirea 
româno-

domnule 
de acest

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

22 noiembrie 1965

de sporire

sau

din

(Continuare în pag. a V-a)

are un cru- 
Numai el

j Bato I M. Clon

Uzina „Electromagnetica" din Capitală. Se efectuează probele, regla
jul final Ia o nonă Instalație de automatizare

a țării noastre în fața lumii întregi. 
Academia Republicii Socialiste 
România a și înființat in Deltă, pe 
o suprafață de 50 000 ha, două re
zervații mari, adevărate monumen
te ale naturii. Un obiectiv al cerce
tării științifice este păstrarea aces
tui original mediu acvatic, îmbună- 
tățindu-se condițiile de viață ale 
principalelor ființe care îl popu
lează — stuful și peștele. Prin cul
turi mixte de stuf și pește, s-a or
ganizat valorificarea a peste 
100 000 ha din suprafața Deltei, în 
condiții optime. Trebuie menționat 
că din cauza nivelului variabil al 
apelor Dunării, această suprafață 
s-ar fi degradat continuu, prejudi- 
ciind producția’stufo-piscicolă. De 
asemenea, fiind vorba de un sol în 
continuă formare, acest teren era 
impropriu pentru agricultură 
silvicultură.

Suprafața de mai sus, care echi
valează cu aproape un sfert 
suprafața totală a Deltei, este însă 
suficientă pentru a acoperi nevoile 
de materie primă ale Combinatului

de la Brăila. Ea este suplimentată, 
în același timp de recoltări de stuf 
din Delta maritimă încă neamena
jată. Studiile întreprinse asupra ca
pacității biogene a Deltei arată că 
există mari posibilități 
a zonelor stuflcole.

într-adevăr, biologul 
vînt hotărîtor de spus, 
poate preconiza măsurile caro să 
oiere stufului condiții optime de 
viață, potrivit necesităților sale 
biologice și fiziologice. Acesta este 
și scopul cercetărilor științifice e- 
fectuațe de colective ale Institutu
lui de proiectări celuloză, fibre, 
stuf și ale Stației experimentale 
stuficole de la Maliuc.

Cu ajutorul microscopului elec
tronic, s-au descoperit nu de mult 
organele de resorbție ale stufului, 
perișori invizibili la microscopul 
obișnuit, cu care stuful extra
ge din apă sărurile minerale 
sub formă de ioni. Această desco
perire ne permite să determinăm 
cu precizie nivelul pînă la care 
trebuie inundat stuful în timpul pe
rioadei sale vegetative (apri
lie—august). Fibra de stuf are, 
de obicei, în peretele ei două 
trei fibrile. Ca urmare a condiții-
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Oră do curs (La una din expu
nerile făcute în fața studenților 
de către conf. univ. Ștefan Za
rea, prodecan al Facultății de 
energetică de la Institutul po
litehnic „Gheorghe Gheorghlu- 

Dej''-București)
Foto : R. Cosiin
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• Teatrul de operă și balet î 
LOGODNA LA MINÄSTIRE — 
19,30. ,
@ Teatrul de stat de opereta t 
ȚARA SURTSULUI — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : DOAMNA 
LUI IEREMIA — 19,30, (sala Stu
dio) : TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.

• Peste zece mii de i

?

consultații intr-o zi

* Magna cum laudae

și 35 de ani la țara

® Boala

navetîsmului

Ar fi fost de domeniul absurdu
lui dorința ca în aceeași dimineață 
să fim prezenți la toate cele 218 
dispensare comunale din regiunea 
Argeș sau să asistăm la cele a- 
proximativ 10 300 de consultații pe 
care medicii acestor dispensare, 
în număr de 510, le dau, zilnic, 
populației din satele regiunii. Vi- 
zitînd Insă cîteva dintre aceste 
unități sanitare, ne-am putut face 
o imagine a vastei activități ce se 
desfășoară în mediul rural pentru 
apărarea sănătății oamenilor.

li
ii
L.

Prezență vie
A practica medicina la 

țară nu mai înseamnă, 
astăzi, un act de filantro
pie personală, de aposto
lat, ca pe vremea cînd 
doctorul Ulieru își scria 
tristele însemnări, ci o 
îndatorire cunoscută de 
medic de cum face primii 
pași pe porțile facultății. 
El știe că la absolvire i 
se va cere ca un anumit 
număr de ani, să-și prac
tice nobila profesiune în 
mediul sătesc, că statul 
a investit sume enorme 
pentru înființarea de noi 
dispensare, precum și 
pentru utilarea acestora 
cu tot ce este necesar 
desfășurării unei activi
tăți sanitare multilatera
le. Cînd ai la dispoziție, 
de la acul de siringă și 
pînă la autosalvare sau 
chiar avionul sanitar, 
cînd oamenii te înconjoa
ră cu respect, cînd auto
ritățile locale sînt obli
gate să-ți dea tot con
cursul — de ce te-ai duce 
cu inima strînsă într-o 
comună oarecare, fie ea 
cît de izolată ? Firește, la 
țară sînt condiții de via
ță aparte, în comparație 
cu cele de la oraș. Dar mai 
presus de toate este mi
siunea căreia i te-ai de
dicat, aceea de a apăra 
sănătatea celor din jurul 
tău. Pentru un medic, 
a-și iubi meseria, ca me
serie în sine, nu-i dea- 
juns. Pentru un medic, 
legea legilor este dragos
tea de oameni. Fără a- 
ceastă însușire, nu poate 
fi un medic adevărat, 
cum n-ar putea deveni 
nimeni virtuos al pianu
lui sau viorii neavînd u- 
reche muzicală.

Soții Cecilia și Ștefan 
Stanciu lucrează de șase 
ani la 
Nicolae 
patru

I-am
teze întîmplări mai sem
nificative din activitatea 
lor ca medici.

Orlești, Silvia și 
Stănescu — de 

ani la Ștefănești. 
rugat să ne rela-
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I La redacție continuă sa ne sosească scrisori în 
care cadre didactice și alți cititori iși exprimă 
părerea și fac propuneri privitoare la profilul 
viitoarelor licee de specialitate. Publicăm, mai 
jos, două dintre aceste scrisori.
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Specializare în timpul 
sau după absolvirea școlii?

în articolul „O verigă 
însemnată a învățămîntu- 
lui mediu de specialita
te', apărut în „Scînteia* 
nr. 6710, se fac referiri la 
modul de organizare a 
viitoarelor licee economi
ce, pornindu-se de la 
ideea că absolvenții a- 
cestor școli ar trebui spe
cializați pe următoarele 
direcții : contabili, planifi
catori și statisticieni pen
tru unitățile economice ; 
contabili planificatori și 
statisticieni pentru siste
mul financiar și de cre
dit ; merceologi pentru in
dustrie șl comerț. După 
părerea mea, aplicarea 
unei asemenea propuneri 
nu ar duce la rezultatul 
scontat, ci mai curînd la 
utilizarea cu un randa-

ment scăzut a timpului de 
școlarizare. Consider fi
resc ca întreaga perioa
dă pentru școlarizare să 
fie folosită pentru pregăti
rea de bază a viitorilor 
economiști, în direcția e- 
videnței, planificării, sta
tisticii, finanțelor, creditu
lui, merceologiei și a altor 
domenii cu caracter eco
nomic. în practică, aceste 
domenii se întrepătrund 
și își împrumută reciproc 
mijloacele de investigație. 
Obținerea unei speciali
zări în timpul școlarizării 
mi se pare greoaie nu nu
mai din pricină că elevul 
trebuie să-și însușească 
îndeosebi cunoștințe fun
damentale în pregătirea 
sa, dar și pentru că o

specializare propriu-zisă 
, nu poate fi aleasă decît 
după un contact mai în
delungat cu producția. 

Aceasta nu înseamnă că 
în alcătuirea planului de 
învățămînt al viitorului li
ceu economic nu trebuie 
să se țină seama de im
portanța practicii pentru 
elevi. Dimpotrivă, soco
tesc foarte necesar ca 
aceștia să execute prac
tică contabilă, incluzîndu- 
se aici și dobîndirea de
prinderilor de a folosi 
mașinile de scris și ma
șinile de calcul mecanic. 
După terminarea cursuri
lor și efectuarea practicii 
școlare, absolventul va fi 
repartizat în producție 
unde, în funcție de pregă
tirea dobîndită și de pre
ferințe, va putea să se 
specializeze într-o anumi
tă ramură economică. 
Cum anume ? Susținînd 
un examen riguros, teore-

tic și practic, în fața unor 
comisii formate din cadre 
didactice și specialiști din 
producție.

După ce vor fi obținut 
în acest mod specializa
rea, bineînțeles că viito
rii economiști au datoria 
să se perfecționeze mai 
departe. In acest scop, 
cred că ar fi foarte bine 
dacă, după modelul or
ganizării examenelor de 
grade didactice, s-ar in
stitui examene de grade și 
pentru activitatea econo
mică. Pentru tinerii econo
miști ar fi un stimulent 
puternic obținerea unor 
titluri cum sînt : contabil 
autorizat, contabil expert, 
economist planificator, e- 
conomist financiar, mer
ceolog șef șl altele.

Dan CĂȚOIU
contabil șef
al întreprinderii 
textile „Dacia“-București

h

? Teatrul de Comedie : RINOi 
ERII — 20.

® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : NIMIC NU SE 
PIERDE, DRAGUL MEU — 19,30, 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 
76 A) : CANIOTA — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : ANTIGONA șl ME- 
DEEA — 19 30, (sala Studio) x 
SCAUNELE - 20.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. : 
BILLY MINCINOSUL (în sala 
Teatrului Mic) — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : BĂIATUL ȘI VINTUL 
— 15; 17.
© Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZA.— 20, 
(sala Victoria) : CU MUZICA... E 
DE GLUMIT — 20. ■£,
® Ansamblul artistic al C.C.S. t 
MEREU MAI SUS — 20.
® Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

lise® ®«®«e
cu profil cooperatist

Prin dispensarele sătești din regiunea
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„Anul
un copil la 6—7 luni,, cu 
o greutate de numai 850 
de grame. Toată lumea, 
inclusiv părinții, erau 
convinși, că nu va trăi. 
I se și aprinseseră lumi
nările la cap. 
intrat 
gest a fost să sting lumi
nările. Zile în șir, îm
preună cu moașa și fel- 
ceriță, am vegheat fetița. 
Acum are un an și jumă
tate și cîntărește vreo 
douăsprezece kilograme".

Dr. Silvia Stănescu : 
„Un tînăr s-a accidentat, 
suferind un traumatism 
grav. Fără un tratament 
pe loc ar fi fost cu nepu
tință să reziste pînă la 
internarea sa la spital".

— Preocupări imedia
te ?

Stanciu : Să găsesc un 
local mai corespunzător 
pentru casa de naștere.

Stănescu : Să înființez, 
în cadrul dispensarului, 
un laborator de 
curente.

Nu înseamnă 
prezență vie ?

Un exemplu 
nant l-am întîlnit la Stîl
peni. Am ajuns la dispen
sar cam pe la jumătatea 
zilei. în cabinet ne-a în- 
tîmpinat o femeie în vîrs- 
tă, în halat alb, cu pri
virile puțin obosite. Fa
cem cunoștință.

— Dr. Marieta Ionescu. 
în dimineața aceea dă

duse 60 de consultații. 
Văzînd că ne miră o ase
menea cifră, 
cat.

— îmi vin 
cumscripțiile 
lilești, Mihăiești. Oame
nii s-au obișnuit cu mine; 
cum să le trîntesc ușa în 
nas ?

— Probabil că vă cu
nosc mai de mult.

— A, nu chiar așa de 
mult — ne răspunde, în 
glumă, tovarășa Ionescu.

Cecilia Stanciu : 
trecut s-a născut

Cină am 
în casă, primul

analize

aceasta

emoțlo-

ne-a expli-

și din cir- 
vecine, Bă-

Numai de vreo treizeci șl 
cinci de ani.

— Treizeci și cinci ?
— l-am împlinit anul 

acesta, de cînd, mă aflu la 
Stîlpeni...

Era prin 1930. Tînăra 
Marieta Ionescu își luase 
doctoratul în medicină și 
chirurgie. Teza și-o sus
ținuse cu „magna cum 
laudae“, în fața unei co
misii al cărei președinte 
era savantul Gh. Mari
nescu.

— Și cum de ați ajuns 
la Stîlpeni?

— Știam că va fi greu. 
Nespus de greu. Și am 
vrut să mă verific : sînt 
în stare de ceva ? N-am 
găsit nimic din ceea ce 
l-ar sta unui medic în a- 
jutor, mai ales când se 
află la începutul mese
riei. Doar bolnavi cu ne
miluita. Nimerisem toc
mai- în toiul unei epide
mii de scarlatină. Intr-un 
singur sat erau 130 de 
cazuri. Intr-o singură fa
milie din opt copii, patru 
erau în agonie la spital 
și trei acasă. Venisem cu 
gîndul să stau atîta timp 
cît voi realiza ceva, nici 
eu nu-mi dădeam seama 
precis ce anume, apoi să 
mă întorc în București, 
de unde eram de altfel. 
Insă, cunoscînd tragedia 
acestei familii am simțit 
că nu voi mai pleca. 
L-am convins și pe soțul 
meu, tot medic, să mă 
urmeze și ne-am stabilit 
aici. Mergeam din sat în 
sat, din casă în casă, dă
deam sfaturi medicale... 
Oamenii fugeau de doc
tor și a fost un chin pînă 
să izbutesc să mi-i apro
pii. In cinci-șase ani am 
reușit să fac dispensarul 
actual. Astăzi, pe lingă el 
mai funcționează un ca
binet stomatologic, două 
case de naștere, un punct 
sanitar. In afară de mine, 
mai lucrează aici șapte

cadre medico-sanitare, un 
dentist și un laborant. 
După cum vedeți, să tot 
faci medicină. De aceea, 
nici nu m-am îndurat să 
părăsesc meseria, deși 
sînt ieșită la pensie de 
un an.

Gîndindu-ne la epide
mia aceea de scarlatină, 
am întrebat-o care-i pro
centul actual de mortali
tate infantilă.

— Zero la sută. Am 
sectorizat tot terenul și 
unde găsesc un copil cu

cea mal simplă afecțiune 
îl iau sub supraveghere 
și-l tratez.

De cîteva ori pe săptă- 
mînă, locuitorii comunei 
Stîlpeni o văd pe docto
rița lor străbătînd cele 
șase sate pe bicicletă sau 
pe jos, îi dau binețe și 
chiar dacă nu-i doare ni
mic, o opresc să schimbe 
cîteva vorbe cu ea, să-i 
ceară un sfat care uneori 
n-are nici o legătură cu 
medicina. E doctorița lor 
în cel mai adine înțeles 
al cuvîntulul.

Ferestre întunecate
„Dispensarele sînt obli

gate să fie deschise și 
noaptea". Despre acest 
lucru am auzit la secția 
sanitară a regiunii și am 
constatat că se aplică la 
unitățile amintite mai sus. 
într-o seară, însă, ne ho- 
tărîm să mai facem un 
scurt raid. O apucăm spre 
Curtea de Argeș și ne o- 
prim în fața dispensaru
lui din Băiculești. Feres
trele întunecate. Pătrun
dem pe bîjbîite într-o 
curte întîmpinați de un 
cor de lătrături. Ne iese 
în cale o bătrînă care ne 
privește bănuitor.

— Pe cine căutați, mai
că?

— Pe cineva de la dis
pensar.

— Cu ce ocazie? ur
mează interogatoriul.

— Un caz de boală, in
ventăm noi.

— Acuma, noaptea? 
Cum o să mal fie cineva 
la dispensar, la ora asta? 
Doctorița e plecată, sani
tarii și felcerii s-or fi cul
cat...

— Și ce facem ?
— Mergeți în altă par

te, sau așteptați pînă di- ■ 
mineață. Noroc că s-au 
nimerit cîinii legați, de-

obicei îi ținem dezlegați ; 
v-ar fi sfîșiat...

în gînd, îi dăm drepta
te. Bine că măcar se lasă 
dispensarul, noaptea, în 
grija cîinilor, că altfel 
cine știe ce s-ar întîmpla. 
La întoarcere, spre Pitești 
oprim și la Merișani. À- 
ceeași situație. Aici barem 
locuiește în curtea dis
pensarului agentul sanitar 
Ion Postașu, care vrînd- 
nevrînd, face și de gardă. 
„Dar nu e obligatoriu“.

— Și ce se întîmplă în 
cazul unui accident ?

— Cel accidentat se in
teresează unde stă moașa, 
felcerul sau merge mal 
departe.

Vorba ceea : dacă are 
omul zile, pînă dimineața 
„mergînd mai departe“ a- 
junge și la București ; ce 
mai este nevoie de un 
prim-ajutor la dispensa
rele din Băiculești ori Me
rișani ?

Toate dispensarele sînt 
încadrate cu personal me
diu sanitar. Peste tot 
există posibilitatea să se

respecte orele de gardă în 
timpul nopții. Tovarășa 
Ionescu ne spunea că una 
dintre îndatoririle unui 
medic este și aceea de a 
îndruma și controla în
deaproape felul cum per
sonalul ajutător își înde
plinește sarcinile. Cum să 
te mai miri că la dispen
sarul din Valea Mare, ra
ionul Slatina, nu se asigu
ră nici o asistență medi
cală pe timp de noapte, 
cînd oficiantul sanitar 
Marin Plimbățoiu, nici 
ziua nu-și face datoria 
cum trebuie ? „Oricît ai fi 
de bolnav, dacă te duci la 
el acasă, iese nevastă-sa 
în poartă și spune că nu 
e. Se înființase un punct 
sanitar în satul Turia dat 
în grija sa. Insă cum nu 
s-a dus pe acolo, punctul 
s-ă autodesființat“.

Să fie numai Plimbă
țoiu de vină ? Credem că 
în aceeași măsură este 
răspunzătoare și medicul 
Maria Șerbu. Insă, pe
semne preocupată cu na
veta zilnică între Valea 
Mare și Slatina e firesc să 
nu-i rămînă timp sufi
cient pentru punerea la 
punct a treburilor dispen
sarului. Sesizări s-au pri
mit și din partea locuito
rilor din satul Ciunget, 
comuna Brezoi, unde a- 
gentul sanitar Ion Ureche 
aplică tratamente bolna
vilor în funcție de... ca
dourile pe care aceștia 1 
le fac.

Sînt practici care nu au 
nimic comun cu titlul de 
apărător al sănătății, iar 
organele sanitare au dato
ria să sancționeze cu as
prime orice abatere de la 
cele mai elementare legi 
medicale proprii orîndui- 
rii noastre.

I

După cum este știut ac
tivitatea cooperației 
consum în mediul 
tesc capătă^ o 
ploare sporită în 
menii ca: circulația mărfu
rilor, achizițiij^.producție, 
prestări de servicii pen
tru populație ețp. Cu toate 
că acest sectolfeste deser
vit de un anumit număr de 
cadre speci 
nile ce-i reviffișîn viitorii __ _____t_________ _

ani, potrivit .^{rectivelor pregătirea elevilor să fie 
Congresului 
partidului, 
pe lîngă alteÂ'ăsuri or
ganizatorice de continuă 
perfecționare, ^o preocu
pare sporită pentru pre
gătirea de ca^re cu cali
ficare medie Corespunză
toare. £

în articolele apărute 
pînă în prezent în coloa
nele ziarului „Scînteia* 
au fost publicate nume
roase propuneri și suges
tii referitoare la profilul 
viitorului liceu economic. 
Ele vor fi, fără îndoială, 
de un real folos în acțiu
nea de stabilire a planu
lui de învățămînt și a pro
gramelor viitoarelor școli 
cu profil economic. După 
părerea mea, s 
le făcute au 
pregătirea la 
prea general 
tabililor, 
statisticienilor și merceo
logilor, deoarece autorii 
lor nu țin seama în 
măsura cuvenită de sec
toarele economice unde 
vor lucra absolvenții, 
de specificul lor mai 
ales. E adevărat că siste
mul de organizare a eco
nomiei noastre are un ca
racter unitar. Cu toate 
acestea, în procesul de 
pregătire a cadrelor eco
nomice ar trebui să se 
țină seama, după părerea 
mea, în mod deosebit 
de caracterul particular 
și specific al diferitelor 
sectoare de specialitate.

Pe picior de plecare

de 
sâ- 

am- 
do-

lucra 
școlii, 
în or- 
dintre

unde tinerii vor 
după absolvirea 
Propun, așadar, ca 
ganszarea unora
viitoarele licee economi
ce să se țină seama și 
de nevoile de cadre ale 
cooperație! de consum. 
Durata studiilor în liceele 
cu asemenea profil ar 
urma să fie tot de 5 

ite, sarci- ani, ca și la celelalte li
cee de specialitate, iar

IX-lea al
■ necesară,

sugestii- 
în vedere 
un nivel 
a con- 

planlficatorilor.

axată tot pe cele trei di
recții amintite și în alte 
articole, dar în proporții
le următoare : 36—37 la 
sută din totalul orelor de 
învățămînt să fie reparti
zate pregătirii de cultură 
generală, 38—39 la sută 
— pregătirii de speciali
tate și circa 25 la sută din 
numărul orelor să se a- 
fecteze practicii în unită
țile cooperatiste.

Firește, programul disci
plinelor de cultură ge
nerală nu poate diferi 
prea mult de al celorlalte 
licee de specialitate ; în 
schimb, în cadrul predării 
disciplinelor de speciali
tate consider necesar să 
se pună accent pe preda
rea cunoștințelor referi
toare la activitatea coo
perației de consum : or
ganizarea activității coo
perației de consum și teh
nica comerțului coopera
tist, finanțarea și autofi
nanțarea (formarea și fo
losirea fondurilor proprii), 
planul de conturi aplicat 
în cooperația de consum, 
normele privind relațiile 
de decontare între unități
le cooperației de consum, 
probleme de plan, mun
că și salarii etc.

prof. Mihai VASILE, 
șeful serviciului 
de învățămînt 
la Uniunea Centrală 
a Cooperativelor 

de Consum „Centrocoop“

:;z£i

S-a sculat vesel, s-a frecat la 
ochi și în dulcea buimăceală a 
ceasului dintre trezie și somn le-a 
tras cîteva zeci de chitanțe tuturor 
locatarilor de pe strada visată. Nu 
era încă desmeticit bine cînd înce
puse a bate pe la porți cu cereri 
de bani, fiindcă altminteri ar fi ob
servat că cișmelele pieriseră o dată 
cu iazmele nopții, sau că, de fapt, 
nici nu apucaseră să se ivească 
din pămînt.

După-amiază însă, cîntecele au 
încetat șl glasuri neliniștite au în
ceput să se întrebe : cum avem 
apă dacă n-avem ?

Pentru că, îngropată frumos și 
definitiv, conducta nu scotea pe ni
căieri nici măcar un capăt, așa, 
ca să mai fie văzută cît de cît.

Intr-una din nopțile calde și în
stelate ale verii anului 1963, func
ționarul I.C.A.B. care încasează 
taxele pe consumul de apă a vi
sat că în strada Alexandru An
ghel au răsărit din doi în doi me
tri cișmele. Stăteau rînduite cum se 
cuvine, sorbind din conductă apa 
și împărțind-o cu dărnicie lelițelor 
cu șorțuri suflecate și căldări 
emailate.

*
' Locuitorii care așteptau de un an 

să li se pună și robinete avuseseră 
o noapte rea, nu erau prea veseli 
și vreo cîțiva au început să-l ocă- 
rască pe visătorul funcționar : pe 
ce să plătim bani dacă nu consu
măm apă ? Nu mă privește, a 
răspuns acesta senin, la mine ați 
devenit platnici din clipa cînd vi 
s-a dat țeava în funcțiune.

Locuitorii străzii Alexandru An
ghel au aflat astfel cîteva date noi 
ale universului necuprins : 1) a da 
în funcțiune o conductă înseamnă 
a deschide un chitanțier nou ; 2) 
cișmele dacă visezi, bani de po
mană ai să plătești.

Problema o pornise pe apa Sîm- 
betei.

Cîțiva datornici s-au înfățișat la
I.C.A.B. într-una din zilele ploioase

ale toamnei anului 1964. Aici însă 
nu se visa noaptea ; ziua, în amia
za mare, plutea în aer nu știu ce 
dulce nălucire. Mai mulți oameni 
de bine, funcționari de nădejde, su- 
rîzători și afabili, explicau pe la 
diverse ghișee cetățenilor că deșt 
fîntînlle, cișmelele, robinetele n-au 
fost zămislite încă, este bine ca ei 
să achite taxele de consum din 
timp, pentru ca atunci cînd vor că
păta în sfîrșlt puțuri și izvoare cas
nice, să nu aibă restanțe. E exact 
ca șl cum copiilor nenăscuți li s-ar 
percepe o taxă de celibat în even
tualitatea că nu se vor căsători la 
vremea cuvenită.

Cînd unul dintre oameni s-a în
tors din ușă ca să întrebe dacă 
vor avea vreodată apă la robinete, 
1 s-a răspuns cu același surîs fe
ricit : nu acesta e principalul.»

*
Și a venit Iarna anului 1965. Ce

tățenii de pe strada Alexandru 
Anghel sînt la zl cu plata apei. 
Din cînd în cînd, cîte unul pune 
urechea pe pămîntul înghețat și 
ascultă freamătul valurilor din 
conducta subpămînteană. Iar la 
I.C.A.B., într-un birou cald, funcțio
narii dormitează și visează că pe 
ramurile tuturor copacilor lumii în 
loc de frunze au crescut chitanțe.

Nimeni nu pretinde 
unui medie să stea două
zeci și patru de ore din 
douăzeci și patru, în dis
pensar. Dar lipsa de sta
bilitate, privirile ațintite 
pe mersul trenurilor sau 
autobuzelor (să nu cumva 
să pierzi ora plecării), 
creează greutăți în buna 
desfășurare a unei unități 
sanitare rurale, generează 
lipsuri și, lucru cu mult 
mai grav, se pot ivi întîm
plări neprevăzute care să 
coste vieți omenești.

— Avem 
rioase cu 
mulți din
circumscripție din 
ionul nostru pleacă zil
nic spre București sau în 
altă parte — ne spune to
varășul Nicolae Pet- 
cu, președintele Sfatului 
popular raional Găești.

— Care o fi cauza ?
— Unora le vine greu 

să se despartă de atmo
sfera orașelor. O cauză 
este și aceea că nu în 
toate comunele am putut 
asigura pentru toți con
diții convenabile de lo
cuit.

Să fie, într-adevăr, o 
greutate pentru o comună 
a satisface această cerin-

necazuri se- 
navetismul ; 
medicii de 

ra-

tă unul medic sau doi? 
Sau este vorba mai degra
bă de nepăsare, de un mod 
de a privi prezenta inte
lectualului venit în spri
jinul satului, ca pe o be
lea în plus ? Nu sînt puți
ne cazurile cînd sfaturile 
populare comunale îi lasă 
pe acești oameni să se 
descurce cum pot.

Dr. Emil Ștefănescu, șe
ful secției sanitare și de 
prevederi sociale a regiu
nii ne arăta, în legătură 
cu excesul de navetism, 
că s-au instituit controa
le, s-au aplicat și sanc
țiuni. Nu-i rău. Dar re
zultatele ar fi și mai mul
țumitoare dacă asemenea 
măsuri s-ar îmbina cu o 
grijă susținută pentru 
condițiile de viață ce tre
buie să li se asigure me
dicilor.

*

în tabloul satului de as
tăzi, dispensarul și perso
nalul medico-sanitar ocu
pă o poziție de seamă. De 
aceea, a le sprijini activi
tatea din toate punctele 
de vedere este o îndatori
re de cinste 
pundere.

și de răs-
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La gospodăria de stal 30 Decembrie se re
coltează roșii din sera întinsă pe 8 hectare

f

© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop : Sala Palatului
(seria de bilete 1516 — orele 19,30), 
Luceafărul — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30, Festival — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,15, Fero
viar — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
19,15; 21,30, Excelsior — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Melodia — 
8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30, Modern — 9; 11; 13; 15; 17; 
19,15; 21,30.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Pa
tria - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, București - 9; 11; 13; 15; 17: 
19; 21 (la ambele completare La 
carnaval), Grivița (completare 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Maramureș)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
® ULTIMA VACANȚA : Repu
blica — 9: 11; 13; 15; 17; 19; 21,
Capitol — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
Flamura (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat 
în regiunea Maramureș) t—? 9,15; 
11,30; 13 45; 16; 18,15: 20,30. '
© DUMINICĂ LA NEW YÖRK X 
Victoria — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; Bucegi — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Miorița — 9,45: 
12; 14,15; 16,30: 18,45; 21.
0 BOCCELUȚA : Central (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ma
ramureș) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19:
21.15, Floreasca (completare Sport 
nr. 5/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Lumina (completare Vezi 
rîndunelele se duc) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21, Buzeștl (com
pletare Calitate în cantitate in
dustrială) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Tomls (completare 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Cluj) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Volga 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Maramureș) — 8,45; 11,15; 13,30;
16: 18,30; 21. , ..

SAMBA: "Union — 10; 12,30; 
15,30; 18, 20,30. Flacăra — 10; 15,30; 
18; 20,30 (la ambele completarea 
A cui e vina ?).
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
© ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Dacia —
9.30 — 14 în continuare; 16,15; 
18,30; 20,45, Vltan - 11; 16; 18,15;
20.30 (la toate completarea Prima 
zi).
® ANIMALELE — CAMPIONUL: 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Giulești - 10; 12,30; 15,30; 18;
20,30.
© CĂLĂTORIE IN JURUL PA- 
MINTULUI : Cultural (comple
tare Sport nr. 5/1965) — 10,30; 
15,30; 18; 20,30.
© CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Crîngași (completare Calitate In 
cantitate industrială) — 16; 18,15; 
20,30.
O PINA LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Unirea 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj) - 16; 18,15; 20,30.
o FURTUNA DEASUPRA ASIEI: 
Munca (completare Universuri 
picturale) — 14; 16: 18,15; 20,30.
O DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Popular
(completare Sport nr. 5/1965) — 
16; 18,30; 21.
© CARTOUCHE — cinemascop : 
Arta — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
© cei mai frumoși ani — 
cinemascop : Moșilor (completare 
Ceramica din Oboga) — 15,30; 18; 
20,30).
© JUDEX : Cosmos (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor)
— 15,45; 18; 20,15.
0 CAMERA IN FORMĂ DE „L“t 
Viitorul — 15,30; 18: 20.30.
© RUNDA 6 : Colentina (comple
tare Suită bănățeană) — 15,30; 
17,45; 20.
© UNCHIUL MEU: Rahova (com
pletare Pionieria nr. 5/1965) 
15,30: 18; 20.30. ~
0 ȘOFERII IADULUI : Prog .ÖSU1 
(completare Călătorie în para-, 
disul păsărilor) — 15,30; 18; 20,30. 
0 LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Lira (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Cluj) — 10,30; 15; 
17,45: 20,30.
0 CARTIERUL VESELIEI : Dru
mul Sării — 15; 17,30; 20.
0 CĂPITANUL ZERO — cine
mascop : Ferentari (completare 
Vezi rîndunelele se duc) — 16; 
18,15: 20,30.
0 CINEVA ACOLO SUS MÄ 
IUBEȘTE : Cotroceni (completare 
Știați că...) — 13.45; 16,15; 18,45;
21.15.
© CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Pacea — 15.30; 18; 20,30.

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut în general călduroasă, cu 
cerul variabil. Innorări mai ac
centuate s-au produs dimineața 
în nord-vestul țării, unde Izolat 
a plouat slab. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul vestic cu 
intensificări pînă la tare în nor
dul Moldovei. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 4 grade la Toplița șl 
17 grade la Rm. Sărat. Tecuci, 
Măicăneștl șl Mangalia. In Bucu' 
rești : Vremea a fost în general 
călduroasă cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat potrivit din secto
rul vestic. Temperatura maximă 
a atins 14 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 24, 25 șl 26 no
iembrie. In țară : Vremea conti
nuă să se răcească. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Va nin
ge local, mai frecvent în estul 
țării. Vînt potrivit cu unele in
tensificări din sectorul nord-es- 
tic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și. zero 
grade, izolat mai coborîte. iar 
maximele între minus 5 și plus 
5 grade. Ceată locală. In Bucu-, 
rești : Vremea continuă să se 
răcească. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Ninsoare slabă. 
Temperatura aerului în scădere.
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temelia trainică a creșterii puterii economice 
a cooperativei agricole, a bunăstării membrilor ei

Nimic nu-i mai convingător 
decît viața. In lupta zbuciumată 
cu existența, tn condițiile lumii 
vechi, cînd fiecare trebuia să a- 
puce de unde putea, cum putea 
ți cit putea, străbunii noștri, din 
generație tn generație, trudind 
0 chibzuind la acoperirea nevoi
lor zilnice, imediate, dar ?i la a- 
sigurarea zilei de mîine, au îmbo
gățit tezaurul nostru folcloric nu 
numai cu frumusețile lui spiri
tuale, dar și cu principii practice, 
formulate „spiritual" ca acest 
proverb care ar putea servi drept 
motto acestei pagini : „Nechibzui
tul tale copacul ca să-I mănînce ro
dul". Cu atît mai lesne cu cit co
pacul e al tuturor și e știut că a- 
colo unde delimitarea socialistă 
de „al meu", cu „al nostru", ne
convertită psihologic în folosul 
spiritului colectiv, dă naștere la 
îmbulzeală individualistă, în dau
na însăși a individualității. Nu

mai adevărata chibzuință gospo
dărească și simțul perspectivei, 
al devenirii, își poate spune aici 
cuvîntul și viața l-a spus din plin 
și convingător pentru fiecare.

Experiența celor mai bune 
cooperative agricole de producție, 
care s-au dezvoltat armonios, de 
la an la an, au demonstrat și de
monstrează fără putință de tăga
dă, tocmai acest principiu funda
mental al spiritului gospodăresc, 
de echilibru al repartiției veni
turilor .între azi și mîine, între 
răsplata socialistă a muncii și 
fondul de acumulare, care se răs- 
frînge ‘ nemijlocit în folosul ob- 
ștei, prin întărirea bazei econo
mice, care nu se poate concepe 
decît prin îngrijirea pomului, să 
dea roade tot mai bogate an de 
an, asigurînd dezvoltarea viitoa
re, neîncetat, spre rodnicia între
gii grădini, pentru folosul tutu
ror.

Alecu IVAN GHILIA

Solicitafi de ziarul nostru dțiva președinți de cooperative 
agricole ne-au relatat din experiența unităților pe care le 
conduc In ce privește dezvoltarea continuă a averii obștești

CA DOI GEMENI
Petru FENEȘI, 

președintele cooperativei agricole Tomnatic-Banat

Membrii cooperativei 
noastre s-au convins, în 
cursul anilor că, de crește- 

Irea fondului de acumulări, 
de sporirea avutului obștesc 
depinde dezvoltarea tutu
ror ramurilor, obținerea u- 
nor venituri mari și în cele 
din urmă creșterea bună
stării cooperatorilor. Fon
durile de acumulare sînt 
ca doi frați gemeni, care 
cresc în măsură egală. Și 
într-adevăr, cu cît acumu
lările sînt mai mari, în mod 
corespunzător sporesc și 
veniturile. Rezultatele pe 
care le-am obținut sînt 
deosebit de convingătoare.

Ele au fost înfăflșato șl în 
Raportul prezentat la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R., ceea ce constituie o 
mîndrie pentru membrii 
cooperativei agricole din 
Tomnatic.

Tn cele ce urmează vreau 
să arăt cum au crescut fon
durile de acumulări în 
cooperativa noastră agrico
lă. Reparfizînd în fiecare 
an circa două milioane lei 
la fondul de acumulare, a- 
vuful obștesc a crescut sim- 
fifor. Valoarea lui, rapor
tată la suta de hectare, a 
sporit de la 613 000 lei în 
1962 la 880 000 în 1964. La

»fîrșlful acestui an va ajun
ge la circa 1 milion de lei.

Alocarea unor sume im
portante la fondul de acu
mulare nu este încă fotul. 
Trebuie urmărită folosirea 
lor cît mai judicioasă pen
tru a se realiza o creștere 
corespunzătoare a produc
ției. Noi am făcut Investiții 
importante pentru dezvol
tarea irigațiilor, ridicarea de 
construcții zootehnice, pro
curarea de animale de re
producție, amenajări de 
răsadnițe destinate legumi- 
culfurii și altele. Folosite în 
scopuri direct productive, 
fondurile destinate acumu
lării au contribuit la spori
rea producției vegetale și 
animale. Voi arăta numai 
cum au crescut veniturile 
în două ramuri de produc
ție importante ale coopera
tivei noastre. Tn leguml-

culfură, ca urmare a extin
derii irigațiilor și a cultivă
rii de legume timpurii, ve
nitul bănesc de la 1 700 000 
lei în 1962 a ajuns la 
5 800 000 lei tn 1964. în 
zootehnie, veniturile au 
sporit de la 1 600 000 lei în 
1962 la 1 800 000 în 1964, 
iar în 1965 vor depăși două 
milioane de lei. Că dez
voltarea avutului obștesc a 
mers mînă în mînă cu spo
rirea veniturilor se vede șl 
din următoarele cifre. înca
sările cooperativei noastre 
au fost de 5 600 000 lei în 
1962, 12 327 000 lei în 1964, 
iar în acest an vor fi de 
circa 13 milioane lei.

Pentru a obține rezultate 
și mai bune, noi vom con
tinua să acordăm toată a- 
tentia dezvoltării averii ob
ștești.

IZVOR NESECAT

UN ECHILIBRU NECESAR• o-

Prin documentele ple
narei din 11—12 noiembrie 
a C.C. al P.C.R. cu pri
vire la îmbunătățirea con
ducerii și planificării a- 
griculturiL s-a subliniat 
că singura cale de spori
re a producției și produc
tivității muncii este apli
carea pe scară largă a ști
inței și tehnicii înaintate, 
folosirea mijloacelor de 
muncă moderne — meca
nizare, chimizare, irigații 
— care să influențeze în
tr-o măsură tot mai mare 
factorii naturali de care 
depinde procesul produc
ției agricole.

Obținerea unor produc
ții vegetale șl animale ri
dicate depinde în mare 
măsură de crearea unei 
puternice baze tehnico- 
materiale a agriculturii, 
necesitate obiectivă în 
condițiile dezvoltării ști
inței șl tehnicii actuale. 
După cum este cunoscut, 
cerințele unei agriculturi 
intensive impun un grad 
înalt de mecanizare a 
muncilor agricole, extin
derea chimizării șl a iri
gațiilor, asigurarea în con
diții bune a mijloacelor de 
transport, de prelucrare și 
de depozitare a produselor.

în legătură cu activita
tea cooperativelor agrico
le de producție, în docu
mentele plenarei s-a scos 
kt evidentă faptul că, dez- 
vôltarea acestora depinde 
de creșterea bazei tehni- 
co-materiale a fiecărei co
operative agricole, de spo
rirea averii obștești — te
melia trainică a creșterii 
puterii economice șl a bu
nei stări a membrilor săi. 
Creșterea bazei tehnico- 
materiale și a averii ob
ștești se poate realiza nu
mai prin sporirea continuă 
a acumulărilor și efectua
rea unui volum cît mal 
mare de investiții necesa
re dezvoltării producției.

Acele cooperative agri
cole care au repartizat, an 
de an, fonduri importante 
pentru dezvoltarea mijloa- 
célor de producție, mări
rea efectivelor de anima
le pentru plantarea de noi 
suprafețe de vii și pomi 
etc., au obținut venituri 
sporite, care au contribuit 
la creșterea rentabilității a- 
cestor unități și a nivelu
lui de trai a membrilor co
operatori.

Ca urmare a acumulări
lor făcute și a sprijinului 
primit din partea statului 
în credite pentru investiții 
un număr din ce în ce 
mai mare de cooperative 
au reușit să realizeze ve
nituri sporite, fapt ce s-a 
reflectat în creșterea valo
rii totale a zilei-muncă. 
Astfel, cooperativa agrico
lă Chirnogi, raionul Ne
gru-Vodă a realizat în a- 
nul 1963 venituri bănești 
mai mari decît în anul

Ing. agr. Sergiu VREJBA 
vicepreședinte Banca Națională

cu 60 la sută, 
făcut ca valoa- 
a zilei-muncă 
de la 30 Iei în

să

în

1962 cu 40 la sută, iar în 
anul 1964 
ceea ce a 
rea totală 
să crească
1962 la 42 lei în 1964, res
pectiv cu 40 la sută. La a- 
ceasta a contribuit desigur 
și creșterea continuă a 
producției medii la hectar, 
care în anul 1964 a ajuns 
la 2 276 kg grîu șl secară 
și 3 500 kg la porumb. 
Cooperativa agricolă
Gherghița, raionul Plo
iești a realizat în anul 
1964 față de 1962 venituri 
bănești mai mari cu 90 la 
sută, ceea ce a permis 
plătească 37 lei la o zi- 
muncă, față de 23 lei 
1962.

Aceste exemple și mul
te altele demonstrează că 
singura cale de creștere a 
bunăstării țărănimii este 
sporirea continuă a veni
turilor care permite efec
tuarea unui volum cît mal 
mare de investiții pentru 
dezvoltarea producției. în 
ultimii ani (1963—1964) a- 
verea obștească a coope
rativelor agricole raporta
tă la 100 ha a crescut cu 
peste 36 la sută, din care 
valoarea mijloacelor fixe 
cu 28 la sută.

în raportul 
de tovarășul 
Ceaușescu se 
necesitatea ca în 
cooperativă să se 
lească în viitor un raport 
cît mai 
dul de 
dul de 
permită 
tă, creșterea continuă 

prezentat
Nicolae 

subliniază 
fiecare 
stabi-

rațional între fon- 
acumulare și fon- 
consum care să 
reproducția lărgi- 

a 
averii obștești și ridicarea 
nivelului de viață al coo
perativelor.

Avînd în vedere expe
riența cooperativelor a- 
gricole, plenara a arătat 
că, în funcție de dezvolta
rea fiecărei unități, de ce
rințele producției, este in
dicat ca fondul de acumu
lare să se fixeze între 18 
și 25 la sută din valoarea 
producției nete, iar fondul 
de consum între 75 și 82 
la sută. Procedînd astfel, 
se vor putea asigura fon
durile necesare dezvoltării 
bazei tehnice de care de
pinde, în bună măsură, 
creșterea rentabilității și 
productivității muncii în 
agricultură.

în ultimii doi ani fondul 
de bază din cooperative
le agricole de producție a 
crescut cu 50 la sută, a- 
ceasta ca urmare a reține
rilor din veniturile în bani 
și în natură, a valorii 
prăsilei și creșterii în gre
utate a animalelor și a 
acumulărilor in clădiri, 
construcții speciale, ma-

șlnl șl unelte agricole, 
mijloace de transport, in
ventar gospodăresc și 
plantații. Astfel, la coope
rativa agricolă Chirnogi, 
raionul Negru-Vodă fon
dul de bază a crescut la 
100 de ha în anii 1963— 
1964 cu aproape 55 la su
tă față de anul 1962, în 
special pe seama rețineri
lor din veniturile în bani 
și tn natură. La cooperati
va agricolă Gh. Doja din

O dată cu consiliile de 
conducere, în cooperative
le agricole se aleg și co
misiile de revizie. Aces
tea au un rol deosebit de 
important în desfășurarea 
normală a activității coo
perativelor agricole și în
deosebi în ce privește a- 
părarea și dezvoltarea a- 
vutului obștesc, în preve
nirea unor abateri de or
din financiar, remedierea 
unor deficiențe organiza- 
torice-gospodărești, co
rectarea unor operații 
greșite în evidența conta
bilă și financiară etc. 
Prin controalele preventi
ve se preîntîmpină păgu- 
birea avutului obștesc, 
cheltuielile neeconomicoa- 
se, asigurîndu-se astfel 
utilizarea cît mai eficien
tă a fondurilor bănești, 
în Rezoluția Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 11—12 no
iembrie 1965, se prevede 
necesitatea sporirii răs
punderii consiliilor da 
conducere ale cooperati
velor agricole în gospo
dărirea avutului obștesc.

Comisiile de revizie din 
cooperativele agricole din 
regiunea Dobrogea au a- 
cumulat în decursul ani
lor o experiență bogată în 
activitatea de control și 
revizie. Sînt nenumărate 
situațiile cînd, intervenind 
operativ, au găsit cauzele 
care făceau ca într-unul 
sau altul din sectoarele de 
producție, activitatea să 
fie frînată. Comisia de re
vizie de la cooperativa 
agricolă Independența a 
sesizat la un moment dat 
că din sectorul zootehnic 
se obțin venituri mici și 
nu pe măsura posibilități
lor. Cîteva 
membri 
făcut o 
meinică 
me de 
văzut cu 
că nu se realizaseră efec
tivele la unele specii, iar 
în prima jumătate a aces
tui an mortalitatea la a- 
nimale a fost ridicată. 
Cantitățile de lînă, lapte 
și alte produse planificate 

zile, cei trei 
al comisiei au 

verificare te- 
a fiecărei fer- 

animale. Au 
acest prilej

raionul Slobozia creșterea: 
fondului de bază este de 
aproape 60 la sută. Spori
rea aoumulărilor care au 
determinat mărirea valorii 
fondului de bază într-o 
proporție însemnată s-a 
realizat și în multe alte 
cooperative, ceea ce le-a 
permis să dezvolte pro
ducția șl să obțină veni
turi din ce în ce mal mari.

Ținînd seama de indica
țiile plenarei ca 
de acumulare să reprezin
te între 18 șl 25 la sută 
din valoarea 
nete, adică din 
tea veniturilor bănești șl

fondul

producției 
totalita-

nu s-au realizat, iar ani
malele valorificate erau 
încadrate într-o valoare 
mică din cauză că erau 
într-o stare de întreținere 
slabă. Comisia de revizie 
nu s-a mulțumit numai 
cu consemnarea de date,

Răspunderea
comisiei de revizie
ci a descoperit că lipsu
rile se datoresc faptului 
că brigadierii și îngriji
torii nu acordă suficientă 
atenție îngrijirii și fura
jării etc. Cele constatate 
cu ocazia controlului, au 
fost puse în discuția con
siliului de conducere al 
cooperativei și în dezba
terea adunării generale, 
unde au fost prevăzute o 
serie de măsuri menite să 
ducă la înlăturarea defi
ciențelor. Iată și alt caz. 
La cooperativa agricolă 
Stupina, comisia de revi
zie a constatat că tinere
tul bovin se livrează sub 
greutatea admisă de 220 
kg, din care cauză coope
rativa a pierdut mii de 
lei. în același timp, peste 
200 oi bătrîne erau ținute 
în turmă. Toate acestea 
au fost aduse la cunoștin
ța consiliului de condu
cere, pentru a se lua mă
surile cuvenite. Comisiile 
de revizie de Ia coopera
tivele agricole din Lanu
rile, Pecineaga, Comana și 
altele au controlat în ne
numărate rînduri cum se

în natură, mal puțin chel
tuielile de producție, este 
necesar ca, în viitorii ani, 

■ ,i cooperativele agricole cu 
sprijinul uniunilor coope
ratiste, a consiliilor agri
cole și a unităților Băncii 
Naționale, să stabilească, 
încă de la întocmirea pla
nurilor de producjie 
nanciare, în mod cît 
real, posibilitățile de 
fere a producției șl a 
turilor, cheltuielile 
necesare pentru realizarea 
sarcinilor de producție pre
văzute, obiectivele de In
vestiții necesare, nivelul de 
retribuire a muncii, precum 
și celelalte obligații care Ie 
au.

Cooperativele agricole 
care au condiții pentru 
dezvoltarea într-un ritm 
mal intens a producției, 
însă fondurile proprii nu

șl fi- 
mal 

creș- 
venl- 
sfrlcf

realizează planul de pro
ducție, contractele înche
iate cu statul etc.

Cîmpul de activitate al 
comisiilor de revizie în 
cooperativele agricole de 
producție este vast. Acolo 
unde membrii acestora au

activat tot timpul anului, 
manifestînd o grijă per
manentă pentru păstrarea 
avutului obștesc, nu s-au 
întîmplat abuzuri sau 
greșeli în gospodărirea 
fondurilor obștești.

„Este averea noastră, a 
tuturor — ne spunea Ale
xandru Secuiu, din comi
sia de revizie a cooperati
vei de producție Toprai- 
sar — și trebuie să ve
ghem pentru păstrarea și 
mărirea ei. La reviziile pe 
care le-am efectuat am 
avut în vedere activitatea 
economică-financiară a 
cooperativei sub toate as
pectele : inventarierea bu
nurilor, felul cum se în
deplinește planul de pro
ducție, cum se fac înre
gistrările de intrare și ie
șire a diferitelor materi
ale și bani etc. Și, încă 
un lucru de care nu am 
uitat niciodată : am anali
zat felul cum consiliul de 
conducere a ținut sau nu 
seama, punct cu punct, de 
propunerile făcute de noi 
tn planul de măsuri în- 

le permit să efectueze un 
volum mai mare de inves
tiții, pot apela la credite
le pe termen lung din par
tea statului. Trebuie însă 
avut tn vedere ca obiecti
vele de investiții prevăzu
te, să aibă condiții de exe
cutare, eficiență economi
că pentru a asigura atît 
creșterea producției și a 
veniturilor, cît și restitui
rea la timp a creditelor.

O atenție deosebită ur
mează să se acorde înzes
trării cooperativelor cu 
mașini care să permi
tă mecanizarea într-o mă
sură cît mai mare a u- 
nor lucrări agricole pe 
care nu le execută stațiu
nile de mașini și tractoa
re, extinderea Irigațiilor, 
a plantațiilor de vii șl 
pomi, a legumiculturii, 
precum șl dezvoltarea și 

tocmit la reviziile anteri
oare. De la începutul anu
lui, de pildă, se înregis
trase o mare sumă debi
toare de la diferite între
prinderi, cooperatori etc. 
Am propus să fie încasate 
sumele datorate coopera
tivei. La următoarea revi
zie acestea scăzuseră mult, 
iar în prezent soldul de
bitor al unității noastre 
este de numai 9 000 lei".

Un mare ajutor în acti
vitatea comisiilor de re
vizie din cooperativele a- 
gricole îl dau inspectorii 
de teren ai filialelor Băn
cii Naționale. Avînd pre
gătirea necesară ei cunosc 
metodologia reviziei și 
împreună cu membrii co
misiei, în urma unor ana
lize profunde, pot inter
preta și aprecia mai bine 
diferite fenomene econo
mice ce se ivesc într-o 
unitate sau alta.

„Cei 13 inspectori ai 
băncii din raionul nostru 
au fost repartizați pe gru
pe de cîte 2-3 cooperative 
agricole — ne spunea to
varășul Valeriu Georges
cu, directorul Băncii Na
tionale, filiala Negru Vo
dă. De la 1 iulie, fiecare 
unitate a fost revizuită de 
către comisia de revizie, 
împreună cu inspectorul 
băncii, o dată sau de două 
ori, iar acțiunea este în 
curs de desfășurare. Vrem 
ca pînă la revizia de fond 
de la sfîrșitul anului să 
fie puse la punct actele 
contabile, să existe o evi
dență clară asupra bunu
rilor și fondurilor fiecărei 
unități".

într-o serie de coope
rative agricole de produc
ție din regiune sînt însă 
și comisii de revizie care, 
neîntelegîndu-și rolul, au 
desfășurat o activitate 
slabă, nu au avut conti
nuitate în muncă tot 
timpul anului. La coope
rativa agricolă 2 Măi au 
fost sustrase materiale, 
unelte de lucru și alte 
bunuri în valoare de 
18 612 lei. Lipsuri în ges
tiune s-au găsit și la coo- 

mecanizarea sectorului 
zootehnic. La stabilirea o- 
biectivelor de investiții în 
viitorii ani, trebuie să se 
aibă în vedere că prin în
ființarea uniunilor coopera
tiste, se vor organiza șl I- 
nifia unele acfiunl comuna 
ale cooperativelor pentru 
executarea unor lucrări de 
Irigații, desecări, îndigu
iri, combaterea eroziunii so
lului etc.

Pentru a se realiza un 
echilibru în activitatea e- 
conomico-financiară a co
operativelor, este necesar 
ca, în cursul anului, con
ducerile acestor unități să 
analizeze posibilitățile de ■ 
realizare a producției și a 
veniturilor și să urmă
rească modul de repartiza
re a veniturilor intre fon
dul de consum și cel de a- 
cumulare.

perativele agricole Coroa
na, Mireasa, Piatra, Do- 
robanțu, Seimenii Mici și 
altele. Acestea se dato
resc, în mare măsură, fap
tului că, în unitățile a- 
mintite, în prima jumăta
te a anului, nu s-a făcut 
nici o revizie. în condi
țiile lipsei de control, în 
unele cooperative agrico
le au loc diferite abuzuri. 
La cooperativa agricolă 
Vîrtop, de pildă, contabi
lul șef Duță Florea și-a 
atribuit un mare număr 
de zile-muncă în plus, iar 
la cooperativa Biruința, 
brigadierii au fost pre- 
miați cu diferite obiecte 
din fondurile de produc
ție. Dacă reviziile ar fi 
fost făcute la timp, sesi- 
zîndu-se din vreme gre
șelile, desigur că aceste 
abateri puteau fi preve
nite, consiliile de condu
cere ar fi lucrat cu mal 
multă atenție.

De mare însemnătate 
este ca reviziile pe care 
comisiile le efectuează să 
nu rămînă simple consta
tări notate pe hîrtie. Ele 
trebuie supuse în discuția 
adunărilor generale pen
tru a putea fi luate hotă- 
rîri. Ion Lupescu, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole Biruința, tărăgă
nează de multă vreme pu
nerea în aplicare a hotă- 
rîrii adunării generale cu 
privire la recuperarea u- 
nor importante sume de 
bani renrezentînd valoa
rea produselor sustrase 
din cooperativă. Consiliile 
agricole și organele Băn
cii Naționale au datoria 
să acorde mai mult spri
jin cooperativelor agrico
le în efectuarea unor ana
lize profunde privind fe
lul cum s-a îndeplinit 
planul de venituri și chel
tuieli. să ajute comisiile 
de revizie pentru a-și îm
bunătăți activitatea în 
sconul întăririi și dezvol
tării continue a 
obștesc.

avutului

Mihai 
co res p.

VASILE
„Scînteii

Ion NEGOIȚA, 
președintei» cooperativei agricole Pechea-Galafi

Șl experiența coopera
tivei noastre agricole de
monstrează câ singura 
cale de asigurare a creș
terii bunăstării țărănimii 
este sporirea continuă a 
acumulărilor, efectuarea 
unul volum cît mai mare 
de investiții pentru nevoi
le dezvoltării producției.

La înființarea coopera
tivei, cu peste 16 ani în 
urmă, bazîndu-ne doar 
pe cultura plantelor de 
cîmp, nu reușeam să ne 
dezvoltăm suficient pro
ducția. Pe atunci valoa
rea zilei-muncă nu depă
șea 12—16 lei. Începînd 
cu anul 1959 statul ne-a 
acordat credite însemna
te cu care ne-am dezvol
tat sectorul zootehnic, am 
început terasarea dealu
rilor și plantarea lor cu 
viță de vie. în perioada 
anilor 1959—1963, de e- 
xemplu, am cumpărat 180 
vaci cu lapte, am plantat 
75 ha cu viță de vie, con
struind, totodată, două 
grajduri de cîte 240—280 
capete taurine fiecare. Pe 
lingă creditele primite de 
la stat, am investit impor
tante sume de bani din 
acumulările noastre pro
prii. Numai pentru desfun
darea terenului și plan
tarea vițel de vie am re
partizat din fondurile noa
stre, în ultimii doi-trei 
ani, 1 748 513 lei, iar pen
tru construcții 416 100 lei. 
Anul acesta am investit

PERSPECTIVA HOR
ACȚIUNI UNITE

Mihai BÎRLIGA,
președintele cooperativei agricole din comuna 

Roma-Suceava

în ultimii ani, coopera
tiva noastră a alocat fon
duri importante pentru 
dezvoltarea avutului ob
ștesc și vom acorda, în 
continuare, toată atenția 
acestei probleme. Efortu
rile pe care le facem pen
tru sporirea producției 
vor putea da rezultate 
mai bune în urma creării 
uniunilor intercoopera- 
tiste. Fiecare dintre noi își 
dă seama că în felul a- 
cesta vom putea folosi 
mai bine fondurile desti
nate acumulării, investind 
o parte din ele In acțiuni 
care interesează deopotri
vă și alte unități.

In raionul Botoșani sint 
multe cooperative agrico
le care. prin colaborare 
cu altele vecine, vor putea 
rezolva numeroase pro
bleme de interes comun 
pentru dezvoltarea lor fo
losind cit mai rațional 

în plantații viticole 262 000 
lei, Iar în construcții — 
peste 300 000 lei. Toate 
acestea au făcut ca ave
rea obștesscă să crească 
mereu reprezentînd acum 
400 000 la suta de hectare.

Faptul că am investit 
anual sume mari de bani 
din credite și fonduri pro
prii, în special în sectoa
rele principale, s-a răs- 
frînt în mod pozitiv asu
pra producției, a venituri
lor realizate, asupra creș
terii valorii zilei-muncă și 
bunăstării membrilor coo
peratori. Astfel, începînd 
cu anul 1959 am acordat 
la zi-muncă produse și 
bani în valoare de peste 
30 lei, iar anul acesta va
loarea zilei-muncă va fi 
de circa 38 lei.

Noi sîntem pe deplin 
convinși că investițiile în
seamnă consolidarea coo
perativei agricole, veni
turi mari și un trai îm
belșugat pentru țăranii 
cooperatori. De aceea, în 
planul de producție pe a- 
nul 1966, la care lucrăm 
în prezent, ne propunem 
să supunem adunării ge
nerale Investirea sumei 
de 400 000 lei pentru cum
părări de vaci, 300 000 lei 
pentru plantări de viță de 
vie, 500 000 Iei pentru 
construcții zootehnice șl 
160 000 lei pentru procu
rarea unor mijloace de 
transport auto.

fondurile destinate inves
tițiilor. Noi, împreună cu 
cooperativa agricolă din 
Cucorăni. am putea ridica 
stăvilarul din Sitnău. în 
felul acesta s-ar crea un 
iaz necesar extinderii iri
gațiilor și, care ar putea 
fi populat cu pește.

Numeroase acțiuni se pot 
întreprinde împreună cu 
mai multe unități pentru 
combaterea eroziunii so
lului în bazinul Jijia. Pu- 
nînd Ia un loc fondu
rile necesare, am putea 
construi o moară pentru 
producerea furajelor com
binate.

Prin crearea uniunilor 
raionale, regionale și a 
Uniunii Naționale vor pu
tea fi rezolvate și alte 
probleme privind folosi
rea cu mai bune rezultate 
a sumelor destinate in
vestițiilor.
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Fragment dintr-un makemono din secolul al XVI-lea, Muzeul Republici!

i EXPLOZ/A

2. PICTURA 
CHINEZĂ

de acad. G. OPRESCU

Cfilna Infr'S în Istorie cam 
în același timp cu Egiptul, 
cu vreo trei mii de ani 
înaintea erei noastre, ceea 
ce însemnează că civiliza
ția acestor popoare are o 
vechime controlabilă și cu 
manifestări rămase faimoa
se, de aproape 5 000 de 
ani.

Multă vreme, deși pro
ducția artistică a chi
nezilor este însemnată și 
variată, ea constă, mai 
ales, din fel de fel de 
vase rituale sau de uz 
pentru împărat și clasa cu 
un înalt rang social, în 
bronz, ornamentat cu fel de 
fel de semne simbolice, sau 
în pămînt, de multe ori nu
mai uscat la soare, dar de 
la o vreme acoperit cu lac, 
adică colorat, dar cu o 
substanță colorantă mai 
rezistentă și mai lipicioasă, 
de cum erau culorile folo
site de egipteni.

Pînă către secolele I și II 
ale e.n., cînd budismul își 
face apariția destul de dis
cret în China, tendințele re
ligioase ale chinezilor erau 
determinate de confucia
nism și de taoism, doctrine 
religioase foarte deosebite 
între ele. Din această deo
sebire de concepții, rezultă 
în artă o deosebire de ma
nifestări, care însă, la apa
riția budismului, suferă e- 
norme transformări pentru 
a se conforma acestei miș
cări religioase, venită din 
Sud.

Puțin după apariția lui, și 
în contact cu confucianis
mul și mai ales cu taois- 
mul, budismul se umani
zează, încetează în mare 
parte de a fi religia duș
mană manifestărilor vieții 
normale. Așa transformat, 
budismul, alături de taoism, 
conduce spiritul chinez spre 
arta mai variată și mai 
umană care apare ceva 
înaintea începutului erei 
noastre, și în secolul al 
VI-lea dă naștere unei eta
pe strălucite a picturii bu
diste ca, de pildă, ansam
blurile de freșci din unele 
temple rupestre, deci cam 
la trei mii de ani de epoca 
de cînd exista pictura la 
egipteni. Din această pic
tură n-au rămas decît cîte- 
va fragmente, dacă și a- 
celea sînt autentice, pentru 
că, după cum constată 
multi dintre istoricii de artă 
ai Chinei, asupra operelor 
de mare vechime, adică 
cele pînă către epoca Min, 
și chiar mai încoace, este 
greu să se spună cu certitu
dine dacă avem de-a face 
cu originale sau cu admi
rabile copii, executate une
ori chiar de contemporanii 
autorilor și alese de aceștia 
pentru prestigiul pe care o 
operă cu adevărat reușită 
îl dobîndea în China.

Pentru chinezi pictura 
este un ansamblu armonios 
de linii și de pete, execu
tată la început policrom, 
și mai tîrziu, pînă astăzi, 
în tuș negru cu pensula, ca 
și scrierea. Aceasta face ca 
între pictură și scriere să 
existe o foarte strînsă le
gătură, constînd ambele 
din linii armonioase mer- 
gînd în toate direcțiile și 
făcînd literele ca și tablou
rile ceva foarte plăcut la 
vedere. Această înrudire 
între scriere și pictură duce 
atît de departe, încît în 
concepția chinezilor, cali
grafia este o artă tot atît 
de prețuită ca și pictura, 
iar o pagină de scriere ar
monios prezentată, trans- 
mițînd o poezie sau o serie 
de sentințe filozofice, se

păstra cu aceeași venera
ție ca și un tablou.

Pe cînd la egipteni toa
te personajele reprezentate 
erau admirabile imagini 
de oameni, aproape toți 
goi, cu toate însușirile unui 
trup bine proporționat, la 
chinezi, printre primele ima
gini pictate întîlnim ființe 
fantastice, spirite bune sau 
rele, imagini de balauri 
străbătînd văzduhul, pe 
Buda și acoliții lui în cos
tume care-i îmbrăcau con
vențional, triade budice, pe 
Kwanon, zeița feminină, de 
multe ori cu un copil în bra
țe, plutind pe nori etc. La 
acestea trebuie să adăugăm 
o serie de subiecte care 
apar încetul cu încetul și 
care ajung la o mare dez
voltare în epoca dinastiei 
Tan, adică mai ales în se
colele VII, VIII și IX ale 
e.n., iar mai tîrziu, sec. 
X—XIII, peisaje și subiecte 
de natură moartă, constînd 
mai ales din flori și fructe, 
din păsări pe ramuri de 
copaci, din scene în care 
animalele erau reprezenta
te în atitudini din viața lor 
reală, adică subiecte pen
tru realizarea cărora chi
nezii posedau toată înțele
gerea, toată dragostea și 
mai ales suprema îndemî- 
nare necesare. Fără a- 
ceste însușiri sufletești și 
manuale, desigur, nu s-ar 
fi putut ajunge la acele 
minuni, reprezentate în pic
tura chineză de atunci în
coace în toate epocile, 
chiar în cele mult mai a- 
proape de noi, dar mai ales 
în dinastiile Tan, Sun, și, 
după invazia mongolă și 
sfîrșitul dinastiei mongole, 
dinastia Min.

Un alt subiect care a dat 
în pictura chinezească naș
tere la opere ce se pot mă
sura cu cele mai celebre 
pe care le-a produs arta 
europeană sînt portretele. 
Mai toate în mărime natu
rală, ele reprezintă perso
nalități de împărați, de 
membri ai curții imperiale, 
mai rar de femei aparți- 
nînd curții, de demnitari 
superiori, care ocupau u- 
neori și un înalt rang reli
gios, modele în general de 
o vîrstă înaintată, în costu
me care-i drapau admira
bil și, de cele mai multe 
ori, șezînd în atitudini care 
dădeau înfățișării lor nu 
numai ceva monumental, 
dar chiar ceva maiestuos. 
Aceste portrete sînt cu a- 
devărat contribuția supre
mă a picturii chineze la 
marea artă a lumii.

Portretul pe care îl re
producem reprezintă, după 
cum se poate deduce din 
sceptrul pe care-1 ține în 
mînă — sceptru care se gă
sește și sculptat în jad, 
cum ar trebui să fie în rea
litate, în colecția Muzeului 
Republicii ca și portretul — 
un împărat, avînd în a- 
celași timp un rol religios.

Portretul este din secolul 
al XlII-lea sau al XIV-lea. 
Desenul este în linii mari, 
de o forță și de o precizie 
uimitoare, și de o mare 
frumusețe expresivă, suge- 
rînd în puține linii statura 
unui personaj în vîrstă, 
mai degrabă gras, și colo
rat cu cele mai armonioase 
nuanțe, dintre care ce iz
bește mai mult este cea de 
roșu-vișiniu, în jurul căreia 
sînt acordate celelalte, pe 
fondul albastru închis. Este 
pe hîrtie și cu culori dizol
vate, după cum s-ar părea 
în apă cu puțină gumă, 
dînd astfel operei caracte
rul unei imense acuarele.

ci altă tehnică, încă de 
la început obișnuită în pic
tura chineză, este fresca. Ea 
acoperea mare parte din 
zidurile templelor și ale 
.palatelor. Ca exemplu re
marcabil ne vom opri la o 
operă, din fericire tot în- 
tr-un muzeu din București, 
cel al Academiei, fosta 
mea colecție. Zeița Kwa
non, ținînd în brațe un co
pil, este reprezentată cobo- 
rîndu-se pe nori și răspîn- 
dind în jurul ei raze de lu
mină. Coloritul frescei, 
ceva mai uscat decît cel al 
portretului, este totuși ținut 
într-o gamă splendidă, în 
care predomină albastrul.

Un al treilea exemplu 
este luat din genul peisa
jului, în care chinezii și-au 
dobîndit renumele pe care-1 
posedă. în secolele al 
VI-lea și al VII-lea, ale e.n., 
ei tratează, pornind de la 
natură, pe care o înțeleg 
și o iubesc cu un senti
ment adînc, fel de fel de 
scene și de vederi inspira
te de natură, în variatele 
ei aspecte depinzînd de 
anotimpuri. De la formele 
grandioase ale unor înăl
țimi muntoase care se 
înalță atît de sus, încît în 
compoziție nu mai e loc 
pentru cer, pînă la supra
fețele cu înălțimi potolite, 
urcîndu-se și coborîndu-se 
în curbe moi, dealuri pe 
care cresc copaci sau anu
mite plante, ori chiar a- 
proape orizontale, cu co
paci ori cu construcții în 
care apar poeți ori filozofi, 
la dreapta sau la stînga, 
totul este reda» cu o în- 
demînare incomparabilă, 
cînd în pete energice, cînd 
în linii suave de cea mai 
mare delicatețe, parcă e-

tot 
din 
din 
din 
din

xecutate cu un singur fir ®£ssa’
de păr. ß

Aceste opero se prezen
tau, cînd sub formă de 
kakemono, adică putînd 
fi desfășurate vertical, și 
faptul că erau pictate pe 
hîrtie sau pe mătase per
mitea această desfășurare, 
cînd ca makemono, adică 
sub formă de lungi fîșii, 
care se puteau desfășura 
orizontal, și ilustrînd o po
veste care se urmărea de 
la un cap la altul. Al trei
lea exemplu al nostru este 
luat de la o asemenea o- 
peră, care se găsește 
în Muzeul Republicii 
București, care pare 
secolul al XVI-lea, deci 
dinastia Min, și care, 
fericire, este iscălit.

Pictura chineză, deși mult 
mai nouă decît cea egip
teană, a avut un rol mai 
important în evoluția artei 
universale. Ea a influențat 
într-o mare măsură Coreea 
și Japonia și alte neamuri 
asiatice, și, de la o vreme, 
de cînd invazia mongolă 
din sec. al XlII-lea a silit pe 
artiști și prinți 
meargă după 
în Europa, și 
peană.

Marele merit 
turii chineze constă în por
tret și în concepția pe care 
ei o au despre această for
mă esențială a artei, și în 
interesul pe care l-au ară
tat peisajului, începînd din 
secolul al VI-lea și pînă în 
vremea noastră, interes și 
dragoste de natură care 
nu-și găsesc echivalentul 
decît în marea dragoste 
pentru peisaj, de care Eu
ropa dă dovadă în prima 
jumătate a secolului al 
XIX-lea.

chinezi să 
ajutor chiar 
arta euro-

însă al pic-

Portret din secolele al XlII-lea sau al XIV-lea reprezen-
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rezîrea — la ora 
unu noaptea. Pornirea 
din Dar Es Salaam — 
la două noaptea. Land 
Rover-ul este vopsit în 
dungi albe-negre, ca 
o zebră. Străbate învelișurile 

roșcate ale nopții africane cu 
peste 70 kilometri pe oră. 
Șoseaua de pămînt stacojiu 
e bună : dacă o ținem așa, 
pe la șapte dimineața vom fi 
în împărăția elefanților.

Înfrerupînd moțăiala, cîțiva 
pasageri ai mașinii scot brusc 
strigăte și arată un animal 
misterios care aleargă înain
tea mașinii. După o clipă, 
cînd lumina farurilor îl prin
de din plin, vedem că era 
vorba de o pisică.

Greierii sînt mai gălăgioși 
prin aceste locuri, îi poți auzi 
și ziua, iar acum strigătul lor 
— nu țîrîit, ci de-a dreptul 
strigăt — pătrunde din vi
teză prin caroseria „Land- 
Zebrei". Cineva a dat foc 
orizontului, depărtările pîl- 
pîie și ard, flăcările so
lare devin fot mai albe și 
colibele făcute ale africanilor 
încep să răsară din umbra 
pămînfului. Sînt din pămînt 
roșcat acoperit cu iarbă gal
benă uscată. Ferestrele mici, 
cînd au și sticlă, indică un 
nivel de frai mai ridicat de
cît cel mediu. Aproape de 
dimineața ajungem la Mo- 
rogoro — vă rog să nu-l 
confundați cu Ngorongoro, 
acela e vulcan — o mică așe
zare fanzaniană 
munții. Trecem 
străzi populate 
stații de benzină și prăvălii 
fără etaj care arată pe fîrme 
africani suferinzi, brusc ilumi
nați de efectele binefăcătoa
re ale antinevralgicului Aspro, 
și iarăși drumul, de data a- 
ceasfa străjuit în plină lumină 
de munți, uitîndu-se unul 
peste umerii celuilalt.

Mașina se angajează brusc 
spre dreapta, pe un drum 
accidentat presărat cu pie
triș. O coajă pitorească de 
lemn anunță că am intrat în 
„Mikumi National Park", ma
rele teritoriu din Tanganica 
locuit de animale sălbatice.

— „Buffalo /" strigă șofe
rul negru.

Parcul e un fel de club în 
care își dau înfîlnire, în se
zonul ploilor, vreo cinci mii 
de bizoni. Cuvintele „club", 
„rezervație* sau chiar „parc* 
sînt foarte neîncăpătoare 
pentru un teren sălbatic de 
720 kilometri pătrați, mai ales 
dacă ne gîndim că este un 
teren deschis, fără nici o îm
prejmuire. Fiarele, fără pa
șaport sau viză, vin și pleacă 
după pofta inimii — și a sto
macului — în căutare de 
vînaf, băltoace și alte nece
sități elementare ale standar
dului de viață animalier.

„Zebra* noastră se stre
coară aproape neobservată 
printre suratele ei în carne 
și oase. Afîta vreme cîf ne 
mulțumim să le filmăm prin 
fereastră, stau liniștite. Nici 
n-a apucat cineva să des
chidă ușa, că ochii girafe-

vecină cu 
prin cîteva 
cu garaje,

® Leonardo da Vinci a lăsat 
printre altele și o valoroasă ope
ră medicală. El a scris aproxima
tiv 760 de capitole de anatomie, 
material care trebuia să intre în- 
tr-un „Tratat“ în 120 de volume, 
despre alcătuirea corpului.
Hi Mulți scriitori obișnuiesc să-și 
publice operele sub pseudonim. 
Stendhal, numele sub care a de
venit cunoscut scriitorul francez 
Henry Bayle, constituie un caz 
unic în istoria literaturii mondia
le ; el a scris sub 171 de pseudo
nime.
Ü? în R. S. Cehoslovacă, la uzi
nele de încălțăminte din God- 
waldov se află unicul muzeu al 
pantofilor din lume. Exponatele 
permit să se urmărească istoria 
încălțămintei din cele mai vechi 
timpuri pînă în zilele noastre.

k! Parfumul poate produce ră- 
gușeală. Medicii cîntăreților cele
bri au constatat că această influ
ență o au în special parfumurile 
de tuberoze, zambile, mimoze, lila 
și violete.

în letargie, somnul său nedurînd 
nici măcar 24 de ore consecutiv.

Br) Păsările nu pot trăi Ia o înăl
țime mai mare de 4 500 m, dar 
unele varietăți de fluturi trăiesc 
și la 6 000 m, iar păianjenii pot 
trăi pînă la altitudini de 7 500 m.

Ursul este de fapt un „fals 
hibernant". El nu cade niciodată

și mimica lor acești 
Baletul național me

xican evocă pe Quetzalcoat, șar
pele cu pene al vechilor azteci

Prin

— de la înălțimea gîfu- 
care le servește ca turn 
observație — au și văzut 

fug cu mișcări 
de grațioase, 

în-

lor 
lui 
de 
primejdia : 
neverosimil 
parcă plutind filmate cu 
cetiniforul.

Trecem de o barieră și 
o gheretă înconjurată 
africani îmbrăcați în haine de 
o violentă colorație verde- 
albastră — sînt uniformele 
paznicilor — și iafă-ne ajunși 
la cîteva corturi kaki. Turiș
tii, în majoritate americani, 
plătesc serios pentru plăcerea 
de a dormi în răgetele noc
turne ale leilor ; cam pe aici 
a vînaf Francis Macomber, 
eroul laș și apoi curajos al 
lui Hemingway, și mi s-a 
spus că nu prea departe de 
aceste locuri, la Mweka- 
Moshi, ar trăi fiul scriitorului, 
ca profesor la College of 
African Wildlife, colegiul 
pentru studierea vieții săl
batice africane.

SAFARI

de 
de

Cu fot realismul lor, po
veștile despre bărbăție și cu
raj ale scriitorului nu își pro
pun să descifreze prea în 
amănunt costul curajului, 
încă din secolul trecut Stan
ley, povestind discuția cu di
rectorul de ziar care îl tri
misese în căutarea Iul Li
vingstone, amintește că de în
dată ce domnul Bennett i-a 
cerut să se afunde în junglă, 
primul lui răspuns s-a referit 
la costul călătoriei : i 
cat avînd o încărcătură 
peste cinci tone, cărate

a ple- 
de 
de

orice s-ar înfîmpla, să nu 
deschideți ușile.

Părăsim drumul și înaintăm 
prin savană, între ierbi înal
te și trunchiuri rupte.

— Cine a rupt copacii ? 
Elefanții ?

— Ei fac numai începutul, 
dar pe urmă trebuie noi să 
le dăm foc, ca să aibă vege
tația unde să crească.

— De ce le place atîfa să 
se scalde ?

întrebarea se referă la cî- 
țiva bizoni, care se rostogo
lesc înfr-o băltoacă, cuprinși 
de vizibile delicii.

— își fac O; platoșă de no
roi. li apără efle mușcăturile 
insectelor. s|

Degetele pasagerilor arată 
spre o roată jle vulturi, care 
se învîrfeșfe lîngă sol.

— Da, da, zice Irwin, 
acolo este sau. a fost un leu. 
A mîncat vreun animal și a- 
cum păsările jșe rotesc în jur.

Mergem la.Jața locului: se 
văd niște rămășițe, dar leul 
e absent de lâ datorie.

— Dacă-s afîfia lei pe aici, 
cum de nu i-am văzut încă ?

— Au aceeași culoare cu 
iarba. Se ascund în adîncitu- 
rile terenului. Cînd i-ai văzut, 
uneori e prea tîrziu.

Pînă una-afla, animalul cel 
mai periculos e însuși land- 
roverul : se zbuciumă peste 
gropi, cutremurînd din cap 
pînă în picioare toată caro
seria noastră anatomică.

Totul pare pustiu, cînd 
de la numai vreo zece 
metri de mașină, brusc, cî- 
feva zeci de impala se ri
dică și o iau la fugă. Sînt 
gazelele, mai bine zis erau, 
iar cîteva zebre, în costume
le lor de ocnași, se apropie 
de noi și, detectînd ceva cu
rios în silueta mașinii, fac 
stînga împrejur.

Mașina a frînat lîngă coli

buie lichidați între două mii 
și cinci mii de elefanți.

— Colosal. Din ce cauză ?
— Așa e situația, răspunde 

Terry Irwin. Din cauza 
„exploziei elefanților".

★

Africa, după cum afirmă o 
serie de specialiști, ar suferi 
de o nouă suprapopulație, 
elefantină.

După așa-zisa „bombă P* 
— bomba populație, termen 
neo-malthusianist care de
semnează de fapt greutățile 
unor regiuni de a da de lucru 
și de mîncare populației în 
rapidă înmulțire — o serie 
de autorități sînt acum pre
ocupate de înmulțirea explo
zivă a elefanților.

Povestea a început încă 
din vremea cimitirului elefan
ților. Cunoscătorii știu că un 
asemenea cimitir n-a existat 
niciodată. El a fost
de necesitățile unui joc bine 
cunoscut, biliardul.

Pe vremea cînd 
născuse încă invenția fraților 
Hyaff, celuloidul, bilele de 
biliard se făceau numai și nu
mai din fildeș. Cererea era 
mare. Exportul de fildeș—ne
cesar și pentru obiecte de 
artă, nasturi, părți de utilaje și 
multe altele — luase propor
ții fantastice în raport cu 
sursa de materie primă, ele
fantul. Autoritățile coloniale 
și-au zis că lucrurile nu mai 
pot continua la nesfîrșit : iz
vorul va seca, masacrarea ele
fanților va duce la stingerea 
speciei. Au apărut legi limi- 
tînd drepturile de vînătoare.

Atunci s-a născut 
rul*.
care 
riașe, 
n-au 
peste 
făcut decît să descopere niște

născocif

nu se

„ciniifi-
Surprinși cu fildeși 

reprezentau cirezi U- 
traficanfii spuneau că 

omorîf nici un elefant 
cota legală : ei n-au

Mulți, neîmblînzlțl, primejdloșl. Spre deosebire de colegii lor asiatici, cei 250 000 ele
fanți ai Africii nu pot fi domesticiți pentru muncă și calcă în picioare sate întregi

27 de animale : hrană, 
muniții și daruri, din care 
nu lipseau pînza și 22 
de saci numai cu mărgele. 
„Safari", cum se numește un 
turneu de vînăfoare, costă azi 
de persoană de la 400 de 
șilingi în sus, zilnic minimum 
55 de dolari. Elefantul vine 
din junglă ; turistul bogat 
vine dinfr-un cort cu aer con
diționat, cu pînze de plas
tic din care își face mici 
bazine și dușuri, cu frigidere 
și sobe de gătit, cu un 
scotch-whisky „pe sfînci", 
adică pe cubușoare de 
gheață, cu tranzistori șl cu 
dorința de a dovedi cunos- 
cufilor că a vînaf personal, 
în înfierbînfafa junglă afri
cană, o fiară foarte primej
dioasă. Curajul e în mare 
parte o chestiune de echi
pament și bani: să ai o lunetă 
bună la carabină, un glonte 
de calibru care nu iartă, și, 
pentru orice eventualitate, un 
vînăfor profesionist gafa să 
aducă, în ultima fracție de 
secundă, glontele salvator. 
Azi cecurile țin loc cîfor- 
va duzini de lăzi,
ful e o profesie precisă, iar 
romantismul notelor de că
lătorie africane nu e ade
sea decît un mijloc de a-i 
oferi cititorului tot ceea ce 
el se aștepta dinainte să afle.

Sub un umbrar de pînză 
ne primește șchiopătînd vi
zibil vînăforul și ghidul pro
fesionist Terry Irwin, un ir
landez de aproape 40 de 
ani, îndesat, cu ochi verzi- 
albaștri și păr de culoarea 
blănii de leu. Reporterul din 
mine privește mereu piciorul 
lui stîng : sub șort nu se văd 
urmele vreunei mușcăluri și 
mă întreb mereu dacă laba 
care a dat lovitura aparținea 
unul leu sau unui tigru.

— A, nu, zice dl. Terry, 
zilele trecute am tăiat un pom 
și mi-a căzut pe picior.

Ne suim în alt 
fără acoperiș.

— Danger, ne 
irlandezul, care 
zdravăn volanul, e primejdie:

ba unui pîndar african. E un 
fel de dispecer al savanei : 
din discuția lui cu irlandezul 
— vorbesc în swahili (sua- 
hili), dar gesturile lor sînt 
mai internaționale decît lim
ba esperanto — înțeleg că 
îl informează pe ghid încotro 
au luaf-o fiarele.

După vreo treizeci de mi
nute agitate, pătrundem prin
tre gnu (antilope de mărimea 
unui bou) vedem sute de bi
zoni și, în sfîrșlf, elefanți.

CIMITIRUL“

cimitire elefanfine. Către ele 
s-ar îndrepta orice elefant ce 
se respectă, în momentul 
cînd simte că își va da ob
ștescul sfîrșit.

Legenda a prins, s-au scris 
reportaje, s-au clădit pasio
nante scene de film, fără ca 
elefanții să afle ceva: ei con
tinuau să-și dea sfîrșitul după 
legile lor vechi, elaborate de 
natură.

Treptat, protejarea bogă
ției naturale pe care o re
prezintă animalele și mai ales 
vitalitatea faunei africane au , 
dus la o populație animalieră 
numeroasă și de o compo
ziție destul de bine propor
țională, cu excepția procen
tului prea ridicat de elefanți.

vî na

POSTURI

șe

land-rover,

avertizează 
a apucat

Sînt vreo cincisprezece, fa 
vreo treizeci de metri, puțin 
prea departe pentru apara
tele de filmat fără tele
obiectiv. Deschidem deci 
ușa ; irlandezul, care ne-a 
avertizat de la bun început, 
se face că nu observă.

Privind mereu îndărăt, 
să vedem cîți pași avem de 
făcut și pe unde, ca să pu
tem ajunge cîf mai iute în
dărăt la mașină, ne apropiem 
tiptil, cu camera în mînă. Ca 
din înfîmplare, elefanții
îndepărtează și ei, cîțiva pași, 
apoi pleacă grăbiți și indis- 
puși, coada plutonului fiind 
alcătuită de o mamă gigan
tică, nevoită să se țină în 
pas cu copilul ei.

— Cîțiva erau răniți, îi 
spunem irlandezului, în timp 
ce mașina se întoarce sub 
umbrar. Aveau un singur colț.

— Imposibil să fi fost răniți 
în același loc. Sînt o familie, 
și-au transmis colțul unic pe 
cale ereditară.

— De ce au devenit atît 
de temători ?

— în ultima vreme îi îm- 
pușcăm masiv, prin mai toate 
statele africane din această 
regiune. Numai la Tsovo, în 
Kenya, e în curs un vast 
program de împușcări : fre-

S-a ivit un adevărat folclor. 
Adapfînd gluma unui umo
rist american (James Thur
ber), un african a scris că 
„avem la elefanți așa cum 
alții ar avea șoareci".

— Cum poți face un ele
fant să se dea jos din copac?

— îl convingi să se așeze 
pe o frunză verde și să aș
tepte venirea toamnei.

Torentul de glume despre 
elefanți s-a stabilizat de am
bele părți ale Atlanticului, 
unde nu reprezintă decît una 
din ramurile specializate ale 
umorului modern absurd, pe 
cînd tn Africa sub anecdote 
se ascund preocupări și argu
mente serioase. în Tanzania, 
secretarul permanent al Mini
sterului resurselor naturale șl 
vieții sălbatice, a scris un arti
col documentat, în care vor
bește despre „plaga elefanți
lor".

— Cum se explică însă că

tocmai la elefanți s-a ivit pro
blema ? Oare alle fiare or 
fi mai leneșe la proliferare ?

Se pare că nu pot fi bă
nuite de una ca asta. După 
cum explică dl. A. P. 
Achieng, în Africa de est 
parcurile s-au constituit e- 
chilibrat, cuprinzînd propor
ții rezonabile din toate ani
malele — cine mănîncă pe 
cine și cine e mîncat de 
cine, conform regulilor unei 
vieți armonioase atunci cînd 
e vorba de animale. Pînă și 
leul găsește pe cineva care 
să-l mănînce, și numai bieții 
elefanți, acești vegetarieni 
care abia de cînfăresc cîteva 
mii de kilograme, nu găsesc 
pe nimeni. Sînt prea puter
nici, inteligenți, merg cel mai 
adesea în grup, și, deși ges- 
fația unui elefant e mai lun
ga decît a omului, pe cînd . 
vîrstă e mai scurtă (pentru.-; 
nașterea unui elefant sînt ne
cesare între 515 și 760 de 
zile, în funcție de specie, iar 
longevitatea e de vreo 40 de 
ani, cel mai vîrstnic ele
fant cunoscut vreodată atin- 
gînd abia 98 de ani). înmul
țirea lor a devenit vertigi
noasă.

A existat cîndva un rege 
al regnului biologic capabil 
să-i împuțineze : omul. Dar 
omul s-a îngrădit cu legi. 
Mulți specialiști africani sus
țin că astfel ii s-ar fi făcut 
elefanților un mare deservi- 
ciu, îngustîndu-se sursele lor 
de hrană. Giganții ierbivori 
caută mereu alte terenuri cu 
ierburi, caută sare, răstoar
nă copaci, ‘ iar în migra- 

“ția 'Tor permanentă’ calcă în 
picioare sate întregi. în Ke
nya, numai în regiunea 
Tsovo, erau uciși anual da 
către locuitori peste o mie 
de elefanți, pînă cînd echi
librul a fost stricat de noile 
legi. Concepția prezervării 
animalelor — scrie revista 
fanzaniană „Weekly News" — 
ar fi fost importată din Eu
ropa, de la conții și ba- 
roneții care țineau să 
aibă terenuri bogate în vî- 
nat — dar și aceștia apă
rau animalele numai ca să le 
poată vîna, și nu de dragul 
păstrării în sine.

Oricare ar fi cauzele și in
diferent dacă un cititor e sau 
nu e de acord cu ele, fapt 
e că africanii caufă soluții, 
O regiune din Uganda este 
dată ca exemplu pozitiv 
pentru că a omorît o popu
lație masivă de hipopo
tami. Alte regiuni se plîng 
că au dispărut o serie 
de specii, „manifestul de Ia 
Arusha" al reprezentanților 
mai multor țări africane cere 
protejarea bogăției naturale, 
dar în regiunea Luangwa 
(Zambia) elefanții au mîncat 
toate ierburile cu proteine și 
au „stins" complet 24 specii 
de pomi rari ; după Kenya și 
Tanzania, Zambia își propune 
să omoare și ea minimum 
3 000 de elefanți, cu ajuto
rul a 300 000 vînători. împuș
carea e însă lentă și costisi
toare, iar celelalte solufii par 
vînfurafe uneori de mucaliți : 
pilule anticoncepționale, ele- 
fanfe dresate care să-i atrag?' 
pe masculi în curse, șC 
expulzarea —- numai că n-ai 
unde să-i gonești, decît fot în 
țări africane.

Un ultim argument foar
te consistent este că ele
fanții africani nu numai că 
pustiesc satele, dar, spre deo
sebire de colegii lor asiatici, 
nu pot fi dresafi pentru a 
efectua munci folositoare.

W

Am luaf „breakfasful" la o 
măsuță cu dl. Irwin, cu soția 
și fetița lor, Elisabeth, ‘n 
vîrstă de 19 luni, care crește 
în savana populată de fiare.

Aerul, pe platoul aflat la 
600 metri înălțime deasupra 
nivelului mării, este plăcui, 
Natura e bogată. Ceva mai 
departe se află regiunea 
dominată de craterul Ngoron- 
goro. considerată adesea ca 
„leagănul naturii", ba chiar 
„leagănul omenirii", de vre
me ce aproape, în valea 
Olduvai, antropologul Lea
key a descoperit acum șase 
ani craniul celui mai vechi 
om.

Sub foaia mare a umbraru
lui, mîncam la breakfast 
două ouă pitice, priveam în
tinderea aceea bogată și ne
măsurată și nu-mi venea să 
cred că n-ar fi loc destul, fie 
pentru oameni, fie pentru 
animale. Firește, înmulțirea 
controlată pune sfăpînire 
treptată pe orice obște. Dar 
viața și societatea umană gă
sesc întotdeauna căile lor.

S. FARCĂȘAN



SCÂNTEIA PAGINA 5

0 statistică 
cutremurătoare

A f.«nr JE«
æHXTuiRra

• Constatările Comisiei O.N.U. pentru Ame
rica Latină • Stagnarea economică și pau
perizarea continuă • „Foarfecă prețurilor" 

mînuită de monopolurile străine

Dupâ încheierea vizitei în Austria 

a tovarășului Ion Gh eorghe Maurer

ȘTIRI CULTURALE

TRECEREA PRIN R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 22 — Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : La întoarcerea din Austria, în 
drum spre patrie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și persoanele 
care-1 însoțesc au fost întîmpinați 
în gara de est din Budapesta de 
tovarășii Gyula Kallai, președintele 
Guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc al R. P. Ungare, Pe
ter Janos, ministrul afacerilor ex
terne, dr. Gyorgy Csanadi, minis
trul transporturilor și telecomuni
cațiilor, și alte persoane oficiale. Au 
fost de față, de asemenea, membri 
ai Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

Vizitele delegației
Delegația Seimului Republicii 

Populare Polone în frunte cu Jan 
Karol Wende, vicemareșal al Sei
mului, își continuă vizita prin țară. 
Luni dimineața, însoțiți de Vasile 
Mateescu, Anton Moisescu, Ion 
Cristoloveanu, deputați în Marea 
Adunare Națională, și Fidler Jerzy, 
consilier al Ambasadei Republicii 
Populare Polone la București, par
lamentarii polonezi au sosit la Hu
nedoara. In' gară, oaspeții au fost 
întîmpinați de Dumitru Dejeu, 
președintele Sfatului popular re
gional Hunedoara, de deputați în 
Marea Adunare Națională, repre-

Tovarășul Gyula Kallai a oferit 
o masă în cinstea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a persoanelor 
oficiale care-1 însoțesc. Cu acest 
prilej cei doi șefi de guverne ad 
avut convorbiri cu privire la 
problemele care interesează cele 
două țări. a<

Întîlnirea s-a desfășurat într-b 
atmosferă caldă, prietenească.

în drum spre patrie, oaspe
ții români au fost însoțiți pe te
ritoriul ungar de Karoly Erdelÿîj 
adjunct al ministrului de externe 
al R. P. Ungare, și de Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul Republicii Sdp 
cialiste România la Budapesta.

ie
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Seimului R. P. Polone
c

zentanți ai unor instituții regio
nale. A fost vizitat Combinatul si
derurgic din localitate. Directorul 
general al combinatului, inginer 
Nicolae Agachi, a informat despre 
unele probleme ale combinatului 
și perspectivele de dezvoltare în 
viitor ale acestei mari unități in
dustriale. A fost vizitat în conti
nuare Castelul Huniazilor. Pre
ședintele sfatului popular regional 
a oferit un dejun în cinstea par
lamentarilor polonezi. După-amiază 
delegația a vizitat orașul Deva. 

(Agerpres)

Din competifiile săptămînii

în sala Floreasca din Capita
lă sînt programate astăzi, înce- 
pînd de la ora 18,15, două me
ciuri internaționale de handbal 
masculin : București (tineret)— 
Budapesta și România—Iugo
slavia.

Campionatul republican de 
hochei pe gheață (turul II) se 
reia astăzi pe patinoarul artifi
cial „23 August" din București 
după următorul program : 
Steaua—Tîrnava Odorhei (ora 
9) ; Știința București—Știința 
Cluj (ora 17), Dinamo București— 
Voința Miercurea Ciuc (ora 19).

Artiști ai operetei maghiare

în spectacole
Opereta clasică vieneză are far

mecul ei irezistibil, un farmec ciu
dat desigur, căci artificialul intrigi
lor, al mitului de „lux și fericire" 
pe care îl întreține, al unor situații 
care se vor „dramatice" este, tot
deauna. evident. Probabil insă că 
tocmai acest conventionalism ne 
face simpatică opereta vieneză și 
cind este susținută de muzica lui 
Johann Strauss sau Prânz Lehar, ea 
devine de-a dreptul seducătoare. 
„Țara surisului“ de Lehar este una 
dintre piesele caracteristice ale ge
nului, scrisă cu știința scenică a e- 
fectelor de către un autor experi
mentat, care era însă și un mare, 
foarte mare melodist. De aceea, e- 
sențială pentru a asigura reușita 
unul spectacol cu „Țara surisului" — 
de altfel ca al oricărei operete 
„mari“ — rămine calitatea interpre
tării muzicale care se cere extinsă 
la toate rolurile cintate. În cadrul 
montării fastuoase realizată de Tea
trul de stat de operetă din Bucu
rești, Ion Dacian, ca regizor, a fă
cut totul ca „Țara surisului" să de
vină un spectacol atrăgător, iar ca 
interpret al principalului rol mascu
lin compune personajul cu expe
riența îndelungată și in maniera sa
caracteristică, totdeauna apreciate 
de public.

tn citeva spectacole prezentate pe 
scena Sălii Palatului și la Teatrul de 
operetă, rolul Lizei a fost susținut 
de Németh Marika, cunoscuta actri
ță de operetă din Budapesta. Avind 
o prezentă scenică vie, o voce și o 
manieră de cînt care arată clar că 
artista a venit în operetă pornind 
din operă {dacă nu cu experiență în 
repertoriul de operă, în orice caz

bucureștene
ou o bună școală), Németh Marika 
se impune ca o excelentă interpretă 
a personajului. Vocea ei expresivă, 
lipsită de asperități, potrivită ariilor 
de amplă desfășurare melodică, jocul 
degajat, plin de farmec feminin au 
cucerit admirația publicului.

In distribuție au fost, de aseme
nea, prezenti artiști cunoscut! ai 
teatrului: Vall Niculescu (excelen
tă in rolul interpretat), Maria Wau- 
vrina, Nae Roman, George Groner, 
Bimbo Mărculescu, cintärefi și ac
tori cu calități bine cunoscute.

Direcția muzicală a aparținut diri
jorului maghiar Brody Tamăs, care 
a condus ansamblul cu o fină cu
noaștere a mijloacelor expresive ale 
genului, contribuind astfel Ia reali
zarea unui spectacol de calitate.

Radu GHECIU

★

Pentru a treia oară oaspete al 
României, cunoscutul dirijor iu
goslav Djura Jaksik a apărut la 
pupitrul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii „George Enescu“ în con
certele de la Ateneul Român de 
sîmbătă și duminică. Reputatul 
oaspete va mai conduce încă patru 
concerte, două la Timișoara și alte 
două la Cluj, cu filarmonicile din 
localitate.

(Agerpres)

în articolul „Opinia publică să 
aprecieze...“, publicat în „Scînteia“ 
nr. 6805, în aliniatul 2, coloana a 
V-a din pagina a Il-a, dintr-o gre
șeală de corectură a apărut cifra 
de 5 600 în loc de 5—600 tone.

Analizind situația eco
nomică a continentului 
sud-american, săptăminalul 
„DIE ANDERE ZEITUNG" 
scrie următoarele :

„Ziarul „Handelsblatt" 
din Düsseldorf a constatat, 
pe drept cuvînt, că pentru 
America Latină ajutorul în 
scopul dezvoltării are o în
semnătate mai mică decît 
garantarea posibilităților 
de desfacere a produselor 
latino-americane pe piețele 
țărilor cu un înalt nivel 
de industrializare, decît 
preturile garantate și echi
tabile, ceva de felul unui 
așa-zis <aid by trade» (a- 
jutor prin mai mult comerț). 
Tot ce s-a tăcut insă pe 
acest tărim amintește de 
neocolonialism.

America Latină dispune 
de uriașe avuții naturale 
exploatate necruțător de 
monopolurile americane și 
alte monopoluri străine. în 
majoritatea țărilor acestui 
continent, mizeria în masă 
și inflația pecetluiesc 
soarta de zi cu zi a celor 
mulți.

în Brazilia, Argentina și 
Uruguay, inflația a căpătat 
proporții fără precedent. 
Fondul valutar internațio
nal a recunoscut că în 
Brazilia nivelul prețurilor 
depășește astăzi de 17 ori 
pe cel din 1958. în prime
le nouă luni ale acestui 
an, potrivit statisticilor ofi
ciale braziliene, costul 
vieții a crescut cu încă 40 
la sută. Față de 1958, can
titatea de bancnote aflate 
în circulație a crescut de 
15 ori. în străinătate, va
loarea cruzeiro-ului repre
zintă doar a 14-a parte din 
valoarea lui în acel an.

Numai în inima indus
trială a Braziliei — statul 
Sao Paulo — în prima ju
mătate a anului acesta nu
mărul șomerilor a crescut 
cu 23 000. Același lucru se 
poate afirma și despre sta
tele Minas Gerais, Guana- 
bara și Pernambuco.

în Argentina, prețurile 
au crescut în 1964 cu peste 
30 la sută. Actualul nivel 
al prețurilor este de 7 ori 
mai ridicat decît acum 6 
ani. Guvernul recurge în 
continuare la tipărirea de 
bancnote. Valoarea în 
străinătate a peso-ului ar- 
genlinean a scăzut la circa 
o zecime. La sfîrșitul lunii

august, în Argentina au 
existat, potrivit datelor 
oficiale, 970 000 de șomeri, 
în timp ce sindicatele afir
mă că în realitate numărul 
lor este dublu.

Instituirea stării excep
ționale cu care guvernul 
Uruguayan a răspuns la 
declanșarea mișcării gre
viste a fost calificată, pe 
bună dreptate, drept un 
atentat la drepturile sindi
cale și democratice ale oa
menilor muncii. în primele 
9 luni ale anului acesta, 
costul vieții a crescut în 
țară cu 41 la sută.

Analizînd cauzele infla
ției se poate constata că 
ele sînt de două feluri :

Interne : — bugete um
flate și cheltuieli ires
ponsabile pentru apara
tul birocratic, poliție și 
armată, ale căror posturi 
de conducere s-au îm
părțit între grupurile a- 
flate la putere. Alte 
cauze interne — politica 
fiscală și cea a tarifelor 
vamale, care au un ca
racter medieval. în loc 
să se încurajeze expor
tul, el este impus la ta
rife vamale. Salariatul 
trebuie să plătească im
pozite mai mari decît 
milionarul care, deseori, 
recurgînd la ficțiuni, se 
sustrage de la plata impo
zitelor.

Externe — urmările dic
tatului exercitat de mono
polurile nord-americane 
și vest-europene asupra 
preturilor. în timp ce-și 
vînd mărfurile industriale 
la preturi mari țărilor la
tino-americane, ele exer
cită o presiune asupra 
prețurilor materiilor prime.

Țările latino-americane 
sînt nevoite să accepte 
an de an pierderi de mili
arde deoarece monopolu
rile manipulează preturile 
la materiile prime și ma
jorează în permanentă 
preturile mărfurilor indus
triale. Această «foarfecă 
a preturilor» a adus țări
lor latino-americane între 
anii 1955—1961 daune 
evaluate la 7,3 miliarde 
dolari, în timp ce datoriile 
acestor țări față de capi
talul american și vest- 
european au atins cifra 
astronomică de 12 mili
arde dolari. La aceste mi
liarde, sustrase prin in-

sub microscop
(Urmare din pag. I)
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Un atac al tineri
lor noștri handba- 
liști in meciul cu 
reprezentativa Bel
gradului, disputat 
în cadrul recentei 
competiții „Cupa 

Bucureștiului"

© Turneul feminin de baschet de la 
Galați a luat sfîrșit cu victoria repre
zentativei țării noastre. In ultima zi 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
România-Ungaria : 66—59 (35—22) : 
R. D. Germană-România (B) : 66— 46
(34—20). Clasamentul final : 1. România; 
2. R, D. Germană ; 3. Ungaria ; 4. Ro
mânia (B).

© Duminică la Pnom Penh (Cambod- 
gia), într-un joc contînd pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal, echipa R.P.D. Coreene a învins 
cu 6—1 echipa Australiei. Returul va 
avea loc la 24 noiembrie tot la Pnom 
Penh.

prelungiri, cu scorul de 3—2 (2—2) se
lecționata Tunisiei.

• In localitatea Londskrona (Suedia) 
s-a disputat întîlnirea internațională fe
minină de gimnastică dintre selecționate
le Suedia-Polonia. Echipa oaspete a obți
nut victoria cu scorul de 366,25—363,25 
puncte.

© Concursul internațional de sabie de 
la Ankara a fost cîștigat de sportivul 
bulgar Arsen Diakovski, învingător în 
turneul final asupra francezului Daniel 
Revenu. Locul trei a fost ocupat 
sabreurul turc Kemal Misirii.

• „Cupa Africii" la fotbal a revenit 
echipei Ghanei, care în finala competi
ției a învins duminică la Tunis, după

8
turneului întreprins în 9 
sntativa masculină de “

8
O în cadrul 1

Brazilia, reprezentativa ------------
baschet a U.R.S.S. a obținut o nouă 
torie în fața echipei Braziliei : 
(42—45).

de

vic-
94—89

lor de amenajare, se poate înmulți 
numărul acestor fibrile. Examinînd 
acțiunea organelor de resorbție 
putem urmări apoi realizarea unor 
modificări cantitative și calitative 
în structura fibrelor și fibrilelor ce
lulozice și în celulele stufului. Sub 
acest aspect, ne interesează trans
formările chimice ale apelor, adică 
schimburile în raportul dintre azot, 
fosfor, calciu, oxigen etc., cît și ale 
solului, determinarea tuturor ele
mentelor productive din apă, cum 
sînt microelementele (mangan, fier, 
bor, titan, zirconiu etc.) și microor
ganismele (bacteriile anaerobe șl 
aerobe). Căci toate acestea In
fluențează în ultimă instanță cali
tățile papetare ale stufului. Micro
scopul electronic ne dezvăluie 
anatomia, adică structura submi- 
croscopică a fibrelor și a celule
lor, elemente importante în com
poziția celulozei și hîrtiei și toate 
modificările survenite în acestea 
ca urmare a regimului hidroame- 
liorativ.

în studiul problemelor legate de 
hidroameliorații și producția stu- 
ficolă, un ajutor prețios ne dau 
astăzi izotopii radioactivi. Introduși 
în apele de alimentare, ei ne în
găduie să urmărim circulația și 
viteza apei în plantă. Elementele 
chimice absorbite de stuf, deve
nind radioactive, pot fi lesne re
găsite... Se poate determina astfel 
cantitatea, viteza de absorbție și 
locul de acumulare, de sintetizare 
de noi substanțe în plantă etc.

Cercetările au scos în evidență 
faptul că aplicarea de îngrășămin
te, ca fosfor, azot, potasiu, calciu, 
pot contribui la realizarea condi
țiilor pentru o exploatare timpurie 
a stufului și sporirea productivită
ții. S-au precizat ierbicidele cu a- 
jutorul cărora poate fi combătută 
flora însoțitoare a stufului pentru 
a se evita orice concurență în do
meniul hranei. Tot prin substanțe 
chimice se realizează defolierea 
stufului, îndepărtîndu-se mai de
vreme frunzele care nu au fibre 
celulozice și sînt de prisos, pentru 
a se obține o tijă curată. în mod 
normal, defolierea are loc abia pe

la sfîrșitul lunii noiembrie, după 
primele geruri. Ea poate fi însă 
grăbită de intervenția omului. Stu
diul apariției și combaterii dăună
torilor animali sau vegetali se 
află de asemenea în atenția cer
cetătorilor noștri.

îmbunătățirea soiurilor de stuf, 
prin selecție și hibridare, fie cu 
soiuri de stuf mai productive sau 
alte plante înrudite, ca stuful ita
lian — arundo donax — sînt cer
cetări de perspectivă.

Unele studii și cercetări efec
tuate în comun de către Institutul 
de proiectări celuloză, fibre, stuf 
și Stația experimentală stuficolă 
urmăresc comportarea digurilor 
de pămînt, a canalelor și a lucră
rilor hidrotehnice (rezistența aces
tora la inundații, tasarea lor, infil
trațiile etc.). în proiectarea de stă- 
vilare și ecluze mai bune șl mai 
economice se aplică astăzi soluții 
moderne.

Tehnologia stuficolă, ca și meca
nizarea exploatării stufului, presu
pune cunoașterea cît mai exactă a 
necesităților biologice și fiziologice 
ale stufului, pentru a se putea îm
bunătăți în consecință utilajele teh
nice. Agregatele plutitoare turbo
propulsoare cu elice, ca și agrega
tele cu pneuri, de Joasă presiune, 
care vor intra în curînd în produc
ție, sînt rezultatul străduințelor co
mune ale colectivelor de cercetare, 
cuprinzînd tehnicieni, biologi, hi- 
droamelioratori, tehnologi și meca
nizatori. Utilizarea acestor agregate 
moderne va permite să se păstreze 
intact în sol stratul de rizomi al 
stufului, în vederea menținerii pro
ductivității.

Lucrările de ameliorare sînt ur
mărite și analizate, în același timp, 
și de economiști, în vederea înlă
turării factorilor care influențează 
negativ productivitatea stufului. 
Se va crea astfel un fond stuficol 
permanent, cantitativ și calitativ 
superior, se vor dezvolta utilaje 
ieftine și cu randament maxim 
adaptate specificului diferitelor 
zone stuficole din Deltă.

Acolo unde odinioară țînțarii și 
tăunii erau stăpîni absoluți, unde 
malaria și febra tifoidă făceau 
ravagii, pulsează astăzi ritmul 
unei intense activități. Stuficultura, 
această nouă știință, a fost teore
tizată prima oară de specialiștii 
români. Primele mașini, ca și pri
mele tehnologii de exploatare, sînt 
rodul muncii cercetătorilor noștri. 
Delta ne oferă însă surprize în fie
care zi. De aceea, munca cercetă
torului care s-a dedicat stuficultu-

termediul presiunii exer
citate asupra preturilor, 
se adaugă și milioanele 
de dolari care trebuie plă
tite sub formă de dobîn- 
dă. Aceste sume ar fi 
fost imperios necesare 
pentru finanțarea unor 
obiective de dezvoltare, 
pentru investiții industria
le și pentru îmbunătățirea 
structurii economice.

Urmările ? Stagnarea în 
toate domeniile economiei

și pauperizarea progresivă 
a populației. Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.) 
a constatat că procentul 
anual de creștere a veni
tului național al țărilor 
latino-americane, fără 
Cuba, a fost, între anii 
1950—1955, de 3 la sută, 
între anii 1956—1960 — 
de 1,5 la sută, iar în 
1962—1963 — de numai 
1 la sută",

NAVIGAȚIE
CU PRECAUȚIE

Sub titlul „Conjunctură 
preinflaționisfă în Statele 
Unite” 1, ziarul „LE MON
DE" scrie :

„Veto-ul oficial împotri
va urcării prețurilor la alu
miniu este o măsură de 
genul acelora pentru care 
un președinte al Sfafelor 
Unite nu-și asumă cu ușu
rință impopularitatea. Pen
tru ca Johnson să fi ajuns 
să se hotărască la această 
măsură, trebuia ca el să a- 
fribuie o mare importanță, 
în conjunctura actuală, sta
bilității prețurilor directoare 
din economie.

Dar caro este această 
conjunctură ?... Numeroase 
întreprinderi ale căror bene
ficii au crescut cu 16 la 
sută de la un an la celă
lalt contează pe faptul că 
creșterea profiturilor lor va 
depăși în anul viitor pe 
cea a cifrei lor de afaceri. 
Esfe, mai ales, cazul in
dustriilor aerospațiale și al 
celor care sînt în directă 
legătură cu creșterea «e- 
forfului militar» din Viet
nam, care joacă, fără îndo
ială, rolul unui important 
motor auxiliar al expan
siunii.

Cauza unei eventuale gî- 
fuiri a producției nu trebuie 
însă căutată în domeniul 
capacităților fizice, al căror 
grad de folosire, incluzînd 
investițiile, nu este supe
rior celui de anul trecut în 
aceeași perioadă, de apro
ximativ 87,5 la sută. Ar fi 
ea oare în domeniul mîinii 
de lucru ? Procentul de șo
meri în raport cu popu
lația activă a scăzut în to
tal la 4,4 la sută (3,3 mili
oane oameni), dar cu ju
mătate mai puțin pentru 
mîna de lucru calificată. A- 
ceasfă proporție, considera
tă în cercurile de afaceri 
ca apropiată de puncful 
critic, este, în schimb, con
siderată ca prea ridicată de 
către administrație.

în ceea ce privește pre
țurile la mărfurile cu a-

mănunful ele nu au crescuf 
simțitor de la începu
tul anului, în ciuda unei 
majorări importante a pre
țurilor la produsele ali
mentare. Situația însă este 
mult mai puțin satisfăcătoa
re în ceea ce privește pre
țurile la mărfurile cu ridi
cata. Creșterea lor — cu 2,3 
la sută de la începutul a- 
nului — contrastează cu 
stabilitatea prețurilor din a- 
nii precedenți. în acest do
meniu se observă unele 
presiuni inflaționiste. In
terdicția de majorare a 
prețurilor la aluminiu arată 
că administrația înțelege să 
împiedice contaminarea pre
țurilor cu amănuntul.

în acesfe condiții, esfe de 
așteptat ca bugeful pregă
tit de guvern pentru 1966 
să nu cuprindă, ca cele pre
cedente, noi stimulente, 
mai ales de ordin fiscal, 
pentru consum. Secretarul 
trezoreriei, Fowler, a ofe
rit asigurări, de altfel, în 
această privință și a asigu
rat în același timp că creș
terea prevăzută a încasări
lor ar permite compensarea 
cheltuielilor militare supli
mentare. Trebuie să notăm 
însă că optimismul lui nu 
este împărtășit și de alți 
membri ai guvernului.

în lipsa posibilității de a 
acționa asupra oferfei de 
credit, administrația își va 
înmulți inițiativele pentru 
stimularea exporturilor, care 
nu au crescuf decît cu 3 la 
sută de la începutul anu
lui, în timp ce importurile 
au sporit în același timp cu 
12 la sută.

Economia americană nu 
dă propriu-zis semne de 
supraîncălzire, afară proba
bil numai de Wall Street, 
unde a începuf să se sim
tă, după trei ani, că piața 
este foarte vulnerabilă. Dar 
ne apropiem de zona pe
riculoasă și cei răspunzători 
de ea sînt de acord să na
vigheze cu mai multă pre
cauție".

iii este o muncă de perspectivă. 
El nu trebuie să se mulțumească 
cu ce s-a realizat astăzi în labo
rator. Viața inedită a Deltei îi so
licită în permanență atenția, II 
obligă să fie receptiv, să lupte 
pentru noi succese pe tărîm știin
țific în acest domeniu.

0 bună 
coordonare 
a lucrărilor 
de construcții 
și montaje

(Urmare din pag. I)

Deosebit de prețioase pentru bene
ficiar, proiectant și constructori sînt 
indicațiile date de conducerea parti
dului la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
privind întocmirea unui plan cuprin
zător de măsuri, a căror aplicare să 
asigure darea în funcțiune la timp și 
la un înalt nivel calitativ a noilor ca
pacități de producție ale combinatului. 
Comitetul regional de partid a ur
mărit ca, pe baza acestor indicații, 
să se studieze în amănunt și să se 
stabilească sarcini concrete pentru 
rezolvarea în cele mai bune condi
ții a problemelor legate de elabo
rarea în timp util a documentației 
tehnice, procurarea construcțiilor 
metalice și utilajelor din țară și 
din import, organizarea temeinică 
a muncii pe șantiere, pregătirea 
cadrelor de exploatare.

Pe baza măsurilor preconizate, 
conducerea combinatului a urmă
rit cu mai multă perseverență 
realizarea proiectelor de execuție 
și livrarea comenzilor de con
strucții metalice și utilaje tehno
logice. întreprinderea de construc
ții și montaje siderurgice a fost do
tată cu noi mecanisme și utilaje de 
mare productivitate. S-a completat 
totodată numărul de constructori 
și montori cerut de amploarea lu
crărilor. Prin folosirea mai bună a 
mijloacelor tehnice și organizarea 
lucrului în două schimburi în sec
toarele cheie, s-a reușit să se lichi
deze rămînerea în urmă existentă

la începutul anului la turnarea 
fundațiilor pentru utilaje și la alte 
lucrări de construcții, deschizîn- 
du-se astfel un front larg pentru 
montarea utilajelor. Proiectantul, 
uzinele furnizoare asigură o asis
tență tehnică calificată la instala
rea agregatelor.

Stadiile actuale la construcția la
minorului de tablă groasă și a al
tor obiective demonstrează efi
ciența măsurilor luate pentru asi
gurarea din timp a documentației 
tehnice, organizarea mai bună a 
muncii pe șantiere, aprovizionarea 
ritmică cu utilaje și materiale. 
Pe trei trimestre, planul de investiții 
a fost îndeplinit în proporție de 100,1 
la sută. Practic, construcția propriu- 
zisă a laminorului de tablă groasă 
este pe sfîrșife ; în prezent se exe
cută ultimele lucrări de montare a 
utilajelor tehnologice șl de finisaj, 
în imensa hală a laminorului, s-au 
montat pînă acum peste 17 000 tone 
utilaje — aproape 80 la sută din 
cantitatea totală — și 3 200 tone 
echipamente și utilaje electrice. La 
o serie de agregate se fac acum 
pregătiri pentru efectuarea probe
lor mecanice.

In prezent, problemele majore care 
se pun în fața conducerii combinatu
lui siderurgic, constructorilor și proiec- 
tanțiior, organizației de partid de pe 
șantier sînt legate de terminarea mon
tajului laminorului de tablă groasă și 
pregătirea punerii lui în funcțiune, de 
continuarea într-un ritm susținut a lu
crărilor pe șantierele celorlalte obiec
tive principale începute anul acesta. 
Biroul comitetului regional de 
partid a analizat recent în mod 
special, împreună cu factorii 
de răspundere care concură la con
strucția combinatului, măsurile 
ce se impun a fi luate pentru 
terminarea și darea în producție 
a laminorului și a celorlalte obiec
tive de pe șantier. Cu acest prilej 
s-a hotărît ca, în perioada ur
mătoare, un colectiv de activiști 
din comisia economică și din alte 
secții ale comitetului regional să 
urmărească sistematic pe șantier 
stadiul lucrărilor, să ajute la apli
carea măsurilor politice stabilite 
de comitetul de partid și a celor 
tehnice și organizatorice precizate 
de constructor, beneficiar și pro
iectant în vederea efectuării la da
tele stabilite a probelor de pro
ducție. Comitetul de partid a pri
mit totodată sarcina ca în locurile 
unde mai este de executat un vo
lum important de lucrări de con
strucții și montaje să fie reparti
zate cele mai bune echipe de con
structori și montori.

Socotim că pentru pregătirea pu
nerii în funcțiune a laminorului este 
necesar un sprijin mai substanțial și 
din partea Ministerului Industriei Me
talurgice și a altor organe centrale. 
Mă refer în primul rînd la fap
tul că ministerul are obligația de 
a coordona mai bine eforturile be
neficiarului, constructorului, insti
tutelor de proiectări de specialitate 
pentru urgentarea rezolvării pro
blemelor legate de alimentarea cu 
energie electrică și cu apă indus
trială a combinatului. Este absolut 
necesar să fie accelerate procura
rea echipamentelor pentru secto
rul energetic și pentru gospodăria 
de apă, asigurarea lubrifianților și 
pieselor de schimb necesare chiar 
din perioada efectuării probelor 
tehnologice și organizarea bazei 
de întreținere a utilajelor și agre
gatelor care vor intra în func
țiune.

Desigur, probleme importante se 
ridică în momentul de față și la 
celelalte obiective de bază ale vii
torului combinat siderurgic, a că
ror construcție a început : fabrica 
de aglomerare, primul furnal de 
1 700 mc, oțelăria etc. Amploarea 
lucrărilor prevăzute pentru anul viitor 
pune pe primul plan necesitatea de a 
se urgenta elaborarea documentației 
tehnice. Aceasta va crea constructo
rilor condiții de a-și organiza cît mai 
corespunzător lucrările și va da con
ducerii combinatului posibilitatea 
să contracteze din timp livrarea u- 
tilajelor. Sarcini deosebite revin în 
această perioadă beneficiarului de 
investiții și întreprinderilor cons
tructoare în ce privește urgentarea 
aplicării măsurilor prevăzute pen
tru desfășurarea în ritm susținut 
a activității pe șantiere în tot 
cursul iernii.

Evident, experiența dobîndită în 
organizarea colaborării între benefi
ciar, constructor, proiectant și furni
zori de utilaje la construcția și mon
tajul laminorului de tablă groasă este 
un bun cîștigat care va trebui extins. 
Socotim necesar ca încă de pe 
acum să fie elaborate grafice coor
donatoare și pentru celelalte obiec
tive de bază ale combinatului în
cepute anul acesta. Toți factorii 
care concură la activitatea de in
vestiții pe șantierele viitoarei „ce
tăți“ de metal a țării trebuie să 
conlucreze ca verigi ale unui lanț 
comun, să-și coordoneze în per
manență eforturile pentru grăbirea 
ritmului lucrărilor și punerea în 
funcțiune la termenele prevăzute 
a fiecărui obiectiv.
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REP0BLICA DOMINICANA Pe străzile Khartumului
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Lucrările

ÎNCERCARE

DE LOVITURĂ

DE STAT EȘUATĂ
I

SANTO DOMINGO 22 (Agerpres). 
— O încercare de lovitură de stat 
a fost lichidată în localitatea Tam- 
boril, situată în apropiere de San
tiago, al doilea oraș ca mărime din 
Republica Dominicană. In cursul 
dimineții, un grup înarmat a ocupat 
postul de radio din localitate, anun- 
țînd formarea unui guvern și pro
clamarea liderului de dreapta El- 
cibiares Espinosa ca președinte al 
țării. Unități ale armatei dominica
ne au reușit să reocupe postul de 
radio, arestînd cîteva zeci de per
soane.

Se știe că în ultimele zile la 
Santo Domingo au circulat știri în 
legătură cu posibilitatea unei lovi
turi de stat a forțelor de extremă 
dreaptă, care au dezlănțuit un val 
de acțiuni teroriste.

70000 de manifestant!
protestează împotriva
campaniei anticomuniste

KHARTUM 22 (Agerpres). 
Aproximativ 
au participat 
monst'rație de . „____ ...
încercărilor partidelor din coaliția 
guvernamentală de a încălca cons
tituția, interzicînd Partidul Comu
nist din Sudan.

_ Demonstrația, apreciată de agen
ția Reuter ca una din cele mai 
mari din ultimii ani, a fost organi
zată de Comitetul pentru apărarea 
libertăților democratice, care reu
nește peste 35 de organizații pro
fesionale și democratice din Su
dan. După mitingul care a avut loc 
într-una din piețele Khartumului 
participanții s-au îndreptat spre 
Palatul Republicii și clădirea Con
siliului de Miniștri pentru a înmî- 
na o notă de protest împotriva 
proiectului de lege privind interzi
cerea Partidului Comunist din Su
dan. Pe parcurs demonstranții au 
fost atacați de un grup al adepți- 
lor partidului „Frații 
A fost atacat sediul

70 000 de persoane 
duminică la o de- 

protest. împotriva

musulmani“. 
Comitetului

Central al partidului comunist. 
Poliția a intervenit folosind gaze 
lacrimogene și bastoane de cau
ciuc pentru a-i împrăștia pe de
monstranți. In cursul ciocnirilor 
au fost rănite numeroase persoane, 
din care 36 au fost spitalizate. 
Aproximativ 100 de persoane au 
fost arestate. Demonstrațiile au 
continuat, însă, pînă seara tîrziu, și 
chiar în cursul nopții, în diferite 
părți ale orașului.

Agenția Reuter relatează că A- 
dunarea Constituantă a Sudanului 
a votat luni, la a doua citire, a- 
mendamentul la constituție care 
împuternicește guvernul condus de 
Mohammed Mahgoub să interzică 
Partidul Comunist din Sudan. Se 
menționează că o serie de perso
nalități marcante din partidul na- 
țional-unionist, care face parte din 
coaliția guvernamentală, alături de 
partidul UMMA, au votat împo
trivă. Amendamentul urmează să 
fie supus Adunării Constituante la 
cea de-a treia și ultima citire.

sesiunii O.N.U.
Trimi- 

Nicolae

Independență pentru cine ?

Washington via Oakland s
I
I

. NEW YORK 22. -
sul special Agerpres,
Ionescu, transmite : în princi
palul comitet al Adunării Genera
le — Comitetul politic — au fost 
reluate luni dimineața dezbaterile 
privind problema convocării unei 
conferințe mondiale pentru dezar
mare. In această ședință au luat cu
vîntul, printre alții, reprezentanții 
Arabiei Saudite, Tunisiei, Noii Zee- 
lande, Maltei, Mexicului, Albaniei, 
Irakului. Subliniind importanța 
convocării unei asemenea conferin
țe, reprezentantul Tunisiei a arătat, 
de exemplu, că această problemă 
prezintă un interes universal și de 
aceea la conferința mondială pen
tru dezarmare trebuie să participe 
toate țările lumii. Reprezentantul 
Albaniei a sprijinit, de asemenea, 
propunerea privind convocarea 
proiectatei conferințe, arătînd că 
trebuie create condițiile pentru ca 
la lucrările ei să poată participa 
toate țările lumii.

★
în cadrul lucrărilor Comitetului 

economic și financiar a fost adop
tat un proiect de rezoluție privind 
știința și tehnica. Acest document 
— elaborat de un grup de țări, prin
tre care Algeria, Italia, Franța, 
R.A.U., România și altele — atra
ge atenția asupra faptului că știin
ța și tehnica pot aduce o contribu
ție deosebit de importantă la rea
lizarea aspirațiilor popoarelor din 
țările în curs de dezvoltare și re
comandă acestor țări să elaboreze 
o politică națională proprie privind 
aplicarea științei și tehnicii în do
meniile majore ale dezvoltării e- 
conomice, să creeze sau să dezvol
te instituții de cercetare.
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Mii de muncitori africani din orașul rhodesian Bulawayo au re
fuzat să se prezinte la lucru în semn de protest împotriva acțiunii 
samavolnice de proclamare a „independenței" de către guvernul rasist 
al lui Ian Smith. In fața întreprinderilor și a principalelor căi de ac
ces din oraș au fost instituite pichete. Intre greviști și poliție s-,au 
produs ciocniri. încordare domnește și în capitală. Actul de „indepen
dență", prin care minoritatea albă înțelege de fapt... dreptul de a 
menține în continuare, cu forța, rinduielile colonialiste, stârnește pro
testul populației africane. Iată în fotografia de mai sus adevarata 
față a „independenței" proclamate de guvernul de la Salisbury.

»

încetați masacrul din Vietnam !" Sub această lozincă pe 
întreg teritoriul Statelor Unite se desfășoară o largă cam
panie împotriva agresiunii din Vietnam. De la Portland la 
Chicago, șl apoi la Boston, ecoul valului de manifestații, care 
a cuprins în urmă cu o lună o sută de orașe americane, 
este preluat și amplificat. In California, la Oakland, 
unde se află centrul de recrutare a militarilor tri
miși în Vietnam, șiruri nesfîrșite de americani, în majori
tate tineri, au inundat străzile. Punctul terminus al acestor 
demonstrații va fi Washingtonul. Către sfîrșitul acestei luni 
este programat un mare marș spre capitală, la care și-au 
anunțat participarea americani de diverse convingeri, bărbați 
și femei, exprimîndu-și în acest fel protestul față de acțiu
nile agresive ale S.U.A. în Vietnam.

RELATĂRILE UNOR MARTORI OCULARI

Pe fronturile războiu
lui din Vietnamul de 
sud săptămîna încheiată 
a fost marcată de lupte
le violente din regiunea 
platourilor înalte, în a- 
propiere de Piei Me. 
„Americanii — a subli
niat ziarul „LE MONDE" 
— au de deplîns pier
deri grele, cele mai gre
le înregistrate pînă a- 
cum". Din Saigon, agen
ția FRANCE PRESSE a 
transmis o relatare a u- 
neia din aceste lupte, 
înfățișînd „agonia unei 
patrule americane" :

«A trebuit să săpăm 
pămîntul cu mîinile, la 
rădăcina copacilor, să ne 
înfigem de bine de rău 
capetele în tină, pentru 
a ne adăposti în grabă 
de rafalele de mitralie
ră ale Vietcongului» — 
(forțelor patriotice — 
NR) — au declarat doi fo
tografi de presă francezi 
care însojeau trupele din 
prima divizie aeriană de 
cavalerie (a S.U.A.), căzute 
miercuri (17 XI) în ambus
cada cea mai ucigătoare a 
războiului din Vietnam, 
între Piei Me și frontiera 
cambodgiană. Fotografii 
au ajuns joi noaptea la 
Saigon, epuizaji, nepu-

unei patrule"
find uita, potrivii pro
priilor lor cuvinte, «miro
sul cadavrelor».

«Sînteți nebuni dacă 
vreți să vă alăturați 
nouă fără a avea arme», 
le-a spus un ofijer ameri
can, cu cîteva clipe chiar 
înainte ca potopul de foc 
al Vietcongului să prindă 
cele două companii 
„sandviș”.

«Erau orele 11 și 
mătate. Și ceea ce a 
mat a durat pînă la 
der ea nopții», au preci
zat cei doi fotografi.

«Una din companii a 
încercat de îndată să 
iasă din ambuscadă, dar 
fără succes, 
repede în 
trupelor 
care trăgeau din 
părțile, s-a «dezagregat» 
și pînă seara am rămas

în

ju-
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Ea a căzut 
încercuirea 

partizanilor, 
toate

cu un mic grup de 12 
soldați americani care 
au încercat, ore în șir, 
în zadar, să facă să li 
se răspundă la apelurile 
lor prin radio.

Primele ajutoare cu a- 
limente și medicamente 
au sosit de-abia în dimi
neața următoare. Dar a- 
tunci nu le-a mai rămas 
decît să numere morții 
și răniții. Dintr-o patru
lă de 30 de oameni, care 
încercase o degajare, nu 
mai rămăsese decît un 
supraviețuitor.

în tot timpul după-a- 
miezii luptele — unele 
corp la corp — au conti
nuat cu furie. Am văzut, 
la cîțiva metri de noi, 
un trăgător partizan in
stalat într-un copac. 
Soldații nu l-au putut 
doborî și a trebuit să se 
facă apel la un avion

Skyraider. Pînă la urmă, 
a căzut sub tir. Chiar a- 
tunci, la numai' cîteva 
zeci de metri de locul 
unde ne aflam, se îm
prăștia napalm, ceea ce 
a stârnit panica printre 
soldații americani care 
se chemau pe nume unii 
pe alții, dar nu obțineau 
adesea nici un ecou. Se 
auzea numai horcăitul 
răniților și, din cînd în 
cînd, strigătele cite unui 
soldat.

Toată noaptea rache
tele au iluminat cîmpul 
de bătaie, în timp ce a- 
viația americană lansa 
bombe, rachete și bi
doane cu napalm. Toa
tă noaptea medicul 
companiei a trebuit să 
dea primele ajutoare de 
urgență.

La ivirea zorilor pa
trulele au putut în sfîr- 
șit să vină pentru a-i e- 
vacua pe răniți. Pe cîm
pul de bătaie, presărat 
cu cadavre arse cu 
palm, patrulele 
pierdut speranța 
mai 
Ele 
le
congului ca și. ale 
lorlalți, au ars echipa
mentele soldaților morți, R 
după ce au buzunărit | 
cadavrele luîndu-le hîr- _ 
title esențiale ce vor fi | 
trimise familiilor lor». E

recupera 
au distrus 

găsite ale

na- 
și-au 

de a 
morții. 
arme- 
Viet-

ce-

Ședința lărgită a C.C. al P.M.S.U.

I Prima înfruntare deschisă
RIO DE JANEIRO 22 (Ager

pres). — Conferința ministerială a 
O.SIA., care își desfășoară în pre
zent lucrările la Rio de Janeiro, a 
cunoscut luni prima înfruntare 
deschisă în problema creării așa- 
ziselor „:‘ 
americane“. 
S.U.A. 
nistrul 
publicii 
acuzat, 
Statele 
nizația Statelor Americane pentru 
întărirea propriei lor securități în 
dauna dezvoltării Americii Lati-

.forțe permanente inter- 
Criticînd proiectul 

în această direcție, mi- 
afacerilor externe al Re- 
Chile, Gabriel Valdes, a 

potrivit agenției U.P.I., 
Unite că „folosesc Orga-

Propunere sovietică 
pentru reglementarea 

g problemei laoțiene
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
în proiectul mesajului comun al 
copreședinților Conferinței de la 
Geneva pentru reglementarea pro
blemei laoțiene, adresat guvernelor 
țărilor membre ale acestei confe
rințe, Uniunea Sovietică a propus 
să fie condamnate acțiunile milita
re agresive ale Statelor Unite în 
Laos și să fie avertizat guvernul 
S.U.A. că continuarea unor ase
menea acțiuni poate avea urmări 
serioase. Guvernul S.U.A. este che
mat „să pună capăt neîntîrziat 
bombardării Laosului, să retragă 
din Laos personalul său militar și 
paramilitar, să renunțe la folosirea 
teritoriului acestei țări în scopul 
extinderii războiului în Vietnamul 
de sud și al acțiunilor provocatoare 
împotriva R. D. Vietnam“. Intensi
ficarea amestecului militar al 
S.U.A. în treburile Laosului — se 
arată în proiectul sovietic — cre
ează noi primejdii în calea regle
mentării pașnice în această țară, 
reglementare care este posibilă nu
mai prin respectarea și aplicarea 
cu strictețe a acordurilor de la Ge
neva din anul 1962.

ne“. Referindu-se la proiectul 
S.U.A., Valdes a reafirmat poziția 
antiintervenționistă a țării sale și 
a declarat că „O.S.A. nu trebuie 
să se transforme într-o organiza
ție ideologică care are nevoie de 
o nouă inchiziție“. Principiul nein
tervenției în afacerile interne ale 
țărilor latino-americane a fost 
sprijinit și de ministrul peruviân 
al afacerilor externe, Vasquez Sa
las, care a declarat că „acest prin
cipiu condamnă orice intervenție 
unilaterală“.

Fără să țină seama de pozițiile 
exprimate în cursul ședinței, se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a declarat că Statele Unite 
„vor continua să intervină, singu
re dacă este necesar“, pentru a a- 
păra emisfera occidentală de o 
pretinsă „intervenție din afară“. 
El a cerut, totodată, crearea pe o 
bază voluntară a unor forțe na
ționale care ar putea fi angajate 
rapid și eficace în operații colec
tive.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția. M.T.I., 
la Budapesta a avut loc ședința 
lărgită a C.C. al P.M.S.U. Partici- 
panții la ședință au ascultat in
formările prezentate de Zoltan 
Komocsin, secretar al C.C., cu pri
vire la problemele internaționale 
actuale, și Bela Biszku, secretar al 
C.C., cu privire la problemele ac
tuale ale politicii interne a Unga
riei.

Comitetul Central și-a exprimat 
acordul cu rezultatul vizitei făcu
te în R. P. Mongolă de delegația 
de partid și guvernamentală un
gară și cu rezultatele vizitelor fă
cute în R. D. Vietnam și R.P.D- 
Coreeană de delegația P.M.S.U. 
Plenara a apreciat faptul că în 
ultima perioadă P.M.S.U. și-a in
tensificat activitatea internațio
nală, fiind convins că tratativele 
bilaterale dintre partide servesc 
în mod real interesele mișcării 
muncitorești internaționale.

Comitetul Central al P.M.S.U. a 
constatat că îndeplinirea hotărî- 
riloi sale din;; 10 decembrie 1964 
cu privire la îmbunătățirea acti
vității economice se desfășoară cu 
succes. In același timp se observă

și unele denaturări și lipsuri în 
aplicarea hotărârilor.

După dezbateri a fost adoptat 
raportul cu ■ privire la îmbunătă
țirea multilaterală a sistemului de 
conducere economică, prezentat de 
Rezso Nyers, secretar al C.C. In 
cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul 
Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

„Micul război“ al portocalelor 
revine in actualitate

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
„Micul război" al portocalelor re
vine in actualitate, scrie agenția 
France Presse, precizînd că acest 
conflict economic izbucnit recent 
între Italia și partenerii săi din 
Piața comună figurează pe or
dinea de zi a Comitetului special 
agricol al „celor șase", întrunit 
luni la Bruxelles. Experții „ce
lor șase“ — Franța participă la 
discuții asupra problemelor de 
gestiune — caută o soluție care 
ar permite înlocuirea propunerii 
Comisiei Hallstein în problema 
prețurilor la citrice. Această pro
punere a provocat nemulțumirea 
consumatorilor comunității cît și 
a Spaniei, Izraelului și țărilor 
maghrebiene care exportă produ
se citrice în Piața comună.

Agenția France Presse relatea
ză că dacă pînă la 10 decembrie 
nu va fi adoptată nici o hotărîre 
a Consiliului ministerial al C.E.E., 
actuala 
Hallstein va rămîne valabilă. Par
ticiparea Franței la consiliu este 
însă îndoielnică. La Bruxelles se 
discută despre un alt mijloc de 
rezolvare a acestei probleme, și 
anume reglementarea prin pro
cedura scrisă. Ea nu poate fi va
labilă decît dacă hotărîrea este 
luată în unanimitate. Or, Italia, 
evident, nu este de acord.

„Micul război" al portocalelor 
constituie un nou episod al con
tradicțiilor dintre „cei șase", epi
sod care complică și mai mult ac
tuala criză a comunității.

propunere a Comisiei

PEKIN 22. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, 
La 22 noiembrie a fost 
la Pekin expoziția 
franceză. La expoziție 
zenți 400 reprezentanți 
cieni ai firmelor franceze care-și 
expun produsele.

In cuvîntul său, ambasadorul 
Franței la Pekin, Lucien Paye, a 
subliniat că cunoașterea reciprocă 
între cele două țări se concreti
zează prin numeroasele schimburi 
de misiuni economice și culturale.

A luat, de asemenea, Cuvîntul 
Nan Han-cen, președintele Consi
liului Chinez pentru dezvoltarea 
comerțului internațional, care a a- 
rătat că această expoziție va a- 
duce o nouă contribuție la pro
movarea apropierii dintre poporul 
chinez și cel francez. „Sîntem pe 
deplin convinși, a declarat el, că 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
prietenești — economice și cultu
rale — între țările noastre, pe baza 
celor cinci principii ale coexisten
ței pașnice, va fi nu numai în fo
losul popoarelor noastre, ci va a- 
duce o contribuție importantă la 
apărarea păcii mondiale". Expoziția 
a fost inaugurată de Pîn Cijen, pri
marul Pekinului, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adună
rii reprezentanților populari din 
întreaga Chină.

In expoziție sînt prezentate ma- 
?ini-unelte, utilaj industrial, apa- 
rataj electric și electronic, mate
rial de pompaj, construcții meta-d 
lice, vehicule, macheta unui viitor S 
pachebot construit în Franța pen
tru R. P. Chineză, material rulant, 
utilaj rutier, o fermă model cu 
animale de rasă.

transmite : 
inaugurată 
industrială 
sînt» ■ pre- 

și tehni-

SCURTE ȘTIRI
SOFIA. Ea 22 noiembrie au luat 

sfirșit lucrările consfătuirii Prezi
diului Consiliului Mondial al Păcii. 
Au fost discutate probleme inter
naționale legate de lupta pentru 
pace și au fost adoptate documen
te corespunzătoare. Prezidiul a ho- 
tărît să convoace Consiliul Mon
dial al Păcii în martie 1966.

MOSCOVA. După cum anunță 
agenția TASS, la 22 noiembrie, 
Leonid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe Râul 
Castro Ruz, secretar al C.C. al P.C. 
Cuban. A avut loc o convorbire în 
timpul căreia au fost discutate 
probleme privind continua dezvol
tare a relațiilor dintre cele două 
partide, colaborarea între U.R.S.S. 
și Cuba și alte probleme prezentînd 
interes reciproc.

PNOM PENH. Agenția de presă 
cambodgiană a anunțat că 43 de mi
litari sud-vietnamezi și doi americani 
au pătruns Ia 12 noiembrie pe terito
riul Cambodgiei în provincia Kampot, 
deschizînd un foc de mortiere asupra

guvernul Guineei a hotărît să în
chidă ambasada sa în Franța.

patrulei de frontieră cambodgiens. 
Patrula cambodgiana a răspuns cu 
focuri de armă, obligîndu-i pe invada
tori să se retragă. Aceștia au răpit un 
grănicer cambodgian.

ROMA. Cea de-a 13-a Conferin
ță generală a F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură), și-a conti
nuat luni lucrările. Au fost alese 
cele trei comisii principale de 
lucru. în comisia întîi, care va 
dezbate problemele cele mai im
portante ale organizației : situația 
alimentară și agrară în lume, pre
cum și planul mondial de dezvol
tare a agriculturii, a fost ales în 
unanimitate ca vicepreședinte re
prezentantul Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ștefan, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii.

BUDAPESTA. După cum trans
mite agenția M.T.I., delegația de 
partid și guvernamentală poloneză, 
condusă de W. Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., și J. Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, care 
a întreprins o vizită oficială în 
R.S.F. Iugoslavia, s-a oprit cîteva 
ore la Budapesta, în drum spre pa
trie. Oaspeții au făcut un schimb 
de păreri cu J. Kădâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.'S.U., G. Kallai, 
președintele guvernului revoluțio
nar , muncitoreșc-țărănesc, și alti 
conducători de partid șl de stat al 
R. P. Ungare.

rile din Bombay (India) an declarat 
greva foamei în semn de protest îm
potriva concedierilor, scăderii salarii
lor șl înrăutățirii condițiilor de mun
că. Muncitorii textiliști cer naționali
zarea întreprinderilor șl încetarea ac
țiunilor ilegale pe. care Ie întreprind 
patronii. Conducerea sindicatelor din 
Bombay s-a pronunțat în favoarea ce
rerilor muncitorilor textiliști.

DELHI. Aproximativ 22 de mii de 
muncitori textiliști de la tntreprinde-

SANAA. Membrii Comitetului H 
pentru reglementarea pașnică a si-* 
tuației din Yemen au sosit în loca
litatea yemenită Haradh în vede
rea participării la conferința de re
conciliere națională care urmează 
să se deschidă marți. Conferința 
este convocată în conformitate cu 
acordul semnat în luna august a.c. 
la Jeddah între R.A.U. și Arabia 
Saudită. Scopul ei principal constă 
în restabilirea păcii în Yemen și 
consolidarea unității naționale a 
poporului yemenit.

țări neangajate au prezentat secretarului

CONAKRY. Potrivit postului de 
radio Conakry, Ministerul Aface
rilor Externe a dat publicității un 
comunicat în care face cunoscut că

NEW YORK. Un grup de 22 de .
general al O.N.U. un proiect de rezoluție cerînd Adunării Generale sä invite 
Marea Britanie „să nu întreprindă nici o acțiune care să împartă teritoriul 
insulelor Mauritius șau să violeze integritatea lor teritorială". Orice încer
care a Marii Britanii, arată documentul, „de a detașa anumite

> , acest teritoriu pentru înființarea de baze militare" va contraveni 
din 1960 a Adunării Generale împotriva colonialismului. Autorii 
de rezoluție atrag atenția asupra intenției guvernului britanic de 
insula Diego Garcla din grupul Insulelor Mauritius (care urma

insule din 
declarației 
proiectului 
a cumpăra 

__ _ sä devină 
în curînd independentă) pentru a înființa acolo o bază militară.
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