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Oameni la înălfime
Foto : I. Cucu

Un obiectiv permanent

al activității în întreprinderi

V

Șl TRAI ALE SALARIAJILOR
Concomltent cu orga

nizarea întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea 
obiectivelor din planul 
de stat pe 1966, sindica
tele din întreprinderile 
regiunii Bacău participă 
activ la aplicarea măsu
rilor luate de partid și 
guvern pentru îmbunătă
țirea continuă a condi
țiilor de muncă și de 
trai ale oamenilor mun
cii. L-am rugat pe tov. 
VASILE PACUBARU, se
cretar al consiliului re
gional al sindicatelor, să 
ne înfățișeze clteva din
tre preocupările in acest 
domeniu.

Comitetele sindicatelor 
din întreprinderile regi
unii acordă o atenție deo
sebită aplicării măsurilor 
de protecție a muncii. A- 
ceste măsuri vizează îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă și ușurarea efor
tului fizic al muncitori-

lor, prin executarea unor 
lucrări și dispozitive de 
mică mecanizare, îmbu
nătățirea ventilației și 
iluminatului etc. La fa
brica de postav „Prole- 
tarul“ din Bacău, de e- 
xemplu, prin mecanizarea 
operațiilor de șlefuire a 
cuțitelor de la mașinile 
de tuns și îmbrăcarea 
garniturilor pe valuri s-a 
ușurat mult efortul fizic 
al muncitorilor și s-au 
înlăturat complet acci
dentele de muncă.

Măsuri importante s-au 
luat și în alte unități. La 
Combinatul chimic din 
Borzești s-au îmbunătă
țit condițiile de muncă 
din secția clorură de alu
miniu, la Combinatul de 
cauciuc sintetic și produ
se petrochimice din ora
șul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-au montat cabine 
antifonice, iar în exploa-

tarile forestiere au fost 
introduse numeroase dis
pozitive
munca în pădure. Nu
mai în
pentru măsurile de pro
tecție a muncii s-a chel
tuit suma de 98 milioane 
lei, adică cu 5 milioane 
mai mult față de preve
deri. în ultima vreme au 
fost organizate și alte ac
țiuni în vederea asigură
rii protecției și tehnicii 
securității muncii. Este 
vorba de organizarea pe 
lîngă consiliile locale ale 
sindicatelor a colective
lor obștești, care veghea
ză la respectarea norme
lor de tehnica securității 
muncii, precum și a ca
binetelor tehnice de pro-

care ușurează

ultimii doi ani,

Gh. BALTA
coresp. „Scînteii**

(Continuare in pag. H-a)
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Vizita tovarășului L. I. Brejnev
in Republica Socialistă România

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul L. I. 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a făcut 
între 10 și 13 mai a.c. o vizită ne
oficială în România.

între tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu și tovarășul L. I. Brejnev au 
avut loc convorbiri prietenești, în 
cursul cărora au făcut un schimb 
de păreri în problemele dezvoltării 
continue a colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S., 
dintre P.C.R. și P.C.U.S. și în alte 
probleme de interes reciproc.

La convorbiri au participat — 
din partea română — tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de

secție la C.C. al P.C.R. ; din partea 
sovietică — tovarășii: A. V. 
Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România, 
K. V. Rusakov, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., G. E. 
Țukanov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S.

în ziua de 13 mai a. c. tovarășul 
Nicolae Ceăușescu a oferit o masă 
în cinstea tovarășului L. I. Brej
nev. Masa, la care au participat 
membrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

y^rfislul este esen-
. Z/tialmente un om 

( Jf cu ochii
către 
un om 

nima în continuă 
ziastă vibrație pentru oa
meni. Ce poate fi mai pe 
măsura acestor instrumen
te de lucru decît imaginea 
luptei de patru decenii și 
jumătate a partidului co
munist pentru viajă și pen
tru om ■— sens înalt și fel 
luminos către care el s-a 
îndreptat plătind adesea 
cu sîngele celor mai buni 
fii ai săi I

Compozitorii noștri s-au 
străduit să înfățișeze în o- 
perele lor mărefia acestei 
lupte. In anii puterii popu
lare au fost create lucrări 
emoționante despre lupta 
ilegală a partidului, des
pre marile bătălii revolu
ționare ale clasei munci
toare, despre comuniști, 
eroii acestor bătălii. In 
ample lucrări vocal-simfo- 
nice ca și în cîntece de 
masă, în genul operei și 
cel simfonic, s-au alcătuit 
de-a lungul anilor părți 
durabile ale unei mari fres
ce închinate istoriei noas
tre contemporane.

Oricine își poate da sea
ma că materialul de viață 
este imens. Mă gîndesc 
nu numai la mulțimea de 
fapte eroice, la marile mo
mente istorice, la bogăția 
de valori etice pe care le 
cuprind asemenea teme, 
în sfîrșit, la varietatea as-

deschiși 
viață, 

cu i- 
și entu-

REZONANTA
MAJORA
A MUZICII
Gheorghe DUMITRESCU

o

pectelor de viață contem
porane, a căror explicație 
istorică este lupta comu
niștilor. Avem încă multe 
de făcut pentru a înțe
lege mai adînc semnifi
cațiile umane ale teme
lor pe care le alegem, im
plicațiile lor plurivalente. 
Viața ne 
pecte de rezonanță majo
ră încît 
cultivat cu consecvență, o 
responsabilitate crescută 
față de arta noastră și față 
de cei cărora le e adresa
tă — oamenii muncii — 
pot fi capabile să le pună 
în deplină valoare.

Aș vrea, în legătură cu 
aceasta, să mă opresc asu
pra unor aspecte ce mi se 
par importante pentru 
dezvoltarea, în anii ce vin, 
a creației noastre muzica
le. Mulți dintre compozito
rii noștri au dobîndit în 
ultima vreme o experien
ță bogată afîf în ce pri
vește cunoașterea vieții, 
sesizarea noilor raporturi 
umane pe care le-a sta
tornicit socialismul, cît și 
în perfecționarea mijloa
celor de expresie. Se poa-

oferă atîfea as-

numai talentul

te vorbi despre o maturi
zare, pe un front foarte 
larg, a tuturor creatorilor. 
In contextul unei aseme
nea creșteri calitative, nici 
una din cuceririle artistice, 
mai vechi și mai noi, nu 
trebuie ignorată sau lăsată 
să se piardă. Mă gîndesc, 
în primul rînd, la puterea 
de emoționare, la capaci
tatea muzicii de a pătrun
de adînc în ființa ascultă
torului spre a-l face să vi
breze. Desigur, tehnica 
muzicală a evoluat sub 
toate aspectele ei, căpă- 
tîndu-și noi potențe ex
presive. In același timp, în 
muzica contemporană, ca 
și în celelalte arfe, și-au 
făcut apariția o mulțime 
de teorii și mode care, 
sub eticheta noului și a 
„interesantului", neagă e- 
lementele fundamentale 
ale muzicii precum și e- 
chilibrul dintre ele, pier- 
zîndu-și prin aceasta le
gătura cu esența ideilor și 
sentimentelor pe care mu
zica trebuie să le exprime.

(Continuare 
în pag. a V-a)

internațională
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Peninsula 
Iberică 
în vizorul 
N. A. T. 0.
• Trupe americane 
din Franța vor sta
ționa in Spania
• Bază aeriană
vest - germană in 
Portugalia
„La giusta causa"

Parlamentul ita
lian a adoptat le
gea împotriva 
concedierilor.

Semnificația 
unor cifre

Corespondență 
din Atena despre 
remanierea gu
vernului grec.

O întreagă e- 
pocă istorică des
parte România 
de azi de cea din 
trecut. O viață 
nouă, viguroasă, 
în care poporul își desfășoară din 
plin forțele sale creatoare, pulsea
ză azi în întreaga țară. Socialis
mul a dat roade bogate pe pămîn- 
tul României. Piatra unghiulară a 
edificiului social-economic clădit 
în tara noastră o constituie indus
trializarea socialistă, înfăptuită din 
inițiativa și sub conducerea Parti
dului Comunist Român de masele 
de milioane ale celor ce muncesc.

Subliniind rolul și importanța 
economică și social-politică a in
dustrializării socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu a arătat în ex
punerea prezentată la adunarea 
festivă consacrată celei de-a 45-a 
aniversări a partidului: „Gălăuzin- 
du-se după învățătura marxist-le- 
ninistă, pornind de la realitățile 
țării noastre și sprijinindu-se pe 
forțele poporului român, partidul 
comunist a pus in centrul politicii 
sale industrializarea țării ca bază 
a progresului economiei și cultu
rii, ridicării nivelului de viață al 
poporului, dezvoltării multilaterale 
a societății, asigurării independen
ței și suveranității naționale**.

Ca parte integrantă și esențială 
a programului de construire a noii 
orînduiri, politica de industrializare 
socialistă, îmbogățită și dezvoltată 
în cursul construcției socialiste, a 
fost înfăptuită cu consecvență de 
partid. Pentru poporul nostru in
dustrializarea nu mai este o pro
blemă teoretică, un deziderat, ca 
acum 20 de ani, ci îi putem apre
cia însemnătatea, rolul ei hotărîtor 
în edificarea noii societăți, după 
rezultatele obținute în toate dome
niile vieții economice, politice și 
social-culturale.

Industrializarea în ritm susținut 
a țării a determinat schimbări ra
dicale in structura întregii econo
mii, în care industria a căpătat un 
rol conducător. în 1965 industria 
a creat 60 la sută din produsul so
cial, comparativ cu 39 la sută în 
1938, iar împreună cu ramura con
strucțiilor a produs în același an 
56 la sută din venitul național al 
țării. Avem astăzi o industrie pro
prie modernă, care, de-a lungul 
anilor construcției socialiste, a im
primat un caracter dinamic crește
rii forțelor de producție, dezvoltă
rii tuturor celorlalte ramuri ale e- 
conomiei, sporirii venitului națio
nal. Progresul multilateral al in
dustriei a chezășuit construirea și 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, introducerea largă 
a tehnicii moderne în toate sec
toarele economice, valorificarea la 
un nivel tot mai înalt a resurselor 
naturale ale țării, corespunzător

Prof. dr. Vasile RAUSSER
necesităților dez
voltării econo
miei și interese
lor poporului. 
Forța industriei 
noastre socia

liste este demonstrată de faptul că 
în 1965 a 
globală de 
mare decît

Partidul 
dustrializarea 
oarecare a industriei, ci ca o dez
voltare bazată pe creșterea cu pre
cădere a industriei grele. în cadrul 
avîntului impetuos al industriei, 
care nu-și găsește precedent în 
trecutul țării, s-au dezvoltat în 
ritm rapid ramurile hotărîtoare, 
vitale pentru progresul întregii e- 
conomii și înzestrarea ei cu tehni
că modernă : ramura energiei elec
trice și termice, siderurgia, con
strucția de mașini, chimia. Aceste 
ramuri moderne formează pilonii 
economiei socialiste a României de 
azi. Ele au asigurat și asigură echi
librul și stabilitatea întregii eco
nomii, dinamica ascendentă și rit
mul înalt de dezvoltare a indus
triei, avîntul tuturor celorlalte ra
muri ale economiei : agricultura, 
transporturile, construcțiile.

Modificarea structurii producției 
industriale in favoarea industriei 
grele, care a avut urmări favora
bile pentru înzestrarea tehnică a

realizat o producție 
aproape zece ori mai 
în 1938.
nostru

nu
a privit în
că o creștere
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Inițiere în tainele meseriei. în fotografie, frezorul Vasile Costea de la uzina „Semănătoarea** din Capitală 
împreună cu doi tineri muncitori Foto : S. Cristian
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■ PAGINA ECONOMICĂ (pag. a III-a)

(pag. a Il-a)

■ SUBTERANUL
Fragment dintr-un scenariu de film 

(pag. a lV-a)

Administrația asigurărilor de stat a adus re
cent. unele îmbunătățiri sistemului de asigurare 
facultativă a autoturismelor. Pentru a afla amă
nunte în legătură cu reglementarea acestei asi
gurări, ne-am adresat tov. ȘTEFAN POPOVICI, 
director general al Administrației asigurărilor de 
stat.

TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN CEHOSLOVACIA
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român, comuniștii și întregul nostru 
popor adresează Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
tuturor comuniștilor și oamenilor muncii 
din Republica Socialistă Cehoslovacă, un 
cald salut tovărășesc și cele mai sincere 
felicitări cu prilejul împlinirii a 45 de 
ani de la crearea partidului dv.

în cei 45 de ani de existență, Partidul 
Comunist din Cehoslovacia a condus 
lupta clasei muncitoare, a forțelor de
mocratice din Cehoslovacia pentru apă
rarea intereselor vitale ale celor ce mun
cesc, pentru independența și suveranita
tea patriei, pentru făurirea societății so
cialiste.

AL

Poporul român urmărește cu simpatie 
realizările importante ale 
muncii _din Cehoslovacia în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în ridicarea 
nivelului lor de trai.

Sîntem încredințați că prietenia tradi
țională dintre poporul român și poporul 
cehoslovac, relațiile frățești dintre cele 
două partide și popoare ale noastre se vor 
întări și dezvolta cu succes și în viitor, 
în folosul ambelor popoare, al unității ță
rilor socialiste și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei so
cialismului și păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în 
activitatea dv., consacrată dezvoltării 
multilaterale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace, cauzei socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

oamenilor

— Ce fel de asigu
rări pot încheia po
sesorii de autoturis
me ?

— Se pot încheia asi
gurări facultative pentru 
cazurile de avarii și, se
parat, pentru cazurile de 
despăgubiri civile, sau 
pentru ambele cazuri. A- 
sigurarea pentru cazurile 
de avarii oferă posibilita
tea obținerii de despăgu
biri în cazurile de strică
ciuni sau distrugeri acci
dentale ale autoturismu
lui asigurat, atît în timpul 
mersului cît și în cel al 
staționării. Este vorba de 
cauze ca: ciocniri cu alte 
mijloace de transport sau 
cu alte lucruri, derapări, 
răsturnări, izbiri, căderi și 
multe alte riscuri. în a- 
ceste situații paguba pe 
care o reprezintă repara
rea sau înlocuirea autotu
rismului asigurat este su-

portată de Administrația 
asigurărilor de stat.

Uneori posesorul auto
turismului poate fi obli
gat la plata unor despă
gubiri civile pentru acci
dentele pricinuite unor 
persoane sau pagube pro
duse unor bunuri. în si
tuația cînd există înche
iată această asigurare. Ad
ministrația asigurărilor 
de stat suportă atît des
păgubirile respective, cît 
și cheltuielile de jude
cată.

— Care sînt condi
țiile de încheiere a 
acestor asigurări șt 
de plată a primelor ?

— Pentru avarii, auto
turismele se asigură la 
valoarea ce o au în mo
mentul cînd se produce 
dauna, iar primele de a- 
sigurare se calculează în

Dumitru MÎNDROIU

(Continuare 
în pag. a II-a)

PUPA VIZITA IN R. D. VIETNAM

Delegația de partid 
și guvernamentală română 

a plecat din Pekin
PEKIN 13. — Corespondentul 

Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Delegația de partid și guverna
mentală română condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, care s-a oprit 
la Pekin după vizita pe care a fă- 
cut-o în R. D. Vietnam, a plecat 
în dimineața zilei de vineri spre 
patrie.

La aeroport — unde au fost ar
borate drapelele de stat ale R. P. 
Chineze și Republicii Socialiste 
România — delegația a fost con
dusă de Cen I și Li Sien-nien, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremieri ai 
Consiliului de Stat, Giao I-min, 
membru supleant al C.C. al P.C.

Chinez, Pin Șao-hui, șef adjunct 
al Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Tran Tu Binh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
Pekin, și Tran Van Thanh, șeful 
misiunii permanente din Pekin a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R. P. 
Chineză.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației buchete de 
flori.

jN DRUM SPRE PATRIE

Delegația română 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 13. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
La 13 mai a sosit la Moscova, în 
drum spre patrie, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a fă
cut o vizită oficială in Republica 
Democrată Vietnam.

La aeroportul Vnukovo oaspeții 
români au fost întîmpinați de K. T. 
Mazurov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., P. N. Demicev,

membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar at C.C. al P.C.U.S., 
V. V. Kiiznețov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., P. A. Rotmistrov, mareșal 
principal al unităților blindate, și 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Nguyen Van Kinh, amba
sadorul R. D. Vietnam în U.R.S.S., 
An Tzi-iuan, consilier al Ambasa
dei R. P. Chineze din Moscova, co
laboratori ai Ambasadei române 
din Moscova.

K. T. Mazurov a oferit în cinstea 
oaspeților români o masă, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.
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ȘiREGIUNEA GALATI

economice

Bl

Schimb
La Olânești

să

Condițiile de muncă
loc din de-

și trai ale salariaților
a-

(Urmare din pag* I)

cetățeni ?

RECLAMAȚI!

ților 11 se pune la îndemînă mate
rialul bibliografic necesar ; se or
ganizează expuneri și consultații.

„fulgerul" Ia 
6-Galați ?

presupus că 
știau oame-

ne întreabă 
VERONICA 
a unui bloc 

întrebarea

24 aprilie, ora 15,40 
expediat din Brașov 

ne

ne infor-
,,Vizitarea magazl-

autobuzului 31 
nu se poate

la 
judicioasă a noilor 

comisiile spș- 
îngrijesc de 

locuințelor.

Comisia economică a 
lui orășenesc de partid 
treprinde în prezent

Ghsorghe PRUNARU 
buldozerist
Combinatul chimic 
Craiova

Pe agenda comisiei

RĂSPUNSURI
oficiul P.T.T.

INFORMAȚII DE PARTID

coo-

ION BAIEȘU

(Urmare din pag. I)

Cum au lucrat 
gospodăriile de stat

Biroul Comitetului regional de 
partid Galați a analizat, într-o șe
dință recentă, munca organizațiilor 
de partid din gospodăriile de stat 
pentru creșterea' rentabilității a- 
cestor' unități. Discuțiile au rele
vat, pe l'îngă' progresele realizate, 
slaba preocupare a unor unități 
aparținînd Trustului Gostat Brăila 
pentru folosirea rațională a tere
nurilor amenajate pentru irigații, 
pregătirea cadrelor etc. In hotărî- 
rea adoptată se prevăd măsuri pri
vind perfecționarea muncii de 
partid în gospodăriile de stat, îm
bunătățirea activității consiliului 
directorilor, creșterea eficienței in
vestițiilor etc.

cum și în munca de partid din pe
rioada campaniilor agricole, în 
analizarea activității unor institu
ții social-culturale din comună. 
Parțicipanții la discuții au subli
niat necesitatea dezvoltării muncii 
colective în cadrul comitetului de 
partid, a atragerii tuturor membri
lor acestuia la rezolvarea sarcini
lor, a intensificării muncii politico- 
educative de masă și a unei mai 
bune îndrumări a organizațiilor 
U.T.C.

ZEUL TIMPULUI

boala cronică
Convorbire cu prof. dr. C. Gh. DIMITRIU

de experiență 
la sursă"
în noiembrie anul trecut, în mai 

multe comune din regiune au luat 
ființă comitete comunale de partid, 
asimilate în drepturi cu comitetele 
orășenești de subordonare raiona
lă. Cum lucrează ele ? Comitetul 
regional de partid Galați a orga
nizat zilele trecute un schimb de 
experiență pe această temă în co
muna însurăței, raionul Făurei. 
Oaspeții — secretari ai comitete
lor raionale de partid, ai comitete
lor comunale și alți activiști de 
partid — s-au interesat de stilul 
și metodele de muncă ale comite
tului comunal de partid. Membrii 
comitetului comunal de partid au 
arătat ce s-a întreprins în dome
niul vieții interne de partid, pre-

în organizațiile de partid din 
regiunea Galați se fac în aceste 
zile ultimele pregătiri pentru în
chiderea anului de învățămînt. în 
legătură cu aceasta tov. Nicolae 
Mihai, secretar al comitetului re
gional de partid, ne-a relatat că 
temele ce vor fi abordate în con
vorbirile recapitulative au fost 
stabilite diferențiat pe cercuri și 
cursuri, în scopul aprofundării cu
noștințelor care au cea mai mare 
contingență cu activitatea practi
că a cursanților. Astfel, în între
prinderile industriale vor fi dezbă
tute îndeosebi temele referitoare la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, indus
trializarea socialistă — obiectiv 
central al politicii economice a 
partidului, însemnătatea creșterii 
eficienței economice a investițiilor 
și altele.

La cabinetele de partid a început 
pregătirea propagandiștilor în ve
derea convorbirilor recapitulative. 
La punctele de consultații, cursan-

Comitetu-
Galați în- 
un studiu 

privind acțiunile desfășurate în 
întreprinderi pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor, inginerilor șl 
tehnicienilor. 18 colective, alcătuite 
din activiști de partid salariați și 
nesalariați au studiat timp de mai 
multe zile această problemă la 
Șantierul naval, Uzina mecanică, 
întreprinderea textilă, Laminorul 
de tablă subțire și în alte unități, 
în scopul extinderii experienței 
înaintate a unor întreprinderi, bi
roul comitetului orășenesc de 
partid a inițiat o consfătuire pri
vind modul de organizare a 
cursurilor de calificare și ridica
rea calificării muncitorilor, precum 
și a specializării oadrelor de ingi
neri și tehnicieni. Foto i Gh. Vințilă

Intr-o serie de țâri, boala cronicii devine vedeta preo- 
cupârilor medicale ; șl, lucru ciudat, ea 11 preocupâ nu numai 
pe medici sau pe bolnavi, ci și pe oamenii sănătoși. Cum vâ 
explicați acest fapt ?

Profesor la Institutul medico-farmaceutic, doctorul Dimitriu 
are un contact zilnic cu cea mai largă varietate de boli in
terne, la clinica respectivă a spitalului clinic de urgență.

© Sînt mozaicar de profesie, 
Am lucrat Ia întreprinderea 
111 construcții Reșița din 
1949 și pînă în 1953. în anul 
1955 m-am angajat Ia între
prinderea 143 construcții 
Bîrlad, unde am lucrat pînă 
în 1959. Pentru stabilirea ve
chimii în cîmpul muncii, 
m-am adresat celor două în
treprinderi. Scrisorile mi-au 
venit înapoi ; întreprinderile 
și-au schimbat denumirea.

Mai am doar o lună pînă 
împlinesc 60 de ani și tre
buie să-mi întocmesc dosa
rul de pensionare. Cui 
mă adresez ?

Ilie BREICĂU, 
comuna Țepești, 
satul Budele, 
raionul Oltetu, 
regiunea Oltenia

N. R. Rugăm Ministerul 
Industriei Construcțiilor și 
sfaturile populare ale orașe
lor Reșița și Bîrlad să co? 
munice cetățeanului, pe
dresa de mai sus, la ce gru
puri de, șantiere se găsesc 

i •.•. arhți(eie:T^tostelbș;U. t MWprin- 
deyi, -pentru a ,i Se stabili 
vechimea în muiică.

• „Am vrut să înfiez un co
pil — ne scrie DUMITRU I. 
CROITORU, din comuna 
Amărăști, raionul Drăgășani. 
Am adunat actele necesare 
și le-am depus la sfatul 
popular al comunei. Asta a 
fost la 3 aprilie 1965. A tre
cut anul și înfierea tot nu s-a 
făcut deoarece președintele 
comitetului executiv m-a tot 
amînat cu vorba de Ia o săp- 
tămlnă Ia alta. Sfatul popu
lar raional n-are nimic de 
spus t

• Am cerut conducerii Șco
lii profesionale de mecanici a- 
gricoli Balș, în anul 1962, un 
duplicat după diploma de 
absolvire, pe care am pier
dut-o. De cîte ori mă in
teresez de ea, mi se spune 
cu bunăvoință să mai revin.

Un lucru nu înțeleg : tre
buie trei ani de școală ca să 
devii mecanic și nu sînt de 
ajuns patru pentru un du
plicat ?

• „Să locuiești la Clu) șl 
să-ți cumperi mobilă, e o 
problemă complicată — ne-a 
scris ANTIȚA JUCAN. Maga- • 
zinul de prezentare e în piața 
Mihal Vlteazu, iar depozitul 
Ia Someșeni, dincolo de ae
roport, în cîmp. Se pierde 
mult timp, se poate întîmpla 
să nu găsești mobila expusă, 
transportul costă mult".

Am sesizat Sfatul popular 
al orașului Cluj. Răspunsul, 
semnat de Gheorghe Lăpă- 
dean, președinte, și Romulus 
Crăciun, secretar, 
mează :
nulul de prezentare poate fl 
evitată... Cetățenii pot cum- 
păuujnafoita pe 
poz.it”.

Perfect ; e de 
lucrul acesta îl
nil șl singuri. întrebarea e : 
ce se rezolvă prin acest 
răspuns ? Se economisește 
timpul cumpărătorilor, se re
duc taxele de transport, se 
asigură, în fine, acea deser
vire corespunzătoare aștep
tată de

» Traseul 
din Capitală 
adapta configurației noilor 
cartiere pe care trebuie să le 
deservească ? — 
tovarășa doctor 
GIURGI, locatară 
din Berceni-Sud.
aceasta ne-o pune și salaria
tul GH. BUJOREANU ; are 
de parcurs zilnic un ki
lometru jumătate pînă la cea 
mai apropiată stație a auto
buzului 31. Am primit zeci 
de sesizări în această pri
vință, s-au făcut anchete, ci
nematografia a semnalat și ea 
situația. Rezultatul ? I.T.B.-ul 
nu prelungește traseul și 
pace ! Șl doar de la capul 
liniei pînă în Berceni e cale 
de numai cîteva minute I

Este de relevat faptul căs, în ulti- . 
. mii ani, au fost date. în: folosința 

tecție a muncii în marile între- oamenilor 
prinderi. n.w r

Permanent, în atenția Sindica
telor din regiunea noastră a stat 
grija pentru sănătatea oamenilor 
muncii, pentru îmbunătățirea a- 
sistenței medicale și a condițiilor 
igienico-sănitare la locul de mun
că. Numai anul trecut s-au chel
tuit în acest scop peste 200 mili
oane lei. Prin trimiterea Unui nu
măr tot mai mare de oameni ai 
muncii în stațiunile balneo-clima- 
terice, a scăzut simțitor indicele 
de incapacitate temporară de mun
că. Numărul oamenilor muncii din 
regiunea noastră, trimiși în 1965 la 
tratament și odihnă depășește 
18 000, iar în acest an vor merge 
aproape 20 000. Sindicatele noastre 
veghează în permanență la asigu
rarea unei cît mai bune deserviri 
în cantinele întreprinderilor, 
repartizarea 
locuințe, iar prin 
ciale formate se 
buna întreținere

muncil din orașele 
Gheorghiu-Dej, Bacău și Piatra 
Neamț peste 12 000 .de apartamen
te, construite din fondurile sta
tului. Sindicatele au atras mase 
largi de oameni ai muncii la 
executarea controlului obștesc a- 
supra deservirii populației în uni
tățile comerțului de stat, medico- 
sanitare și stațiunile balneo-cli- 
materice.

în sfera de preocupări a sindica
telor noastre a stat și problema 
îmbunătățirii continue a activității 
culturale de masă. Dispunem as
tăzi de o bogată bază materială: 19 
case de cultură și cluburi, 250 bi
blioteci cu peste 800 000 de volu
me, un mare număr de televizoa
re, aparate de radio, instrumente 
muzicale, costume naționale etc. 
Pe scenele cluburilor și caselor de 
cultură din regiune își desfășoară 
activitatea circa 10 000 artiști ama
tori. întrecerea artistică „pialog pe 
aceeași scenă", organizată de sin
dicate, a contribuit la descoperirea 
de noi talente și la permanentiza
rea activității artistice de amatori. 
Au fost organizate simpozioane, 
concursuri, manifestări cu cartea 
tehnică, Ta care au luat parte 
aproape 70 la sută din numărul 
muncitorilor.

Trebuie sâ recunoască și I.T.B.-ul câ, duminica, 
șirul celor care așteptau la autobuzele de Mo- 
goșoaia era cam lung. Cetățenii se întreabă : 
cum calatori mîine ? Dar în duminicile

următoare ?
Foto : S. Cristian

• In 
mi s-a 
o telegramă „fulger' 
scrie tovarășa ECATERINA
FULGU din Galați, str. Con
structorilor 33. Telegrama a 
sosit exact după 24 de ore, 
fapt care ml-a pricinuit mul
te neajunsuri. Aceasta e vl- 

care călătorește

• Mi s-a defectat televizo
rul. A rămas fără sonor. 
M-am adresat conducerii uni
tății Radio-Progies 63, solicl- 
tlnd un tehnician. S-a prezen
tat tov. Petrescu, a reparat, 
am plătit și după o zi... tele
vizorul tot fără sonor. De a- 
tunci reclam în fiecare zi. 
Mi se răspunde : s-a predat 
comanda tehnicianului, 
negreșit. Și nu vine.

Televizorul meu e 
sunet, dar conducerea 
perativei nu aude.

Gh. NĂDEJDE 
inginer

Preocuparea a- 
ceasta, ne spune inter
locutorul, ia proporții 
atîf de mari nu ca re
zultat al unei psihoze, 
ci cel mai adesea al 
realității. In țările îna
intate din punct de ve
dere tehnic și indus
trial, bolile acute sau 
infecfioase (care mai 
fac ravagii în regiuni
le subdezvoltate) au 
fost înfrînte pe uh 
fronf larg, cu excepția 
unor viroze, și au tre
cut pe locul patru al 
cauzelor de deces.

— 51 primele două 
locuri ?

— Șaptezeci la sută 
se datoresc bojilor cro
nice șl degenerative, 
între care Tocul întîi, 
cu cincizeci la sută, 
fine de bolile cardio
vasculare. Un mic fapt 
divers, care poate să 
vă servească la o plas
ticizară a problemei : 
deunăzi s-a închis pe 
șoseaua Mihai Bravu 
spitalul de boli conta
gioase. El se reorgani
zează în spital de boli 
cronice, cu atenție spo
rită dată oamenilor tre- 
cuți de 55 de ani.

—• Scepticii vor 
spune însă că pro
gresul medicinei stă 
în schimbarea unei 
boli cu alta.

— Cu o boală croni
că un om poate trăi o- 
norabil o viață întrea
gă, ba poate fi înfrînf, 
mulf mai fîrziu, de cu 
totul altă cauză. Așa
dar, dacă am început 
cu statistici de mortali
tate, trebuie totuși să 
precizăm că bolile cro
nice sînt în mare mă
sură boli ale traiului 
diurn, boli care rezultă 
mult din felul cum ai 
trăit și au ca urmare, 
întotdeauna, întrebări 
și preocupări cu privire 
la felul cum trebuie 
să-fi organizezi viafa 
— alimentația, munca, 
odihna etc.

— Cum știe un 
om că are o boală 
cronică ?

— Are grijă să-i spu
nă unul din doi, boala 
sau doctorul. Vorbind 
serios, e greu să dai o 
definijie a bolii cronice 
— în opoziție cu cea 
acută, limitată în fimp 
și dramatică ; este greu 
din cauză că există o 
mare varietate de „ta
blouri’ clinice, ceea ce 
a dus la dictonul bana
lizat, după care nu 
există boli, ci numai 
bolnavi. Trăsătura co
mună este durata, 
volufia 
Uneori 
sensul
nu se 
toarce

e-
îndelungată. 

ireversibilă, în 
că bolnavul 
mai poate în- 

la stărea di-

nainfe, lot ce are 
de făcut fiind găsirea 
unui regim de acomo
dare cu boala și de 
compensare a efectelor 
ei, alteori perfect vin
decabilă ; dar lucrurile 
sînf complicate din 
cauză că întotdeauna 
intervine un procent de 
uzură provocat de 
timp, de vîrstă. Nu sînt 
partizanul sfaturilor 
medicale prin care se 
dau lămuriri unor ca
tegorii anumite de bol
navi, pentru că, inevi
tabil, ele simplifică lu
crurile și adesea pot 
avea efect negativ. In 
schimb, există o. serie 
de probleme de men
talitate, aș zice de cul
tură a traiului de toate 
zilele, pe care e uluitor 
să constați că unii le 
ignoră.

— Vă ascultăm.
— Rachetele, dez

voltarea accelerată a 
sociefăfii, scurtarea tim
pilor de lucru, introdu
cerea în medicină a 
unui aparataj. de înaltă 
tehnicitate, toate astea 
dezvoltă la unii impre
sia că și mecanismele 
biologice ar putea fi 
dirijate cu tot atîta iu
țeală : un om care s-a 
deteriorat printr-un 
mod de a trăi vreme 
de zece-douăzeci de 
ani își închipuie că se 
poate drege prin lua
rea cîforva pilule timp 
de cîfeva săptămîni.

— Nu credeți însă 
că există și o pilulă 
numită „timpul", că 
timpul, care joacă a- 
tîta. rol în instaurarea 
bolii, ar putea avea 
rol mare în vinde
care?

— Tratamentul înde
lungat are foloase, dar

e mult mal convenabil 
șl sigur să folosim 
timpul înainte de îm
bolnăvire. lată de ce 
boala cronică ar trebui 
să preocupe un număr 
de (jameni încă sănă
toși. Mărirea ponderii 
pe care o au bolile 
cronice In ansamblul 
maladiilor duce la o 
mare noutate a epocii 
moderne. ÎNSEAMNĂ 
CĂ S-A 
CENTUL 
CARE 
NOI, DE 
vreau să 
te lovește o boală in- 
fecțioasă, nu ești nea
părat șt întotdeauna 
vinovat : joacă un rol 
înfîmplarea, 
rea sanitară 
boala care, 
număr de averii».rente, 
a devenit cronică,' pro
centul de vină și chiar 
partea de tratament 
care ține de individ 
este simțitor mai mare.

— Nu e de vină și 
predispoziția eredi
tară ? Sau regimul de 
muncă ?

— Sănătății și medi
cinei le-a făcut mult rău 
subaprecierea factoru
lui ereditar, 
să calculăm 
me predispozițiile 
genul de muncă al 
unui om sănătos, ast
fel ca el să preîn- 
tîmpine din vreme a- 
pariția bolii care repre
zintă pericolul princi
pal pentru el.

Principalul — și asta 
aș vrea să subliniez în 
conduzie : fiecare este 
întrucîtva 
propriei sale 
moștenind de la 
rinfi și bunici o anu
mită structură, el o 
poate perfecționa sau 
strica, iar unealta 
cipală nu este 
spectaculoasă 
electronică”, ci ? 
mărunt al vieții zii 
gustărica, minutul 
a mers pe jos, c! 
dormit noaptea 
cută, trei minute 
gimnastică, fleacuri de 
o forță năprasnică toc
mai prin faptul că se 
adună, de-a lungul zi
lelor, lunilor, anilor, 
deceniilor la o putere 
nebănuită. Boala cro
nică este deci opera 
zeului Timp și moște
nirea pe care omul 
bolnav o primește de 
la el însuși, din vre
mea cînd era sănătos. 
Ferirea de „cronlci- 
zare” este problema 
fiecărui om ce simte o 
răspundere față de fa
milia și munca sa, iar 
terenul ei principal de 
rezolvare este regimul 
zilnic de viață.

MĂRIT PRO- 
BOLILOR 
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N. SCUTARU

Q

funcție de capacitatea cilin
drică.

Pentru cazurile de despăgu
biri civile sînt stabilite anu
mite sume asigurate — mini
male — fisțe, de cîte 10 000 
lei pentru fiecare persoană 
accidentată și 5 000 lei pentru 
pagube la bunuri. Aceste sume 
pot fi majorate, după voința 
asiguratului, cu pînă la 500 
la sută.

Asigurările se încheie, de 
regulă,. pe termen de un an. 
Se pot încheia și asigurări pe 
termene mai scurte, însă pe 
cel puțin 3 luni. Plata prime
lor se face, de obic'ei, antici
pat. La cerere, aceasta se 
poate face și în rate semes
triale sau trimestriale, Costul 
asigurărilor de autoturisme 
este redus. De exemplu, la asi
gurarea pentru cazurile de 
avarii șl pentru cele de des
păgubiri civile a unul autotu
rism „Wartburg" primele de 
asigurare pe un an totalizează 
924 lei.

— Asigurarea este valabilă 
și în afara teritoriului țării ?

— Da, în schimbul plății 
unei prime de asigurare su
plimentare. Termenul minim 
de asigurare facultativă, în 
scopul deplasării peste hotare, 
este de o lună.

Nu mai tîrziu de ora nouă dimi
neața intră în cafenea o dată cu 
personalul localului, ca la el a- 
casă. Femeile de serviciu abia se 
apucă de măturat, dar el se și re
pede să-și ocupe masa. Praful 1 se 
scurge pe sub nas, se trîntesc lăzile 
cu bere și pepsi-cola, se trîntesc 
ușile, e gălăgie, dar lui îi place, e 
în elementul lui, îi iace bine. Mă
turile trec fîșîind pe lîngă picioa
rele lui și-1 mîngîie duioase. 11 
cunosc. E „fiul’ localului. Ospătarii 
îl știu fiecare gest. Dacă ține ți
gara în colțul drept al gurii, îi 
aduc o cafea „scurtă’ și un coniac 
mic. Dacă chiștocul fumegă în 
stînga, înseamnă că imberbul pre
feră o pepsi. Curățenia s-a termi
nat, încep să pice clienții. Ziua 
lui a început. Timpul curge leneș 
și blind. Caută pe cineva cu care 
să schimbe o idee sau, pur și sim
plu, o vorbă. Preferă o discuție le
jeră despre literatură și artă, care 
să-1 destindă. De obicei discuția 
se rezumă la infirmarea valorilor 
recunoscute. Toate acestea i se 
par perimate, obosite, simple, la 
îndemîna oricui. Merge cu destăi
nuirile și mai departe, mărturisind 
că preferă ceva abscons, interzis 
conștientului, care să-1 șocheze, 
să-l umilească și să-1 Complexeze. 
Destul l-au plictisit clasicii în 
școală, destul i-a conspectat din 
obligație. Pînă și Kafka îl obosește. 
Da, acum un an l-a iubit, pentru 
că nu era încă tradus, dar acum

prea-1 citesc toți papițoii. Cineva 
i-a vorbit într-o zi despre un mare 
scriitor la modă, un tip fantastic, 
care își scrie cărțile de-a curme
zișul, unul Tromsenson. Scriitorul 
nu exista în realitate, dar el le 
spunea tuturor : „Citește-1 pe Trom
senson, e fenomenal. Citește-1 de 
cinci ori și pe urmă să-mi spui 
ce-al înțeles". Trece apoi prin ce
lelalte șase arte șl le foarfecă fără 
milă. La a șaptea face pur și sim
plu o criză. îl enervează lipsa de 
idei subtile 
ma vreme.
(acesta e 
avut el, la 
Nici unul dintre acestea nu a făcut 
însă priză cu regizorii. Că p-ăia 
nu-i interesează decît ideile lor.

Spre prînz obosește. E o obosea
lă plăcută, intelectuală. Simte ne
voia de puțin aer, nu mult, o oră. 
Face un tur pe bulevard. îi place 
să se amuze cu chestii ușoare, să 
fie bădăran și cinic și să plece mai 
departe serios. Nu-1 
munca, dacă cineva 
muncească, i se face 
înțeles, nu știe că 
silă la toată lumea. Se plimbă, se 
mai uită 
îl apuca 
acasă și 
cătărie.
posește acasă, datoria sfîntă a pă
rinților este să nu-1 plictisească cu 
observații și sfaturi. Cînd aude un 
sfat face urticarie.

de pe pelicule în ulti- 
Ce subiecte „drăguțe’ 
termenul preferat) a 
cîți nu le-a povestit 1

interesează 
îi spune să 
silă. Bine- 

el produce

încoace și încolo și cînd 
foamea, dă o fugă pînă 
se repede hulpav în bu- 
în scurtul timp cît po-

— Fumezi prea mult, îți pierzi 
vremea, îl imploră mama dispe
rată.

— Zău, mamă, ți-am spus de a- 
tîtea ori că mă plictisești. Iți face 
ție plăcere să mă plictisești în 
mod premeditat 7

După ce mănîncă bine, se trîn- 
tește în pat și citește vechi romane 
polițiste. E singurul gen de litera
tură care-1 interesează. Cînd întâl
nește un amic întreabă : „N-ai ceva 
polițist 7 N-am ce citi". Pe Tolstoi

cumplit sentimentalismul, gingă
șiile. „Amorul, cînd trece pe pla
nul Ideilor și sentimentelor, se ba
nalizează ca o varză".

Merge pe stradă cu hainele des
făcute, cu părul nepieptănat, cu 
barba nerasă. Lasă o mînă leneșă 
și grea pe umărul ei. Dacă ea 
face un pas mai înainte, o zmu- 
cește brutal. Trebuie să simtă că 
nu pune mare preț pe persoana ei, 
că nu e el omul care să leșine din 
cauza unei femei. Să nu-și închi-

M O R A V U R
sau Balzac nici nu i-a frunzărit, dar 
știe dinainte la ce-i poate duce 
capul : acțiune solidă, caractere, 
dialog... Vrea o lectură care să 
nu-i spună nimic, dar să-i omoare 
timpul. îngrozitor îl enervează a- 
cest timp care se scurge ca un li
chid fără gust undeva, dracu știe 
unde,,că nu se obosește el cu ast
fel de întrebări morbide.

Spre seară merge să se întîl- 
nească cu o fată. Se întîlnesc zil
nic de aproape un an. Dacă o Iu
bește 7 Probabil. Dar nu i-a spus-o 
niciodată, ar fi prea stupid. O sin
gură dată i-a mărturisit ceva fără 
să vrea și pe urmă i-a fost silă 
de el o săptămînă. Ii repugnă

puie dînsa c-o să cadă la picioa
rele cuiva din 
să decadă el 
se umilească.

— De țapi.

cauza amorului, n-o 
într-atîta și n-o 3ă

tu mă Iubești 7 în
treabă ea pe un ton de ultimatum.

— Pui și tu niște întrebări că 
mă mir cum de nu ți-e jenă. Zău 
că e stupid.

Fata îi lasă mina să cadă de pe 
umerii ei și pleacă. Rămîne cîteva 
clipe perplex. „M-am purtat prea 
frumos cu tine 
cap. Pe 
gingășii 
întoarce 
ber, ca

și ți-ai luat-o 
viitor n-o să mai pupi 
de la mine". Indispus, 
la cafenea, locul lui e 
locul unui mort Ia masa

în 
tu 
ss
11-

unei familii îndoliate. Zărește un 
amic și ține să-i spună noutatea.

— Auzi, să-ți spun una bună. 
Aia mică mă întreabă în plină 
stradă dacă o iubesc. Ce părere 
ai 7

Se pun amîndoi pe un rîs dement.
— Colosală chestie 1
Noaptea pe la două bîjbîie pe 

străzi năuc, sfîșiat de o plictiseală 
desăvîrșită. Acasă se prăbușește 
în pat cu un roman polițist în bra
țe. Pînă nu termină „Dox,"-ul nu a- 
doarme. A doua zi, buimac, dă un 
telefon la ea acasă.

— Te aștept jos...
Telefonul se închide brutal. Aș

teaptă o oră. Nu vine. Sună din 
nou. I se închide. E fiert. Se plimbă 
pe străzi. Se oprește în fața unei 
florării îngîndurat. După vreun 
sfert de oră intră și cere jenat un 
buchet de flori. Cînd iese, se uită 
în dreapta și-n stînga, ca un hoț. 
Nu cumva să-l vadă amicii, că s-a 
dus prestigiul lui, rîd ăia de el o 
lună. Vîră buchetul 
se duce s-o aștepte 
la serviciu. Ea iese, 
lîngă el ca pe lingă 
însuflețit. Bîjbîie pe străzi. Are fe
bră. Doamne ferește, n-o fi îndră
gostit 7 Ar fi groaznic. Tocmai el...

Intră în cafenea. Amicii îl văd 
amărît.

— Ce-i cu tine 7 Doar nu ești 
îndrăgostit 7

— Da, scapă el fără să vrea.

sub haină și 
cînd iese de 

dar trece pe 
un obiect ne-

Cad toți pe sub mese de rîs. I 
se înmoaie picioarele.

— De ce rîdeți ? întreabă el ră
gușit, pleoștindu-se.

Cere o cafea și un coniac, și în
gheață pe scaun. Se simte bine. 
Schimbă o idee cu un vecin, îi 
mai lichidează o dată pe Balzac 
și pe Kafka, îl recomandă cu căl
dură pe Tromsenson unui novice și 
se tace noapte. A rămas singur. 
Localul se închide, ospătarii își tac 
decontările și pleacă și ei. Nu-1 
observă și-l lasă acolo. Prea se 
confundase cu masa.

E liniște. Moțăie. Apoi se trezește 
și cere o cafea. Nu se supără că 
nu 1 se aduce. Vorbește singur. 
Se jură că n-o să mai iubească 
niciodată, niciodată 1 Numai un 
idiot mai poate crede în acest sen
timent așa zis etern, perimat și 
stupid. Mai bine își taie o mînă 
decît să facă o declarație de dra
goste 1 Cum de-a putut el să cum
pere flori 7 Cum de nu și-a dat el 
seama de la început cu cine are 
de-a face, cum de n-a văzut că ea 
nu e decît o femeie oarecare, care 
nu așteaptă de la viață decît de
clarații de dragoste 7 1

— E îngrozitor 1 urlă el singur 
în local ca un lup într-o pădure.

Dimineața, măturile se lovesc de 
el printre mese și-1 acoperă cu 
praf. Măturile îi trec pe lingă pi
cioare și-I mîngîie cu gunoiul pe 
la glezne, duioase.

îl cunosc. E de-al lor.

ei

7

1

1
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IMPERFECȚIUNILE SISTEMULUI
• Aceeași piesă, același 
timp și efort de montare, 
dar producția e intre 450 și 
1700 lei ® Criterii arbitrare
și productivități diferite
• Avantajele indicatorului 
valoarea manoperei 
montaj

de

DE
A
A

IN

RAPORTARE
PRODUCȚIEI
CONSTRUCȚII

M u n ca 
de proiectare 
în discuția 
colegiului 
Ministerului 
Minelor

Activitatea de concepție
și producție

Am să mă refer în cele ce ur
mează la neconcordanța dintre 
sistemul de raportare a producției 
în sectorul construcții-montaj și 
munca efectiv desfășurată pe șan
tiere. Despre ce este vorba ? în 
prezent, activitatea întreprinderilor 
de construcții este 
anumiți indicatori 
plan, între care și 
zată, calculată pe 
și a lucrărilor efectuate într-o lună. 
O atare raportare a producției rea
lizate de organizațiile de construc
ții a devenit însă necorespunzătoa
re, întrucît nu reflectă, așa cum ar 
fi normal, efortul real al construc
torilor, eficiența activității econo
mice a șantierelor.

Care sînt principalele imperfec
țiuni ale acestui mod de a rapor
ta producția? 
am să 
exemplu : 
ță care 
puțin de o oră 
de 1 530 lei, iar un rotametru care 
se montează în peste 8 ore este a- 
preciat la o valoare de 105 lei, a- 
dică de 8 ori mai mică, deși efor
tul este mai mare. Prin urmare, în 
aceste cazuri, producția realizată 
nu depinde atît de timpul necesar 
pentru montaj, de calificarea mun
cii și dificultatea execuției, ci, în 
primul rînd, de prețul materialelor 
sau al echipamentelor. Uneori, 
pentru unul și același aparat se 
realizează o producție apreciată 
valoric în mod inegal, dacă se 
montează la obiective diferite, cu 
prețuri diferite, deși timpul și efor
tul depus pentru montaj este ace
lași în ambele cazuri.

Din aceleași motive se denatu
rează și nivelul productivității

apreciată după 
principali de 

producția reali- 
baza devizelor

muncii, ajungîndu-se uneori la re
zultate paradoxale. Cu alte cuvin
te, un muncitor poate realiza pro
ducții diferite în unitatea de timp 
(o oră) 
lui, cu 
muncă, 
criterii
aparatele sînt trecute în devize la 
coloana „material", sau la coloana 
„echipament". Chiar în cadrul ar-

nu în raport cu priceperea 
organizarea locului de 
ci în funcție de diferite 

arbitrare și anume : dacă

ECON

• FINANȚE
mă 

la 
se

Pentru a le ilustra, 
folosesc de un 
o termorezisten- 

montează în mai 
rezultă o producție

• STATISTICĂ
ticolelor trecute la cele două co
loane, producția depinde de cos
tul lor, iar nu de munca prestată 
sau de timpul necesar montajului.

Se cuvin relevate și alte situații 
care duc la o estimare neconclu
dentă a producției realizate. La 
montarea unei conducte, indiferent 
de dimensiunea ei și de natura 
materialului, se raportează ca 
producție valoarea conductei mon
tate, cumulată cu manopera de 
montaj, plus valoarea reieșită din 
recapitularea situației de plată, 
în schimb, la montarea unei co
loane tehnologice, a unui rezervor 
sau motor electric, nu se mai ra
portează valoarea acestora, ci nu
mai manopera de montaj și valoa-

40 de milioane lei
DIN CULTURA
CĂPȘUNILOR

rea reieșită din recapitulația devi
zului. La montarea unei termore- 
zistente de platină, întreprinderea 
realizează o producție de 1 700 lei, 
iar la montarea unei termorezisten- 
țe din cupru —circa 450 lei, deși și 
una și alta se montează în mai 
puțin de o oră și necesită același 
efort fizic.

Evident, se pot da încă alte zeci 
de astfel de exemple pentru a de
monstra că sistemul actual de ra- • 
portare a producției în sectorul 
Construcții montai este susceptibil 
de îmbunătățire. Perfecționarea lui 
este cu atît mai necesară cu cît 
nu e vorba doar de o interpretare 
scriptică a rezultatelor, ci, în pri
mul rînd, de un instrument foarte 
important cu ajutorul căruia poate 
fi influențată ridicarea la un nivel 
tot mai înalt a activității economice 
în construcții. Părerea mea este 
că, în afară de faptul că nu re
flectă eficiența economică a acti
vității întreprinderilor de construc
ții, sistemul de raportare în vigoa
re are uneori repercusiuni negative 
în respectarea succesiunii și teh
nologiei firești de execuție a lu
crărilor, încurajînd goana după o 
producție valorică cît mai mare.

Din experiența acumulată pe 
șantier și din analiza amănunțită 
a situației reale, am ajuns la con
cluzia că indicatorul care poate 
să reflecte cel mai bine activitatea 
întreprinderilor de construcții-mon- 
taj este valoarea manoperei de 
montaj. Ea este independentă de 
costul materialelor montate, de 
împărțirea lor în coloanele „ma
terial" și „echipament" sau de alte 
criterii arbitrare.

Aplicarea soluției propuse este 
înlesnită de faptul că cataloagele 
de prețuri și indicatoarele de nor
me existente în prezent în sectorul 
construcții-montaj stabilesc precis 
consumul și valoarea manoperei 
pentru fiecare articol de deviz în 
parte. Un exemplu. Pentru monta
rea unui ventil de reglare de 6 țoii 
manopera costă, conform catalo
gului, 52,20 lei. Este clar că dacă 
întreprinderea va avea de montat 
într-o lună 100 de ventile și va 
monta 110 va rezulta o depășire 
de plan de 10 la sută, ceea ce re
flectă într-adevăr efortul 
derii.

Avantajele sînt cît se 
evidente. Esențial este 
tierele de construcții ar fi stimu
late să realizeze ritmic planul in 
tot cursul luhii. Ar dispare goana 
după lucrări de valori mari, puttn- 
du-se asigura o tehnologie fireas
că în execuție, precum și o apre
ciere justă a eforturilor depuse de 
lucrătorii din construcții.

La Ministerul Minelor a 
avut loc o ședință de colegiu 
în care a fost examinată acti
vitatea organizațiilor de pro
iectare. Au fost relevate, cu 
acest prilej, o serie de reali
zări în ce privește asigurarea 
proiectelor și s-au analizat u- 
nele lipsuri legate în special 
de nerespectarea termenelor 
de predare a proiectelor și de 
felul în care se acordă asis
tență tehnică șantierelor.

Colegiul ministerului a sta
bilit măsuri pentru îmbunătă
țirea și dezvoltarea activității 
de proiectare. între altele se 
prevede înființarea și extinde
rea organizațiilor de proiec
tare pe lingă marile bazine 
extractive spre a asigura do
cumentațiile necesare lucră
rilor de investiții.

LUCRĂRI AGRICOLE
DE PRIMA URGENȚA

Prățiful, ca și prevenirea și 
combaterea dăunătorilor, princi
pale lucrări ce stau acum în a- 
tenfia mecanizatorilor și țărani
lor cooperatori, se desfășoară 
intens, mai ales după ploile că
zute în toate regiunile țării. La 
sfecla de zahăr și floarea-soare- 
lui, prima prașilă s-a făcut pe 
circa 80 la sută din suprafețele 
cultivate. Se lucrează intens și 
la prășitul porumbului și carto
filor. Această lucrare a fost e- 
fecfuată pe suprafețe mari în 
regiunile Galafi, București, Plo
iești și Argeș. în aceste zile, u- 
nifăfile agricole socialiste sînf 
în plină campanie de recoltare 
a trifolienelor. Recoltarea frifo- 
lienelor, fiind o lucrare ce tre
buie executată în cît mai scurt 
timp și în perioada optimă, Con
siliul Superior al Agriculturii re
comandă organizarea ei temei
nică, pentru a se asigura un nu- 
tre) de bună calitate.

la un nivel mai înalt
dinUzina „Unirea" 

Cluj, producătoare de u- 
tilaj textil, a sporit pro
ducția in anii șesenalu
lui de peste 3 ori, iar 
productivitatea muncii cu 
89 la sută, procent ce se 
situează peste media re- ■ 
alizată pe ramură. De a- 
semenea, prețul de cost 
a scăzut cu 40 la sută. 
Și în primul trimestru al 
acestui an planul a fost 
îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii.

Dezbaterile din consfă
tuirea care a avut loc în 
uzină s-au
prin preocuparea intensă 
și înalta răspundere a 
muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor pentru 
găsirea posibilităților me
nite să asigure îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor importante ce le re
vin în perioada cincina
lului. Cum e și firesc, 
în cadrul discuțiilor s-a 
acordat o atenție deose
bită problemei îmbunătă
țirii activității de asimi
lare a noilor tipuri de 
produse.

caracterizat

— îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin 
pe baza Directivelor 
Congresului al IX- 
lea al partidului — 
a spus tov. IOSIF 
BOT, directorul 11- 
zinei — impune asi
milarea continuă și 
intr-un timp scurt a 
noi mașini și utilaje 
cu performanțe teh- 
nice-economice su
perioare. Aceasta 
presupune ridicarea 
la un nivel mereu 
mai înalt a activită
ții de concepție din 
uzină. Sîntem încre
dințați măsura

luată în ultima vre
me in cadrul servi
ciului constructor-șef, 
prin organizarea de 

1 . grupe de proiectare 
pe familii de mașini, 
va da posibilitatea 
proiectanților să se 
specializeze, să a- 
profundeze lucrările 
de concepție, să țină 
mai bine pasul cu 
tot ce apare în teh
nica producției de 
mașini textile,, să 
sporească producti
vitatea muncii lor.

în dezbateri s-a subli
niat, totodată, că uzina 
întimpină încă greutăți

în asimilarea noilor pro
duse, legate mai ales de 
realizarea prototipurilor 
și omologarea acestora. 
Prototipurile sînt execu
tate în secțiile produc
tive, iar omologarea se 
face la beneficiar care, 
de obicei, se află la sute 
de km 
Aceasta 
crările 
punct a 
■Solicitat 
beneficiari 
bune cadre de concepție 
din uzină, diminuînd ca
pacitatea de proiectare. 
Drept consecință, omolo
gările au durat între 6- 
12 luni și chiar mai mult. 
Vorbitorii au arătat că 
prin construirea, în anii 
următori, a unui atelier 
de prototipuri și a unei 
stații de încercare a ma-

de întreprindere, 
a îngreunat iu
de punere la 
prototipurilor, a 

deplasarea la 
a celor mal

I
textile, se vor în- 
aceste neajunsuri.

șinilor 
lătura

Participanții la consfă
tuire au acordat o deo
sebită atenție posibilită
ților de îmbunătățire a 
organizării producției, 

, folosirii cît mai depline a 
capacităților 
ritmicității 
producției.

„După părerea mea, a 
spus ing. ARCADIE 
ATTL, șeful secției uzi- 
naj, fără a neglija extin
derea tehnologiei de 
grup, activitatea pe liniile 

"! poate :'fi 
printr-o 

judicioasă gospodă- 
a S.D.V.-urilor și

existente, 
și calității

de fabricație 
îmbunătățită 
mai 
rire

CONSFĂTUIRII
.?

mai ales printr-o mai a- 
tentă redare a lor în fa
bricație. în acest scop 
propun ca, fără excepție, 
fiecare sculă, dispozitiv, 
sau verificator să aibă 
fișa sa de control, „fișa- 
pașaport" — cum e denu
mită deobicei. în prezent 
la diferite locuri de 
muncă se face tot mai 
simțită necesitatea unei 
mai raționale distribuiri 
și manipulări a docu
mentației tehnice și teh
nologice ; propun ca so
luționarea acestei pro
bleme să fie încredințată 
unui colectiv de specia
liști. în fine, propun re
organizarea în sistem 
centralizat a ascuțirii 
sculelor așchietoare".

în cuvîntul său, ingine
rul șef al uzinei, LIVIU 
MORARU, subliniat,

între altele, că în uzină 
s-ar putea economisi mul
tă mutică de proiectare și 
de execuție prin extinde
rea folosirii elementelor 
tipizate de scule, dispoziti
ve și verificatoare, de alt
fel din ce în ce mai uti
lizate în diferite întreprin
deri.

„In altă ordine de 
idei — a arătat ingi
nerul șef adjunct 
FRANCISC SZABO 
— în primul trimes
tru al acestui an am 
întâmpinat greutăți 
în realizarea ritmică 
a planului, mai ales 
din pricina unor de
ficiențe în aprovizio
narea cu fontă, male
abilă, laminate, bare 
trase și alte materia
le. Este vorba de can
tități mici, pe care 
combinatele siderur
gice le produc după 
ce se ivesc mai mulți 
solicitanți, în așa fel 
incit comenzile cu
mulate să poată fi 
executate în condiții 
economice. Aceasta, 
înseamnă însă pen
tru noi întârzieri des
tul de mari, 
bări serioase 
fășurarea 
ției. După 
mea, această 
ar putea fi
prin înființarea, 
lingă marile între
prinderi metalurgice, 
a unor baze de a- 
provizionare care să. 
ne poată livra mai 
operativ micile canti
tăți de materiale care 
ne sînt absolut nece
sare la diferite inter
vale de timp".

pertur- 
în des- 
produc- 
părerea 
situație 
evitată 

pe

Avînd condiții na
turale optime, o ex
periență valoroasă 
și un sprijin multi
lateral din partea 
statului, cooperati
vele agricole din re
giunea Maramureș 
au extins mult, în 
ultimii ani, cultura 
căpșunilor. De ase
menea, țăranii coo
peratori cultivă căp
șuni pe 
folosință 
Așa se 
giune, 
cupată 
cultură 
acest
1 500 ha. Ca urmare 
a îmbunătățirii a- 
grotehnicii și a in
trării pe rod a noi 
suprafețe, în anul 
1965 s-au valorificat 
peste 10 400 tone 
căpșuni, realizîn- 
du-se venituri de a- 
proape 40 milioane 
lei. Cooperativa a- 
gricolă din Turulung 
a obținut, anul tre
cut, peste 520 000 lei. 
cea din Viile-Satu 
Mare 310 000 lei, Re- 
metea — 156 000 lei, 
Ardusat — 120 000
lei etc.

Printre factorii 
care au contribuit la 
obținerea acestor re
zultate subliniem 
grija pentru ampla
sarea corectă a cul
turii. realizarea unei 
densități 
plantelor 
deosebit, 
solului și 
la timp a lucrărilor 
de întreținere. Cu 
sprijinul Consiliului 
Superior al Agricul
turii, în cîteva gos
podării de stat, din 
regiune s-au înființat 

soiuri
ma- 
ob- 

uni- 
coo- 

agricole 
înființat noi 

Primele 
realizate 
însușirile

loturile în 
personală, 

face că în re- 
suprafața o- 

cu această 
a ajuns, în 

an, la circa

optime a 
și, în mod 
fertilizarea 
executarea

plantații din 
superioare. Cu 
terialul săditor 
ținut în aceste 
tați, numeroase 
perative 
au 
plantații, 
producții 
dovedesc

superioare ale aces
tor soiuri, atît în ce 
privește nivelul pro
ducției, cît, mai ales, 
calitatea ei.

Sînt condiții 
în acest an să 
obțină o recoltă 
mai bună de 
șuni. Plantațiile sînt 
îngrijite mai bine. în
treprinderea regiona
lă de valorificare a 
fructelor și legume
lor, nou înființată, a 

din vreme mă-

ca 
se
Și

căp-

pentru a înlă- 
neajunsurile 

au dus, în anii

suri 
tura 
care 
trecuți, la pierderea 
unor mari cantități 
de căpșuni. De pe a- 
cum au fost contrac
tate peste 7 000 tone, 
asigurîndu-se tot
odată ambalajele 
pentru transportul în 
bune condiții al unei 
producții evaluate la 
circa 10 500 tone. 
S-au depus, de ase
menea, planurile de 
transport la I.R.T.A. 
pentru necesarul lu
nii mai și au fost 
luate măsuri în ve
derea sporirii cen
trelor de achiziții, a- 
sigurării lor cu ca
dre corespunzătoare, 
dotării cu utilaje 
necesare etc.

Trebuie arătat că 
nu peste tot condi
țiile naturale favora
bile care există în 
regiunea Maramureș 
sint bine folosite 
pentru extinderea 
culturii căpșunului. 
Cooperativele agri
cole din raionul Satu 
Mare, care au a- 
proape 300 ha plan
tații de căpșuni, au

prevăzut, anul aces
ta, extinderea aces
tei culturi doar cu 
7 ha. Cooperativele 
agricole din Botiz, 
Dobra, Dorolț, Iojib, 
Berindan, Odoreu, 
Mărtinești, Potău, 
multe din ele avînd 
și posibilități de 
irigare, au suprafețe 
foarte mici sau chiar 
nu cultivă deloc 
căpșuni. Or, se știe 
în perioada de vară, 

■ cînd încasările în 
agricultură sînt în 
general mai mici, 
cultura căpșunilor 
aduce cooperatorilor 
venituri însemnate. 
Condiții bune exis
tă și în raionul Șom- 
cuta, deși aici nu 
este o zonă cu tra
diție. Ca urmare a 
măsurilor luate, nu
mai într-un singur 
an, bunăoară, s-au 
plantat aproape 80 
ha. Dar cu toate că 
veniturile realizate 
au fost convingătoa
re se manifestă încă 
o insuficientă pre
ocupare din partea 
consiliului agricol 
pentru extinderea a- 
cestei culturi, 
cooperativele 
cole din acest 
care au bune 
ții pentru a cultiva 
căpșuni, ar planta 
fiecare în medie 10—■ 
15 ha, s-ar putea 
obține, cu foarte pu
ține investiții, un 
venit total de circa 
4 milioane lei. Si
tuații asemănătoare 
se întîlnesc în 
oanele Oaș și 

Extinderea
rii căpșunului 
a suprafețelor 
te va contribui ca în 
cooperativele agri
cole, cu investiții 
mici, să se realizeze, 
în scurtă vreme, ve
nituri bănești im
portante.

Ing. Marin KRITZER
șef de lot, șantierul nr. 7 
Craiova

poate de 
că șan-

întreprin-

Aluminiu romanesc gata pentru expediere (depozitul Uzinei de aluminiu din Slatina) Foto : Agerpres

în consfătuire s-au e- 
nunțat numeroase propu
neri pentru mărirea capa
cităților de producție în 
unele secții, pentru lichi
darea locurilor „înguste" 
existente la unele operații, 
pentru întărirea discipli
nei tehnologice. Lăcătușul 
VASILE DEAC a propus 
ca, din fonduri de mică 
mecanizare, la vopsitorie 
să se construiască încă un 
cuptor de uscat, pentru a 
se înlătura strangularea 
care s-a creat aici. Sco- 
țînd în evidență măsurile 
luate de conducerea uzinei 
pentru întărirea contro
lului 
ing. 
șeful 
ținut

tehnic al calității, 
REMUS PERȘA, 

serviciului C.T.C., a 
să precizeze :

Dacă 
agri- 

raion, 
condi-

ra- 
Carei. 
cultu- 
ca și 
iriga-

Ing. Leon BROASCA
Consiliul agricol 
regional Maramureș
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Pilonii de oțel
(Urmare din pag. I)

economiei, pentru valorificarea 
superioară a resurselor naturale 
ale țării, pentru comerțul exterior, 
constituie unul dintre cele mai im
portante rezultate ale politicii par
tidului de industrializare socialis
tă a țării. Este deosebit de conclu
dent faptul că numai cele patru 
ramuri ale industriei grele, amin
tite mai înainte, au realizat anul 
trecut 50,4 la sută din producția 
globală industrială, față de 27,5 la 
sută în 1950 și numai 18 la sută 
în 1938. Țara noastră se apropie 
astăzi de structura economică pro
prie țărilor înaintate din punct de 
vedere industrial, în care ramurile 
hotărîtoare pentru dezvoltarea u- 
nui complex economic modern au 
o pondere ridicată.

O trăsătură caracteristică a pro
cesului de industrializare din țara 
noastră constă în aceea că s-a des
fășurat în condițiile promovării 
continue a progresului tehnic. Sub 
impulsul industrializării socialiste, 
în economia noastră națională are 
loc o adevărată revoluție tehnică, 
care se materializează in construi
rea a numeroase întreprinderi și 
secții noi cu un înalt nivel tehnic, 
în dotarea întreprinderilor cu ma
șini și utilaje moderne. în perioa
da 1949—1965, au fost date în 
funcțiune 763 întreprinderi și sec
ții noi, dintre care 502 numai în 
anii șesenalului, caracterizate prin- 
tr-un grad crescînd de mecaniza
re și automatizare, prin procese 
tehnologice mereu mai moderne.

De-a lungul anilor construcției 
socialiste, industrializarea a fost 
însoțită de o continuă îmbunătăți
re a repartizării forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării. Acum In-

dustria nu mai este privilegiul cî- 
torva centre. Edificator este fap
tul că, în anii 1956—1965, circa 
50 la sută din numărul total al 
modernelor întreprinderi puse în 
funcțiune au fost amplasate în 
regiunile care în trecut erau mai 
puțin dezvoltate, ceea ce a făcut 
să crească greutatea lor specifică 
în producția industrială a țării.

Industrializarea a asigurat nu 
numai dezvoltarea pilonilor mate
riali ai societății noastre, ci și a 
pilonilor sociali ai orînduirii noas-

o puternică înrîurire asupra între
gii vieți sociale.

Eforturile, munca rodnică a po
porului nostru, tot ceea ce el a 
realizat pînă acum prin înfăptuirea 
politicii științifice a partidului de 
industrializare a țării se resimt, 
direct sau indirect, în nivelul de 
trai al populației, în viața fiecărui 
cetățean. în dezvoltarea industrială 
a țării își află sursa principală 
creșterea salariului real al oame
nilor muncii, sporirea importantă 
a desfacerilor de mărfuri, realiză
rile în construcția de locuințe și 
așezăminte social-culturale, lărgi
rea învățămîntului de toate grade
le, condițiile civilizate de trai care 
au pătruns și pătrund tot mai larg 
în casele oamenilor.

Continuarea pe o treaptă superi-

ai economiei
tre socialiste. Sutele de fabrici șl 
uzine intrate în funcțiune de-a 
lungul anilor, întreprinderile exis
tente lărgite și modernizate, șanti
erele de construcții, transporturile 
au absorbit noi contingente de oa
meni ai muncii în circuitul econo
mic. A crescut gradul de ocupare a 
forței de muncă, îndeosebi prin 
angajarea în industrie, construcții 
etc. a persoanelor ce se eliberează 
din agricultură, determinînd urba
nizarea continuă a populației. Im
portant de subliniat este faptul că 
au sporit simțitor rîndurile clasei 
muncitoare. în perioada 1950— 
1965, numărul muncitorilor a cres
cut de la 1 223 000 la aproape 
3 200 000. Creșterea numerică a cla
sei muncitoare, însoțită de ridica
rea nivelului ei de pregătire pro
fesională, a determinat întărirea 
rolului ei conducător în societatea 
noastră socialistă, ceea ce exercită

oară a procesului de desăvîrșire a 
construcției socialiste amplifică și 
mai mult necesitatea și rolul indus
trializării. După cum s-a subliniat 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
industrializarea țării, creșterea cu 
prioritate a industriei grele, în 
special a industriei constructoare 
de mașini, ca linie directoare de 
lungă durată, se află și în actua
lul cincinal în centrul politicii par
tidului nostru. O asemenea ori
entare a industrializării țării cre
ează condițiile obiective necesare 
înfăptuirii mai departe a repro
ducției socialiste lărgite, promovă
rii intense a progresului tehnic, a- 
vîntului tuturor ramurilor econo
miei.

Ritmul mediu anual de creștere 
a producției industriale prevăzut 
pentru noul cincinal — 10,5 la 
sută — situează în continuare Ro
mânia pe unul din primele locuri

din lume în această privință. Su
gestiv pentru progresul pe care-1 
va înregistra industria este faptul 
că în 1970 se va realiza în numai 
24 de zile întreaga producție in
dustrială a anului 1938.

Concomitent cu dezvoltarea pre
ponderentă a industriei grele și în 
special a ramurilor ei hotărîtoare. 
în anii cincinalului se asigură o 
creștere mai accentuată, compara
tiv cu perioadele precedente, a in
dustriei bunurilor de consum, în 
scopul satisfacerii într-o măsură 
mai mare a necesităților popu
lației. Condițiile create prin înfăp
tuirea consecventă a industriali
zării, care a înlăturat în mare 
măsură disproporțiile moștenite de 
la vechea orînduire, permit ca rit
murile de dezvoltare ale celor 
două sectoare ale producției Indus
triale să se apropie.

Dinamismul dezvoltării industria
le și al întregii economii va fi asigu
rat prin politica consecventă a 
partidului de sporire a acumulări
lor destinate investițiilor. Cele 750 
de noi obiective industriale ce se 
vor construi pînă în 1970 vor adu
ce o substanțială contribuție la va
lorificarea cît mai deplină și la un 
nivel superior a resurselor natura
le ale țării, la îmbunătățirea cali
tății producției, la creșterea gra
dului de ocupare a forțelor de 
muncă, la dezvoltarea și mai ac
centuată a regiunilor și raioanelor 
mai puțin dezvoltate.

înfăptuirea programului amplu 
de dezvoltare ascendentă și com
plexă a întregii noastre societăți, 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului, va constitui o nouă și 
însemnată etapă pe care poporul 
nostru o va parcurge sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român pe drumul desăvîrșirii 
construirii socialismului, al ridică
rii patriei noastre spre culmile cele 
mai înalte ale civilizației și bună
stării.
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„Au loc încă, destu
le abateri de la pro
cesul tehnologic. În
tâlnim adesea cazuri 
cînd maiștrii insistă 
pe lingă controlori 
să. dea drumul la 
piese cu defecte. O 
asemenea atitudine 
trebuie combătută cu 
tărie de întregul co
lectiv. Cred că pen
tru efectuarea unui 
control tehnic temei
nic este necesar ca 
serviciul. C.T.C. să. 
fie înzestrat cu apa
rate de măsură și 
control la nivelul 
tehnicii actuale".

Participanții la discuții 
au făcut și alte propuneri 
valoroase, 
scurt, cîteva

Redăm, 
dintre

pe 
ele :

trebui să fie 
Între
mase

• Ar 
specializată o 
prindere de 
plastice in producția
de piese pentru 
construcția de ma
șini, care să satis
facă necesarul pen
tru întreaga econo
mie națională.

• să se studieze 
posibilitatea pregăti
rii organizate a ca
drelor medii nece
sare industriei cons
tructoare de mașini : 
controlori, 
dispeceri,

• Forul 
examineze
țlle lărgirii sortimen
telor de organe de 
asamblare și scule, 
producerii unei game 
mai largi de apara- 
taj electric de auto
matizare.

normatorl, 
tehnicieni, 
tutelar să 
posibilită-

Se cuvine ca pe baza 
propunerilor și sugestiilor 
făcute în cadrul consfă- 
tuirii să fie stabilite mă
suri de continuă perfec
ționare a activității între
prinderii.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"
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a marginea pădurii. 
Peisaj montan, cu 
brazi puțini și stînci 
albe. Jos, în vale, 
printre copaci, se 
vede schela ca o ta
bără abia așezată, 

stăpînită de atmosfera din ajunul 
unei bătălii decisive. Undeva, la 
vreo sută de metri înaintea lui 
Mircea Tudoran șl a Ancuței, 
paznicul silvicol le arată oame
nilor locul unde au fost forate pri
mele puțuri din Negra. Petroliștii 
lucrează la deblocarea locului de 
îngrămădeala de pietre. Doi ge- 
niști caută minele despre care 
vorbea pădurarul. Ii vedem cer- 
cetînd terenul cu ajutorul detec
toarelor.

La cîțiva pași în urma Ancuței 
vine Mircea. Ancuța spune cu 
tristețe în glas :

— De ce mă întrebi ? Poate că 
nu mi-am găsit perechea.. Ori 
n-am căutat destul... Ori n-am 
păstrat bine ce găsisem... Nu 
știu... îți mai amintești practica 
de la Moinești ? Tu terminai, iar 
eu abia începeam facultatea... Și 
patru ani n-am visat dgcît că, 
într-o zi, o să lucrăm împreună.

Mircea întreabă cu tandrețe :
— Ții minte ce mi-ai spus a- 

tunci, cînd... prima dată...
— Uite, despre asta prefer să 

tac 1 (merg un timp în tăcere).
Militarii, cu detectoarele, se a- 

propie tot mai mult de ei.
— M-am schimbat chiar așa de 

mult ? — întreabă Mircea.
— Nu, deloc 1 Ești mulțumit 1
— De ce aș fi ?
S-au apropiat de locul unde oa

menii deblochează pilonii de be
ton ai vechilor sonde.

— Hei 1 Nu pe-acolo 1 — strigă 
către ei unul dintre geniști.

— Taman unde fu stropșită 
vaca aia — zice pădurarul.

Locul e sălbatec, ocolit de po
teci.

Mircea se apropie de Anca și 
vrea s-o cuprindă de umeri pro
tector. Fata se ferește. Calcă iar
ba cu atenție, căutind instinctiv 
ceva cu vîrful pantofului. Conti
nuă să vorbească încet :

— Doar ai tot ce ți-ai dorit ■ 
succes, bani, o soție superbă... 
Comodă... Cred că nu te plicti
sește prea mult cu idei — conti
nuă Ancuța.

— Nu ești prea reverențioasă 
cu ea...

— Scuză-mă 1 N-am spus-o cu 
răutate... Ba poate chiar cu ad
mirație. întotdeauna mi-a lipsit 
tactul.

— Da, îmi permite să mă des
fășor.

— Exact lucrul pe care mi-1 
reproșai mie.

— Tu ai fost o dificilă. (Se uită 
alarmat spre locul unde a călcat 
Anca). Stai așa 1 Nu atinge sîrma 
aceea...

Anca se ferește și merge mai 
departe.

— O dificilă, zici ? — răspunde 
ea. — Recunosc, destul de inco
modă... Prin severitate... îmi era 
mereu frică de ceva. Ești prea 
impetuos... Și apoi... extraordina
rul tău instinct de autoconservare 
care te salvează întotdeauna...

— Parcă m-ai acuza de lași
tate.

Genistul a ajuns cu detectorul 
său pe locul unde abia s-a aflat 
Ancuța. Cercetează cu atenție. 
Cei doi s-au oprit și-1 privesc. 
Ancuța continuă :

— Întrucîtva... Chiar și atunci 
cînd te cațări șl chiui în vîrful 
turlei...

— Nu te contrazici ?
— Poate... Dar încă mă tem 

pentru tine... Iar tu cu succesele 
tale, parcă îți rîzi de temerile 
mele. Am senzația că nici nu-ți 
dai seama cît ești de vulnerabil. 
Te comporți ca un sportiv bine 
drogat pentru meciurile de presti
giu.

— Vrei să zici : bine antrenat...
— Și asta. N-am contestat 

niciodată. Te pricepi, ai într-ade- 
văr fler, cum spunea Tornea, dar 
te complaci grozav în rolul capu
lui de promoție, atît de convena
bil pentru alții.

— Pentru cine ?
Genistul care a controlat locul 

unde se afla ascunsă sîrma ru
ginită se apleacă și curăță în jur, 
cu atenție.

— Aici se ascundea purceaua 1 
—- strigă genistul spre ceilalți. An
cuța îi evită privirea lui Mircea :

— Pentru cei care te stimulea
ză, pentru prieteni, pentru ne
vastă... Poate și pentru tine... Pă
cat 1... Mi-e necaz că nu mă pot 
decide cît să te admir și cît să te 
detest... Chiar nu mai poți fi de
loc tu însuți ?

— Dumnezeule! — exclamă Mir
cea, cuprinzînd-o de umeri și în- 
torcînd-o cu fața spre el. Dar ce 
sînt ?

Genistul a reușit să scoată din 
pămînt o mină turtită, acoperită 
de rugină.

— Nu știu... ceva ce seamănă 
doar vag cu omul Imaginat de 
mine.

— Dacă mai discutăm așa, 
înnebunim 1 — izbucnește Mircea.

— Nu mă tem, tu reziști — zîm- 
bește amar Ancuța, eliberîndu-se 
din strînsoarea lui. Pînă înțr-o zi 
cînd va trebui să treci printr-o 
probă de foc... Să încerci și 
eșecul.

— îmi dorești tu asta ?
Mircea o privește lung, în tă

cere. Ancuța îi rezistă privirii. 
Apoi își coboară ochii și spune 
încet, dar convinsă :

— Da 1
Genistul cu mina în brațe 

strigă :
— Feriți-vă, că o fac să guițe 1 
Oamenii se ascund după stînci. 
Pădurarul își cheamă cîinele, 

care se încăpățînează să-i dea 
ascultare.

Mircea se aruncă spre Anca și 
o acoperă cu trupul lui, lipind-o 
cu spatele de o stîncă. Se aude o 
bubuitură puternică, pe care ecoul 
munților o repetă la infinit. Anca 
s-a strîns tare la pieptul lui 
Mircea.

Lîngă ei apare Ovidiu Florescu. 
îl întreabă rîzînd :

— Dramă pasională, sinucide
re, ori ați ieșit la vînătoare ? ...Pe 
aici cred că sînt capre negre... 
N-ați văzut niciuna î... Parcă s-a 
auzit o pușcătură 1

— De unde vii ? — îl întreabă 
Mircea.

— E 1 Treburi... Din Negra... Sat 
frumos, lume primitoare... Merită, 
zău că merită.

Pornesc toți trei spre locul unde 
se află cele două puțuri.

Ajutat de Radu, Mircea a urcat 
sapa grea pe podul sondei. O 
lasă să cadă cu zgomot la un 
centimetru de piciorul lui Albu. 
Acesta se ferește la timp.

— Asta e 1 Pentru carne cu oase 
multe și motivări științifice 1 — 
spune Mircea gîfîind. — Forajul 
cu jet.

— Exact 1 — rîde Albu crispat. 
Gîște să avem noi, că sfaturi are 
dînsul. berechet...

Mircea îl privește atent, dar nu-i 
răspunde. Dă mîna cu noii veniți. 
Vasiliu, secretarul comitetului de 
partid, îi spune încet :

— N-ai să găsești ușor ama
tori. Oamenii nu cunosc proce
deul.

— O să-l deprindă 1 încep cu 
sonda asta.

Neagu, ștergîndu-și nasul cu 
mîneca :

— Șefule, am rupt-o în fericire. 
Asta-i teorie, dar la practică nu 
ține. Acolo-i granit, nu brînză : 
dacă ne rămîne sapa în talpă ?

Zamfir sare speriat :
— Pișcă-ți limba. De ce adică 

să riscăm noi, dragul tatii ? Să ne 
facem de rîs, acu, la bătrînețe ?

Tornea, directorul Trustului, se 
adresează celor din jur :

— Poate vrea să încerce altci
neva.

Florescu întoarce sapa pe toate 
părțile :

— Da... E o sapă cu duze... Cu
noaștem... Am citit... Literatură 1... 
Eu stau frumos în banca mea... 
Din rîndul doi.

Vasiliu încearcă să glumească:
— Deci, ce facem ? O punem la 

loc în „vitrina inovatorului ?". 
Parcă de-acolo ți-am dat-o Tudo- 
rane, nu-i așa ?

Botelis spune ca pentru sine :
— Mă rog... Cu oarecare spirit 

de aventură, s-ar putea încerca... 
Deși, mai bine încet și sigur...

Mircea se întoarce brusc spre 
el :

— Cine n-are curaj, să se dea 
la o parte. O sondă din toate 
trebuie să răzbată... Și aia va fi 
a mea. (I se adresează lui Tor-

IOAN GRIGQRESCU
Publicând un fragment din scenariul filmului Sub

teranul (recent intrat în producția Studioului 
„București"), supunem cititorilor noștri un gen li
terar destul de controversat, a cărui destinație ră
mîne mai mult pelicula decît tiparul.

Acțiunea filmului Subteranii! se desfășoară la 
Negra, o schelă petrolieră izolată în inima Carpa- 
ților, într-un loc unde primele încercări de foraj 
— abandonate de foștii patroni în preajma națio
nalizării — s-au făcut cu douăzeci de ani în urmă. 
Trei ingineri, cu 18 instalații de mare adîncime, 
pornesc la deschiderea acestei zone dificile.

Lupta lor pentru valorificarea zăcămîntului pe
trolier dezvăluie însă, pe lîngă spectaculoasele 
surprize ale subteranului geologic, un alt subte
ran, uman, nu mai puțin dramatic. Curajul, abne
gația, spiritul de echipă, sentimentul solidarității 
petroliștilor, nu o dată se vor izbi de inerția și 
oportunismul celor care, față de orice acțiune mai

temerară, vin cu o „scară de incendiu" pentru a 
fugi de răspundere, gata oricînd să combată drep
tul de a greși al inovatorului, al omului care își 
asumă riscul verificării în practică a unor noi me
tode, risc iărti de care nu se poate progresa. Acest 
„subteran" e scos la iveală cu prilejul unei pu
ternice erupții care pare imposibil de stăvilit. Și, 
deși pînă la urmă subteranul geologic, trezit ca 
un monstru din adîncuri, poate fi stăpînit de om, 
celălalt „subteran" implică o luptă mult mai apri
gă și mai îndelungată.

Primul fragment dfn scenariul scriitorului loan 
Grigorescu înfățișează întîlnirea dintre inginerul 
Mircea Tudoran și fosta lui colegă de facultate 
Anca Jelescu — sosită în schelă cu o instalație de 
carotaj radioactiv. Celelalte fragmente descriu pe 
rînd izbucnirea erupției și momentul plin de ten
siune al captării ei.

nea). Directore, îmi acorzi un 
minut ?

Albu încearcă să atragă aten
ția qsupra lui :

— Dați-mi voie 1 Am și eu un 
cuvînt...

Mircea, urmat de Tornea, urcă 
în cabina sondei. Prin pereții de 
sticlă ai cabinei se văd cei de 
jos studiind sapa cu duze.

Albu vorbește tare, către Va
siliu :

— în privința neîndeplinirii pla
nului, dacă tot sînteți aici, să se 
constate oficial, să se întocmeas
că formele de rigoare, să se cea
ră aprobările necesare și să se 
facă derogarea din cauze obiec
tive... Pînă atunci... Eu unul... 
Avem cu toții o răspundere, mi ?

în cabină, Mircea îi spune lui 
Tornea :

— îmi ții spatele ?
— Și riscul ?
— Există, bineînțeles.
— Cu tise merg la sigur. O să 

te sprijin.
— Și dacă dau greș ?
— Eu unde sînt ? Ai tot ce îți 

trebuie. Bani, utilaje, oameni... 
Trebuie să reușești 1 Nu te în
treb ce le dai și cum le dai. Dacă 
e nevoie îl conving și pe dumne
zeu 1 Important e să iasă Trustul 
cu obrazul curat.

1 regăsim în baraca 
lui Botelis. Oareca
re comoditate crea
tă printr-o evidentă 
capacitate de adap
tare.

Mircea rîde :
— întotdeauna am admirat ca

valerii întîrziați. Uite ce ambianță 
știe să-și creeze într-o baracă.

Botelis toarnă cafelele :
— Dragul meu, după viteza cu 

care înaintăm, se pare că ne a- 
pucă iarna aici... Domnișoară, ca
feaua mea e după o rețetă din 
Ada-Kaleh... Muzica e copiată din 
fonoteca Ateneului... Mai vă pot 
oferi o floare presată... Și un 
sfat : plecați cît mai repede de 
aici. Nici decorul șl nici climatul 
nu vă sînt prielnice.

— Am s-o fac. De altfel, misiu
nea mea e ca și încheiată.

— Cu succes ?
— Nu știu. Aș vrea să cred.
Mircea, care a pus o rolă pe 

magnetofon, se întoarce spre ei :
— Da, cu succes.
Botelis surîde :
— Dumneata ești de un opti

mism contagios. Dar nu reușești 
să-i molipsești pe toți. Iar eu sînt 
deja imun. Aici ne pierdem 
timpul.

— Crezi ?
— Da. Timpul, sănătatea și 

banii. Nervii oamenilor sînt în
cordați la maximum...

— Unuia chiar i-au pleznit — 
rîde Mircea, făcîndu-i cu ochiul 
Ancuței. De ce să plece ?

— Ca să păstreze o amintire 
frumoasă Negrei. Mîine, poimîine, 
aici vor izbucni pasiuni violente... 
Ai să vezi... Și dumneata... Dum
neata ai ciudata însușire de a-ți 
transforma și prietenii în duș
mani.. Crede-mă, ai lansat ideea 
de a folosi aici forajul cu jet și 
sapa aceea cu duze, ca pe o 
provocare... într-adevăr, crezi că 
toți ceilalți sînt niște idioți ?

— Din contră 1 Inteligenți și de
plin capabili... pînă la proba con
trarie... Pe care unii, între noi fie 
vorba, mi-o oferă zilnic. Dumnea
ta de ce n-ai vrut s-o încerci ?

— Aici mi se pare hazardată. 
Chiar dacă viteza de foraj crește, 
se reduce controlul asupra subte
ranului. Pot exista caverne pline 
cu gaz sub presiune. Și riscul e 
uriaș 1

O explozie puternică zguduie 
baraca.

Geamul e stropit de picături 
negre care se preling, grase. Un 

vuiet lugubru se ridică din pă
mînt.

Mircea se repede afară. în 
urma lui ies Anca și Botelis. 
Țițeiul se cerne din cer. Anca 
fuge căutînd să-și acopere capul. 
Vuietul apocaliptic care se ridică 
din fundul pămîntului crește, par
că un monstru subteran s-ar fi 
trezit și ar fi izbucnit la suprafață.

Mircea aleargă prin ploaia de 
păcură, ștergîndu-și fața spre a 
putea să vadă mai bine. De 
pretutindeni, oamenii vin fugind 
spre sonda care erupe. E sonda 
lui Zamfir. Abia acum o vedem în 
toată majestuozitatea ei tragică, 
trombă de lichid pulverizat, gi
gantic gheizer care mugește, înăl- 
țîndu-se tot mai impetuos spre 
cer. Cu toată panica, oamenii 
trăiesc o bucurie frenetică.

Sîntem lîngă sondă.
Zamfir, Neagu, Radu se agită, 

negri de păcură, strigîndu-și co
menzi.

Mircea vine spre ei. Radu vrea 
să-l îmbrățișeze. Și-a aruncat 
casca în slăvi și prinde țițeiul în 
gura căscată, îl scuipă și rîde cu 
tot albul dinților.

— Șefule, am învins 1 Uite-o, e 
a noastră 1...

Mircea, cu brutalitate :
— Taci 1 — Se uită la tromba 

de țiței parcă măsurînd-o.
Botelis, care i-a ajuns din urmă, 

îi strigă la ureche :
— Are cel puțin 800 de at

mosfere.
Mircea dă comenzile de ur

gență :
— Asigurați zona de securita

te... întrerupeți curentul... Opriți 
toate motoarele... O singură scîn- 
teie și sărim în aer...

Vuietul e tot mai puternic, trom
ba crește, țițeiul șiroiește pretu
tindeni ca un fluviu revărsat. Oa
menii vin de lq celelalte sonde în 
goană, dar se opresc la distanță 
de vulcanul negru. Riglele turlei 
încep să cedeze și, sub canonada 
lichidului împins de subteran cu 
o furie oarbă, sonda se prăbu
șește ca un eșafodaj de carton.

Oamenii privesc muți, ca în 
fața marilor cataclisme. Nina Ni- 
culina se crucește. Bucuria năval
nică din primul moment se trans
formă în groază.

Cîțiva fug.

n încăperea unde 
Albu a instalat te
levizorul și mesele 
cu remy și șah, au 
fost adunați vreo 
douăzeci de petro
liști.

La masa din fața lor : Tornea, 
Vasiliu și Albu.

Oamenii stau în picioare. Bo
telis, profitînd de un moment de 
liniște, zice imperturbabil :

— Să continuăm forajul la son
dele mai îndepărtate 1... Dacă nu
mai trei din ele răzbesc în strat, 
presiunea se dispersează și 
erupția scade.

Vasiliu bate cu pumnul în 
masă.

— Imposibil 1 Zona e încărcată 
de gaze 1

Neagu și Radu s-au așezat di
rect pe podea, rezemați de pere
te 1 Neagu mestecă ceva. Radu îl 
întreabă :

— Ce mănînci ?
— Tutun 1 De trei zile n-am fu

mat. îmi vine să mă. vîr într-o 
gaură de șarpe și să fumez acolo. 
Ce știi tu ?

Albu, sentențios :
— Mai întîi să i se ia sonda 

inginerului Tudoran 1 Cu asta 
trebuie început 1

Tornea, cu iritare :
— Da ? Ai tu un amator caro 

s-o preia ?
— Prin ordin ! Eu v-am preve

nit. S-o preia Florescu !
— încet tată, eu sînt cu meda

lia de argint, nu cu aur... Locul 

II, ca omul care s-a dat cu capul 
de pereți mai devreme ceva... Și 
pe urmă asta nu-i sonda lui Tu
doran, a ta sau a mea... ci a 
noastră ! Eeee 1

— Ai dreptate 1 intervine Vasi
liu. Dar unde-i Tudoran ?

— La sondă — răspunde Radu.
— Adică, pe el nu-1 interesează 

ce discutăm noi aici ? — întreabă 
ironic Albu.

Mircea intră izbind cu piciorul 
în ușa barăcii.

— Țara piere și baba se piap
tănă 1 Că dacă noi ne răfuim, aia 
se oprește singură I... Ce cauți 
aici, Neagule, te-am trimis eu ?

— Tovarășu' Albu... Din pat 
m-a luat... Abia ațipisem după 
trei nopți nedormite și tocmai îl 
visam pe dînsul...

— Hai la sondă 1 —• îi spune 
Mircea autoritar. — Florescule, 
mi-ai promis o mînă de ajutor... 
Și tu, Botelis ?

— Gata, tată 1 — rîde Flores
cu. Noi eram aici să-ți ținem 
partea, în caz de ceva...

— în caz de ce ? strigă Albu.
— Păi... cine știe ?... Las'c-am 

mai văzut noi 1
— Ce-ai văzut Florescule ? — 

întrebă Albu.
— .El... Multe... Dă omul odată 

în bară și...
— Și ce ? Tu pledezi pentru 

justificarea erorii ?
•— Nu 1... Ci pentru dreptul de 

a greși 1 Adică pentru altă că
ciulă 1 Tudoran a avut ideea lui, 
s-a bătut pentru ea, a învins, dar 
a ieșit și bătut 1 Crezi că dacă 
înainta cu milimetrul, ca noi, în
tr-un subteran cu o presiune ca 
asta drăcească, nu se întîmpla 
același lucru ? Auzi măgăoaia 
cum urlă ?... O s-o viseze și noap
tea... mulți ani... Și eu le mai vi
sez încă pe ale mele... Că și eu 
am greșit... Și tu greșești, Albu- 
le... Dar tu ai mereu grijă să nu 
greșești decît „legal’... Eee 1

Vasiliu intervine :
— Să adoptăm o soluție și să 

terminăm 1 Ce propuneți ?
Albu își menține propunerea :

— Am spus : mai întîi să fie 
îndepărtat Tudoran 1 întrebați-1 
unde era în ziua erupției ?

— Am încă cinci sonde în 
schela asta — răspunde Mircea.

— Ai avut, vrei să zici 1 — îl 
întrerupe Albu.

— Tovarășe Vasiliu 1 Ești se
cretarul comitetului de partid 1 
Nu știu cine mi-a chemat oame
nii aici, dar în timpul ăsta sonda 
pierde vagoane de petrol 1 Am 
propus străpungerea puțului 
vechi pentru împrăștierea presiu
nii și încercarea de captare prin 
galerii subterane. Acolo ai mei lu
crează. Iar eu trebuie să fiu cu 
ei 1 Cine ține la schela asta, să 
mă urmeze 1

Iese, așa cum a venit.
Imediat după el ies Neagu, Bo

telis, Florescu, urmați de aproa
pe toți ceilalți.

Albu încearcă să-i oprească, 
adresîndu-i-se directorului:

— Așa face mereu... Nu recu
noaște nici o autoritate.

Tornea privește pe fereastră la 
oamenii care se îndreaptă spre 
sonda în erupție. Albu vine lîngă 
el :

— M-am adresat și mal sus... 
Cui trebuia... Să nu credeți că 
asta rămîne așa... Dacă refuzați 
să luați măsuri...

— Uitați-o 1... Cu ea, toată 
ziua...

— Albule, zice Tornea. Să știi
de la mine : oameni ca mine și
ca tine se mai găsesc... Ca Tu-
doran, mai greu 1

Prin fereastră o vedem pe An-
cuța alergînd după Mireea. Va-
siliu a ieșit din baracă Și por-
nește după cei plecați. Albu con-
tinuă :

Afară, Ancuța a ajuns lîngă 
Mircea :

— Știu, e inutil să-ți mai spun : 
am rezultatul ultimei diagrame. 
La 40 de metri sub talpa puțului 
adînc, e zăcămîntul... Ceilalți 
s-au oprit. Tu al ajuns 1

— Și vezi în asta un merit ?
— Ai învins 1
— Dar am zgîndărit un mon

stru din subteran... Și dracu știe 
cum o să-l opresc.

Vasiliu vine din urmă, gîfîind.
— Cred că ai dreptate. E, în- 

tr-adevăr, singura soluție. Forajul 
vechi poate fi dat în exploatare 
luîndu-se toate măsurile de pre
cauție... Și patru galerii dirijate 
la diferite niveluri, concentrate 
asupra erupției... Cît timp îți tre
buie ?

— încă trei zile, cel mult patru.
— Rămîn cu tine.
Ancuța îl oprește pe Mircea. 

Ceilalți se îndepărtează de ei în 
direcția sondei.

— Etf trebuie să plec... Nu-mi 
cere să rămîn, n-aș face-o...

— Bine, dar... (spune Mircea 
evaziv, cu oarecare tristețe, ca și 
cînd ar recunoaște că a vrut s-o 
roage să rămînă).

— Ai să învingi și de data 
asta, sînt sigură...

— Mi-o dorești tu ?
— Da 1
Mircea fuge spre sondă. Anca 

îl privește lung, apoi se întoarce 
și se îndreaptă spre barăci.

e măgura de dea
supra Negrei, acolo 
unde s-a oprit Anca 
la sosire, îl vedem 
pe pădurar săpînd 
cu hîrlețul o groa
pă. Se aud ritmic 

loviturile fierului în piatra seacă. 
Din vale, pe drumeagul șerpui

tor înaintează greu, împinsă din 
spate de zdrahonul din echipa 
carotajului radioactiv, duba 
Ancăi. La volan se află tehni
cianul. Anca vine în urma dubei, 
singură.

Se înnoptează. Jos, în adîncul 
văii, reflectoare puternice bat 
spre locul erupției, tăind fascicole 
de lumină în întuneric. Deși ne 
aflăm destul de departe, încor
darea luptei care s-a încins în 
valea sondelor își trimite ecoul 
pînă aici.

Tot mai aproape se aud bătăi
le hîrlețuiui. Cîinele, pe care încă 
nu-1 vedem, scheaună jalnic. Să
pînd, pădurarul vorbește cu el :

— Taci, tată, uite termin 
acuma...

Cînd duba ajunge pe loc ne
ted, în dreptul pădurarului, zdra
honul se trîntește la pămînt, re
zemat de spatele mașinii, parcă 
vrînd să fie sigur că duba n-o 
să pornească înapoi, la vale. 
Gîfîie ostenit. Văzîndu-1 pe pădu
rar îl întreabă :

— Ce faci, bade, deschizi și 
matale o scheiă ?

— Ba deschid o groapă, nu 
vezi ? Blestemată piatră, cum 
veți fi răzbind-o cu sondele alea, 
nu știu 1

Tehnicianul a sărit din cabina 
dubei și culege un bolovan pe 
care îl pune sub una din roți.

Ancuța a rămas mai în urmă și 
privește spre schela din vale.

— Ce dracu are cîinele ăla 
de scheaună așa ? — întreabă 
tehnicianul.

— L-a lovit cînd a explodat 
mina aia... Am crezut că-1 vindec, 
dar degeaba...

Dinspre Ploiești vine spre sche
lă o mașină. Tehnicianul lasă 
să-i cadă al doilea bolovan pe 
care îl ridicase și, postîndu-se 
în mijlocul drumului, face semn 
șoferului să oprească. Mașina frî- 
nează lîngă el. Anca se întoarce. 
Tehnicianul strigă la șofer :

— De-aici opriți motorul... Sau... 
Albu scoate capul pe fereastra 

mașinii.
— Știu, tovarășe, învață-i pe 

alții — spune el agasat. Ce v-ați 
oprit în drum î

Lîngă el e un civil care o 
privește cu atenție pe Ancuța. 
Recunoscîndu-1 pe Albu, Anca nu 
se poate reține :

— Vă duceți să dați o mînă de 
„ajutor" ?... Grăbiți-vă, că ajun
geți prea tîrziu.

Mașina lui Albu pornește la 
vale cu motorul stins. După ce o 
depășește pe Ancuța, Albu se în
toarce spre civilul de lîngă el, 
arătînd cu-o mișcare a capului 
în urmă :

— Asta era...
Mașina își continuă drumul în

cet, înaintînd spre schela din 
vale cu farurile stinse.

Ancuța se întoarce spre dubă, 
îl vede pe pădurar mîngîindu-și 
cîinele pe creștet și ridicînd 
arma.

— Ce-1 face ? — strigă Anca șt 
fuge spre pădurar parcă vrînd 
să-l împiedice. Prea tîrziu.

Se aude o împușcătură seacă 
și ultimul schelălăit al cîinelui. 
Anca își acoperă fața cu palmele.

e apropiem, pe e- 
coul împușcăturii, 
prin transfocator, 
de locul unde oa
menii își desfășoară 
lupta pentru capta
rea erupției. Urmă

rim cu obiectivul raza unui
reflector care trece în evantai
peste toată schela. în lumina pe 
care reflectorul o proiectează 
asupra sondei în erupție desco
perim siluetele oamenilor. Un om 
cu mască de gaze pe față, al
tul... Un întreg furnicar omenesc 
forfotind în jurul sondei care 
geme lugubru. Țițeiul cade într-o 
ploaie neagră, compactă, mu- 
tîndu-și cernerea după cum bate 
vîntul. Oamenii intră și ies din 
galeriile săpate în piepții dealu
lui pe care se află sonda. La 
adăpostul galeriei, Botelis își ri
dică masca și își șterge sudoa
rea de pe față. Apoi freacă 
sticlele măștii înnegrite de țiței. 
Oamenii comunică între ei prin 
gesturi. Febrilitatea momentului 
e subliniată de lumina reflec
toarelor care se mută mereu, 
după felul cum e dirijată munca 
echipelor. Neagu își scoate una 
din cișmele de cauciuc și, răs- 
turnînd-o, varsă din ea o vadră 
de petrol. O încalță, apoi face 
același lucru cu cealaltă. Strigă 
către Zamfir care s-a oprit lîngă 
el :

— M-am ușurat, nea Zamfire 1 
De-aș putea aprinde și o țigară 1...

— Hai băiatule, că mai e doar 
oleacă... Acu' îi venim de hac 1

Au fost montate conductele 
groase care duc spre forajele di
rijate concentric sub sonda în 
erupție, sau către gura puțului. 
Ventilele uriașe sînt desfăcute, 
gata să primească șuvoaiele ce 
vor fi captate. Rețeaua de con
ducte se întinde către rezervoa
rele din vale ca picioarele unui 
uriaș păianjen negru.

Florescu îl vede pe Mircea și-l 
cuprinde cu brațul pe după 
umeri. își ridică masca și-i stri
gă la ureche :

— Hai, bătrîne, că i-ai pus 
gheara în gît 1... Acu strîngem 1

Mircea îi zîmbește obosit.
Vasiliu a preluat comanda în

tregii strategii. A adunat șefii 
echipelor lingă locul de unde 
bate unul din reflectoare și le 
explică :

— întîi conectați conducta din 
dreapta... Apoi pe cea din stingă... 
Pe urmă celelalte două... Pe rînd. 
Simultan dăm drumul puțului 
vechi. Tudorane 1 Cum simți că-i 
slăbește suflul, bagi capul de 
erupție... S-ar putea ca forajele 
laterale să nu reziste mult la 
presiune. Gata ?

Oamenii își trag măștile de 
gaze și își fixează mai bine căști
le pe cap. Echipele fug spre 
locurile lor. Reflectoarele își fi
xează fascicolele de lumină spre 
punctele cheie. Vasiliu vrea să 
dea semnalul cu un țignal, dar 
acesta nu biruie vacarmul. își 
șterge degetele arătătoare de 
pulpanele pantalonilor, le vîră în 
gură și fluieră cu toată puterea.

Mircea, cu încă vreo zece oa
meni, se află la gura puțului. Un 
troliu susține capul de erupție 
atîrnat în vecinătatea puțului.

Lumina unui reflector trece pe 
rînd de la o conductă la alta. 
Ventilele sînt reglate după pre
siunea la care vor fi supuse. în 
același timp, la puțul vechi o altă 
echipă deschide drum țițeiului. 
Mugetul erupției scade. Tromba 
de țiței se micșorează. Un reflec
tor îi urmărește scăderea, ca și 
cînd monstrului din adîncime, în
junghiat, i s-ar sfîrși sîngele.

— Acum 1 — face semn Mircea, 
și oamenii lui, într-o încordare 
maximă, reușesc să cupleze ca
pul de erupție. Țițeiul țîșnește pe 
gurile țevilor și, în rotirea capu
lui în ghiventul puțului, lichidul 
sub presiune izbește în oameni și 
îi aruncă la pămînt.

Dar lupta e cîștigafă. Conduc
tele sînt unite în grabă, erupția 
stăvilită.

Florescu își smulge masca și 
respiră adînc. Neagu scuipă, își 
șterge buzele și își chinuie o 
ureche cu degetul vîrît în ea.

— Mamăăă, ce i-am luat piu
itul 1... Da țiuieeee 1 Care ai, mă, 
o țigară uscată ?

Botelis a rămas cu tîmpla re
zemată de una din riglele sondei 
doborîte.

—■ Ziceți bă, careva, ceva, 
că-mi plesnește timpanul de atîta 
liniște 1 — strigă Florescu.

Vasiliu s-a oprit în fața lui 
Mircea și îl izbește amical cu 
pumnul în piept Vrea să-i spună 
ceva, dar îl îneacă tușea.

Reflectoarele se sting unul după 
altul. Doar unul singur rămîne să 
puncteze în întunericul nopții 
bucuria istovită a oamenilor care 
au învins.

Mircea s-a aplecat spre o con
ductă. își lipește urechea de ea :

— E aici — spune el 1 Vibrea
ză... îl auziți ?
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII
A M. A. N. IN DANEMARCA

Partidului Comunist din Cehoslovacia

La invitația prezidiului Folke- 
tingului danez, ca urmare a vizitei 
făcute în țara noastră anul 
trecut de o delegație a Parlamen
tului danez, o delegație a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele M.A.N., 
a plecat vineri dimineața într-o 
vizită oficială în Danemarca. Din 
delegație fac parte acad. dr. Ște
fan S. Nicolau, vicepreședinte, și 
Ion Cîrcei, secretar al M.A.N., 
prof. Tudor Ionescu și Ion Mărcuș, 
deputați, Petre Buzilă, director în 
M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Bă-
★

COPENHAGA 13 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : La 13 mai, delegația 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., a sosit la Copenhaga, în
tr-o vizită oficială, la invitația pre
zidiului Folketingului danez.

Pe aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Julius Bornholt, pre
ședintele Folketingului, de cei pa
tru vicepreședinți — Simon From, 
Thestrup Knud, Morten Lange și 
Carl Skytte, precum și de alte ofi
cialități daneze.

Au fost de față Constantin Bă- 
beanu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al României Ia Copenhaga, și 
membri ai ambasadei.

De la aeroport, membrii delega
ției române au fost conduși la 
clădirea Parlamentului, unde în 
Sala de ceremonii a avut Ioc o fes
tivitate oficială de primire, în pre
zența primului ministru, Jens Otto 
Krag, a unor membri ai guvernu
lui, a liderilor principalelor partide 
politice din Danemarca și a nume
roși leputați.

A

VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI COMITETULUI

INTERNATIONAL AL CRUCII ROȘII
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
vineri la amiază pe președintele 
Comitetului Internațional al Crucii 
Roșii, Samuel Gonard, care ne vi
zitează țara la invitația C.C. al 
Crucii Roșii din Republica Socia
listă România.

Oaspetele a fost primit, de ase
menea, de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, precum 
și de ministrul sănătății și preve
derilor sociale, Voinea Marinescu.

Vineri după-amiază, Samuel Go
nard a conferențiat despre „Sarci
nile Crucii Roșii și în special ale 
Comitetului Internațional al Crucii 
Roșii în domeniul dreptului inter
național umanitar". La Confe
rință, organizată sub auspiciile 
C.C. al Crucii Roșii și ale Aso
ciației de drept internațional și

pentru alegerea
unui deputat in Marea

Adunare Națională
Consiliul de Stat a stabilit prin 

decret data de 10 iulie 1966 pentru 
alegerea unui deputat în Marea 
Adunare Națională, în locul deve
nit vacant în circumscripția electo
rală nr. 10 Tei, din orașul Bucu
rești.

REZONANȚA MAJORĂ A MUZICII
(Urmare din pag. I)

Nu trebuie să renunțăm la dreptu
rile inimii. A părăsi întrufotul melo
dia, expresia spontană, mijloacele ex
presive ale celor care ne-au prece
dat este echivalent cu a sărăci mij
loacele noastre de niște valori emo
tive certe. Cum vei putea înfățișa 
complexitatea vieții dacă în mod de
liberat vei renunța la o parte din va
lorile paietei pe care o mînuiești ? 
Arfa adevărată nu acceptă exclusivis
mul. Cu cît vom înțelege mai bine 
cît de complex este tabloul vieții ac
tuale, cu atît mai bine ne vom 
convinge de necesitatea de a îm
brățișa mijloace fot mai variate 
de expresie, de a potența fiecare din
tre modalitățile de înțelegere artis
tică a realității. Totul este de a fi 
preocupat de aceasta urmărind un țel 
precis : acela de a-ți găsi propriul 
limbaj, de a spune lucrurile cu su
netul și vibrația ta, necontrafăcute de 
formule și idei preconcepute.

Muzica lucrează cu imagini inefa
bile, de o particularitate pronunțată 
și presupune o reacție spontană a 
sufletului omenesc în fața frumuseți
lor vieții. Deci reluarea unei formule 
în mod fafal duce la clișee supără
toare. De aici, necesitatea de a evita 
ca trăirea ta să pornească de la ob
servația și gîndire.a unui alt artist. Cît 
de adevărată și de fecundă ne apare 
și în acest sens ideea că trebuie să 
mergem la sursa lucrurilor, la izvorul 
mereu proaspăt, dacă vrem ca rezul
tatul să aibă calitățile autenticului, ale 
viziunii inedite asupra lumii 1

Ne permitem să observăm că încă 
n-am folosit toate sugestiile și toate 

neasa, delegația a fost condusă de 
Gheorghe Necula și Mia Groza, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de președinți 
ai unor comisii permanente și se
cretari ai M.A.N., deputați, func
ționari superiori din M.A.N. și 
M.A.E.

A fost de față Viggo Christen
sen, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Danemarcei la București.

★

Intr-o scurtă cuvîntare, rostită 
cu acest prilej, președintele Folke
tingului, Julius Bornholt, expri- 
mîndu-și satisfacția în legătură cu 
vizita parlamentarilor români, a 
subliniat că aceasta constituie o 
manifestare fructuoasă a eforturi
lor depuse în vederea îmbunătăți
rii și consolidării relațiilor bune 
dintre cele două țări.

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă făcută delegației române, 
tovarășul Ștefan Voitec și-a expri
mat convingerea că prin vizita de
legației parlamentare române în 
Danemarca, prin cunoașterea direc
tă a vieții, preocupărilor, și reali
zărilor harnicului și talentatului 
popor danez, se va adăuga o nouă 
contribuție la întărirea relațiilor 
de colaborare prietenească existen
te intre cele două popoare.

în continuare a avut loc o dis
cuție prietenească între membrii 
delegației române, primul ministru 
Jens Otto Krag și președintele Fol
ketingului, Julius Bornholt. Apoi, 
oaspeții români au vizitat clădirea 
Parlamentului.

(Agerpres)

relații internaționale din Republica 
Socialistă România, au asistat An
ton Moisescu, președintele C.C. al 
Crucii Roșii, Traian Ionașcu, pre
ședintele Asociației de drept inter
național și relații internaționale, 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, activiști ai 
C.C. al Crucii Roșii, profesori uni
versitari, juriști, funcționari supe
riori din Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost prezenți ambasadorul 
Elveției la București, Charles Al
bert Dubois, și membri 
basadei.

Tot vineri, 
la București 
oaspetelui un 
executiv al C.C. al Crucii Roșii un 
cocteil.

ai am-

Elveției 
cinstea

ambasada 
a oferit în 
dejun, iar Comitetul

(Agerpres)

Cronica zilei

agriculturii 
economice

naționale a

Vineri seara a plecat la Geneva 
o delegație condusă de ing. Toma 
Dragoș, directorul Institutului pen
tru mecanizarea agriculturii, spre 
a participa la lucrările celei 
de-a 12-a sesiuni a grupei de lucru 
pentru mecanizarea 
din cadrul Comisiei 
O.N.U. pentru Europa.

★
La invitația Uniunii 

cooperativelor agricole cerealiere 
din Franța, vineri seara a plecat 
la Paris ing. Tiberiu Mureșan, di
rectorul Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice- 
Fundulea, pentru a participa la 
colocviul cu tema „Importanța a- 
meliorării plantelor în combaterea 
foametei în lume".

modalitățile pe care viața contempo
rană ni le oferă. Sînt genuri care, 
deși au mari posibilități de a crista
liza în ele trăirea cea mai autentică, 
idei de o mare frumusețe, sînt abor
date cu multă timiditate. Mă refer la 
genul operei, al operetei, la poemul 
muzical-dramatic, la muzica progra
matică, care, ajutată de la un caz la 
altul de expresivitatea cuvîntului, 
sporește capacitatea de comunicare 
a unor realități foarte complexe. Mu
zica poate spune mult mai mult decît 
vor să ne convingă unele teorii ab
stracte, ea ne poate emoționa pe mai 
multe „lungimi de undă’ decît ne-ar 
face să credem unii exclusivișfi. Să 
înlăfuiăm cu curaj muzica proastă, dar 
să nu facem greșeala să credem că 
un gen sau altul de tratare ar
tistică nu interesează. Aș vrea ca ci
titorul șă rețină din toate acestea 
ideea — care dacă nu este nouă este 
în schimb actuală — că tot ceea ce 
este omenesc ne interesează și că, 
pentru prima dată în istoria acestei 
țări, prin conducerea destinelor țării 
de către partidul clasei muncitoare, 
umanist în tot ce înfăptuiește, artistul 
are la îndemînă toate uneltele nece
sare realizării libertății sale : liber
tate de inspirație, libertate de alegere 
a mijloacelor care să-i exprime com
plex personalitatea, universul de idei 
și sentimente.

Să ne îndreptăm atenția și mai de- 
aproape către ceea ce este profund 
uman, dragoste, îndrăzneală, eroism, 
nobleje spirituală în faptele contem
poranilor noștri. Ridicarea impetuoa
să a unei țări la înălțimea năzuințe
lor seculare ale poporului, proces ce 
se petrece sub ochii noștri, nu poate 
fi zugrăvită artistic, autentic, decît

Electrificări ruraleDin istoria
culturii argeșene de electrifi- 

plină desfă-

Cotele apelor
la Vidraru

eve- 
con- 

pe 
apă

La 15 martie a.c., presa, radioul 
și televiziunea consemnau un 
nimeni important din munca 
structorilor hidrocentralei de 
Argeș: începerea umplerii cu 
a lacului de acumulare. De atunci, 
cotele apelor lacului artificial sînt 
în continuă creștere. în zona baraju
lui, ele au atins înălfimea de peste 
80 metri, iar în lungime lacul s-a în
tins pînă dincolo de Valea cu Pești, 
cale de peste 6 km.

Narcisele Păduri întinerite
de la Dîmbovnic

Pe valea Dîmbovnicului, raionul 
Costești, există o poiană de 3—4 
ha pe care cresc narcise. Printr-o 
recentă decizie a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Argeș, poiana narciselor din valea 
Dîmbovnicului a fost declarată mo
nument al naturii. Aici s-au efectuat 
lucrări de împrejmuire cu gard viu, 
urmează a se amenaja chioșcuri etc.,, 
încît poiana va deveni un punct de 
atracție pentru turiști.

AZI Șl MIINE LA BUCUREȘTI

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ
AL ATLEȚILOR SENIORI

Debutul în aer liber, în cel dinții 
concurs oficial din acest an, al a- 
tleților seniori va avea loc, începind 
de astăzi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală.

In probele de astăzi (primul start 
se dă la ora 15, în cursa de 10 km 
marș) vor evolua, printre alții, 
Ciochină (triplu salt), Spiridon 
(săritura în înălțime), Viorica Vis- 
copoleanu (săritura în lungime), 
Lia Manoliu (aruncarea discului), 
Barabaș (10 000 m), Zamfirescu, Tu- 
dorașcu (100 m plat) etc.

Campioanele olimpice Iolanda 
Balaș și Mihaela Peneș vor con
cura duminică, fiind desigur favo-

MECIUL

Partida a 14-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre Petro
sian și Spasski s-a întrerupt la mu
tarea 41-a în următoarea poziție : 
Alb (Petrosian)' Hh2, Del, Tdl, Ne3, 
Ng2, pioni la a5, d4, f4, h3 ; Negru 
(Spasski) : Rh7, Da3, Te8, Nd3, 
Ng7, pioni la 
trosian a dat 
Scorul este de 
Petrosian, cu 
rupte, care vor fi reluate astăzi.

Da3,
a6, e4, g6, h6. Pe- 
mutarea 41 în plic. 
7—-5 în favoarea lui 
două partide între-

bogate ne stau 
a înfățișa marile 

După părerea

dacă pătrundem cu spirit partinic în 
rosturile vieții de azi. Orice temă 
poate fi interesantă și se poate bucu
ra, în oricare gen și în orice modali
tate, de succes dacă vom ști să des
prindem acel esențial omenesc des
pre care vorbeam și care dă adînci- 
me viziunii artistice.

Resurse expresive 
la îndemînă pentru 
idei ale partidului, 
mea, aceste teme cu adînc caracter 
popular pot prilejui o mai largă și 
multiplă folosire a modalităților fol
clorului. Sînt încă numeroase aspecte 
ale folclorului care au rămas nefolo
site. Cercetările din ultimii ani ale 
specialiștilor au aruncat lumină asu
pra unor resurse inepuizabile care nu 
așteaptă decît ca noi, compozitorii, 
să le studiem și să le integrăm în 
preocupările noastre.

Mi se pare ca fiind o trăsătură a 
creației noastre actuale preocuparea 
de a diversifica investigația realită
ții, oglindirea ei multiplă. Totul ne 
este accesibil, cu condiția ca, deschi- 
zîndu-ne ochii și inima în fața vieții, 
să ne străduim să pătrundem în mie
zul fenomenelor, să le înțelegem și 
să punem atîta sinceritate în opera 
noastră, încît ea să poată să se co
munice ascultătorului 
tea și tăria ei.

Nu este mai mare 
tru un artist decît să 
urmăresc strădania 
rodul ei, că opera, o dată creată, va fi 
îmbrățișată de milioane de specta
tori, ascultată, 7
e mai mare bucurie pentru artist decît 
ca în opera I 
durile și năzuințele cele mai înalte 
ale semenilor, ale vremii sale.

în toafă purifa-

satisfacție pen- 
știe că oamenii 
lui, că așteaptă

, cîntată, prețuită. Și nu

ui să se recunoască gîn-

La Pitești a fost scoasă de sub 
tipar lucrarea intitulată „Din isto
ria culturii argeșene" de cont. univ. 
Augustin Z. N. Pop, decanul Fa
cultății de filologie a Institutului 
pedagogic din Pitești. Autorul fre
ce în revistă operele unor oameni 
de cultură care au trăit pe 
meleaguri — Anton Pann, 
Bălcescu, Liviu Rebreanu, 
Topîrceanu, Ion Minulescu etc. Lu
crarea conține și un bogat material 
ilustrativ.

aceste 
Nicolae 
George

în mai multe localități din regiu
ne, printre care Coteana, Rete- 
voeșfi, Negrași, Drăgășani au fost 
organizate pepiniere pe o suprafață 
de peste 200 ha, în care se asigură 
puietul pentru refacerea fondului 
silvic comunal. Pentru acest an s-a 
prevăzut împădurirea cu specii re
pede crescătoare a 4 000 ha. Ac
țiunea de împădurire este în plină 
desfășurare; ea va continua și în 
anii viitori în vederea refacerii în
tregului fond silvic comunal, care 
se întinde pe o suprafață de 74 000 
ha.

Tn sala Pavilionului Expoziției E- 
conomiei Naționale va avea loc azi 
de la ora 17,30 primul meci al fina
lei „Cupei campionilor europeni' la 
volei masculin, în care se întîlnesc 
echipele bucureșfene Rapid, dețină
toarea trofeului, și Dinamo.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la acest meci pe 
programul I, între orele 18,15—18.30 
și 19,15—19,30.

ritele principale în probele care 
le-au consacrat: săritura în înăl
țime și, respectiv, aruncarea suliței. 
Prima probă a programului de 
mîine are loc la ora 14,30 (arunca
rea discului bărbați), iar ultima — 
cursa de 5 000 m — la ora 13,50 
după meciul de fotbal Steaua—Pe
trolul.

Au început „europenele" 
de lupte clasice

ESSEN 13 (Agerpres). — La Es
sen (R.F.G.) au început ieri cam
pionatele europene de lupte clasice 
la care participă și România cu un 
lot de șase sportivi. în primul tur, 
semigreul Nicolae Martinescu l-a 
învins prin tuș pe luptătorul grec 
Nicolopoulos, iar la ușoară, Simion 
Popescu a făcut meci nul cu va
lorosul luptător turc Alacok. Cei
lalți patru concurenți români au 
cîștigat Ia puncte : Cornel Turtu
rea (muscă) la francezul Fromen- 
geot, Ion Baciu (cocoș) în fața fin
landezului Bjoerlin, Ion Gabor 
(ușoară) la Frising (Luxemburg) și 
Ion Țăranu (mijlocie) la Nicolopou
los (Grecia).

„CURSA PĂCII tt
Desfășurată pe ruta Brno — O- 

trokovice, cea de-a 5-a etapă a 
„Cursei Păcii" a fost cîștigată de 
ciclistul maghiar Antal Megyerdi, 
care evadase din pluton la kilome
trul 17, împreună cu alți 16 aler
gători. Învingătorul a străbătut 
distanța de 130 km în 3 h 15’14”. In 
același timp a fost cronometrat 
belgianul Van Neste. După 8 se
cunde a trecut linia de sosire un 
grup condus de polonezul Kegel, 
în timp ce grosul plutonului în 
care se aflau toți cei șase cicliști 
români a sosit la diferență de 
4’26”.

In clasamentul general indivi
dual conduce francezul Bernard 
Guyot, urmat de Dohliakov 
(U.R.S.S.) la 2’08”, Kudra (Polonia) 
la 2’39”. Ion Ardeleanu se află pe 
locul 48 la 12’42" și Walter Zie
gler pe locul 62 la 19’16”.

Clasamentul general pe echipe : 
1. Polonia; 2. U.R.S.S. la 2’47” ; 3. 
R. D. Germană la 3’46”... 14. Româ
nia la 40’21”.

Astăzi este zi de repaus la Gott- 
waldov. Cursa se reia duminică cu 
etapa a 6-a, Gottwaldov — Kato
wice (209 km).

VIZIUNE
• 17,00 — Un program de cîntece și dansuri, pentru copii și tineret, pre
zentat de ansamblul de pionieri al Ansamblului de Stat de cîntece și jocuri 
din Tîrgu Mureș • 17,45 — Transmisiunea meciului de volei dintre echipele 
Rapid București și Dinamo București — finala Cupei campionilor euro
peni • 20,00 — Tele-enclclopetiia o 21,00 — Actualitatea cinematografică
• 21,15 — O emisiune muzical distractivă : „DOUA INIMI INTR-UN...
FALS" ® 22.15 — Film : „SFlNTUL” • 23,05 — Telejurnalul de noapte
• 23,15 — Telesport e 23,25 — Buletin meteorologic.

în regiune, acțiunea 
care a satelor este în 
șurare. Celor 614 sate electrifica
te li se vor mai adăuga anul a- 
cesta încă 70. De la începutul a- 
nului, echipe de liniori de la în
treprinderea regională de electrici
tate Argeș au terminat lucrările de 
electrificare în 9 sate.

Pentru
construirea
de locuințe
personale

La Pitești a luat ființă Oficiul 
regional pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală. în
drumat și sprijinit de către comi
tetul executiv a) sfatului popular 
regional și D.S.A.P.C. Argeș, oficiul 
a trecut la studierea amplasării 
blocurilor și altor locuințe pe tere
nurile puse la dispoziție de sfaturile 
populare, au fost date în lucru pro
iecte.

îmbunătățiri
în rețeaua poștală
si de telefonieA

A fost dată recent în exploatare 
la Pitești o centrală telefonică au
tomată, care asigură o legătură in
terurbană directă și rapidă ; totoda
tă, ea a permis instalarea de apa
rate telex 
din oraș, 
s-au extins 
lefonice și 
Curtea de 
Iești și în 
giune au fost date în folosință noi 
oficii P.T.T.R.

Gheorghe CTRSTEA 
coresp. „Scînteii"

necesare întreprinderilor 
în numeroase localități 
anul acesta rețelele te- 

de radioficare. La 
Argeș, Merișani, Băicu- 
alte 3 localități din re-

15,Timpul probabil pentru zilele de 
16 șl 17 mai a.c. In tară : Vreme fru
moasă la început, apoi schimbătoare. 
Inorări mai accentuate șe vor pro
duce în jumătatea de sud a tării unde 
vor cădea ploi temporare. In rest ploi 
izolate. Vînt potrivit din sectorul 
nord-est. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6—16 grade, iar maxi
mele între 18—28 grade. în Bucu
rești : Vreme frumoasă, la început, 
apoi va deveni schimbătoare. Inorări 
mai accentuate se vor produce în a 
doua parte a intervalului, cînd va 
ploua temporar. Vînt potrivit din sec
torul nord-est. Temperatura în creștere 
ușoară.

LOTO
La tragerea Loto din 13 mai 1966 au 

fost extrase din 
mere :

19 80 2 57 89
suplimentare : 11

Fond de premii : 933 895 Iei.

urnă următoarele nu-

77 13 5 52 47 Premii 
13 76.

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" 
(la Ateneu — orele 20) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : MIRCEA BASA- 
RAB. Solist : WILHELM KEMPF.
• Teatrul de Operă și Balet : MA
NON — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : LĂ- 
SAȚI-MĂ SĂ CÎNT — 19,30.
• Teatral National „I. L. Caragiale"
(sala Comedia) : EURIDICE — 15,30, 
COPIII PĂMÎNTULUI — 20, (sala
Studio) : NUNTA INSlNGERATĂ — 
16, TEZAURUL LUI JUSTINIAN 
— 20.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"- 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : SFlNTA IOANA — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU 
SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : OMUL CARE ȘI-A PIER
DUT OMENIA — 20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VI
CHY — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚE
LEPȚII DIN HELEM — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : VARĂ ȘI FUM — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODI
LUL — 16,30, MINA CU CINCI
DEGETE — 20,30, (sala din str. Aca
demiei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPU
ȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : PROFESORUL DE

la înfloririi patriei socialiste
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în focul bătăliilor 
al căror punct cul-

au trecut

Se împlinesc astăzi 45 de ani de 
la evenimentul memorabil în isto
ria clasei muncitoare și a poporu
lui cehoslovac — întemeierea Par
tidului Comunist din Cehoslovacia.

P. C. din Cehoslovacia întruchi
pează cele mai bune tradiții ale 
mișcării muncitorești cehoslovace; 
el s-a născut în condițiile puterni
cului avînt revoluționar de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea deceniu al 
veacului nostru, stimulat de victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, 
de clasă 
minant l-a constituit greva poli
tică declanșată de clasa muncitoa
re din Cehoslovacia în decembrie 
1920. Aceste lupte, desfășurate în 
condițiile grele ale regimului bur
ghez, au scos tot mai mult în evi
dență necesitatea întemeierii unui 
partid de tip nou al proletariatu
lui, grăbind în acest sens procesul 
de clarificare și polarizare în sînul 
partidului social-democrat din acea 
vreme. La 14 mai 1921, la Praga 
s-au adunat 569 de delegați, re- 
prezentînd grupările comuniste ale 
stîngii social-democrate 
treg cuprinsul țării, care 
întemeierea Partidului 
din Cehoslovacia.

In cei 45 de ani care 
de atunci, P. C. din Cehoslovacia 
a străbătut un lung drum de luptă 
în fruntea clasei muncitoare, a for
țelor democratice și patriotice, pen
tru interesele vitale ale întregului 
popor, pentru independența patriei 
sale, pentru socialism. în anii re
gimului burghez, el a organizat și 
condus proletariatul la numeroase 
acțiuni de amploare, cum a fost 
greva celor 25 000 de mineri din 
regiunea Most, declanșată în 1932 
și susținută de minerii din Kladno 
și Ostrava.

în momentele de grea încercare 
din preajma celui de-al doilea 
război mondial, comuniștii au mo
bilizat cu curaj forțele patriotice 
la luptă împotriva politicii capi
tularde, antinaționale a guvernului 
și a partidelor burgheze, împotriva 
pericolului fascismului care deve
nea tot mai evident. Aservirea Ce
hoslovaciei față de Germania hitle- 
ristă prin rușinosul tratat de la 
Mfinchen a fost însoțită de declan
șarea unui val de teroare împo
triva tuturor elementelor progresis
te. La sfîrșitul anului 1938, partidul 
comunist a fost nevoit să intre în 
ilegalitate. Dar și în aceste condi
ții grele, înfrunfînd prigoana și la
gărele de exterminare, comuniștii 
și-au continuat lupta, au organizat 
mișcarea de rezistență împotriva 
ocupanților fasciști, pentru apăra
rea ființei naționale și eliberarea 
patriei. Insurecțiile armate din Slo
vacia (1944) și Praga (1945) au 
constituit pagini memorabile ale 
rezistenței 
umăr cu 
porul cehoslovac și-a adus contri
buția în lupta pentru înirîngerea 
fascismului. Participarea armatei 
române la luptele pentru elibera
rea Cehoslovaciei a cimentat prie
tenia dintre popoarele noastre.

După eliberarea țării. Partidul 
Comunist din Cehoslovacia a con
dus lupta maselor pentru instaura
rea puterii populare, pentru înfăp
tuirea unor profunde transformări

de pe în- 
au hotăiît 
Comunist

antifascista. Umăr la 
armata sovietică, po-

FRANCEZĂ — 20, (Parcul de vară
„23 August") : NEGRU PE ALB — 20. 
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA 
CIRC — 19,30.

CINEMA
• HAIDUCII — cinemascop :
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
București — 9,15; 11,30; 13,45; 
18,45; 21, Flamura — 9,15;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Grădina 
greșul" — 20 (la toate 
1 Mai 1966), ----
Orizont științific nr. 2) 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Republica — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15, Stadio
nul Dinamo — 20, Expoziția (Piața 
Scînteii) — 20,
• SALARIUL GROAZEI ; Cinemateca
— 10; 12,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA
TINE: Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Capitol — 9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45 ; la grădină — 20,
Feroviar — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
Excelsior — 10,15; 13; 15,45; 18,30;
21,15, Grădina „Doina" — 20 (la toa
te completare Orizont științific nr. 2), 
Arenele Libertății — 20, Modern — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• OPERAȚIUNEA „I" : Festival —
10; 12,45; 15,30; 18,15; 21 ; Ia gră
dină — 20.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Victo
ria (completare Suită bănă(cană) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Lira (completare Cartiere noi în 
București) — 15,30; 18 ; la grădină
— 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Central — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEA
RA : Union (completare Cu acul și 
ata) —- 15,30; 18; 20,30, Cotroceni 
(completare Lucrările primei consfă
tuiri pe țară a lucrătorilor din con
strucții) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
• DARCLEE : Doina (completare O- 
rașul care iubește) — 11,30; 15,30; 
18; 20,30.
O VERIFICAȚI-VĂ CEASUL 1 — KA- 
TIUȘA — DOUĂ SĂPTĂMlNI ÎN YE
MEN — CÎND IARNA TRIUMFĂ — 
VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 41 : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cine
mascop : Giulești — 15,30; 18; 20,30,

Patna
21,15,
16,30;
11,30; 
„Pro-

conipletare 
Melodia (completare 

9,30; 11,45;

J

cucerire de însemna
ți poporului ceho- 

victoria definitivă a 
atît la orașe cît și 

au

lor de înzestrare tehnică, 
extinde continuu mecaniza-

revoluționare, pe calea vieții noi, 
socialiste. O 
tate istorică 
slovac este 
socialismului 
la sate. Importante succese 
fost dobîndite în sporirea continuă 
a potențialului industrial al țării. 
Au fost dezvoltate ramurf-cheie, ca 
industria constructoare de mașini, 
energetica, chimia, metalurgia etc. 
Numeroase întreprinderi industria
le au fost reutilate, a crescut gra
dul 
se 
rea și automatizarea proceselor de 
producție, au fost create totodată 
un șir de obiective noi de mare im
portanță pentru economia naționa
lă. In prezent, producția industrială 
a Cehoslovaciei este de aproape 5 
ori mai mare decît cea antebelică.

Dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii socialiste, apli
carea metodelor moderne de mun
că în acest sector au dus la spo
rirea producției și productivității 
muncii.

Paralel cu realizările obținute în 
dezvoltarea economiei, a crescut 
continuu nivelul de trai, material 
si cultural al oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

In curînd poporul cehoslovac va 
trăi un mare eveniment : cel de-cl 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Congre
sul va elabora direcțiile principale 
ale politicii economice a partidului, 
care-și vor găsi expresia în cel 
de-al patrulea plan cincinal (1966— 
1970). în cinstea congresului, oa
menii muncii desfășoară o activi
tate intensă, obținînd rezultate re
marcabile în toate domeniile.

Pe plan extern, R. S. Cehoslova
că, alături de celelalte țări socia
liste, promovează cu consecvență 
o politică de pace și colaborare 
internațională, militează pentru ză
dărnicirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului, destinderea încor
dării internaționale, asigurarea 
securității popoarelor. împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu toa
te statele și forțele iubitoare de 
pace, R. S. Cehoslovacă condamnă 
agresiunea S.U.A. în Vietnam, spri
jină lupta eroică a poporului viet
namez, dreptul său sacru de a fi 
stăpîn pe soarta sa.

între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, între țările și popoarele 
noastre s-au statornicit relații de 
prietenie frățească, bazate pe 
ideologia marxist-leninistă și prin
cipiile internaționalismului socia
list. Se dezvoltă colaborarea ro- 
mâno-cehoslovacă pe tărîm eco
nomic, politic, tehnico-științific, 
cultural, adîncirea ei continuă slu
jind intereselor ambelor popoare, 
întăririi unității țărilor socialiste, 
cauzei păcii.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a întemeierii P. C. din Ce
hoslovacia, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
România urează din inimă partidu
lui comunist și poporului frate ce
hoslovac să obțină noi succese în 
opera de desăvîrșire a construc
ției socialismului, în lupta pentru 
pace și prietenie între popoare.

Eugen IONESCU

Miorifa — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinema
scop : înfrățirea între popoare (com
pletare Orizont științific nr. 1) —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cine
mascop : Dacia (completare Rășinari) 
— 9,30—14 în continuare ; 16,15;
18,30; 21.
• IIAI, FRANȚA I : Buzești (comple
tare Pictorul din Praga) — 10; 13,30; 
16; 18,30 ; la grădină 20,30, Flacăra 
(completare Stațiunea de prelucrare a 
balenelor) — 10; 16; 18,15; 20,30.
® AVENTURA ; Grivija — 9; 12; 15; 
18; 21, Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30 ; la gradină — 19,45.
• CORĂBIILE LUNGI —cinemascop:
Bucegi (completare 1 Mal 1966) —
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30 ; la gră- 
dină — 20.
• PARCAREA INTERZISĂ ; Gloria 
(completare Secretul trecutului) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop : Unirea (completare Un 
bloc neobișnuit) — 16; 18,15 ; la gră
dină — 20, Popular (completare
Vîrste) — 16; 18,15; 20,30, Ferentari 
(completare Ivan Funev) — 16; 18,15; 
20,30.
• DESENE SECRETE : Vitan (comple
tare Lipsa de apă) — 16; 18.
• DEPĂȘIREA : Munca (comple
tare Și acum... puțină gimnastică) — 
13,30; 16; 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG —
ambele serii : Aurora — 9,30; 13;
16,30; 19,45 ; la grădină — 20.
• ATENTATUL — cinemascop : Arta 
(completare Orizont științific nr. 1) — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Moși
lor (completare Tîrguri și iarmaroa
ce) — 15,30; 18 ; la grădină — 20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Co- 
lentina (completare Energia) — 15,30; 
18; 20,30.
• TOM JONES: Volga — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
• INSPECTORUL: Floreasca (com
pletare Cartiere noi în București) — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• ANI CLOCOTITORI : Rahova
(completare Politețe) — 15,30; 18 ; la 
grădină — 20,15.
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ : Grădina „Colentina" 
— 20.
• DIVORȚ ITALIAN ; Grădina „Pro- 
gresul-Parc" — 20.
• WINNETOU — cinemascop (am
bele serii) : Grădina „Vitan" — 20.
• FIFI ÎNARIPATUL : Crîngași (com
pletare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 16; 
18; 20.
9 CE S-A INTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? : Cosmos — 15; 17,30; 20.
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«

Trupe ale S.U.A. din Franța 
vor staționa în Spania

Resentimente
Italia

A fost adoptată legea

La giusta
ÎNVÂȚĂMÎNTUL Șl CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICA

Ambasadorul 
României primit 
de premierul 
Ciu En-lai

Citind surse bine informate din Ma
drid, corespondentul agenfiei Asso
ciated Press relatează că oficialități 
americane și spaniole au căzut de 
acord asupra faptului că Spania con
stituie o regiune susceptibilă să ab
soarbă o parte din forjele militare 
ale S.U.A. staționate In prezent pe

la

Intre „da

ieriforiul Franței. Potrivit agenfiei, 
această concluzie s-a ajuns în urma 
întrevederii dintre Harold Brown, mi
nistrul aviafiei al Statelor Unite, și 
generalul Agustin Munoz-Grandes, 
șeful sfatului major al armatei spa
niole, care au discutat evoluția cri
zei alianfei atlantice în lumina recen
tei cereri a președintelui de Gaulle 
ca personalul militar american să pă
răsească teritoriul francez pînă la în
ceputul anului viitor.

gheizerelor"
causa“

și „nu
BAZĂ AERIANĂ 
VEST-GERMANĂ
IN PORTUGALIA

deschis la BergenLa 12 mai s-a
(Norvegia) sesiunea Consiliului mi
nisterial al Asociației europene a 
liberului schimb (A.E.L.S.). Potrivii 
observatorilor de presă, conferin
ța constituie un prilej de a între
ține schimburi de vederi privind 
relafiile dintre A.E.L.S. și Piața co
mună, fără a se lua însă hotărîri 
importante.

Ordinea de zi a fost stabilită în 
ultima clipă, mai precis după ce 
guvernul britanic anunțase că va 
anula la 1 noiembrie suprataxa de 
10 la sută impusă unor produse 
de import. Prin aceasta Anglia a 
șters din programul conferinfei 
principala temă de discufie. Nu 
înseamnă însă că a și ieșit din 
centrul discuției.

Intenfia Marii Britanii de a cere 
aderarea la Piafa comună a pro
vocat reaefii vii din partea parte
nerilor ei din A.E.L.S. Reprezen
tanții Danemarcei și Norvegiei au 
adoptat o poziție netă în favoa
rea aderării Marii Britanii la C.E.E. 
Se știe că Danemarca este nemul
țumită de faptul că în discuțiile cu 
privire la reducerea taxelor vama
le din cadrul fărilor A.E.L.S. se in
clud numai produse industriale și 
nu și cele agrare, care sînt prin
cipala sursă de venit a economiei 
daneze. în jeeasfă lumină este 
privită decTârafia ministrului de 
externe al Danemarcei, Per Haek- 
kerup, conform căreia (ara sa in
tenționează să părăsească A.E.L.S. 
după 1 ianuarie 1967.

De partea cealaltă se află Sue
dia și Elveția care favorizează 
lărgirea Zonei liberului schimb și 
nu aderarea la C.E.E.

Corespondentul din Lisabona al 
agenfiei France Presse anunfă că 
s-a confirmat oficial de către autori
tățile portugheze construirea bazei 
aeriene vest-germane de la Beja. In 
autorizația acordată vest-germanilor 
se precizează că baza respectivă va 
fi destinată antrenamentelor unități
lor de aviafie ale Bundeswehrului. 
Lucrările de instalație, al căror cost se 
ridică la 2 875 000 franci, sînt prevă
zute a fi terminate la sfîrșitul anului 
viitor.

Hotărîrea lua.tă de Fran
ța privind dezangajarea sa 
de N.A.T.O. a provocat în 
Altingul islandez (parlament) 
discuții animate. Un grup de 
deputați ai Uniunii populare 
au propus crearea unei comi
sii pentru a studia pro
blema apartenenței Islandei la 
N.A.T.O. „în lumina experien
ței și circumstanțelor noi". 
Deputății Einar Olgeirsson și 
Ragnar Arnalds au declarat 
că situația în lume s-a schim
bat radical și în consecință 
trebuie revizuită atitudinea 
față de pactul nord-atlantic. 
Și în „țara gheizerelor" cîști- 
gă teren ideea că aparte
nența la N.A.T.O. și prezența 
trupelor străine în insulă nu . 
este de nici un folos țării, afec
tând suveranitatea și propriile 
ei interese.

ROMA. — După îndelungi dez
bateri, Camera deputaților a a- 
probat, cu o mare majoritate, 
doar deputății liberali pronunțîn- 
du-se împotrivă, legea cu privi
re la așa-numita „giusta cau
sa", privind concedierile indivi
duale în întreprinderi. Potrivit 
acestei legi, sînt declarate ca 
nelegale concedierile de salariați 
pentru motive politice, religioa
se sau sindicale, așa cum s-a pe
trecut destul de frecvent, mai 
ales în urma puternicelor acțiuni 
greviste și revendicative ale 
muncitorimii. După cum subli
nia deputatul comunist Miceli, 
actuala lege, deși este incomple
tă, negarantînd stabilitatea locu
lui de muncă, reprezintă totuși o 
cucerire importantă, deoarece a- 
sigură aplicarea mai justă a pre
vederilor constituționale, liberta
tea și demnitatea cetățenească a 
muncitorilor.

Ziarul „l’Unită" subliniază că le
gea limitează puterea discrimina
torie și arbitrară a marelui pa
tronat.

PARIS 13 (Agerpres). — Consi
liul Executiv UNESCO a exa
minat cooperarea UNESCO cu 
Programul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.), din care mai 
multe proiecte sînt puse în aplicare 
de UNESCO. Directorul general 
Rene Maheu a insistat asupra ne
cesității planificării pe termen lung 
a acestor proiecte și acordării unei 
mai mari importanțe formării de 
cadre didactice, însușirii științelor

So-

de bază în învățămîntul secundar, 
precum și activității în domeniul 
cercetărilor științifice.

Reprezentantul Republicii 
cialiste România, acad. Athanase
Joja, a sprijinit aceste propuneri, 
subliniind importanța învățămîn- 
tului științelor fundamentale, la 
nivelul învățămîntului secundar, 
și reliefînd rolul pe care îl joacă 
cercetarea științifică.

PEKIN 13. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Vineri, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, a 
primit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, Aurel 
Duma, în vizită de prezentare. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

Incident
■

SESIUNEA O. M, S
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 13 (Agerpres).— Luînd 
cuvîntul la cea de-a 19-a sesiune 
a Organizației Mondiale a Să
nătății, șeful delegației române, Ion 
Sandu, adjunct al ministrului să
nătății și prevederilor sociale, a 
subliniat că în stadiul actual al 
dezvoltării O.M.S. pot fi ataca
te aproape toate obiectivele din 
domeniul medical. Cu toate a- 
cestea, o serie de obstacole mai 
persistă. Astfel, o parte însem
nată a lumii se află 
activității organizației,
principiului universalității 
în constituția O.M.S. Este

în afara 
contrar 
înscris 
vorba

de R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană și R. D. Vietnam, 
ale căror realizări sociale și sani
tare ar putea îmbogăți experiența 
organizației. Pe de altă parte, a- 
gresiunea americană în Vietnam 
creează un climat care împiedică 
soluționarea eficace a problemelor 
sanitare ce preocupă O.M.S.

Expunînd o serie de aspecte ale 
formării și organizării cadrelor me- 
dico-sanitare în țara noastră, de
legatul român a subliniat necesi
tatea consolidării rezultatelor di
verselor programe ale O.M.S. prin 
crearea și întărirea rețelei sanitare 
de bază, naționale.

Acțiuni teroriste 
în Guatemala CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

Numeroși muncitori din capitala britanică au ieșit în stradă pentru a 
manifesta în sprijinul revendicărilor lor

CIUDAD DE GUATEMALA 13 
(Agerpres). — Elemente de extre
mă dreaptă au declanșat în ultime
le zile o serie de acte teroriste cu 
scopul de a împiedica preluarea 
puterii de către noul președinte al 
Guatemalei, avocatul Julio Cesar 
Mendez Montenegro. Una din aces
te acțiuni a constituit-o incendiul 
misterios care a izbucnit la sediul 
Partidului instituțional democratic. 
Agențiile de presă relatează că a- 
genți ai partidului de extremă- 
dreaptă, Mișcarea de eliberară na
țională, conspiră împotrivă lui 
Montenegro. Observatorii consideră 
că există chiar posibilitatea unei 
lovituri militare de stat conduse de 
guvernul militar al colonelului En
rique Peralta Azurdia, înainte de 
data de 1 iulie, cînd urmează șă 
aibă loc instalarea oficială a lui 
Montenegro.

Cu mulfi kilometri 
înainte de a intra în 
orașul Vrața, pe șo
seaua care se mărgi
nește cu rîul Leva, se 
văd de o parte și de 
alta a malurilor pomi 
dezrădăcinați, grinzi, 
stîlpi de telegraf rupți, 
mii adus de ape.

Am sfat de vorbă cu 
cetățeni care au avut 
de suferit de pe ur
ma recentei inundafii, 
cînd ploile torențiale 
au provocat ruperea 
barajului bazinului de 
sedimentare al fabri- 

flotare de

Valurile, la cîteva sute 
de metri veneau cu o 
furie de uragan... Și a- 
funci, în cîteva clipe, 
șoferii au spart gea-

Vrata

luînd 
pen- 

disfru- 
ajutorarea

PEKIN 13 — China Nouă trans
mite declarația unui purtător de 
cuvînt al Ministerului Apărării Na
ționale al R. P. Chineze, care a ex
primat un protest energic în legă
tură cu incidentul serios provocat 
de pătrunderea unor avioane de 
vînătoare americane în regiunea 
aflată la nord-est de Makuan, în 
provincia chineză Iunan, care au 
atacat și doborît un avion chinez 
aflat în zbor de antrenament.

Purtătorul de cuvînt a condam
nat această violare flagrantă a 
spațiului aerian al Chinei și a ară
tat că „poporul chinez și Armata 
populară chineză de eliberare sînt 
extrem de indignați de acest inci
dent serios provocat de avioanele 
americane. Avertizăm solemn gu
vernul S.U.A. că nu se poate .Juca 
cu marele popor chinez".

*
A.F.P. transmite că Departamen

tul Apărării al S.U.A. a deschis joi 
seară o anchetă în legătură cu vio
larea spațiului, aerian al R. P. Chi
neze de către avioane de vînătoare 
americane.

Incursiuni ale 
patrioților rhodesieni

EXPLOZIE LA SAIGON

cii de 
plumb și zinc din 
propierea orașului Vra-

Totul. s-a petrecut 
minute — 
ei. Pe neaș- 
cantitate e- 
lavă (apă și

a-

JOHANNESBURG 13 (Ager
pres). — Ziarul „Star" din Johan
nesburg relatează că în urma in
cursiunilor organizate de partiza
nii africani rhodesieni, poliția și 
armata se află într-o continuă 
stare de alarmă. Acțiunile lor au 
dat lovituri „serioase organelor 
rhodesiene de securitate". în aș
teptarea unor noi atacuri din par
tea patrioților rhodesieni, organe
le de securitate ale regimului lui 
Smith au organizat pe întreaga 
țară patrule, folosind autocamioa
ne, avioane, vase etc. Au fost ins-

tituite, de asemenea, servicii 
pază militară la hidrocentrala 
la Kariba de pe fluviul Zambezi. 
De-a lungul liniei electrice care 
pleacă de la hidrocentrală la Sa
lisbury și la Bulawayo, elicoptere 
execută încontinuu raiduri de pa
trulare.

de 
de

★
LONDRA 13 (Agerpres). — Nu

meroși londonezi au participat la 
o demonstrație de protest împotri
va convorbirilor dintre guvernul 
Angliei și reprezentanții guvernu
lui lui Ian Smith.

SAIGON 13 (Agerpres).— O nouă 
explozie de grenadă s-a produs vi
neri dimineața în plin centrul ca
pitalei sud-vietnameze, în apropie
rea Direcției de poliție. 18 persoane 
au fost grav rănite.

în, același timp, de la Da Nang 
se anunță că la 25 km de oraș au 
avut loc noi lupte între unități ale 
forțelor patriotice și pușcași ame
ricani.

înaltului comandament 
Populare Vietnameze

9 mai avioanele ameri-

★

legătură a 
al Armatei 
arată că la 
cane au împrăștiat peste 3 000 kg 
de gaze toxice asupra părții de 
nord-vest a provinciei Tay Ninh, 
după ce în săptămîna precedentă 
aruncaseră peste 12 tone de gaze 
toxice. Folosirea masivă a gazelor 
toxice a fost însoțită de raiduri 
continue efectuate de bombardie
rele „B-52“.

CORESPONDENTĂ DIN ATENA

După cum s-a a- 
nunfat, 11 miniștri și 
miniștri adjunefi au de
pus joi jurămîntul. Din 
aceștia 6 sînt nou nu- 
mifi, iar 5 au fost per
mutați de la alte minis
tere. Astfel, numărul 
membrilor Consiliului 
de Miniștri al Greciei 
a ajuns la 37. Așa a- 
rată cifric noua rema
niere guvernamentală.

în prezent, noul ra
port de forfe din Par
lament se prezintă ast
fel : guvernul dispune 
de 154 de voturi, iar 
opozifia de 145, fapt 
care l-a determinat pe 
premier să declare că 
„din această remaniere 
guvernul a ieșit întă
rit*. Remanierea dove
dește că au fost depă
șite .în mod provizoriu 
dificultățile create de 
presiunile exercitate 
de unii membri ai gu
vernului asupra pre
mierului, pentru a li se 
încredinfa anumite mi
nistere, precum și o- 
biecfiunile unor depu- 
tațî E.R.E. împotriva 
numirii unor miniștri. 
Se accentuează așupra 
cuvîntului provizoriu, 
deoarece, după cum a 
anunțat Stefanopoulos, 
în viitor va avea loc o 
nouă remaniere.

Potrivit noului ra
port de forfe stabilit 
miercuri după amiază, 
configurafia comisiei 
legislative, denumită 
și micul parlament, 
trucîf activează

în- 
în

HANOI 13 (Agerpres). — într-un 
mesaj de protest adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, misiunea de

Generalul
C. Westmoreland

Semni

unor
cifre

fo- 
ară-

timpul vacanfelor 
rului legislativ, va 
ta astfel : Uniunea de 
centru 24 de depulafi, 
E.R.E. 20, Centrul libe
ral democratic 8, E.D.A. 
4, partidul progresist 
2 și independenți 2.

Micul parlament ur
mează să-și înceapă

lucrările săptămîna vii
toare „pentru a dezba
te și vota, după cum 
a arătat Stefanopoulos, 
proiectele de lege ră
mase în suspensie". 
Printre aceste proiecte 
premierul n-a amintit 
cel privitor la schim
barea sistemului elec
toral actual, proportio
nal majorat, în propor
țional simplu. Acest 
lucru dovedește că 
E.R.E. și-a revizuit po
ziția fafă de proble
ma sistemului electoral 
și că alegerile nu mai 
constituie o chestiune 
la ordinea zilei și nici 
a viitorului apropiat. 
De asemenea, premie
rul nu a spus un cuvînf 
despre proiectul de 
lege privitor la abo
lirea măsurilor excep
ționale rămase în vi
goare din perioada 
războiului civil și nici 
despre planul de for
mare a comitetului 
pentru eliberarea din 
închisori a definufilor 
politici greci. Acestea 
sînt de altfel două 
chestiuni pe care par
tidele de dreapta, care 
sprijină guvernul, le-au 
exclus din discufie încă 
de la formarea noii 
echipe ministeriale.

C. ALEXANDROAIE

Numai din motive 
de protocol?
• Guvernul congolez a 

hotărît să scadă ni
velul delegației care 
vizitează Bruxelles-ul

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). 
— Postul de radio Leopoldville a 
anunțat că primul ministru Leo
nard Mulamba nu va mai conduce 
delegația congoleză care deja a 
sosit la Bruxelles în vederea des
chiderii negocierilor privind con
tenciosul financiar belgiano-congo- 
lez. Această hotărîre a fost luată 
deoarece guvernul Belgiei a de
semnat drept conducător al dele
gației sale pe ministrul de externe 
Pierre Harmel și nu pe premierul 
guvernului. Agenția Reuter rela
tează că pe aerodromul din Bru
xelles delegația congoleză în frunte 
cu premierul Mulamba nu a fost 
întîmpinată, așa cum cerea proto
colul, de șeful guvernului belgian. 
Misiunea congoleză 
de ministrul de 
Bomboko.

va fi condusă 
externe Justin

A. Gizenga, senator 
cu drepturi depline

■

re-Senatul congolez a hotărlt să 
cunoască dreptul lui Antoine Gi- 
zenga de a-și ocupa postul 
senator. El a fost ales In senat 
partea provinciei Kwilu. In urma 
prAfuăril puterii In Congo de către 
generalul Mobutu, Gizenga a fost 
eliberat din domiciliul forțat ce i-a 
fost impus de Chombe.

de 
din

„Ne așteptăm 
ca următoarele luni
să fie critice"

HONOLULU 13 (Agerpres). — 
Sosit la Honolulu în vederea unor 
consultări de o săptămînă, gene
ralul William C. Westmoreland, 
comandantul forțelor americane 
din Vietnamul de sud, a declarat, 
referitor la situația de pe teatrul 
de război din Vietnamul de sud, 
că „se așteaptă ca următoarele 
luni să fie critice" pentru forțele 
americane. El a adăugat că, după 
părerea sa, acest război „este de 
lungă durată" și că în viitorul a- 
propiat „se așteaptă acțiuni majo
re din partea partizanilor".

fa. 
în 20 de 
povestesc 
fepfafe, o 
normă de 
steril) a căzut în albia 
rîului, provocînd un 
zgomot infernal, după 
care masa lichidă a în
ceput să prăvale stînci 
și tot ce întîlnea în 
cale, cauzînd victime 
omenești și mari pier
deri materiale.

De adevărate fapte 
de eroism au dat do
vadă oamenii în acele 
clipe de zbucium. Doi 
cetățeni au salvat via
ta cîforva zeci ; este 
vorba de șoferii Vladi
mir loncev și Kiril Di
mitrov. Primul trans
porta într-un autobuz 
peste 50 de mineri cu 
familiile lor, iar celă
lalt — 18 pionieri și 
cîfiva oameni vîrsfnici.

ISI

murile autobuzelor 
jutînd pasagerilor 
iasă cit mai repede și 
să urce pe o colină a- 
flată lîngă șosea.

Vestea catastrofei 
s-a răspîndit cu iuțea
la fulgerului, partidul 
comunist și guvernul

a-
să

/

R. P. Bulgaria 
măsuri urgente 
tru înlăturarea 
gerilor și 
materială a cetățenilor 
care au avut de sufe
rit. La fafa locului au 
sosit pompieri, 
tăfi ale armatei, 
de oameni din 
locuri. Trebuia 
fionat rapid. Din 
licoptere au fost 
rașutafe alimente 
medicamente. Din 
menful în care s-a 
tut face legătura 
șosea, munca de refa
cere pe aceste locuri 
nu încetează.

Mii și mii de oa
meni continuă să se 
prezinte voluntar pen
tru a curăfi terenul 
inundat și albia rîului, 
a ajuta la refacerea 
podurilor și locuințe
lor parțial distruse. Zeci 
de tractoare, buldoze
re, compresoare și alte 
mașini sînt folosite la 
diferite lucrări de 
construcție,

Rînd pe rînd a 
reluată activitatea 
acele întreprinderi 
instituții în care tem
porar nu s-a putut lu
cra. Oamenii 
din partea locului 
din alte localități 
gare, animați de 
puternic spirit de 
darifate, lucrează 
abnegafie pentru 
decarea rănilor 
nuite de calamitate.

uni- 
mii 

alte 
ac- 
e- 

pa- 
Și 

mo- 
pu- 
pe

re-

muncii 
și 

bul- 
un 

soli- 
cu 

vin- 
prici-

C. LINTE

■ LONDRA. La 12 mai au avut loc in Anglia și Țara Galilor alegeri 
" pentru reînnoirea unei treimi a mandatelor celor 323 de consilii 
municipale. Potrivit rezultatelor incomplete, partidul conservator a reu
șit să recîștige cea mai mare parte a mandatelor pe care le pierduse în 
urma alegerilor din 11/63.

£1 PRAGA. Au început convorbirile oficiale dintre reprezentanții gu
vernului R.S. Cehoslovace și ai Republicii Singapore, la care parti

cipă Lee Kuan Yew. primul ministru al Republicii Singapore, și persoa
nele care îl însoțesc, precum și O. Simunek, vicepreședinte al guver
nului R.S. Cehoslovace, L. Simovici, locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al R.S.C., și alte persoane oficiale.

CAZUL DODD
Thomas Dodd, se

nator din partea par
tidului democrat, re
prezentând statul Con
necticut, fost agent 
al F.R.I., a ajuns pe 
banca acuzaților. A- 
cest popas i-a fost 
„înlesnit" de doi zia
riști, — binecunoscu
tul Drew Pearson și 
colegul său Jack An
derson — care, pe căi 
numai de ei știute, au 
adunat documente 
despre afacerile lui 
tenebroase.

Ce i se 
senatorului 
necticut ?
tă, de a-și fi „rotun
jit" salariul de 30 000 
de dolari anual, prin

reproșează 
de . Con- 
tn esen-

acceptarea unor „ca
douri" pentru diverse 
servicii și de a fi de
turnat circa 100 000 
de dolari, sumă adu
nată pentru finanța
rea campaniei electo
rale. Printre „cado
uri" se numără bil/'u- 
terii de valoare oferi
te de diverși clienti 
sofiei sale, un apar
tament la New York, 
un automobil, covoa
re etc. Cel mai zelos 
dintre 
să fi 
Julius 
cut la 
reprezentant al linor 
interese vest-germa- 
ne.

Mișcarea de opinie

donatori pare 
tost un anume 

Klein, cunos- 
W ashing ton ca

pe care ar putea-o 
stir ni „cazul Dodd" a 
pus pe ginduri pe unii 
dintre colegii acuza
tului.
cum 
mai 
rea 
fapt, 
nantării nu numai a 
unei campanii electo
rale ci, de asemenea, 
a unei cariere politi
ce In general Rari 
sînt politicienii ame
ricani care pot tace 
fată, gratie averii lor, 
cheltuielilor unei 
campanii electorale, 
evaluate, atunci cinci 
este vorba de un fo
toliu senatorial, la un 
milion de dolari".

întrucit, așa 
remarcă ziarul 

sus citat, aface- 
Dodd pune, de 

„problema ti-

La alegerile preliminare, desfășurate 
în cîteva state ale S.U.A., au parti
cipat numeroși negri care au obținut 
pentru prima oară dreptul la vot 
după mulți ani de luptă. în fo
tografie: liderul populației de cu
loare, Luther King, vorbind la un mi

ting electoral

CONVORBIRE 
NOVOTNY -ULBRICHT

PRAGA 13 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, a avut o întîlnire cu 
Walter UIbrîcht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
care își petrece concediul in R. S. 
Cehoslovacă. în cursul convorbirii 
s-a făcut un schimb de păreri în 
legătură cu probleme care intere
sează cele două părți.

REPUBLICA DOMINICANA

Elemente de dreapta
provoacă dezordine

SANTO DOMINGO 13 (Ager
pres). în timp ce campania electo
rală în vederea alegerilor de la 
1 iunie a.c. din Republica Domi
nicană se află în plină desfășura
re, noi incidente s-au produs în 
ultimele zile în orașele de pro- ♦ 
vincie. Incidentele au fost provo
cate de elementele de dreapta care 
sprijină candidatura lui Joaquin 
Balaguer, șeful partidului refor
mist dominican. în localitatea Los 
Llanos a fost omorîtă o persoană, 
iar alte cinci au fost grav rănite, 
în localitățile El Valle și San Cris
tobal s-a înregistrat un număr 
mare de răniți.

H| VARȘOVIA. La invitația gu- 
™ vernului R. P. Polone,. Couve 
de Murville, ministrul afacerilor 
externe al Franței, va face o vizită 
oficială în Polonia intre 18 și 21 
mai.

O LONDRA. Camera lorzilor a 
adoptat o lege prin care se 

acordă independentă Guyanei Bri
tanice. Colonia engleză va deveni 
stat suveran la 26 mai.

M PHENIAN. 
™ avut loc o

La Panmunjon a 
ședință a ofițerilor 

de securitate ai celor două părți 
ale Comisiei militare de armisti
țiu, la care partea coreeano-chi- 
neză a protestat pe lingă partea 
americană împotriva recentelor 
provocări comise de personalul 
său în zona comună de securitate.

| CAIRO. Din surse oficiale, zia
rul „Al Ahram" a anunțat că 

guvernul S.U.A. nu ar mai reînnoi 
acordul de vînzare a produselor 
alimentare în R.A.U., după expira
rea celui în vigoare în luna iunie 
a anului viitor. Această hotărîre 
a S.U.A. este pusă pe seama ne
mulțumirii sale fată de politica 
promovată de R.A.U. în lumea 
arabă.

n NEW YORK. Franklin D. Roo
sevelt jr., fiul fostului pre

ședinte al S.U.A., Roosevelt, a
anunțai intenția sa de a candida 
din partea partidului democrat la 
alegerile din noiembrie pentru 
postul de guvernator al statului 
New York, deținut în prezent de 
republicanul Nelson Rockefeller.
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