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Realizări ale întreprinderilor fruntașe
gg PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Tînărul 

colectiv al Uzinei de aluminiu de la 
Slatina a raportat zilele acestea înde
plinirea și depășirea tuturor indicatorilor 
de plan pe nouă luni. Potrivit calculelor, 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie a.c. co
lectivul uzinei va realiza o producție su
plimentară în valoare de cproape 30 mi
lioane lei. De remarcat că 80 la sută din 
producția globală și marfă realizată — 
blocuri de aluminiu — este destinată ex
portului. Aproape întregul spor al pro
ducției globale și marfă s-a realizat pe 
seama creșterii productivității muncii 
care, de la începutul anului și pînă în pre
zent, a sporit cu 11,7 la sută față de plan.

Colectivul fabricii de aglomerare nr. 1 
de la Combinatul siderurgic Hunedoara 

a îndeplinit planul de producție pe 9 luni 
la toți indicatorii. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul acestei importante 
unități industriale au acordat sprijin fur- 
naliștilor în acțiunea de sporire a produc
ției de metal, livrînd peste prevederi, 
de la începutul anului și pînă acum, o 
cantitate de minereu de fier aglomerat 
din care se pot produce circa 25 000 tone 
de fontă.

S-a îmbunătățit în același timp calita
tea minereului lucrat, fapt care a influen
țat pozitiv și calitatea șarjelor de fontă. 
Colectivul fabricii a realizat de la 
începutul anului economii suplimentare 
în valoare de peste 4 milioane de lei.

JSS Unitățile de exploatare și prelucrare a 
™ lemnului din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară și-au realizat planul producției 
globale și marfă pe nouă luni. Producția 
obținută suplimentar are o valoare de pes
te 25 milioane lei. Printre cele mai im
portante mărfuri date peste plan se nu
mără 12 000 mc cherestea, 18 000 mc bile 
manele, 5 000 mp parchete, 3 000 mc celu
loză rășinoase, sute de garnituri de mo
bilă și altele. Datorită înzestrării sectoare
lor de industrializare a lemnului cu noi 
utilaje și instalații moderne, precum și 
creșterii calificării muncitorilor, producti
vitatea muncii a crescut pe aceeași pe
rioadă a anului trecut cu 7 la sută, iar 
economiile la prețul de cost peste plan 
se ridică Ia 3,3 milioane lei.

I’UIMĂVAIÎA 
■I VECHI

Vasluiul este conside
rat ca un oraș al florilor. 
Străzi întregi, spații libe
re dintre clădiri, curțile 
caselor sînt plantate cu 
flori și arbuști. Se creează 
Impresia că parcurile și 
grădinile publice, de o fru
musețe aparte, continuă în 
întregul oraș. în întrecerea 
patriotică pentru buna gos
podărire și. înfrumusețare 
a orașelor, Vasluiul â fost 
evidențiat adeseori. Este o 
preocupare cu vechi tradi
ții. Locuitorii acestui oraș 
moldovenesc povestesc 
despre unele acțiuni de 
masă, gospodărești, între
prinse cu mulți ani în urmă, 
cînd s-au făcut încercări de 

s scoatere a orașului ' din 
praf și noroi. Deși mai 
gospodărit și mal curat de- 
cît alte orașe, Vasluiul a 
rămas încă multă vreme 
un tîrg de provincie lîn- 
ced, cu posibilități econo-

ZONE 
INDUSTRIALE 
NOI

mice limitate la cele cîte- 
va meșteșuguri practicate 
dispersat. Cauza e lesne de 
ghicit: lipsea baza între
gii vieți a orașului — in
dustria.

Acum au loc aici prefa
ceri esențiale. Asemenea 
multor orașe și raioane mai 
slab dezvoltate din punct 
de vedere industrial, Vas
luiul găzduiește în acest 
prim an al cincinalului 
două mari șantiere care 
polarizează atenția și inte
resul localnicilor.

Machetele celor două u- 
nități industriale — fabri
ca de confecții și fabrica 
de mobilă — sînt așeza
te, simbolic parcă, în ho
lul clădirii comitetului 
raional de partid. Cei 
ce vor să le vadă la 
dimensiunea reală trec pe 
lîngă șantiere. Bunăoară, 
fabrica de confecții. în 
vara anului trecut, într-o 
zonă liberă din centrul o- 
rașului, au sosit primele 
utilaje de șantier. Și iată 
că în curînd va începe 
montajul mașinilor, al uti
lajelor tehnologice, pentru 
ca înainte de sfîrșitul a- 
cestui an fabrica de con
fecții să intre în funcțiu
ne. Este o construcție in
dustrială impresionantă, cu 
pavilioane verticale ce par 
a constitui axul întregului 
oraș. în această fabrică (ca
pacitate 1 100 000 confecții 
anual) vor lucra aproape 
2 000 de salariați. în cîteva 
clădiri vremelnic transfor
mate în unități-școală se 
califică sute de muncitoa
re. Femei și fete din oraș 
și din întregul raion.

Fabrica de mobilă se 
află, de asemenea, în plină

Ștefan ZAMFIR
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prototipurilor pentru o nouă serie 
de transformatoare electrice de uz 
general, între 100 și 1 600, KVA, a 
permis aplicarea unor măsuri im
portante pentru diminuarea „re
zervelor" născute din metodologia 
curentă de calcul. A apărut posi
bilitatea reducerii cu circa 10 la

se
(Continuare în pag. a IlI-a)
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B Mic „Inventar" 
în garderoba 
sezonului rece

H PUNCTE DE VEDERE

Un examen 
al exigenței

pro- 
solu- 
poate 
îmbi- 
reușit

Niciodată ca ta acest cincinal 
muncii de concepție1 nu i s-au o- 
ferit prilejuri de afirmare mai a- 
trăgătoare, posibilități mai largi de 
a contribui la dezvoltarea indus
triei, pe calea desfășurării ei la 
tensiunea înaltă a progresului teh
nic contemporan. De-a lungul și
rurilor de planșete din serviciile 
de proiectări și din institute
desfășoară astăzi o activitate vie, 
pe care se bazează în măsură ho- 
tărîtoare îndeplinirea unor sarcini 
esențiale ale constructorilor de 
mașini — diversificarea produc
ției, menținerea continuă a mași
nilor produse la nivelul tehnicii 
mondiale.

Nu întotdeauna însă se dă aten
ția cuvenită aceieî părți din acti
vitatea de concepție care se des
fășoară departe de planșetă, cînd 
proiectul iese din cadrul bidimen
sional al desenului, materializîn- 
du-se în structura de metal a pro
totipului, demonstrîndu-și cine
matica și utilitatea. Prototipul re
prezintă totuși una din cele
mai importante faze în asi
milarea unui produs nou. El este 
principalul mijloc care permite ve
rificarea concepției, confruntarea 
gîndirii tehnice cu rezultatul ma
terial al acesteia. Numai în cadrul 
acestei confruntări pot fi supuse 
unui sever examen critic atît me
todica de calcul utilizată de 
iectant, cît și valabilitatea 
tiilor constructive adoptate, 
fi confirmat modul în care 
narea dintre cifre și linii a
să asigure atingerea parametriloi- 
tehnico-economici stabiliți de 
temă.

Dar prototipul nu constituie nu
mai etapa finală a muncii de pro
iectare. El înseamnă, totodată, și 
prima etapă a pregătirii fabrica
ției, a acelei părți din munca de 
concepție în cadrul căreia se sta
bilesc metodele de aplicat pentru 
a asigura producerea noului mijloc 
tehnic pe scară industrială. în- 
tr-adevăr, în construcția unei ma
șini numai o parte din dimensiu
nile sau formele adoptate rezultă 
din calcule sau din schema cine
matică. O bună parte din 
dimensiuni sau forme sînt 
lite după așa-numite „considerente 
constructive", denumire destul de 
improprie — deși uzuală — deoa
rece în realitate e vorba mai de
grabă de considerente tehnologice, 
de adoptarea unor soluții care să 
permită o fabricație cît mai ușoa
ră, cu maximă productivitate. în- 
trucît în fiecare uzină există con
diții tehnologice specifice, deter
minate de organizarea și dotarea 
ei tehnică, de caracterul de serie 
al producției, soluțiile constructive 
adoptate trebuie să fie, în măsură 
mai mare sau mai mică, influen
țate de aceste condiții, în vederea 
obținerii unor indicatori economici 
de producție cît mai favorabili, 
fără nici o concesie asupra nive
lului calitativ al mașinii sau utila
jului. Prototipul este, în acest sens, 
principalul mijloc de verificare a 
modului în care proiectantul a 
reușit să armonizeze aceste consi
derente.

Experiența cîștigată în munca 
de concepție de uzinele noastre 
constructoare de mașini confirmă 
Importanta prototipului în activi
tatea de asimilare a produselor 
noi. Astfel, executarea de către 
uzinele „Electroputere“-Craiova a

aceste 
stabi-

Centenarul Academiei, eveni
ment cu ample rezonanțe în viața 
științifică și culturală a țării, ne 
oferă prilejul unei priviri retro
spective și asupra drumului par
curs de către școala românească 
de medicină. Este interesant, pen
tru vechimea și trecutul acestei 
școli, că, încă înainte de înființa
rea Academiei, un mănunchi de 
medici inimoși, înfruntînd greutăți
le, a fondat la București și la Iași 
primele societăți științifice de me
dicină din România. Prin nivelul și 
valoarea cercetărilor, prin profun
zimea și originalitatea lor, ei 
au adus o importantă contribuție 
la dezvoltarea științelor medicale. 
Pe acest fond s-au reliefat mari fi
guri, care și-au cucerit o binemeri
tată faimă pe plan mondial, ca 
Victor Babeș, unul dintre fondatorii 
microbiologici moderne și autor — 
împreună cu un savant francez — 
al primului tratat de bacteriologie 
din lume. Prin strădania și pasiu
nea sa, Gheorghe Marinescu, elevul 
lui Babeș, a pus, la rîndul său, teme
liile neurologiei românești — și nu 
există astăzi în lume tratat de spe
cialitate care să nu consemneze 
contribuția acestui om de știință 
român la dezvoltarea neurologiei.

Datorită lui Ion Cantacuzino, fon
datorul școlii române moderne de 
microbiologie și medicină experi
mentală, România a fost a doua țară 
din lume în care s-a aplicat vacci
nul antituberculos BCG. De repu
tație internațională s-ău bucurat 
și lucrările lui C. Levaditi, recu
noscut ca unul ce a pus temeliile 
iniramicrobiologiei moderne. C. I. 
Parhon, autor al primului tratat de 
endocrinologie din lume, a efectuat 
cercetări de cîteva decenii care au 
îmbrățișat întregul domeniu al a- 
cestei discipline, fiind 
rat ca unul din creatorii 
nologiei;

Acești savanți, ca și o 
medici români, 

printr-o 
sine, 

față

Acad. Aurel MOGA
Ministrul sănătății și prevederilor 

sociale

tile sociale care au frînat de atîtea 
ori în trecut eiorturile științifice ori
ginale, au fost asigurate condiții 
materiale tot mai bune avîntului 
științelor medicale. In noua sa 
structură, Academia dispune de 
unități de cercetare, în Capi
tală cît și în provincie, că
rora li s-a alocat în 1966 aproa
pe a șaptea parte din bugetul a- 
cestui înalt for științific., în afară 
de unitățile Academiei funcționea
ză și o serie de unități de cercetare 
ale Ministerului Sănătății. în toate 
aceste unități, inclusiv catedrele în- 
vățămîntului superior, peste 3 000 
de cadre se ocupă cu cercetarea 
științifică. Pe lîngă oamenii de 
știință și cercetătorii cu experiență 
se formează cadre noi din rîndu- 
rile generațiilor mai tinere.

în anii socialismului, școlile tra
diționale ale medicinii noastre au 
realizat noi progrese, aducînd u-

nele contribuții valoroase la dez
voltarea științelor medicale pe plan 
mondial.

Amintim astfel contribuțiile ro
mânești în studiul cauzalității, 
diagnosticul, tratamentul și profi
laxia unor infecții microbiene și 
inframicrobiene, a unor boli de 
largă răspîndire ca reumatismul, 
ateroscleroza, hepatitele cronice, 
afecțiunile pulmonare și altele, în 
studiul corelațiilor neuroendocrine, 
al neurofiziologiei și epilepsiei, al 
mecanismelor de reglare a func
țiilor, în farmacodinamia nespecifi
că, gușa endemică, fiziologia mun
cii etc.

Rezultatele în dezvoltarea acti
vității științifice sînt inseparabil 
legate de noile condiții asigurate, 
prin grija partidului și guvernu
lui, muncii de cercetare, creației 
științifice medicale. Firește, aceste 
rezultate nu pot constitui izvor de 
auto-mulțumire, motiv de ignora
re a marilor sarcini care se pun 
pentru a ridica întreaga știință 
medicală românească la nivelul

conside- 
endocri-

întreagă 
ca- 

permanentă 
printr-o înal- 

de munca

pleiadă de 
racteiizați 
dăruire de 
tă exigență 
științifică, s-au manifestat ca pa- 
trioți înflăcărați și au exercitat o bi
nefăcătoare influență asupra dez
voltării medicinii în țara noastră. 
Folosind tribuna vechii Academii, 
prelegerile la catedre, cuvîntări 
publice, ei au denunțat nedreptă
țile sociale cu întunecatele lor re
percusiuni asupra condițiilor de 
viață ale maselor muncitoare, au 
militat pentru legarea științei me
dicale de cerințele ocrotirii sănă- 
tății-poporului.

Aceste tradiții progresiste, îna
intate, își găsesc în zilele noastre 
o amplă continuare, la un nivel 
superior calitativ, dînd un puternic 
impuls dezvoltării medicinii româ
nești.

Prin grija partidului s-a creat un 
nou climat cercetării științifice, au 
dispărut pentru totdeauna opreliș-

(Continuare în pag. a IV-a)

Secția din Cluj a Institutului de fizică atomică al Academiei. în laboratorul 
de aplicații ale izotopilor stabili (Foto Agerpres)

Viaductul Vir, în construcție pe șantierul de la Porțile de Fier Foto : Gh. Vlnțilă

j Cum se va desfășura
I..ZIUA RECOLTEI"

Interviu cu Stellan IONESCU
vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 

de Producție

/

Mă simt obligat să restitui 
cititorului niște imagini pe 
care le-am primit deunăzi, 
în Împărăția Apelor, și la 
care nu avem acces în chip 
obișnuit.

...Navigam cu o șalupă pe 
Dunărea veche. Un capriciu 
al fluviului a făcut ca și în 
acest an oglinda caldă să 
suie pînă la poalele sălciilor, 
desființînd sentimentul ma
lurilor și invitîndu-te să-ți 
prelungești plutirea în orice 
direcție, pînă dincolo de ori
zont. Acest 
gînat, mijit, 
văluit într-o 
de pleoape, 
de-a sărutul, printre pletele 
acestor fecioare triste, pe 
jumătate înecate, care sînt 
sălciile. Apele erau imobile. 
Pereții de verdeață care de
semnau țărmuri iluzorii se 
răsturnau pînă în fundul lor, 
dibuind să se întîlnească în 
lucirea din adine și lăsîn- 
du-ne drept cărare sugestia 
de cer pe care pluteam. A- 
ceastă fișie albastră era in

orizont era în- 
ascuns și dez- 
continuă clipire 
ca într-un joc

Dunărea veche

Acum cîteva zUe ziarele au a- 
nunțat instituirea de către Comi
tetul Central al partidului și Con
siliul de Miniștri al Republicii So
cialiste România a „Zilei recoltei", 
sărbătoare care va avea loc în 
fiecare an în prima duminică a 
lunii octombrie, în toate comunele, 
satele și centrele muncitorești din 
țară. Pentru a informa pe cititori 
despre desfășurarea acesteia, re
dactorul nostru Radu Atanasescu a 
adresat cîteva întrebări tov. Stelian 
Ionescu, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

schimb sfîșiată și vinturată 
de spulberul alb al elicei 
care punea in mișcare apele 
din mal în mal.

Sus, aerul era auriu și imo
bil, ca și gutuile și perele 
din grădinile pescărești. A- 
ceste case de pescari recon
stituie în aceste zile pentru 
turiști crîmpeie din paradi-

Frenezia culorilor cere aici 
paletă de pictor flamand. 
Procesiunea bărcilor încărca
te cu legume, care par un 
fruct al apelor, este poate 
cel mai frumos spectacol al 
Dunării de bălți.

De ce am notat aceste 
imagini, aparent gratuite ? 
Ieșisem tocmai din vaerul

II Ol iâ meii. Ș

toamnei. Sînt inundatesul
in busuioc și nalbe, sînt su
focate între crengile cu gu
tui care multiplică luna, 
rostogolind-o în ape. l-am 
văzut pe gospodari lăsîn- 
du-și pe prispă, această pris- 
pă-debarcader, vițelușii și 
purceii care nu știu încă să 
înoate, îndreptîndu-se cu 
bărcile spre alte grădini, as
cunse în plaur, unde-i aștep
tau mormanele de tomate, 
dimburile de ardei și dovleci.

de metale, din incendiul so
lar al oțelului, din canonada 
ciocanelor de mii de tone 
ale marelui laminor de la 
Galați. Un meșter de aici, 
Ion Nistoran, îmi spusese 
astă-toamnă că cele mai 
pline momente de destindere 
i le oferă, după munca din 
laminor, ceasurile petrecute 
cu barca pe Dunărea veche. 
L-am înțeles. I-am înțeles 
și pe muncitorii de la șan
tierul naval fi pe alți mun-

citori din uzinele de la Brăi
la, care ne-au mărturisit a- 
celași lucru. Ei au rarul pri
vilegiu de a se bucura de 
apropierea acestui feeric 
parc natural, luîndu-și co
mod cîteva ceasuri de re
creare.

Totuși cîteva amenajări 
sînt utile și le vom semnala, 
chiar dacă vin la sfîrșit de 
sezon. In apropierea Brăilei 
există un singur punct ame
najat, cabana de la Chici, 
unde poposesc mulți turiști 
și care ar putea fi luată ca 
model pentru construcții si
milare. Cînd vor fi ele în
treprinse ? Gospodarii ora
șului se pot gîndi de pe 
acum. Și se mai pot gîndi 
și la alte amenajări turistice, 
ca și la organizarea debar
caderelor pentru bărcile de 
plimbare și agrement.

Cîteva amănunte care, 
o dată rezolvate, ar putea 
face larg accesibil spectaco
lul toamnei pe Dunărea 
veche.

Paul ANGHEL
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— Pentru început, cîteva 
cuvinte despre semnificația 
acestei zile.

— După cum se știe, în multe 
regiuni ale tării se organizează în 
fiecare an sărbători populare, în
deosebi cu prilejul strîngerii recol
tei de grîu și al culesului viilor. Ele 
antrenează masa largă a țăranilor 
cooperatori din localitatea respec
tivă și din comunele vecine, con
stituind un prilej de trecere în re
vistă a succeselor obținute, de des
tindere, de distracții. Pe baza in
dicațiilor Congresului cooperative
lor agricole, Uniunea Națională a 
propus conducerii de partid și de 
stat instituirea unei sărbători care, 
valorificînd tradiția amintită și 
avind drept fundal prefacerile pro
funde ce au loc în viața socială a 
satelor, creșterea continuă a nive
lului de trai al țărănimii și parti
ciparea ei tot mai activă la avîntul 
general al economiei naționale, să 
capete un caracter festiv și orga
nizat, să devină o zi tradițională a 
întregii țărănimi.

Această „zi a recoltei" va trebui 
să constituie pentru toți lucrătorii 
ogoarelor un prilej de manifestare 
a bucuriei muncii împlinite, de tre
cere în revistă a succeselor obți
nute în sporirea producției, întări
rea economică a unităților agricole 
socialiste și dezvoltarea social-cul- 
turală a satelor patriei. Totodată, 
ea are menirea să-și aducă contri
buția la cultivarea tradițiilor îna

intate și,a obiceiurilor strămoșești, 
transmise din generație în genera
ție, la dezvoltarea folclorului, a ar
tei noastre populare.

„Ziua recoltei" va fi un prilej de 
manifestare a dragostei față de 
partid, de patria socialistă și eu- 
ceririle dobîndite de întregul 
nostru popor.

— Cum se va desfășura în 
acest an „Ziua recoltei" la 
sate?

— Producțiile bune obținute anul 
acesta în toate sectoarele de acti
vitate ale agriculturii, ca urmare a 
muncii harnice a lucrătorilor de pe 
ogoare și a sprijinului puternic, 
multilateral primit din partea sta
tului, vor constitui, desigur, prilej 
de satisfacții pentru membrii coo
perativelor agricole, pentru mun
citorii din S.M.T. și G.A.S., vor 
crea un cadru prielnic de desfășu
rare a acestei mari sărbători. Pen
tru ca mulțumirea să fie mai de
plină, în prezent uniunile coopera
tiste, împreună cu consiliile agri
cole, sprijină pe țăranii coopera
tori să grăbească lucrările agricole 
de toamnă, iau toate măsurile ne
cesare în vederea întîmpinării „Zi
lei recoltei" cu succese cît mai 
mari, pe măsura vredniciei și spiri
tului gospodăresc al oamenilor 
muncii de la sate. Totodată, vor fi 
întreprinse acțiuni patriotice de în
frumusețare a comunelor, astfel ca 
acestea să aibă un caracter sărbă
toresc.

în ziua de 2 octombrie, în fie
care comună se vor organiza festi
vități în cadrul cărora vor fi scoa
se în evidență succesele obținute 
de cooperativele agricole și unită
țile agricole de stat în sporirea 
producției și întărirea lor econo- 
mico-organizatorică, precum și 
perspectivele lor de dezvoltare. Cu 
acest prilej vor fi evidențiate bri
găzile și echipele cu rezultatele 
cele mai bune, precum și fruntașii 
recoltelor bogate. în tot timpul zi
lei vor avea loc, la căminele cultu-

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SClNTElA

Reglementarea
întreruperilor

Nicolae BRUJAN

COMPLEX
DE DESERVIRE
AUTO LA
PLOIEȘTI

(Agerpres)

și ateliere 
întreține- 

de toate 
complexe

O PROBLEMĂ DE ACTUALITATE

!S
A

garderoba
sezonului
rece

Foto : Gh. Vințilă

Cum se

(Urmare din pag. I)

POȘTA ȘL„ CALENDARUL
frumos costum națio-
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loc manifestări cultural- 
întreceri și demonstrații

• organiza 
agricole, 

ofere su- 
exponate, 

rezultatele

nu a rămas în afara 
noastre. în ziua de 2 
vor deschide expozi- 

fructe și alte

cul- 
de 

și alte mani-

■ de conducere ale coo- 
agricole vor 

de produse

Prof. dr. docent Teodor ILEA 
șeful Secției de sănâtate a S.P.C.

redacției, corespondenți voluntari 
cazuri.

— Ce amănunte ne puteți 
furniza pentru locuitorii Capi
talei 7

Din noul peisaj al ora
șului Deva

Privind Munții Bucegi prin 
telescop

„ZIUA

de sarcină

Opinia publică din țara noastră 
manifestă un interes deosebit față 
de problema atit de mult dezbătută 
în ultima vreme a reglementării 
întreruperilor de sarcină, care re
prezintă o latură deosebit de im
portantă a problemei populației. 
Este de înțeles acest lucru deoarece 
ea se pune atît din punct de vedere 
biologic, al sănătății femeilor și co
piilor, cît și din punct de vedere 
demografic. Datele statistice arată 
o creștere excesivă a avorturilor. 
Fenomenul a fost favorizat de legis
lația existentă, întrutotul nesa
tisfăcătoare, care a permis întreru
perea sarcinii la cerere, în mod ne
limitat.

Este un lucru cert, verificat din 
punct de vedere medical, că actul 
chirurgical al întreruperii de sar
cină nu este un act fiziologic, ci un 
traumatism, o leziune pe care o 
suferă organismul și care, ca orice 
traumatism, lasă urme, adeseori 
adinei, asupra organismului, și 
adeseori duce chiar la sterilitate. 
Iar sterilitatea femeii, imposibilita
tea de a aduce pe lume un urmaș, 
fac din ea o infirmă, un om neîm
plinit trupește și sufletește, fapt ce 
sapă adînc la temelia familiei, a 
acestei celule de bază a societății. 
La concluzii similare a ajuns și 
Colocviul Internațional asupra a- 
vortului, care a avut loc la Paris, 
și unde s-a subliniat că „avortul 
provocat, prin pericolele imediate 
și efectele sale secundare asupra 
sănătății mamei, asupra fecundi
tății sale viitoare și asupra echili
brului său psihologic, ca și prin su
primarea unui număr mare de naș
teri, constituie un veritabil flagel 
național".

Cred că nu este lipsit de interes 
să analizăm puțin cauzele care 
determină unele femei să ceară 
întreruperea sarcinii. Spre a le cu
noaște, colectivul catedrei de sănă
tate publică a Institutului de me
dicină și farmacie București, îm
preună cu colectivul Secției de să
nătate a Sfatului popular al ora
șului București, a efectuat două 
anchete : una în 1960—61 în rîndu
rile a 800 de femei și una în 1965- 
66 în rîndurile a 2 000 de femei. 
Rezultatele anchetei scot în evi
dentă faptul că în majoritatea co- 
vîrșitoare a cazurilor motivul a 
fost doza mare de superficialitate 
și ușurință, problema familiei, a 
responsabilității sociale și chiar 
problema propriei sănătăți. Cele 
mai multe dintre ele nu treceau de 
30 de ani fiind, deci, în perioada 
de vîrstă cea mai fertilă. Cerceta
rea arată, de asemenea, că la o 
bună parte din cazurile de mai sus, 
motivarea întreruperii nici nu se 
poate justifica prin existența mă
car a unui singur copil. Acest fapt 
demonstrează nu numai efectul ne
gativ sub raport demografic, ci și 
faptul că acțiunea profund trau
matizantă atinge în primul rînd 
femeile în floarea vîrstei, organis
mele tinere și sănătoase, care în 
mod inconștient se supun tuturor 
consecințelor dăunătoare sănătății, 
care pot periclita întreaga capaci
tate ulterioară de procreație. Subli
niem aici că proporția complicații
lor crește în raport cu numărul în
treruperilor de sarcină, atingînd 
pînă la 60 lâ sută din femeile care 
au suportat multe avorturi. Și lip
sa unui copil — o spun in primul 
rînd în cajitate de părinte — re
prezintă un gol pe care nimic nu-1 
poate umple, o lipsă pe care nimic 
n-o poate compensa. Explicația a- 
cestei atitudini trebuie căutată și 
în deficiențele acțiunii noastre de 
educație, care nu s-a desfășurat 
suficient de susținut nici în afara, 
nici în cadrul familiei.

Poporului nostru, plin de via
ță și dc bucuria de a trăi, viguros 
și cu un puternic sentiment al fa
miliei îi este proprie dragostea de 
copii. „Să ai o casă de copii" — 
spune înțelepciunea populară, ex- 
primînd această iubire a poporului 
pentru copii, față de cămin, față 
de urmașii familiei, față dc viitor. 
Iar astăzi, există posibilități ca 
niciodată pentru împlinirea aces
tor sentimente — condiții de via
ță incomparabile față de trecut, 
un nivel general de trai în necon
tenită creștere, an de an mai înalt, 
bazat pe avîntul economic al ță
rii, diversele măsuri în sprijinul 
mamei și copilului.

Reflectînd la toate acestea. în
deosebi la faptul că problema nu 
este de ordin strict individual, ci 
și de interes general, socotesc deo
sebit de oportună analizarea feno
menului natalității legat de permi
siunea întreruperii de sarcină la 
cerere și consider că măsurile ce 
se vor lua trebuie să fie categorice. 
Țara, poporul nostru, societatea 
socialistă au nevoie de femei să
nătoase, care să nu îmbătrînească 
înainte de vreme pentru că nu 
și-au împlinit menirea de a fi 
mame, și care să nască copii sănă
toși, viguroși. Mă gîndesc chiar că 
s-ar putea găsi unele forme de 
popularizare a femeilor care-și în
grijesc cel mai bine copiii, spre a 
fi model și exemplu altor familii. 
Si n-ar fi rău. cu această ocazie, 

să fie combătută atitudinea como
dă a unor soți, care se dezintere
sează de grijile gospodăriei și ale 
creșterii copiilor, care nu împart 
în mod echitabil, cu soția, mama 
copiilor lor. răspunderile ce le re
vin în chip firesc. Să dezvoltăm 
dragostea pentru copii, adînc înră
dăcinată la noi, tradițională, să în
lăturăm tot ceea ce ar putea-o de
natura. De aceea, consider că mă
surile ce se vor lua trebuie să fie 
de așa natură încît să nu permită 
variate interpretări, să fie foarte 
clare și precise. Desigur că în ca
zurile în care sarcina periclitează 
fie sănătatea mamei, fie a copilu
lui. întreruperea ei va trebui să 
fie permisă la recomandarea me
dicală de specialitate.

O dată cu noua reglementare 
este necesar să se desfășoare și o 
intensă muncă educativă, nu nu
mai în sensul amintit pînă acum ; 
în același timp, femeile trebuie a- 
vertizate asupra pericolelor avor
tului clandestin, asupra prejudicii
lor de neînlăturat aduse propriei 
sănătăți, cît și asupra răspunderii 
ce și-o asumă cei în cauză. Fireș
te. problema nu se reduce numai 
la raportul medic-pacient. Sporirea 
natalității este în funcție și de con
dițiile create pentru mamă și co
pil. în vederea unei maternități 
fericite. Mă refer la sfera foarte 
largă de prestații și măsuri privind 
legislația muncii, munca femeii în 
întreprinderi si îngrijirea copiilor 
în perioada cît lucrează, la unele 
priorități în sfera relațiilor socia
le, la crearea, în general, a unui 
climat cît mai favorabil pentru 
mamă și copilul ei.

Cred că problema aceasta, a re
glementării întreruperilor de sar
cină. va găsi ecou în rîndurile ma
selor largi, care văd oglindite în 
aceste măsuri grija pentru viitorul 
poporului, sub raport demografic 
și al sănătății sale, o cale firească 
pentru un spor normal al popu
lației. pentru apărarea sănătății 
mamelor, pentru creșterea unor 
noi generații viguroase, garanție a 
înfloririi patriei noastre. , 

rale și în aer liber, programe 
tural-artistice, șezători, focuri 
tabără, hore, baluri 
testări care să valorifice tradiția 
locală. în cadrul acestora își vor da 
concursul formațiile artistice ale 
căminelor culturale, gospodăriilor 
de stat și S.M.T.-urilor și ale di
feritelor întreprinderi orășenești. 
Organizațiile de tineret și asocia
țiile sportive vor programa între
ceri și demonstrații de atletism, 
gimnastică, oină, fotbal etc. Se pre
conizează, de asemenea, inițierea 
de concursuri pentru cel mai bun 
cîntăreț, dansator și recitator, pen
tru cel mai 
nai.

Consiliile 
perativelor 
expoziții i 
Scopul acestora este să 
gestiv vizitatorilor, prin 
fotografii, grafice etc 
obținute în unitatea respectivă, să 
dea posibilitate să se facă un rod
nic schimb de experiență, să fie cu
noscute cele mai înaintate metode, 
care asigură creșterea nivelului 
producției. în sfîrșit, sîntem siguri 
că țărănimea noastră va primi cu 
mult interes și expozițiile de bro
derii, covoare, costume, țesături și 
ceramică organizate în comune, că 
ele vor aduce o contribuție însem
nată la păstrarea și îmbogățirea 
acestui gen al creației populare.

— Dar în orașele reședință 
de raion și regiune, precum și 
în centrele muncitorești ?

Aici „Ziua recoltei" are ca obiec
tiv principal îmbunătățirea apro
vizionării populației pentru toam
nă și iarnă. în cadrul expozițiilor- 
tîrg, care se vor deschide la 2 oc
tombrie, cooperativele agricole și 
gospodăriile de stat vor avea posi
bilitatea 
cantități 
struguri 
ceea ce, 
resul lor cît și al oamenilor muncii 
de la orașe. Tot in cadrul acestor 
expoziții unitățile comerțului so
cialist vor prezenta spre vinzare, 
în standuri amenajate corespunză
tor, diferite produse industriale.

Se prevede, de asemenea, ca, la 
expozitiile-tîrg sau în apropierea 
acestora, unitățile de alimentație 
publică, precum și unități agricole 
socialiste șl cooperatiste să orga
nizeze într-un cadru tradițional

să prezinte și să valorifice 
mari de legume, fructe, 
și alte produse agricole, 
desigur va fi atît în inte-

va desfășura
RECOLTEI

desfacerea, către populație, a mus
tului și preparatelor culinare spe
cifice bucătăriei țărănești. Tot aici 
vor avea 
artistice, 
sportive.

— Capitala 
preocupărilor 
octombrie se 
ții-tîrg de legume, 
produse agroalimentare la Halele 
Obor și în principalele piețe ale 
orașului. în aceeași zi Uniu
nea Națională a Cooperative
lor Agricole, în colaborare cu Con
siliul Superior al Agriculturii vor 
inaugura la Pavilionul Expoziției 
realizărilor economiei naționale o 
expoziție cu vînzare a strugurilor 
de masă din soiurile medaliate la 
cel de-al doilea Concurs republi
can, precum și a fructelor și vinu
rilor. Aici își vor prezenta și vinde 
produsele unități ale Departamen
tului pentru valorificarea legume
lor și fructelor, gospodării de stat, 
cooperative agricole și stațiuni ex
perimentale. Atît la Halele Obor 
cît și în anexele din jurul „Pavi
lionului" vor fi amenajate spații 
speciale pentru desfacerea mustu
lui, a produselor de zahana, friptu
rilor la grătar, pastramei, puilor la 
frigare, batalului etc.

Pe estrade special amenajate, si
tuate în apropierea expozițiilor- 
tîrg de la Halele Obor și „Pavi
lion", vor fi programate spectacole 
și dansuri populare, selecțiuni din 
revistele muzicale de ieri și de 
azi etc. Succesul acestor spectacole 
va fi asigurat de cei mai populari 
cîntăreți și actori, de formații ar
tistice profesioniste și de amatori, 
tarafuri și famfare bine cunoscute. 
Totodată, aici vor fi amenajate e- 
crane pentru proiecția unor filme, 
precum și puncte de distracții spe
cifice tîrgurilor, care vor grupa in
stalații pentru călușei, lanțuri, 
bărci, tir etc. în sfîrșit, în seara zi
lei de 2 octombrie va avea loc în 
parcul Herăstrău un carnaval.

Organizată pentru prima dată în 
acest an, „Ziua recoltei" va con
stitui nu numai un prilej de sa
tisfacție și bucurie pentru roadele 
bogate ale acestei toamne, ci și 
un îndemn pentru a munci mai 
bine, a ridica la nivelul cerințe
lor și al posibilităților agricultura 
noastră socialistă.

I
I

I
I
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Ne este bine cunoscută figura factorului poștal care își 
face zilnic „tura" cu tolba plină, distribuind cu conștiincio
zitate corespondența, pe ploaie sau ninsoare, chiar și în cele 
mai îndepărtate cătune. în contrast însă cu probitatea lui 
profesională, unii lucrători poștali pun bețe în roatele „dili
gentei" poștale, determinînd-o, în ciuda nivelului ei tehnic 
actual, să distribuie uneori corespondența cu viteza... broaștei 
țestoase.

în scrisori adresate 
înfățișează asemenea

de sosirea banilor, 
suma abia după...

de operativitate :

Despre „opera'tivitatea" cu care 
s-a remis un mandat telegrafic 

ne scrie Marin Filip : „La 19 au
gust mi s-a expediat o sumă de 
bani, prin mandatul nr. 313, din 
comuna Florești, regiunea Plo
iești, în comuna Grădinari-Argeș. 
Oficiul P.T.T.R. Strejești a primit 
comanda telefonică chiar în aceeași 
zi. Deși locuiesc doar la vreo 500 
m de oficiul amintit, în loc să fiu 
anunțat direct 
mi s-a înmînat
4 zile I".

Altă mostră
I. Cucoranu din satul Crăiești. ra
ionul Negrești, regiunea Iași, de 
pildă, ne relatează că. decedînd so
ția sa. el a trimis în diferite loca
lități cîteva telegrame, prin care 
invita rudele la înmormîntare. 
Toate aceste telegrame au ajuns 
rapid. în aceeași zi, la destinație. 
Numai la Crăiești, Oficiul P.T.T.R. 
Băcești a reușit să înmîneze adre
santului telegrama... a doua zi după 
înmormîntare. „Toate aceste tele
grame. subliniază cititorul, au fost 
expediate o dată, prin același ofi
ciu poștal — respectiv Hărman. 
raionul Sf; Gheorghe. Cum se ex
plică întîrzierea doar a uneia din
tre ele? Și dacă întîrzie. care mai 
este „rațiunea de a fi" a telegra
mei?"

Este lesne de închipuit ce se în-

I N V E
O dată cu crizantemele și frun

zele ruginite . — preferată. recuzită 
a vitrinierilor în sezonul rece —, în 
galantare, dar mai ales în rafturile 
magazinelor și în depozite își fac 
apariția țesăturile groase, tricota
jele, confecțiile și încălțămintea 
adecvată. Și dacă mai sînt maga
zine care nu-și schimbă la timp 
„decorul" cu cele ce ne sînt nece
sare, asta nu înseamnă că industria 
ușoară și comerțul au de gînd să 
ne pregătească vreo surpriză ne
plăcută. Dimpotrivă. Pentru tri
mestrul IV 1966 și trimestrul I 
1967 — ni s-a spus la Direcția ge
nerală a comerțului cu ridicata de 
produse textile și încălțăminte din 
Ministerul Comerțului Interior — 
au fost contractate cu industria 
ușoară, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, cantități sporite la 
mai toate articolele. Fondul de mar
fă crește substanțial la principalele 
grupe: țesături groase de bumbac, 
tricotaje de lînă, bumbac și tip lină, 
paltoane din fire fine și paltoane 
din imitație de blană pentru fe
mei. La pantofi bărbătești cu fețe 
de box ori iuft și talpă antiderapan
tă, de pildă, cantitățile vor fi du
blate ; la încălțămintea pentru fe
mei, sporul va fi de 126 la sută ; 
la cișmele din piele și p.v.c., care în 
iarna trecută au fost foarte solici
tate, s-a asigurat o creștere de 90 
la sută. Se vor găsi mai multe mă- 

tîmplă cînd acest mijloc rapid de 
comunicare poștală plimbă și mai 
mult vestea, ca pe vremea poștei 
cu cai. imortalizată pe timbre cu 
valoare istorică. Petre Pan din Ca
pitala ne-a sesizat ca o telegramă 
expediată de el de la oficiul bucu- 
reștean „Ion Vidu" a fost înmînată 
rapid și sigur la Bîrsești după... 11 
zile, și aceasta numai la cererea 
destinatarului, informat de expe
ditor că ar fi trebuit să primească 
de mult respectiva telegramă.

Dumitru Tabacu din Terpezița, 
raionul Craiova, relatează în scri
soarea sa despre superficialitatea 
în muncă a factorului poștal Ilie 
Cîrțînă. De mai multe ori, acesta 
a înmînat altora — nici măcar 
vecini sau rude ale destinatarilor 
— scrisori adresate familiei Taba
cu, dintre care unele s-au pierdut. 
Redacția a trimis sesizarea Direc
ției regionale P.T.T.R. Oltenia. 

nuși de piele, fulare din lînă și din 
lînă în amestec, pălării, bascuri.

O mare parte din mărfurile con
tractate pentru viitorul sezon au 
și intrat în magazine. Altele, sînt 
în drum spre depozitele I.C.R.T.I.- 
urilor aflăm de la M.I.U. — sau 
figurează ca principal obiectiv pe 
graficele de producție ale fabrici
lor. Pentru altele însă, se tot tri
mit telegrame și delegați de la or
ganele comerțului la furnizori și 
invers. Practic, unele articole lip
sesc. Cauza ?

De fapt, e vorba de mai multe. 
In primul rînd, se înregistrează 
restanțe din partea furnizorilor 
față de contractele și graficele de 
livrare către comerț. Cine s-a gîn- 
dit să-și cumpere mai devreme 
palton, raglan ori o anumită rochie 
de stofă, a avut „surpriza" să con
state că nu prea are ce alege. Pen
tru că lista fabricilor de confecții 
restanțiere e destul de lungă: 
„Mondiala“-Satu Mare, „Bega“-Ti- 
mișoara, „Flacăra“-Cluj. cele din 
Tg. Jiu, Craiova, Arad, Oradea, 
Brăila și Bacău.

La țesăturile de bumbac, situa
ția se încurcă și mai tare. Numai 
două fabrici — „Dacia“-București 
și „Teba“-Arad — au livrat co
merțului, in perioada iulie-august, 
cu peste 82 000 mp mai puțin finet, 
iar uzinele „30 Decembrie“-Arad — 
cu 78 000 mp diftină și finet impri
mate. Și astfel, deși ia multe arti
cole, cum sînt fineturile, încălță
mintea pentru femei și bărbați sau 
diferite confecții au fost contrac
tate cantități suficiente în raport 
cu necesarul populației, fabricile 
restanțiere afectează buna aprovi
zionare a magazinelor cu mărfuri 
mult solicitate.

O altă cauză care contribuie ca 
unele articole proprii sezonului 
rece să lipsească din magazine este 
calitatea încă slabă a unor mărfuri, 
fapt care a determinat pe merceo
logii comerțului și însăși direcția 
generală de resort din M.C.I. să 
le refuze.

. Pentru recepționerii comerțului, 
fiecare din articolele refuzate sau 
reclamate își are „biografia" pro
prie. A unora e atît de firavă, în
cît poate fi rezumată la trei cu
vinte : „lucrat de mîntuială". Fa
bricii de încălțăminte „Progresul"- 
București i s-au refuzat zilele a- 
cestea 2 300 perechi de cismulițe 
pentru copii; în altă zi i s-au oprit 
la recepție 2 500 perechi de pantofi, 
cu tălpi dezlipite și finisaj neco
respunzător. „Supărări" de acest 
fel a avut, de curînd, și fabrica de

Răspunsul direcției este de-a drep
tul ciudat. Cităm : „Din greșeală, 
cînd a trecut pe la Silvia Lazăr 
(în alt capăt al comunei — N. R.) 
i-a predat scrisoarea adresată Mă
riei Tabacu. Cînd poștașul s-a în
tors să ia scrisoarea, Silvia Lazăr 
deschisese plicul, deși nu-i era 
adresat. Factorului i s-a atras aten
ția ca pe viitor să citească adresa 
de pe plic". Ca și cum aceasta n-ar 
fi prima obligație, elementară, a 
oricărui poștaș.

Uneori, greșeli se mai pot ivi în 
munca poștașului ; dar atît de gro
solane ca, de pildă, confuzia unei 
regiuni cu alta ? Nicolae Dobrescu 
ne semnalează că o scrisoare „ex
pres" ce i-a fost expediată din Ti
mișoara pe adresa „Amara, regiu
nea București" a călătorit pînă la 
Amara din regiunea Galați, ca 
apoi să se întoarcă unde trebuia, 
în felul acesta „expresul" a rătă
cit patru zile. Sesizat, Oficiul spe
cial de transporturi poștale Bucu
rești ne-a răspuns că „s-a făcut 
din nou instructaj cu salariații 
pentru a-și spori atenția în mo
mentul cartării scrisorilor". Dacă 
instructajele, deși repetate, nu dau 
intru totul rezultatele dorite, de ce 
nu se aplică și sancțiunile cuvenite 
unui astfel de stil de a distribui 
corespondența ? 

Calendarul — operativitatea — joacă un rol important în 
deservirea poștală. Respectarea lui pină în cele mai joase 
verigi ale aparatului P.TT.R., în orașe ca și în sate, trebuie 
să fie permanent în atenția direcțiilor regionale respective 
Mecanismului poștal modern nu-i sînt îngăduite întîrzieri, 
greșeli în cartare sau distribuire confuzii nejushticate de
teriorarea plicurilor, adelelor, ilustratelor etc Cu; atît mai 
puțin pot rămîne nesancționate abuzurile unor lucrăipri ooș- 
tali lncorecți, incompatibile cu înalta răspundere a celor ce 
muncesc în acest important domeniu.

confecții „Steaua Roșie"-Sibiu, cu 
o cantitate importanită de raglane 
bărbătești „Aflent". Ceea ce apare 
și mai grav în privința calității — 
și aceasta s-a mai spus — este ,,e~ 
justajul" care se face produselor de 
serie față de mostrele omologate.

Ici se refuză ceva din cauza 
slabei calități, dincolo altceva — 
așa se face că în magazine apar, 
pe lîngă golurile create de restan
țe, alte goluri, ca să nu mai punem 
la socoteală numeroasele implicații 
economice și financiare pe care le 
au aceste deficiențe.

Mai trebuie notat că la unele 
articole, fondul de marfă contractat 
este încă sub nivelul cererilor for
mulate de comerț. Printre acestea 
sînt diferite stofe și tricotaje, unele 
obiecte de îmbrăcăminte gata con
fecționate, pălăriile pentru femei. 
De asemenea, unele articole pentru 
copii și adolescenți par a fi ținute 
în continuare în categoria „proble
melor minore" și, ca atare, neso
luționate potrivit cerințelor publi
cului.

De bine de rău, divergențele ivite 
între comerț și industrie cu privire 
la coloritul sau croiala unor măr
furi se rezolvă pînă la urmă prin 
„concilieri" ; dar, în definitiv, a- 
ceasta interesează în mai mică mă
sură milioanele de cumpărători. 
Cum vor fi umplute însă compar
timentele libere create în garde
roba comercială a sezonului rece ? 
Aceasta e principala întrebare. Mi
nisterul Industriei Ușoare, în pri
mul rînd, are datoria să reanalizeze 
în timpul cel mai scurt posibilită
țile de adaptare la grafice a între
prinderilor care au înregistrat res
tanțe, să ia măsuri noi și eficiente 
pentru ca cererile comerțului sji 
fie onorate integral.

Printr-o restudiere a stocurilor 
existente în depozitele I.C.R.T.I.-u- 
rilor, ca și în rețeaua cu amănun
tul, Ministerul Comerțului Interior 
trebuie să ajungă la o reformulare 
și mai reală a necesarului, crein- 
du-se, și în felul acesta, un cli^ 
mat favorabil bunei aprovizionări. 
Este de datoria sa, de asemenea, 
să sporească viteza de circulație a 
mărfurilor, deoarece mai sînt ca
zuri cînd, deși unele sortimente 
există în depozite, acestea nu ajung 
în timp util în magazine mai cu 
seamă în localitățile îndepărtate.

Pe șoseaua București — 
Brașov, la ieșirea din Ploiești, 
s-a dat în folosință o rampă 
de spălare, control și alimen
tare, reprezentînd primele 
amenajări ale unui complex 
de deservire auto de mare ca
pacitate în curs de construi 
tie. în curînd, spațiu) noului 
complex — primul de acest fel 
în această parte a țării —. va 
crește prin clădirea unei hale 
prevăzută cu secții 
pentru reparația și 
rea autoturismelor 
tipurile. Asemenea 
vor mai fi construite la Cîm- 
pina și Breaza.

Alteori trimiterile poștale se 
plimbă fără nici o explicație. Ing. 
Victor Bunea din Capitală ne-a re
latat că a trimis „par avion", in 
același timp, un manuscris și o 
scrisoare. Scrisoarea a ■ ajuns la 
timpul cuvenit, dar manuscrisul 
— după o lună și 4 zile! Cu vreun 
an în urmă lui George Tur- 
toi din Babadag i s-a expediat prin 
poștă, de la Niculești-Jianu, raionul ■ 
Făurei, certificatul de naștere. Nu 
l-a primit; îl așteaptă și astăzi...

Unele dintre scrisorile primite 
la redacție pe această temă înfăți
șează aspecte 
poștal. „Pentru 
terilor poștale 
P.T.T.R. Buzău 
ționarul Traian 
un contract cu
Cele 4 microbuze puse la dispozi
ția oficiului se defectează însă 
aproape zilnic, nu sînt dotate cu 
ceea ce este necesar reparațiilor in 
caz de pană. Ele se prezintă cu 
întîrziere la oficiu pentru că se de
fectează adesea în drum’, „Astea 
sînt mașinile pentru poștă, n-avem 
ce face" — declară I.R.T.A. cu re
semnare. Dar cum poate „uita" 
conducerea întreprinderii că din 
această pricină suferă distribuirea 
poștei in raza oficiului amintit ?

ale transportului 
transportul trimi- 
în raza oficiului 
3, relatează func- 
Iuga, s-a încheiat 

I.R.T.A. Buzău.
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azotoase Tg. Mureș.

Cons- 
efor- 

pentru

dacă 
care 
re-

a Il-a vom aplica 
metodele bune fo- 
pînă acum. Bineîn- 
planurile noastre

— Prin ce mijloace 
s-au putut realiza în
tr-un timp record capa
citățile de producție 
proiectate ?

PROIECTATE*1

— Cum apreciază be
neficiarii calitatea pro
duselor fabricate pînă 
acum ae combinat?

SARCINILE DE PLAN FABRICA DE CIMENT DIN TURDA

degradate
redate
silviculturii

un „adăpost- in care
animalele nu pot ierna

cimentului este 
se construiască 

saci la liniile 
cu mijloace în
de încărcat ci-

JUSTIFICĂRILE

La 20 iunie a.c., cu 10 zile mal devreme, la 
Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. 
Mureș a început să producă și prima linie teh
nologică a fabricii de amoniac, dată care a mar
cat intrarea în funcțiune a combinatului. La nu
mai 7 zile de la punerea în funcțiune a fabricii 
de amoniac au fost atinse capacitățile de pro
ducție prevăzute în proiect Ia prima linie, iar la 
fabricile de acid azotic și azotat de amoniu, 
după numai 12 zile de funcționare. In legătură 
cu aceste succese deosebite, corespondentul 
nostru pentru reqiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră, Lorand Deaki, a avut o convorbire cu tov. 
ing. Mlrcea Constantinescu, directorul Combina
tului de îngrășăminte

— Nu exagerez 
spun că condițiile 
au permis obținerea 
zultatelor bune în activi
tatea de pînă acum a 
combinatului au fost pre
gătite încă de la începu
tul lucrărilor pe șantier. . 
Printre altele. întregul 
personal din secțiile de 
producție a fost speciali
zat. Pregătirea cadrelor a 
fost completată cu' însuși
rea unor cunoștințe teo
retice legate de documen
tațiile tehnice ale instala
țiilor și prin participarea 
efectivă la lucrările . de. 
montaj. Exigența mani
festată în perioada mon
tajului, rodajelor, probe
lor mecanice și tehnologi
ce. cînd au fost remedia
te în mod operativ toate 
nepotrivirile de proiecta
re. construcție și montaj, 
a' permis o serie de îmbu
nătățiri ale utilajelor și 
instalațiilor. In felul aces
ta, indicatorii tehnico- 
economici realizați în pri
mele două luni după pu
nerea în funcțiune sînt 
cu mult superiori celor 
prevăzut! în graficul a- 
probat. Planul producției 
globale ne lunile iulie și 
august a fost depășit cu 
4,7 la sută, productivita
tea muncii s-a realizat în 
proporție de 105,9 la sută, 
iar economiile la prețul 
de cost planificat se ridi
că la peste 7,5 milioane 
lei. S-au produs supli
mentar peste 7 000 tone 
amoniac si aproape 13 000 
tone azotat de amoniu.

preocupat și ne preocupă 
mult. Cert este că nu am 
avut nici o reclamatie de 
la beneficiari, deși am 
expediat azotat de amo
niu aproape în toate re
giunile tării Pentru men
ținerea 
lor pînă 
necesar 
vagoane
de vagoane 
cum primim acum, 
privește obținerea 
calități și mai bune a în
grășămintelor. în sensul 
ca ele să nu se mai aglo
mereze. în anul 1967 se 
vor realiza unele lucrări 
care să ridice 
producției 
actuale, la 
preconizate 
a Il-a de

calității produse- 
la destinație este 
să ni se asigure 
acoperite în loc 

descoperite. 
Cit 

unei

calitatea 
la instalațiile 
nivelul celei 
nentru etapa 

.r . ___-----— dezvoltare a
Exigenta mani- combinatului.

— Calitatea produselor 
este o problemă care ne-a

— Ce probleme s-au 
rezolvat în vederea îm
bunătățirii proceselor 
tehnologice, creșterii 
randamentului instala
țiilor?

— Am avut unele greu
tăți, cum a fost de exem
plu la instalația de sinte
ză a amoniacului, unde o 
coloană de sinteză a fost 
trimisă de două ori pen
tru remediere la furnizo
rul extern.. Menționăm 
însă că colectivul nostru 
a știut să înlăture opera
tiv această deficientă. Un 
alt neajuns l-am întîmpi- 
nat datorită concepției 
necorespunzătoare de 
proiectare si construcție 
a tablourilor de comandă 
la compresoarele de gaz 
de sinteză, primite din im
port. Am fost nevoiti să 
confecționăm un nou ta
blou și să efectuăm modi
ficări substanțiale la cel 
de-al doilea, lucrări ce 
s-au executat în combi
nat. într-un termen foarte 
scurt. Acum sintem con
centrați asupra eliminării 
locurilor înguste care 
există la unele instalații.

Așa, de pilda, la spălarea 
finală a gazelor, de la fa
brica de amoniac, se fac 
unele completări menite 
să contribuie ■ la realiza
rea și depășirea capacită
ții de producție la întrea
ga fabrică de amoniac. La 
instalația de apă amonia- 
cală, care nu a dat rezul
tatele scontate, se execu
tă unele îmbunătățiri 
care vor avea un mare 
efect economic prin re
cuperarea amoniacului.

— In acest an au în
ceput lucrările de dez
voltare a combinatului. 
O dată cu punerea în 
funcțiune a noilor ca
pacități, în trimestrul 
I 1968, potențialul de 
producție al combinatu
lui de îngrășăminte azo
toase se va tripla. Cum 
vedeți realizarea în con
diții optime a acestor 
lucrări?

— Pentru punerea în 
funcțiune înainte de ter
men a capacităților din 
etapa 
toate 
losite 
țeles,
sînt condiționate de mo
dul cum își vor îndeplini 
sarcinile ceilalți factori 
care răspund de realiza
rea investițiilor, 
tructorii au depus 
turi susținute
crearea unui front cît mai 
mare de lucru. Astfel, la 
fabrica de amoniac lucră
rile de construcții sînt in 
avans cu circa 4 luni. Nu 
aceeași apreciere se poa
te face însă la adresa u-

zinelor „Gnvița Roșie"- 
București, principalul 
furnizor al construcțiilor 
metalice și utilaje din 
țară. Deși era prevăzut ca 
în lunile iulie-august a.c. 
să ni se livreze 363 tone 
construcții metalice, pînă 
în prezent uzina nu ne-a 
trimis nimic. Nu știm ce 
se va întîmpla, de aseme
nea, cu cele 750 tone uti
laje contractate, cu ter
men de livrare august-de- 
cembrie. Menționăm că 
proiectele și întreaga do
cumentație au fost depuse 
la uzină încă din perioa
da 15 februarie-15 martie 
1966. La toate acestea se 
mai adaugă și faptul că 
unii furnizori ca U.M.U.C.
— București și „Indepen
dența" — Sibiu nu au ac
ceptat încheierea contrac
telor pentru cantitatea de 
210 tone utilaje, deși a- 
vem repartiție la aceste 
uzine. Ne întrebăm : ce 
efect o să aibă eforturile 
constructorilor și ale orga
nelor de comerț exterior 
care au intervenit și au 
obținut devansarea livră
rii utilajelor din import 
cu circa 4 luni față de 
contract ? Colectivul de 
chimiști, constructori și 
montori cere furnizorilor 
de utilaje și celorlalți fac
tori de răspundere să ne 
sprijine mai operativ în 
realizarea înainte de ter
men a tuturor prevederi
lor etapei a Il-a de dez
voltare a combinatului. 
Sîntem hotărîți să nu ad
mitem nici o scuză atunci 
cînd e vorba de crește
rea eficienței activității 
noastre economice.

A început

construcția
9

complexului

hidrotehnic

Paltinu

Au început lucrările de con
strucție a complexului hidro
tehnic Paltinu, destinat apro
vizionării cu apă potabilă și 
industrială a orașului Ploiești. 
Constructorii execută galeria 
de deviere a rîului în vederea 
turnării barajului, care va în
chide Valea Doftanei formînd 
un prim rezervor de apă, pre
cum și a celui de la Paltinu, 
proiectat a avea o înălțime de 
104 m. In spatele acestuia se 
va forma un lac de acumulare 
cu o capacitate de 50 milioane 
mc apă. Din vastul plan de a- 
menajare a Prahovei și Ialo- 
miței mai fac parte construi
rea unei prize de apă, precum 
și o stație de tratare.

Cu apa reținută de baraje 
vor fi alimentate, de asemenea, 
satele aflate pe traseul con
ductei. După regularizarea rîu
lui Doftana. o parte a apelor 
luate din Prahova vor fi fo
losite și la irigarea a circa 
6 000 ha terenuri agricole.

(Agerpres)

T e r e n u r i

„S’cîn- 
Vrancei 
acțiune 
a tere- 
urmare 

in 
forestier, 

și

DE CE NU Sl-A ÎNDEPLINIT INTEGRAL7

Lipsa de prevedere
și consecințele ei

La Combinatul d 
toase din

î îngrășăminte azo- 
Tg. Mureș

FOCȘANI (coresp. 
teii"). — In. munții 
se desfășoară o largă 
de punere în valoare

■ nurilor degradate, ca 
a exploatării neraționale 
trecut a fondului 
Prin lucrări hidrotehnice
fitoameliorative complexe 
construcții de baraje, canale, 
împrejmuiri și împăduriri in
tegrale, procesul de eroziune 
a fost înlăturat pe o suprafa
ță de 13 000 ha. Aceste acțiuni 
continuă. Pînă. în 1970 se . vor , 
împăduri încă 4 000 ha, și se 
vor executa baraje, pra
guri, terase, canale, împrej
muiri și alte lucrări ajută
toare pentru a se reda circui
tului silvic suprafețe cît mai 
mari de teren. Simultan, în 
munții Vrancei se va extinde 
rețeaua de drumuri cu încă 
470 km, pînă în cele mai în
depărtate bazine forestiere, 
ceea ce va permite să se ex
ploateze anual 540 000 
masă lemnoasă. ■

In acest an, fabrica de ciment 
Victoria socialistă" din Turda 

nu și-a realizat principalii in
dicatori de plan. Pe 8 luni, 
planul producției globale a fost 
îndeplinit numai în proporție de 
96,3 la sută, iar cel al pro
ducției marfă — de 95,5 la sută. Da
torită nerealizării integrale a pla
nului de producție, ca și cheltuie
lilor neeconomicoase, depășirii con
sumului specific de energie elec
trică, au fost afectați și indicatorii 
financiari. Care sînt cauzele?

încă din primele două luni ale 
anului, fabrica a înregistrat o ră- 
mînere în urmă de 102 000 tone la 
ciment și 47 000 tone la clincher, 
din lipsă de desfacere. în această 
perioadă, principalele agregate au 
fost oprite un timp și pentru fap
tul că spațiile de depozitare erau 
și ele arhipline. Analizîndu-se a- 
ceastă situație în adunări ale or
ganizațiilor de bază din fabrică, 
s-a elaborat în cursul lunii martie 
un plan de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru recuperarea, pînă 
la sfîrșitul anului, a rămînerilor în 
urmă. Dar ele au rămas numai pe 
hîrtie și rezultatele au continuat să 
fie inferioare prevederilor planu
lui.

De ce s-a ajuns la o atare situa
ție ? — l-am întrebat pe tov. 
Gheorghe Crișan, inginer șef al 
fabricii :

— Este vorba de o lipsă de pre
vedere — ne spune interlocutorul 
nostru. In perioada în care s-a o- 
prit producția, serviciul mecanic- 
șef nu a pus accent pe repararea și 
întreținerea agregatelor. Consecin
țele au fost foarte serioase. In a- 
prilie „au căzut" cuptoarele rota
tive 5—9, pierzîndu-se o mare 
cantitate de clincher. In iunie au 
apărut neajunsuri și în sectorul de 
măcinare și expediere a cimentu
lui. Au lipsit și sacii pentru împa
chetarea cimentului.

— Nu este numai vina noastră, 
încearcă să se justifice ing. Vio
rel Udoi, mecanic-șef. Piesele de 
schimb, printre care plăcile de 
blindaj la mori, lagărele pe 
care le primim de la unele între
prinderi ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, sînt în 
parte necorespunzătoare. La fel 
sînt și plăcile de la răcitorul gră
tar al cuptoarelor C.R.-800, pe care 
ni, le livrează întreprinderea „9 
Mai" București, din cadrul minis
terului nostru.

Din discuțiile cu mai multi mun
citori, tehnicieni și ingineri s-au 
desprins și alte neajunsuri. Bună
oară, anumite defecțiuni mecanice 
s-au datorat, în parte, efectuării 
cu întîrziere și în mod necorespun
zător a lucrărilor de întreținere. De 
asemenea, exploatarea nerațională 
a răcitoarelor grătar a provocat 
uzura lor prematură ; aceasta a a- 
fectat buna funcționare a cuptoa
relor de clincher. Nu toți munci
torii care deservesc agregatele au 
pregătirea tehnico-profesională co
respunzătoare. în plus, nu este asi
gurată, în toate cazurile, o asisten
tă tehnică de înaltă calificare în 
schimburile II și III. La toate 
acestea se adaugă faptul că ur
mărirea producției, aprovizionării 
și desfacerii, ca și a consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale, nu este organizată rațional. 
Numai așa se explică de ce într-o 
perioadă scurtă au crescut atît de 
mult stocurile supranormative, în
deosebi la piesele de schimb, au

fost depășite consumurile specifice 
de clincher și energie electrică.

Există posibilități pentru lichi
darea restanțelor în realizarea sar
cinilor de plan pe anul în curs ? 
La această întrebare, participanții 
la ședința de dezbatere a preve
derilor cincinalului, care a avut 
loc recent în fabrică, au dat un 
răspuns categoric : da, există po
sibilități. Vorbitorii — mun
citori, tehnicieni, ingineri — au 
cerut conducerii întreprinderii să 
ia cele mai severe măsuri pentru 
respectarea programelor de repa
rații la agregatele de bază, să a- 
sigure o urmărire exactă și con
tinuă a consumurilor specifice de 
clincher, organizarea secției de îm
pachetat la nivelul cerințelor actu
ale de livrare a producției. De a- 
semenea, ei au solicitat sprijinul 
ministerului în aprovizionarea cu 
saci pentru ambalarea cimentului, 
în rezolvarea acționării unor mori, 
procurarea de plăci de calitate 
pentru răcitoarele grătarelor de la 
cuptoarele C.R.-800. „Eu sînt de 
părere — spunea țov. Traian Vesa, 
director adjunct — că pentru des
facerea ritmică a 
absolut necesar să 
o magazie pentru 
noi, să se execute 
terne o instalație 
ment în vrac".

Am căutat să aflăm și păre
rea forurilor de resort din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor. 
Aici am avut o convorbire cu ing. 
Sergiu Almăjan, director general 
al Direcției generale a industriei 
silicaților.

— Cum explicați rămînerea în 
urmă în realizarea planului la a- 
ceastă fabrică și, mai ales, înceti
neala cu care ea este recuperată ?

— Argumentul potrivit căruia 
rămînerea în urmă din primele 
două luni ale anului s-ar datora 
exclusiv lipsei de desfacere nu stă 
întrutotul în picioare. Răspunde
rea principală o are conducerea 
fabricii, care nu a sesizat din vre
me anumite fenomene negative ce 
au apărut în activitatea unor sec
toare, pentru a interveni cu măsuri 
corespunzătoare. In luna mai, spe
cialiști ai direcției noastre genera
le și de la comisia economică a 
Comitetului regional Cluj al P.C.R. 
au examinat situația din această 
fabrică; s-a stabilit atunci, pe 
baza unei analize aprofundate a 
posibilităților tehnice reale, un 
grafic pentru recuperarea, pînă la

sfîrșitul anului, a cantității de ci
ment nerealizațe. Dar, după cît ați 
constatat, aceste posibilități nu au 
fost bine folosite.

— Fabrica a întîmpinat totuși 
greutăți mari și se pare că direc
ția tutelară nu a sprijinit-o sufi
cient.

— Țin să menționez că fabrica 
a avut create toate condițiile pen
tru a realiza integral sarcinile de 
plan. Au intervenit însă o serie de 
deficiențe de ordin intern, pe care 
direcția generală nu le putea pre
veni. Se susține că datorită lipsei 
unor piese de schimb sau calită
ții lor inferioare nu au funcționat 
cum trebuie anumite agregate. 
Fabrica are și în momentul de 
față stocuri supranormative la 
piese de schimb, dar nu la acelea 
strict necesare. Dacă e să spu
nem lucrurilor pe nume, atunci nu 
calitatea pieselor este de vină-, 
Conducerea fabricii nu a coman
dat din vreme piese de schimb de 
rezervă, nu a luat măsuri pentru 
întreținerea corespunzătoare a 
răcitoarelor grătar de la cuptoa
rele 7, 8 și 9.

In ce privește livrarea produse
lor către beneficiari — mă refer la 
stocul de zeci de mii de tone — 
apoi tot din cauză că nu s-au luat 
măsurile. cuvenite, gurile silozuri
lor s-au blocat, iar acum cu foar
te mare greutate se poate scoată 
cimentul. Conducerea fabricii nu 
s-a îngrijit să întocmească nici 
pentru luna septembrie un plan de 
transport judicios.

In prezent, mecanicul-șef al di
recției se află în fabrică pentru a 
stabili măsuri care să asigure în
treținerea și repararea la timp și 
în bune condiții a agregatelor. 
S-a hotărît ca reparațiile mijlocii 
și capitale să se execute numai 
după ce s-au făcut constatările 
tehnice de către delegatul direcției 
generale. S-a cerut mărirea planu
lui de transport, corespunzător 
volumului producției și livrărilor 
din stoc. De asemenea, au fost tri
miși delegați la combinatele side
rurgice pentru a se urgenta livra
rea zgurei de furnal necesară a- 
cestei fabrici.

Sînt, într-adevăr, condiții pen
tru îmbunătățirea activității eco
nomice a acestei întreprinderi, în- 
cît ea să se alinieze în scurt timp 
în rîndul fabricilor șl uzinelor care 
își îndeplinesc exemplar sarcinile 
de plan.

Alexandru MUREȘAN 
Gheorghe RADEL

(Urmare din pag. I)

sută a nivelului de pierderi 
în fier, cu consecințe deose
bit de favorabile asupra eco
nomicității exploatării. S-a do
vedit, de asemenea, că este 
oportună diminuarea grosimii 
izolației conductorilor cu cir
ca 0,2 mm, ceea ce permite 
reducerea gabaritului și greu
tății transformatoarelor. In 
fine, tot pe linia micșorării 
rezervelor adoptate la proiec
tarea prototipurilor, s-a luat 
hotărîrea majorării număru
lui de tipodimensiuni prevă
zute anterior în serie.

Concluzii extrem de utile au 
putut fi formulate și cu oca
zia experimentării prototipu
lui instalației de foraj E 75 
realizată de uzinele „1 Mai“ 
din Ploiești, în colaborare cu 
Institutul de Cercetări și Pro
iectări Electrotehnice și cu 
mai multe uzine electroteh
nice. Pe baza lor, prima serie 
de astfel de instalații, care este 
în curs de execuție, prezintă 
avantaje față de prototip, atît 
prin simplificarea construcției 
(reducerea numărului de repe
re) cît și prin obținerea unor 
condiții superioare de exploa
tare și întreținere. Totodată, 
execuția și încercarea prototi
purilor au permis identificarea 
unor condiții tehnologice ab
solut necesare pentru ridica-

rea nivelului calitativ al pro
dusului. E cazul numeroaselor 
prototipuri de sape cu role, 
executate recent, după expe
rimentarea cărora s-au preci
zat factorii ce determină mă
rirea vitezelor de foraj și a 
duratei lor de viață, atingîn- 
du-se parametri mult su
periori construcțiilor actuale. 
Au fost stabilite formele geo
metrice optime ale sapelor, 
dar în același timp a reieșit 
clar necesitatea utilizării unor 
procedee moderne de trata
ment termic.

Șirul acestor exemple poa
te fi desigur continuat Nu 
trebuie uitate însă cazurile în 
care din dorința de a se „com
prima" ciclul de 
prin sărirea nejustificată 
fazei prototip, s-a ajuns 
construirea unor produse 
indici tehnico-economici 
zuți. precum și la întîmpina- 
rea unor inconveniente în 
pornirea fabricației. Mă refer, 
de pildă, la unele tipuri de re- 
ductoare cu roți dințate, pro
duse de „Progresul“-Brăila 
fără prototip, direct în mai 
multe exemplare, la care co
eficienții de siguranță admiși 
la proiectare s-au dovedit prea 
mici, ceea ce a determinat în
locuirea lor. De asemenea, 
datorită faptului că la unele 
tipuri de motoare electrice de 
300 și 370 kW, „Electroputere"

să 
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Craiova a trecut direct la fa
bricarea unei serii de mai 
multe bucăți, au fost identifi
cate cu întîrziere rezervele de 
10—15°C existente ia încălzire, 
ceea ce echivalează cu o risi- 
oă de materiale.

Se naște întrebarea : cînd c 
necesar și cînd nu trebuie 
se execute un prototip ? 
regulă generală, prototipul 
necesar întotdeauna cînd
simte nevoia verificării cali
tății concepției. Desigur. în 
cazul asimilării unui produs 
pe bază de licență execuția 
prototipului reprezintă o 
pierdere inutilă de timp. Po
sibilitatea trecerii directe la 
„seria zero" — pe baza licen
ței — este de altfel una din 
resursele de scurtare a dura
tei de asimilare. Există și alte 
cazuri în care prototipul poate 
fi ocolit: așa de exemplu la 
proiectarea unei „serii unita
re" de produse, este suficient 
să se execute numai cîteva 
prototipuri judicios alese — 
denumite reprezentative — 
concluziile constructive și teh
nologice care rezultă la omo
logarea lor putînd fi inter sau 
extrapolate la întreaga serie. 
Această metodă se aplică cu 
succes la Uzina de Mașini E- 
lectrice și Uzina de Pompe 
București, la F.M.U.A.B.

Obligația executării unui 
prototip nu trebuie să condu-

că însă implicit la o lungire 
exagerată a ciclului de asimi
lare. Trebuie combătute cu 
hotărîre întîrzieriie survenite 
în realizarea prototipurilor la 
unele uzine ca „1 Mai“-Plo- 
iești. F.M.U.A.B., „Automati
ca" din Capitală care nu și-au 
realizat toate prototipurile 
prevăzute în planul tehnic pe 
primele 8 luni ale anului. Con
comitent. este de menționat că 
în unele uzine constructoare 
de mașini nu se constată încă 
o preocupare susținută pentru 
a aplica — la realizarea pro
totipurilor — metode moder
ne de scurtare a termenelor 
de execuție. Așa de exemplu, 
deși „Electroaparataj “-Bucu
rești a utilizat cu succes meto
da confecționării pieselor din 
mase plastice pentru prototi
puri din rășini de turnare 
(eliminînd în felul acesta ne
cesitatea unor matrițe cu ciclu 
lung de fabricație), procedeul 
nu s-a extins 
nele mecanice 
cu mult folos, 
tipuri, metoda ________
caselor din țesătură de sticlă 
cu rășini epoxi, în locul tablei 
ambutisate, care necesită scule 
complicate. Termenele de exe
cutare a unor prototipuri de 
utilaje complexe ar putea fi, 
de asemenea, scurtate dacă u- 
zinele specializate și direcțiile 
generale de resort din mini-

suficient. Uzi- 
ar putea aplica 
la unele proto - 
executării car-

operativ 
asigura-
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ster ar sprijini mai 
întreprinderile, prin
rea aparataiului electric și a 
echipamentelor hidraulice ne
cesare prototipurilor.

Termenele de execuție și 
nivelul calitativ al prototipu
rilor sînt puternic influențate 
de modul în care sînt organi
zate și îndrumate atelierele de 
prototipuri. In multe din uzi
nele constructoare de mașini 
există ateliere de prototipuri 
puternice, competent conduse. 
E regretabil însă că unele în
treprinderi, cu sarcini impor
tante de asimilare, se preocu
pă insuficient de organizarea 
unor astfel de ateliere, deși ele 
se pot crea prin eforturi pro
prii. In anii următori nume
roase uzine — „Unirea“-Cluj, 
Uzina Mecanică Galați — vor 
fi dotate cu ateliere de proto
tipuri realizate din investițiile 
planificate. Este necesar însă 
ca valorificînd la maximum 
resursele interne, într-un timp 
cît mai scurt, să se creeze ast
fel de ateliere în toate uzinele 
constructoare de mașini. Gra
dul de dotare a acestor ate
liere va fi — desigur — dife
rit, în funcție de profilul uzi
nei, de natura sarcinilor de 
diversificare și modernizare a 
producției.

Este de subliniat că reali
zarea fizică a prototipurilor 
nu este pe deplin utilă decît

în cazurile în care se asigură 
toate condițiile pentru efec
tuarea încercărilor de verifi
care și de studiu a acestora. 
Completarea dotării uzinelor 
cu instalații perfecționate de 
încercări, elaborarea unor 
metode științifice de reprodu
cere — în condiții de labora
tor — a celor mai variate con
diții de exploatare, efectuarea 
de încercări care să verifice 
caracteristicile de calitate ale 
prototipurilor dincolo de ce
rințele minimale impuse de 
norme și standarde constituie 
o sarcină importantă și per
manentă a uzinelor construc
toare de mașini, o măsură 
strict necesară pentru apre
cierea deplină a muncii pro
prii de concepție.

Rolul prototipului nu se 
încheie o dată cu intrarea pro
dusului în fabricația de serie. 
Nivelul calitativ al unei ma
șini e o noțiune dinamică ; din 
această cauză munca de con
cepție trebuie să se desfășoa
re în mod continuu, asigurînd 
menținerea permanentă a pro
dusului la nivelul tehnicii 
contemporane. Ideile colecti
vului de proiectare se verifi
că — evident — tot pe proto
tipuri, prin ameliorări ale 
produsului inițial, care astfel 
„e ținut la zi“.

Gospodăriilor de stat 
din regiunea Bacău li 
s-au alocat în acest an 
însemnate sume de 
bani pentru ridicarea 
unor construcții zoo
tehnice. In multe uni
tăți, terminarea la 
timp a acestor obiec
tive a constituit o pre
ocupare de cea mai 
mare ^importanță. La 
G.A.S. Răcăciuni, pen
tru obiectivele prevă
zute în plan, s-au pro
curat din vreme mate
rialele necesare, s-a 
organizat o brigadă 
complexă de construc
tori. iar lucrările au 
început chiar din pri
măvară. Așa se face 
că cele două grajduri 
pentru vaci, creșa de 
viței și îngrășătoriile 
de porci au și fost 
date în exploatare.

Și alte unități (Dum
brava, Girov, Pufești). 
unde a existat mai 
multă preocupare și 
munca a fost bine or
ganizată, au reușit să 
realizeze, aproape în 
întregime, volumul de 
investiții prevăzut 
pentru anul în curs. 
Trebuie spus, însă, că 
în ansamblu, pe regi
une, situația con
strucțiilor zootehnice 
din gospodăriile de 
stat nu este mulțumi
toare. 'Deși au trecut 
mai mult de opt luni 
din acest an, un nu
măr însemnat de o- 
biective n-au fost încă 
atacate, iar cele afla
te în execuție sînt în 
stadiul de turnare a 
fundațiilor sau de ri
dicare a zidăriei. Din 
cele 13 grajduri pen
tru taurine planifica
te să fie construite la

Gordun, Letea, Zănești 
și în alte unități nu 
s-a terminat nici unul, 
iar pentru saivanele 
prevăzute la gospodă
riile de stat Traian și 
Sănduleni nu s-a sta
bilit nici amplasa
mentul. Pe întregul 
trust gostat s-a reali
zat doar 69 la sută din 
volumul de investiții 
prevăzute pentru con- 
strucții-montaje.

în unele gospodării 
de stat ca Sascut, Le
tea,■ Zănești sînt mul
te construcții netermi
nate încă din anul 
trecut, deși termenul 
de dare în exploatare 
era sfîrșitul lunii iu
nie. Motivele invocate 
pentru a se „justifica11 
rămînerea în urmă 
sînt aproape aceleași: 
..Lipsa unor materia
le de construcții, ne- 
asigurarea asistenței 
tehnice, lipsa de con
structori" etc. 
le arată însă 
vă rata cauză 
tor întîrzîeri 
începerea cu ' 
re a lucrărilor. Abia 
în luna iulie Trustul 
regional Bacău a so
licitat fondurile 
cesare pentru 
strucții. în afară 
aceasta, el n-a asigu
rat cu promptitudine 
documentația necesa
ră tuturor obiective
lor, deși este știut că 
ea reprezintă baza de 
plecare în realizarea 
investițiilor. Nici a- 
cum, în luna septem
brie. gospodăriile de 
stat Cordun, Săndu
leni și Letea nu au do
cumentația necesară

■ pentru construcția u- 
nor grajduri, lăptărlij

. Fapte- 
că ade- 
a aces- 
stă în 
întîrzie-

ne- 
con- 

de

drumuri interioare. In 
sfîrșit, Institutul de 
studii și prospecțiuni 
pentru îmbunătățiri 
funciare-București a 
a mînat mai mult de 
un an de zile stabili
rea soluției definitive 
pentru alimentarea cu 
apă a sectorului zoo
tehnic de la G.A.S.- 
Parincea. fapt care a 
făcut ca pînă acum 
aici să se realizeze 
doar 60 la sută din 
planul de investiții.

Acestea nu sînt, 
însă, singurele cauze. 
Pe unele șantiere 
munca este slab orga
nizată. lipsesc spiritul 
gospodăresc și răspun
derea pentru preda
rea la timp a obiecti
velor. La gospodă
ria de stat Sascut,- 
unde a început încă 
din anul trecut con
strucția a două graj
duri pentru tine
retul taurin, lucrările 
au fost 
rialele 
peste 
în care 
strucția 
lasă să se întrevadă că 
acestea nu vor putea 
fi folosite nici în iar
na care vine. O situa
ție asemănătoare este 
și la gospodăriile de 
stat Zănești și Letea.

Este necesar ca or
ganele de resort să ia 
măsuri eficiente pen
tru ca toate obiective
le prevăzute să poa
tă fi date în folosință 
într-un termen cît 
mai scurt.

oprite. Mate- 
stau aruncate 
tot. Stadiul 

se află con- 
grajdurilor

Gh. BALTA 
coresp. „Scînteii"
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Un examen 
al 

exigenței
Prin natura sa, examenul 

de bacalaureat constituie un 
moment de maximă intensi
tate și efervescență în via
ța școlară a fiecărei promoții 
de absolvenți. Privit re
trospectiv, cu răgazul ofe
rit de cîteva săptămîni pen
tru o analiză comparativă a 
rezultatelor, examenul de ba
calaureat din acest an prile
juiește cîteva observații mai 
de ansamblu, demne de 
luat în considerație pentru 
viitoarele sale sesiuni.

Incontestabil, măsurile a- 
doptate cu cîtva timp înain
te de Ministerul Învățămîn- 
tului cu privire la îmbună
tățirea sistemului de organi
zare a examenului de baca
laureat au constituit un real 
sprijin pentru candidați, au 
contribuit la evitarea supra
aglomerării (evidentă în alți 
ani) a acestora. Fixarea pro
belor de examen la două 
materii obligatorii și una la 
alegere a însemnat pentru 
tineri o mare înlesnire în 
pregătire, dublată — implicit 
— de o adîncire serioasă a 
cunoștințelor.

înțelegînd spiritul acestei 
noi forme de organizare,

profesorii membri ai comi
siilor de examen au pre
tins cu justificată exigență 
■candidaților argumentarea 
științifică temeinică a pro
blemelor expuse. în ambele 
sesiuni ale bacalaureatului, 
la fel cu alți colegi, pro
fesori examinatori, am cons
tatat faptul îmbucurător că 
numeroși absolvenți ai liceu
lui dau dovadă de o bună 
asimilare a cunoștințelor, de 
capacitate de sistematizare și 
sintetizare a temelor dezbă
tute. A fost o adevărată plă
cere și bucurie să stăm de 
vorbă cu tineri care prin 
răspunsurile lor demonstrau 
că înțeleg esența fenomene
lor analizate, că pun interes 
în aprofundarea temelor.

Analiza concretă a rezul
tatelor ne-a arătat că ma
joritatea candidaților au 
fost mai bine pregătiți la 
limba română și matematică, 
mai slab la fizică, chimie, 
istorie, biologie — adică 
tocmai la obiectele „la 
alegere". De remarcat că 
aceste obiecte reprezintă la
turi importante ale culturii 
generale a absolvenților, 
menite să contribuie la defi
nirea personalității lor, la 
formarea trăsăturilor lor mo
rale. După părerea mea, este 
vorba de o problemă deo
sebit de serioasă. Rezultatele 
puțin mulțumitoare dobîndi- 
te de asemenea candidați de
monstrează, în primul rînd, 
că ei n-au manifestat o pa
siune, un interes deosebit 
pentru disciplina aleasă, că 
alegerea s-a făcut la întîm- 
plare, după criterii arbitrare 
sau chiar străine de spiri
tul școlii noastre. Unii ab
solvenți și-au ales biologia 
— „carte cu file puține" — 
mulțumindu-se doar cu sim
pla ei lectură. Consecința : 
n-au înțeles și nu și-au în
sușit în profunzime legi 
biologice importante (legea 
corelației dintre organe, le
gea selecției naturale), iar 
expunerea cunoștințelor a 
fost făcută adesea mecanic, 
ca un exercițiu de memo
rare. Larga informare, co
relarea cu noțiuni și date 
studiate la alte discipline, 
îmbogățirea răspunsurilor cu 
referiri la elemente de cul
tură generală au fost capi
tole cleficitare evidente și 
în răspunsurile la celelalte o- 
biecte „la alegere".

Acest fapt denotă că și 
activitatea de îndrumare 
desfășurată de către profe
sori, preocuparea lor pentru 
pregătirea temeinică a ele
vilor în clasele de liceu 
n-au fost întotdeauna la ni
velul exigențelor. Motiva
rea că obiectele „la ale
gere" au fost anunțate ti
bia cu cîteva zile înainte de 
examen este numai în mică 
parte acceptabilă. (Desigur 
n-ar fi rău ca pe viitor 
structura precisă a bacalau
reatului să fie definită mai 
din timp, chiar de ia înce
putul anului școlar, pentru 
a da profesorilor și ele
vilor răgazul necesar unei 
pregătiri sistematice, apro
fundate). Ea scoate însă la 
iveală o practică cu totul 
reprobabilă existentă încă, 
din păcate, în multe licee, 
anume : împărțirea obiec
telor de studiu în două ca-

tegorii — cele cerute la 
bacalaureat și celelalte ne
cuprinse în programul aces
tui examen. împărțirea a- 
ceasta este făcută expres, de
clarat, iar unii elevi din ulti
mele clase ale liceului, din 
comoditate, își dozează efor
turile în studiu nu uniform, 
ci în funcție directă de ce
rințele acestui examen.

Adeseori această atitudine 
greșită a elevilor amintiți 
este împărtășită, aș spune 
cu resemnare, de către pro
fesori, care devin mai „în
țelegători", mai largi în no
tare „ca să nu strice me
dia generală a absolvenți
lor". Cît de dăunătoare este 
această neglijare, această 
subapreciere a unor obiecte 
de studiu din anii de li
ceu, apare evident abia 
mai tîrziu cînd, aflat în 
fața unor confruntări dincolo 
de porțile școlii în cate a 
învățat, tînărul manifestă go
luri în pregătirea sa de cul
tură generală.

Evaluarea rezultatelor ba- 
. calaureatului din acest an, 

aprecierea exigentă a cunoș
tințelor candidaților au adus 
din nou în discuție problema 
sistemului de notare. Firește, 
nu nota în sine și strădania 
pentru obținerea ei sînt edi
ficatoare ci, dincolo de a- 
cestea, răspunsurile date de 
candidați, inteligența și pu
terea lor de cunoaștere, pa
siunea pentru autoinstruire 
continuă. După cum se 
știe, tinerii reușiți la baca
laureat cu media 10 se 
bucură de dreptul de a 
fi admiși in instituțiile de 
învățămint superior fără a 
mai trece prin concursul 
de admitere. De ase
menea, media obținută la 
acest examen intră in calcu
lul mediei generale de admi
tere in facultate. In aceste 
condiții, devine și mai evi
dentă necesitatea unui sis
tem de notare exigent, 
cit mai unitar, mai fe
rit de exagerări in plus 
sau in minus, care să pre
zinte cu adevărat gradul de 
pregătire al tinerilor, nivelul 
lor general de cunoștințe, 
însușite temeinic, in profun
zime. Și cînd spun acestea 
mă gîndesc la exigența exa
minatorilor de la bacalau
reat, dar și la exigența pro
fesorilor din clasele de liceu 
(ultimele, îndeosebi), care 
printr-o apreciere cît mai 
realistă a pregătirii de zi cu 
zi a elevilor pot să-i ajute 
cu adevărat să facă pașii 
doriți înainte, în direcția 
îmbogățirii orizontului de 
cunoștințe, a formării per
sonalității fiecăruia. Elevii 
și absolvenții liceului vor 
înțelege necesitatea adîncirii 
pregătirii lor numai dacă 
vor fi întîmpinați de un 
control mai riguros decît 
pînă acum din partea tutu
ror profesorilor.

Socotesc că nu va fi lip
sită de interes o consultare, 
de către forurile, de învăță- 
mînt, a profesorilor care au 
făcut parte sau au condus 
comisiile de bacalaureat din 
acest an. Studierea atentă a 
roadelor pe care le-a dat a- 
plicarea măsurilor amintite 
la început, analiza cauzelor 
care au determinat în anu
mite împrejurări rezultate 
sub așteptări vor contribui 
desigur la și mai buna orga
nizare pe viitor a acestui 
examen important.

Prof. Ioana COSMA 
directoarea liceului 
„Nicolae Bâlcescu" 
din București

15,45 ;

18,45 i

11,15 |

Orizont științific

și mielul) —• 9 t

21 i la grădină — 19, Flamura
5) — 9 i 11,15 ; 13,30 î 15,45 ;

— Orchestra — galerie a instrumentelor.
— Dicționar de personaje ;

Litera D (II)
— Săptămîna.
— Avanpremiera.

emisiune de călătorii geografice:

(completare Pașii
18,30 ; 20,45, Lira (completare Cheia 

18 ; 20,30.

Ferentari — 15,30 ; 18 ; 20,30.

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar :
— Neobișnuita călătorie în lumea cărților și 
„întîlnire cu Păcală".

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 ‘ ‘
19,30

0 Teatrul Național „I. L'. Caragiale* (sala Comedia) : 
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala 
Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" HENRIC AL IV-LEĂ — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Acade
miei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.

Teatrul C. I. Nottara 
prezentat în premieră „Hen- 
ric al lV-lea“ de Luigi Pi
randello (traducere de N. Al. 
Toscani). Rolul titular este in
terpretat de George Constan
tin. Din distribuție mai fac 
parte : Liliana Tomescu, ar
tistă emerită, Const. Brezea- 
nu, Sandu Sticlaru, Mihai 
Heroveanu, Anda Caropol,

Ștefan Iordache, Radu Du- 
năreanu, George Păunescu, 
Dorin Moga, George Țurca- 
nu. Direcția de scenă : Lu
cian Giurchescu. Scenogra
fia : Sanda Mușatescu.

în clișeul nostru : o scenă 
interpretată de George Con
stantin și Liliana Tomescu.

Foto : Ion MIclea
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• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE
— film pentru ecran panoramic: Patria — 10; 12,45; 
18,30 ; 21,15.
• ZORBA GRECUL : Republica — 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ;
21.30, Festival — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; la grădină — 19.
• YOYO : Grivița (completare Ce povestesc apele) — 9 ; 
13,30; 16; 18,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Luceafărul — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Melodia — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Stadio
nul Dinamo — 19 (la toate completarea Pașii poetului), București 
(completare Ce povestesc apele) — 8,30; 11 ; 13,30 ; 16; 18,30; 
21, Modern (completare Poveste sentimentală) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Arenele Libertății — 19,15, Grădina „Doina" — 
20,15, Feroviar — 10,30 ; 13,30
• ESCROCII — 10 ; 12 ; 14 ; CALEAȘCA DE AUR — 16,30 ; 
18,45; 21 — Cinemateca.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Capitol (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; Ia grădină — 19,30.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Excelsior (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Aurora (completare 
Ion Țuculescu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină —
19.30, Drumul Sării — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CASA NELINIȘTITA — cinemascop ; Lumina (completare Ima
gini din Muzeul pompierilor) — 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Colentina 
(completare Ghidrinul) — 15,30 ; 18.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — cinemascop : Victoria (comple
tare Un nasture) — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45, Buzești (com
pletare Cheia succesului) — 15,15 ; 18 ; la grădină — 20,30.
0 PE DONUL LINIȘTIT (seria a III-a) : Central — 8,30 ; 10,45 ; 
13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Union (completare Ion Țucu
lescu) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII t Doina

0 REPULSIE : Giulești (completare Orizont științific nr. 5) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 DUPĂ MINE, CANALII 1 : Cringași (completare O zi din viața 
lui Tică) — 13; 15,30; 18; 20,45.
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ : înfrățirea între popoare (comple
tare Ghidrinul) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ;. 20,30.
0 ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Dacia (completare An fost 
salvați) — 9—17 în continuajfe ; l9-î 21.
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Gloria (completare 
Arsura) — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
0 MONEDA ANTICĂ : Unirea (completare Punct de gravitație)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.
0 DRAGOSTEA ÎNVINGE : Tomis (completare Basm) — 9 ; 11,15 i
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină — 19, Miorița (comple
tare Orizont științific nr. 5) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 , 20,45.
0 MlINE, MEXICUL ! : Flacăra (completare
nr. 5) — 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
0 ȚARA FERICIRII : Arta (completare Lupul 
11,45; 15,45; 18; 20,45; la grădină — 19,30.
0 COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : Popular
poetului) — 14; 16,15; 
succesului) — 15,30 ;
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Viitorul (completare Ti
nerețe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 THErESE DESQUEYROUX : Doina — 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
Volga (completare 23 August 1966) — 9; 11,30; 15,30; 18,15; 
20,45.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Floreasca — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Rahova — 15 ; 
18 ; 21 ; la grădină — 19,30.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Bucegi
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; . .........................  "
(completare Orizont științific nr.
18.15 ; 20,45.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE :
0 PRIMA DEZILUZIE : Gotroceni (completare Basm) —■ 15,15 ; 
18 ; 20,45.

(Urmare din pag. I)

20,00
21,00
21,15 — Teiegîob — 

„Guatemala'
21.45 — „Armonii în alb și negru

Marcela Popescu. 
Coregrafia : Gelu Matei.

22,15.— Parada vedetelor. 
22,30'—^ Telejurnalul de noapte 
22,40 — Buletinul meteorologic.
22.45 — închiderea emisiunii.

emisiune de

cel mai înalt al cercetărilor pe 
plan mondial.

Medicinii noastre i-au fost ca
racteristice strînsa legătură dintre 
știință și activitatea practică, din
tre cercetare și îmbunătățirea de
servirii medicale a populației. 
Dezvoltînd aceste tradiții, răspun- 
zînd la solicitarea partidului și 
fructificînd noile condiții de care 
dispun, toți cei ce lucrează în do
meniul științelor medicale sînt 
chemați să-și consacre întreaga 
lor capacitate creatoare ocrotirii 
sănătății poporului, îmbunătățirii 
activității în domeniul asistenței 
medicale curativo-profilactice, pro
tecției muncii, igienei, epidemiolo- 
giei etc.

După cum este cunoscut, noile 
condiții de viață create în peri
oada construcției socialiste în țara 
noastră, măsurile aplicate pe linia

îmbunătățirii situației sanitare 
și-au găsit expresie, pe de o parte 
în scăderea simțitoare a 
ții infantile, pe de altă 
creșterea apreciabilă 
tei medii de viață

CERCEI MULE DE EOLCLOR
de adunarea materialului

studii de sinteză
Transmis din generație în generație 

pe cale orală, cîntecul popular, alături 
de celelalte forme de manifestare spi
rituală — literatura, coregrafia, teatrul 
— mijloc de exprimare, în imagini ar
tistice specifice, a concepției despre 
viață, a năzuințelor înalte ale omului, 
a luptei lui pentru libertate și dreptate 
socială, s-a cristalizat în producții de 
aleasă frumusețe artistică, impunîn- 
du-se printr-o uimitoare varietate și 
bogăție de genuri și stiluri. „Socotesc 
folclorul perfect" spunea George 
Enescu, iar D. G. Kiriac, părintele 
folcloristicii muzicale românești, afir
ma : „Cîntecul popular e sincer, trai
nic și perfect". într-adevăr, prin pu
ternica sa originalitate și prin nivelul 
superior artistic al cîntecului său popu
lar, poporul român aduce patrimoniu
lui • culturii universale un aport de o 
bogăție și frumusețe neprețuită.

După apariția literaturii și muzicii 
culte, cîntecul popular a devenit 
sursa principală de inspirație a com
pozitorilor, „izvorul pururea reînti- 
neritor".

Dar cercetarea științifică a folcloru
lui muzical a început tîrziu, în prii 
mele decenii ale secolului nostru, cînd 
D. G. Kiriac și Constantin Brăiloiu 
fundamentează teoretic noua știință,

prof. univ. 
Emilia COMIȘEL

creează o metodă proprie de lucru, 
avansată pentru acel timp, și înfiin
țează arhiva de folclor pe lingă So
cietatea compozitorilor români (în 
anul 1928). Peste 30 000 melodii popu
lare au fost înregistrate pe cilindri de 
fonograf și pe discuri de patefon, 
colecția devenind pentru specialiștii 
de azi un adevărat model de Cercetare 
și interpretare științifică a fenomenului 
artistic. După înființarea Institutului 
de folclor (devenit în 1963 Institutul 
de etnografie și folclor), datorită unor 
condiții de lucru evoluate, numărul 
melodiilor înregistrate cu aparate mo- 

. derne crește enorm, ajungînd astăzi la 
circa 80 000 de piese. Posedăm una 
din cele mai bogate și mai bine utilate 
arhive naționale de folclor din lume.

Ca și în alte științe, folcloristicii 
muzicale i s-a' creat la noi un climat 
optim, o bază materială superioară 
care asigură cercetătorilor realizări 
științifice de nivel european. Cerceta
rea propriu-zisă se efectuează în mod

t|C; „Pe scara vagonului'
Nicolae Țic face parte 

dintre prozatorii intere
sați nu atît de cum 
spun, ci de ceea ce spun 
și tocmai de aceea po
vestirile sale au o con
stantă simplitate a ex
presiei. Este vorba de o 
proză lipsită de artificii 
formale și de impulsuri 
metaforice, de o obiec
tivitate aproape glacială, 
fără intensități ale na
rațiunii, o proză con- 
statativă. Scriitorul ex
pune întîmplări mai 
mult sau mai puțin 
obișnuite despre oa
meni cu existența cît 
se poate de liniară. Timi
da încercare de proză 
fantezistă din „Cutia cu 
chibrituri", aducînd vag 
aminte de ironica schiță 
„La hanul lui Mînjoală" 
a lui Caragiale, nu reu
șește să se impună în 
volumul recent, tonalita

tea dominantă rămînînd 
cea insistent explicativă. 
Personajul ales este pre
zentat cu minuție, din 
perspectivă biografică și 
mai puțin prin perspec
tiva analitică. Noul său 
volum „Pe scara vago
nului" unește opt schițe, 
fără mari variații tema-

personajelor. Dialogul lor 
cu viața nu duce la 
concluzii clare ; oamenii 
ies din asemenea con
flicte nedumeriți. Este 
cazul lui Adrian Mereu- 
ță din „Proprietate și 
suferință" și al lui Mi
hai din „Pe scara vago
nului". Solidul senti-

NOTE DE LECTOR

tice. Cu excepția primei, 
„Golgota", care relatea
ză un episod din crun
tele represalii care au 
urmat eroicei greve de 
la Lupeni, din 1929, toa
te celelalte își culeg sub
stanța dintr-o actualita
te stringentă, nu atît pe 
linia evenimentelor ex
puse, cît pe cea a pro
blematicii individuale a

ment al proprietății, 
foarte dezvoltat la pri
mul și instinctul auto
conservării și orgoliul 
bine înrădăcinat la cel 
de-al doilea, se clatină 
în contact cu ceilalți.

în schița „Doamna 
Vlaicu" se încearcă o 
dezbatere de principiu, 
cu privire la acceptarea 
sau nu a minciunii nece

sare unei existențe obiș
nuite, șterse, chiar co
pleșite de platitudine.

Schița în care se vede 
cel mai clar indiferența 
autorului pentru compo
ziție este „Noapte cu cai 
albi", care reia o temă 
mai veche, atinsă încă 
în „Tudor" din „Profi
luri" : atitudinea omului 
obișnuit în fața bolii și a 
perspectivei înaintea 
morții. Intenția de son
daj psihologic se pierde 
însă și aici în explicații 
biografice.

Impresionează, în mod 
deosebit, în volumele 
recente spontaneitatea și 
naturalețea dialogului, 
notația concentrată, gri
ja de evitare a diluției și 
repetării.

Dana DUMITRIU

sistematic, în colective bine pregătite, 
după o metodă unitară, mereu îmbo
gățită ; a crescut simțitor numărul ca
drelor noi.

Dar, cu toate aceste realizări meri
torii, față de importanța care se acor
dă astăzi creației artistice a maselor, 
față de locul pe care îl ocupă aceasta 
în dezvoltarea culturii socialiste și, mai 
ales, ținînd seama de condițiile supe
rioare de lucru oferite specialiștilor 
s-a făcut prea puțin pentru punerea 
în valoare a tezaurului artistic. 
Este, în primul rînd, regretabil fap
tul că numeroase studii monografice, 
îndeosebi privind zone regionale, sau 
monografii tematice n-au fost defini
tivate sau, fiind încheiate, au rămas 
în sertare așteptînd să le vină rîndul 
la publicare, aceasta din cauză că se 
subapreciază încă importanța lor. Ori
care folclorist poate să-și dea însă 
seama că pentru a schița măcar harta 
folclorică a țării noastre este neapărat 
necesar' să definitivăm această etapă 
a cercetării, să avem adică studiate 
toate zonele regionale ale țării, să des
prindem trăsăturile stilistice din noia
nul de fapte care s-au adunat de-a 
lungul anilor. Trebuie să ne pătrun
dem de adevărul că materialul exis
tent nu este altceva decît un mijloc 
pentru a se păși la generalizări. Pînă 
la a se ajunge la această fază, se 
impune cu necesitate publicarea ma
terialului brut, însoțit însă de refe
rințele cele mai exacte. Ridic 
această problemă pentru că, după 
părerea mea, trebuie să se pășească 
în sfîrșit și cu mai multă hotărîre la 
studiile de sinteză, să se treacă la in
terpretări ale materialelor. Cele cîteva 
volume apărute pînă acum despre 
folclorul nostru, ca și cîteva studii 
în revistele de 
un început ce trebuie continuat în 
mod sistematic.

S-au publicat 
cîteva antologii regionale și tematice, 
studii — mai mult de inventariere și 
caracterizare, mai rar de sinteză, a 
genurilor. Morfologia creației folclo
rice a fost de asemenea abordată. 
Despre armonia și polifonia populară, 
instrumentele populare, despre contri
buția metodologică și folcloristică a 
unor iubitori pasionați ai muzicii popu
lare din trecut au apărut studii in
teresante. S-a editat o interesantă 
antologie sonoră pe discuri. La nivelul 
culegerii și al popularizării sînt de 
menționat și cîteva volume realizate 
de casele de creație populară, al că
ror interes însă este limitat. După pă
rerea mea este necesar ca pe viitor 
toate publicațiile de folclor să se 
facă sub supravegherea finală a Insti
tutului de etnografie și folclor, astfel 
ca materialul să prezinte deplină cer

specialitate sînt doar

în vremea din urmă

titudine în ce privește calitatea știin
țifică.

Am insistat asupra acestei activi
tăți pentru a observa că, dacă întin
derea cercetărilor poate să ne dea 
motive de mulțumire, în ce privește 
profunzimea lor, valorificarea lor cri
tică în vederea reținerii unor conclu
zii mai largi, mai fertile pentru creația 
noastră în general, ele nu ne pot sa
tisface.

Pentru popularizarea folclorului mu
zical tradițional și contemporan mi 
se pare necesară o mai bună activitate 
editorială. S-ar putea publica mai 
multe broșuri care să cuprindă un 
număr de cîntece reprezentative pen
tru fiecare zonă etnografică. Se știe 
că una din caracteristicile muzicii 
noastre populare, care constituie în 
același timp și marea sa bogăție, este 
diversitatea stilurilor regionale. Cu 
toate că în ultimii ani, sub influența 
unor factori sociali și culturali, se con
stată o interinfluență regională, 
această caracteristică se păstrează 
încă. Mai departe, editarea unor an
tologii complete regionale, care să con
țină toate genurile folclorice, ar pre
zenta un interes nu numai pentru pu
blicul cititor, dar și pentru specialiști.

Genurile folclorice sînt încă rar tra
tate ca atare. Sînt încă multe alte 
probleme care așteaptă să fie sistema
tizate : evoluția, conținutul, semnifi
cația în trecut și astăzi, mijloacele 
practice și muzicale de expresie, as
pectele contemporane etc. încă nu 
avem un studiu larg, de referință 
despre instrumentele populare, despre 
repertoriul lor specific etc.

Am putea să ne gîndim, de ase
menea, la posibilitatea întocmirii unor 
mici antologii regionale și tematice, 
însoțite de discuri, care să ajute la 
înțelegerea completă a melodiilor no
tate. Transcrierea, oricît de minuțioasă 
ar fi, nu poate reda cîntecul în toată 
bogăția și subtilitatea sa intonațională 
și ritmică. în perspectivă este de aș
teptat un corpus al muzicii populară, 
în care să fie incluse tipurile melodice 
cu variantele mai importante.

O atenție mai mare ar trebui dată 
îndrumării prin cărți, broșuri, a in
structorilor echipelor artistice de ama
tori și iriterpreților de muzică popu
lară. Numai cunoașterea atentă a tră
săturilor specifice ale artei noastre 
populare poate fi în măsură să ne 
scutească pe viitor de surprizele ne
plăcute ale falsificărilor, denaturărilor.

Toată această acțiune nu este po
sibilă fără transcrierea pe note a 
imensului material sonor din arhiva 
Institutului de etnografie și folclor, 
sistematizarea și interpretarea lui la 
nivelul științei moderne, ceea ce ne
cesită un efort considerabil, precum 
și asocierea și interesarea tuturor spe
cialiștilor din țară. Se impune însușirea 
metodelor moderne de analiză și tran
scriere, crearea unor instrumente de 
lucru, adică publicarea unor volume 
de documente sonore, strîngerea și 
clasificarea întregului material apărut 
în reviste, ziare sau păstrat în ma
nuscrise, întocmirea unor chestionare 
ample pentru cercetarea repertoriului 
muzical pe genuri, a frecvenței lui.

Numai prin coordonarea forțelor 
existente în acest domeniu, prin for
marea noilor cadre, prin cunoașterea 
realizărilor din țara noastră și de peste 
hotare, folcloristica muzicală româ
nească va putea răspunde sarcinilor 
actuale și se va putea afirma pe plan 
internațional.

mortalită- 
parte în 
a dura- 
a popu

lației. Unele boli, ca malaria, de 
exemplu, au fost eradicate; meto
da aplicată în țara noastră în 
cursul acestui proces fiind accep
tată drept model și în alte țări.

Cu toate acestea, condițiile exis
tente nu sînt pe deplin folosite, im- 
punîndu-se o activitate susținută, 
energică, pentru îmbunătățirea în 
continuare a situației sanitare a 
poporului, pentru eliminarea hotă- 
rîtă a lipsurilor și neajunsurilor 
care mai persistă în deservirea 
medicală, pentru ridicarea nive
lului de activitate al întregului sis
tem sanitar din țara noastră.

Problemele legate de sănătatea 
poporului, de îmbunătățirea deser
virii medicale se găsesc în cen
trul atenției conducerii noastre de 
partid și de stat, formează unul 
din principalele obiecte de preo
cupare, 
întîlniri 
tovarășul 
scos în 
existente în deservirea medicală a 
populației, a subliniat necesitatea 
luării unor măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea organizării muncii 
desfășurate în unitățile sistemului 
sanitar și de prevederi sociale, a- 
rătînd că o atenție deosebită tre
buie acordată problemelor majoț, 
de perspectivă, ale asigurării să
nătății poporului, perfecționării 
pregătirii corpului sanitar, dez
voltării continue a științei medicale 
românești. Secretarul general al 
Comitetului Central al parti
dului a subliniat că în nobila 
lor misiune, atît medicilor prac
ticieni, cît și oamenilor de știință 
din învățămînt și cercetare le re
vine o răspundere deosebită în tot 
ce se leagă de apărarea sănătății 
poporului. Merită relevată grija 
deosebită care se manifestă față 
de problemele natalității în țara 
noastră.

Documentele Congresului al IX- 
lea al P.C.R., care prevăd crește
rea continuă a nivelului de trai 
material și cultural și implicit creș
terea activității de ocrotire a să
nătății poporului, constituie pentru 
medicii cercetători și practicieni, 
cît și pentru întregul corp sanitar 
din spitale, policlinici și dispensa
re de circumscripție un îndemn 
prețios în îndeplinirea înaltei lor 
misiuni. Lărgirea rețelei sanitare 
prin construirea de noi așezăminte 
medicale în anii cincinalului va 
crea condiții tot mai bune pen
tru ca întreg poporul român să fie 
mai sănătos, mai viguros în 1970.- 

Crearea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice și 
programului unitar al 
științifice au oferit 
medicale românești 
adecvat, menit să orienteze și să 
coordoneze eforturile oamenilor de 
știință și ale tuturor unităților de 
cercetare în rezolvarea probleme
lor de sănătate, în aplicarea re
zultatelor cercetării.

Partidul a cultivat în rîndurile 
cercetătorilor în medicină, în cer
cul larg al medicilor practicieni, 
sentimentul unei adînci răspunderi 
și al unei exemplare probități tn 
activitatea legată de apărarea să
nătății poporului. Sensul superior 
al grijii manifestate de partid și 
de stat reprezintă un factor mobi
lizator în activitatea practică și în 
munca de cercetare de zi cu zi a 
acestor cadre. Lupta pentru om, 
pentru sănătatea poporului, este 
suprema îndatorire a tuturor lucră
torilor din unitățile medico-sanita- 
re, care trebuie să formeze un front 
larg al medicilor de toate catego
riile — practicieni, profesori, asis
tenți, ‘
du-se 
tățire a asistenței medicale și a 
ocrotirii ” . --
cind cu pasiune și abnegație, cu 
dăruirea de sine, condiții „sine qua 
non* ale acestei nobile profesiuni.

Centenarul Academiei, prilej de 
sărbătoare pentru întreaga știință 
românească, să fie un îndemn pen
tru toți slujitorii științei medicale 
de a se dărui cu întreaga lor pa
siune și capacitate, cu întregul 
elan, progresului științei românești, 
victoriei socialismului în patria 
noastră.

Cu prilejul recentelor 
cu cadrele medicale, 
Nicolae Ceausescu a 
evidență deficiențele

elaborarea 
cercetării 

și științei 
un cadru

cercetători — preocupîn- 
de continua îmbună-

sănătății publice, mun-
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ TELEGRAME EXTERNE
A SECRETARULUI DE STAT PENTRU Vizita

COMERȚUL EXTERIOR AL FRANȚEI
La invitația ministrului comer

țului exterior al Republicii Socia
liste România, joi după-amiază a 
sosit în Capitală secretarul de stat 
pentru comerțul exterior al Fran
ței. Charles de Chambrun, care va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa. au fost de față Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
funcționari superiori din acest mi
nister.

Au 
Pons, 
București, și membri ai ambasadei.

Pe aeroport, oaspetele a declarat 
că vizita sa în România constituie 
un simbol al dorinței ambelor țări 
de a dezvolta prin comerțul lor ex
terior schimburile pe toate planu
rile. Cred, a spus 
deschide în fața 
tivele unei bune

fost prezenți Jean Louis 
ambasadorul Franței la

el. că viitorul va 
noastră perspec- 
colaborări.

(Agerpres)

De la Comisia Electorală Centrală

pentru alegerea unui deputat 

in Marea Adunare Națională
în ziua de 22 septembrie 19G6, 

Comisia Electorală Centrală pen
tru alegerea unui deputat în Ma
rea Adunare Națională s-a întru
nit în ședință de lucru sub preșe
dinția tovarășului Ion Cotoț, vi
cepreședinte al comisiei.

Comisia electorală a adoptat ho- 
tărîri, potrivit Legii nr. 9/1952, în 
legătură cu alegerea unui deputat 
în circumscripția electorală vacan
tă nr. 1 Oradea-Nord, regiunea 
Crișana, care va avea loc la 20 
noiembrie 1966.

J»

Cronica zilei
SOSIREA AMBASADORULUI 

NORVEGIEI
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMANIA

Miercuri noaptea a sosit la Bucu
rești Egil Ulstein, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Nor
vegiei în Republica Socialistă Ro
mânia.

*

Ambasadorul Greciei la Bucu
rești, Alexandre Cimon Argyro- 
poulo, a oferit joi după-amiază o 
recepție cu prilejul plecării sale 
definitive din țară.

Au luat parte Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă; 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii unor instituții 
centrale, oameni de artă și cultu
ră, funcționari superiori, din Mi
nisterul Afacerilor Externe, zia- 
-.jSti.

1 lAu participat șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

*
La invitația Comitetului Națio

nal pentru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă România ne-a 
vizitat tara o delegație a Consi
liului Păcii din R. P. Ungară, con
dusă de Șandor Harmati, vicepre
ședinte al Consiliului Păcii din 
R. P. Ungară. Din delegație au fă
cut parte prof. univ. dr. Mihaly 
Fdldy și Garam Jozsefne.

La sfirșitul vizitei oaspeții au a- 
vut o întîlnire la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii.

Joi la amiază ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești, Jozsef Vince, a organizat o 
întîlnire prietenească la sediul am
basadei.

Au luat parte Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, acad. Gheorghe Mihoc, vice
președinte al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă România, mem
bri ai comitetului, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

„TURUL ROMÂNIEI tt

@ Olandezul Vianen a cîștigat etapa a IX-a 
• 0 medie excelentă: 45 Km la oră • Gh.

cu succes „tricoul galben"
nant sprint. Pe ultimele sute de 
metri, ca de altfel pe întregul tra
seu, cei 21 de „viteziști" f 
tează aidoma unor atleți la 
rea în cursa de 100 metri 
Mai bun sprinter, olandezul 
nen îi întrece cu o diferență 
perceptibilă pe Ardeleanu și pe 
compatrioții săi — de Groot și 
Benjamins. Aceștia sînt urmați la 
fracțiuni de secundă de Moiceanu, 
Egyed, Ziegler, Gera etc. Al doi
lea pluton, format din 22 de con- 
curenți, a trecut linia de sosire 
după mai bine de 8 minute.

După etapa de ieri, singura mo
dificare mai importantă în prima 
parte a clasamentului general este 
trecerea lui C. Dumitrescu de pe 
locul 8 pe locul 7. în rest situația 
din fruntea clasamentului se pre
zintă astfel: 1. — Gh. Suciu 
(26 h 17 min. 13 sec.) ; 2. — I. 
Cosma (la 48’’); 3. — T. Vasile (la 
52”) ; 4. — Ciocan (2’53”) ; 
Ciumeti (3’31”) ; 6. — Șt. 
(4’22”).

Azi are loc etapa a X-a, 
Deva (155 km).

Constantin

Suciu își apără
ARAD (prin- telefon). — Ritmul 

foarte rapid de-a lungul celor 114 
km dintre Oradea și Arad a 
pe de o parte la înregistrarea 
medii orare puțin obișnuite 
km), iar pe de altă parte la 
riguros trial al concurenților 
înaintea 
(km 34). 
primul, 
Ciumeti 
doilea pluton, din rîndurile căru
ia lipsea olandezul Minebood (a- 
bandonat la km 8), și-a făcut apa
riția după mult timp. Această di
ferență a crescut apoi neîncetat, 
ajungînd la aproape 4 minute în 
localitatea Chișineu-Criș (km 74) ; 
sprintul de aici a revenit lui Ciu
meti, secondat de Dumitrescu și 
olandezul Tesselaar.

Printre animatorii plutonului 
fruntaș, alături de Moiceanu, Zie
gler, Dumitrescu, olandezii Via- 
nen, de Groot și Benjamins, se 
Află și I. Ardeleanu care depune 
eforturi deosebite în dorința vă
dită de a obține prima victorie a 
etapei. Dar...

în centrul orașului, numeroșii 
spectatori sînt martorii unui pasio-

dus, 
unei 

(45 
un 

încă 
sprintului de la Salonta 
unde Șt. Suciu a trecut 
urmat de T. Vasile, N. 
și alți 18 alergători. Al

înain- 
i sosi- 

plat. 
Via- 
abia

5. — 
Suciu

Arad-

ANI

între 19 și 21 septembrie 1966 
au avut loc la București convor
biri între delegația economică gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de Gh. Ră
dulescu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și delegația economică gu
vernamentală a Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al 
Partidului 
Vietnam, 
Republicii

în urma
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și deplină înțelege
re reciprocă, la 22 septembrie 1966 
au fost semnate : Acordul privind 
ajutorul nerambursabil pe anul

Comitetului Central al 
celor ce muncesc din 
vice-prim-ministru al 
Democrate Vietnam, 
convorbirilor, care s-au

a R. D■

Joi la amiază a părăsit 
la, plecînd spre Moscova, 
ția economică 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al R. D. Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost condusă de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Trofin.

Capita- 
delega- 

guvernamentală a 
condusă de

A 
acordat de Republica Socia- 
România Republicii Demo-

1967 
listă 
erate Vietnam și acordul privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
1967 între cele două țări.

La ceremonia semnării au par
ticipat: C. Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, T. Simedrea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, V. Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membrii delegației eco
nomice guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România.

Din partea vietnameză au par
ticipat Nghiem Ba Duc, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Hoang Tu, ambasadorul Republi
cii Democrate Vietnam la Bucu
rești, precum și membrii delegației 
economice guvernamentale a Re
publicii Democrate Vietnam.

Vietnam
Simedrea, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Va-- 
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam, A. 
Basov, ambasadorul Uniunii 
vietice la București, precum 
membri ai celor două ambasade.

Se îrpplinesc douăzeci de ani de 
1 a apărut primul nunîăr 

social, 
/Contemporanul?, revis

tă editată sub egida Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
Propunîndu-și să continue și să 
dezvolte nobilele tradiții ale publi
cației cu același nume de la sfîr- 
șitul veacului trecut, „Contempo
ranul" și-a afirmat în mod preg
nant individualitatea în peisajul 
publicațiilor noastre, desfășurînd 
o rodnică activitate, pusă în sluj
ba ideilor ! înaintate ale societății 
noastre. Revista și-a cîștigat o 
caldă prețuire din partea cititori
lor săi prin numeroasele materia
le publicate de un bogat conținut 
și de o înaltă ținută publicistică.

Situîndu-se de-a lungul anilor 
în centrul problematicii politice și 
sociale cît și cel al culturii, artei sau 
științei, „Contemporanul" și-a a- 
dus contribuția la promovarea po
liticii partidului, la combaterea in
fluențelor ideologiei burgheze, la 
înflorirea culturii noastre socialiste. 
In paginile revistei au fost abor
date teme de mare actualitate ale 
științei și învățământului, literatu
rii, teatrului, cinematografiei,, mu
zicii sau artelor plastice, analizîn- 
du-se în același timp, cu compe
tență. fenomenul cultural și artis
tic în ampla sa desfășurare.

Merită a fi relevată strădania 
continuă a colectivului redacțional 
de a se situa în miezul probleme
lor de actualitate, interne și in
ternaționale, de a îmbogăți pro
filul revistei, de a ridica nivelul 
publicistic al materialelor tipărite,

emd a ' apărut primul
. al săptămânalului politic, 

, cultural ,j'

FUNERALIILE LUI
V. 

So-
Și

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști
■

ai Partidului Comunist din Cehoslovacia
La invitația C.C. al P.C.R., joi 

a sosit în Capitală delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Leopold

Joi la amiază au avut loc fune
raliile poetului Marcel Breslașu, 
membru al Comitetului de condu
cere al Uniunii Scriitorilor din Re
publica Socialistă România, redac
tor șef al revistei „Secolul XX“.

La adunarea de doliu, care a a- 
vut loc la Casa Scriitorilor din 
București, erau prezenți scriitori, 
oameni de cultură și artă.

Aducînd un ultim omagiu celui 
dispărut, scriitorii Aurel Baranga 
și Petre Stoica au evocat viața și 
activitatea multilaterală desfășu
rată în domeniul literaturii și ar
tei de Marcel Breslașu. Ei au sub-

Și „olimpicii" 
au pierdut...

Ieri, la Cottbus, selecționatele o- 
limpice de fotbal ale României și 
R. D. Germane au susținut un meci 
amical. După un joc desfășurat în- 
tr-un ritm lent, echipa R.D.G. a 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—1 (2—0). Gazdele au condus pînă 
spre sfîrșit eu 3—0. Formația ro
mână a făcut un joc slab, com- 
portîndu-se fără vlagă, fără am
biție. înaintarea a ratat numeroa
se ocazii favorabile, iar apărarea 
a făcut greșeli copilărești.

• în cursul zilei de ieri, federația 
noastră de atletism a alcătuit echi
pele care vor întîlni sîmbătă și du
minică pe stadionul Republicii re
prezentativele Italiei. Din echipa 
masculină fac parte, printre alții, 
Gh. Zamfirescu (100 și 200 m plat), 
A. Barabaș (1 500 m), N. Mustață, 
O. Lupu (10 000 m), Gh. Costache 
(ciocan), Șerban Ciochină (triplu 
salt) Z. Vamoș (3 000 m obstacole 
și 5 000 m plat). Echipa feminină 
are în frunte pe campioana olim
pică Mihaela Peneș (suliță), Viorica 
Viscopoleanu (lungime), Lia Mano- 
liu (disc), Erica Stoenescu (înăl
țime) și Elena Vintilă (lungime).

Primăvara unui vechi oraș
(Urmare din pag. I)

de 
co- 

peste

construcție. O hală 
mari proporții, cu 15 
pertine vălurind
15 000 mp de teren, lasă să 

r se întrevadă, încă de pe a- 
cum, că acest nou obiec
tiv industrial al cincinalu
lui va fi una dintre cele 
mai p-jri fabntt'i de mobilă 
din t«’ră în adevăr, aici 
se vor labricS anual 30 000 
garnituri de mobilă tip ca
meră și 7 500 garnituri pen
tru hoiuri. Fabrica va intra 
în producție în al doilea 
semestru al anului viitor.

Ce reprezintă cele două 
fabrici pentru un orășel ca 
Vaslui, cu cei 18 000 de lo
cuitori ai săi ? Există un 
bun termen de comparație. 
Cele două obiective indus-

să

par- 
atle-
ma- 
rea- 
face 
șan-

triale în construcție vor a- 
trage în sfera industriei 
populația activă disponibi
lă din oraș și raion.

Se cuvenea, poate,
insistăm asupra activității 
constructorilor care 
curg inimoși drumul, 
seori anevoios, de la 
chelele fabricilor, la 
litate. Dar n-o putem 
pe deplin. Pe ambele
tiere lucrările sînt răma
se în urmă fată de grafice. 
Cu deosebire la fabrica de 
confecții. Lipsa unor mă
suri eficiente de organiza
re se face simțită pe am
bele șantiere. în afară de 
asta, ar mai fi de adăugat 
că acolo pe unde trec, în 
zona lor de activitate, con
structorii lasă urme neplă
cute (pavaje sparte, șan
țuri) care strică aspectul

orașului și diminuează e- 
fortul cetățenesc pentru 
buna gospodărire.

Dezvoltarea industrială a 
Vasluiului ridică multe 
alte probleme. Pe edilii o- 
rașului — după cum afirmă 
ei înșiși — îi așteaptă o 
activitate intensă. S-au și 
stabilit amplasamentele u- 
nor microraioane de blocuri 
cu trei și patru etaje, 
la unele au și început 
lucrările de fundație. în 
perspectivă — un liceu 
nou, un internat, policlini
că, cinematograf etc — toa
te acestea anunțînd de pe a- 
cum ridicarea generală a 
orașului și raionului la un 
nivel de viată mai înalt. 
Se extind rețelele de ali
mentare cu apă potabilă și 
de canalizare. Pentru local
nic, un motiv în plus de

bucurie. Tovarășii de la 
sfatul popular orășenesc 
fac următorul raționament: 
„Pentru cei ce vor lucra 
în industria nouă a orașu
lui se vor plăti, sub for
mă de salarii, peste trei 
milioane lei lunar. Crește, 
deci, venitul populației. 
Va trebui să dezvoltăm 
considerabil rețeaua co
mercială". Și în consecin
ță, ei se preocupă din vre
me de amenajarea și con
struirea de noi magazine.

Vaslui, oraș al parcuri
lor, al lalelei negre, al 
oamenilor îndrăgostiți de 
frumos, simte puternic în
noirea. Nu va trece mul
tă vreme și două produse 
ale industriei noastre — 
mobilă și confecții — vor 
purta emblema „Fabricat 
la Vaslui".

parlamentarilor

români

în R.S. Cehoslovacă

culturii, ar- 
binemeritat 
în rîndurile 
continuare, 

eforturi

atrăgînd în jurul revistei un cere 
larg de colaboratori din toate do
meniile de activitate, din țară și 
de peste hotare.

O revistă cu profilul „Contem
poranului", care ocupă un loc im
portant în publicistica noastră are 
menirea' să întrețină în paginile ei 
un climaț de discuții creatoare, de 
schimburi constructive de idei, în 
diferitele domenii ale 
tei, științei. Prestigiul 
de care ea se bucură 
cititorilor solicită, în
colectivul redacțional la 
susținute pentru analizarea și dez
baterea , aprofundată, în paginile 
revistei, a aspectelor fundamenta
le ale vieții noastre sociale și cul
turale, subliniate cu deosebită preg
nanță de documentele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului. în fe
lul acesta revista își va spori con
tribuția la dezbaterea problemelor 
ideologice și sociologice pe care le 
ridică procesul de edificare a noii 
orînduiri, va ajuta la înțelege
rea — în lumina concepției mar- 
xist-leniniste — a fenomenelor noi 
care apar în lumea contemporană.

Lărgindu-și necontenit activul de 
colaboratori, atrăgînd în paginile 
sale cele mai valoroase prezențe 
ale artei, științei și literaturii ro
mânești, revista „Contemporanul" 
își va îndeplini cu eficiență cres- 
cîndă rolul important ce-i revine 
în viața social-culturală a patriei 
noastre.

La împlinirea celor 20 de ani 
de la apariție, adresăm un cald sa
lut colegial revistei „Contempora
nul" și-i urăm să obțină noi suc
cese în întreaga sa activitate.

al Slovaciei de Est, 
deputății români au 
unde în ultimii ani 
un mare număr de

11 000

PRAGA 22. — Trimisul special 
Agerpres. Mircea Moarcăș trans
mite : Membrii delegației parla
mentare române, care se află în
tr-o vizită oficială în Cehoslovacia, 
au fost în cursul dimineții de joi 
oaspeții orașului Kosice.

însoțiți de președintele Comite
tului regional 
Anton Tazky, 
vizitat orașul, 
s-au construit
blocuri. însumînd aproape 
de apartamente.

Deputății români au vizitat apoi 
marea uzină metalurgică din Ko
sice. Directorul general al uzine
lor. Jaroslav Knizka. a vorbit oas
peților despre dezvoltarea acestei 
adevărate cetăți a industriei grele 
cehoslovace. Au fost vizitate unele 
sectoare de producție ale uzinelor.

Conducerea uzinelor a oferit d 
masă în cinstea delegației române. 
Directorul general al uzinelor și 
Richard Winter, secretar al Comi
siei de politică externă a M.A.N., 
au rostit toasturi.

După-amiază delegația română 
a părăsit Kosice. înapoindu-se cu 
un avion special la Praga.

MARCEL BRESLAȘU
liniat că Marcel Breslașu a dat 
în opera sa expresie poetică u- 
nor aspecte ale luptei poporului 
nostru împotriva nedreptăților so
ciale din trecut, precum și năzuin
țelor spre o viață nouă, socialis
tă. Prin ampla sa activitate, el a 
oferit, de asemenea, cititorilor din 
țara noastră numeroase traduceri 
din poezia universală.

La crematoriul Cenușa, unde a 
avut loc incinerarea, criticul Radu 
Popescu a adus un ultim omagiu 
poetului t Marcel
Breslașu.

(Agerpres)
Kovalcik, șef adjunct de secție la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
va face o vizită în schimb de ex
periență în Republica Socialistă 
România.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de Ion 
Bucur, prim-adjunct de șef • de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa-

Pe canavaua vieții politice eu
ropene, o serie de evenimente re
cente — vizite și întîlniri la di
ferite nivele între oameni de stat, 
parlamentari, personalități ale vie
ții culturale și alți exponenți ai 
opiniei publice — țes un tablou 
bogat și revelator pentru dialogul 
care s-a angajat și se desfășoară 
în probleme de interes reciproc 
și în probleme privind destinele 
bătrînului nostru continent.

Asemenea contacte au loc în 
prezent între toate țările euro
pene, dar, firește, aci ne referim 
în mod deosebit la dialogul dintre 
țările cu orînduiri social-politice 
diferite, ca reprezentînd un ele
ment deosebit de semnificativ pen
tru evoluția politică internațională 
actuală.

Vom aminti, cu titlu de exem
plu, numai cîteva fapte din cele 
mai recente. Cu vizita făcută 
zilele trecute la Belgrad, ministrul 
de externe francez și-a încheiat 
turneul pe care l-a făcut în acest 
an în România, Bulgaria, Polo
nia, Cehoslovacia, Ungaria și, în a- 
celași context, menționăm vizita 
președintelui Franței, de Gaulle, 
în Uniunea Sovietică. Evocăm, de 
asemenea, ca evenimente ale ulti
melor luni vizita premierului en
glez la Moscova, a ministrului de 
externe al Angliei la Varșovia, a 
ministrului de externe al Dane
marcei la Budapesta, a ministru
lui de externe al Bulgariei la 
Ankara, a regelui și a ministrului de 
externe al Norvegiei în Iugoslavia,

După cum este știut, o intensă 
activitate internațională, caracteri
zată prin spirit de inițiativă, dina
mism, abordare constructivă a 
problemelor, a desfășurat țara 
noastră, corespunzător coordonate
lor majore ale politicii ei externe 
— de continuă dezvoltare a legă
turilor de prietenie și colaborare 
cu țările socialiste, de extindere 
a legăturilor cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială, pe 
baza egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile 
interne. S-au înscris ca momente 
remarcabile, pe linia acestor ac
țiuni, vizitele întreprinse de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, în Turcia, 
Danemarca și Grecia, vizita mi
nistrului de externe român în Ita
lia și Iugoslavia, a ministrului eco
nomiei R.F.G. în România. Ca re
zultat al acestor inițiative și con
tacte s-au dezvoltat legăturile eco
nomice, politice, științifice și cul
turale ale României cu diferite 
țări europene, semnificația acestui

La Tîrgul de la Plovdiv

Contracte
româno-bulgare

diri

CUM VA FI VREMEA
. Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 septembrie. în tară : 
vremea va fi în general frumoasă 
la începutul intervalului, apoi de
vine ușor instabilă, cu deosebire 
în jumătatea de nord a țării, unde 
vor cădea ploi locale. Vînt potri
vit. Temperatura în scădere către 
sfirșitul intervalului. Minimele vor

fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 13 șl 23 grade. în 
București : vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil, favora
bil ploilor slabe către sfirșitul in
tervalului. Vînt potrivit. Tempera
tura staționară la Început, apoi tn 
scădere ușoară.

PLOVDIV 22 — Corespondentul 
Agerpres. C. Linte, transmite : în 
cadrul celei de-a 22-a ediții a Tîr- 
gului internațional de mostre de 
la Plovdiv. întreprinderile de co
merț exterior ..Mașinexport"
București și ..Masinimport" din So
fia. au încheiat două contracte 
care prevăd livrarea din Republi
ca Socialistă România în R. P- 
Bulgaria a 25 locomotive Diesel 
electrice de 2 100 CP. dintre care 
10 locomotive în acest an, iar res
tul în anul viitor.

La semnarea celor două contrac
te au asistat Ivan Budinov, minis
trul comerțului exterior al R. P. 
Bulgaria, și M. Kralev, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

lucru depășind cadrul bilateral. 
Astfel, în presa din multe țări 
s-a relevat că convorbirile româ- 
no-turce și româno-elene, ca și 
tratativele bilaterale dintre alte 
țări balcanice, favorizează colabo
rarea și înțelegerea în Balcani, 
deschid perspectiva transformării 
acestei regiuni într-o zonă a păcii 
și cooperării, ceea ce ar avea o 
mare însemnătate pentru ansam
blul situației europene. Astfel, zia
rul elvețian „Neue Ziiricher Zei- 
tung“ scria într-un comentariu pe 
marginea vizitei în Grecia: „Ro
mânii s-au întors acasă nu numai 
cu acorduri bilaterale, ci și cu a- 
sigurarea că... Grecia este dispusă

a le extinde pe cele existente, în
țelegerile privitoare la cooperarea 
în producție, Ia intensificarea 
schimburilor tehnico-științifice și 
culturale deschid noi perspective 
legăturilor reciproce și constituie 
premise deosebit de favorabile 
pentru dezvoltarea și prosperita
tea fiecăreia dintre țări, pentru 
apropierea între state, cultivarea 

, încrederii și stimei reciproce.
Intensificarea contactelor între 

țările din Europa de răsărit și de 
apus, declarațiile și convorbirile 
pe care le prilejuiesc reflectă pă
trunderea tot mai adîncă în con
știința popoarelor europene a ideii 
că trebuie definitiv eliminate cau-

Dialogul
intereuropean
COMENTARIU

să participe activ la o colaborare 
din ce in ce mai strînsă cu țările 
balcanice".

Pe planul legăturilor interparla
mentare se cuvine menționată în- 
tîlnirea care s-a ținut recent la 
Belgrad a reprezentanților parla
mentelor din 8 țări, coautoare ale 
cunoscutei rezoluții, inițiată de Ro
mânia și adoptată în unanimitate 
de O.N.U., cu privire la acțiunile 
pe plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între statele europene a- 
parținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite.

Fiecare din vizitele și acțiunile 
amintite mai sus — și, repetăm, 
lista nu e completă — își are, de
sigur, un specific al ei, care de
curge din contextul istoric, geogra
fic, al tradițiilor și al stadiului le
găturilor dintre țările participante. 
Dar pe deasupra trăsăturilor pro
prii, există, în toate aceste acțiuni, 
factori comuni, care se impun cu 
pregnanță atenției generale.

Convorbirile la nivel înalt 
zionate de aceste vizite au 
aproape în toate cazurile în
dență dorința de a dezvolta relații
le dintre țări și au învederat lar
gile posibilități existente în această 
privință. Semnarea cu aceste pri
lejuri de noi acorduri și protoco- 
luri comerciale sau hotărîrea de

oca- 
scos 
evi-

zele care au generat și mai ge
nerează încordarea și neîncrede
rea, că trebuie acționat pentru asi
gurarea unui climat de pace și 
securitate, ca mediu nutritiv al 
activității pașnice, prospere a po
poarelor europene. Așa cum spu
nea Couve de Murville la Belgrad, 
„dacă Europa este încă divizată, 
ea capătă din ce în ce mai mult 
conștiința unității sale profunde 
și a necesității de a o face să se 
afirme".

însăși desfășurarea convorbirilor 
la care ne referim arată că înfăp
tuirea dezideratului major al po
poarelor de a asigura securitatea 
europeană nu este deloc o sarcină 
simplă ; oamenii realiști o concep 
ca o culme la capătul unui urcuș, 
care cere eforturi răbdătoare din 
partea tuturor statelor europene, 
învingerea a nu puține inerții și 
obstacole. Numai prin asemenea 
eforturi se pot crea acele condiții 
favorabile pentru măsuri îndrep
tate spre slăbirea încordării mi
litare în Europa, reglementarea 
unor probleme nesoluționate, spre 
crearea unui sistem real de secu
ritate europeană, așa cum preco
nizează Declarația de la București 
a statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Realitatea europeană este însă 
complexă : pe fundalul activității

menite să contribuie la destinderea 
și colaborarea intereuropeană a- 
par în plin contrast acțiunile 
cercurilor agresive din S.U.A. și ale 
reacțiunii vest-europene, încercă
rile lor de a revitaliza N.A.T.O., 
de a stimula în continuare cursa 
înarmărilor. „Mulți europeni con
sideră acum prezența forțelor mi
litare ale S.U.A. în Europa drept 
un anacronism" — constată cu 
neplăcere comentatorul american 
W. Ryan. Dar tocmai acum, cînd 
cerința opiniei publice ca trupele 
neeuropene să plece de pe conti
nent se afirmă cu mai multă vi
goare, ministrul apărării al S.U.A., 
McNamara, a anunțat intenția de a 
spori efectivele militare americane 
din Europa. Iar în dimineața zilei 
de 20 septembrie, ambasada S.U.A. 
la Bonn a publicat un comu
nicat în care se arăta că „este în 
măsură să dezmintă categoric fap
tul că Statele Unite ar intenționa 
să «denuclearizeze» Europa și se 
preciza că vor menține intacte de
pozitele nucleare americane aflate 
pe continent. Un răspuns tipic, în 
spiritul tradițiilor N.A.T.O., la ma
nifestările de îngrijorare ale opi
niei publice vest-europene față de 
existența acestor depozite. Devine 
astfel tot mai evident că progre
sele în calea asigurării securității 
europene sînt nemijlocit legate de 
acțiunea pentru frînarea și izola
rea acestor cercuri imperialiste.

Cu cîtva timp în urmă, ziarul 
„Combat", parafrazînd celebrul 
dicton al lui Galileu, își întitula 
un articol, consacrat unor fapte 
semnificative, dar pe atunci încă 
izolate, privind unele contacte 
Est-Vest, „Si totuși ceva se mișcă 
în Europa". De atunci, pe princi
pala arteră a continentului, pe Du
năre, a mai curs apă și, acum, 
chiar un ziar american ca „The 
Christian Science Monitor" con
stată : „Este incontestabil că țările 
Europei occidentale și Europei ră
săritene vin unele în întîmpinarea 
celorlalte. Interese reciproce tot 
mai numeroase ies la suprafață". 
Intre cele două aprecieri este o 
gradație ascendentă, care măsoară 
o înaintare în direcția cea bună, 
corespunzătoare intereselor -po
poarelor europene și, trebuie sub
liniat, ale 
lume, căci 
securitate 
mai mare 
mondială.

Ceea ce 
numai un început. El se cere fruc
tificat prin eforturile tuturor sta
telor europene, ale tuturor po
poarelor.

tuturor popoarelor din 
un mai înalt grad de 
în Europa înseamnă o 

securitate pe scară

s-a realizat este însă

Ion FINTÎNARU
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° N U- Au început 
dezbaterile generale

NEW YORK 22 (Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite) : Joi dimineața, în ca
drul lucrărilor celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile generale.

Dezbaterile au fost deschise de 
șeful delegației Braziliei, minis
trul de externe Juracy Magalhaes, 
care a scos în evidență rezultate
le pozitive ale sesiunii de anul 
trecut. Exprimîndu-și regretul că 
nu au fost realizate succese per
ceptibile în domeniul dezarmării, 
vorbitorul a cerut elaborarea unor 
garanții juridice și materiale si
gure și complete pentru interzice
rea armelor nucleare. Referindu-se 
la problemele economice interna
ționale, ministrul de externe al 

’ Braziliei și-a exprimat îngrijora
rea în legătură cu dificultățile pe 
care le întîmpină țările Americii 
Latine în comerțul lor.

Cea mai mare parte a discursu
lui reprezentantului permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg, 
care a luat în continuare cuvîn- 
tul, a fost consacrată problemei 
vietnameze. El a repetat poziția o- 
ficială cunoscută a guvernului 
S.U.A. față de această problemă 
și a vorbit din nou despre „dorin
ța de pace a S.U.A.", „hotărîrea 
de a limita războiul și a pune ca
păt conflictului cît mai curînd cu 
putință", dar a trecut sub tăcere 
problema satisfacerii cererilor le
gitime ale Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud și 
guvernului R. D. Vietnam care în 
esență constau în retragerea tru
pelor americane din Vietnam și 
asigurarea dreptului poporului 
vietnamez dș a-și hotărî singur 

• soarta. Arthur Goldberg a arătat 
că poziția țării sale față de pro
blema reprezentării Republicii 
Populare Chineze în O.N.LT. nu 
s-a modificat,. Această poziție 
constă în sprijinirea în continuare 
a reprezentanților ciankaișiști la 
O.N.U.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
de externe al Camerunului, Benoit 

. Bindzi, care a condamnat poli
tica rasială a Africii de sud și re- 

i gimul rasist ilegal din Rhodesiâ.

în ședința de miercuri după- 
amiază a Comitetului general a 
fost luată în discuție ordinea de zi 
a sesiunii care urmează să fie a- 
doptată de Adunarea Generală. 
Dintre cele 95 de probleme de pe 
ordinea de zi se desprind cîteva 
grupuri importante privind : rela
țiile economice internaționale, lup
ta împotriva colonialismului și ra
sismului, dezarmarea, folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului extra- 
atmosferic. Printre problemele im
portante de pe agenda actualei se
siuni figurează și cele două pro
puneri a căror coautoare este țara 
noastră. Este vorba de „restabili
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U." și „cu privire 
la retragerea tuturor trupelor a- 
mericane și a celorlalte trupe 
străine care ocupă, sub drapelul 
O.N.U., Coreea de sud, și dizolva
rea comisiei O.N.U. pentru reuni- 
ficarea și reconstrucția Coreei"

Ca urmare a masurilor de austeritate luate de guvernul britanic acești mun- 
citori de la uzina de automobile „Rover" din Tyseley vor fi obligați să su
porte conseeinjeie programului de lucru redus introdus în întreprinderea lor

I

în A P. Ungară

t

BUDAPESTA 22. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : Delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, con
dusă de Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, care 
la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Ungaria se află în
tr-o vizită în această țară, s-a întîl- 
nit cu Sandor Gaspar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
secretar general al C.C.S. Cu acest 
prilej, delegația română a fost in
formată despre activitatea sindica
telor din R. P. Ungară.

Joi, delegația sindicatelor ' din 
România însoțită de 
Gyula, secretar al C.C.S. 
Ungară, a vizitat fabrica 
unde a fost întîmpinată 
Vanko, directorul general al între- 
prinderii. Sandor Molnar, secreta
rul Comitetului sindical al fabricii, 
a transmis oaspeților un salut căl
duros din partea muncitorilor de la

Virizlay 
din R. P.
„Orion“, 

de Gyula

„Orion“. în prezent, această fabri
că, ce are o vechime de mai bine 

anual

sindi- 
vizită 
jude-

Uclj v-t. clic _ . _ _ ____
de 50 de ani, produce 
100 000 televizoare.

în aceeași zi, delegația 
cală română a sosit într-o 
în orașul Gyor, reședința 
țului Gyor-Sopron. Membrii de
legației au avut o întîlnire cu con
ducătorii organelor locale de 
partid, precum și cu reprezentan
ții Consiliului sindical județean. Cu 
acest prilej, Imre Horvat, prim- 
secretar al Consiliului sindical ju
dețean Gyor-Sopron, a vorbit oas
peților despre munca consiliului.

Seara, delegația română a vi
zitat orașul.

FRANKFURT PE MAIN

PREZINTĂ

„CARTIMEX"
FRANKFURT PE MAIN 22 

(Agerpres). — Miercuri s-a des
chis la Frankfurt pe Main cei 
de-al 18-lea Tîrg internațional al 
cărții. La această tradițională 
manifestație culturală participă 
2 499 de edituri din 51 de țări, 
printre care și Republica Socia
listă România. La standul orga
nizat de întreprinderea „Carti- 
mex“, editurile noastre prezintă 
peste 550 de cărți și publicații din 
domeniile științelor sociale, știin
țelor naturii, tehnicii, agronomi
ei, medicinii, beletristicii române 
și universale, cărți pentru copii. 
De asemenea, sînt expuse lucrări 
și albume de artă, precum și o 
serie de publicații cu caracter 
periodic. Editurile românești 
participă și la concursul „Cele 
mai frumoase cărți 1965“. organi
zat cu acest prilej. Tîrgul a fost 
deschis de ministrul de externe 
vest-german. Gerhard Schroder.

I

SOFIA 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., între 
19 și 22 septembrie L. I. Brejnev, 
secretar general al 'C.C. al P.C.U.S., 
a făcut o vizită în R. P. Bulgaria 
la invitația primului secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jivkov. 
între L. I. Brejnev și T. Jivkov și 
alți conducători de partid bulgari 
au avut loc convorbiri în cursul 
cărora părțile și-au reafirmat do
rința de a dezvolta legăturile fră
țești multilaterale dintre cele două 
partide și țări, colaborarea econo
mică, tehnico-științifică și cultu
rală, de a lărgi schimbul de măr
furi.

Partîcipanții la convorbiri au 
reafirmat din nou voința popoare
lor din cele două țări și a ambelor 
partide de a înfăptui măsurile -în 
vederea asigurării păcii și secu
rității în Europa, în conformitate 
cu programul expus în Declarația 
de la București a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. 
Ambele părți au constatat cu satis
facție îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale și a climatului politic 
din Balcani, ceea ce este în folo
sul, atît al popoarelor balcanice, cît 
și al cauzei păcii în întreaga lume.

Condamnînd din nou cu cea mai 
mare hotărîre agresiunea barbară 
a S.U.A. împotriva poporului frate 
vietnamez, cele două părți au de
clarat că vor acorda ajutor multi
lateral poporului vietnamez în lup
ta sa eroică împotriva agresorilor.

Reprezentanții celor două parti
de consideră întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste inter
naționale și sistemului socialist 
mondial, pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului pro
letar, drept chezășie principală a 
succesului în lupta împotriva agre
siunii imperialiste, drept .condiție 
hotărîtoare pentru obținerea de noi 
cuceriri în lupta pentru pace, inde
pendența națională și socialism și 
au declarat că Comitetele Centrale 
ale P.C.U.S. și P.C. Bulgar vor de
pune toate eforturile pentru conso
lidarea acestei unități.

La 22 septembrie, L. I. Brejnev, 

secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
împreună cu I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., a pără
sit Sofia, îndreptîndu-se spre Bel
grad. La aeroport _ oaspeții au 
fost conduși 
secretar al 
președintele 
tri al R. P. 
președintele

_ Populare a
alți conducători de partid și de 
stat bulgari.

de T. Jivkov, prim- 
C.C. al P.C. Bulgar, 
Consiliului de Miniș- 
Bulgaria, G. Traikov,
Prezidiului Adunării 

R. P. Bulgaria, și de

Sosirea lui LI. Brejnev 
la Belgrad

BELGRAD 22 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că la invi
tația președintelui Iosip Broz Tito, 
secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, joi a 
sosit la Belgrad Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
însoțit de I. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. La aeroport, oas
petele a fost întîmpinat de I. B. 
Tito și de alte persoane oficiale 
iugoslave.

Manevrele militare Vltava
PRAGA 22 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția. C.T.K., pa 
teritoriul R. S.; Cehoslovace conti
nuă' manevrele ' militare Vltava, • la ■ 
care participă trupe din R. S. Ceho
slovacă; R. D. Germană, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Un purtător de cu
vînt al armatei populare cehoslo
vace a arătat că trupe de grăniceri 
și forțe aeriene, folosind toate tipu
rile de armament, au desfășurat 
lupte în condițiile unui război nu
clear. Au fost efectuate lansări de 
trupe și tehnică militară. Opera
țiunea a fost realizată în termenul 
stabilit.

Au fost efectuate operațiuni ml-

Sesiunea C. C.

al Frontului Patriei
din Vietnam

HANOI 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la Ha
noi a avut loc cea de-a 12-a se
siune a C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, consacrată sarcinilor 
poporului în actuala etapă a revo
luției. La sesiune au participat 
reprezentanți ai diferitelor partide 
politice, organizațiilor de masă, na
ționalităților și ai cultelor, repre
zentanți ai comitetelor provinciale 
și municipale ale Frontului Patriei, 
în numele prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei, Hoang Quok Viet a 
prezentat un raport în care a rele
vat victoriile obținute de forțele 
Armatei de eliberare și de popu
lația. din Vietnamul de sud, de 
armata și poporul nord-vietnamez 
în lupta împotriva agresorilor a- 
mericani, pentru salvare națio
nală.

Referindu-se la lupta poporului 
nord-vietnamez, Hoang Quok Viet 
a scos în evidență succesele înre
gistrate în producție și în respin
gerea agresiunii în perioada care a 
trecut de la bombardarea subur
biilor orașului Hanoi și portu’ 
Haifong, și în special după lansa
rea apelului președintelui Ho Și 
Min.

lltare pe timp de noapte și au fost 
organizate dislocări de trupe ope
rative în vederea îmbunătățirii po
zițiilor. Au avut loc, de asemenea, 
lansări din elicoptere de desant ae
rian și acțiuni de luptă pentru apă
rarea teritoriului. Manevrele intră 
în faza finală.

. Apreciind modul cum se desfă
șoară aplicațiile, purtătorul de cu- 
vînt al armatei populare cehoslo
vace a declarat că ele au confir
mat buna pregătire a tuturor ge
nurilor de arme și capacitatea lor 
de a îndeplini toate operațiunile 
unui război modern, în condițiile 
folosi/ii mijloacelor nucleare.

REGRUPĂRI
Sensul schimbărilor din CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Congo (Kinshasa) a cerut joi con
vocarea Consiliului de Securitate 
pentru a examina pericolul de a- 
grpsiune pe care îl constituie pre
zența la bazele de antrenament 
din Angola a mercenarilor euro
peni. în mesajul trimis Consiliului 
de Securitate, ministrul de externe 
al Congoului, Justin Bomboko, în
vinuiește Portugalia de pregătirea 
unei acțiuni prin care se urmă
rește răsturnarea actualului gu- 

' vem al. țării.

PREELECTORALE
Departamentul de Stat MEXIC

Președintele P.C. 
din Suedia despre 
recentele alegeri

ROMA 22 (Agerpres). — Princi
palul rezultat al recentelor alegeri 
comunale din Suedia îl constituie 
regresul înregistrat de social-de- 
mocrati și sporul de voturi obținut 
de Partidul comunist, a arătat C.H. 
Hermansson, președintele Parti
dului Comunist din Suedia. într-un 
interviu acordat ziarului „L’Unita". 
Succesul comuniștilor, a relevat 
el. a fost mai puternic în rîndul 
tineretului si al muncitorilor. 
Hermansson a arătat în continuare 
că o mare importantă pentru re
zultatul alegerilor au avut-o nu 
numai problemele de politică in
ternă, dar și cele ale politicii ex
terne. Comuniștii suedezi, a decla
rat în încheiere Hermansson. sînt 
însuflețiți • de faptul că politica 
dusă de ei le-a permis să obțină 
la actualele alegeri de peste două 
ori mai multe voturi decît în 1962.

SEUL 22 (Agerpres). — Guver
nul sud-coreean. condus de mimul 
ministru Chung II Kwon, și-a pre
zentat joi demisia președintelui 
Pak Cijan Hi. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, motivul demi
siei jl constituie „insulta" la adre
sa membrilor guvernului, care 
„s-au simțit jigniți" cu prilejul 
scandalului izbucnit joi dimineața 
în Adunarea Națională sud-co- 
reeană, cu prilejul interpelărilor și , 
dezbaterilor pe marginea descope- 

■ ririi afacerii'de contrabandă cuza- 
harină din Japonia,' în valoare de 
111 000 dolari.

Calendarul politic al a- 
cestei toamne pariziene 
e dominat de pregătirile 
în vederea alegerilor le
gislative din martie 1967.

Deși campania electo
rală' nu' s-a deschis încă, 
unele luări de poziție 
semnificative se produc 
atît în -iîrțdurile, majorită
ții guvernamentale, cît și 
ale opoziției de diverse 
nuanțe.

Tabăra majorității ca
ută să-și regrupeze for
țele și să le mențină u- 
nițe sub drapelul parti
dului gaullist U.N.R. Prin-

trală rămîne adoptarea 
unei tactici și a unui pro
gram electoral comun 
care, în scopul realizării 
unei majorități de stîn- 
ga, să includă la al do
ilea. tur de scrutin al ale
gerilor, un acord națio
nal de renunțări recipro
ce în favoarea candida
tului de stînga, cu cele 
mai bune rezultate la pri
mul tur. Aceasta este și 
esența propunerilor pe 
care Partidul Comunist 
Francez le face Federa
ției stîngii democratice și 
socialiste. Dar Federația,

CORESPONDENTĂ 
DIN PARIS

asigure 
spre a 
de forțe 
De aici,

cipala dificultate căreia 
trebuie să-i facă față 
partidul U.N.R. o consti
tuie poziția „giscardi- 
enilor" (republicani in
dependenți, conduși de 
fostul ministru de finan
țe Giscard d'Esteing) care 
ar voi să joace un rol po
litic mai important în vi
itoarea majoritate. Sporin- 
du-și numărul candidați- 
lor, ei vor să-și 
mai multe locuri 
schimba raportul 
în favoarea lor.
discuțiile actuale asupra 
desemnării candidaților. 
Se crede că, de fapt, 
giscardienii vor să culea
gă voturile „moderaților" 
din tabăra lui Lecanuet, 
căci majoritatea, în afară 
de aceste probleme inter
ne, are și un rival extern 
în Lecanuet, liderul așa- 
numitului „centru demo
cratic", care îi solicită o 
parte din clientela sa 
electorală.

în cercurile politice 
este așteptată cu interes 
conferința de presă tra
dițională de toamnă a 
generalului de Gaulle a- 
nunțată pentru mijlocul 
lui octombrie. Se crede 
că, în afară de temele 
externe' la ordinea zilei, 
ea va include și proble
me electorale. Se așteap
tă ca șeful statului să a- 
ducă precizări definitive 
atît asupra datei alege
rilor,, cît și asupra legii 
electorale care ar putea 
fi retușată.

Pentru partidele de 
stînga, problema cen-

care cuprinde trei „fa
milii" politice (socialiști, 
radicali și membrii gru
purilor republicane) nu a 
răspuns pînă acum. Ea 
a adoptat o atitudine de 
espectativa pînă la fine
le lui noiembrie, sub mo
tiv că trebuie să aștepte 
ca congresele celor trei 
formațiuni ale sale să 
definească mai întîi ele 
tactica de urmat. Obser
vatorii politici relevă ati
tudinea de ambiguitate 
din sînul conducerii Fe
derației asupra modului 
de încheiere al alianțelor.

Waldeck Rochet, secre
tarul general al P.C.F., a 
adus noi critici manevre
lor de tergiversare ale 
liderilor Federației, cerîn- 
du-le să adopte o pozi
ție clară și urgentă în 
problema alianțelor. Co
muniștii au precizat că 
doresc o alianță cu so
cialiștii și cu toate cele
lalte partide de stînga, 
dar exclud orice alianță 
cu elementele centriste, 
pe care le consideră ca 
aparținînd dreptei. Dacă 
comuniștii nu vor obține 
acordul propus, ei se vor 
angaja și singuri în bă
tălia electorală, candida- 
ții lor pentru primul tur 
fiind desemnați de pe a- 
cum.

Problema alianțelor e- 
lectorale rămîne, așadar, 

. deschisă, iar soluționarea 
ei se întrevede anevoioa
să și îndelungată.

Al. GHEORGHIU

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Schimbările care au intervenit 
în aparatul de conducere al De
partamentului de Stat al S.U.A. 
sînt comentate pe larg în cercu
rile-observatorilor din Washington. 
Cea mai mare surpriză, scrie 
France Presse. a provocât-o numi
rea ministrului de justiție. Nicho
las Katzenbach, în postul de sub
secretar de stat. în locul lui Geor
ge Ball, care a demisionat. Refe- 
rindu-se la motivele demisiei lui 
Ball, France Presse menționează 
că deși el și-a motivat hptărîrea 
prin „motive personale", exclu-

zînd „divergențele politice"* se 
pare că el a fost totuși nemulțu
mit de atenția prea mare acordată 
de administrația Johnson războiu
lui din Vietnam, ceea ce a dus la 
neglijarea problemelor europene, 

în ce privește numirea lui 
Katzenbach, observatorii consideră 
că ea a fost în mare parte moti
vată de amenințarea electorală 
crescîndă care o constituie, pentru 
președintele Johnson, senatorul Ro
bert Kennedy, ale cărui acțiuni 
sînt în creștere. Katzenbach a fost 
colaborator apropiat al lui Robert 
Kennedy, cînd acesta a deținut 
portofoliul justiției.

prezidențial

Cînd angajamentele 
depășesc posibilitățile

CERERI IN 
OBLIGAȚIILOR

• • •

BELGIA PENTRU REVIZUIREA 
1N N. A. T. 0.

BRUXELLES 22 (Agerpres). —
■ Comisia mixtă însărcinată de gu

vernul belgian să studieze reorga-

Comemorarea

George Coșbuc
MOSCOVA. — Cu prilejul ani

versării a 100 de ani de la naș
terea lui Coșbuc, Asociația de 
prietenie sovieto-română a orga
nizat la 22 septembrie la Mos
cova, la Casa prieteniei cu po
poarele din țările străine o seară 
festivă. Despre viața și opera poe
tului român a conferențiat Iuri 
Kojevnikov, candidat in științe 
filologice, cercetător principal la 
Institutul de literatură mondială 
„Gorki"..

TIRANA. ~ Uniunea scriitori
lor și artiștilor din R. P. Albania 
a organizat o adunare festivă 
consacrată centenarului „George 
Coșbuc". Aw luat parte secretarul 
general al Uniunii scriitorilor și 
artiștilor,' Shefqet Musaraj, scrii
tori, artiști, lucrători în domeniul 
artei și culturii din capitala R. P. 
Albania. Scriitorul Muzafer Had- 
jiu a evocat viața și opera lite
rară a poetului român .

irizarea armatei Belgiei a prezentat 
concluziile sale provizorii. Membrii 
comisiei cer în unanimitate guver
nului să inițieze tratative cu parte
nerii săi atlantici în vederea obți
nerii unei revizuiri a obligațiilor 
militare asumate de Belgia în ca
drul N.A.T.O. Comisia subliniază 
că mijloacele de care dispune în 
prezent armata belgiană sînt insu
ficiente pentru a-i permite să în
deplinească misiunile ce decurg din 
angajamentele contractate în 
N.A.T.O. Se relevă, totodată, că re
sursele necesare pentru îndeplini
rea rolului ce și l-a asumat depă
șesc ceea ce este în măsură Bel
gia să consacre domeniului militar. 
(Se știe că această țară cheltuiește 
în scopuri militare aproape jumă
tate de miliard de dolari pe an). 
Este deci posibil ca Belgia să ceară 
în curînd revizuirea angajamente
lor sale față de N.A.T.O.

■ PASADENA. Orice speranță pri- . 
vind reușita aselenizării line a son

dei lunare americane „Surveyor-2“, lan
sată marți în direcția Lunii, a fost prac
tic spulberată. Joi, un purtător de cuvînt 
de la centrul de cercetări spațiale din 
Pasadena (California) a declarat că „ba
teriile amplasate la bordul vehiculului 
spațial nu pot asigura energia electrică 
necesară îndeplinirii programului sta
bilit". Aceasta înseamnă că „Surve- 
yor-2“ nu va mai putea aseleniza lin, ci 
se va prăbuși pe suprafața Lunii.

■B OUAGADOGOU, Ministerul de Inter- 
““ ne din Volta Superioară a anunțat 
că „toate activitățile, politice, cum ar fi 
reuniunile; congresele, stabilirea de con-

i

Amplul raport prezentat presiunilor economice in 
recent de președintele Me- probleme cu caracter po- 
xicului, Gustavo Dias Or- Iltic și contra presiunilor 

fața Congresului politice în probleme econo
mice".

Atenția observatorilor 
politici este captată nu de 
noutatea pozițiilor expri
mate, cît de afirmarea răs
picată a intențiilor guver
nului mexican de a acțio
na mai energic pentru e- 
xercitarea deplină a drep
turilor suverane ale Mexi
cului, potrivit intereselor 
naționale ale poporului 
mexican. In ansamblul 
tino-american, Mexicul 

prezidențial distinge printr-o serie 
caracteristici. E înainte 
toate o tară care, traver- 
sînd o lungă perioadă de 
zbucium, de numeroase vi
cisitudini ale istoriei, și-a 
conservat fizionomia na
țională integră, lucru- de 
care mexicanii se mîndresc. 
Prefacerile survenite în 
ultimele decenii situează 
Mexicul printre țările Ta li- 
no-americane care âu rea
lizat pași sensibili pe pia
nul dezvoltării economico- 
sociale. Dar de pe urma ne 
acestor transformări ma
sele populare nu au ajuns 
să beneficieze 
țial.

în raportul prezidențial 
se recunoaște 
prosperitate pentru unii și 
sărăcie pentru alții". Cu a- 
dăugirea că în cea de-a 
doua categorie intră cei 
mai multi.

Eforturile Mexicului de

daz, în 
național suscită un viu in
teres în cercurile politice 
latino-americane, fapt re
flectat pregnant de nume
roasele comentarii de pre
să.

Făcînd un bilanț al si
tuației din diferite sectoa
re de activitate, documen
tul amintit exprimă totoda
tă poziția de principiu a 
guvernului mexican față de 
principalele probleme in
terne și externe.

Raportul 
subliniază preocuparea de 
a accelera acumularea de 
capital național, care 
permită „ca dezvoltarea să 
se sprijine în primul rînd 
pe propriile noastre resur
se, pentru ca mecanismul 
financiar al țării să fie me- i 
xicanizat. Cei ce ar dori 
să deschidă porțile pentru 
investițiile .străine fără li
mită, uită cu voie sau fără 
voie că prin dezvoltarea 
noastră economică urmă- : 
rim să ne consolidăm cît ■ 
mai grabnic independența , 
națională... Afirmăm nece- ■ 
sitatea prezentei exclusive . 
a capitalului național în ' 
ramurile, .de bază, ale in
dustriei" — se spune în ra- : 
port.

In domeniul politicii ex
terne este reafirmată ade- . 
rența la principiile „nein
tervenției și autodetermi- : 
nării popoarelor, contra

la
se 
de 
de

să

tacte de ordin politic etc sînt interzise pe 
întreg teritoriul țării pînă la noi ordine".

■ BRUXELLES. După descoperirea pe 
teritoriul Franței a unui centru de 

recrutare a mercenarilor pentru Congo, 
ziarul belgian „Le Solr" relatează des
pre existenta tn Belgia a unei rețele ase
mănătoare. Se menționează că centrele 
de recrutare din Belgia finanțate de di
verse cercuri colonialiste par să aibă 
anumite legături cu tabăra de merce
nari descoperită tn Franța, fapt care a 
grăbit depistarea lor.

■| MOSCOVA. A fost dat publicității 
comunicatul ,cu . privire la vizita fă

cută în Uniunea Sovietică, la invitația

decît par-

că „există

a înving» subdezvoltare^, 
de a-și accelera progresul 
economlco-social sînt frîn- 
te în cel mai înalt grad 
de prezenta intereselor 
monopoliste străine. Deși o 
serie de sectoare sînt na
ționalizate, investițiile,» ;ă- 
ine dispun încă de liș, te
ren solid în ramuta mini
eră, în producția șl co
mercializarea produselor a- 
gricole de export, în spe
cial a bumbacului, în fa
brici, bănci etc. Capitalul 
străin în Mexic este apre
ciat la 15 miliarde de pe
sos (1 dolar «- 12,50 pesos), 
fiind vorba în. majoritate 
de capital nord-american. 
într-un raport al Camerei 
de Industrie a Mexicului 
se spune între altele că 
„puterea economică a ma
rilor monopoluri nord- 
americane constituie o se
rioasă amenințare pentru 
integritatea națiunii si 
pentru libertatea tării de 
a-și planifica propria sa 
dezvoltare economică" Este 
de înțeles, deci, preo- 
cupare’a guvernului de 
a reduce numărul și 
forța pîrghiilor prin care 
se exercită controlul 
străin. Lozinca „mexicani- 
zării" Mexicului este înain
te de toate o revendicare 
a păturilor majoritare, dar 
la care subscrie, minată 
de apărarea propriilor in
terese, si burghezia națio
nală.

în contrast însă cu spri
jinul intern fată de iniția
tivele guvernului, cercu
rile de afaceri străine 
și reprezentanții; lor dif 
sfera politică dau senii 

de vădită neliniște.
Raportul președintelui Di
as Ordaz reafirmă intenția 
guvernului de a continua 
o linie politică inspirată 
de interesele naționale sl 
multi observatori îl soco
tesc un răspuns indirect 
la presiunile externe meni
te să împiedice o astfel de 
orientare.

Vasile OROS

C.C. al P.C.U.S., de delegația Uniunii 
Social-democrate a muncitorilor și mici
lor agricultori din Finlanda (U.S.D.), 
condusă de A. Simonen, președintele 
uniunii.

f
CIUDAD DE MEXICO. Cunoscutul 
pictor moxican Siqueiros lucrează în 

prezent la „Istârla omenirii", operă de 
proporții gigantice, destinată să împodo
bească o clădire din Cuernavaca, în a- 
proplere de Ciudad de Mexico. Pictura, 
eu o suprafață totală de 6 400 mp, este 
realizată pe. panouri din azbest șl ci
ment.
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