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Uzina de

La Săvinești, alături de uzina 
de fire și fibre sintetice, care pro
duce anual materie primă pentru 
țcîteva milioane de metri pătrați 
de țesături, s-a înălțat o nouă u- 
nitate a industriei noastre petro
chimice : Uzina de fire sintetice 
Relon II. Cu un an și jumătate în 
urmă, noile construcții de pe plat
forma industrială a Săvineștiului 
puteau ii văzute doar in miniatu
ră, pe machetă. Constructorii și 
montorii au realizat aici adevăra
te recorduri. Două exemple sint 
grăitoare în această direcție: lu
brica de prelucrare a firelor, a 
cărei hală principală măsoară 
peste 10 000 mp, a fost înălțată 
in numai 7 luni, iar montarea în 
aer liber a utilajelor instalației de 
lactamă s-a terminat in 3 săptă- 
mini.
(j Uzina Relon II este formată 
qin 3 obiective mari — fabrica de 
lactamă, cea de polimerizare-iilare 
și fabrica de prelucrare a lirelor, 
cunoscută aici sub denumirea de 
„Textil". Clădirea cea mai impu
nătoare este a fabricii de capro- 
lactamă. In cele 7 secții ale 
acesteia se vor produce anual 
5 000 tone de caprolactamă (mate
rie primă pentru fabricarea firelor 
sintetice), de două ori și jumăta
te mai mult decit produce uzina 
Relon 1. Mașinile și instalațiile 
montate aici, ca de altfel în întrea
ga uzină, sint dintre cele mai mo
derne, de mare productivitate.

Și acum citeva amănunte des
pre a doua fabrică a uzinei Relon 
II, cea de polimerizare-filare. Pro
ducția ei înlocuiește bumbacul de 
pe mii de hectare și „munca" cî- 
torva miliarde de viermi de mă
tase. In fiecare an aici se vor pro
duce 980 tone de fire lip mătase și 
950 tone fire cord necesare tabri- 
cării anvelopelor. Tot aici se vor 
fabrica însemnate cantități de mă
tase tehnică, precum și sulfat de 
amoniu, important ingrășămint 
~pentru agricultură. Și această fa
brică depășește cu mult în capa
citate pe cea existentă.

Produsul finit se va realiza in 
hala fabricii de prelucrare a fire
lor. Flaiere, mașini de filat și de 
etirat fire 
fi intilnite 
tilăi -- le 
Ion II.

Pentru deservirea noii uzine au 
fost construite și alte obiective. 
Constructorii și montorii au dat 
pină acum în exploatare atelierul 
de mecanică și electricitate. In 
prezent se lucrează la noul pavi
lion administrativ și la cantină, la 
sursa de alimerilare cu apă in
dustrială și potabilă a uzinei.

Nu peste multă vreme, uzina 
chimică Relon li va transforma 
fenolul in fire artificiale necesare 
industriei noastre textile.

— utilaje care nu pot 
decit in industria tex- 

găsești și la uzina Re

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

Miercuri 19 octombrie 1966

Pentru sporirea productivității muncii și executarea unor 
lucrări de bună calitate, la uzina „Vulcan" din Capitală 
s-a construit un dispozitiv pentru sudură automată ,în Tj 
la recipient cu diametru mare. In fotografie : cu acest 
dispozitiv se execută unrtronson pentru conducta termo- 

i centralei iBorzești
Foto : M. Andreescu
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Ar fi bine să se publice și nomenclatoarele

de profesii pe grupe, corespunzător 1,

condițiilor de muncă
Hotărîrea Comitetului Central și 

proiectul de lege privind acorda
rea pensiilor de asigurări sociale 
de stat și a pensiei suplimentare 
sînt citite, analizate, discutate și 
comentate azi de fiecare — nu nu
mai de pensionari sau pensiona- 
bili. Toți văd în aceste documente

o nouă expresie a grijii pentru 
om, specifică orînduirii noastre.

Din 1938 sînt inginer constructor 
de silozuri și lucrez, de fapt, pe a- 
celași profil, fără a-mi schimba lo
cul de muncă. Noul proiect de lege 
avantajează continuitatea în mun
că, iar în cazul meu, aceasta se va

■ h ț.’l

DEZBATEREA PROIECTULUI

Primim la redacție scrisori prin care oameni 
de cele mai diferite profesiuni, din toate regiu
nile țării, își exprimă caldele sentimente de sa
tisfacție și recunoștință cu care au primit Hotă- 
rîrea C.C. al P.C.R., Proiectul legii privind acor
darea pensiilor sociale de stat și a pensiei supli
mentare. Subliniind caracterul profund umanist 

acestor documente — expresie a grijii față 
om ce caracterizează orînduirea noastră — cei 
ne scriu își manifestă deplina aprobare față 
ansamblul măsurilor prevăzute spre a asigura 

celor ajunși la vîrsta părului cărunt și a bineme
ritatei odihne o bătrînețe senină, lipsită de griji.

Totodată, răspunzînd hotărîrii luate de ple
nara Comitetului Central de a se supune Proiec
tul de lege dezbaterii maselor largi de oameni 
ai muncii, precum și invitației făcute prin co
loanele ziarului nostru în această direcție, unii 
cititori fac propuneri și sugestii, în legătură cu 
unele prevederi ale acestui document.

Publicăm mai jos cîteva scrisori primite de la 
oamenii muncii conținînd întrebări, solicitări de 
lămuriri, precum și sugestii referitoare la anumi
te prevederi și formulări ale Proiectului de 
lege.

LEGII PENSIILOR
Se cer precizate norme
și pentru întocmirea 
dosarelor de pensii

Ca șl tuturor celor 
care au muncit o via
tă întreagă și astăzi 
sînt pensionari, mi-a 
mers drept la inimă 
Hotărîrea Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân cu privire la 
majorarea pensiilor. 
Această Hotărîre pu
ne, încă o dată, în lu
mină de cît preț se 
bucură la noi munca, 
cît de mare este 
la noi grija partidu
lui și guvernului pen
tru oamenii care, ani 
în șir, au pus umărul 
la construcția socia
lismului și care a- 
cum, la vîrsta pen
siei, merită să aibă

ce duce un trai li-cu
niștit, lipsit de griji.

Am lucrat 42 de 
ani la calea ferată. 
Adeseori mă gîn- 
deam, încă tînăr 
fiind, ce voi face la 
bătrînețe, mai cu 
seamă că am cunos
cut zeci de ceferiști 
care, după o viață 
de muncă, ajungeau 
la bătrînețe să nu 
mai aibă ce îmbră
ca și ce mînca. O 
dată cu instaurarea 
puterii populare, am 
reușit nu numai să 
trăiesc tot mai bine, 
dar din munca mea 
am putut să-mi cresc 
copiii în condiții 
bune, să-i întrețin la 
școală șt, pe lingă

toate, să-mi zidesc o 
casă în care în pre
zent îmi petrec bătrî- 
nețele. Sporul de 
pensie pe care îl voi 
primi vine să îmbu
nătățească trăirea 
anilor bătrînetii.

Citind cu deosebi
tă atenție proiectul 
de leqe apărut în 
ziare, m-am qîndit să 
fac o propunere în 
legătură cu o proble
mă care, socot eu, ar 
merita mai multă a- 
tenție.
Gheorghe OLTEANU 
pensionar ceferist, 
Craiova

(Continuare 
în pag. a II-a)

REZONANȚA
CONTROLULUI

prin eliminarea lipsurilor, contro
lul obșiesc să devină mai cuprin
zător, mai reprezentativ, să inter
vină mai prompt, mai eficace, mai 
combativ și mai calificat in dome- 

nitare și în stațiunile balneo-.cli- niul deservirii publice ?
în acest sens, se desprind cîteva 

aspecte, de ordin principial, care 
necesită a fi dezbătute. O seamă 
de.deficiente izvorăsc dacă nu din 
subaprecierea, dar în orice caz 
din înțelegerea limitată a contro
lului obștesc. Sînt comitete sindi
cale și chiar consilii locale ale 
sindicatelor care consideră orga- 

. nizarea și îndrumarea controlului 
obștesc ca o sarcină oarecare, „o 
sarcină printre altele", de care e 
nevoie să se ocupe de cîteva ori pe 
an, cu prilejul alcătuirii echipelor 
de control obștesc sau a analizei

beneficia de încă un spor 
la sută din salariu pentru 
an lucrat în plus față de 
necesari. Cu sporurile a- 
pensia mea se va ridica

exprima într-un spor la pensie de 
zece la sută. Acesta va fi numai 
unul din sporurile de care mă voi 
bucura. Contribuind cu doi la sută 
din salariul tarifar lunar de înca
drare în timpul celor opt ani care 
mă despart de vîrsta de pensio
nare, voi beneficia de un adaos 
de zece la sută dîn salariu sub for
ma- pensiei suplimentare. Intrucît 
la vîrsta pensionării voi avea 35 de 
ani de activitate în cîmpul mun
cii, voi 
de unu 
fiecare 
cei 25 
mintite,
aproape la nivelul salariului ac
tual.

Noul proiect de lege, bine și în 
amănunt gîndit, creează posibili
tatea pensionării fiecărui om, la 
vîrsta respectivă, în mod judicios, 
în raport cu anii de muncă și con
dițiile în care a lucrat, în așa fel 
îneît eforturile deosebite să fie răs
plătite în mod corespunzător. Aș 
avea, totuși, de făcut o sugestie 
privind clariiicarea unei probleme. 
Ținînd seama că în anumite uni
tăți există salariați ce se încadrea
ză în toate cele trei grupe, cum 
sînt, de pildă, și în rîndul perso
nalului de deservire de la. silozu
rile Comitetului de stat pentru va
lorificarea produselor agricole, ar 
fi bine ca publicarea legii, în 
forma ei definitivă, să fie în
soțită de tabele, care să ușureze 
astfel fiecărui salariat să-și cal
culeze singur pensia ce o va 
primi. Intrucît, noul document este 
și un puternic stimulent în muncă — 
fiecare om al muncii căpătînd po
sibilitatea de a-și influența nive
lul pensiei viitoare — poate că ar 
fi bine să fie larg cunoscute no
menclatoarele locurilor de muncă 
ce vor ti încadrate în fiecare gru
pă corespunzătoare condițiilor de 
muncă.

ing. Alexandru VASILESCU
CSVPA București ■

Valoare si modestie
9

Cifrele sînt edificatoare în pri
vința caracterului, cuprinzător,.larg, 
democratic, al controlului obștesc 
în țara noastră. In prezent, numai 
în unitățile comerjciqle, medico-s.a-

__ „12..
materice activează aproape . 12 500 
de echipe de control obștesc cu 
peste 65 000 de membri.. Aceștia 
sînt oameni ai muncii, salariați.din 
întreprinderi, tineri, femei gospo
dine, care, ■ animați, de dorința de 
a fi utili societății, dedică din 
timpul lor liber cîteva ore pe săp- 
tămînă pentru a contribui la îmbu
nătățirea unor sectoare ale deser
virii, atît de solicitate de cetățeni. 
Astfel se realizează, în activitatea 
curentă, do fiepare zi, participarea 
maselor la rezolvarea treburilor- 
obștești, formarea unei- opinii pu- . 
blice conștiente, orientate spre a-, . muncii lor. Dezinteresul organiza- 
părarea intereselor de ■ bază ale .
societății. ,

Dar, ca și oricare altă instituție 
democratică, pentru a-și îndeplini 
menirea, controlu) obștesc, trebuie . 
să fie viabil, eficient, să . aibă- o cut ca, în. orașul Brașov, de pildă,
larqă rezonanță îh viața socială a membrii echipelor de control să fie .
tării.-.De aici rezulță și preocupa- desemnați, din birou, pe bază de
rea mereu actuală, al cărei inter- tabele, fără să se țină seama dacă’
preț se face articolul de față, cu aceste echipe aveau condiții reale
privire la perfecționarea activității de a se întruni și de a conlucra ?
controlului obștesc. Cu alte cuyin- Tot ca urmare a unei astfel
te : ce trebuie întreprins, ce anume 
pîrghii trebuie acționate pentru ca,

toric se însoțește cu dezinteresul 
pentru conținutul însăși al muncii, 
pentru îndrumarea calificată, dife- 

. rențiată, a echipelor. Ce altceva 
decît o asemenea mentalitate a fă-

IN UĂ

l de 
, mentalități, consiliile locaie din 

Focșani șj Făurei au instruit echi-

PERFECTIONAREA

A SISTEMULUI
Creșterea amplorii și complexității 

problemelor pe care le ridică dezvolta
rea economiei în perioada cincinalului, 
perfecționarea continuă a întregii activi
tăți de producție și de conducere a în
treprinderilor solicită, printre altele, în 
mod imperios îmbunătățirea sistemului 
informațional economic actual, valorifi
carea cit mai eficientă a bogatului ma
terial cifric și faptic furnizat de evidența 
contabilă, statistică și tehnico-operativă. 
Aceasta presupune, pe de o parte, să se 
organizeze în mod rațional, științific, flu
xul de informații economice pentru în
treaga activitate a întreprinderilor, a ra
murilor economice. Pe de altă parte, este 
deosebit de important să fie sporită ope
rativitatea în prelucrarea și sintetizarea 
datelor evidenței economice, pentru a 
se cunoaște în orice moment tabloul 
exact al rezultatelor economico-iinancia- 
re și a se interveni prompt in luarea ho-

tărîrilor de către conducerile întreprin
derilor și ministerelor.

Privind sub aceste aspecte perfectiona
rea sistemului informational economic, 
in mod firesc se pun cîteva întrebări : 
Corespunde sistemul actual de informare 
economică cerințelor conducerii compe
tente, în cunoștință de cauză, a activită
ții economice a întreprinderilor ? Este 
fluxul informațional raționai organizat, 
cuprinde el toate elementele necesare 
cunoașterii Ia timpul oportun a situației 
reale dintr-o întreprindere sau dintr-o 
ramură de producție ? Ce ar trebui făcut 
pentru mărirea operativității și eficienței 
evidenței, a puterii ei de pătrundere, de 
diagnosticare a fenomenelor economice ?

în pagina a lll-a redăm anumite puncte de vedere și propuneri 
în legătură cu problemele aduse în discuție.

pele de control în pripă. Consecin
țele acestor lipsuri se transmit în 
lanț. Controalele efectuate pe te
ren sînt superficiale, pripite, mani- 
festînd acele simptome, nu o dată 
combătute, ale formalismului, care 

-diminuează randamentul acțiunilor 
întreprinse.

Or, sarcina de a efectua contro
lul obștesc, ca o largă activitate 
cu caracter preventiv și educativ, 
trebuie să constituie o preocupare 
de ordin major a sindicatelor, în- 
trucît prin îndeplinirea ei exem
plară se asigură apărarea unor 

. drepturi și interese de bază ale ce
lor ce muncesc. Aceasta e o sarci
nă permanentă, ce nu se poate re
zolva sporadic, la anumite date 
calendaristice, nu poate fi conside
rată o „campanie", ci necesită o 
preocupare atentă, începînd cu 
alegerea în echipe a oamenilor 
corespunzători și pînă la instruirea 
și îndrumarea lor competentă, sis
tematică. Ce eficiență pot avea 
controalele sporadice — efectuate 
o dată într-un semestru la o uni
tate comercială sau sanitară — 
așa cum se întîmplă, cîteodată, în 
regiunile Bacău, Ploiești sau Ar
geș ? Tot aici există unități care 
n-au fost vizitate niciodată în 
cursul acestui an de vreo echipă 
de control.

O deosebită importanță pen
tru realizarea unei înalte efi
ciența prezintă orientarea contro
lului către aspectele esențiale ale 
deservirii, care pot fi îmbunătățite 
prin intervenția lor. Și în această 
privință se manifestă serioase de
ficiențe. Multe echipe de control 
obștesc, chiar în orașul București, 
de pildă, neglijează să semnaleze 
lipsurile în comportarea vânzători
lor față de clienți sau în organi
zarea bunei deserviri a magazi
nelor. Or, tocmai semnalarea unor 
asemenea fenomene negative prin 
controale inopinate, pentru a su
gera măsuri de perfecționare a de
servirii și educării personalului — 
constituie una din atribuțiile lor de 
seamă. Pentru a-si spori autorita
tea și influenta în rîndurile mase
lor de cumpărători, echipele de 
control obștesc trebuie să se 
facă ecoul sesizărilor celor mai 
frecvente. Și în acest sens o 
seamă de atitudini negative sau 
de-a dreptul reprobabile — în
cepînd cu impolitețea si
sa de igienă si pînă la să- 
vîrșirea unor grave abateri, cum 
ar fi vînzarea cu saprapret, luarea 
de mită etc. — trebuie semnalate, 
mai mult chiar, denunțate pe loc în 
fața opiniei publice Acționînd ast
fel, activitatea echipelor de control 
capăiă mai multă combativitate, 
sporește rolul lor mobilizator în 
formarea unei atitudini intransigen
te, pentru combaterea necinstei, 
incorectitudinii, neglijenței și a al
tor racile, străine moralei noastre, 
care încă mai frînează bunul mers 
al sectoarelor de deservire.

Vasile NICOROVICI

Oamenii de statură epo
cală nu sînt niște semizei 
baricadați în propria lor le» 
gendă, de care nu ne pu
tem apropia decît prin te
lescop, ci, asemeni unor 
fîntîni adînci, ei își apro
pie izvorul de buza oricui 
și-aruncă ciutura. Există 
prejudecata că asemenea 
oameni au ajuns atît de 
departe față de omul obiș
nuit, îneît exemplul lor este 
mai degrabă o posibilitate 
abstractă, decît o cale de 
urmat, o invitație la acțiu
ne. Obstrucția sună cam 
așa : „Acela era un geniu, 
o mare personalitate I... Pot 
eu să mă compar cu el ?... 
Nu-mi cere mie să fac ceea 
ce...*. Din aproape în a- 
proape, scăzînd pretențiile 
de la geniu la personali
tate, de la personalitate la 
merituosul profesionist, res
pectivul ajunge să nu se 
mai „compare” decît cu el 
însuși, proiesfînd suficient : 
„atîta pot, afîfa fac". Ca și 
cum a” exista, dinainte fi
xată, o limită a perfectibili
tății fiecăruia dintre noi ; 
ca și cum n-am simțit după 
fiecare efort împlinit cum 
creștem cu o gradație sen
sibilă doar cît o bătaie de 
puls, dar de-ajuns de pre
zentă ca 
progresia.

Această funcție propul
soare o

de Dan NASTA

prin exemplul eroilor săi ; o 
împlinesc creatorii din do
menii variate, făuritorii isto
riei sau eroii faptelor de 
fiecare zi.

L-am cunoscut pe George 
Enescu direct, în cîteva îm-

pefate rînduri, triumful ca
pitalelor lumii, George E- 
nescu făcea muzică pentru 
studenți și amatori în Casa 
însăși a educației muzicale. 
Numai cine-și poate imagi
na ospitalitatea sărăcăcioa-

lip-

(Continuare în pag. a 11-a)

OPINII

prejurări pe deplin grăitoa
re. Prin anii '40 au avut loc 
într-una din sălile vechiului 
Conservator din str. Brezo- 
ianu, audițiile mai multor 
cicluri de cuartete ale lui 
Beethoven, inițiate și con
duse de maestru. Pupitrele 
erau așezate pe o modestă 
estradă de lemn ce se afla 
într-unul din capetele ca- 
meiei (un fost salon de re
cepție al unei case bo
ierești), unde se desfășurau 
obișnuit cursurile de Dramă 
și Comedie. Auditoriul se 
înghesuia pe cele cîteva 
bănci ale clasei la care se 
mai adăugaseră scaune a- 
dunafe de prin alte încă
peri și... locuri în picioare. 
După ce cunoscuse, în re-

să a cadrului, subliniată de 
falsa și vetusta bogăție a 
șfucaturilor și lambriurilor, 
freamătul neprotocolar, dar 
respectuos, al participanfi- 
lor și fervoarea interprefi- 
lor, scăldați în lumina pa
tetică a chipului lui George 
Enescu tălăzuind deasupra 
viorii, poate înțelege dem
nitatea, modestia, smerenia 
și simplitatea cuceritoare cu 
care Enescu împărțea tutu
rora fructul muzical.

In vara anului '44, prin 
iulie, cred, am asistat la cel 
mai copleșitor eveniment 
muzical din cîte mi-au 
hărăzite. La Sinaia, în 
sa de pe Cumpătul, în 
a vreo 30 de persoane 
pîndite în două camere

municante, compozitorul a- 
șezaf la pian, cu spatele la 
noi, a executat întreaga par
titură a operei „Oedip", su
plinind efectele de suflători, 
vînful, păsările etc. prin 
improvizații vocale și cîn- 
fînd toate intervențiile so
listice și corale ; între timp 
indica intrările personajelor 
și lămurea înfîmplările. La 
mijlocul acestei ședințe de 
„magie muzicală", cum o 
caracteriza unul dintre par
ticipant, pianistul s-a oprit, 
s-a întors spre noi, în pi
cioare, rezemîndu-se ușor 
de pian și iradiind ca după 
o baie de seninătate, ne-a 
spus cu indicibil farmec în 
glas și grijă curtenitoare : 
„Cine a obosit să nu se 
simtă obligat să asculte mai 
departe..., poate să-și 'a 
haina de la vestiar...”. Enes
cu își apăra auditorii de e- 
ventuala siluire a unei par
ticipări protocolare. Nici un 
gînd ascuns, nici o falsă su
perioritate nu se putea în
trezări în vorbele omului 
care se gîndea la oboseala 
noastră, uitînd că noi nu 
făceam decît să contemplăm 
floarea tainicului și adîncu- 
lui efort pe care el îl de
pusese.

împlinește arta,
(Continuare 
în pag. a IV-a)

să ne confirme

VIAȚA DE PARTID

Orez și singeRolul activității

sanitar llie PURCARU/J

Reportaj ^lăȘjrimisnl „Scînteii 
în R. D, Vietnam

50 de bani, 
prețul demnității
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I
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IS Victor Babes—
9

un mare 
savant patriot

CRONICA TEATRALĂ

„Moartea 
lui Danton"

Nimic- mai spectaculos decît cîm- 
pia vietnameză, în aceste zile, din 
preajma recoltărilor. Toată țara e o 
vastă orezărie, o mare strălucind în lu
mină ca pînza unui tablou vernisat. 
Un desen delicat pe mătase, întins 
între munți și coasta oceanului, rit
mat de pilcuri de banani și coco- 
tieri ; un desen viu, în continuă miș
care, în care argintul canalelor 
irigație desparte culorile, creează 
la o clipă la alta logodne noi 
nuanțe și tonuri.

Tn curînd va începe culesul, 
menii vor strînge în hambare 
colta, cea de-a doua recoltă de orez 
a acestui an, pe care specialiștii o 
socotesc drept cea mai bogată din 
ultimele 6 sezoane.

Și totuși, niciodată, poate, în a- 
ceste ultime sezoane, cîmpia vietna
meză n-a fost atît de amenințată, 
lupta pentru salvarea recoltei atît de

de 
de 
de

oa-
re-

înverșunată, de aspră. In repetate 
rînduri, avioanele S.U.A. au încercat 
să pîrjolească această cîmpie, brăz- 
dînd-o cu baraje de foc ce urmăresc 
arterele principale, vitale, nervurile 
prin care circulă seva și viața: di
guri ce protejează de inundații sute 
de mii de hectare, lucrări hidraulice, 
rețele de irigații etc. Primele bom
bardamente asupra digurilor s-au 
săvîrșit, anul acesta, în toiul sezonu
lui inundațiilor, în zile cînd nivelul 
apelor (cazul tronsoanelor de diguri 
din sistemul Fluviului Roșu, de pildă) 
se ridica la circa 2 metri deasupra 
orezăriilor. Recent, aceste bombar
damente au fost reluate cu o nouă 
intensitate, vizînd cîmpiile din pro
vincii ca Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh, Quang Binh, aflate în plin 
ciclu al coacerii plantelor. In august

(Continuare în pag. a V-a) ■
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DOMENIUL SANITAR
Cultivarea în rîndurile cadrelor 

medico-sanitare a conștiinței nobilei 
lor misiuni sociale, a trăsăturilor 
etice de care e indisolubil legată 
exercitarea profesiunii lor constituie 
principala îndatorire a organizațiilor 
de bază din sectorul sanitar. Am 
vizitat recent cîteva unități medico-1 
sanitare din raionul Ploiești. Cum 
își îndeplinesc această îndatorire or
ganizațiile de partid de aici ?

La Spitalul de hepatită epidemică 
din Pucheni organizația de bază a 
imprimat întregului colectiv un spi
rit de muncă plină de pasiune și dă
ruire, de atenție și solicitudine față 
de bolnavii La aceasta a contribuit 
în bună măsură exemplul personal 
al comuniștilor, ilustrat de activita
tea secretarei organizației de bază, 
dr. Maria Drăgulinescu, și a' altor 
membri de partid. Biroul organiza
ției de bază, are permanent in cen
trul preocupărilor aspectele majo
re ale muncii de partid în adună
rile generale ale comuniștilor sînt 
dezbătute probleme legate de etica 
medicală, perfecționarea1 'pregătirii 
profesionale, intensificarea muncii 
de educație sanitară. „Eficacitatea 
muncii de partid în această unitate 
medicală — ne spunea tov. Ion Pa- 
raschiv, secretar al Comitetului ra
ional de partid Ploiești — este ilus
trată de scrisorile de mulțumire tri
mise de cei însănătoșiți, de absen
ța oricăror reclamații, de stima cu 
care este înconjurat cdrpul medicp- 
sanitar de către:săteni".-
.Ce bine ar fi dacă lucrurile s-ar 

petrece pretutindeni în felul acesta I 
Din păcate, .însă, la Preventoriul 
Ț.B.C. Tătărăî, policlinica raională, 
spitalul de la Uzina de îngrășămin
te chimice Valea Călugărească dăi
nuie de mult timp o serie de defi
ciente, fără ca organizațiile de par
tid să-și facă simțită prezența în 
vreun fel.

La Spitalul de la Valea Călugă
rească toti medicii sînt navetiști — 
pleacă înainte ca muncitorii din 
schimbul I să fi terminat lucrul și 
vin la dispensar după ora de intrare 
în schimb. Așadar, spre a fi con
sultați, oamenii sînt nevoiți să pă
răsească locul de muncă. Oare nu 
s-ar putea stabili un orar de con
sultații care să țină seama și de 
nevoile pacientilor ? De altfel, aci 
nu șe efectuează controlul medical 
periodic, medicii sau asistenții nu 
vin prin secții, ateliere, la cantină 
spre a acționa pe linia educației 
sanitare. Lucruri asemănătoare pot 
fi întîlnite la Spitalul de întreprin
dere- din Plopeni. La policlinica raio
nală Ploiești, vezi pe culoare oa
meni -veniți din sate încă din zorii 
zilei, dar care pleacă fără a ajunge 
să fie consultați. Unii medici sînt 
repartizați temporar la alte unități, 
fără a li se fi stabilit înlocuitor. Cu
rățenia lasă de dorit. Și totuși, or
ganizațiile de partid de aici n-au 
întreprins nimic spre a pune capăt 
acestor stări de lucruri. Comitetul 
de partid de la Uzina de îngrășă
minte chimiae Valea Călugărească 
nu a analizat de cîțiva ani activita
tea spitalului! întreprinderii. „Noi 
ne-am ocupat de realizarea indicato
rilor de plan" —- caută o explicație 
Vasile Oprescu^ locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid. Desigur, a- 
ceasta e foarte bine, dar sănătatea, 
viata oamenilor este un element 
cundar ?

Tovarășul Nicolae Dărășteaiiu, 
tivist al Comitetului regional
partid Ploiești, și-a exprimat păre
rea că activitatea slabă a unor or
ganizații' din unitățile sanitare, prin
tre care aceea de la Spitalul unifi
cat din. Urlați, caracterizată 
preocupări minore și slabă 
gență, s-ar datora faptului 
secretarul 
ar fi

Eăte evident că asemenea stări de 
lucruri nu ar fi trebuit să treacă ne
observate de comitetul raional de 
partid. Și totuși așa s-a întîmplat. 
Tov. Nicolae Uță, prim-secretar al 
comitetului raional, a confirmat că 
in ultimii doi ani nu a fost analizat 
în nici o plenară a comitetului sau 
ședință de birou vreun aspect al de
servirii medico-sanitare a populației. 
La ședințele — extrem de rare de 
altfel — în care Comitetul executiv 
al sfatului popular raional a anali
zat activitatea Secțiunii Sănătate n-a 
participat nici un reprezentant al co
mitetului raional de partid. Oricî.t 
ar părea de ciudat, această stare de

VIAȚA 
DE PARTID

inertie n-a fost clintită nici după ce 
un colectiv al Comitetului regional 
Ploiești al P.C.R. a constatat cu 
cîtgva luni în urmă deficiențe se
rioase în acțiunea de ocrotire a ma
mei și copilului în comunele raio
nului.

Cu totul nesatisfăcător se desfă
șoară și învățămîntul de partid al 
cadrelor sanitare. Anul trecut, me
dicii din spitale au fost îndrumați să 
urmeze... cursurile serale cu temati
că din întreprinderi. Să fie însuși
rea problemelor legate de organiza
rea științifică a producției și renta
bilitatea întreprinderilor cel mai bun 
mijloc de ridicare a nivelului poli
tico-ideologic al cadrelor medicale ?

De altfel, nici medicii din circum
scripțiile sătești care au studiat pe 
lîngă cabinetul raional de partid, nu 
au participat la seminarii sau expu
neri pe teme apropiate profesiunii 
lor.

La toate acestea se adaugă lipsa 
unei acțiuni sistematice, perseveren
te, pentru întărirea organizațiilor de 

, partid din unitățile sanitare. Deși în 
rîndurile cadrelor medico-sanitare 
din raion activează numeroși tova
răși pretuiti pentru pregătirea lor 
profesională și politică, pentru spi
ritul de răspundere cetățenească și 
devotamentul cu care muncesc, în 
ultimii doi ani comitetul raional a 
confirmat'primirea în partid doar a... 
8 medici și a unei asistente medi
cale. Să fie de mirare, în aceste con-: 
diții, că unele organizații de bâză,., 
slabe din punct de vedere numeric, 
cuprind cu greu multitudinea și 
complexitatea sarcinilor ce le revin?

Plenara Comitetului regional Plo
iești al P.C.R. a dezbătut nu de mult 
sarcinile ce revin organelor de par- 
lid și de stat în îmbunătățirea asis-, 
teșitei medico-sanitare a populației. 
Din cele constatate în raionul Plo
iești reiese însă că măsurile stabili
te cu acest prilej sînt aplicate în 
ritm de melc.

Partidul nostru acordă o mare 
importanță asistentei medicale a- 
cordate populației. Este de aș
teptat ca și Comitetul raio
nal de partid Ploiești să ia măsuri 
eficiente (și să. le ducă pînă la ca
păt), pentru ca munca de partid din 
acest important, sector de activitate 
să înceteze de a fi privită ca „cenu
șăreasă."

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

se-

ac- 
de

datora I 
organizației 

un cadru sanitar 
pregătire și autoritate, 
ce în rîndurile membrilor 
sînt medici apreciați, oameni corn- j 
bativi și cu Spirit organizatoric, care ] 
ar fi putut îndeplini, în bune con- , 
diții, această sarcină. Zicala „omul 
sfințește locul" e confirmată de I 
compararea activității biroului orga- i 
nizației de bază de la Spitalul Urlați 
cu acela din Puchenl.

Desigur, de asemenea observații I 
ar trebui să se tină seama la apro- | 
piatele adunări de alegeri în organi- , 
zațiile de bază. Faptele arată că sla
ba activitate a organizațiilor de I 
bază dintr-un șir de unități sanitare I 
se dătorește în bună măsură nive
lului îndrumării 16r de către comite
tul raional de partid. Or, este evi- I 
derit că ele se află în situația unor | 
copii vitregi, lăsați să se descurce-, 
cum or ști. Sînt organizații de bază 
din spitale la care instructorii teri- I 
toriali nu vin cu lunile. De patru l 
ani nici un activist al comitetului 
raional de partid nu a. trecut pe la 
policlinica raională. „Întîmpinăm 
mari greutăți organizatorice, ne 
spune.dr. Aurejiu Zelinschi, directo
rul policlinicii. Deși funcționează de 
ani de zile; • policlinica nu 'ăre de 
fapt... certificat de naștere, persona
lul ei apartinînd și acum de altă 
unitate din 'paion. Secția sănătate a 
sfatului popular regional a cerut de 
mai țnulte ori NJinlsțerului Sănă
tății , și Prevederilor Sociale să 
aprobe înființarea ei ,■ 
nenumărați delegați, 
apoi... au venit alții; un du-te-vino 
de delegați, și rapoarte cafe nu știrb 
cînd va lua sfîrșit. Chiar în această 
sitijăți^ cred însă că s-ar fi putut 
găsi o formă organizatorică potrivită 
penfrti desfășurarea activității sindi
cale"^

prin 
exi- 

că 
de bază

cu slabă 
în timp 
de partid

au venit 
au plecat-,
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ARGEȘ

în cadrul comple
xului de măsuri pre
văzut de partid și 
guvern in scopul so
luționării'. numeroase- 

\lor probleme de or- 
[din social 
nimii se 
înființarea

ale țără- 
include și 

____ , —brutăriilor 
sătești. La Congresul ■ 
cooperativelor agrico
le, conducerea parti
dului a recomandat 
să se intensifice acțiu
nea de construire a 
brutăriilor de către 
cooperativele agrico
le de producție saw 
cooperativele de con-

i

S8S:

sum, astiel incit să e- 
xiste brutării in toate 
comunele.

Pină in prezent, în 
' 220 de . comune din 

regiunea Argeș si-âu 
înființat brutării. Tre- 

■cînd prin apropie
rea. lor simți mirosul 

1 îmbietor de '' pline 
proaspătă. La Stoică- 
nești, Coteana, Picior 
de Munte, Vișina, Câ- 
linești, Rotești, Teslui 
am discutat cu nume
roși cooperatori, care 

,și-au exprimat satis- 
' facția pentru această 
acțiune menitd'sâ con-

tribuie la satisfacerea 
necesarului lor de pli
ne. Printre numeroase
le avantaje pe care le 
prezintă, cetățenii ■ au 

• -arătat îcă ele fabri- 
de 

mai 
se 
să 

casă, 
de

ele 
să zilnic piine 
bună calitate, nu 

■pierd . timp să 
ducă' la moară, 
facă plinea în 
plus economia 
combustibil. Avantajul 
cel mai important — 
îndeosebi in familii 
numeroase — ii are 
gospodina : e scutită 
de. 6 muncă grea și 
obositoare. „Pentru

ap
■

■/’Șl

V’- ',

cei trei membri din fa
milia mea măcinam 
pe lună cite 80—90 kg 
grîu din care scoteam 

■ 40—50 kg făină — 
spunea cooperatorul 
Marin Rădoi din co
muna Răscăieți. Acum, 
prin înființarea brută
riei, este suficientă o 
jumătate din cantita
tea de grlu pe care o 
consumam înainte și 
avem și piine de bu
nă calitate". Iar coo
peratorul Constantin 
Calomfir din Teslui ne 
spunea: „La noi în co
mună este lipsă de

K

.A
:;W.

ji
*

w.
ra

lemne. încălzirea cup
toarelor constituia d 
mare problemă. Brută
ria folosește injectoa
re cu motorină, astfel 
avem o mare econo
mie".

Printre cele mai noi 
brutării din regiunea 
Argeș se numără cea, 
din comuna Mitrofani, 
raionul Drăgășani, ca
re a fost amenajată 
intr-un timp .toarte ■ 
scurt — o lună de 
zile. în același raion 
au mai fost înființate 
anul acesta .încă 20 
brutării. în diferite 
stadii de construcții 
sau amenajare se află 
25 brutării din raioa
nele Muscel și Slati
na. Cooperative agri
cole din Dobrești și 
Negrești, Hîrsești și 
Ciobani, Bradu de Sus 
și Bradu de Jos au a- 
menajat brutării cu 
forțe unite.

De la Uniunea
gională a cooperati
velor agricole de pro
ducție Argeș am a- 
flat și alte amănunte. 
Brutăriile se amena
jează în clădiri vechi, 
existente în comună, 
sau, acolo unde a- 
ceasta nu e cu putin
ță, se construiesc lo
caluri anume. Sînt fo
losite gospodărește di
ferite surse locale — 
cărămidă, var, pietriș, 
lemn de construcție. 
Pentru o brutărie in
stalată intr-o clădire 
veche s-au cheltuit 
50 000—60 000 lei, iar ■ 
pentru una nou con
struită în jurul sumei 
de 120 000 lei. Noile 
„fabrici" de piine să
tești dispun de săli de 
lucru bine amenajate,

re-
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La expoziția de afișe avînd drept temă protecția muncii, deschisă în sala clubului uzinelor Grivița 
Roșie din Capitală Foto : M. Ciocr
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50 de bani, prețul
Cum ați reacționat văzînd 

că un alt călător trece pe 
lîngă cutia de aufotaxare 
și-și ia biletul fără a-l plăti?

...Sîmbăfă, 8 octombrie, 
pe linia 35 au fost „vîndu- 
te" 49 652 bilete, dintre ca
re s-au achitat numai 39 616; 
în acea zi s-au efectuat, 
deci, peste 10 000 de călă
torii „gratuit" I

Pe urmele

unor scrisori

nepublicate

Introducerea sistemului de 
aufotaxare în rețeaua trans
portului în comun are ca 
scop, în primul rînd, ușura
rea deservirii populajiei. 
Totodată, dă posibilitatea 
folosirii unui număr din ce 
în ce mai mare de salariați 
ai I.T.B. în munci producti
ve, calificării lor în alte ra
muri ale economiei națio
nale. Punerea în aplicare a

principiului autofaxăril de
notă, în același timp, ridi
carea conștiinței cetățenești 
la rang de lege; lege ne
scrisă, dar prezentă pretu
tindeni și permanent.

De la introducerea în Ca
pitală a autotaxării au tre
cut aproape trei ani. La în
ceput experimental, apoi 
devenită practică de „se
rie", aceasta și-a cîștigat, în 
timp, un prestigiu bine me
ritat, astăzi fiind utilate cu 
„pușculițe" peste 400 de 
vehicule. Călătorul nu mai 
are impresia că taxatoarea 
s-a uitat nu știu cum la el, 
că n-a vrut să-i dea restul 
de 5 bani. Călătorul nu mai 
are dec.ît obligația de a 
avea 30, 40 sau respectiv 50 
de bani mărunțiș. Se urcă, 
introduce monedele, ia bi
letul și avansează spre ușa 
de coborîre. Simplu, econo
micos, fără nervi și proce
se de intenție, modern și 
civilizat.

Dar aceste „baze teoreti
ce" nu sînt verificate în to
talitate de practică. Un raid 
la anumite ore și pe diferite 
trasee a certificat exactitatea 
unor reclamații ale I.T.B. prin 
care se atrăgea atenția con
ducerilor cîtorva instituții 
să ia măsuri împotriva celor 
care „omit" să plătească bi-

îeful de călătorie. Spicuim 
dintr-o scrisoare : „Unii din 
salariați! dv. călătoresc în 
mod fraudulos, în special în 
vehiculele cu aufotaxare ; trolr dintre 
iau bilete fără să introducă 
costul respectiv".

lată ce se înfîmplă noap
tea, la ieșirea din schimbul 
II a salariaților uzinei 
„Semănătoarea”, în tramva
iele de pe linia 14: în
ghesuială de nedescris la 
vagonul-motor; numai cîți- 
va la remorcă. Explicația ? 
Remorca are taxator. Profi- 
fînd de aglomerație, cîțiva 
călători nu mai introduc ba
nii în cutie și se ser
vesc cu bilete. Unii sînt și 
foarte galantoni — iau cîte 
3—4 și chiar 5 bilete, îm- 
părțindu-le la prieteni și 
colegi... Situație similară, în
tre orele 22,30 și 23,30, cînd 

1 salariafii Fabricii de con
fecții și tricotaje București 
se urcă în tramvaiele și 
troleibuzele care duc spre 
centru. Aici, mulți nici nu 
se mai obosesc să-și ia bi
let. La un singur control au 
fost găsiți în neregulă peste 
15 călători.

La adresele nominalizate, 
trimise celor două întreprin
deri, conducerile au răspuns, 
după mai bine de o lună, 
că au fost luate măsuri: s-au

discutat cazurile respective hai (Calea Alexandriei 185), 
în ședințe de grupe sindica
le ș; li s-a atras atenția celor 
vinovațl. La un nou con-

neplatnici au -f| 
fosf identificați nu mâi pu
țin de 11 salariați ai uzinei 
„Semănătoarea", ceea ce 
denotă „eficacitatea" măsu
rilor luate.

Constantin Popa (Luterană 
. 20), Marin Pândele (Ghirlan
dei 53), Victoria Bucur (Ha
pul cu Jei 5), Octavia Au
rite (Vasile Cîrlova 12). 
Gheorghe Sfanciu. (Niță Eli- 
nescu 40), Dumitru Ălecu 
(Șos. Chifilei 137). Lista nu 
se termină aici.,.

ou

și alte implicații

Câțiva

contravenient

Săpfămîna trecută au fosf 
găsiți fără bilete de călăto
rie următorii (în paranteză 
adresa contravenienjilor) : 
Stela Teodorescu (Ronda 
33), Edgar Roșcu (St. Ștefan 
19), Traian Popescu (Silistrei 
6), Aurelian Modoran (Ra
portului 48), llie Antonache, 
(Leonfin Filipescu 5), Ion 
Constanîinescu (Morilor 24), 
Ion Grozea (St. llie 3), Ște
fan Chiricescu (Intr. Ber- 
ceni 4), Ion Timofte (Ura
nus 4), Ioana Militaru (loan 
Nițu 3), Constanța Istrătes- 
cu (Sirenelor 20), Virgil Ml-

cuptoare de cărămidă 
cu injectoare cu mo
torină și au o capa
citate de coacere de 
2,5—3 tone de pline 
în 24 ore. Ele au ma
gazii pentru maturiza
rea făinii;și păstrarea 
plinii, diferite anexe 
sociale, depozite de 
combustibil. Fabrica
rea plinii a fost Încre
dințată în multe locuri 
unor brutari pensio
nari din comunele res
pective, pe lingă care 
au fost puși să ajute 
și să învețe coopera
tori cu indeminare In 
această meserie. In a- 
celași timp au fost 
modernizate și adap
tate o serie de mori 
pentru obținerea de 
făină de calitate bună.

Și acum citeva pre
cizări cu privire la fe
lul în care își desfă
șoară activitatea bru
tăriile. Din griul ce li 
se cuvine pentru zile- 
le-muncă efectuate, 
cooperatorii predau o 
parte la brutărie. In 
schimb, ei primesc 
pentru fiecare kg de 
grlu un kg de piine. 
Cheltuielile de maci- 
niș și fabricația plinii 
se acoperă din valoa
rea tărițelor și altor 
reziduuri pe care coo
perativele ie folosesc 
la creșterea animale
lor. în zonele de deal 
și munte, unde se cul
tivă puține cereale, 
cooperativele sînt 
sprijinite să-și acope
re necesarul de grip 
prin schimb de pro
duse cu unitățile de 
la șes.

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"
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O seamă de alte deficiențe pro
vin din înțelegerea controlului ob
ștesc ca o activitate ce trebuie să 
se desfășoare numai la „nivelul 
magazinului", „la nivelul echipei". 
Desigur că intervenții imediate, o- 
perative, care să ducă la îmbună
tățirea deservirii întrro anume uni
tate comercială sînt cît se poate 
de necesare.

Totuși e nevoie ca în această 
privință sindicatele, sfaturile popu
lare,1 organizațiile comerciale să 
desfășoare o activitate mai largă, 
în sensul că sesizările echipelor 
de control să fie cunoscute temei
nic, analizate și pe această bază 
să se tragă concluzii de ordin mai 
general, urmate de măsuri pe plan 
local sau central, care să ducă la 
înlăturarea acelor deficiente care 
au o frecvență mai mare.

Una din cele mai grave racile 
constă în aceea că organizațiile 
comerciale hu iau măsurile ce se 
impun. O.R.V.R.L. Petroșeni, O.C.L. 
Produse industriale din Deva, unele 
organizații comerciale din Galați 
etc. și-au făcut obiceiul de a nu

răspunde măcar la sesizările ce li 
se adresează. Efectul rău al unei 
astfel de atitudini constă în de
mobilizarea controlorilor activi și 
cu inițiativă, care șe lovesc de 
zidul rece al indiferenței birocra
tice. Fără îndoială că asemenea 
atitudini se datoresc conducerilor 
organizațiilor comerciale și foru
rilor care le îndrumă — în. cadrul 
sfaturilor populare sau al mi
nisterelor de resort, Dar si
tuația s-ar îmbunătăți și dacă 
forurile sindicale, la rîndul lor, 
ar interveni activ, pe întrea
ga filieră și la toate nivelele 
ierarhice, înțelegînd prin controlul 
obștesc o acțiune largă, complexă, 
și în primul rînd eficace, dacă ele 
și-ar exercita cu exigență dreptul 
de control, deterrninînd din partea 
celor vizați măsurile de rigoare.

Din situațiile care ni se semna
lează rezultă că, în afara acestor 
chestiuni de principiu, mai există 
și o seamă de aspecte cu carac
ter special, care necesită soluții 
judicioase, adecvate. în acest sens 
se poate cita necesitatea unei 
munci mai stăruitoare duse de sin
dicate în rîndul personalului medi-

cal, pentru a-l antrena în echipele 
ce activează în unitățile sanitare 
și în stațiunile balneo-climaterice. 
Ar trebui solicitate mai des și in
spectoratele sanitare pentru luarea 
unor măsuri eficiente atunci cînd 
e vorba de nerespectarea normelor 
de igienă în magazine, unități de 
alimentație publică etc.

în atenția echipelor care acti
vează în rețeaua comercială tre
buie să st9a, mai ales în momentul 
de față, unitățile de desfacere a 
fructelor 
manifestă 
mai multe

Desigur 
furarea 
tuturor 
bui la
tei swmtrolului obștesc, la o pre 
zență a sa mai activă, mai eviden
tă, în viața noastră socială. Carac
terul său obștesc, îndreptat spre 
convingere și educare, corespunde 
evoluției societății noastre și justi
fică tendința extinderii sale și asu
pra altor domenii ale 
publice transportul 
deservirea în hoteluri, 
meșteșugărești etc

șl legumelor, unde 
defecțiuni serioase 
ori semnalate.
că sporirea și

se 
de

ală- 
tuturor eforturilor și a 
inițiativelor vor contri- 

îmbunătățirea eficien-

deservirii 
în. comun, 
în unitățile

Mulți dintre cei surprinși 
că iau bilete fără a le plăti 
explică : „Am uitat I". A- 
ceastă... amnezie este nu
mai parjială, pentru că ei 
nu uită să se asigure 
de bilet. Alții, în schimb, 
puși în fața evidenței, 
neagă pur și simplu, fap
tul că s-ar fi sustras de 
la o îndatorire cetățenească. 
Și., peniru a demonstra cît 
sînt de cinstiți încep să a- 
ducă,.. injurii celor care-și 
fac datoria, provocînd scan
dal. Găsiți fără bilet, cîțiva 
tineri de pe linia 52 au 
admonestat-o pe confroloa- 
rea Maria lotiiță, după ca
re au forțat ușile auto
buzului și au sărit din 
mers, fără a putea fi 
identificați. în marea majo
ritate a cazurilor, înșiși că
lătorii îi demască pe cei ca
re „fură azi un ou,..”, o- 
bligîndu-i să-și achite cos
tul transportului.

Consecințele și implicații
le generate de neplătifori 
sînt dintre cele mai diferi
te. Aceștia provoacă în pri
mul rînd pierderi zilnice de 
mii de lei I.T.B.-ului.. Or, 
I.T.B. este o întreprindere 
socialistă, ceea ce înseam
nă că prejudiciul este adus 
colectivității 1 Apoi, sînt 
destui cei care, făcîndu-și un 
obicei din „a trage pe sfoa
ră", așteaptă orele de vîrf, 
fiind primii care se arată 
indignați cînd este aglome
rație. Dacă sînt cumva de
pistați de către controlor, 
atunci dau vina pe I.T.B., care 
nu asigură un număr sporit 
de vehicule, Nu de puține 
ori ei incită la discuții, pro
ferează 
special 
cinstiți, 
de a 
același
buz cu ei, 
degradant a 
Stanciu, de 
confecții și 
rești, care a
tificată numai 
fost dusă la Secția 16 Mi
liție. Și toate acestea numai 
pentru că fusese găsită, fă
ră bilet de călătorie ; inju-

injurii, jignind în 
pe ceilalți călători 
care au „ghinionul" 

se fi
tramvai 

Un
oferit Dumitra 
la Fabrica de 

tricotaje Bucu- 
putut fi iden- 

după ce a

urcat în 
sau aufo- 

speclacol

rii, scandat pentru 50 de 
bani I

Un fenomen care înce
pe să se generalizeze este 
abandonarea legitimațiilor 
de serviciu. La I.T.B. sînt 
o mulțime de asemenea do
cumente, care stau neridica
te de săptămîni întregi. 
Cum au ajuns acolo ? Foar
te simplu ; găsiți fără bi
let, anumiți cetățeni refuză 
să plătească amenda și a- 
tunci dau... legitimația de 
serviciu. Trec zile și ni
meni nu se prezintă să le 
ridice. întrebarea firească 
este cum intră aceștia în în
treprinderile și instituțiile 
respective ? Ce rost mai au 
„carnetele" dacă nimeni nu 
le controlează la intrare ? 
Cum intră pe poarta Uzinei 
Metalurgice Bucureșfi-Ber- 
ceni muncitorul Neagu Pîz- 
vu ; sau funcționara Virgi
nia Nae de la întreprinde
rea de sorfaje ; sau funcțio
nara Maria Teodorescu de 
la M.F.A. ? Se vede treaba 
că la numeroase instituții, 
legitimațiile n-au nici o jus
tificare „internă", fiind bu
ne numai pentru a scăpa da 
amendă atunci cînd poseso
rul este prins fără bilet 
de călătorie în mijloacele 
de transport în comun. -Nu
mai de la „Semănătoarea” 
sînt la I.T.B. peste 10 le
gitimații și se știe că în- 
tr-o întreprindere de impor
tanță republicană nu se pă
trunde (sau nu ar trebui 
să se pătrundă) decît pe 
baza legitimației de; servi
ciu. La fel stau lucrurile și 
cu salariatele Evdochia Moi
se Dumitrescu și Florica Vi
dele de la Fabrica de con
fecții și tricotaje București.

Dar consecințele încercă
rilor de fraudă nu se o- 
presc aici. Vom mai aminti 
numai faptul că aproape 
zilnic sînt defectate cutiile 
de aufotaxare, prin Intro
ducerea unor obiecte meta
lice grele sau mai mari de
cît monedele.

lată cum procesul de mo
dernizare a mijloacelor de 
transport în comun este pe
riclitat de acțiunile unor 
indivizi certați cu morala 
socialistă. Nu 
ganele de 
I.T.B., ci chiar 
datoria să-i ia 
cei care lovesc în interesele 
colectivității. A privi pasiv 
la un rău-plafnic este ase
mănător cu a-i tăinui acte
le de fraudă. Se cere, în 
această direcție, sprijinul 
colectiv, opinia de masă a 
oamenilor cinstiți, pentru a 
putea fi izolați imediat cei 
ce-și vînd demnitatea pen
tru 50 de bani. Se impu
ne un ajutor mai activ 
din partea organelor de mi
liție și în general a tuturor 
forurilor de conducere din 
întreprinderi, care au da
toria- să sancționeze aba
terile de această natură.

cu
numai or- 

control ale 
cetățenii au 
de guler pe

Valentin HOSSU

Se cer precizate 

norme și pentru 

întocmirea 
dosarelor de pensii

(Urmare din pag. I)

La împlinirea vîrstei de 
pensie durează încă des
tul de mult pînă se 
încheie toată procedu
ra scriptică. Mai concret, 
dosarele de pensionare 
se întocmesc destul de 
greoi, ceea ce face să 1- 
rosim ore și zile pe la 
oficiile de asigurări so
ciale. De aceea, propun 
ca proiectul de lege să 
cuprindă și un paragraf 
în care să se stabileas
că normele precise de în
tocmire a actelor necesa

re pensionării. Acest lu
cru ar duce la lichidarea 
oricăror tendințe de bi
rocratism, de „purtare pe 
drumuri" ce se mai ma
nifestă încă din partea 
unor funcționari ai ofici
ilor de prevederi sociale. 
Astfel, noua lege va pu
tea fi aplicată corect, la 
timp, cu promptitudine și 
respect față de cei care 
o viață întreagă au mun
cit spre binele țării. Res
pect care, din luminoasa 
voință a partidului, stră
bate fiecare paragraf, 
fiecare rînd al legii.

In cazul meu 

se aplică sporul 

de continuitate?
Satisfacția mea, ca și a 

tuturor celor ce au citit 
proiectul noii legi a pen
siilor, izvorăște din fap
tul că este întocmit pe 
baza unor criterii profund 
judicioase, răspufizînd a- 
tît intereselor societății, 
cît și ale fiecăruia dintre 
noi. Un adînc spirit de 
dreptate îl caracterizează 
de ța un capăt la altul.

în ce mă privește, am 
însă unele nedumeriri le- 

' gate de continuitatea în 
muncă — prevedere pe 
care o consider de mare 
însemnătate și cu un deo
sebit rol nu numai econo
mic, dar și educativ. Am 
lucrat 31 de ani ca monta- 
tor la uzinele Grivița Ro
șie. In 1956, la împlinirea 
vîrstei de 55 de ani, am 
fost pensionat cu toate că 
eu aș fi vrut să mai mun
cesc. Mi s-a stabilit atunci 
o pensie de aproape 900 
lei pe lună. Am renunțat 
la pensie și m-am anga
jat imediat la o altă în
treprindere. Acum am 65 
de ani. Bătrînețea îmi

este asigurată. Aș vrea 
să știu însă cum mi 
se va recalcula pem 
sia. Eu voi putea benefi
cia de sporul de continu
itate ? întreb acest lucru, 
deoarece, potrivit formu
lării actuale a articolului' 
13 din proiectul ngii legi 
a pensiilor, beneficiază 
de un asemenea spor 
„angajații care, - în ul
tima perioadă a activi-' 
tății lor, înainte de pen
sionare, au continuitate 
îndelungată în muncă în- 
aceeași unitate". Or, în 
cazul meu, nu se poate 
spăne că aș fi un „cocor". 
E drept că după atinqerea- 
vîrstei de pensionare, a- 
dică din 1956 și pînă a- 
cum, deci 10 ani, am 
lucrat la două întreprin
deri. dar înainte de a- 
ceasta. așa cum am ară
tat, am muncit peste trei 
decenii în aceeași uzină. 
Mi se va adăuga sporul 
de continuitate la calcu-. 
larea pensiei ?

Nicolae PETROVICI
București
Str. Liniștei nr. 28
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Operativitatea — 
principala cerință 

a informației 
economice

— „înțelegerea justă și 
clară a problemei îmbu
nătățirii fluxului infor
mațional economic — ne 
spune iov. conf. univ. 
VLADIMIR TREBICI, 
consilier în Direcția Cen
trală de Statistică — este 
condiționată de integrarea 
ei în contextul actual ge
neral al conducerii, orga
nizării și planificării e- 
conomiei naționale. Flu
xul informațional econo
mic se organizează potri
vit nevoilor majore de 
conducere a economiei, 
a ramurilor ei, a în
treprinderilor, vehicu- 
lînd o cantitate de in
formații necesară cu
noașterii desfășurării pro
ceselor economice și luă
rii de decizii, fie prin 
plan, fie în mod operativ 
sau într-un cadru de per
spectivă. Pentru a fi efi
cient, acest flux informa
țional trebuie să trans
porte cantitatea absolut 
necesară de informații, să 
o deplaseze în minimum 
de timp pentru ca in- 
brmația să fie actuală, 
ă se poată lua decizii pe

baza ei, să fie obiectivă, 
de calitate corespunză
toare și, bineînțeles, să 
fie valorificată la toate 
nivelurile.

1 Din păcate, această 
schemă ideală nu funcțio
nează pretutindeni ca a- 
tare. In numeroase fa
brici și uzine, eviden
ța tehnico-operativă nu 
este riguros organiza
tă. Pentru întocmirea 
ei se consumă un uriaș 
volum de muncă, fiind 
prestat de multe ori de 
personal sustras de la 
alte activități. Dar ceea 
ce merită a fi adus în mod 
deosebit în discuție este 
faptul că fluxul informa
țional este slab valorifi
cat, mai cu seamă la ni
velul întreprinderii. Din 
analizele întreprinse _ de 
organele de statistică a 
reieșit că, într-o serie de 
unități industriale, nu 
există un sistem bine în
chegat de elaborare a u- 
nor studii și analize eco
nomice, pe baza utilizării 
unor metode științifice, 
care să pună la dispozi
ția conducerii întreprin
derii date și aspecte esen
țiale asupra rezervelor 
interne, asupra tendințe
lor de dezvoltare a anu
mitor fenomene economi
ce, asupra interdepen
denței diferiților factori 
care influențează desfă
șurarea producției, ridi
carea continuă a nivelu
lui întregii activități eco
nomice".

în practică s-a dovedit că 
există condiții pentru va
lorificarea mai deplină a 
datelor furnizate de evidenfa 
contabilă și statistică. Și nu 
numai cu ocazia întocmirii 
dărilor de seamă la sfîrșit 
de lună, trimestru sau an, ci 
și la intervale mai scurte : 
zilnic sau decadal. O ex
periență în acest domeniu 
s-a cîștigat în ultimii ani la 
Fabrica de confecții și tri
cotaje București.

— „într-o unitate de 
proporțiile întreprinderii 
noastre — ne spune iov. 
IOSIF STEINBACH, di
rectorul fabricii — în care 
lucrează peste 14 000 de 
salariați și se produc cî- 
teva sute de sortimente, 
fără o evidență operativă 
a producției ar fi dificil 
de îndeplinit toate comen
zile beneficiarilor. De a- 
ceea, la noi se practică 
sistemul întocmirii unor 
rapoarte sintetice zilnice 
asupra realizării produc
ției fizice de tricotaje și 
confecții. în aceste situa
ții sînt cuprinse și date 
privind utilizarea forței 
de muncă, a mașinilor, 
calitatea produselor". _

Contabilul șef al fabricii, 
tov. IOSIF MATHEAȘ, 
punîndu-ne la dispozifie 
cîteva din situațiile centra
lizate în ultimul flmp, adau
gă : „Zilnic sînt urmă
riți și o serie de in
dicatori economici, între 
care valoarea producției 
marfă livrate, a produc
ției marfă vîndute și în
casate. De asemenea, pe 
baza rentabilității medii 
se determină beneficiul. 
E adevărat, aproximativ, 
dar cifrele sînt foarte a- 
proape de realitate. Con
ducerea tehnico-adminis- 
trativă are astfel la înde- 
mînă, zi de zi, un tablou 
cuprinzător al rezultatelor

activității fabricii, al si
tuației ei economice și 
financiare, putînd inter
veni operativ atunci cînd 
pe parcursul realizării 
planului apar unele defi
ciențe".

Ce ar trebui să cuprindă 
programul informării mini
male a conducătorului de 
întreprindere ? Referindu-se 
la această problemă, tov. 
ing. VICTOR ȘENCHEA, 
directorul Combinatului de 
celuloză și hîrtie Suceava, 
ne-a spus :

— „Desigur, nu se poa
te da o rețetă general va
labilă. După părerea mea, 
conducerea unei între
prinderi trebuie să fie 
informată zilnic despre 
producția fizică realizată, 
calitatea acesteia, stadiul 
desfacerii produselor, si
tuația disponibilului bă
nesc și obligațiile de pla
tă, întreruperile în proce
sul de fabricație și cauze
le lor. Decadal, ar trebui 
cunoscute în plus : pro
ducția marfă vîndută și 
încasată, aprovizionarea 
tehnico-materială. utiliza
rea forței de muncă, a 
mașinilor și instalațiilor".

— Dar în ce privește in
formarea lunară, care este 
punctul dv. de vedere ?

— „Informarea lunară 
a conducerii întreprinderii 
cuprinde azi un număr 
mare de indicatori tehni- 
co-economici și o socotesc 
completă, dar lipsită de o 
calitate esențială : opera
tivitatea. Bunăoară, abia 
în a doua jumătate a lu
nii următoare ne parvine 
bilanțul contabil pentru 
luna trecută, care oglin
dește în esență situația 
prețului de cost, a bene
ficiilor și rentabilității 
producției. Datele și in
formațiile pe care le cu
prinde bilanțul sînt însă 
tardive, ele relevă o si
tuație trecută, pun în lu
mină anumite neajunsuri 
la mult timp după tre
cerea faptelor. Din aceas
tă cauză, au fost perioa
de în acest an cînd anu
mite cheltuieli de , pro
ducție au depășit preve
derile, dar necunoscînd 
realitatea nu am mai a- 
vut posibilitate să inter
venim la timp pentru eli
minarea surselor de risi-

1 pă. Moi ne-am propus să 
urmărim chiar decadal 
consumul de materiale și 
chimicale, elemente care 
intră în proporție de 80 
la sută în structura pre
țului de cost. Ne-am lo
vit însă de volumul mare 
de muncă necesar pentru 
centralizarea rapidă a do
cumentelor primare pri
vind mișcarea materiei 
prime și a materialelor, 
precum și de greutățile în 
măsurarea exactă a con
sumurilor pe secții, ate
liere și produse. Soluțio
narea radicală a acestei 
probleme este posibilă 
numai prin mecanizarea 
operațiilor de evidență și 
calcul al prețului de cost".

— Pînă atunci nu între
vede^ totuși și alte soluții ?

— „Pînă la mecanizarea 
acestei evidențe, care ar 
însemna și o mare econo
mie de muncă, pot fi pu
se în valoare, după pă
rerea mea — ne spune 
tov. TRAIAN ANTONO
VICH, contabil-șef al com
binatului, prezent ta dis- 
cufie — unele posibilități 
pentru grăbirea elaborării 
unor situații. în condiții
le actuale, dacă statele de 
salarii ar fi întocmite nu 
pe șapte ale lunii ur
mătoare, ci pe cinci — 
lucru pe deplin posibil — 
s-ar cîștiga două zile la 
întocmirea balanței pre
țului de cost. în paralel, 
e nevoie să fie impulsio
nată evidența materiale
lor. O posibilitate în acest 
sens ar consta în extin
derea sistemului de scoa
tere a materialelor din 
depozite pe bază de fișe 
limită, prin stabilirea de 
norme de consum speci
fic. Centralizarea acestor 
fișe este mult mai ușoa
ră".

Din discuțiile purtate în 
cadrul anchetei s-a des
prins și un alt aspect 
esențial: necesitatea ca 
evidența economică să fie 
organizată științific, să 
reflecte tabloul exact al 
situației din întreprinderi, 
să fiu cuprindă în ea nici 
o influență de subiecti
vism, să facă imposibilă 
orice tendință de modifi
care sau rotunjire a unor 
cifre, de reținere a unor 
date referitoare la anumi
te fenomene economice, 
pe considerentul că între 
timp pot fi îmbunătățite. 
„Avem nevoie de o in
formație economică știin
țifică și pe deplin obiec
tivă — ne spune tov. EMIL 
GOGONEAȚĂ, directorul 
Direcției regionale de sta
tistică Oltenia. O aseme
nea informare dă posibi
litatea unei aprecieri rea
liste a situației, orientării 
eforturilor spre dezvolta
rea fenomenelor economi
ce pozitive din întreprin
deri și înlăturarea promp
tă a anumitor deficiențe".

Sfera de cuprindere 
a fenomenelor 
și proceselor 

economice 
este prea îngustă

Referindu-se la necesitatea 
ca informarea economică să 
fie actuală, operativă, pen
tru a corespunde cerinfelor 
conducerii științifice a acti
vității întreprinderilor, mul(i 
dintre interlocutori au scos 
în evidentă și o altă cerinfă 
importantă a fluxului infor
mational economic: să pună 
la dispoziția factorilor de 
conducere un număr cit 
mai complet de indicatori 
tehnici și economici.

— „Sfera de cuprindere 
a informației economice 
— ne spune iov. PAVEL 
ORZA, director adjunct al 
Direcfiei orășenești de 
statistică București — nu 
s-a lărgit în pas cu ce
rințele dezvoltării econo
mice Si nu reflectă în mă
sură corespunzătoare 
creșterea gradului de 
complexitate a economiei. 
O rămînere accentuată în 
urmă se resimte îndeosebi 
în legătură cu măsurarea 
și exprimarea unor laturi 
importante ale activității 
economice, cum sînt: 
sporirea eficienței econo
mice a investițiilor, a asi
milării de produse noi,' a 
introducerii tehnologiilor 
moderne, ridicarea nive
lului tehnic al producției, 
îmbunătățirea calității 
produselor. Pînă în pre
zent nu a fost creat un 
sistem unitar de indica-

tori statistici — cum, de 
altfel, n-a fost creat un 
astfel de sistem nici pen
tru cerințele elaborării 
planului — cu ajutorul 
căruia să fie măsurate și 
exprimate aceste aspecte 
majore ale activității e- 
conomice".

Interesant este și punctul 
de vedere al tov. VA- 
SILE TURCULESCU, șe
ful serviciului contabilitate 
al uzinei „Semănătoarea"- 
București.

— „O serie de indica
tori folosiți în prezent 
s-au dovedit a avea o pu
tere de exprimare redusă, 
deși sînt dintre cei mai 
utilizați. Bunăoară, indi
catorul „producția globa
lă". Alți indicatori sînt 
depășiți sau mai puțin 
semnificativi, încărcînd 
inutil lucrările și volumul 
de muncă la toate nivelu
rile de elaborare a in
formării. Conducerea uzi
nei noastre ar dori să cu
noască, de exemplu, prin 
anumiți indicatori sinte
tici, evoluția în timp a 
eficienței mijloacelor fixe, 
în acest sens, noi propu
nem să se introducă în 
plan și să se urmărească 
sistematic un indicator 
nou: producția marfă
vîndută și încasată la 
1 000 lei fonduri fixe. Du
pă părerea mea, acest in-
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Pregătirea cadrelor
de specialitate 
și introducerea

mijloacelor 
moderne

su- 
a

tov. 
di-

dicator ar putea să suge
reze cadrelor de conduce
re din întreprinderi căi și 
măsuri pentru folosirea 
cît mai completă și mo
dernizarea utilajelor și 
mașinilor, pentru utiliza
rea intensivă a spațiilor 
uzinale, organizarea 
perioară a muncii și 
producției".

Am reținut și părerea 
EMIL GOGONEAȚĂ,
rectorul Direcției regionale 
de statistică Oltenia :

— „Folosirea insufici- 
entă a tuturor metodelor 
existente pentru obținerea 
informației economice a 
îngustat posibilitățile asi
gurării unei informații 
variate. Se manifestă ten
dința de a se reduce ba
za de formare a informa
ției statistice numai la 
sistemul dărilor de seamă. 
După părerea mea, viciul 
principal al dărilor de 
seamă este că ele limi
tează, în mare măsură, 
informarea economică 
la faza de constatări — 
cît s-a produs, în ce pro
porție s-au realizat pre
vederile planului — ne
oferind posibilitatea de a 
se analiza și explica feno
menele, lucru esențial 
pentru luarea deciziilor, a 
măsurilor de viitor".

— Puteți să exemplificați î
— „Desigur. Din dările 

de seamă lunare, încheia
te anul acesta la între
prinderea de prefabricate 
Craiova, s-au desprins, 
de fiecare dată, restanțe 
mari la producția marfă 
vîndută și încasată, ne- 
realizări la sarcina de re
ducere a prețului de cost, 
în rapoartele explicative 
s-au repetat mereu anu
mite cauze, socotite de 
conducerea întreprinderii 
ca „obiective" : deficiențe 
în proiectarea și construc
ția unor secții, lipsa for
ței de muncă. La o ana
liză mai aprofundată, în
treprinsă de direcția noas
tră împreună cu sucursa
lele regionale ale Băncii 
Naționale și Băncii de In
vestiții, s-a constatat că 
este vorba de serioase de
ficiențe interne în organi
zarea producției și a mun
cii, calificarea cadrelor, 
asigurarea asistenței teh
nice în toate schimbu
rile".

După cum se vede, com
pletarea informației econo
mice cu explicația cauzală 
a fenomenelor nu este po
sibilă atîta vreme cît izvo
rul informației îl reprezintă 
aproape în exclusivitate dă
rile de seamă și comunicările 
operative. „în scopul lăr
girii bazei de formare a 
informației — ne spune tov. 
VLADIMIR TREBICI — 
este necesar să se folo
sească în proporții mult 
sporite cercetarea selecti
vă a fenomenelor, care 
este mai eficientă prin po
sibilitățile largi pe care le 
oferă pentru adîncirea fac
torilor cauzali, prin econo
mia de muncă și operati
vitatea informării. Aș a- 
minti, între altele, micro- 
recensămintele, sondajele, 
metodele statistice moder
ne. S-a propus — și pro
punerea mi se pare rațio
nală — ca în fiecare în
treprindere să ia ființă 
compartimente de calcul 
statistic și analiză eco
nomică (birou sau servi
cii, după mărimea unită
ților), cu dotare corespun
zătoare și încadrate cu 
personal calificat, care să 
centralizeze întreaga evi
dență, să organizeze o ar
hivă statistică, să elabo
reze studii economice, să I

asigure serii de date sta
tistice, într-un cuvînt să 
aibă tabloul dinamic al 
întregii activități econo
mice a întreprinderii. Un 
asemenea compartiment 
ar putea să abordeze cer
cetări operaționale și să 
aplice și alte metode sta- 
tistico-matematice, de 
mare eficiență. Desigur, 
acestea ar trebui ajutate 
cu o literatură editată 
special pentru ele — în
drumătoare, grafice — și 
cu o bază tehnico-mate
rială corespunzătoare (ma
șini, clasoare ietc.)“.

Din ancheta întreprinsă 
s-a desprins și o altă con
cluzie : în întreprinderi se 
valorifică mult prea pu
țin materialul informativ 
care se concentrează în 
momentul de față în di
verse compartimente teh
nice și economice. Tov. ing. 
IOAN CĂPĂȚÎNĂ, direc
torul uzinei „Semănătoarea" 
din Capitală, ne-a relatat că 
în secțiile uzinei există, în
deosebi la cadrele tehnice-, 
pujin interes pentru cunoaș
terea și urmărirea aspectelor 
economice ale producției. 
„Conducerea uzinei — a 
adăugat tovarășul director 
— și-a propus 
zultatele în 
principalilor

ca re- 
realizarea 
indicatori

tehnici și economici să 
fie cunoscute nu numai 
de șefii și adjuncții de 
șefi de secții, ci și de 
maiștri și tehnicieni, de 
un număr cît mai mare 
de muncitori. Socotim că 
astfel vor fi înlăturate 
mai operativ neajunsurile 
existente în îndeplinirea 
unuia sau altuia din indi
catorii de plan, vor fi 
puse în valoare noi rezer
ve ale producției".

Deci, în momentul de față, 
indiferent de perfecționările 
ce se vor aduce sistemului 
informational economic, e- 
xistă posibilități largi de 
utilizare mai eficientă în 
întreprinderi a concluzii
lor ce se desprind din da
tele evidenței economice.

Esențial este să se ur
mărească ca, din noianul 
de cifre ale evidenței e- 
conomice, să se desprindă 
concluzii clare, realiste, 
care să permită luarea de 
măsuri operative pentru 
îmbunătățirea continuă a 
activității productive, 
scoaterea la iveală a ma
nifestărilor mai ascunse, 
mai subtile în viața în
treprinderilor, „diagnosti
carea" și aprofundarea 
fenomenelor economice în 
miezul, în adîncul lor.

Circuitul și volumul
fluxului

informațional pot 
și trebuie să fie

simplificate

După cum este bine cu
noscut, evidențierea proce
selor și fenomenelor econo
mice din întreprinderi înce
pe prin înregistrarea lor în 
documentele tehnico-opera- 
five. Fluxul informational 
pornește de aici în sus 
prin centralizarea datelor din 
documentele primare în evi
denta contabilă și evidenta 
statistică la nivelul întreprin
derii, apoi la nivelul raionu
lui, regiunii, ramurii de pro
ducție.

— „Fluxul informațio
nal nu urmează întotdea
una drumul cel mai drept 
— ne spune tov. VASILE 
TURCULESCU. Și aceasta 
mai ales datorită lipsei de 
unitate între cele trei for
me principale de eviden
tă : tehnico-operativă,
statistică și contabilă. 
Lipsa de unitate a siste
mului de evidență și a ce
lui de informare econo
mică a rezultat, în princi
pal, din faptul că răspun
derile in ce privește re
glementarea problemelor 
privitoare la evidență și 
la prelucrarea informații
lor economice sînt împăr
țite între mai multe or
gane. Sistemul de indica
tori, modul de ținere și 
prelucrare a datelor de e- 
vidență contabilă sînt în
drumate metodologic de 
Ministerul Finanțelor, iar 
al datelor de evidență sta
tistică — de către Direc
ția Centrală de Statistică. 
Evidența primară tehni-

co-operativă, care consti
tuie baza evidenței conta
bile și statistice, nu este 
în răspunderea nici unui 
organ central. Problemele 
evidenței tehnico-operati- 
ve sînt azi rezolvate dife
rit de la o întreprindere 
la alta, după experiența și 
competența mai mare sau 
mai mică a lucrătorilor ce 
se ocupă nemijlocit de 
întocmirea ei".

— Și cum vede)i rezol
varea acestei probleme ?

— „în ramura noastră, 
industria constructoare 
de mașini, există un în
ceput de îndrumare me- 

a evidenței 
Ministerul a

întocmit un modelar de 
formulare de eviden
ță tehnico-operativă pen
tru capitolul 
ție, prin 
pizal toate 
forme de 
cîte știu,
dustriei Construcțiilor de 
Mașini intenționează să 
elaboreze asemenea mode
lare și pentru celelalte 
elemente urmărite de evi
dență (materiale, folosirea 
utilajelor etc.). Consider 
totuși că această acțiune 
va trebui coordonată la 
nivel central pentru că 
altfel nu va putea fi înlă
turată lipsa de unitate a 
evidenței tehnico-operati- 
ve de la o ramură la alta 
și vor continua să existe 
sute de formulare netipi
zate, care necesită un 
consum mare de muncă".

todologică 
primare.

produc- 
care s-au ti- 
actele acestei 

evidență. Din 
Ministerul In-

Din discuții s-a desprins 
că raționalizarea fluxului in
formational va trebui să aibă 
în vedere și evitarea înre
gistrării fenomenelor în mai 
multe locuri, în cadrul ace
leiași unități, adică a pa
ralelismelor. „în combi
natul nostru — exempli
fică tov. VICTOR ȘEN
CHEA — urmărirea ope
rativă a realizării produc
ției este făcută și de ser
viciul plan și de serviciul 
producție. Tot astfel, con
sumurile de materiale 
sînt calculate atît la ser
viciul tehnic, cît și la ser
viciul contabilitate. Este 
o risipă inutilă de muncă 
și, de aceea, conducerea 
tehnico - administrativă 
și-a propus să precizeze 
răspunderile în aceste 
domenii. Sînt de părere 
că ar trebui simplificat și 
sistemul actual de rapor
tare a diverselor situații 
către organele regionale 
de sinteză și forul tute
lar. Recent, noi am făcut 
o situație, din care rezul
tă că întreprinderea tri
mite organelor amintite 
nu mai puțin de 82 for
mulare tipizate. în afară 
de acestea, există alte 33 
raportări telefonice sau 
în scris pe formulare ne
tipizate. Pe bună drep
tate, multe cadre tehnice 
și economice din combi
nat se întreabă : ce ne
voie are direcția generală 
tutelară, bunăoară, de in
formarea privind desfă
șurarea cursurilor de ri
dicare a calificării și 
practica în producție ? A- 
ceasta se trimite în trei 
exemplare trimestrial. Mă 
asociez acestui punct de 
vedere. De ce ? Pentru că, 
în cazul de față, datele 
statistice nu sînt conclu
dente. După părerea mea, 
o informare numai cu ci
fre despre numărul de 
cursuri de ridicare a cali
ficării, de cursanți nu 
spune nimic. Esențialul 
este calitatea, conținutul 
și eficacitatea formelor de 
ridicare a calificării mun
citorilor în producție".

Neîndoielnic, sistemul in
formațional economic poate 
fi simplificat și raționalizat 
în fiecare întreprindere, în 
fiecare ramură industrială. 
Care ar trebui să fie con
cepția despre simplificarea 
sistemului de documente de 
evidență tehnico-operativă, 
contabilă și statistică ? To
varășii care ș-au spus cu
vîntul în cadrul anchetei 
noastre au subliniat că 
important este să se des
fășoare o muncă de ana
liză și de revizuire a 
structurii documentelor de 
informare economică, în 
sensul stabilirii datelor 
cheie, cu putere de sinte
tizare, care indică esența 
proceselor economice ce au 
loc în întreprinderi, renun- 
țîndu-se la ceea ce 
de prisos, secundar, 
și care îneacă 
economică.

de evidență

fie adusa în 
alfa chesti-

este 
inutil 

evidenfa

Merită să l 
discuție și o 
une : cine întocmește evi
dența economică ? „în 
momentul de față — a- 
preciază tov. VLADIMIR 
TREBICI’ — la activitatea 
de evidență și informare 
economică a întreprinde
rilor participă atît cadre 
cu pregătire de speciali
tate, cît și oameni fără o 
astfel de pregătire, pre
cum și un număr mare de 
ingineri, tehnicieni, maiș
tri. Datorită sarcinilor 
care le revin prin regu
lamentele de ordine inte
rioară, instrucțiuni sau 
alte reglementări, aceștia 
din urmă sînt obligați să 
întocmească numeroase 
documente de evidență, 
situații și lucrări pentru 
comunicări de date. Cau
za principală o constituie 
lipsa accentuată de spe
cialiști în domeniul evi
denței și informării eco
nomice atît cu pregătire 
medie, cît și superioară. 
Implicațiile sînt evidente: 
cadrele de tehnicieni, in
gineri și de altă speciali
tate, angrenate în activi
tăți de evidență econo
mică, sînt în parte sustra
se de la sarcinile lor de 
bază de conducători și or- 

' ganizatori ai producției. 
Pe de altă parte, prin 
pregătirea lor, aceste ca
dre nu sînt întotdeauna 
în măsură să efectueze o 
muncă de calitate în do
meniul evidenței și statis
ticii, ceea ce se reflectă în 
parte prin lacunele care 
se constată în funcționa
rea sistemului informațio
nal economic".

Desigur, în cursul cincina
lului, în întreprinderi vor în
cepe să lucreze noi eșaloa
ne de cadre de specialiști cu 
pregătire medie și supe
rioară în domeniul eviden
tei contabile și statistice. în 
asigurarea pregătirii acestor 
cadre la nivelul cerințelor 
actuale, sarcini mari revin In
stitutului de științe economi
ce București, facultăților de 
economie de la universită
țile din Cluj, lași și Craiova, 
precum și noilor licee eco
nomice în care se predau e- 
videnfa contabilă șl statistica. 
Dezvoltarea secției de statis
tică și transformarea ei în 
facultate 
cum se 
ca și 
ției de 
denfei 
nomic în cadrul Institutului 
de șfiinfe economice Bucu
rești sînt de natură să creeze 
premise favorabile pentru 
creșterea în viitor a numă
rului cadrelor de statisticieni 
și economiști. Pe de altă 
parte, apare necesar ca 
conducerile întreprinderi
lor și ministerelor să ia 
măsuri pentru creșterea 
gradului de pregătire a

de statistică 
preconizează 
activitatea 

mecanizare 
și calculului

sec- 
a evi- 

eco-

cadrelor existente de sta
tisticieni, contabili și alți 
economiști, prin însușirea 
de noi cunoștințe de spe
cialitate cerute de moder
nizarea activității de evi
dență, calcul și analiza 
economică.

Pertecționarea sistemului 
informațional economic este 
nemijlocit ■ legată de ex
tinderea mecanizării evi
denței, de introducerea 
de mașini moderne de e- 
vidență și calcul, care au 
o mare eficacitate în spor 
rirea operativității și îm
bunătățirea calitativă a 
informației economice. 
„într-o întreprindere mo
dernă ca a noastră — a 
apreciat tov. ing. MARCEL 
MIHAILOVICI, șeful ser
viciului planificare de la 
Combinatul de celuloză și 
hîrtie Suceava — nu a- 
vem la dispoziție decît 7 
mașini de calculat și adu
nat. Or, la volumul de lu
crări de evidență care se 
efectuează la noi în com
binat, acestea sînt cu to
tul insuficiente. După pă
rerea mea. prin introdu
cerea de noi mijloace de 
mecanizare în activitatea 
de întocmire a evidenței 
economice se vor asigura 
nu numai o viteză sporită 
de centralizare șl prelu
crare a datelor, o rațio
nalizare a lucrărilor, dar 
și simplificarea și redu
cerea aparatului admi
nistrativ".

Abordînd măsurile ce ar 
trebui să fie luate pen
tru mecanizarea complexă 
a evidenței, tov. PAVEL 
ORZA ne-a spus : „Im
portant este să se por
nească de la cunoașterea 
exactă a mecanismelor 
existente, de la evaluarea 
judicioasă a nevoilor de 
înzestrare cu mijloace 
mecanizate a unităților e- 
conomice, ținînd seama de 
structura organizatorică a 
economiei noastre, de în
zestrarea actuală și mai 
ales de sistemele de me
canizare și automatizare 
ce vor fi considerate drept 
cele mai potrivite nevoi
lor noastre. Consider opor
tun ca forurile în drept, 
specialiștii din institute
le de cercetări științifice 
din domeniul respectiv 
să ia în studiu necesități
le de mașini perfecționa
te de evidență și calcul 
economic. Ca o măsură 
pregătitoare, ar fi utilă a- 
daptarea documentelor de 
evidență la cerințele pre
lucrării lor mecanizate. 
Dar pentru aceasta este 
absolut necesară standa.r- ' 
dizarea formularelor, prin 
elaborarea de proiecte tip 
de documente, care'' să 
țină seama de gradul de 
mecanizare diferit al lu
crărilor de prelucrare".

Din ancheta noastră se desprind cîteva puncte de vedere, propu
neri și sugestii formulate de cadre de economiști, de conducători de 

prezent și îmbunătățirea 
:ă. De aici rezultă marea

întreprinderi, în legătură cu funcționarea în 
sistemului de evidență și informare economic,_________________ ____
importanță a acestei probleme și necesitatea ca ministerele, organele 
economice centrale să examineze posibilitățile de perfecționare conti
nuă a evidenței economice, corespunzător cerințelor actuale ale eco
nomiei noastre naționale. Neîndoielnic, in legătură cu părerile și pro
punerile formulate și cu alte aspecte, care n-au fost enunțate în pagina 
de față, ar fi util dacă și alți economiști, specialiști din întreprinderi 
și ministere și-ar spune cuvîntul, comunicînd ziarului opiniile și su
gestiile lor în acest domeniu.

Anchetâ realizată de
ing. Nicolae PANTiLIE si Mircea ANGELESCU 
----------------- ------ ■-----—...... .... ............... ...........J
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a 19 octombrie a.c. se îm
plinesc patru decenii de la 
moartea lui Victor Babeș, 
una din cele mai luminoa
se figuri din trecutul ști

inței noastre medicale. Savant ilus
tru, de reputație mondială, 
al primului tratat de bacteriolo
gic din lume, el 
făuritorii anatomiei patologice 
microbiologiei modeme, fondator al 
seroterapiei și al școlii bacterio
logice românești. Prin descoperi
rile și ideile sale înaintate, Victor 
Babeș poate fi socotit un adevărat pio
nier și precursor în domeniul medici
nii sociale .românești.

Babeș s-a născut în 1854 într-o fa
milie cu nouă copii. După ce urmează 
gimnaziul în orașul Lugoj, își continuă 
studiile la Viena, Budapesta, Paris și 
Berlin, lucrînd în laboratoarele facul
tăților de medicină din aceste orașe, 
alături de mari învățați ca Robert 
Koch, Rudolf Virchow, A. V. Cornii și 
alții. La înapoierea sa în țară este nu
mit — în 1887 — profesor de bacterio
logic și patologie la Facultatea de me
dicină din București. în această cali
tate, el a fost un neobosit îndrumător 
al tinerelor generații și un exemplu 
de perseverență și pasiune în munca 
științifică ; dovadă cele peste 1 000 lu
crări științifice și contribuții de renu
me mondial asupra unor boli ca tur
barea, lepra, difteria și tuberculoza. în 
aceste lucrări, Victor Babeș a descris 
peste 50 de germeni noi.

Cercetările sale asupra turbării, asu
pra modificărilor anatomo-histo-pato- 
logice în cazul acestei boli constituie, 
însă capitolul cel mai însemnat al o- 
perei sale. Comentînd vestita sa lu
crare „Tratat asupra turbării", i- 
munologul și bacteriologul ger
man Emil Marx spunea că „după Pas
teur, savantul care a contribuit cel mai 
mult la cunoașterea turbării și la per
fecționarea tratamentului antirabic 
este profesorul român Babeș".

încă din 1886, el a descoperit în 
creierul celor decedați de turbare

autor

este unul din
Și

VICTOR BABEȘ
un mare

patriot

savant

de acad. prof. dr.
Mihai CIUCÂ

Valoare
si modestienitară în România i-au adus un 

binemeritat renume în lumea me
dicală din țară și de peste hotare. 
Vestita sa lucrare „Tratat asupra 
turbării" (Trăite de la rage, Paris, 
1912) a fost distinsă de Acade
mia de Științe din Paris cu Pre
miul Aristide Briand. .Ca,o recu
noaștere a înaltelor sale merite 
pe tărîm științific, el este ales 
membru al Academiei Române și 
membru, corespondent al Acade
miei de Medicină din Paris.

Neobosit dascăl și educator, 
Victor Babeș a exercitat o puter
nică influență asupra colaborato
rilor și elevilor săi. El a contribuit 
cu o deosebită forță creatoare la 
afirmarea internațională a școlii 
medicale românești, a creat un 
adevărat stil de muncă pe care 
elevii săi — mai tîrziu, la 
rîndul lor vestiți șefi de școa
lă ca Gh. Marinescu, C. Le- 

vaditi, Fr. Rainer, G. Proca, V. Sion, 
R. Riegler, Ștefan Nicolau și alții — 
l-au continuat și dezvoltat în domeniul 
lor de activitate. Epocalele sale des
coperiri științifice, rolul pe care l-a ju
cat în viața socială și științifică a țării, 
patriotismul fierbinte de care a dat 
dovadă în momentele de răscruce ale 
țării, ca 1907, îl așează pe Victor Babeș 
în galeria marilor figuri ale cultujii 
poporului român. înnoitor al medicinii 
românești, el întruchipează calitățile 
cercetătorului pasionat și savantului 
patriot, care-și consacră munca, forțele 
sale creatoare progresului științei și cu
noașterii, umanismului, binelui poporu
lui său.

18,00— Pentru cei mici : A.B.C.
— De ce ?
— Pentru tineretul șco
lar : Neobișnuita călăto
rie în lumea 
„Tartarin din 
de A. Daudet.

18,50 — Publicitate.

19,00 — Telejurnalul de

■a

săi — mai tîrziu, la

cărților :
Tarascon"

seară.

19,20 — Cabinet medical TV — 
Filmul „Atenție inimă I".

19,40 —

19,55 —

20,25 —

Cronica discului. Prezin
tă Petre Codreanu.

Filmul serial : „Casa
șerpilor".

Rubrica : Șah.

ta e deasupra valorii evenimentului, 
a textului, partenerilor și publicului? 
La diferite festivaluri închinate unei 
sărbătoriri, cum a fost Centenarul Coș- 
buc, am putut observa la unii inter- 
prefi această tratare ,,de sus" a unei 
manifestări „ocazionale". Am văzut 
pe ecranul televizorului un comenta
tor tinerel care uita vădit că așa-zisa 
degajare a contactului cu publicul 
nevăzut devenea familiaritate de-a 
dreptul deochiafă. Tot la televizor, 
masacrarea unor fresce de dragul u- 
nor agitate „unghiuri", parcă luate 
de un operator aflat pradă unuia din 
exercifiile atletico-dansante la modă, 
mi se par lot lipsă de modestie și 
respect. De cînd „camera" și opera
torul sînt mai importante decît fres
cele și spectatorii ?

Un actor de teatru, care face și 
film, întrebat fiind într-o revistă de 
„cinema" ce preferă, teatrul sau fil
mul, răspunde precipitat : „Filmul, 
bineînfeles". Compozitorul preferat? 
— „Bach". Lui de fapt îi plăcea cel 
mai mult Ceaikovschi, dar fără 
snobism cum mai pofi fi „ve
detă" ? Cei care l-au cunoscut pe 
Mihai Popescu știu că avînd toate 
darurile unui „june prim", gen al 
tuturor ușilor deschise, strădaniile lui 
se îndreptau spre marile compoziții : 
Bălcescu, lago... Acest artist a rămas 
și astăzi în lumea teatrului un exem
plu de cultură și civilizație, îmbinînd 
severitatea stud'ului profesional, 
punctualitatea (respect al timpului 
tău și al celorlalfi), impecabila exe
cuție a sarcinilor scenice (respectul 
spectatorului) cu căldura și rezerva 
atentă a camaraderiei. După cum, 
delicatețe, subtilitate, răbdare a. efor
tului minufios, a forajului adînc, de o 
rarissimă modestie în relațiile cu oa
menii și cu arta Teatrului mărturisea 
Nicolae Tomazoglu. Se propune de 
la sine celor grăbifi să facă dintr-o- 
dată carieră artistică, sărind peste 
respectul valorilor trainic cucerite, ca 
un exemplu că se poate „răzbi” în 
arfă prin „luptă dreaptă" cu ea, mai 
trainic decît prin neobosita alergăt' * 
ră după reclamă, avansări, relafii, ■ - 
randament rapid, uneori, dar cu frip
tă scadentă.

în relajia dintre arfă și critică se 
simte, de asemenea, nevoia unei 
strîngeri de mînă cultivate, civiliza’e, 
acel dus-întors al modestiei și res
pectului întemeiat pe promovarea 
valorilor.

Să ne apropiem, așadar, de para
bolicul exemplu de la începutul arti
colului; prin efortul micilor deprinderi 
care să încorporeze modestia și res
pectul în continuul dialog cu arta 
noastră, cu spectatorii ei, lărgind acest 
dialog pînă la a acoperi aria culturii și 
civilizației cucerite de omul secolului 
nostru. Rîndurile de fafă propun a- 
ceasfă ipoteză (deja confirmată) a ac
cesului la universalitate — care nu 
e interzis nimănui.

(Urmare din pag. I)

Am povestit aceste întîmplări 
pentru tîlcul lor comun. Cuvintele 
„cultură1’ și „civilizație” desemnează 
în dicționare realităji diferite, valori 
nuanfate ale activității spirituale și 
materiale umane, tn fiinfa lui George 
Enescu, așa cum imposibil ar fi fost 
să separi pe om de artist, tot așa, 
indestructibil, se asimilau, se unificau 
cultura și civilizația. Felul cum în
torcea capul să te asculte, sau numai 
tonul glasului său erau deopotrivă 
cultură și civilizație. Pîrghiile acestei 
structuri erau modestia fa(ă de per
petuul travaliu creator care-l absor
bea, modestie asemănătoare cu cea 
a muncitorului care are de cărat 
piatră cu piatră un munte, și respec
tul fafă de cei cărora le supunea re
zultatul bucuriei sale de a munci. 
„Nu am venit ca să înving, ci să slu
jesc". Și, desigur, slujind a învins.

Nu este oare modestia conștiinja 
propriilor noastre limite, evaluarea lu
cidă a propriei noastre valori ? Iar res
pectul nu înseamnă evaluarea lucidă, 
obiectivă, a valorii celorlalți ? lată cum 
aceste două virtuji creează conștiinja 
unei lumi a valorilor (atîl cea elică. 
estetică și de cunoaștere). Această 
conștiinfă trecuta în act, în curajul de 
a pune în relafie activă, în devenire, 
valoarea ta cu valoarea celorlalți, 
se clădește pe însuși terenul culturii și 
al civilizației, asimilîndu-l progresiv.

Sînt actori care nu pot „sluji” 
decîf rolul prim. Nu acceptă să slu
jească totodată un rol secundar, pe 
partenerii care defin la rîndu-le un 
rol titular și ideea de spectacol în
săși, adică publicul. Ei apar pe scenă 
ca „învingători", nu ca slujitori. Am 
verificat, de cîteva ori în viată, o 
opinie care oferea cununa creației 
artistice... unui figurant, care în mo
destia lui respectuoasă „slujea" I 
Personal, cunosc sentimentul de a nu 
fi izbutit, de-a lungul a 30—40 de 
reprezentații ale unei piese, să slu
jesc personajul decîf o dată sau de 
două ori. Mounet-Sully dădea vina 
pe zei, în asemenea caz : „Astă-sea- 
ră zeii nu s-au pogorît”. Cred că 
„zeii” nu sînt decîf alegoria felului 
cum am raportat prin efort creator 
valoarea noastră la cea a personaju
lui și a publicului. Se știe — meciu
rile sportive sînt revelatoare în acest 
sens — că intrarea în arenă ca învin
gător dă cele mai multe șanse ad
versarului. Tragediana greacă Papata- 
nassiu-Mavromati a cucerit titlul de 
„Electră" fiindcă și acum cîteva 
zile, frecînd ca turistă prin fara 
noastră, își continua antrenamen
tul profesional în camera ei de 
hotel. Oare Shakespeare nu-și înche
ie faimoasa tiradă către actori cu re
comandarea : „Duceji-vă să vă pre
gătii I" — înainte de intrarea în 
spectacol ? Dar de ce să te mai pre
gătești cînd ai conștiinja că valoarea

găsesc mijlocul de a garanta cel puțin 
sănătatea publică".

Mai trebuie să amintim că Victor 
Babeș s-a situat încă în primele sale 
scrieri pe o poziție materialistă, fiind 
în același timp și un pasionat popu
larizator al științei. Lucrarea sa „Con- 
siderațiuni asupra raportului între 
științele naturale și filozofie" publicată 
în 1879 în „Revista științifică", poate 
fi socotită ca un adevărat program de 
gîndire materialistă. Activitatea sa la 
catedră, cît și cea desfășurată zi și 
noapte în laborator, ideile sale înainta
te, ca și lupta sa pentru o mai bună 
igienă socială și organizare sa-

20,35 — Poșta televiziunii.

20,45 - O invitație pentru cel 
care n-au vizitat... Valea 
Izei — film 
Studioul de 
București.

realizat de 
Televiziune

niște corpusculi străvezii cu mici gra- 
nulații în interior. Descoperirea lui 
Babeș a avut urmări extrem de favora
bile pentru înțelegerea acestei maladii 
la finele veacului trecut. în 1903, un 
savant italian, Negri, ajunge să descrie 
în mod independent acești corpusculi. 
Recunoscîndu-se însă prioritatea lui 
Babeș în această direcție, ca unul care 
a pus în evidență în celulele creieru
lui animalelor bolnave de turbare a- 
cești corpusculi, astăzi se vorbește cu
rent de „corpusculii Babeș-Negri".

între anii 1888—89, Babeș a făcut o 
serie de i ’ 
care au culminat cu inocularea de ser 
sau de sînge al unor animale imunizate 
împotriva turbării, la animale suscep
tibile de aceeași afecțiune. în 1890, 
metoda descoperită de Babeș a fost ex
perimentată pentru prima oară pe om. 
Prin aplicarea metodei imunizării pa
sive, Babeș a pus bazele experimen
tale și clinice ale seroterapiei.

Dar descoperirile savantului cu re
nume mondial nu s-ău limitat aici. El 
a văzut pentru prima < 
morvei și a arătat că acesta poate pă
trunde în organism și prin piele. Tot 
a descoperit, în 1888, microbul unei 1 
a animalelor, microb botezat babesia, 
după numele său. Studiind și bacilul 
tuberculozei, Babeș a arătat i 
portant pe care-l joacă în această boală 
mediul extern în care trăiește indivi
dul, starea generală a bolnavului, re
zistența organismului acestuia etc. Ac
tivitatea :sa a influențat puternic în 
acel timp și dezvoltarea medicinii ve
terinare. El a introdus în țara noastră 
pentru ppma oară și vaccinarea anti- 
rabică, ameliorînd metoda lui Pasteur 
prin asocierea — în cazuri grave — 
cu seroterapia. Ingeniozitatea savan
tului român s-a remarcat și prin inven
tarea unui mare număr de aparate și 
procedee tehnice de laborator. El este 
autorul primului model de termostat, 
al unor metode de colorare a bacte
riilor și a ciupercilor din culturi și pre
parate histologice.

Victor Babeș nu a fost numai un 
cercetător de laborator avînd ca unică 
pasiune microscopul. Pe lîngă o pro
digioasă muncă științifică, Victor 
Babeș, savant patriot, însuflețit de idei 
sociale înaintate, apropiat de masele 
truditoare, a fost un promotor al me
dicinii profilactice în țara noastră, a- 
cordînd o atenție deosebită alimentării 
cu apă a orașelor și satelor, organi
zării științifice a luptei antiepidemice 
etc. Ani de zile, savantul s-a ocupat 
de probleme sanitare și de igienă pu
blică, creînd un adevărat curent în me
dicina românească. în lucrarea „Pozi
ția statului față de cercetările bacte
riologice moderne", el militează pentru 
ideea ca statele să fie obligate să fo
losească cunoștințele științei moderne 
în scopul ridicării buneistări a po
poarelor.

în prelegerile la catedră, în cuvîntă- 
rile sale publice, V. Babeș a denunțat 
nu o dată cauzele sociale de care erau 
direct legate o serie de boli ca pelagra, 
tuberculoza, sifilisul etc. înlr-o confe
rință publică, ținută în 1907, Victor 
Babeș arăta că leacul pelagrei, al a- 
cestei boli a mizeriei, este reforma a- 
grară, ridicarea stării economice a sa
telor. Vorbind despre tuberculoză, Vic
tor Babeș sublinia că în România a- 
ceastă boală este consecința relelor 
condiții de viață ale maselor munci
toare. „Combaterea bolii este deci 
strîns legată de chestiunea socială — 
spunea el. Cît timp această chestiune 
nu va fi rezolvată, nu putem între
prinde în contra tuberculozei decît pa
liative".

Prin cercetările sale asupra unor boli 
sociale care făceau adevărate ravagii 
în rîndul populației, savantul a repe
rat nu numai izvoarele sociale ale fla
gelului, dar a demascat și cauzele care 
îl generau. Dînd dovadă de curaj și 
patriotism, marele savant român arăta 
în 1890. că „Este semn, de degenerare 
a claselor superioare,! dacă acestea nu

21,00 — Film : „Clipa 
frumoasă".
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22,35 — Telejurnalul de noapte.

22,45 — Buletinul meteorologic.
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festive
la „Zilele

Un grup de elevi la Observatorul astronomic din București
(Foto Agerpres)

de Comedie

ale Berlinului44
(De la corespondentul nos- 

tru Ștefan Deju).
„Printre cei mal proemi- 

nenți oaspeți din anul acesta 
ai „Zilelor festive ale Berlinu
lui" se numără teatrul bucu- 
reștean de comedie" — scrie 
criticul teatral Gero Hammer 
în ziarul „Neues Deutschland".

Comentînd spectacolul cu 
piesa „Troilus și Cresida" de 
Shakespeare, „Junge Welt" a- 
firmă : „Această reprezentație 
deosebită rămîne un eveni
ment de neuitat; un ansamblu 
de tineri artiști talentați a 
creat un teatru uimitor prin 
fantezie, mișcare și combativi
tate".

„In mod deosebit — scrie 
Gero Hammer — merită a fi 
menționați în cadrul excelen
tului ansamblu Iurie Darie, 
Grigore Gonța, Florin Scărlă- 
tescu, Mircea Albulescu, Dem. 
Rădulescu, Gheorghe Dinică și 
Sanda Toma". Deși criticul 
consideră că unele efecte sce
nice au fost formale și că sa
tirizarea eroilor se rezumă la 
generalități, el subliniază: „Cu 
toată deosebirea de vederi a- 
supra concepției piesei, re
prezentația rămîne totuși o 
mare seară de teatru pentru 
care mulțumim cordial Tea
trului de Comedie". Sub sem
nătura prof. Schumacher, 
„Berliner Zeitung" publică o 
cronică în care exprimă ad
mirația pentru spectacolele o- 
ferite de artiștii români.

Analizînd creația artistului 
poporului Radu Beligan în 
„Șeful sectorului suflete" de 
Al. Mirodan, agenția A.D.N. 
scrie : „Beligan evită în acest 
original dublu rol grotescul, îi 
dă farmecul și profunzimea 
necesară. Turneul Teatrului 
de Comedie din București — 
se arată în continuare — a 
fost cea mai frumoasă înche
iere posibilă a celei de-a zecea 
ediții a „Zilelor festive ale 
Berlinului". ,

„MOARTEA LUI DANTON"
Un studiu de literatură 

dramatică comparată ar a- 
junge la concluzii interesan
te dacă ar lua în cerce
tare cele trei drame scrise 
de germanul Georg Buch
ner, francezul Romain Rol
land și românul Camil Pe
trescu, despre figura impu
nătoare a celui mai contro
versat dintre eroii Revolu
ției burgheze din Franfa, 
Danton. Folosind același 
material istoric, cei trei dra
maturgi din jări și epoci di
ferite au creat imagini 
diferite ale eroului și 
ale 
cu 
mea 
lizat întrucîtva, Danton a- 
pare în piesa omonimă a 
lui Romain Rolland ca un 
uriaș îndrăgostit de via(ă, 
doborît de complotul urzit 
de către Robespierre și 
grupul său. Camil Petres
cu l-a folosit pe Danfon (în 
piesa pe care sperăm că, 
în sfîrșit, Teatrul „C. I. Not
tara" o va prezenta în a- 
ceastă stagiune) drept ar
gument viu în dezbaterea 
filozofică afît de dragă lui 
asupra raportului dintre o- 
mul de geniu și lumea 
din jurul său. Scrisă cu a- 
proximativ o sută de ani 
înaintea celorlalte două, a- 
cum 131 de ani (1835), o- 
pera lui BUchner „Moartea 
lui Danton" aduce în scenă 
tragedia eroului depășit de 
istorie, conștient de eșecul 
său și acceptîndu-și lucid 
sfîrșitul. Se cunoaște desti
nul surprinzător al acestei 
opere, scrisă în cinci săptă- 
mîni de un tînăr de 22 de 
ani, claustrat într-o cameră 
din casa părintească sub a- 
meninfarea de fiecare clipă 
de a fi arestat pentru acti
vitate revoluționară. Dată 
uitării timp de aproape un 
secol, redescoperită 
cată în ultimii ani, 
lui Buchner confine 
re bogăfie de idei, 
totdeauna suficient elabora
te și de o asemenea com
plexitate încît înfelegerile 
eronate să fie imposibile. 
O analiză atentă nu poate 
însă să nu dezvăluie, o dată 
cu valorile artistice de netă
găduit, forja realistă și spi
ritul profund revoluționar 

a fost creată, 
tumultuoasă și 
filozofică, fres- 

istorică și invesfi- 
i psihologică, docu- 
I și poezie dramali- 
,Moartea lui Danton” u-

au creat 
ale eroului 

raporturilor acestuia 
revolufia și cu lu- 
înconjurăfoare. Idea-

cauzei iremediabil pierdute 
îi alimentează demnitatea 
în fa(a morjil, încă una din 
trăsăturile care au dat far
mec personalității sale con
tradictorii.

în viziunea lui BUchner, 
Danton, prin amoralismul său, 
se depărtează fot mai mult 
de popor, socotind că re
voluția începută în 1789 
s-a încheiat, în timp ce Ro
bespierre, convins că „re
voluția socială nu s-a în
cheiat" atîta vreme cît po
porul e flămînd, își închi
puie că instaurarea virtuții 
pe calea terorii ar fi ca
lea cea mai sigură spre vic
torie. La rîndul său, Saint

dăugîndu-se tumultului re
voluției. Ingeniozitatea com
poziției scenografice merită 
toată lauda, unele solufii 
fiind atît de surprinzătoare 
(scena de la iacobini, sce
na de la tribunal, zidul în
chisorii etc.) încît le urmă
rești ca pe niște peripeții 
ale acjiunii spectacolului.

Compoziția aceasta foar
te convențională, combinată 
cu elemente concrete au
tentice pînă la amănunt 
(mobilier, vestimentare, ac
țiune scenică), dă o impre
sie de un puternic realism 
și de o mare expresivitate. 
Amănuntul de viată cotidia
nă subliniază adesea veri-

ȘÎ ju- 
piesa 

o mâ
nu în

în care 
Epopee 
meditație 
că 
gafie 
ment 
că, „i 
nește toate aceste trăsături 
cu dezinvoltură tinerească, 
într-un tot plin de farmec, 
în care limbajul frust alter
nează cu metafora 
tirada retorică cu 
spontan.

Autorul aduce 
nă masele populare, 
pe un termen în raport cu 
care se definesc atitudinile 
eroilor și dalele conflictu
lui. Pe fundalul agitat al 
străzii în permanentă mișca
re l-a plasat Biichner pe 
Danton, cuprins de 0 tris
tele și 
diabilă, măcinat parcă 
acel „mal du siecle 
manficilor epocii, 
da scepticismului 
Danton și-a 
intact patriotismul, 
împiedică să fugă 
jară atunci cînd 
oferă posibilitatea (cele
bra replică : „Nu-)i pofi căra 
cu tine patria pe tălpile 
ghetelor I"), iar conștiinfă

poetică, 
strigătul

in sce-
ca

o oboseală ireme- 
de 

" al ro- 
în ciu- 

afișat, 
păstrat însă 

care-l 
din 

i se

CRONICA TEATRALĂ
Just, confundînd legile dez
voltării sociale cu acelea ale 

execuțiile 
necesitatea 
rapide a 

în drumul 
revolufi-

naturii, justifică 
în masă prin 
parcurgerii mai 
unor etape 
spre progres, 
ile fiind asemuite de el cu 
niște cataclisme naturale. 
Pozifii eronate, toate trei, 
pe care Buchner le sem
nalează ca atare, fără a ve
dea însă și perspectiva dez
legării problemei. De aici 
un aer de tristeje și chiar 
de fatalitate, care pare să 
planeze asupra evenimente
lor piesei, ca și asupra 
destinului personajelor, fa
talitate care a fost însă 
mult exagerată de unii co
mentatori.

In ciuda acestor limite 
ale gîndirii lui Buchner, ca
re (in și de epocă și de 
condițiile în care s-a format 
profilul spiritual al tînărului 
revoluționar democrat, pie
sa exprimă pozifia critică a 
acestuia ................. .
burgheze 
franceze, 
aspirațiile 
lamentabil în sîngerosul 9 
Thermidor, pe care piesa 
lui Biichner îl prevestește.

Reprezentarea piesei lui 
Biichner de către Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra’ 
înseamnă un act de cultură 
care marchează în mod pro
mițător acest început de 
stagiune. Regizorul Liviu 
Ciulei și pictorul scenograf 
Paul Bortnovski, împreună 
cu un imens colectiv artistic 
și tehnic, au desfășurat o 
muncă laborioasă, de con
cepție și realizare, care s-a 
concretizat într-un spectacol 
impresionant prin monu
mentalitate și dinamism. U- 
nitatea de gîndire artistică 
între regizor și scenograf a 
creat o imagine scenică de 
o funcționalitate rar întîlni- 
tă, în care decorul se îm
bină organic cu personajele 
vii, înfr-o acfiune continuă, 
lată un spectacol în care 
decorul devine într-adevăr 
un personaj activ, care 
„joacă”, participă la acțiu
ne, creează atniosferă, vor
bește, trăiește laolaltă cu 
celelalte personaje. Panou
rile mari de metal 
cu reflexe vineții, 
bină ingenios cu 
planului trapezoid 
acfionat de turnantă, cu oa
menii, cu mobilierul, cu lu
mina devenită și ea perso
naj activ, vorbind în tonuri 
calde sau reci, tăioase sau 
moi, tainice sau brutale. 
Pînă și zgomotele schimbă
rilor de decor fac parte din 
ansamblul spectacolului a-

fajă de limitele 
ale revoluției 

care n-a realizat 
maselor, eșuînd

cenușiu, 
se com- 
mișcările 
înclinat,

dicitatea unei situații. Ur
mărind punerea în valoare 
a liniilor de forjă ale piesei 
și dezvăluirea sensurilor ei 
în lumina contemporaneită
ții, regizorul a accentuat 
semnificația socială a con
flictului, dînd amploare 
scenelor de masă, justificînd 
artistic destinul tragic al lui 
Danton și al grupului său, 
nu prin fatalitatea istoriei, 
ci prin legile ei obiective. 
Deschiderea spectacolului 
prin tabloul „de gen" înfă- 
jișînd masele truditoare din 
subsolul societății care, în 
planul superior, petrece, in
dică din capul locului orien
tarea spectacolului.

Muncind cu dăruire, fie
care actor aducîndu-și con- 
tribufia individuală la ima
ginea veridică și dinamică 
a ansamblului, colectivul 
actoricesc s-a integrat con
cepției generale a specta
colului. Asumîndu-și dubla 
responsabilitate de regizor 
și de interpret al rolului 
principal, Liviu Ciulei a 
descifrat sensurile eroului 
dramei, compunîndu-și ro
lul pe datele sale esențiale, 
proprii personajului creat 
de Buchner. Chiar dacă ac
torul nu a urmărit acele 
trăsături ale eroului istoric, 
care au făcut din Danton 
un personaj de legendă, un 
uriaș cu glas tunător care 
electriza mulțimile, el a 
relevat cu afenjie și a ex
primat cu claritate trăsătu
rile caracteristice ale perso
najului dramatic, veridice 
în perioada istorică oglin
dită de piesă. Blazarea și 
oboseala lui Danton, con
știința impasului în care a- 
junsese, scurtele momente 
de revoltă în fa(a acuzați
lor tribunalului revoluționar 
și încercarea de a poza, 
pentru o clipă, în vechiul 
tribun al maselor, lucidita
tea și totodată tristefea în 
fafa morfii — sînt trăsături 
și momente ale eroului pe 
care Liviu Ciulei le-a trans
mis cu inteligentă și con
vingere. Și chiar dacă in
terpretarea sa n-a fost ega
lă pe parcursul întregului 
rol, pe alocuri actorul fă- 
cînd uz de mijloace exte
rioare, compoziția sa ră
mîne remarcabilă. Grupul 
dantoniștilor a fost izbutii 
compus, cu infenfia de a 
arăta contrastul între blaza
rea lui Danton și elanul de 
viajă încă proaspăt, pînă 
la un punct, al celor care 
mai credeau în el. Pe a- 
ceastă linie de ansamblu 
S-au distins personalități 
bine individualizate, Virgil 
OgășanU creînd un Camille 
Desmoulins febril și patetic, 
G. Oancea un Lacroix cinic, 
Ion Caramifru . un Herault 
de Sâchelles. cam tinerel,

dar elegant și demn, Gh. 
Ghlfulescu un Philippeaux 
panicard. BUchner însuși a 
tratat în fugă o mulfime de 
personaje istorice. Actorii 
care și-au dat osteneala să 
le compună o individua
litate scenică merită toa
tă cinstea, ca de pildă Pu:u 
Hulubei (Barere), Petre 
Gheorghiu (Legendre), Du
mitru Onofrei (Simon), A- 
drian Georgescu (Thomas 
Payne), Sorin Gabor, Nae 
Șfefănescu, Dinu Dumitres
cu etc. Regretăm că nu pu
tem cita cît mai mulfi. Un 
personaj cu o identitate 
precisă, ca Robespierre, și-a 
găsit o interpretare minu
țios studiată și în bună par
te izbutită în jocul reținut 
al lui Emerich Schăffer, în
că tributar efortului de com
poziție, dar cu o bună con
centrare interioară, care do
mină scena. Tn schimb, 
n-am înțeles motivele dis
tribuirii lui Septimiu Sever 
în rolul asceticului Saint 

■ Just. Ileana Predescu în
Marion și Ana Negreanu in 
sofia lui Simon s-au tăcut 
remarcate prin acuratefea 
compozifiei și jocul convin
gător. Mai pufin însă Ica 
Matache, surprinzător de a- 
nonimă în rolul sensibilei 
Juiie. Cătălina Pintilie a fost 
o Lucile Desmoulins ginga
șă, dar fără suficientă vi
brație lăuntrică.

Spectacolul ar fi atins un 
nivel superior de desăvri- 
șire, dacă interpretarea ac
toricească ar fi corespuns 
integral concepției și com
poziției scenice. Întîlnim 
însă inegalităfi, scene care 
par lungi din pricina inter
pretării neconvingătoare.

Via)a lungă pe care o 
dorim spectacolului oferă 
posibilitatea unor împliniri 
și pe planul concentrării 
ultimei părfi, care lîncezeș- 
te — împliniri cu atît mai 
necesare, cu cît e vorba de 
elementele unei realizări 
scenice de zile mari.

Margareta BĂRBUȚĂ

ns

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala mică a Palatului =s 
orele 20) CONCERT DE MUZICA DE CAMERĂ.
• Teatrul de operă și balet : LACUL LEBEDELOR (prezentat de The 
Royal Ballet) — 16 ; 20,30.
• Teatrul de stat de operetă : ROSEMARIE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul „Lucia.. Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Comedie) : BIE
TUL MEU MARAT — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM GHEAȚA — 20.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : POVESTEA POR
CULUI — 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17. 
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

sa

• TRIUMFUL LUI ROBIN IIOOD : Patria (comple
tare Tradiții maramureșene) — 8 ; 10 ■, 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15. București (completare Pictorul Ghia- 
ță) 9 , 11,15 ; 13,30 ; .16,30 ; 18,45 ; 21.
e CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Republica 

■ 9.30 ; 13 ; 16,30 î 20.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Lu
ceafărul - 9,30 ; 11,45 I 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Mo
dern — 9 ; 11,15 ; 13,30 I 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele 
completarea Tradiții maramureșene), Festival (com
pletare Fermenții Ia lucru) —8,45 ; 11,15; 13,30 ; 16;
18.30 ; 21, Feroviar (completare Campionatele mon
diale de popice — 1960) — 9; 11,30; 13,45 ; 16,15 ■,
18.45 ; 21,15.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Excelsior — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 I 20,45, Melodia — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
10,15 ; 18,45 ; 21 (la ultimele două completarea Tra
diții maramureșene).
• DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIETATE : Cinemate
ca - 10; 12; 14.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Capitol (com
pletare Campionatele mondiale de popice —< 1966) — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
® SATUL PLUTITOR: Lumina (completare Lacul le
bedelor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15 ; ■ 20,45.
« CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Victoria 
(completare Ciucurencu) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Gloria 
(completare Campionatele mondiale de popice — 
1966) — 9 ; 12 ; 15 18 ; 21, Aurora (completare An
tagonisme) — 8,30; 11; 13,30, 16; 18,30 ; 21.
• PRIMA ZI DE LIBERTATE : Contrai (completare 
Copiii... iar copiii) — 9; 11,15 i 14; 16,15;
20,45.
O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : 
(completare Inima și conștiința) — 15,30 ; 18 ;
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 9.
® DILIGENȚA : Doina (completare Istoria navigației) 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, Dacia (completare 
Lacul lebedelor) — 8,45 — 14,45 în continuare ; 17 ; 
19 ; 21,15, -Moșilor (completare Vulpea și corbul) —•
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 TÎNĂRUL CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA — 
O NOAPTE DE VIS : Timpuri Noi — 9 
continuare.

18,30 ;

Union
20,30.

21 în

• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Giulești 
(completare Antagonisme) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Volga (completare Planeta enigmelor) — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 20.45.
® LUMINA DUPĂ JALUZELE : Buzești (completare 
Istoria navigației) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Miorița (com
pletare Fermenții Ia lucru) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Crîngași (com
pletare Borodino) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e BOCCACCIO '70 : Grivița (completare Campiona
tele mondiale de popice — 1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15; 18,30; 21.
e SUZANA ȘI BĂIEȚII : Bucegl (completare Brâncuși 
la Tîrgu Jiu) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
® ALFABETUL FRICII : Unirea (completare Inima și 
conștiința) — 15,30 ; 18.
6 ZORBA GRECUL: Tomis — 9, 11,45; 14,45; 
17,45 ; 20,45.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT — ambele serii:
Flacăra — 15,30 ; 19, Flamura — 9 ; 12 ; 16,15 , 20, 
Drumul Sării — 16: 19,30.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Vi tan (completare 
Orizont științific nr. 5) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Arta
— 9; 12,30 ; 16 ; 19,45.
® TAXIUL MORȚII : Munca — 16 ; 18,15 ; 20,30.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Popular 
(completare Brotăcelul tși caută un tată) — 15,30 • 
18 ; 20,30
O FANTOMAS — cinemascop : Cosmos — 15,30 ; 
18,15 ; 20,30
» ȚARA FERICIRII : Viitorul — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e MORAMBON : Colentina (completare Cazul „D")
- 15,30, 18; 20,15

® NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Floreasca (Com
pletare Campionatele mondiale de popice —< 1966) — 
9; 11,15 ; 13,30 i 16; 18,30; 21, Rahova (completare 
Pașii poetului) — 15,30; 18; 20,30.
O 5 000 000 DE MARTORI 1 : Progresul - 15,30 ; 18 • 
20,45.
• YOYO : Lira (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de, stat în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară) - 15 ; 17,45 ; 20,30
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI: 
Perentari - 15,30 . 18 , 20,30
• REPULSIE : Cotroceni - 15,15 ; 18 ; 20,45.
© PART-'i; ĂNIl ÎN CÎMPIE • Pacea (completare Ce 
povestesc apei„l — is,5ă, 18 ■, 20,30.I
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Dezbaterea planului de măsuri 
privind aprovizionarea 

de toamnă și iarnă a populației
Ședința de lucru de la Consiliul de Miniștri

Marți dimineața a avut loc o 
ședință de lucru, convocată la Con
siliul de Miniștri, în care a fost 
dezbătut planul de măsuri privind 
aprovizionarea de toamnă și iarnă 
a populației.

Au participat miniștri, cadre de 
conducere din numeroase ministe
re, instituții centrale și organiza
ții obștești, reprezentanți ai sfatu
rilor populare, cooperației de con
sum, direcțiilor comerciale regio
nale.

VALORIFICAREA RESURSELOR 
MĂRII MEDITERANE

Lucrările Congresului științific de la București
Marți au continuat la București 

lucrările celui de-al XX-lea Con
gres — Adunare Plenară — al Co
misiei internaționale pentru explo
rarea științifică a Mării Meditera- 
ne. Oameni de știință din țările 
participante au prezentat, în comi
tetele de specialitate ale comisiei, 
comunicări privind rezultatele cer
cetărilor întreprinse asupra faunei, 
florei, microbiologiei, biochimiei și 
condițiilor de viață în mediul ma

HANDBAL
rr—rf.v* j”«ir muu i. wiphDinamo București -Kiel (R.F.G.) 26-13

Pe stadionul Dinamo din Capi
tală, selecționata de handbal mas
culin a orașului Kiel (R.F.G.) a sus
ținut ieri după-amiază un meci a- 
mical cu campioana țării noastre, 
Dinamo București. La capătul unei 
dispute spectaculoase, handbaliș- 
tii români au obținut victoria cu 
scorul de 26,—13 (13—11).

Fotbaliști români 

peste hotareAstăzi la Bruxelles...
Echipa Petrolul Ploiești, cam

pioana țării noastre, susține astăzi 
la Bruxelles al treilea meci cu 
campioana Angliei, F. C. Liver
pool, de rezultatul căruia depinde 
calificarea în turul următor al 
„Cupei campionilor europeni". 
Partida va începe la ora 20,30 (ora 
Bucureștiului) și va fi condusă de 
o brigadă de arbitri belgieni, avînd 
la centru pe Loraux Vital. Datorită 
indisponibilității unor jucători de 
bază, echipa ploieșteană va intra 
pe teren în următoarea alcătuire : 
lonescu — Pahonțu, Boc, Drago- 
mir, Mocanu — Dincuță. Pal — O- 
prișan, Dridea I, Moldoveanu, Dri- 
dea II. Din cauza schimbării locu
lui de disputare — inițial partida 
fusese programată la Amsterdam 
■=• este incertă transmiterea desfă
șurării prin radio ; aceasta va fi 
posibilă dacă trimisul Radiotele- 
viziunii române, care urma să ple
ce astăzi dimineață pe calea aeru
lui, va ajunge în timp util la Bru
xelles....și la Toulouse

în cadrul competiției „Cupa ora
șelor tîrguri", la Toulouse are loc 
astăzi prima întîlnire dintre echi
pele F- C. Touloușe și Dinamo Pi
tești. Jocul este programat în noc
turnă, cu începere de la ora 21,30 
(ora Bucureștiului). Returul se va 
desfășura la 26 octombrie la Pi
tești.

Planul de măsuri este menit să 
asigure o aprovizionare mult su
perioară față de anul trecut a 
populației cu diferite produse, pre
cum și îmbunătățirea desfacerii 
laptelui, produselor lactate și a 
specialităților de franzelărie.

In încheierea ședinței, a luat cu- 
vîntul tovarășul Janos Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

(Agerpres)

rin, asupra oceanografiei fizice 
etc.

Lucrările congresului continuă.
★

In cursul aceleiași zile, partici- 
panții la congres au făcut turul 
Bucureștiului cu autocarele, vizi- 
tînd monumente de istorie și artă, 
muzee, parcuri de cultură și odih
nă, cartiere noi de locuințe.

(Agerpres)

„Sâptâmîna preolimpică"
La Ciudad de Me

xico, unde întreceri
le „Săptămînii pre- 
olimpice" sînt în pli
nă desfășurare, au 
început concursul de 
ciclism pe pistă, tur
neul de box și com
petiția de pentatlon 
modern. La ciclism, 
cehoslovacul Jiri Da- 
ler a realizat cel mai 
bun timp în prelimi
nariile probei de ur
mărire individuală: 
4' 55” 6/10. In sfertu
rile de finală el l-a 
învins pe olandezul 
De Hertog și s-a ca
lificat pentru finală 
alături de Giorgio 
Ursi (Italia), Ingstrup 
(Danemarca) și Ko
lar (Cehoslovacia). In 
proba de viteză au

intrat în optimile 
de finală Phakadze 
(U.R.S.S.), Morabito 
(Italia), Tellez (Me
xic) și alții.

După două probe 
(călărie și scrimă), la 
pentatlon modern 
conduce mexicanul 
Miguel Tovar cu 
2 045 puncte, urmat 
de Julitz (R.F.G.) — 
1950 puncte, Soto 
(Mexic) — 1940 punc
te, Gueguen (Franța) 
— 1900 puncte etc. In 
prima gală a turneu
lui de box, cunoscu
tul campion polo
nez Jerzy Kulej 
l-a învins prin K.O. 
tehnic pe bulgarul 
Stoicev, iar italia
nul Cotena a cîștigat 
la puncte meciul cu

ÎN ClTEVA
LUPTE — în turneul internațional de 

lupte clasice de la Iambol (Bulgaria), 
reprezentanții României au ocupat două 
locuri trei prin Ion Baciu (categ. 57 kg) 
și Florian Chițu (categ. 97 kg). Iată 
și cîștigătorii turneului în ordinea ca
tegoriilor : Kirov (Bulgaria), Puik 
(R.D.G.), Bakin (U.R.S.S.), Ivanov (Bul
garia), Ivlev (U.R.S.S.), Mironov 
(U.R.S.S.), Petrov (Bulgaria), Kocinev 
(U.R.S.S.).

HALTERE — în ziua a treia a cam
pionatelor mondiale de haltere s-au des
fășurat întrecerile la categoria „ușoară". 
Titlul a revenit cunoscutului sportiv 
sovietic Evghenl Kațura, care a totali
zat la trei stiluri 437,5 kg (145-127,5-165), 
urmat de Marian Zielinski (Polonia) — 
410 kg și Parviz Jalayer (Iran) — 
405 kg.

TENIS DE MASĂ — în cadrul pri
mului tur al „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă, la Paris s-au în-

Drum anevoios...

0 delegație
economică din Maroc 
ne vizitează țara

Marți la amiază a sosit în Capi
tală o delegație ecbnomică din Ma
roc condusă de Ahmed Taibi Ben- 
hima, ministru, director al Cabine
tului regal.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, de funcționari superiori 
din unele ministere economice.

Au fost prezenți membri ai am
basadei Marocului la București.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
frumoasă și a continuat să se încăl
zească ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin după-amiaza. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă intre 14 grade 
la Miercurea Ciuc și 23 de grade la 
Arad, Gurahonț, Vărădia și Sovata. 
In București : vremea a fost frumoa
să, cu cer variabil, mai mult senin 
după-amiaza. Temperatura maximă a 
fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 șl 22 octombrie : vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
în jumătatea de nord-vest a țării. 
Vînt potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 3 și 13 grade, iar maximele 
între 13 și 21 de grade. în București : 
vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

mexicanul Jose Ber
nal. Țara noastră 
este reprezentată de 
pugilistul Vasile An- 
toniu, care nu a in
trat în competiție 
pînă la această oră.

Turneul de lupte 
libere, avînd partici- 
panți puțini, a cu
prins numai două tu
ruri. De notat o sur
priză : la categoria- 
„mijlocie" pe primul 
loc s-a clasat cuba- 
nul Lupe Quiala, îna
intea cunoscutului 
luptător sovietic Igu- 
menov. Categoriile 
mici, respectiv „mus
că" și „cocoș", au re
venit sportivilor ma
ghiari Olveti și Var
ga.

RÎNDURI
tîlnit formațiile feminine Polizei Viena 
și A.C.S. Fontenay-sous-Bois (Franța), 
învingătoare cu 5—0, sportivele austrie
ce s-au calificat pentru turul următor 
al competiției. La Viei (R.F.G.) a avut 
loc meciul feminin T.T.K. Kiel și T.S.C. 
Berlin (R.D.G.). Sportivele din R. D. Ger
mană au cîștigat cu 5—4 și s-au califi
cat în turul următor.

Continuîndu-și turneul în R. F. Ger
mană, selecționatele de tenis de masă 
ale Ungariei au jucat la Koblenz cu 
reprezentativele țării gazdă. Victoriile 
au fost împărțite : la masculin a cîștigat 
R.F.G, cu 5—1, iar la feminin Ungaria 
cu 3—0.

FOTBAL — Pentru turneul de fotbal 
din cadrul Jocurilor Olimpice din Mexic 
s-au înscris 66 de țări : 19 din Europa, 
15 din Africa, 8 din America de Sud. 
11 din America Centrală și de Nord și 
13 din Asia, La 16 noiembrie, F.I.F.A. 
va efectua tragerea la sorți a grupelor 
preliminare, urmînd ca meciurile elimi
natorii să înceapă la 1 martie 1967. 
Pentru turneul final de Ia Ciudad de 
Mexico se vor califica 16 echipe.

HANDBAL — Reprezentativa mascu
lină de handbal a Suediei, aflată în 
pregătire pentru campionatul mondial 
din ianuarie 1967, a susținut două jocuri 
de verificare în compania formației 
vest-germane S.V. Hamburg. în ambele 
jocuri victoria a revenit suedezilor : 
21—14 (la Stockholm) și 23—18 (la 
Kristianstad).

VOLEI — Echipa masculină de volei 
Lebandon (Liban) a jucat la Accra cu 
reprezentativa țării gazdă. Oaspeții au 
învins cu 3—2 (8—15, 17—15, 7—15,
15—4, 15—12).

Din nou la patinaj
Patinoarul artificial din parcul 

„23 August" se va deschide sîm- 
bătă. Amatorii de patinaj din 
Capitală îl vor putea frecventa 
după următorul program : joia în
tre orele 17—19, sîmbăta între o- 
rele 17—19 și duminica între ore
le 10—13 și 16—18.

Plecarea 
în R. S. Cehoslovacă 

a unei delegații 
de activiști ai P.C.R.

Marți a plecat la Praga o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Aldea 
Militaru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, va face o vizită în R. S. 
Cehoslovacă, în schimb de expe
riență.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., Nicolae lonescu și 
Nicolae Toader, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și merrțbri ai ambasadei.

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.M.U.P.5

Marți a sosit în Capitală o de
legație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, condu
să de Kazimierz Barcikowski, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.U.P., adjunct al șefului secției 
organizatorice a C.C. al P.M.U.P.. 
redactor-șef al revistei „Zycie 
Pârtii", care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănoa
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Andrei Cervencovici, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., și Nicolae 
lonescu, adjuncți de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Jerzy Fidler, 
consilier al ambasadei R. P. Polo
ne la București, și membri ai am
basadei.

Întîlnire prietenească 
la Ambasada
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației de activiști ai P. C. 
din Cehoslovacia, Cestmir Ci
sar, ambasadorul R. S.jCehoslova- 
ce la București, a organizat marți 
după-amiază, în saloanele ambasa
dei, o întîlnire prietenească.

Au luat parte Ion Teoreanu și 
Ștefan Bîrlea, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe; Su- 
zana Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, activiști ai 
C.C. al P.C.R., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți membrii dele
gației, în frunte cu Josef Havlin, 
șeful secției de învățămînt și știin
ță a C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

și septembrie, rețelele de diguri de 
pe fluviul Ma (Thanh Hoa), rîurile 
Lam (Nghe An) și La (Ha Tinh) au 
fost ținta unor atacuri de zi și noapte, 
soldate cu distrugeri sălbatice. Nu
mai asupra unui singur tronson de 
dig, situat la nord de Song Lam 
(provincia Nghe An), au fost lansate 
într-o singură dimineață 37 bombe 
de mare calibru, după ce, cu trei 
zile mai înainte, același tronson fu
sese bombardat timp de patru ore 
în șir. Episodul fluviului Ma e, în 
această privință, dintre cele mai e- 
locvente. La 7 septembrie a.c. avioa
nele S.U.A. au bombardat un tron
son de dig de pe țărmul sting (dis
trictul Hoang Hoa), provocînd dis
trugeri pe lungi porțiuni și victime 
printre oamenii satelor din jur; la 
20 septembrie, în miez de noapte, 
obiectivul atacurilor l-au constituit 
instalațiile hidraulice de lîngă digul 
de sud al fluviului Ma ; la 21 sep
tembrie, avioanele au atacat de 6 ori, 
cu zeci de bombe, un tronson de 
dig aflat la nordul fluviului.

Dar oamenii cîmpiei se apără.
O escadrilă de avioane americane 

se îndreaptă, sub umbra nopții, spre 
tronsoanele unui dig... Cîteva cea
suri mai înainte, o formație de avioane 
de recunoaștere echipată cu cele mai 
noi sisteme de detectare-radar, prevă
zută cu „ochi infraroșii", care înre
gistrează orice mișcare, a cercetat 
cîmpia metru cu metru. Om, animal 
sau unelte de metal (deci și „arme"), 
orice emite sau reflectă infra
roșii, e depistat și filmat; im
posibil să se fi scăpat ceva, im
posibil să se fi putut organiza, în 
cîteva ore, apărarea acestui tronson 
pierdut în cîmpie, departe de dru
muri și sate. Intr-adevăr, creasta di
gului e pustie, totul în jur e pustiu 
și tăcut. Nu se văd decît apele flu
viului, valurile ce sclipesc lăptoase sub 
stele, încărcate cu grele aluviuni. Pri
mul avion coboară fulgerător în picaj. 
In aceeași secundă, din noapte țâș
nește o explozie vie, prinzînd agre
sorul într-o plasă de focuri.

Cei care au tras sînt niște simpli 
țărani. Locuiesc departe de aici, în- 
tr-un sat ascuns cine știe pe unde 
sub orizont, dar fac, cu schimbul, de 
pază, în punctele vitale ale cîmpiei. 
Apa absoarbe căldura, dar n-o res
tituie, „ochiul infraroșu" n-o poate 
străbate; iar ei, acești țărani, vechi 
partizani în războiul de rezistență an- 
ticolonială, s-au deprins să stea vreme 
îndelungată sub apă, respirînd prin- 
tr-o țeava de trestie.

Oamenii cîmpiei se apără. Țăranul

VIZITELE PRINȚULUI 
DE MONACO

In cursul zilei de marți prințul 
de Monaco, Rainier al IlI-lea, și 
persoanele oficiale cu care parti
cipă la lucrările celui de-al XX-lea 
Congres — Adunare Plenară — al 
Comisiei internaționale pentru ex
plorarea științifică a Mării Medi- 
terane, însoțit de Vasile Chiriac, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Apelor, a făcut o vizită la 
Brașov. înaltul oaspete a fost în
tâmpinat de Ion Mărcuș, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
Brașov, și de membri ai conducerii 
sfatului popular al orașului. Prin
țul a vizitat Uzinele de tractoare și 
Biserica Neagră, unde a asistat la 
un concert de orgă. La prînz, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional a oferit, 
la Poiana Brașov, o masă în cinstea 
oaspetelui. După o vizită, făcută 
în cursul după-amiezii la castelul 
Bran, prințul de Monaco și per
soanele care l-au însoțit s-au 
înapoiat în Capitală.

★
După primul spectacol prezen

tat de „The Royal Ballet" în Capi
tală, ambasadorul Marii Britanii la 
București, Leslie Charles Glass, a 
oferit, la reședința sa, un supeu 
în cinstea ansamblului englez. Au 
luat parte Pompiliu Măcovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari su
periori din C.S.C.A. și M.A.E., oa
meni de cultură și artă.

•Ar

La sediul Reprezentanței comer
ciale a ambasadei R. P. Ungare 
din București (str, I, C. Frimu 
nr. 2) s-a deschis marți dimineața 
o expoziție organizată de între
prinderea de comerț exterior ,,E- 
lektroimpex" din Budapesta. Ex
poziția cuprinde cele mai recente 
tipuri de televizoare, aparate de 
radio, amplificatoare și picupuri 
stereofonice realizate de industria 
maghiară.

•Ar

Un grup de scriitori români, for
mat din acad. Mihai Beniuc, Miron 
Radu Paraschivescu, Aurel Gur- 
ghianu, Szăsz Janos și Grigore 

care pleacă la cîmp înarmat cu 
pușca e, în aceste zile, o imagine- 
afiș, repetată pe toate zările țării, 
tulburătoare însă prin realitatea pe 
care-o dezvăluie. Bobul de orez al 
cîmpiei e apărat cu prețul vieții, al 
sîngelui. Iar aceasta este una din de
finițiile Vietnamului, una din expli
cațiile eroismului și puterii de rezis
tență ale acestui popor.

Am vizitat, în aceste zile din preajma 
recoltărilor, un sat, unul din satele 
peste care avioanele S.U.A. trec zilnic. 
Satul, denumit Hoa Loan, se află în 
provincia Vinh Phuc, la 65 km de 
Hanoi ; pe cerul lui se înscrie, în 
mod obișnuit, una din traiectoriile a- 
vioanelor care decolează de la bazele 
din Tailanda. în ziua în care am vi
zitat cooperativa agricolă de aici, au 
avut loc nu mai puțin de 11 alarme 
aeriene.

Am plecat la cîmp în zori, împre
ună cu tovarășul Duong Phuong, 
președintele cooperativei, și cu cîțiva 
tineri care alcătuiau „echipa tehnico- 

Orez și sînge
științifică", însărcinată să controleze 
zilnic, la fața locului, modul în care 
se experimentează și reușesc diferite 
tehnici înaintate de lucru. Duong 
Phuong e, de asemenea, un om tînăr, 
are 36 de ani. Fost ostaș în războiul 
de rezistență, își păstrează și astăzi 
ținuta de militar, vestonul kaki în
chis pînă la ultimul nasture, în ciuda 
căldurii toride, mersul țeapăn și apă
sat ; un surîs vesel, pe jumătate a- 
mabil, pe jumătate ironic, îi flutură 
totdeauna pe față. Pe drum, tinerii 
ce ne-nsoțeau s-au risipit, fiecare la 
treaba lui și, rămași singuri, în vreme 
ce străbăteam o cărare tăiată spre 
inima cîmpului, străjuită de tineri 
banani aliniați soldățește, fostul ostaș 
îmi evoca momente din istoria sa
tului ; cum a crescut cooperativa lor, 
de la 57 de familii în 1958 la cele 
320 de azi ; cum au muncit cu toții, 
satul întreg, zi și noapte, la instala
rea firelor electrice în cuprinsul coo
perativei agricole ; cum s-a ajuns, 
prin operații repetate de mică me
canizare, ca o bună parte din lu
crările agricole să fie efectuate me
canic ; cum, în sfîrșit, nu demult, s-au 
apucat de dezvoltarea unor noi sec

Hagiu a plecat în R. P. Ungară, 
în cadrul schimburilor culturale 
prevăzute în înțelegerea de co
laborare dintre uniunile de scrii
tori din cele două țări. Scriitorii 
români vor participa la „Zilele poe
ziei" de la Budapesta.

★

Marți după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Comitetului 
de stat pentru îndrumarea și con
trolul organelor locale ale admi
nistrației de stat, condusă de Du
mitru Hoit, secretar general al co
mitetului, care, la invitația Secției 
sfaturi populare de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al R. P. Ungare, 
a făcut o vizită în această țară.

★
Marți a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, Hikmat 
Abouzeid, profesoară de sociologie 
la Universitatea din Cairo, care, la 
invitația Consiliului Național al 
Femeilor, a vizitat diferite obiecti
ve economice și social-culturale 
din București și unele regiuni și a 
avut întrevederi cu membre ale 
comitetelor și comisiilor femeilor. 
La Consiliul Național al Femeilor 
a fost primită de Suzana Gâdea, 
președinta consiliului.

(Agerpres)

Pe trasee 
turistice

Pe șoseaua națională București- 
Ploiești, la kilometrul 50, a în
ceput construcția unui complex de 
alimentație publică. începînd din 
anul viitor, acesta va asigura călă
torilor meniuri-pensiune și diferite 
preparate specifice regiunii Plo
iești. Sînt în curs de amenajare și 
alte unități pe traseele turistice ale 
regiunii. Astfel, se vor deschide 
crama de la Valea Călugărească, 
„Hanul Roșu" de pe șoseaua Plo- 
iești-Văleni de Munte și hanul ță
rănesc de la Merei, lîngă Buzău. 
Totodată, se va construi un restau
rant pe Valea Doftanei, la Telega. 
Noile unități vor fi prevăzute cu 
locuri de parcare auto și campin
guri.

(Agerpres)

toare — zootehnie, piscicultura, plan
tații de pomi fructiferi. Mîndria însă 
rămîne cîmpul, orezul irigat astăzi 
în proporție de 75 la sută. Pînă în 
1958, producția de orez se cifra la 
3 tone pe ha. Anul trecut ea s-a ridicat 
la 5 tone. Anul acesta, după toate 
socotelile, va atinge 5,6. Eram acum 
în inima cîmpului, în aburul 
miliardelor de tulpini de orez ce se 
pierdeau, ca valurile unei mări, în 
zarea roșie, incendiată de soare, și 
Duong Phuong îmi povestea cum, 
pînă nu demult, peisajul avea o altă 
construcție : erau numai coline, multe 
coline, orezul creștea în terase, expus 
către poale la inundații, iar pe înăl
țimi la arșiți ucigătoare. Din nou, 
satul întreg a muncit zi și noapte, 
dealurile au fost dislocate, mutate 
din loc, cîmpia a devenit un lanț 
de orizontale, printre care fulgeră li
niile de argint ale rețelei de irigație.

— Tot ce-a fost mai important și 
mai greu — aruncă, brusc, Duong 
Phuong, întrerupîndu-se din înșirui

rea cursivă de cifre — a fost făcut 
din 1954 încoace.

Adică: din anul cînd S.U.A. au 
declanșat agresiunea. Nu mai e ne
voie să pun întrebări, să cer expli
cații. Pentru Duong Phuong, vechi 
comunist, intrat la vîrsta de 18 ani 
în partid, fost ostaș în armata de re
zistență, munca, în condițiile actuale, 
nu este decît o formă particulară a 
luptei. Rezistența l-a deprins cu asta, 
i-a turnat în sînge necesitatea de a 
acționa potrivit orei concrete și îm
prejurării determinate. Ceea ce este 
impresionant e, însă, faptul că satul 
întreg se simte mobilizat în această 
„primă linie" de atac, care este pro
ducția. în toamna lui 1964, mi-a po
vestit Duong Phuong, toți oamenii 
de-aici, chiar și bătrînii, cereau puști, 
cei mai mulți voiau să plece pe front. 
Comuniștii, cei 22 de membri ai ce
lulei de partid a cooperativei, le-au 
explicat importanța covîrșitoare pe 
care a căpătat-o producția, le-au vor
bit despre eficiența ei combativă, des
pre însemnătatea eforturilor depuse 
la muncile cîmpului pentru apăra
rea țării. O activitate neobosită au 
început să desfășoare, alături de tineri,

PE PRETUTINDENI
Puternic cutremur

în Peru
Stațiile seismografice din Peru 

au înregistrat luni seara un cu
tremur de pămînt de gradul 9 
pe scara Mercalli, localizat în 
regiunea Lima. Cutremurul a 
provocat mari pagube materiale 
și victime omenești. S-au sem
nalat pînă în prezent un număr 
de 100 de morți, 2 000 de răniți 
și numeroase alte persoane dis
părute. Comunicațiile telefonice 
interne și externe au fost între
rupte, iar multe imobile avariate. 
Epicentrul seismic a fost stabilit 
între orașele Huacho și Chancay. 
Ambarcațiunile aflate în portu
rile situate pe coasta peruviană 
a Oceanului Pacific — Callo, 
Ahuarmey, Barranca și altele — 
au fost distruse, iar străzile por
turilor inundate. A fost formată 
o comisie de ajutorare a sinistra- 
ților, al cărei conducător este 
președintele Republicii Peru, 
Fernando Belaunde Terry.

Tumori tratate 

cu ajutorul izotopilor
Profesorul Lars Leksell, in co

laborare cu doctorul Erik Olof 
Backund din Stockholm, a pus la 
punct un procedeu de tratare a 
tumorilor cerebrale cu ajutorul 
izotopilor radioactivi. Astfel, este 
înlăturată o operație chirurgica
lă riscantă, care reușea în pro
porții de 40—50 la sută. Chiar 
după prima zi a tratării tumori
lor cu izotopi radioactivi, bolna
vul începe să se însănătoșească 
vizibil.

Diamantele și azotul
Așa cum se poate citi în toate 

manualele, diamantele constau 
din carbon pur, Un grup de oa
meni de știință din Johannes
burg au stabilit însă că aceste pie
tre prețioase în afară de carbon 
conțin și azot. Forma și culoarea 
diamantelor ar depinde de așe
zarea atomilor de azot în crista
lele de carbon.

Cu bicicleta 

în jurul lumii
Studentul austriac Herbert Ha- 

nack, care face un turneu in ju
rul lumii pe bicicletă, a sosit în 
Etiopia. Pînă in prezent el a par
curs țările din Asia și Euro
pa răsăriteană. Din Etiopia el in
tenționează să plece în Kenya, 
iar de aici în alte țări din Afri
ca răsăriteană. Hanack urmează 
să-și încheie turneul în jurul lu
mii în octombrie 1968 la Mexi
co, în ziua deschiderii Jocurilor 

| Olimpice.

bătrînii. Mi s-au relatat cîteva ca
zuri elocvente, de bătrîni care, re- 
nunțînd la prerogativele vîrstei, au 
părăsit lucrările „ușoare" din cadrul 
cooperativei, înhămîndu-se, adesea 
fără știrea consiliului de conducere, 
la munci care cer mușchi voinici și 
suflu perfect.

Cîteva ore mai tîrziu, unul dintre 
eroii citați, bătrînul cooperator 
Nguyen Nan Thung, în vîrstă de 64 
de ani, avea să-mi povestească, în 
lipsa președintelui, o întîmplare care 
proiecta o și mai vie lumină asupra 
peisajului sufletesc al acestui sat. 
La ultimul bombardament au fost 
uciși 16 oameni, iar 47 au fost 
răniți. Printre victime era și 
mama președintelui, ucisă din pri
mele clipe ale atacului. Toți mor- 
ții au fost îngropați în aceeași zi. Pe 
aleile cimitirului s-au adunat bătrî- 
nii rămași în viață ; tinerii n-au ve
nit, n-au venit decît foarte puțini, 
munceau la scoaterea satului de sub 
ruine. în fața mormintelor proaspete, 
bătrînii s-au legat printr-un jură- 
mînt: să-și renege propria vîrstă, 
muncind neobosit, zi și noapte, pen
tru înflorirea pămîntului lor și alun
garea dușmanului.

Poate părea straniu un astfel de 
jurămînt, de fapt un angajament de 
producție, rostit de niște bătrîni în 
fața unor morminte. Dar se întîmplă 
multe lucruri stranii, astăzi, sub ce
rul cîmpiei vietnameze, multe lucruri 
care desfid cursul firesc al vieții, iar 
conturul lor poartă amprenta neagră 
a bombelor.

Cu cîteva zile în urmă, în Viet
nam s-a desfășurat tradiționala „săr
bătoare a toamnei". Au lipsit obiș
nuitele serbări, focurile de artificii, 
dansurile, plimbările cu barca sub 
clar de lună, dar s-a păstrat obiceiul 
străvechi și primordial pe care răz
boiul n-a izbutit să-1 distrugă; în 
seara acestei zile, la cină, oamenii 
au gustat primul bol de orez din 
noua recoltă, anticipînd simbolic se
cerișul. Mă aflam, în această seară, 
în drum spre Hanoi ; o alarmă ae
riană ne imobilizase mașina în bezna 
șoselji, lîngă niște case de țară. Cîteva 
siluete s-au ivit prin umbră, au ve
nit către noi. Am auzit niște șoapte, 
apoi, după cîteva clipe, a apărut 
la geamul mașinii un om, un țăran 
între două vîrste, întinzîndu-mi un 
bol de orez. A privit tăcut cum mă- 
nînc, apoi, răspunzînd mulțumirilor 
mele, s-a înclinat ușor, cu eleganță 
și demnitate. Avea pe față mîndria 
plină de forță a celui care, cu pre
țul sîngelui său, face ca viața să 
meargă mereu înainte.
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Atmosferă

la Montevideo Revoluției din Octombrie

cu prilejul aniversării

de către forțele patriotice
încordată

VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATĂ INTERNAȚIONALĂ
VIETNAMUL DE SUD

Noi localități eliberate
7

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). — 
Parlamentul Uruguayan s-a întru
nit într-o sesiune specială pentru 
a lua în dezbatere problema solu
ționării grevei celor 100 000 de 
muncitori, care revendică majora
rea salariilor. Greva, care a para
lizat aproape întreaga viață eco
nomică a capitalei, nu a putut fi 
soluționată, deoarece guvernul a 
refuzat să satisfacă cererile mun
citorilor. Dimpotrivă, hotărîrea 
guvernului de a adopta „măsuri 
drastice" ’ împotriva greviștilor a 
încordat și mai mult atmosfera, în- 
depărtînd un eventual compromis.

nuPînă în prezent, parlamentul 
a adoptat nici o hotărîre.

OLANDA

Spre soluționarea
crizei guvernamentale?

HAGA 18 (Agerpres). — După 
două zile de consultări cu princi
palii lideri politici olandezi 'în ve
derea soluționării crizei guverna
mentale, regina Juliana a însărci
nat marți pe Norbert Schmelzer, 
președintele fracți.uhii parlamenta
re a partidului popular catolic, cu; 
formarea nețului guvern. Ipțr-o 
conferință de .presă, Schmelzer a 
declarat că în cazul în care va 
reuși să formeze noul cabinet, in
tenționează să' căară dizolvarea 
parlamentului și'să, organizeze a- 
legeri legislative anticipate. Con
stituția olandeză prevede-în . acest 
sens că alegerile legislative trebuie 
să aibă loc la 40 de zile după di
zolvarea parlamentului, iar noul 
parlament să se întrunească după 
trei luni.

15 și 16 octombrie avioane milita
re americane, cu baza pe navele 
pprt-avion ale flotei a 7-a, în Viet
namul'de I sud' și Tailanda, au pă- 

trupelor americano-saîgohcze, noi. trunsi' din nou în spațiul aerian al

SAIGON 18 (Agerpres). — în 
urma victoriilor pe care unitățile 
Frontului Național de. Eliberare 
le-au obținut continuu „împotriva

localități sud-vietnameze au fost 
eliberate și scoase de sub contro
lul administrației saigoneze. După 
cum transmite agenția V.N.A., în 
partea centrală a provinciei Nam 
Bo au fost eliberate între lunile 
ianuarie și iunie 1966 peste 80 de 
sate, cuprinzînd o populație de a- 
proximativ 100 000 de persoane, 
între lunile aprilie și mai 1966, 
menționează agenția citată, trupele 
patriotice care au acționat în pro
vinciile Quang Nam, Quang Ngai 
și Dar Lac au eliberat 11 sate și 
opt cătune, în timp.ee în provinci
ile Quang Tri și Thua Thișn au 
fost Scoase de sub- contrblul admi
nistrației de la Saigon alte sate și 
cătune, cuprinzînd în total o popu
lație de 400 000 de oameni.

în același timp, patrioții sud-vi- 
etnamezi acționează chiar în plin 
centrul Saigonului. Agențiile-de' 
presă consemnează că în ultime
le 24 de ore doi soldați americani 
au fost uciși în urma exploziei u- 
nei grenade. Marți, în cartierul 
Cria Dinh, relatează agenția Reu
ter, o explozie a rănit grav cinci 
ofițeri americani.

Agenția France Presse citează 
un comunicat militar saigonez în 
care se exprimă îngrijorarea în le
gătură cu activitatea forțelor 'pa
triotice, „la 'Un nivel, relativ . im
portant", împotriva posturilor gu- 

. vernamentale din diverse provin
cii ale țării. Sînt menționate în- 

. deosebi noile atacuri ale patrioți- 
lor în capitala provinciei Quang 
■Tri, capitala provinciei Hau Nghia, 
centrul districtului Kien Binh, toa
te la distanțe ce nu depășesc 200 
de km de capitala sud-vietnâme- 
ză.

R.D. Vietnam; Ele au bombardat 
și mitraliat mai multe regiuni 
populate și obiective economice 
dintr-o serie de provincii nord-vi- 
etnameze, precum și localități a- 
flate în partea 
militarizate.

de nord a zonei de-

★

18 (Agerpreș).HONOLULU
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, care a început luni un turneu 
într-un număr . de țări asiatice 
sprijinitoare ale politicii Statelor 
Unite în Vietnam, a făcut o es
cală la Honolulu (Hawai). Preșe
dintele a. rostit o cuvîntare la U- 
niversitatea din Hawai.’ Agenția 
U.P.I. menționează că la intrarea 
în universitate se aflau tineri care 
cereau să se pună capăt războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam.

Ziar.ul „New York; Daily News" 
publică .o informație, .potrivit căre
ia președintele Johnson ar face 
o escală în cursul turneului său a- 
siatic, în Vietnamul de sud pentru 
a inspecta trupele americane. 
Johnson ar urma să sosească în 
Vietnamul de sud după conferința 
la nivel înalt de la Manila a ță
rilor care sprijină direct agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

Acorduri intre
R. P. Polonă
și R. D. Vietnam

și a secretarului generai al 0. II. 0
NEW YORK 18. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în cadrul activității 
desfășurate • de delegația Republi
cii Socialiste România la cea de-a 
21-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a oferit 
marți un dejun în onoarea preșe
dintelui Adunării Generale, Abdul 
Rahman Pazhwak, și a secretarului 
general, U Thant.

La dejun au participat Abbas A- 
ram, ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Rudolph Grimes, mi
nistrul afacerilor externe al Libe
riei, A. Dualeh, ministrul afaceri
lor externe al Somaliei, Dmitri Be- 
lokolos, ministrul afacerilor exter
ne al R.S.S. Ucrainene, Josef. Wi- 
nieviez, adjunct al ministrului de 
externe' al Poloniei, Attilio Piccio- 
ni, senator, ministru fără portofo-

★
HANOI 18 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că în zilele de

Zilele trecute locuitorii orașului vest-german Tubingen au organizat o de
monstrație de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
17 octombrie la Varșovia au luat 
sfîrșit tratativele dintre reprezen
tanții guvernului polonez în frunte 
cu Piotr Jaroszewicz, membru su
pleant al Biroului Politic, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și delegația guver
namentală economică a R. D. Viet
nam, în frunte cu Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam. 
A fost încheiat un acord cu privi
re la ajutorul economic dat ’ de 
R. P. Polonă Republicii Democrate 
Vietnam, precum și un acord cu 
privire la schimburile de mărfuri 
și plăți dintre cele două țări pe 
ahul 1967. » ;■ . ■; . ■ ț

în aceeași zi, delegația vietna
meză a avut la sediul C.C. al 
P.M.U.P. o întrevedere cu Edward 
Ochab, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
Zenon Kliszko,-membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., și alți conducă
tori de partid și de stat.
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Consiliul de Securitate a 
încheiat dezbaterile pe 
marginea plîngerii înaintate 
de guvernul Republicii De
mocratice Congo cu privire 
la provocările și uneltirile 
puse la cale împotriva sa 
de către colonialiștii portu
ghezi, de pe teritoriul An
golei. Rezolufia adoptată, 
apreciată de mulji observa
tori ca fiind de o modera- 
fie excesivă, cuprinde doar 
o chemare adresată Portu
galiei „de a nu permite 
mercenarilor să folosească 
Angola ca bază de aejiuni 
pentru a se amesteca în tre
burile interne ale Republi
cii Democratice Congo" și 
cere „tuturor statelor să se 
ab|ină de la, orice măsuri 
de inlervenfie în Congo".

„Atunci cînd s-a adresat 
Consiliului de Securitate, a 
declarat ministrul -de exter
ne congolez Justin Bom- 
boko, guvernul Republicii 
Democratice Congo nu s-a 
așteptat desigur la mai 
mult, știind că în spatele 
Portugaliei se află state mai 
mari și mai puternice, care 
o vor sprijini. Dar guvernul 
meu a voit pe această cale 
să atragă atenția opiniei pu
blice asupra pericolului pe 
care-l reprezintă, colonialiș- 
mul „portughez pentru Con
go și pentru celelalte state 
independente din Africa".

i : ->
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lirei

de Hiroșima". Fotoreporterul român 
Aurel Mihailopol a fost distins cu 
o medalie de argint, Ion Hananel 
— cu o medalie de bronz, iar Iul 
Gheorghe Vințilă i s-a atribuit unul 
din premiile speciale pentru foto
grafie color.

marți 
Curtea 

dacă 
audiat.

foarte 
ordi-

„trebuie găsite debușee în Franța 
pentru țările răsăritene, pentru 
produsele industriale și agricole și 
pentru materiile lor prime".

hotărî
să fie 
nu este încă

BB BONN. O nouă catastrofă 
“ „Starfighler" s-a produs marți 
în landul vest-german Schleswig- 
Holstein. Cel de-al G4-lea „Star- 
fighter” pierdut de forțele aeriene 
ale Bundeswchrului începînd din 
1961 s-a prăbușit în Marea Nor
dului.

(S3 BELGRAD. La Zagreb s-a des- 
chis cel de-al doilea congres 

al medicilor din Iugoslavia, care 
are' loc sub patronajul președinte
lui I. B. Tito. La lucrările congre
sului participă și reprezentanți ai 
societăților naționale de medici din 
zece țări europene, printre care și 
din țara noastră.

■S COPENHAGA. La Copenhaga 
a sosit marți o delegație a 

Partidului Comunist din Germania, 
în frunte cu Max Reimann, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
P.C. din Germania. Delegația va 
avea convorbiri cu conducători ai 
P.C. din Danemarca în probleme 
politice de interes comun.

Chemările C.C. al P.C.U.S.

LOVITURI DE Fisura
in zona

Maroc

sterlinemaro-

legate

al asociației.

exterior

WASHINGTON, 
de muncitori de

unul din principalii furnl- 
Ministerului Apărării. Casa 
acționat imediat. Potrivit a- 
U.P.I., „președintele John-

O. unitate a forțelor patriotice 
angoleze în timpul . pregătirilor 

de luptă

ROMA. S-au încheiat lucră- 
rile celui de-al V-Iea Congres 

internațional de stomatologie, or
ganizat de Asociația Internațională 
a Stomatologilor (A.S.I.). Comitetul 
științific ai asociației a premiat 
lucrarea „Indicații șl valoarea in
tervențiilor operatorii în ortope- 
dla dento-facială", elaborată de un 
grup de medici stomatologi ro
mâni. De asemenea, conf. univ. 
Pătru Firu a fost reales de Adu
narea generală a A.S.I. în func
ția de vicepreședinte

Effl MOSCOVA. Sub egida O.I.Z. 
la Moscova s-a deschis cea 

de-a patra ediție a expoziției in
ternaționale de fotografii „Inter- 
presfoto-66", unde sînt prezen
tate peste 1 000 de lucrări din 71 
de țări. Marele premiu al expozi
ției a fost atribuit olandezului 
Ralph Printz, pentru suita de ima
gini „Oameni ai lumii, amintiți-vă

liu, șeful delegației Italiei la 
O.N.U., Akira Matsui, șeful dele
gației Japoniei, dr. Alfonso Gar
da Robles, subsecretar pentru re
lațiile externe, șeful delegației Me
xicului, Dey Sidi Baba, reprezen
tant permanent al Marocului, P.
N. Haksar, înalt comisar adjunct 
al Indiei la Londra, și reprezen
tanții permanenți ai R.S.S. Ucrai
nene, Poloniei și Iranului la
O. N.U.

Din partea română, la dejun au 
participat Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
ambasadorul Gheorghe Diacones- 
cu. reprezentantul permanent al 
țarii noastre la O.N.U., Costin 
Murgescu și Constantin Flitan, 
membri ai delegației.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Couve de Murville despre 
relațiile economice ale Franței

PARIS 18 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unui dejun ofe
rit marți în cinstea sa de revista 
„Realites", ministrul de externe 
francez, Couve de Murville, s-a re
ferit la politica Franței în dome
niul relațiilor economice interna
ționale. El a făcut unele conside
rații generale cu privire la ideea 
așa-numitei „supranaționalități", 
subliniind că „alterarea suverani
tății naționale impuse unei țări de 
o autoritate străină ei este inaccep
tabilă. Iată de ce Franța respinge 
votul majorității in organismele 
Pieței comune. Exemplul Comuni
tății Europene a Cărbunelui și Oțe
lului este lamentabil. Nimic nu se 
întîmplă la Luxemburg (sediul a- 
cestui organism — n.r.) afară de 
crize carbonifere".

Referindu-se la relațiile comer
ciale ale Franței cu țările socia
liste, ministrul francez a relevat că

Diferend
Guyana- 
Venezuela

GEORGETOWN 18 (Agerpres). 
între Guyana și Venezuela a izbuc
nit un conflict după ce forțele ar
mate venezuelene au ocupat insula 
guyaneză Ankoko.

Ziarul „New Nation", organul 
oficial al partidului primului mi
nistru Forbes Burnham, scrie că 
acțiunea venezueleană nu ar fi pu
tut avea loc- fără consimțămîntul 
Londrei și Washingtonului.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
C.C. al P.C.U.S. a dat publicității 
chemările cu prilejul celei de-a 
49-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Chemă
rile cuprind cuvinte de salut în 
cinstea unității și coeziunii miș
cării comuniste internaționale pe 
baza marxism-leninismului, a in
ternaționalismului proletar și a ce
lor două Declarații ale Consfătui
rilor de. la Moscova.

C.C. al P.C.U.S. se adresează po
poarelor țărilor socialiste, popoare
lor aflate în luptă pentru eliberare 
națională și oamenilor muncii din 
lumea întreagă cu chemarea să-și 
unească eforturile în lupta împo
triva imperialismului și colonialis
mului, pentru eliberarea națională, 
pentru pace, democrație și socia
lism. Un salut fierbinte este adre
sat partidelor comuniste și munci
torești frățești — avangardă de 
luptă a clasei muncitoare inter
naționale.

Adreșîndu-se nopoarelor lumii, 
C.C. al P.C.U.S. cheamă la luptă 
pentru încetarea războiului de a- 
gresiune dus de S.U.A. în Vietnam. 
Este lansată. în același timp, che
marea la întărirea solidarității in
ternaționale cu eroicul popor viet
namez.

Popoarele lumii sînt chemate să 
demaște uneltirile imperialiștilor 
ațîțători la război, să intensifice

lupta pentru pace în lumea întrea
gă, să lupte împotriva accesului 
militariștilor vest-germani la arma 
nucleară și să obțină rezolvarea 
problemei germane pe cale pașni
că, democratică.

Un salut este adresat, de aseme
nea. sistemului socialist mondial — 
principală cucerire a clasei mun
citoare internaționale, precum și 
tuturor țărilor socialiste.

într-una din chemări se adre
sează un salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Socialistă 
România, care construiesc sociaj 
lismul, și urarea : „Să trăiască 
prietenia veșnică, de nezdruncinat 
și colaborarea dintre popoarele 
sovietic și român 1“

în chemările C.C. al P.C.U.S. se 
exprimă un salut fierbinte po
poarelor din țările Asiei, Americii 
Latine, statelor africane. Sînt a- 
dresate urări în cinstea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele U.R.S.S. și popoarele al
tor țări. Este salutată politica ex
ternă de pace a Uniunii Sovietice. 
C.C. al P.C.U.S. cheamă totodată 
pe ostașii sovietici să fie gata de a 
respinge orice agresiune.

Cuvinte de salut sînt adresate 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea colhoznică.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii sovietici să depună 
toate eforturile în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor celui de-al XXIII- 
lea Congres al P.C.U.S.

BEN BARKA
PARIS 18 (Agerpres). — Agen

ția M.A.P. a transmis un comuni
cat al Palatului regal din 
care anunță că maiorul Dlimi, 
director al Siguranței 
cane și unul dintre principalii 
acuzați în procesul Ben Barka, a 
plecat luni seara spre Paris. Știrea 
plecării lui Dlimi, prezentată la 
Rabat ca un act absolut personal, 
care nu a primit în prealabil aprot- 
barea înaltelor foruri marocane, a 
devenit cunoscută în preziua pro
nunțării verdictului în procesul ce 
se desfășoară de o lună și jumă
tate. Se crede că maiorul Dlimi are 
în posesia sa anumite dovezi câre 
contrazic versiunea oficială expusă 
în cadrul lucrărilor procesului.

Această veste, cu' totul neaștep
tată, a trecut oarecum pe un plan 
secund mărturia unui anume Na- 
cerdine Challal, algerian stabilit în 
Franța, publicată de revista „Le 
Nouvelle Observateur". Challal, a 
cărui mărturie a fost transmisă

președintelui Tribunalului Senei și 
avocaților, dă o nouă versiune a 
împrejurărilor răpirii și rnorții li
derului marocan. Mărturia conține 
acuzații grave la adresa avocatului 
Lemarchand, al cărui nume a fost 
citat deseori în timpul procesului, 
și împotriva unui înalt funcționar 
din Ministerul de Interne francez, 
al cărui nume nu este precizat. 
Challal afirmă că intenția minis
trului de interne marocan. Oufkir, 
ar fi fost să-l transfere clandestin 
pe Ben Barka în Maroc și nu să-1 
ucidă. Asasinatul ar fi avut loc la 
29 octombrie 1965, eîteva ore după 
răpire; și Oufkir ar fi fost 
furios datorită neîndeplinirii 
neloi- sale.

La începutul ședinței de 
după-amiază a procesului, < 
s-a retras pentru a 
noul martor trebuie 
Decizia tribunalului 
cunoscută.

Biimania a decis sa se re
tragă din zona lirei sterline. 
Anunțată luni seara la Londra, 
știrea a provocat emoții în 
cercurile financiare britanice. 
Este vorba de „o nouă lovitură 
dată zonei"-, relevă agenția 
„France Presse".

Blocul lirei sterline, uniune 
valutară internațională, a 
fost creat de Anglia acum 
35 de ani, cu participarea-do- 
minioanelor (exceptînd Cana
da), a coloniilor britanice și 
a altor cîtorva state. Potrivit 
mecanismului de funcționare 
a zonei, membrii ei sint obli
gați să păstreze în lire sterline 
o mare parte din rezervele lor 
monetare și să verse Marii 
Britanii încasările lor de de
vize sau aur, în schimbul unor 
avantaje : mișcarea liberă a 
capitalurilor între Londra și 
țările din zonă, accesul țărilor 
respective, într-o măsură limi
tată, la rezervele monetare 
ale Angliei. Cu alte cuvinte, 
plățile către țările din afara 
zonei nu pot fi făcute decît cu 
aprobarea și prin intermediul 
Angliei, ceea ce înseamnă că 
ceilalți membri ai uniunii sînt 
încorsetați în acțiunile lor eco
nomice. Deci nu mai există 
dubii că zona lirei sterline este 
în fapt un instrument de ex
pansiune a capitalului brita
nic. Ținînd seama de toata 
acestea, în cercurile comenta
torilor se apreciază gestul au
torităților birmane ca o mă
sură de întărire a independen
ței economice.

Hotărîrea Rangoon-ului nu 
a surprins pe observatorii de 
presă. Eirmania a convertit în 
aur, lunile trecute, aproape 
toate disponibilitățile în lire 
sterline. De asemenea, ea a 
refuzat să acorde compensa
ții băncii engleze „Chartered* 
ale cărei bunuri în Birmania 
au fost naționalizate în 1953, 
odată cu acelea ale tuturor 
celorlalte bănci. Se consideră 
totodată că adoptarea măsu
rii a fost grăbită de cererile 
insistente ale cercurilor comer
ciale birmane de a li se ga
ranta în aur exporturile, pen
tru a fi apărate de o eventua
lă devalorizare a lirei sterline. 
De altfel, această uniune va
lutară a fost de mai multe ori 
zguduită de crizele monedei 
britanice.

Prin măsura luată de 
autoritățile birmane, procesul 
de destrămare a zonei lirei 
sterline abia a început; căci, 
așa cum relatează agențiile 
de presă, și alte țări membre 
(Australia, Zambia și Mala- 
yezia) intenționează să 
„distanțeze" de zonă.
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occidentale. A fost 
asemenea, In revistă 
Asia do sud-est.

au fost in- 
mercenarii care în 

vreme au inijiat re- 
împotriva guvernu- 

la Kinshasa.

Nicolae PLOPEANU

nu un an, dar nici 
dacă

Un aspru rechizitoriu
la adresa colonialismului

B PARIS. La Paris a avut loc o 
reuniune restrînsă o guver

nului francez consacrată proble
melor externe. In cadrul ședin
ței, care a fost, prezidată de ge
neralul de Gaulle, au fost exami
nate o serie de probleme 
de organizarea referendumului în 
Somalia Franceză și stadiul nego
cierilor franco-vest-germane pri
vind viitorul statut al forțelor mi
litare franceze aflate pe teritoriul 
Germaniei 
trecută, de 
situația din

De altfel, aceasta a și fost 
caracteristică a 

Consiliul
trăsătura 
dezbaterilor din 
de Securitate.

Rînd pe rînd, 
Consiliului (cu 
S.U.A. și Olandei), precum 
și statele africane invitate 
să-și spună cuvînful, au de
mascat vastul complot pe 
care imperialiștii îl urzesc 
împotriva tinerelor state 
independente de pe conti
nentul african. Și în acest 
complot, un rol dinfre cele 
mai nefaste revine colonia
liștilor portughezi care, ală
turi de rasiștii din Africa de 
sud și din Rhodesia de sud, 
creează principalul focar 
de uneltiri împotriva’ po
poarelor Africii. ■ i. ,

Caracteristic este faptul 
că atîfa timp cîf în Congo 
s-a aflat la putere agentul 
marilor monopoluri, Chom- 
be, autoritățile portugheze 
nu s-au gîndit să-l deran
jeze cu nimic. Dimpotrivă, 
au făcut tot ce le-a stat în 
putinjă să-l ajute, punînd 
teritoriul Angolei la dispo- 
zijia jandarmilor katanghezi 
și a mercenarilor, pentru 
represiuni împotriva patrio- 
jilor. „Situajia s-a schimbat 
atunci cînd Chombe a fost 
înlăturat de la putere, iar 
guvernul congolez a.adop
tai o serie de măsuri care

• n-au fost pe placul anumi-

membrii 
excepjia

tor puteri. Tocmai aceasta 
a și declanșat uneltirile puse 
la cale împotriva Congou- 
lui", a declarat ministrul de 
externe congolez. Pe teri
toriul Angolei 
struiji 
ultima 
beliuni 
lui de
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Faptele relatate de minis
trul de externe congolez nu 
sînt singurele de care a 
fost învinuit- guvernul por
tughez. După cum a arătat 
reprezentantul Republicii 
Congo (Brazzaville), Muan- 
za, actele de provocare ale 
Portugaliei au fost de ne
numărate ori aduse în fafa 
Consiliului de Securitate, j 
Nu este tară învecinată cu 
o colonie portugheză care 
să nu fi fost supusă ame
nințărilor sau al cărei teri
toriu să nu fi fost violat în 
repetate rînduri. „Portughe- : 
zii — a spus vorbitorul — 
înfrejin în Kabinda merce
nari pe care îi instruiesc 
pentru a-i dirija împotriva 
jării mele. Avioanele por
tugheze încalcă teritoriul 
Congoului. Senegalul s-a a-

dresat, de asemenea, de 
eîteva ori Consiliului de 
Securitate în legătură cu 
provocările puse la cale 
împotriva sa de Portugalia 
de pe teritoriile în care ea 
își menține dominația colo
nială. Același lucru s-a în- 
fîmplat cu Zambia și Tan
zania. Colonialismul portu
ghez reprezintă o amenin- 

i țâre nu numai'pentru popu
lația de pe teritoriile pe 

I care le ocupă, dar și pen- 
I tru toate țările indepen- 
1 dente care se învecinează 

cu coloniile sale’.
Cu deosebit interes a fost 

ascultată intervenția repre
zentantului Republicii Mali, 
Keita. „Portugalia, a spus 
el, este prea slabă ca să-și 
poată, ține șub control co
loniile 
măcar o singură zi, 
n-ar fi ajutată de alte state. 
Toate armele cu care sînt 
uciși mii de patriofi și cu 
care sînt înarmați mercena
rii provin din arsenalele 
blocului nord-atlantic". In 
continuare, delegatul malian 
a arătat ce interese dictea
ză acest sprijin : „Două tre
imi din capitalurile investi
te în economia portugheză 
și în coloniile sale aparțin 
S.U.A., Angliei și altor țări 
occidentale’.

în vederea menținerii a- 
cestor privilegii și a profi-

turilor pe care le aduc ca
pitalurile investite, sînt fo
losite, după cum a declarat 
reprezentantul Republicii 
Africii Centrale, și „bazele 
militare existente în colo
niile portugheze care joacă 
rolul de jandarm împotri
va mișcării de eliberare na
țională și de cap de pod 
pentru presiuni, provocări, 
comploturi și agresiuni îm
potriva statelor care și-au 
cucerit independenta”.

Din cuvîntările rostite în 
ConsiFul de Securitate s-a 
desprins limpede cerinja 
majoră a respectării suve
ranității .tuturor statelor și 
a dreptului lor'de : a-șia re
zolva singure problemele 
interne, așa cum cred de 
cuviință, fără nici un ames
tec din afară. De aseme
nea, în același for, ; marea 
majoritate a vorbitorilor a 
exprimat o condamnare 
fermă la adresa colonialis
mului și a fufuror rămăși
țelor sale. „A sosit ’ timpul, 
a spus reprezentantul Ugan- 
dei, Kironde, să fie lichida
te o dată pentru totdeauna 
toate rămășifele colonialis
mului — din Africa, Asia și 
America Latină. Astfel va 
dispare unul din principalii 
factori de încordare 
lume".

WB VARȘOVIA. Marcello Boldrini, 
“ președintele concernului ita
lian de petrol E.N.I., a sosit la 
Varșovia. Oaspetele italian a avut 
întrevederi cu cîțiva membri ai 
guvernului R. P. Polone în cursul 
cărora au fost examinate probleme 
legate de colaborarea economică 
dintre concernul E.N.I. și organi
zații pentru comerț 
R. P. Polonă.

■ •

Peste 25 000 
la șapte uzi

ne ale companiei „General Elec
tric" se află în grevă, cerînd mo
dificarea contractului de muncă. 
Greva de la „General Electric" ar 
putea afecla aprovizionarea tru
pelor americane aflate în Vietna
mul de sud, compania fiind consi
derată 
zori ai 
Albă a 
genției 
son a pus în mișcare mecanismul 
necesar invocării legii Taft-Hart- 
ley, în baza căreia- muncitorii vor 
putea fi forțați să reia lucrul".
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