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E o părere numai că zilele 
scad. Poqorînd pe spirala frun
zelor ce se destramă încet, tot 
mai încet, clipele întîrzie să cadă, 
bucuroase de ultima lumină cer
nută cald peste oraș. Din crisali
da unei asemenea amieze de<aur 
a ieșit ieri un fluture. Vîslea, ino
cent, purtînd pe aripi toate smal
țurile lunii mai. L-am urmărit 
printre frunzele multicolore» pînă 
cînd aripi, frunze, clipe 
sucit și s-au pierdut în 
vîrtej de vînt. Acolo se 
asfințit rece și vast, pe
proiectau ultimele secvențe 
filmul verii. Octombrie a încercat 
azi dimineață radiația caloriferu-

IMAGINI NOI ÎN ENERGETICA ROMANEASCA
Barajuhșî‘lacul de acumulare al hidrocentralei„Gheorghe Gheorghiu- Dej" de pe Argeș (fotografia din stingă). Pe șantierul sistemului hidro

energetic de la Porțile de Fier. Linia funicularului pentru transportul materialelor (fotografia din dreapta) (Foto Agerpres)

ătrîna fîntînă Obedeanu, 
de unde secole de-a rîn- 
dul sacagiii cărau apă de 
băut pentru craioveni, 
este astăzi monument is

toric. Dar, cu toate că sacalele au dis
părut de mult, locul lor luîndu-l con
ductele, Craiova, lipsită dc la naște
rea sa de o sursă îndestulătoare de 
apă plăcută la băut, a mai continuat 
să rămînă un timp... însetată.

In ultimii ani, paralel cu con
strucția de uzine și fabrici, cartiere 
întregi de locuințe, școli, și alte 
obiective care schimbă înfățișarea și 
viața orașului, s-au luat măsuri și

pentru rezolvarea problemei alimentă
rii cu apă potabilă — una dintre 
cerințele de prim ordin ale urbanis
ticii moderne. In acest scop după 
cum s-a mai anunțat de altfel în 
presă, se construiește o conductă prin 
care izvoarele de la Izvarna, aflate 
la poalele Carpaților Meridionali, 
vor îndestula cu apă de băut popu
lația Craiovei. Este cea mai mare 
construcție de acest gen executată 
vreodată în țara noastră. Cîteva cifre 
sînt grăitoare: lungimea conductei, 
cu diametrul interior de un metru, 
este 117 km. Prin ea vor sosi la Cra
iova 1 300 litri de apă pe secundă. 
Această cantitate, împreună cu sur
sele existente, ■ asigură satisfacerea 
cerințelor unei populații de circa 
200 000, atît cît se prevede că va a- 
vea orașul în 1980.

Se pune întrebarea : de ce s-a ales 
soluția de a se aduce apa de la o 
distanță atît de mare ? Studiile efec
tuate de specialiști de la I.P.C.H. 
București au arătat că alte surse de 
alimentare — apa din adîncime din 
zona orașului, din lunca Jiului sau a 
Oltului — nu prezentau siguranță în 
ce privește constanța și debitul în 
timp. în schimb, izvoarele de la Iz
varna întrunesc pe deplin aceste con
diții, și în plus, apa este deosebit de 
plăcută la gust.

Se împlinesc cinci ani de cînd cei 
320 de constructori, conduși de tînă- 
rul inginer Doru Craia, au luat cu 
asalt cîmpii, rîuri, dealuri și văi a- 
dînci, cucerind pas cu pas făgașul 
conductei de la Craiova la izvoarele 
cristaline de la izvarna.

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii"

animalelor din

grășătorie nu s-a administrat de- cît un singur tain.Astfel de situații care puteau duce la rezultate economice slabe au fost în parte rezolvate prin administrarea suplimentară de lucernă masă verde. Dar acum aceasta s-a terminat. Pe bună dreptate conducerea complexului de la Călărași este îngrijorată de perpetuarea practicii de a se asigura furaje de pe o zi pe alta, iar în cazul unor defecțiuni organizatorice nici măcar atît.
C. BORDEIANU 
Florea CEAUȘESCU

in anii
Nave de diferite tipuri străbat sub pavilion 

românesc mările și oceanele transportînd un 
volum tot mai mare de mărfuri în cadru! 
schimburilor comerciale dintre țara noastră și 
alte fări. In cadrul unei convorbiri, fov. ing. 
Emil SAVU, director general al D.G.N.C. din 
Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Ae
riene, ne-a relatat amănunte în legătură 
dezvoltarea flotei 
transport în ultimii 
în cincinal.

cu 
demaritime și fluviale 

ani și perspectivele ei

— Paralel cu dezvoltarea întregii economii naționale s-a acordat o mare atenție transportului maritim și fluvial. Flota comercială a fost dotată cu noi vase de transport fabricate în țara noastră sau în țări cu o tradiție recunoscută în acest domeniu. A luat o

nare dezvoltare construcția de nave fluviale și maritime. în anul 1960 au plecat în cursă primele cargouri de 4 500 t. dw. proiectate și construite în țară.naval din Galați se construiesc în prezent nave de 12 500 t. dw.

destinate transportului de minereu.Etapa care a mar- :at cea mai mare dezvoltare a transporturilor pe apă a constituit-o perioada planului de șase ani. Intre anii 1959—1965 capacitatea totală de încărcare a flotei maritime a crescut de 6,3 ori prin dotarea acesteia cu cabotiere de 1100 t.dw. și de 1 600 t. dw., cargouri de 4 500 t. dw., petroliere de 19 020 t. dw., cargouri de 12 960 t. dw. și mineraliere de 25 400 t.dw. O creștere însemnată a înregistrat și flota fluvială. în aceeași perioadă, flota fluvia

la propulsata a fost dotată cu 23 remorchere însumînd 17 900 C.P. Flota nepropul- sgtă cu 47 șlepuri de 1 000 t, 4 ceamuri de 700 t și 49 de 1 000 t, 20 șlepuri de 1150 t destinate navigației mixte prin remorcate și împingere. însumînd aceste cifre obținem o creștere totală a capacității flotei fluviale cu aproximativ 121 800 t. De remarcat că toate a- ceste nave au fost construite în țara noastră la Galați, Oltenița, Turnu Severin.

lul și a sfătuit copiii să-și pregă
tească mănușile.

Ca să-mi iau rămas bun de la 
feeria anotimpului am poposit în 
parcul Herăstrău. Peste spectacol 
căzuse însă cortina. Greble și 
măturoaie qoneau vara de pe 
alei, adunînd-o în coșurile de gu
noi. Lumina roșie din stejari, lu
mina qalbenă din arțari, lumina 
argintie din plopi se năruia în 
troiene, ca să fie apoi strînsă 
morman și expediată afară din 
parc, cu camioanele. Concluzia 
se impunea de la sine :

— Pînă la primăvară... Relache 1
— Nu-i deloc așa, m-a preve

nit horticultorul care suprave-. 
ghea operația funebră. Vom 
aprinde, peste aceleași alei pus
tiite acum, circa 2 500 000 de 
flori noi. Am și început răsădirea. 
Vrem să concurăm lumina cenu
șie a lui noiembrie cu flori proas
pete care vor înviora din nou gră
dinile și parcurile bucur&ștene.

Mi s-a explicat că în serele 
Capitalei s-au pregătit din vre
me noile generații de flori. Pe pri
mul loc vor sta tufănelele lui 
Luchian. Puful lor auriu, roz, vio
let va readuce culorile pe care 
le pierdem în aceste zile. Vin 
apoi la rînd... ploile 1 Nu ploile 
toamnei, ci niște ploi florale, adi
că niște flori care se numesc 
deosebit de gingaș — ploaie de 
aur și ploaie de argint. Ele 
sînt menite să îmblînzească efec
tul trist al burniței, cu o 
inedită de petale.

Pentru organizarea 
frumos spectacol floral
pregătește — și care se 
șoară în fiecare an - 
cesc 
dinari, 
mulțumim prin aceste rînduri. Ei 
ne dăruiesc, discret și harnic, 
bucuria candidă a florilor, anti- 
cipînd de pe acum primăvara.

acestui 
care se 

desfă- 
în fiecare an — mun- 

peste trei mii de gră- 
cărora am tinut să le

în ultimii ani au fost construite numeroase complexe industriale de creștere a animalelor și păsărilor in care, pe baza unei tehnologii moderne și a utilizării furajelor combinate, se obțin indici economici superiori. Ne-am oprit la complexul de la Călărași unde, în prezent, există peste 50 000 de porci, din care 25 000 în îngrășăto- rie. Numai pînă la sfîrșitul lunii septembrie aici au fost obținuți a- proape 42 000 de purcei înțărcați, iar mii de porci grași au luat calea abatoarelor. Important este că sporul în greutate vie al animalelor a fost realizat și depășit. Rezultatele bune obținute în producție cretizează și în faptul că 30 septembrie s-a realizat neficiu de 4 186 000 lei,2 212 000 cît a fost planificat. Colectivul de muncitori și specialiști de aici a acumulat o bună experiență în organizarea rațională a producției și a muncii, în punerea în valoare a rezervelor interne care permit obținerea unor rezultate tot mai bune. în ultimul timp însă, a- cest complex, ca și altele, întîm- pină greutăți serioase în realizarea producției datorită faptului că furajele sosesc în cantități insuficiente, iar uneori de calitate slabă.La redacție s-au primit sesizări privitoare la această situație de neconceput într-o unitate care,-la intrarea în producție cu întreaga capacitate, va trebui să livreze a- nual o sută de mii de porci. în cursul unei vizite la această unitate ne-am putut convinge de necesitatea rezolvării acestei probleme cu maximum de urgență. La 15 octombrie efectivele de porcine aflate la îngrășat nu erau asigurate cu furajele necesare pentru a doua zi. în aceeași zi de brie, la îngrășătorie numai 33 000 kg de furaje loc de 52 000 kg cîte erau necesare. Aceasta: după ce, o perioadă destul de lungă de timp, aprovizionarea cu furaje combinate s-a făcut neritmic. în primele 15 zile ale lunii octombrie din 1 200 furaje combinate necesare nu s-au primit decît 786 tone. Din această cauză, uneori s-a redus rația animalelor. De pildă, în perioada 11—15 octombrie în loc de 2,1 kg furaje combinate în medie pe zi la un porc la îngrășat s-au administrat numai 1,750 kg. Au fost și cazuri cînd, cîte o zi întreagă, la în-

0 jumătate 
de normă pe an 
mai mult decît 4 luni

15 octom- s-au dat în
tone de

(Continuare în pag. a V-a)

Am lucrat nu mai 
țin de 45 de 
P.T.T.R. Ploiești, 
sînt pensionar 
mese lunar 893 lei. Sînt 
de meserie contabil și da- 
ți-mi voie să fac acum o 
nouă socoteală cu oca
zia apariției Hotărîrii Co
mitetului Central al par
tidului. Mie, așadar, de 
1 ianuarie, poștașul 
să-mi aducă acasă 
fiecare lună încă 134 
lei. ceea ce reprezintă 
sporul de 15 la sută pre
văzut de leqe. Depășesc 
astfel mia de lei la pen
sie și asta mă bucură 
foarte mult. Sporul pe ca- 
re-1 voi primi îmi ajunqe 
pentru acoperirea chiriei, 
taxelor de apă, lumină, 
încălzire. Deci îmi rămîne 
integrală suma de pînă 
acum pentru hrană și îm
brăcăminte.

Ceea ce mă bucură 
însă și mai mult este fap
tul că, dacă continuă să 
lucreze, pensionarul con
tinuă să primească, a- 
fară de salariu, 50 la 
sută din pensia lunară. 
Am 67 de ani. Contabilii 
sînt destul de mult solici-

pu- 
ani la 

Acum 
Și Pd-

la 
o 

în 
de

pu- 
un 

atît 
ca-
60.

tați. Pînă acum aveam 
dreptul să lucrez două 
luni pe an. Drept să spun, 
în această situație între
prinderea nu prea dorea 
să te angajezel Acum poți 
lucra tot anul, poți face 
contabilitate cît te țin 
terile. Semnalez încă 
avantaj, cel puțin tot 
de mare, prevăzut la 
pitolul 12, articolul
Aici se spune că pensio
narii pot primi și pensia 
și salariul întreq dacă se 
anqajează în posturi cu 
jumătate de normă sau pe 
o durată determinată de 
4 luni de zile în cursul u- 
nui an calendaristic.

In leqătură cu această 
prevedere, aș vrea să în
treb : De ce oare să poți 
lucra doar 4 si nu 6 luni 
cu norma întreaqă ? Căci, 
cei ce se anqajează cu 
jumătate de normă lu
crează, de fapt, în de
cursul unui an calenda
ristic, 6 luni de zile.

Pentru mine 
voi ieși la pensie nu este 
departe. Peste doi ani mă 
voi număra printre pen
sionari.

Pe viitor, se arată în 
. Hotărîrea plenarei C.C. al 

P.C.R., criteriul de înca
drare în grupa de muncă 
va fi cel al condițiilor de 
muncă și nu al profesiei. 
Și așa și trebuie. Gradul 
de înzestrare tehnică a 
întreprinderilor diferă șj 
diferă astfel și condițiile 
în care lucrează muncito
rii de aceeași 
O altă 
care mă 
nuitatea 
aceeași
teriu, de 
pensiei. Capitolul VII, 
42, alin. 2, precizează 
se consideră continuitate
în muncă și „în cazul în 
care angajatul a fost 
transferat în interesul ser
viciului în altă unitate". 
Dar ce se întîmplă cu cei 
care sînt transferați în 
interesul întreprinderii și 
schimbă, cu această oca
zie, nu numai locul de 
muncă, dar și profesia și

vîrsta cînd

profesie, 
prevedere la 

refer este conti- 
în muncă 

unitate ca 
calculare

la 
cri- 

a 
art. 
că

Silviu TiMUȘ
pensionar,
str. Teatrului nr. 9
Ploiești

uneori și categoria de în
cadrare, trecînd dintr-o 
grupă de muncă în alta ?

Tot în legătură cu gru
pa de muncă, aș vrea să 
ridic și altă problemă, le
gată de formularea ari. 12 
al proiectului de lege. Se 
spune în acest articol că 
„pentru cei care au lu
crat în locuri de muncă 
încadrate în grupele I și 
II, procentele se aplică 
dacă angajații au lucrat 
efectiv, în acele locuri, 20 
de ani". Nu se precizează 
dacă e vorba numai de 
ultimii 20 de ani sau de 
20 de ani din indiferent 
care perioadă de muncă 
a salariatului. După pă
rerea mea, ar trebui for
mulat în sensul că acești 
20 de ani pot fi din ori
care perioadă, deoarece 
trecerea la o muncă mai 
ușoară — în anii înaintați 
— nu se cuvine să influen
țeze asupra unui aseme
nea drept important.

I

s
5
I

Dumitru 1ONESCU 
muncitor turnător, „ 
Uzina „Semănătoarea" ■

S-au încheiat conferințele partidelor liberal, laburist și conservator. Ce perspective au deschis ele pentru politica britanică ? O primă constatare este aceea că guvernul laburist, cu majoritatea sa de 97 de locuri în Parlament, nu-și vede amenințată stabilitatea nici din partea activului dar neomogenului partid liberal (cu 12 membri în nici tea rilor, care deprimați și divizați.In schimb, și aceasta este o a doua constatare, vernului provin priului său ^partid și a sindicatelor. După părerea celor mai mulți observatori, conferința partidului laburist s-a soldat nu atît cu un vot de încredere în guvern, cît mai ales cu acordarea unui răgaz de un an, în cursul căruia acesta sau își va îndeplini făgăduielile în domeniul social și economic, fie va trebui să facă față zilei socotelilor.Problema centrală la conferință a fost situația economică și măsurile luate de guvern în legătură cu problemele care o confruntă, între care cele mai importante sînt nivelul nesatisfăcător al producției, deficitul balanței de plăți, criza lirei sterline și marele volum al datoriei publice față de creditorii străini. în jurul acestora s-a ridicat chestiunea întregii orientări a politicii economice și a politicii externe, de fapt ansamblul poziției postbelice a Angliei și rolul ei în lumea contemporană.

Parlament), din par- conservato- sînt SCRISOARE 
DIN LONDRĂdificultățile gu- din partea pro-

Este știut că Ia 20 iulie a.c. guvernul a proclamat subit „înghețarea" salariilor pe o perioadă de 6 luni, urmată de o altă perioadă de 6 luni de „restricții severe" a ce? rerilor de majorare a salariilor. Cu puțin timp înainte de conferință’, guvernul a întărit această hotărî- re prin măsuri legislative de sancționare cu amendă și închisoare a membrilor sindicatelor care vor recurge la acțiuni pentru a-și impune revendicările privind creșterea salariilor, chiar dacăar fi vorba doar de îndeplinirea contractelor colective în vigoare.La conferință, miniștrii laburiști au prezentat aceste măsuri economice ca fiind dictate de deficitul balanței de plăți, de situația lirei sterline și ca metode care ar decurge în mod logic din „planul e- conomic național", pe care guvernul l-a alcătuit în baza promisiunilor sale electorale. La obiecțiile ce s-au formulat că o orientare se aseamănă promovată de conservatori — așa- numita politică „stop-go" (oprește- pornește), și pe care, la timpul său, liderii laburiști au condamnat-o cu vigoare — actualii miniștri au pretins că politica lor ar fi cu totul altceva, și anume că ea ar avea drept scop „atenuarea creșterii prețurilor" și promovarea unei „distribuții mai echitabile a venitului national".

asemenea cu aceea

(Continuare în pag. a V-a)
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Cum sâ fie 
darea de seamă?Un rol hotărîtor în desfășurarea unor dezbateri rodnice în adunările de alegeri și adoptarea unor măsuri eficiente, menite să jaloneze activitatea de viitor are, fără îndoială, darea de seamă. întocmirea ei este o treabă de mare'răspundere; Ținînd seama . de aceasta, biroul Comitetului orășenesc de partid Galați a trimis în întreprinderi, instituții, școli, activiști de partid care dau un sprijin concret birourilor organizațiilor de bază în pregătirea dărilor de seamă. Evitînd să se substituie birourilor organizațiilor de bază, ei le îndrumă să rezolve ele însele pe baza muncii colective problemele ce se ridică.Deosebit de utilă se dovedește munca de îndrumare și control a membrilor comitetului orășenesc de partid. Aceasta ne-a dat posibilitatea de a interveni operativ de cîte ori dările de seamă cuprindeau doar constatări și recomandări generale, fără a face o analiză temeinică a stărilor de lucruri, 
a scoate la lumină deficiențele, mijloacele de a le remedia. La organizația de bază nr. 3 de la Uzina „Laminorul", de exemplu, darea de seamă se limita să enumere rezultatele pozitive obținute de colectivul laminorului III; cît despre neajunsurile privind depășirea consumurilor specifice de platine, creșterea procentului de declasate, cazurile de încălcare a disciplinei muncii, ele erau, ca să spun așa, doar... constatate, înregistrate. La indicația comitetului orășenesc de partid, în colectivul care întocmise darea de seamă au fost atrași comuniști cu temeinică pregătire politică' și profesională. Cu ajutorul lor, darea de seamă a fost ra
dical îmbunătățită, a căpătat un 
caracter analitic, simplei înșiruiri 
a lipsurilor i-a luat locul prezen
tarea cauzelor ce le-au determinat, 
a mijloacelor de a îmbunătăți 
munca.Am întîlnit însă și alt aspect, într-una din organizațiile de bază de la Uzina mecanică, din dorința
DEZBATEREA
PROIECTULUI
LEGII PENSIILOR

W
|g UCENICIE 
SlNT ANI

DE VECHIME?
Atît ©u cît șl soția maa sîntem 

pensionari de cîțiva ani. Eu am 
fost lăcătuș la secția montaj va
goane a uzinelor Grivița Roșie, iar 
ea — salariată a Sfatului popular 
al orașului București. Vă dați sea
ma cu cită mulțumire am deschis 
ziarul în care se publica Hotărî- 
rea C.C. al P.C.R. referitoare la 
pensii: au fost substanțial majo
rate pensiile, lucru care se va re
flecta în mod direct și în viața 
noastră. De la 1 ianuarie 1967, îm
preună vom primi lunar, după so
cotelile noastre, cu aproximativ 
300 de lei mai mult decît 
pînă acum. Am văzut că, în ace
lași timp, s-au luat măsuri de îm
bunătățire a legislației pensiilor de 
asigurări sociale, iar noul proiect 
de lege aduce foarte multe avah- 
taje pensionarilor. ,

Cu acest prilej, vrem să facem o 
propunere, în legătură cu faptul că 
unora nu li s-au socotit ca vechi
me în muncă anii de ucenicie. 
Noua lege ar trebui, credem, să 
prevadă că celor ce dovedesc cu 
certificatul de ucenicie că au lu
crat în fabrici, li se recunosc, pe a- 
oeastă bază, anii respectivi de ve
chime în muncă, beneficiind astfel 
de toate avantajele acordate celor 
cu vechime mai mare, cu activitate 
mai îndelungată.

Păuna și Alexandru 
APOSTOLACHE 
pensionari, București

Dublarea 
s o s e 1 e i 

9

Craiova— 
Isalnita » »

Au început lucrările de du
blare a drumului național nr. 
6, pe distanța Craiova—I?al- 
nița. Prin dublarea acestei 
porțiuni de drum vor fi crea
te patru benzi de circulație, 
ceea ce va permite desconges
tionarea traficului auto între 
Craiova și Combinatul chimic 
din Ișalnița. 

de a imprima dării de seamă un caracter concret, aceasta a fost umplută de cifre și procente privind realizarea planului de repere, au fost înșirate pînă și. abaterile de la toleranțele admise. întocmită într-un spirit tehnicist, lipsită de analiza aspectelor specifice muncii de partid — întărirea organizației de bază, exercitarea dreptului de control asupra conducerii tehnice- administrative, munca colectivă a biroului organizației de bază, activitatea politico-educativă, îndrumarea organizațiilor de masă —

darea de seamă nu putea ajuta cî- tuși de puțin la analizarea activității organizației de partid.Iată de ce este important ca 
preocuparea îndreptățită pentru a 
imprima dărilor de seamă un ca
racter concret să nu ducă la aglo
merarea de amănunte nesemnifi
cative, după cum trebuie să evităm 
ca aspectele tehnice ale producției 
să covîrșească analiza muncii poli
tice și organizatorice a organizații
lor de partid.

Ilie ILIESCU
secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Galafi

A

In centrul 
dezbaterilor 
prezentul și viitorul

Experiența ne-a arătat că de modul cum sînt pregătite alegerile, de conținutul dărilor de seamă și al discuțiilor, de însemnătatea pro-

„OFICIUL DE STARE CIVILA 
MĂRFURI NOU NĂSCUTE

La început a fost ideea: colectivul de creație al unei întreprinderi oarecare a realizat — să zicem— o nouă țesătură. Modelul e reușit, interesant, iar pe piață e necesar. înseamnă că el intră imediat în producția de serie și ia parte la procesul de împrospătare a rafturilor ? Firesc, așa ar trebui să fie. Dar, în realitate, în loc să se îndrepte cu viteză spre magazine, de foarte multe ori modelului cel nou i se măsoară întîi... vitalitatea : este pus să alerge pe un drum cu cele mai neașteptate obstacole. Să-1 însoțim.
într-o primă etapă, bunul de consum nou creat, în cazul nostru țesătura, este supusă unor încercări relativ ușoare : autorul o prezintă 

comisiei de vizionare, zisă „comisia simpatică" (pentru că privește totul cu simpatie). Comisia simpatică o privește, în ansamblu și în detaliu. „O putem produce — se pronunță, de pildă, membrii comisiei— avem posibilități tehnice, iar materia primă nu ne lipsește. Să ne grăbim să întocmim formele și să trimitem de urgență mostra la minister" (Ministerul Industriei U- șoare — n.n.)Și astfel, într-o bună zi, modelul nou creat urcă scările ministerului și se oprește la direcția generală de resort, în fața comisiei artistice, zisă „de preomologa- re“. La întreprinderea producătoare modelul făcuse obiectul u- nor îndelungi calcule economice, i se întocmiseră felurite acte. Comisia artisțică a ministerului lucrează însă fără prea multe urme scrise. Rolul ei este să privească modelul și să aprecieze. Dacă modelul trece și de acest hop, intră în 
comisia mixtă de omologare — „comisia forte". Aici, însoțit de toate actele, e supus omologării. „Acesta este produsul. Vă place? “ — întreabă reprezentanții industriei. „Ne place — răspund, de pildă, delegații comerțului. La ce preț îl oferiți ?“. „Deocamdată modelul are un preț informativ" — spune producătorul. „Bine — zice comerciantul. Și cu aceasta omologarea ia sfîrșit. Reprezentanții comerțului și industriei se întorc fiecare la locurile lor de muncă. Dar modelul cel nou încotro o ia ? Fizic, poate rămîne la ministerul producător. Sufletul lui, adică actele, iau însă drumul înapoi spre fabrică. De ce ? Ca să i se calculeze prețul definitiv. De ce n-a fost calculat din capul locului ? Nu s-a știut dacă comisia de vizionare, cea artistică și cea mixtă de omologare vor fi de acord cu apariția pe piață a modelului... Bine, dar cel puțin la a treia verigă — omologarea — lucrurile erau clare : și industria, și comerțul căzuseră de acord că modelul este reușit și necesar. De ce nu i s-a stabilit pe loc prețul ? Ca să urmeze...

Etapa a doua. Mostra modelului cel nou s-a întors acasă. Cursa lui cu obstacole a fost trecută cu succes ; recompensa: certificatul de omologare. Din acel moment toate serviciile întreprinderii-mamă intră în acțiune. „Aprovizionarea" se asigură încă odată dacă pentru viitorul produs de serie există materie primă ; „desfacerea" sondează piața ; „tehnicul" își pune la punct utilajele ; contabilitatea calculează. Și iată că prețul e gata. Dar nici în această formă prețul nu e... preț cu adevărat, ci un preț așa zis 

blemelor care sînt supuse dezbaterilor depinde într-o mare măsură îndeplinirea cu succes a sarcinilor care stau în fața organizațiilor de partid.Alegerile anterioare ne-au permis să tragem unele concluzii privind măsurile care se impun pentru a asigura elaborarea în bune condiții a dărilor de seamă și a proiectelor de hotărîri, astfel ca ele să constituie baza unor dezbateri vii, interesante, combative. în rîn- durile ce urmează mă voi referi 

la necesitatea de a se acorda atenția cuvenită atît în pregătirea cît și în desfășurarea adunărilor de alegeri preocupărilor actuale, sarcinilor de viitor ale organizației de partid.Consider important acest aspect deoarece în anii trecuți au fost cazuri cînd dările de seamă se refereau mai mult la felul cum a muncit biroul . organizației de partid și mai puțin la sarcinile actuale. Or, rostul adunării de ale
geri este, în primul rînd, de a scoa
te în evidență în ce direcție ne pro
punem să concentrăm atenția co
muniștilor. Pentru a răspunde la această întrebare trebuie pornit, firește, de la obiectivele principale aflate în fața colectivului întreprinderii. Dat fiind că in 1967 colectivului nostru îi revin sarcini mobilizatoare (producția globală urmează să crească cu 19 la sută, iar productivitatea muncii cu 11 la sută) este firesc ca problema pregătirii fabricației în anul viitor să se afle în centrul preocupărilor noastre. Paralel cu pregătirile pentru producția anului viitor ne vom

„bază de calcul". Mai departe ? înarmat cu acest pseudopreț, modelul pornește spre direcția de prețuri a ministerului producător. Aici— haltă mare. în jurul modelului începe o întreagă agitație : se analizează, se verifică... După cîteva săptămîni, prețul modelului este în sfîrșit calculat. Modelul nou are un preț, dar... nedefinitiv. Dar prețul, prețul în adevăratul sens al cuvîn- tului, cine îl dă ? Ministerul Comerțului Interior. Acesta preia mostra cu acte cu tot și... cursa cu obstacole a modelului continuă. Nu se poate mai simplu ? S-ar putea, dar atunci nu ar mai urma...
Etapa a treia. Direcția de prețuri a M.C.I. începe să lucreze la stabilirea prețului. Face, în mare, exact aceleași calcule pe care le-au făcut întreprinderea producătoare și forul ei tutelar. Se întîmplă ca, în ansamblu, prețul informativ să corespundă calculelor comerțului. Dar, de multe ori, lucrurile se petrec invers. Atunci intră în acțiune adresele, procesele verbale. „Nu sîntem de acord". „Nu putem modifica nimic. în referatul nr.... v-am arătat care este punctul nostru de vedere..." Și schimbul de adrese continuă. în tot acest interval modelul în cauză face pași pe loc. Se încălzește pentru o nouă cursă ? Da. După ce prețul a fost în sfîrșit stabilit, modelul (cu preț cu tot) începe să coboare din treaptă în treaptă, mai bine zis din for în for, și se întoarce din nou acasă. Dar asupra celor ce urmează vom reveni mai tîrziu.Pentru moment să deschidem o paranteză : e cazul să facem și noi cîteva calcule, pentru a demonstra— a cîta oară ? — că actualul procedeu de stabilire a prețurilor pentru produsele noi e nu numai greoi, ci și foarte dăunător. în acest scop vom folosi și o parte din materialul pe care ni l-a pus la dispoziție Comitetul pentru prețuri de pe lîngă Consiliul de Miniștri. Iată datele : pînă să apară în raft, un produs nou trebuie să plătească vamă unui imens șir de verigi, să acumuleze zeci sau chiar sute de semnături; produsul sau actele lui trec prin 108 mîini; pentru întocmirea actelor — unele din ele complet inutile — este dislocată din producție, pe toate treptele, o cantitate considerabilă de forță de muncă. Fără îndoială, stabilirea prețulpi unui produs nou implică o răspundere deosebită. Sînt necesare calcule de specialitate, eventuale comparații, schimburi de păreri. Dar... Folosind actele aflate la ministerele producătoare de bunuri de consum, la Ministerul Comerțului Interior și la Comitetul de prețuri, aflăm : ca să treacă prin toate verigile mai sus enumerate, unui model nou de fotoliu („Bucegi") i-au trebuit... 450 de zile. Un pardesiu de sezon a pătruns prin acest hățiș în opt luni, iar un set de vase din masă plastică a înregistrat recordul: drumul lui de la fabrică la raft a durat 907 zile ! Am dat doar cîteva exemple din sutele care pot fi date. Cum pot fi realizate în asemenea condiții mărfurile de sezon?Dar să închidem paranteza și să vedem : după ce modelul cel nou s-a întors pentru a doua oară acasă (cu preț stabilit) ce se mai întîmplă ? Abia ajuns, se pregătește din nou de plecare. De data 

îngriji de realizarea integrală a planului pe anul 1966. în acest sens discuțiile vor fi orientate în primul rînd spre mijloacele practice menite să contribuie la deplina valorificare a rezervelor interne — îndeosebi folosirea rațională a mașinilor și utilajelor, mecanizarea unor lucrări cu volum mare de muncă. De pe acum se conturează unele propuneri judicioase. La sugestia unor membri ai organizației de bază, vom recomanda conducerii întreprinderii să pro

pună forului tutelar ca mașinile de cablat și înfuniat prevăzute a fi aduse din import să fie executate în fabrica noastră, în colaborare cu alte întreprinderi. Pe lîngă faptul că ele ar putea fi asigurate mult mai devreme, costul lor ar fi de cinci ori mai mic decît al celor din import.Evident, în atenția adunării de dare de seamă și alegeri vor sta și probleme ale vieții interne de partid, ca și alte laturi ale muncii de partid, printre care îmbunătățirea controlului îndeplinirii hotărî- rilor, dezvoltarea continuă a democrației interne și a disciplinei de partid etc. Punînd în centrul dezbaterilor problemele actuale și de viitor, adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază va contribui la ridicarea nivelului întregii munci de partid în întreprinderea noastră.
Alexandru RADU 
secretarul organizației 
de partid — Fabrica 
de radiatoare și cabluri Brașov

aceasta el va face un drum necesar : inclus în colecția fabricii, merge la contractare. Comerțul se uită din nou la el. 11 întoarce iarăși pe toate fețele și, după ce trece prin zeci și sute de verigi, prin 108 mîini și i se stabilește prețul, se întîmplă ca noul produs să nu fie contractat! De ce este respins ? Nu mai corespunde a- numitor calcule: fie că are valoare mică și aduce rețelei comerciale beneficii scăzute, fie că e demodat, fie că organizațiile comerciale au în stoc produse similare. Se poate întîmplă însă și altminteri : produsele să fie omologate, dar industria să nu le mai ofere la contractare ; sau : comerțul să solicite un nou produs oferit, industria să nu aibă asigurată materia primă, să nu-i convină o anumită serie etc. Pe canavaua sistemului greoi de stabilire a prețurilor — sistem nemodificat din 1953 — se brodează tot felul de neajunsuri.Din calculele aproximative făcute de Comitetul pentru prețuri reiese clar că numărul sortimentelor noi, omologate, cu prețul stabilit de comerț, care fac totuși drumul degeaba la contractări, este îngrijorător de mare : din aproape 20 000 de articole — create într-un an — comerțul contractează doar 4 000— 5 000. Deci trei sferturi din munca investită în realizarea de noi articole, în loc să ducă realmente la diversificarea producției bunurilor de consum, se duc pe apa sîmbetei.
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Zimbri în rezervația naturală de la Slivuf — „Țara Hațegului"
Foto : Gh. Vințilă

Sarcina centralăEste cunoscut rolul important al dării de seamă în orientarea dezbaterilor în adunarea de alegeri. Ce trebuie avut în vedere, după părerea mea, la întocmirea acesteia ? Spre a stîrni interes, dorin
ță de a participa la discuții, ea nu 
trebuie să treacă superficial pes
te toate problemele, ci să desprin
dă din noianul de sarcini și aspec
te ale activității organizației de 
partid veriga principală de care 
depinde îmbunătățirea muncii noastre. Voi da cîteva exemple :La alegerile din toamna anului 1963 discuțiile din cadrul adunării generale de alegeri (pe atunci nu aveam comitet de partid în cooperativă) au fost generale, fără ascuțiș critic. Lipsa a pornit de la darea de seamă care, risipindu-se în toate direcțiile, a scăpat din vedere aspectele cele mai importante în acea perioadă — întărirea organizației de partid, a disciplinei în muncă. Explicația a- cestui neajuns este că la pregătirea dării de seamă biroul organizației de bază n-a atras pe comuniștii cu cea mai mare experiență. La alegerile din toamna anului 1964 s-a ținut seama de acest lucru, hotă- rîrea elaborată a cuprins cele mai importante probleme, iar înfăptuirea măsurilor stabilite a dus la îmbunătățirea muncii de partid.Bizuindu-ne pe experiența do- bîndită, pregătim temeinic alegerile din toamna acestui an. Comitetul de partid a creat două colective alcătuite din membri ai birourilor organizațiilor de bază și alți comuniști cu bună pregătire care analizează problemele cele mai importante aflate în fața fiecărei organizații de bază. Astfel, pornind de la rezultatele slabe obținute în sectorul zootehnic, vom analiza diferite aspecte legate de întărirea organizației de bază de aici, de munca politică de masă desfășurată de comuniști, de ridicarea pregătirii profesionale a îngrijitorilor de animale.

Marin AVRAM
secretarul comitetului de partid 
Cooperativa agricolă 
de producție
Lanurile, regiunea Dobrogea

Nu se poate renunța la sistemul . amintit >?! Comitetul pentru prețuri a arătat — pe bază de studii și cercetări — întreg cortegiul de daune pe care-1 aduce și, totodată, a propus ministerelor interesate. soluții noi, mai simple, de stabilire a prețurilor, măsuri care ar duce și la descongestionarea, aparatului angrenat actualmente — mai pe aproape sau mai pe departe — în întreg acest proces. în- ultimă instanță însă, aceste propuneri — acceptate și de Ministerul Finanțelor, și de C.S.P. — s-au izbit de refuzul unor organe ale M.C.I., care au făcut, la rîndul lor, alte propuneri. Și se continuă tratative care nu urnesc lucrurile din punctul mort în care se află.Pentru simplificarea mecanismului fixării prețurilor se impun acțiuni energice, coordonate de toți factorii interesați în rezolvarea acestei probleme. O cer necesitatea primenirii rapide a magazinelor, diversificarea reală și continuă a producției bunurilor de consum, stabilirea unui echilibru Corespunzător între mărfurile vechi și noi. Este, prin urmare, de așteptat să se treacă neîntîrziat de la faza ineficientă de tatonări și schimburi de adrese, la cea concretă a definitivării unor măsuri eficiente și a aplicării lor.
Ghoorghe GRAURE
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Mal zilele trecute, veste bună și 
frumoasă ni s-a dat. O înțeleaptă 
măsură, spre mulțumirea noastră, 
a statornicit ca de sîrq să înceapă, 
la apa Moldovei, închipuirea din 
nou, aidoma vechei întocmiri, a 
vestitului Han al Ancutei. Aici, pre
cum se știe, veneau odinioară să 
poposească voevozi și haiduci, că
pitani de oaste și nequtători, me
seriași de toate isnafurile și oa
meni de rînd. Ceea ce, desiqur, îi 
atrăgea aici nu era numai că așe
zarea li-era în drum, de la Sucea
va, de la Roman, de la Iași; nici 
numai că se simțeau feriți după zi
durile qroase, ca de cetate întări
tă, ale hanului; nici numai că, sub 
arșiți, umbra frunzarelor de qîr- 
neață le învăluia cu răcoare tihna 
de o zi sau două ; nici chiar că știa 
a le zîmbi, cu dulce farmec, gazda 
locului, lelița Ancuța, frumoasă coz 
și prea-ademenitoare. Erau toate 
acestea laolaltă, dar mai era încă 
ceva pe de-asupra. La Hanu-Ancu- 
ței aflau ei, drumeții, plăcută alina
re sufletească în luciul de pai și-n 
străvezimea de cleștar a vinului 
de soi, adus de la Bucium sau Cot
nari, ori de mai departe, din Țara 
de Jos, de la Nicorești sau Jariș- 
tea. Vin pe care însăși gazda îl 
scotea cu cofăielul din bezna rece 
a qîrliciului, ca să-l toarne în ul
cele de lut oaspeților călători, se- 
toși foarte. Și mai aflau dînșii, 
pentru pofta lor de mîncare, poto
lire îndestulată în abureala aromi
tă a bucatelor alese, întocmite cu 
mare meșteșuq de chiar mîna is
cusită a leliței. Cu osebire faimoși, 
se zice, erau puii în țiglă sau cei 
la ceaun cu unt, pui sfîrîiți, care 
urmau a fi tăvăliți prin mujdei. 
Așijderi spinarea de iepure, împă
nată cu slănină și cu ai, presărată 
cu făină de păpușoi și ținută la 
cuptor pînă dădea să pîrîie și să 
trosnească. Așijderi, crapul înfipt 
în proțap și bine potrivit din pîr- 
pălire aproape de para jărăqaiu- 
lui. Așijderi sarmalele moldove
nești, mici cît castana — cum s-ar 
zice : sărmăluța și înqhițitura — 
date la cuptor de trei și patru ori 
și împinse sub nările adulmecă- 
toare abia a doua, dacă nu chiar 
a treia zi, dimpreună cu fundul de 
lemn pe care hălăduia împărăteș
te aurul mămăliqii doqoritoare, 
atunci răsturnate din ceaun. Cît 
despre plăcinte, apoi cele fierbinți 
cu poalele-n brîu, așa cum le în
chipuia Ancuța, mult să ii dat și 
prin alte locuri nicicum nu le-ai fi 
pomenit.

Rechem în amintire atare pofti
cioase clipe ale trecutului nostru, 
ca să arăt ceea ce, parcă, s-a 
uitat : că avem o tradiție a qătirii 
bucatelor qustoase și suculente 
(pișcătoare, dar nu peste măsură); 
că sumedenie de străvechi înfăp
tuiri ale artei qastronomice la noi 
stau dovadă că am. avut totdeauna 
bucătari inqenioși, de mare talent, 
creatori de savuroase «specialități 
românești». E aici o comoară de 
preț, adunată cu scumpătate de-a 
lunqul sutelor de ani, și care ne 
vorbește despre frumosul specific 
al bucătăriei noastre și de bunul 
gust al românului.

Drept este că, pe atunci, lumea 
nu deprinsese a zice : „specialita
tea casei". Dacă însă lipsea cu- 
vîntul, lucrul era totuși în ființă.

Hangiței aceleia din vremuri de 
demult i s-a dus pomina de bu-

Modernizări 
de magazine 
sătesti

La propunerile cumpărătorilor, în regiunea Banat a început construirea, amenajarea și modernizarea a încă 100 de unități de desfacere a produ- • selor industriale și alimentare ale cooperației de consum. Unele dintre acestea sînt grupate în complexe comerciale. In același timp, la Lipova și Ora vița se amenajează două mari laboratoare de produse de cofetărie, iar la Lugoj a fost dat în folosință un mare laborator de preparate culinare, patiserie și răcoritoare. O dată cu dezvoltarea rețelei de desfacere, alte 40 de unități de produse industriale, alimentare și de alimentație publică au trecut la vînzarea cu autoservire, înregistrîndu-se în acest fel o . sporire a volumului de mărfuri vîndute populației sătești. (Agerpres)
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cătăreasă măiastră ; de aceea e 
vrednică a nu fi dată uitării nici 
pînă în zilele noastre. Altiel nici 
că se putea. Căci numai nepri
ceputul cu ifose, neînstare să 
deslușească bogăția tradițiilor de 
la care purcede bucătăria noas
tră națională, privește cu dispreț 
la bucătar și la arta lui culinară. 
Care artă s-a fost dobîndit, pe 
măsura creșterii civilizației noastre, 
nu numai întru îndestularea sto- 
mahului, ci șl întru desfătare spi
rituală. Cine trebuie hulit e numai 
bucătarul prost, fără pic de fante
zie și nepăsător cu oaspeții, batjo- 
corindu-și propriul său nobil meș
teșug. Nu zic acum să facem ca 
romanii care, slăvind arta bucă
tarului, îi împodobeau fruntea cu o 
cunună de argint, cum ne arată 
Petronius în al său Satyricon, dar 
nici cînd, din nepricepere ori negli
jență strică bucatele, să-1 pu
nem în fiare, cum a pățit-o bucă
tarul lui Iulius Caesar, după spusa 
istoricului Suetonius.

Bucătarul cată să ia seama cu 
mare grijă la roadele anume ale 
pămîntului țării, atît de plin de 
seve. Căci bucătăria noastră e le
gată strîns de natura țării noastre. 
Această legătură o și face să nv 
semene cu alte bucătării. Din pi 
cate, „specialitățile românești" 
le mai întîlnești păstrate decît în 
cercul restrîns al familiilor și mai 
ales la sărbători. Dar prezența lor 
numai pe masa familiilor nu ne 
mulțumește, cu atît mai puțin azi 
cînd nevoile noi ale civilizației 
socialiste au impus o dezvoltare 
considerabilă a ceea ce numim 
„alimentație publică".

Iată, la noi și în zilele noastre, 
nu numai se reconstituie vechi os- 
pătării cu faimă nepieritoare, cum 
e Hanu-Ancuței de care vorbeam, 
cum e Bolta rece de la Iași, unde 
și-au petrecut frumoase ceasuri de 
ostoire a aleanurilor Eminescu și; • 
Creangă. Dar se înalță pes-, 
te tot restaurante moderne, lu
minoase, elegante. însă restau
rantul cel mai ademenitor din 
mai toate punctele de vedere 
cade la examen dacă mîncărurile 
servite au fost anapoda preparate. 
La ce bun atîta belșug de frumu
sețe în noile restaurante ; la ce 
bun zîmbetul grațios al atîtor ti
nere ospătărițe, abea ieșite din 
școlile de ospătari — dacă bucă
tarul e nătîng ?

De pildă, tare aș vrea să mă- 
nînc o fleică de Brașov la Bra
șov. Nu. Grataragiii de acolo n-o 
mai fac. Sau nu mai știu s-o fa
că. Vrei o varză ă la Cluj ? Nu 
zic că n-ai s-o găsești acolo. Dar 
atît e de negustos gătită, încît 
trebuie mai degrabă să te duci 
la Constanța să dai de una... ve
ritabilă. în schimb, o ciorbă pes
cărească sau o saramură de crap, 
care ar trebui să fie specialități 
ale Constanței, tocmai aici le afli 
mai rar. Dar cere o „specialitate 
a casei" care se află înscrisă în 
lista de bucate. O să ți se dea, 
numai dacă ai venit în primul 
ceas al începerii mesei șl o să-ți 
placă, dacă „întîmplător" e bună. 
Or, tocmai «specialitatea casei», 
care cu precădere musai să fie 
una națională, trebuie să fie pro
movată, și nu într-o zi să fie într-un 
fel, iar a doua oară alt fel. 
Meseria bucătarului e nu nu
mai o meserie (chiar una de tot 
delicată), ci și o artă. Ca la orice 
artă, lipsa de gust și de fantezie 
n-au ce căuta aici. Să nu-și în
chipuie maestrul bucătar că e scu
tit de obligații și răspunderi. Ba, 
ca un artist adevărat, i se cade 
să aibă mari exigențe față de el 
însuși. Altminteri, bucătăria lui e 
o rutină păcătoasă, o rușinoasă 
decădere. întreb, de pildă : de ce 
să intru într-un restaurant proas
păt, să-mi placă mult ce mi s-a 
servit, și să vreau să vin mereu a- 
colo, ca un musafir fidel, dar, după 
oarecare trecere de vreme, să fiu 
silit să fug de el, fiindcă s-a pros
tit ? Nu mi-era în gînd să citez „fir
me", dar condeiul nu mai rabdă 
gingășia discreției : ah, unde ești 
tu, „Carul cu bere" de acum cîți
va ani, imediat ce statul socialist 
te-a reconstruit cu atîta gust și a- 
tîta bănet ? Unde ești tu, „Bolta re
ce", de asemenea reconstituită fără 
strîngere de mînă ? Glorioase ați 
fost, iar acum, pe panta degrin- 
golării, vă paște bălăria. Și pentru 
u'rîta decădere ce vă amenință, 
n-am, zâu, inima sâ-1 scutesc pe 
bucătar de orice vină, pe el de 
la care pornește cel mai de sea
mă lucru : bucatele. Ehei, maestre 
bucătar, deții în mîinile tale un 
meșteșug de mare frumusețe. Aibi 
nobila ambiție, aibi mîndria legi
timă de-a mînui cu pricepere bu
nul gust, fantezia varietății, gama 
bogată a alimentelor, specialitățile 
românești, și pentru toate, menți
nerea la același înalt nivel — ca 
să te putem proslăvi ca pe lelița 
Ancuța de odinioară. Fiindcă veni 
vorba, n-ar fi oare bine să se ti
părească pe lista de bucate nu
mele artistului bucătar, nu numai 
ca să știm pe cine ocărî, cînd e 
cazul, ci și cui să-i aducem mul- 
țămita noastră ? Ba ar fi foart® 
bine !... /
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Inginer Victor Șenchea, director general al Combinatului

de celuloză și hîrtie - Suceava, relatează:

Succesele obținute 
în realizarea planului

F DIFICULTĂȚI

an al cincinaluluiColectivul combinatului nostru și-a îndeplinit planul pe cele trei trimestre la producția globală și marfă cu 15 zile mai devreme. Rezultatele pe 9 luni din acest an sînt de bun augur. Planul producției globale a fost depășit cu 24.9 milioane lei, iar cel al producției marfă vîndută și încasată — cu 27,1 milioane lei. Totodată, productivitatea muncii a sporit față de prevederi cu 8,4 la sută, s-au realizat 1,9 milioane lei economii suplimentare la prețul de cost și 9,5 milioane lei beneficii.Cum am obținut asemenea realizări ? Prin aplicarea perseverentă a unui complex de măsuri teh- nico-drganizatorice. Ne-am îndreptat mai întîi atenția spre identi
ficarea și înlăturarea locurilor în
guste din procesul tehnologic. Am început cu fabrica de celuloză, unde se constatau serioase gîtuiri în producție. Prin montarea și darea în exploatare a celui de-al 7-lea evaporator, s-a mărit suprafața de evaporare, ceea ce a permis funcționarea în bune condiții a instalației de evaporare a leșiei negre. S-a eliminat astfel una din principalele ștrangulări, evitarea cantităților fierbere, s-a stingător de funcțiune un nizare a leșiilor, cu o capacitate de 1 000 metri cubi.Se impunea, de rezolvăm problema secției de hîrtie cu bros necesar. Analizînd temeinic situația, s-a identificat un plus de capacitate la atelierul de fierbere. Ea a fost utilizată productiv prin adoptarea singurei soluții economice — forțarea fierberii. Pe această cale și prin alte măsuri tehnico-organizatorice s-au realizat în 9 luni 2 600 tone celuloză peste plan. Totodată, s-au mai înlocuit calorizatoarele care aveau defecțiuni constructive, cu altele modificate în combinat, eliminîn- du-se parțial pierderile de săruri sodice și regolirile. S-au reamplasat și dublat pompele în atelierul de spălări- și's-a dat în folosință in- tșța.lația de repompare a nodurilor în fierbător. Pe baza unor studii întocmite, la indicația comitetului de partid, de un colectiv de ingineri și economiști, s-a perfecționat sistemul de alimentare cu sulfat de sodiu a cazanului de regenerare, înlocuindu-se benzile transportoare cu un sistem pneumatic. Cu ajutorul noii instalații se obține o descărcare a vagoanelor și o alimentare continuă a cazanului, leșiile de fierbere avînd o I sulf iditate'optimă.Alte măsuri s-au aplicat în i scopul îmbunătățirii calității hîr
tiei pentru saci. S-a început cu modificarea circuitului de sortare a celulozei. Ca urmare, toate cele 1 270 tone hîrtie livrate la export au fost de calitate superioară. Tot în vederea îmbunătățirii calității hîrtiei și asigurării necesarului de fibră s-a modificat și instalația de prelucrare a maculaturii. Prin | montarea unui transportor mare | cu plăci, în locul benzii existente, j s-a mărit capacitatea de prelucrare | a maculaturii de la 15 la 40 tone i în 24 ore. Concomitent cu apli- s carea măsurilor amintite, s-a vizat j și utilizarea cu indici ridicați a | mașinilor de la fabrica de hîrtie. ( La atelierul de înnobilare s-au I asimilat noi sortimente de hîrtie. I în felul acesta, unele sortimente f — hîrtia de ambalare a înghețatei, | a biscuiților și altele — care se i importau, acum le fabricăm în I combinatul nostru. Numai prin S realizarea acestor noi sortimente I obținem un spor anual la produc- ! ția globală de peste un milion lei. IO atenție deosebită s-a acordat | 
întreținerii și reparației utilajelor. 5 Sectorul mecanicului-șef a fost re- 1 organizat și completat cu cadre de I înaltă pregătire, iar la secțiile productive s-au creat grupe specializate și s-au omogenizat schimbu- ■ rile. Prin organizarea judicioasă a reparațiilor, în perioada de revizie generală a combinatului, s-a redus cu 3 zile termenul de executare a acestora. Producția cîștigată ' 
prin scurtarea duratei reparațiilor 
s-a ridicat la 3,2 milioane lei. Prin ’ îmbunătățirea calității reparațiilor j și prin organizarea mai temeinică ; a asistentei tehnice în schimburile doi și trei, s-au redus substanțial stagnările în funcționarea utilaje- ’ lor. Față de aceeași perioadă a ■ anului trecut, numărul orelor-o- ' priri a scăzut de peste două ori. | Acum, la asigurarea asistenței teh- | nice în schimburile doi și trei își | aduc contribuția conducerea combinatului și șefii de servicii, care pe bază de grafic întreprind controale atît pe linie tehnologică cît și mecano-energetică.La obținerea rezultatelor enumerate a contribuit substanțial și | 
ridicarea calificării profesionale a | 
muncitorilor. în acest an s-au or- | ganizat cursuri de ridicare a califi- S cării pentru muncitori și de spe- | cializare a maiștrilor și tehnicieni- | lor. Potrivit indicațiilor conduce- ÎS

rii ministerului, problema calificării a trecut de la serviciul de cadre la serviciul tehnic, asigurîn- du-se astfel posibilități optime pentru creșterea calitativă a pregătirii profesionale a muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor. Spre deosebire de anii din urmă, acum cursurile au căpătat un caracter mai practic, expunerile s-au făcut pe instalații, cu exemplificări de manevre și comenzi, gradul de însușire a cunoștințelor predate crescînd simțitor. în aceste cursuri organizate pe ateliere, schimburi și meserii au fost cuprinși 1 076 muncitori, iar 46 maiștri și tehnicieni urmează pe cele de specializare.Nu s-a neglijat nici specializarea cadrelor cu pregătire superioară. Fiecare inginer a primit o tematică de studiu pentru găsirea celor mai optime soluții la o serie de probleme de bază ale producției, cum sînt: reducerea consumurilor specifice de săruri sodice și var, îmbunătățirea funcționării electrofiltrului, recuperarea con-

densului. De asemenea, toți inginerii participă săptămînal la ședințe de informare tehnică, pentru a lua cunoștință de ultimele realizări ale tehnicii în domeniul industriei celulozei și hîrtiei și a contribui astfel la îmbunătățirea procesului tehnologic.Firește, măsurile aplicate pînă în prezent nu epuizează toate rezervele interne de care dispunem, în 1967, producția de saci va crește cu 11,3 la sută, cea de pungi se va dubla, iar cea de produse înnobilate — cu 37 la sută. Conștienți de sarcinile mari ce ne revin în cel de-al doilea an al cincinalului, ne ocupăm de pe acum de pregătirea judicioasă a producției anului viitor, de soluționarea a o serie de probleme menite să asigure obținerea de rezultate și mai bune atît în domeniul utilizării capacităților de producție, creșterii producției și ridicării calității produselor, cît și în vederea reducerii prețului de cost și sporirii volumului de beneficii.

„Metalurgia fontei", prima 
lucrare de acest fel apărută 
în țara noastră, redactată de 
către un colectiv de ingineri 
(A. Dobrovici, I. Prisecaru si 
M. Banciu) cu multă experien
ță practică, de cercetare și 
proiectare, tratează amănunțit 
procesul de elaborare a fon
tei în furnale. Modul de pre
gătire a minereurilor pentru 
încărcarea în furnal, descrie
rea amănunțită a tehnologiei 
de fabricare a fontei, con
strucția furnalelor, a instala
țiilor anexe și regulile de ex
ploatare a lor, precum și as
pectele economice ale produ
cerii fontei — sînt principa
lele probleme cuprinse în lu
crare.

Pentru opririlor și asigurarea optime de leșie la montat un al doilea var și s-a pus în rezervor de omoge-
FLOTA

(Urmare din pag. I)asemenea, să aprovizionării materialul fi- — Directivele Con
gresului al IX-lea al 
P.C.R. indică pentru 
capacitatea parcului 
de nave o creștere de 
420 000 t. dw. în anii 
cincinalului. Cum se 
va realiza această 
creștere ?— Volumul importurilor și exporturilor prin porturile românești va fi în anul 1970 de circa 2,9 ori mai mare decît în a- nul 1960. Cum e și normal, indicatorii de transport, după cum prevede planul cincinal, vor înregistra în același an o creștere de 394 la sută în comparație cu 1965. Pentru realizarea acestei creșteri, flota maritimă de transport-mar- fă va fi dotată cu noi nave moderne de tonaj mediu și mare, cu indici tehnico-eco- nomici de utilizare superioară. Șantierul

COMERCIALĂ
CINCINALULUInaval din Galați va livra flotei cargouri de 4 500 t. dw. modernizate, precum și primele 5 mineraliere de 12 500 t. dw. Vor fi achiziționate, de a- semenea, cargouri de mărfuri generale de 15 000 t. dw., mineraliere de 25 400 t. dw. — primul („Reșița") a plecat în cursă în luna ianuarie, iar al doilea („Hunedoara") la sfîrșitul lunii martie, precum și petroliere de 36 150 t. dw.Și flota fluvială de transport va fi dotată cu noi tipuri de nave. Perioada cincinalului va marca trecerea la navigația prin împingere. Flota fluvială va fi înzestrată cu împingătoa- re puternice totali- zînd o capacitate de aproximativ 15 000 C.P., și cu nave nepropulsate pentru navigația prin împingere de 1 500 tone.

Desigur că va crește, în mod corespunzător, și flota tehnică, care asigură navi- gabilitatea șenațului Dunării. La Șantierele navale de la Oltenița se vor construi drăgi Diesel electrice autopropulsate de 400 metri cubi pe oră, șalande • maritime autopropulsate de 500 metri cubi. De asemenea, vor intra în înzestrarea flotei drăgi și șalande fluviale puternice, remorchere portuare pentru asigurarea manevrelor vaselor mari din portul Constanța. Vor intra în exploatare și remorchere salvatoare- spărgătoare de gheață de 2 200 C.P. care vor asigura navigația pe Dunăre în tot cursul iernii.
Interviu luat de
Ștefan DINICĂ

fRECVtNTELOR

In lucrarea inginerului' 
George Rulea, „Tehnica frec
ventelor foarte înalte", apăru
tă recent în Editura tehnică, 
sînt expuse principiile funda
mentale care stau la baza con
strucției și funcționării apara
turii radiotehnice folosită în 
domeniul de frecvențe cuprins 
între C 300 și 300 GHz. Cartea 
cuprinde probleme referitoare 
la generarea și amplificarea 
oscilațiilor de frecvențe foarte 
înalte, transmiterea timpului, 
diferite elemente de circuit și 
dispozitive pentru frecvențe 
foarte înalte, precum și meto
de și aparate de măsură spe
cifice. Lucrarea este utilă in
ginerilor radioelectroniști, fi
zicienilor și studenților.

ÎN REGIUNEA ARGEȘ

Potrivit situației existente la consiliul agricol, în regiunea Argeș pînă la 18 octombrie au fost însămînțate cu grîu și alte cereale de toamnă 126 000 hectare. Gospodăriile de stat au însămînțat 24 400 hectare din cele 25 800 prevăzute, iar cooperativele agricole 101 600 ha din 149 000. Dacă se are în vedere că perioada optimă în care trebuie realizată această lucrare este pe sfîrșite reiese că rezultatele de pînă acum nu sînt satisfăcătoare. Mari rămîneri în urmă sînt în raioanele Slatina, Găiești, tești, Drăgășani. cazia prins unități agricole din regiune am auzit spunîndu-se deseori că, in principal, ritmul scăzut a fost determinat de uscăciunea terenului. într-o oarecare măsură, această afirmație corespunde adevărului. Nu-i mai puțin adevărat însă că în organizarea muncii la semănat persistă serioase deficiențe, care micșorează substanțial viteza de lucru.în fiecare raion există cooperative agricole care au însămînțat peste 70 la sută din suprafață, unele apropiindu-se chiar de sfîrșitul acestei acțiuni. Alături de ele sînt însă altele care, în condiții similare, au „realizări" foarte mici. în raionul Slatina, de exemplu, cooperativele agricole din Coteana, Brîncoveni și altele au terminat această lucrare în vreme ce la Sinești nu s-au realizat decît 317 hectare din 1 200 prevăzute, iar la

unui raid în mai
Cos- Cu o- intre- multe

Dumbrăvița 375 din 1 000. Explicația ? Utilajul a- gricol nu este folosit la întreaga capacitate. Zilele trecute la Sinești, 25 de tractoare cu 10 semănători și 9 discuri au arat doar’ 20 hectare, au pregătit terenul pe- 30 hectare, și au însămînțat numai 74 hectare cu grîu. O situație asemănătoare este la Dumbrăvița și în alte unități...Deși sîntem ceva mai avansați — ne spunea inginera Natalia Codreanu, de la cooperativa agricolă din Măgura — puteam să avem rezultate și mai bune. Ne fac însă necazuri tractoriștii de la S.M.T. Vlaici, care ne deservesc : nu respectă in-

trebuie să le ajute. în- tr-una din zile a plecat să ducă piese de schimb la brigada din Vața. Cînd s-a întors, le avea tot la el. Uitase să le predea. Bineînțeles că tractoriștii au pierdut timp prețios. Și nu este singurul caz...".Este bine că oamenii cunosc cauzele care determină folosirea incompletă a capacității de lucru a tractoarelor. De ce nu iau însă măsuri pentru înlăturarea lor ? Fiindcă, la urma urmei, nu atît recunoașterea lipsurilor constituie lucrul esențial, cît lichidarea lor. Directorul S.M.T. Vlaici aprecia, și pe bună dreptate, că proaș- folosire a utilaje-

ce s-ar spune, numai de simț gospodăresc nu dau dovadă cei care procedează astfel.Executarea în ritm susținut a lucrărilor nu trebuie să afecteze cîtuși de puțin calitatea lor. Din păcate, însă, sînt și astfel de cazuri. în cooperative ca cele din Radomi- rești și Drăgănești se folosește sămînță necondiționată și netratată. „Magazionerii încurcă uneori sacii" — sună justificarea. Dar de ce îi încurcă ? Că

(Urmare din pag. I)După cum ne-a relatat tov. DEP- NER DANIEL, medicul veterinar al complexului, această situație, ca și schimbarea la un interval prea scurt a rețetelor de furaje combinate,, la scroafele în lactație a impietat asupra consumului și a producției de lapte a acestora, ceea ce s-a răsfrînt negativ in dezvoltarea purceilor.Situații asemănătoare s-au ivit și la complexele de porcine de la Caracal, Băilești, precum și în rinele combinate de creștere industrială a păsărilor — Bacău, M. Kogălniceanu, regiunea Dobrogea etc.Care sînt cauzele acestei stări de lucruri ? Pentru a afla răspunsulg la această întrebare ne-am adresat I unor specialiști din Departamentul i GOSTAT, forul tutelar atît al fabri- 
h cilor de furaje combinate, cît și al | complexelor industriale zootehnice. 3 — Avem greutăți în primul rînda cu mijloacele de transport, ne spu- M ne dr. IGOR VÎRLAN, director S tehnic în Direcția de alimentație și H furaje combinate din acest depar- | tament. în unele perioade a fost S „un gol“ de porumb, fabricile n-au H putut să lucreze eu întreaga capa- g citate. S-au ivit și unele defecțiuni, S cum au fost întreruperile de curent B la fabrica din Ciulnița, defectarea | unor motoare la cea din Săhăteni, a regiunea Ploiești etc. Greutăți pro- Svoacă și faptul că noile capacități de producere a furajelor combinate nu intră în funcțiune la termenul | prevăzut. Sîntem în trimestrul IV B al anului și nu s-a asigurat încă o ® rezervă de furaje combinate. O sera rie de greutăți provin și din faptul 
h că unitățile de producție au depășit ** planul la purcei, iar pe de altă | parte a sporit greutatea de li- H vrare a porcilor grași de la 116 la peste 120 kg, ceea ce înseamnă un | consum de furaje în plus.| Tovarășul Vîrlan ne-a înșiruit și _ alte „defecțiuni neprevăzute". Fap- I tele arată că situația în care au a- | juns unele complexe zootehnice este tocmai o consecință a lipsei | spiritului de prevedere, a lipsei de g grijă pentru corelarea producției _• de furaje combinate cu cerințele | de consum pentru complexele de | creștere industrială a animalelor și 0 păsărilor. Cu alte cuvinte, defec- I țiunile „neprevăzute" puteau să fie i evitate dacă conducerea Departa- - meniului GOSTAT ar fi analizat cu I mai multă exigență dezvoltarea în a perspectivă a producției zootehnice.Și acum se pot considera insuficiente măsurile luate pentru asigurarea bazei de materii prime care intră în componența furajelor combinate și, în primul rînd, a celor existente în țară. Unele compo

nente ale acestor furaje se aduc din import, deși în unele cazuri a- cest lucru putea fi evitat în totalitate sau parțial. Este vorba, între altele, de laptele praf, drojdiile furajere ș.a. Aceasta fără să mai vorbim de o serie de defecțiuni organizatorice care, la rîndul lor, puteau fi preîntâmpinate. De pildă, la începutul lunii octombrie fabrica de furaje combinate de la Căzănești, regiunea București, a primit din partea Departamentului GOSTAT sarcina să livreze furaje pentru complexul de la Călărași. Cunoscîncl posibilitățile de care dispune, conducerea fabricii a sesizat de la început complexul de la Călărași că nu poate să onoreze repartiția stabilită de departament, în practică, lucrurile s-au întîm- plat întocmai. în legătură cu a- ceasta, tovarășul Nica Savu, șef de secție, care are în primire această fabrică ne-a spus : „Fabrica are o capacitate de lucru zilnic de 120 tone, ceea ce abia acoperă cerințele noastre. Prin exploatarea intensivă a utilajelor reușim să sporim cu 10—15 tone zilnic producția, pentru nevoile altor combinate. A- ceastă stare de lucruri am comu- nicat-o la trust, la departament și la complexul de creștere a porcilor Călărași. în scurt timp am primit o dispoziție de la departament prin care se reduce consumul de furaje combinate în sectorul gospodăresc de la 3 300 tone la 1 600 tone. Dar nimeni nu s-a gîndit la măcinarea și amestecul celorlalte furaje de care dispunem pentru a- cest sector. în ultimul timp am primit o moară de la Turnu Severin, dar numai aprobarea repartiției a durat 20 de zile. Instalarea acestei mori va fi gata în jurul datei de 10 noiembrie. Or, pînă atunci ar însemna să hrănim porcii cu furaje nemăcinate, ceea ce este de neconceput. în plus, avem mari greutăți cu asigurarea materiei prime pentru furajele combinate. Am avut porumb în custodie la 14 G.A.S. din țară, depozitat în pătule improvizate sau în aer liber, din care cauză s-au stricat cantități însemnate. Această situație putea fi evitată dacă porumbul ar fi fost lăsat în grija gospodăriilor producătoare care au gestionari proprii și nu puși de noi în unitatea lor. în prezent am primit știuleți în loc de boabe din regiunea Galați. A- ceasta necesită în plus cheltuieli de bani, mijloace de transport, brațe de muncă, spații de depozitare etc. Restanțe au și fabricile de furaje combinate de la Ciulnița și Sabarul, regiunea București, care, împreună, însumează mai multe sute de tone.După cum se vede, lipsa spiri

tului de prevedere se răzbună. Re-< zolvarea acestei probleme nu poate fi concepută numai prin măsuri pompieristice, prin trimiterea, de pe o zi pe alta, a vagoanelor sau camioanelor cu furaje spre diferite unități zootehnice. Practica unei astfel de aprovizionări trebuie curmată cu hotărîre. Este necesar ca în fiecare unitate de creștere industrială a porcilor și păsărilor să se creeze în mod obligatoriu un stoc de rezervă de furaje combinate. Aceasta cu atît mai mult cu cît ne aflăm în preajma iernii, cînd timpul nefavorabil poate crea dificultăți suplimentare în aprovizionarea cu furaje combinate. De asemenea, se simte nevoia ca forurile de resort să analizeze situația creată și să ia măsurile care se impun pentru ca în viitor să se coreleze cerințele privind asigurarea bazei de materii prime cu producția de furaje combinate și cu necesitățile de consum. Este neîndoios că rezolvarea acestor probleme necesită coordonarea eforturilor și a altor ministere și departamente care concură îndeosebi la construcția noilor fabrici de furaje combinate sau la dezvoltarea producției de adaosuri care în prezent sînt importate. Din păcate, Ministerul Industriei Construcțiilor a întîrziat lucrările la o serie de obiective de mare însemnătate, cum este de pildă fabrica de furaje combinate de la Băilești. Se impune ca și pe șantierele noilor unități de acest fel să se ia de la început toate măsurile care să asigure darea în funcțiune la termenul prevăzut. Nu se poate spune că nu se simte nevoia stringentă a acestor măsuri. Pînă la 30 septembrie pe șantierele viitoarelor fabrici de furaje combinate planul de investiții construcții-montaj a fost realizat numai în proporție de 12 la sută la Beregsău, regiunea Banat, 20 la sută la Urleasea, regiunea Galați, 30 la sută la Periș- București etc. înlăturarea defecțiunilor organizatorice, punerea în drepturile sale a spiritului de prevedere, coordonarea eforturilor în vederea asigurării cantității și calității furajelor combinate trebuie să se bucure de toată atenția. în complexele industriale zootehnice, unde se cresc efective mari de animale și păsări, defecțiuni de felul celor amintite pot avea grave consecințe economice. De aceea, este necesară crearea tuturor condițiilor pentru ca activitatea în aceste complexe să se de' tășoare în cele mai bune condiții m vederea realizării unei producții sporite de carne, ouă și alte produse de care depinde buna aprovizionare a populației.
sînt cele din Doba, Sinești, Slătioarele și Ipo- tești, raionul Slatinaj nu au reușit să-și asigure în întregime sămînța necesară.Tovarășul Nicolae Bă- dulescu, președintele U- niunii regionale a coope-

rativelor agricole, ne relata că, recent, au fost întreprinse măsuri care să ducă Ia recuperarea rămânerilor în urină. El a și enumerat cîteva : „Trimiterea de specialiști de la regiune și raioane în cooperativele agricole cu rezultate nesatisfăcătoa-

re; degajarea terenurilor ocupate cu porumb, care se află la mare distanță de locurile de depozitare, prin strîngerea cocenilor la capetele tarlalelor ; a- limentarea corespunzătoare a mașinilor de semănat pe toată durata de

lucru etc". Nimic de zis, sînt măsuri bune, care pot duce la intensificarea ritmului la semănat. Numai că trebuie asigurat ca ele să prindă viață în fiecare unitate agricolă.
Gh. CÎRSTEA
coresp'ondentu! „Scînteii"

REGIUNEA BACĂU
Terminarea însămînțării griului constituie obiectivul principal al întrecerii pe care o desfășoară în aceste zile cooperatorii și mecanizatorii de pe ogoarele regiunii Bacău. Pînă în ziua de 19 octombrie a. c. ei au executat această lucrare pe mai mult de 70 la sută

RAID-ANCHETĂ

dicațiile date, nu pun întotdeauna la punct mașinile".întrucît asemenea a- precieri la adresa stațiunii au fost făcute și în alte unități, am căutat să aflăm și părerea conducerii S.M.T. Vlaici. Tov. Cornel Molea, directorul, declară :„Există defecțiuni la tractoare; lipsesc piesele de schimb. Avem și oameni care nu fac treabă. Șeful de sector. Dumitru Zaharia, se ocupă superficial de brigăzile pe care

este cauzată și de organizarea necorespunzătoare a muncii în linele cooperative agricole. La Siliștea și Uda, raionul Pitești, tractoriștii sînt plimbați de colo pînă colo pentru că nu s-a stabilit din vreme terenul destinat griului. In comuna Sîrbii-Măgura se- mănătorile stau nefolosite rămineri în urmă se sem- zilnic cîte 4—5 ore, din cauză că sămînța nu este transportată la timp. Sînt și cazuri cînd tractoarele sînt folosite la diferite transporturi. Ori-

doar, la ora aceasta, altă treabă mai importantă decît livrarea semințelor și depozitarea recoltei nu au.Referitor la sămînță, trebuie spus că însemnate cantități (circa 2 500 tone) sînt încă neschimbate în bazele de recepție. Marinalează, mai ales, în raioanele Slatina, Costești și Găiești. Deși perioada optimă de însămînțare a griului este pe sfîrșite, unele cooperative, cum

suprafața planificată. Realizări peste media regiunii au fost obținute în raioanele Roman, Piatra Neamț și Tg. Neamț. Aici, consiliile agricole, împreună cu uniunile raionale ale cooperativelor agricole de producție au luat măsuri eficiente pentru eliberarea grabnică a terenurilor de coceni, sfeclă de zahăr și alte culturi tîrzii și executarea arăturilor și însămînțărilor. Datorită hărniciei tractoriștilor și cooperatorilor, multe unități au terminat semănatul, iar în altele se însămîn- țează ultimele suprafețe.Realizările regiunii Bacău ar fi mult mai mari dacă unele raioane n-ar fi rămas în urmă. Unul dintre acestea este raionul Moinești.

Cooperativele agricole de aici au însămînțat doar 54 la sută din suprafața prevăzută pentru grîu. De ce întîrzie această lucrare ? — am întrebat pe tovarășul Dumitru Peticuță, vicepreședinte al Uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție.„Nu am avut terenul eliberat și nici tractoarele de care dispunem nu funcționează ca lumea. Zilnic se defectează 30—40“.Cele spuse de vicepreședinte sint adevărate. Dar care sînt cauzele a- cestor deficiențe ? Porumbul s-a copt de mult. Cu toate acestea, pînă acum el a fost cules numai de pe 38 la sută din suprafața cultivată. Unele cooperative agricole, cum sînt cele din Ardeoani, Poduri și Strugari, abia au început recoltatul. într-un ritm nesatisfăcător se lucrează și la pregătirea terenului și la semănat. Cîteva e- xemple sînt edificatoare. în perioada 7—13 octombrie au fost semănate, în întregul raion, doar 900 hectare, exact cît se putea realiza în numai două zile. Unele cooperative au înregistrat adevărate „recorduri" în ce privește încetineala: la Ardeoani, de pildă, au fost semănate în perioada amintită 10 ha. Explicația acestor stări de lucruri este următoarea : pe lîngă tractoarele care se defectează din cauză că nu sînt bine îngrijite, stau și altele bune, ca urmare a slabei organizări a muncii. în ziua raidului, la ora 11. toate tractoarele din brigada lui Mihai Focșa. care lucrează la cooperativa agricolă din Grigoreni. se aflau garate la sediu. Motivul : nu sosiseră tractoriștii. La Scor- țeni, de asemenea, nu lucrau 5

tractoare. Tehnicianul agronom Vasile Liță a invocat ploaia, care căzuse cu cîteva ceasuri înainte. Alături însă, la Florești, în aceleași condiții, tractoarele lucrau din plin.Tehnicianul agronom de la Scor- țeni ne-a vorbit și despre o altă cauză care întîrzie semănatul : lipsa de sămînță. Această deficiență se semnalează și în alte unități din raionul Moinești. Cooperativele agricole de producție din Berești-Tazlău, Pîrjol, Petricica și Ardeoani, bunăoară, deși au început de mult semănatul, nu și-au procurat încă în întregime sămînța necesară. Aceasta în vreme ce la baza de recepție de la Tescani se găsesc și acum sub cerul liber peste 160 tone de grîu pregătite pentru semănat.~ în aceeași situație se află și unitățile agricole din raioanele Adjud și Bacău. Ele au început mai devreme semănatul decît nordul regiunii, mas în urmă, leași ca și în încetineala cu ză terenul de culturile tîrzii și ritmul nesatisfăcător în care lucrează tractoarele. Ca urmare, în aceste raioane au fost însămînțate suprafețe ce reprezintă 60 la sută din prevederi.De cîteva zile în părțile Bacăului au început ploile de toamnă. Se impun, deci, noi măsuri pentru folosirea fiecărei ore bune de lucru, în scopul terminării campaniei de însămînțări la timp și în condiții agrotehnice cît mai bune.

dar Cauzele raionul care se
cele din au ră- sînt ace- Moinești: eliberea-

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii'
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CINA TRE

Am avut ocazia de a vedea în- 
tr-o clinică un bolnav tratat pen
tru tulburări digestive și febră de 
S zile. Boala fusese etichetată „en- 
țerocolită". In cele 6 zile nimeni nu 
i-a palpat abdomenul; bolnavul 
însă avea o peritonită. A fost sal
vat în ultimul moment prin inter
venția unui medic din afară.

★
Intr-un serviciu de neuroloqie 

unui bolnav în vîrstă de 40 ani, 
căruia în urmă cu trei luni îi apă
ruse o tremurătură a mîinii drepte 
și ușoare stări confuzive, i s-a pus 
diaqnosticul de sechelă postence- 
falitică. Medicii serviciului știau că 
în anumite cazuri există o relație 
strînsă între funcțiile ficatului și a- 
nume structuri cerebrale, dar prin 
faptul că testele de disproteinemie 
au fost normale, ei au exclus even
tualitatea unei disfuncții hepatice. 
Respectivilor medici le lipseau însă 
cunoștințe destul de elementare 
din cultura qenerală medicală cu 
privire la asinergia funcțiilor hepa
tice (faptul că în anumite momente 
ale evoluției unor boli hepatice, 
unele din funcțiile ficatului pot fi 
complet normale, în timp ce altele 
profund alterate). Transferat într-un 
alt serviciu de neuroloqie, bolna
vul, care de altfel și clinic prezenta 
unele tulburări hepatice, a fost 
amplu investiqat. O serie de func
ții ale ficatului erau mult modifi
cate : s-a pus diaqnosticul de en
cefalopatie hepatică și, tratat co
respunzător, bolnavul a avut ul
terior o evoluție favorabilă.

★
La una din ședințele de comu

nicări ale Uniunii societăților de 
științe medicale a fost prezentată 
o lucrare de laborator. In cursul 
discuțiilor ce au avut loc pe mar- 
qinea lucrării, conferențiarul a a- 
vut „surpriza" să afle că metoda 
folosită de dînsul era depășită și 
chiar infirmată de altă metodă mai 
nouă. Drept scuză, el a afirmat că 
n-a studiat o serie de lucrări din 
literatură, necunoscînd limba în 
care fuseseră publicate.+

Din nou într-o clinică de neuro- 
loaie. In cursul examinării unui 
bolnav cu o leziune frontală, un 
coleg observă că atinqînd din în- 
tîmplare cu halatul piciosul bolna
vului, acesta urmărea cu piciorul 
halatul doctorului care se deplasa. 
In mod curent incidentul ar fi fost

„Ciobăneasca"
(Foto : M. Cioc)

considerat a fi fără importanță 
sau ca o banală manifestare de 
agitație motorie. S-ar fi prescris 
cel mult o poțiune sedativă. Me
dicul în cauză însă a început să 
observe fenomenul. După studii 
îndelungate a fost descris un nou 
reflex, recunoscut de specialiștii 
din țară și străinătate.

★
Am ales aceste exemple pentru 

a-mi susține unele păreri cu pri
vire la imperativele ce se cer, pe 
de o parte, unui medic, iar, pe de 
alta, unui cercetător în știin
țele medicale. Orice medic bun, 
animat de țelul de înalt umanita
rism de a ajuta și vindeca bolna
vul, cred că se caracterizează, în 
primul rînd, prin aptitudinea de a 
observa și studia cu minuțiozitate 
bolnavul, organismul lui — meca
nism „sui generis" de o complexi
tate extremă. A pune un diagnostic 
corect în medicină, a face o rodnică 
muncă de cercetare clinică și de 
laborator, presupune studierea tu
turor detaliilor oferite de anam
neză, de examinările clinice și de 
laborator, presupune sinteza aces
tor date. Greșeala săvîrșită — din 
cauza unei examinări incomplete, 
superficiale — în cazul bolnavului 
considerat a avea o „enterocolită", 
suferind în realitate de peritonită, 
nu este permisă nici unui medic și 
de neconceput pentru cel ce vrea 
să se dedice cercetării științifice în 
medicină.

Astăzi specializarea. în medicină 
a atins un înalt qrad, ceea ce con
stituie un real progres. Concomi
tent, enormul progres realizat în 
cunoașterea fenomenelor bioloqice 
determină cu necesitate această 
specializare. în orqanismul uman, 
diversele structuri orqanice cu 
funcțiunile lor sînt într-o strînsă in
terdependență ; există o serie în
treagă de corelații funcționale cu 
caracter legic peste care nici un 
medic nu poate trece. Din exemplul 
al doilea se vede la ce concluzii 
eronate se expune un medic din 
orice specialitate căruia îi lipsește 
o cultură qenerală temeinică des
pre orqanismul uman în ansamblul 
său. Cu atît mai puțin se poate 
concepe lipsa acestor cunoștințe 
medicale generale la un cercetă
tor științific, aripile' qîndirii sale 
creatoare nefiind în acest caz arti
culate într-un sistem solid de 
pîrghii.

Orice medic bun știe că pentru 
a se ține la curent cu noutățile 
științifice, se cuvine să-și dedice 
zilnic 1—2 ore pentru studiu.

Cercetînd mai atent exemplele 
3 și 4, inirăm în domeniul cerin
țelor ce se pun în plus cercetăto
rului față de medicul obișnuit. Ac
tivitatea cercetătorului științific în 
medicină — de fapt ca și în alte 
științe — se finalizează în lucrări 
științifice de calitate. După păre
rea mea calitatea lor poate fi a- 
preciată în special pe baza a 
două criterii și anume : a) apli
cabilitatea directă sau indi
rectă la patul bolnavului; și 
b) modul cum lucrarea în cauză 
este citată și preluată ca bază de 
cercetare în alte probleme de cer
cetare din țară și străinătate, con
stituind o contribuție reală — mai 
mare sau mai mică — la proqre- 
sul științei. Există din păcate la 
unii cercetători tendința de a acu
mula un număr cît mai mare de 
lucrări în fișa personală de acti
vitate, indiferent de calitatea lor. 
Goana după cantitate și nu după 
calitate este echivalentă în fond 
cu irosirea inutilă de timp și de 
coli de hîrtie de tipar. Indiscutabil 
că există și cercetători prodigioși 
care, în decursul unei vieți, elabo
rează multe lucrări valoroase dar 
astfel de oameni sînt rari. Perso
nal consider că la baza unei lu
crări științifice trebuie să stea 
în primul rînd o documenta
re care să fi epuizat tot ce s-a 
scris pe plan mondial în tema res
pectivă, deoarece fără cercetarea 
amănunțită a bibliografiei nu va 
exista premisa unei lucrări serioa
se. Uneori însă numai studiul do
cumentării reclamă o muncă de zile 
și nopți în șir. Numai cunoscînd tot 
ce s-a acumulat ca metode de in
vestigații și rezultate, se pot ima
gina căi, metode și sisteme noi, de 
control științific, ale rezultatelor 
obținute care să ducă în problema 
respectivă știința cu un pas înain
te. în acest proces complex se pot 
manifesta din plin originalitatea, 
ingeniozitatea, gîndirea creatoare 
a autorului.

Să ne oprim acum o clipă 
și la ultimul exemplu. Acesta 
ilustrează faptul bine cunoscut că 
multe fenomene noi în știință cu 
valoare de cercetare aplicativă și 
fundamentală au fost descoperite 
din „întîmplare". Hazardul poate 
constitui însă cel mult un factor 
favorizant, dar nu un factor deter
minant. Cîți nu au trecut bunăoară 
pe lîngă un semn clinic nou cum 
ar fi cel care poartă astăzi numele 
lui Babinski în neurologie și nu 
l-au descris ca atare ? Multe din 
descoperirile științifice valoroase, 
după cum observa tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., se fac din observa
ția concretă de zi cu zi. întreaga 
metodă de diagnostic clinic se ba
zează pe asemenea observații. Gă
sirea noului presupune cercetători 
cu înaltă pregătire profesională, 
curiozitate și pasiune în a dezlega 
„misterul" care învăluie un feno
men neexplicat încă. Cu drept cu- 
vînt spunea Pasteur că „norocul 
sau întîmplarea nu favorizează de- 
cît pe cei pregătiți".

In concluzie, fără a avea pre
tenția de a epuiza subiectul, soco
tesc că cel ce este cu adevărat 
cercetător în științele medicale ex
celează prin aptitudinea de a stu
dia bolnavul, pregătire generală 
medicală temeinică, perseverență 
și pasiune în desfășurarea unei 
munci de zi cu zi, gîndire crea
toare, ingeniozitate și talent în a 
observa noul.

în medicina noastră socialis
tă există o serie întreagă de 
forme, instituții, organisme prin 
care se poate realiza o selec
ționare atentă a viitorilor cer
cetători : institute de învățămînt 
superior cu profesori valoroși, unii 
cu renume mondial, stagiile de 
externat și internat, cercurile știin
țifice studențești, lucrările de di
plomă, ședințele de comunicări ale 
tuturor secțiilor Uniunii societăți
lor de științe medicale, diverse 
grade de examene și concursuri 
pentru promovarea medicilor și, în 
sfîrșit, institute de cercetări științi
fice. Și într-adevăr prin aceste 
mecanisme s-a reușit să se obți
nă realizări de seamă în selec
ționarea cadrelor. După părerea 
mea însă, în folosirea unora din 
aceste pîrghii se mai manifestă de
ficiențe, iar unele forme au nevoie 
de perfecționări. Fără îndoială, oa
menii dotați trebuie căutați în toa
te secțiile profilactico-curative din 
întreaga țară ; medicul din orice 
circumscripție sanitară sau spital 
e bine să știe și să simtă că por
țile institutelor de cercetări îi sînt 
deschise. Totuși, cadrul cel mai 
important pentru selecționarea ti
nerilor cercetători rămîne institutul 
de învățămînt superior. Or, în în- 
vățămîntul superior există cazuri 
cînd asistenții care au sarcina să 
înctrumeze activitatea externilor 
din spital — din cauza altor atri
buții cu caracter extradidactic, „în
drumă" grupa do externi doar o 
dată la 8—10 zile. Este evident că 
în astfel de cazuri nu e vorba nici 
de îndrumare și în nici un caz 
de o detectare atentă a apti
tudinilor fiecărui extern. Practi
ca de spital este locul și ca
lea care zilnic oferă zeci de oca
zii pentru aprecierea calităților 
fiecărui student. Șl unii asistenți, 
deși sînt zilnic în mijlocul grupei, 
au o prezență formală ; ne între
băm ce valoare pot avea în ase
menea cazuri referatele care se 
întocmesc pentru fiecare student la 
sfîrșitul fiecărui stagiu de externat? 
Evident numai una formală. Ast
fel tineri cu calități deosebite, ex
cepționale, pot trece neobservați. 
De altfel nu există în regu
lamentul de funcționare a recto
ratelor institutelor de medicină a- 
tribuția de a stabili o evidență și 
de a urmări cu ajutorul întregului 
aparat didactic elementele cele 
mai valoroase. Nu mă refer la evi
dența studenților cu rezultatele 
cele mai bune la învățătură, care, 
fără îndoială, constituie un crite
riu primordial, dar și la înregis
trarea și urmărirea celorlalte ca
lități obligatorii pentru un viitor 
cercetător. în această privință ro
lul hotărîtor îl au profesorii, oa
menii în general cu cea mai mare 
experiență în cercetarea științifică 
și deci cei care știu cel mai bine 
să descopere viitoarele talente.

Recomandarea unui colectiv de 
catedră sau a rectoratului ar trebui, 
după părerea mea, să aibă 
o pondere deosebită în cadrul

concursurilor pentru promovarea 
cadrelor didactice sau a cerce
tătorilor științifici. Există defi
ciențe și la concursurile pentru 
obținerea posturilor în învățămîn- 
tul superior sau de cercetători sta
giari la institutele Academiei. La 
aceste concursuri candidații pre
zintă și o listă de lucrări. Nu 
cunosc însă vreo comisie care să 
fi avut curiozitatea să citească 
înainte de concurs vreo lucrare a 
candidaților. Și aici se manifestă 
același fetișism al cantității, al nu
mărului de lucrări prezentate de 
candidat. Și cîte elemente prețioa
se ar aduce citirea acestor lucrări 
pentru aprecierea candidaților 1 De 
altfel, în instrucțiunile de funcțio
nare a acestor comisii de concurs, 
nici nu există înscrisă obligația 
de a aprecia calitativ lucrările 
candidaților. Cred că la poarta de 
Intrare în știință ar trebui să se 
procedeze în mod mai științific.

Mai există unele situații și în 
institutele de cercetări care pot fi 
îmbunătățite. Sînt unii cercetători 
stagiari care, după ce au intrat în- 
tr-un institut, desfășoară o activi
tate mediocră. Fără îndoială că a- 
ceștia au fost selecționați defec
tuos, că sînt tineri care ținteau un 
loc de muncă „plăcut, comod". Cli
matul științific de înaltă exigență 
necesar oricărui institut se cuvine 
să capete și expresia materială a 
unor forme organizatorice cores
punzătoare. Poate ar fi cazul că în 
primii 3—5 ani tinerii cercetători 
stagiari să fie supuși anual Ia cîte 
un examen care să le confere anu
mite grade, examene care să aibă 
însă și rolul de a elimina elemen
tele necorespunzătoare cercetării 
științifice.

în concluzie, în problema discu
tată două elemente mi se par 
esențiale : a stabili un nivel înalt 
de cerințe privind calitățile pe caie 
trebuie să le înmănuncheze un 
viitor cercetător și de a selecționa 
cu atenție, cu exigență, în mod 
științific aceste talente de-a lungul 
unui șir întreg de ani, folosind for
mele și verigile ce ne stau la dis
poziție.

Dr. Mihai Ion BOTEZ
medic primar
Clinica I neurologie
Spitalul „Prof. dr. Gh. Marinescu" 
București
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PESTE H0IA8E
In cadrul schimburilor cul

turale dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară, Teatrul Na
țional „Ion Duca Caragiale" va 
prezenta, între 27 octombrie 
și 2 noiembrie, cinci spectaco
le pe scena Teatrului Madach 
din Budapesta. In repertoriul 
turneului figurează piesele : 
„O scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiale, „Oameni care tac" 
de Al. Voitin și „Oameni și 
șoareci" de Steinbeck.

De la Budapesta, Naționa
lul bucureștean se va deplasa 
la Viena, unde este invitat de 
Burgtheater. In capitala Aus
triei, artiștii români vor pre
zenta „O scrisoare pierdută" 
și „Oameni și șoareci".

In timpul prezenței Teatru
lui Național „I. L. Caragiale" 
în R. P. Ungară, Bucureștiul 
va găzdui turneul Teatrului 
„Jozsef Attila", care va pre
zenta piesele „Beckett" de A- 
nouilh, „Drumul șoarecelui" 
de Gyarfas Miklos și „Floarea 
de cactus" de Barillet și 
Gredy.

(Agerpres)

ihail Sadoveanu a în
chis pentru totdeauna 
ochii, cu cinci ani în 
urmă, într-o dimineață 
de octombrie, cînd ulti
mele frunze se prefirau

din copaci sub privegherea unui 
soare blînd. Și atunci cînd inima 
lui a încetat să mai bată, cînd 
condeiul a încremenit pentru veș
nicie deasupra filei albe, frunzele 
cîte mai erau pe ramuri s-au scu
turat aducînd prinos omului ce în
țelesese adînc tainele firii- Iar a- 
pele iazurilor se vor fi turburat și 
cele din urmă păsări călătoare vor 
fi scos țipăt ascuțit de jale.

Era o dimineață de toamnă cu 
soare blînd cînd prozatorul cel 
mai de seamă al acestei țări, care 
a cinstit cu scrisul său literatura 
românească din primii ani ai seco
lului pînă dincolo de mijlocul lui 
și a înălțat-o în slă
vile perfecțiunii, dă- 
ruindu-i semeția și 
nemurirea Ceahlăului 
— a trecut în nefiin
ță. Și ni s-a părut 
ciudat în ziua aceea 
și în zilele ce au ur
mat de atunci vreme 
de cinci ani să legăm 
de numele lui Sado
veanu cuvîntul moar
te. Fiindcă el ne dă
ruise o operă meni
tă să înfrunte timpul 
și să dăinuie peste 
veacuri, o operă ce 
nu putea fi atinsă de 
aripa uitării, pentru 
că pornea de demult 
din adîncurile ființei 
unui popor și par
curgea vîrstele splen
didei sale evoluții; 
iar în mireasma ei 

Ise topiseră deopotri
vă aromele tari ale 
pămîntului nostru, 
pildele cele mari ale 
istoriei românilor, 
gîndurile ce nu pier 
și se moștenesc de-a 
lungul veacurilor ale 
milioanelor și mili
oanelor de oameni, 
ce au fost și sînt flo
rile cele mai de preț 
ale acestei țări. Pen
tru că laolaltă cu 
„tot ce mișcă-n țara 
asta rîul, ramul", a- 
ceste flori mîndre ale 
pămîntului, spre care 
cu filială dragoste 
s-a îndreptat necon
tenit recunoștința sa, 
au fost podoaba ne
stemată a prozei lui 
Sadoveanu ; și de a- 
ceea ea s-a dovedit 
trainică precum teme
liile munților, limpe
de precum izvoarele, masivă pre
cum codrii, întinsă precum șesuri- 
le. Gloria cea mai mare a nobilei 
sale arte a fost descendența din 
viața acestor oameni simpli, cum
pătați la vorbă și la fapt, dîrji a- 
tunci cînd drepturile lor s-au aflat 
primejduite, gata să-și jertfească 
viața cînd țara le era cotropită, 
grăind asemenea înțelepților din 
vechime, isteți la minte, aprigi la 
faptă.

Spre ei, spre acești oameni 
trăind traiul cel qreu al mun
citorilor pămîntului, pradă asu
pririlor și împilărilor, s-a în
dreptat mereu și mereu gîndul său. 
Profesia de credință pe care 
a repetat-o și din care și-a făcut 
un adevărat blazon săpat pe per-, 
gamentele vechilor hrisoave, a fost 
nemărginita iubire a celor mulți, a 
ceea ce ei au făurit de-a lungul 
veacurilor. De aceea cînd a fost 
chemat să-și ocupe pe deplin me
ritatul loc în Academie, în 1923 
spunea un adevăr ce încorona o 
atitudine și afirma un program. 
Anume, că artistul are datoria 
„să-și plece urechea spre trecut și 
spre popor. Și mai ales la noi, spre 
popor". A avut ca toți marii săi îna
intași un adevărat cult pentru 
istoria acestei țări : „Puține po
poare au fost așa de crud încer
cate ca poporul nostru... Necăjiții 
noștri străbuni au suferit, au luptat 

Iși au murit".
A înțeles că faptele strămoșilor 

sînt demne de a fi transpuse în pa
gini de epopee. Și de-a lunqul unei 
jumătăți de secol cărțile sale au 
alcătuit acea mare carte a poporu
lui român, în care trăiesc deopo
trivă figurile nenumăraților ano- 

I nimi ridicați la proporțiile legen
dei, ale mitului, precum și ale 
celor ce i-au condus din izbîndă 
în izbîndă. Aspirația aceasta a în
soțit de la începuturi pe scriitorii 
noștri. De la Eliade Rădulescu 
la Eminescu și Coșbuc, gîndul rea
lizării unei epopei naționale a fost 
continuu. L-a împlinit Mihail Sa
doveanu creînd pentru întîia oară 
în proza română dimensiunea 
grandoarei și a monumentalului.

Epopeea trecutului României, 
așa cum a fost scrisă de Mihail 
Sadoveanu, reprezintă o imagine

completă a vieții poporului văzut 
deopotrivă în încleștarea bătălii
lor și în ceasurile cînd qusta tihna, 
în clipe de qrele restriște sau în 
momentele cind afla odihna po
veștilor. Nimic din viața aceasta 
străbătută de simțul sănătății mo
rale, încununată de o perspectivă 
optimistă, de o nelimitată încre
dere în izbîndă dreptății, nu a ră
mas în afara acestei epopei desă- 
vîrșite. Existența de fiecare zi a 
acestor oameni cu necazurile cele 
multe, cu qîndurile lor senine, cu 
pildele și zicerile lor măiestre, șle
fuite precum giuvaerurile, a fost 
aceea care l-a chemat statornic pe 
Mihail Sadoveanu. Spunea o dată 
despre înaintașii săi Ion Neculce 
și Creanqă în care afla „sufletul 
cel veșnic al neamului" și „carac
terele specifice ale poporului nos
tru" că acești doi mari artiști „au 
scos la soare vechile comori". A- 

semeni lor, Sadovea
nu a fost un neobo
sit căutător de co
mori : a cutreierat 
pentru aceasta pă- 
mîntul țării de-a lun
gul și de-a latul, i-a 
gustat frumusețile și 
durerile înăbușite, 
speranțele și mai tîr- 
ziu bucuriile împli
nirii. O comuniune 
deplină șl exemplară 
s-a statornicit între el 
și oamenii țării sale. 
Acesta a fost sensul 
și rostul vieții lui de 
scriitor trăite numai 
și numai în mijlocul 
poporului, identificîn- 
du-se ou marile lui 
năzuințe și ou exis
tența lui de fiecare 
zi. „Aloi e panteonul 
meu literar, simplu și 
rustic, fără podoabe, 
ca natura, însă măreț 
ca și dînsa". De a- 
oeea cînd a ajuns pe 
culmile creației Mi
hail Sadoveanu, scri
itorul cel mai popu
lar alături de Emi
nescu din cîți a avut 
această țară, căpă
tase o valoare de 
simbol. Părea că toți 
rapsozii anonimi, toți 
cîntăreții neștiuți ai 
veacurilor, toți ma
eștrii ce au făurit în 
taină frumuseți fără 
preț i-au lăsat lui 
moștenire aceste da
ruri cu leqămîntul de 
a le retopi și a le da 
lumii la iveală.

A adus necontenit 
un omagiu patetic 
celor ce l-au prece
dat, fie că în opera 
lor a văzut sclipirea

geniului sau a citit numai gîndul 
bun și fapta cinstită în slujba pro
pășirii acestei țări. Ceea ce a aș
ternut pe hîrtie despre înaintașii 
săi scriitori și artiști, cuvinte de 
laudă rostite cu chibzuință ne stau 
mereu ca o pildă nestinsă de mo
destie literară, de echilibru, de ju
decată sănătoasă confirmată inte
gral de mersul istoriei. Pentru că 
spre lauda acestei țări unul din 
cei mai mari scriitori ai ei n-a fost 
nici o clipă în contratimp cu isto
ria ei. Omul ce a simțit totdeauna 
încotro bate inima pămîntului și a 
oamenilor săi a fost alături de ei 
fără contenire cu fapta și cu scri
sul. Ca toți artiștii noștri de sea
mă, atitudinea cetățenească a fost 
pentru Sadoveanu o componentă 
intimă a personalității sale.

De aceea cînd într-o zi de toam
nă cu soarele cernut prin sita no
rilor l-am condus pe ultimul drum 
pentru a-1 așeza acolo unde opera 
sa îl îndreptățea și anume alături 
de Eminescu, în omagiul îndurerat 
al miilor și zecilor de mii de oa
meni înșiruiți de-a lungul străzilor 
Bucureștiului am citit omagiul su
prem al întregii țări, al întreqii 
suflări românești. Și cînd cortegiul 
a început să urce dealul din apro
pierea locului de veci, ca și la 
moartea lui Eminescu, o ploaie 
măruntă a început să se cearnă 
din tăriile cerului. Natura își adu
cea omaqiul așa cum a dorit păs
torul din „Miorița".

Atunci însă, se sfîrșea numai 
viața omului cu tîmplele ninse ca 
ale împăraților din povești, cu pri
virea în care se răsfrângeau seninul 
și dulceața cerului nostru. Voie
vodul Ștefan, viteazul între vi
te;1, a spus atunci cînd îi în
soțea pe drumul din urmă pe cei 
ce au slujit țara și s-au jertfit pen
tru ea : „Cînd răsare soarele avem 
să ne aducem aminte de ei. Și a- 
vem să-i jelim de asemeni cînd 
soarele asfințește. Și cînd ne vom 
trezi la bătaia miezului nopții, a- 
vem să-i simțim în jurul nostru..." 
...astfel trăiește și va trăi în a- 
mintirea noastră Mihail Sadovea
nu, artist între artiști.

Valeriu RÂPEANU

ARTA COR
18,00 — Pentru copii și tineretul școlar: „Băfrîna Lulzet" — 

film. — Emisiune pentru pionieri.

18.50 — Publicitate.

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,15 — Prin expoziții.

19,30 — Orașele muzicii: Salzburg. Prezintă: George Sbârcea. 
20,00 — Debuturi.

21,00 — Film : „Cînd vine pisica" — producție a studiourilor 
cehoslovace.

22,40 — Telejurnalul de seară.

22.50 — Buletinul meteorologic.

22,55 — închiderea emisiunii.

Deși tînăr, corul „Ma
drigal" al Conservatoru
lui bucureștean nu mai 
are nevoie de prezentări: 
succesele sale în țară — 
în concerte, pe discuri sau 
la radio — sau la mani
festări internaționale pres
tigioase în R.D. Germană, 
R. P. Polonă, Franța, la 
București (Festivalul „E- 
nescu"-1964) l-au consa
crat ca pe una dintre va
loroasele formații vocale 
camerale europene. „Ma
drigal", condus cu pasiu
ne și competență de dirijo
rul Marin Constantin, are 
trăsături specifice atît în 
ce privește repertoriul, cît 
și stilul interpretativ. Mu
zica preclasică este cîn- 
tată cu o subtilă înțele
gere a spiritului său ; cea

modernă, după cum au 
vădit concertele bucureș- 
tene, de asemenea. Re
pertoriul corului „Madri
gal" se îmbogățește per
manent cu valorile incon-

romănească susținut în 
cadrul Congresului și 
Festivalului internațional 
„Musica antiqua Europae 
Orientalis" de la Byd
goszcz (R. P. Polonă) în

testabile ale artei națio
nale și universale. Con
certul de duminică seara 
a demonstrat valabilita
tea artistică a unor ge
nuri ignorate o vreme de 
interpreții noștri, a rele
vat continuitatea și via
bilitatea lor în cultura 
românească.

A fost prezentat pro
gramul de muzică veche

septembrie 1966. Menite 
să ilustreze expuneri is- 
toriografice importante, 
susținute de muzicologii 
noștri Gh. Ciobanu, V. 
Cosma și R. Chircoiașiu, 
lucrările aparținînd unor 
compozitori cunoscuți sau 
anonimi din secolele 
XIV—XIX atestă o cultură 
muzicală de un înalt ni
vel componistic în epoci

considerate „albe" în is
toria muzicii noastre. O- 
riginalitatea melodică- 
modală, spontaneitatea, 
echilibrul expunerii sînt 
caracteristice unor compo
ziții ca „Imn kalofonic“ 
de Eustație Protopsaltul 
(sec. XVI), catavasii sau 
condace de Filothei Sin 
Agăi Jipei (sec. XVII- 
XVIII) ; o altă serie de 
piese, aparținînd unor a- 
utori anonimi, ca și colin
de prelucrate măiestrit de 
compozitori din școala 
modernă românească se 
impun, de asemenea, prin 
ingenuitatea și robuste
țea sentimentelor.

Pătrunzînd cu sensibili
tate și inteligență în uni
versul specific al acestor 
piese, corul „Madrigal" a 
reușit o performanță de

artă și bun gust. Frumu
sețea emisiei sunetului, 
unitatea sa timbrală, sin
cronizarea perfectă, de
cența și eleganța sono
rității, perfecțiunea into
nației au încîntat de la 
primul moment. Marin 
Constantin și corul său 
fac o artă de esență și 
savoare. Corul oferă fru
musețea cizelată de înain
tași cu o sensibilitate 
demnă de cele mai fru
moase realizări ale artei 
muzicale interpretative. 
Corul „Madrigal" ne-a 
dezvăluit în concertul său 
temeiurile unei excepțio
nale tradiții, pe care o o- 
norează cu o interpretare 
măiastră.

Petre CODREANU

e Teatrul de operă și balet : LA
CUL LEBEDELOR (spectacol prezen
tat de The Royal Ballet) — 20.
® Teatrul de stat de operetă : 
ȚARA SUR1SULUI — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragia
le” (sala Comedia): O SCRISOARE 
PIERDUTA — 19,30, (sala Studio): 
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : MOARTEA LUI 
DANTON — 19,30, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : NU SlNT 
TURNUL EIFFEL — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA 
— 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Teatrului de Comedie) : CU 
CINE MĂ BAT — 19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea* J 
VIFORUL — 20.
® Teatrul Mic : RICHARD At 
II-LEA — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă” : NOTĂ 
ZERO LA PURTARE — 19,30.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale” : SEARĂ DE TEATRU 
ROMANESC — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : ELEFÂNȚELUL 
CURIOS — 16,30, (sala din str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE 
— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe” (sala Savoy) : REVISTĂ 
DRAGOSTEI — 20.
• Circul de Stat : STELELE CIR
CULUI — 19,30.

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD : 
Patria (completare Tradiții mara
mureșene) — 8 ; 10 î 12,15 ; 14,30 i
16.45 ; 19 i 21,15, București (com
pletare Plctortil Ghiață) — 9 ;
11.15 ; 13,30 i 16,30 : 18,45 ; 21.
0 CENUȘA — cinemascop (am
bele serii) : Republica — 9,30 ; 
13 i 16,30 ; 20.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE
— cinemascop : Luceafărul —
9.30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45, Modern — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele com
pletarea Tradiții maramureșene), 
Festival (completare Fermenții Ia 
lucru) — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21, Feroviar (completare 
Campionatele mondiale de popice
— 1966) — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15;
18.45 ; 21,15.
0 STEAUA FĂRĂ NUME : Excel
sior — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16;15 ;
18.30 ; 20,45, Melodia — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 (la ambele 
completarea Tradiții maramure
șene).
• ALERG DUPĂ O STEA : Cine
mateca — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
O UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : Copitei (completare Cam
pionatele mondiale de popice — 
1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
e SATUL PLUTITOR : Lumina 
(completare Lacul lebedelor) — Ș ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15 ; 20,4f>. 
e 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 (comple
tare Antagonisme) — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o HAMLET — cinemascop : Cen
tral — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; ”’.7,15 ; 
20,15.
« FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINĂ : Union (completare Ini
ma și conștiința) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 9.
® DILIGENTA : 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 
(comDletare Vulpea și corbul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
® TÎNĂRUL CĂSĂTORIT — PRE
ZINTĂ PISICA — O NOAPTE DE 
VIS : Timpuri Noi — 9 — 21 în 
continuare.
e NOTRE dame DE paris — ci
nemascop ; Giulești (completare 
Antagonisme) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30. Volga (completare Planeta e- 
nigmelor) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45. 
0 LUMINA DUPĂ JALUZELE : Bu- 
zești (completare Istoria navigației)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, Miorița (com
pletare Fermenții la lucru) — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a BOCCACCIO '70 : Grivița (com
pletare Campionatele mondiale de 
popice — 1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15; 18,30; 21.
O SUZANA ȘI BĂIEȚII : Bucegi 
(completare Brâncuși la Tîrgu Jiu)
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 ALFABETUL FRICII : Unirea 
(completare Inima și conștiința) — 
15,30 ; 18.
© ZORBA GRECUL : Tomis — 9 ; 
11,45: 14,45; 17,45; 20,45.
0 AVENTURILE LUI WERNER 
HOLT — ambele serii : Flacăra — 
15,30 ; 19 ; Flamura — 9 ; 12 ;
16.15 ; 20, Drumul Sării — 16 ;
19.30.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
Cringași (completare Orizont ști
ințific nr. 5) — 15,30 ; 18 : 20,30. 
® CLEOPATRA — cinemascop 
(ambele serii) : Arta — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,45.
O TAXIUL MORȚII : Munca — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 DRAGOSTEA ÎNVINGE — ci
nemascop : Popular (completare
Brotăcelul își caută un tată) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 TARA FERICIRII : Cosmos —
15.30 ; 18 ; 20,15.
a NU SÎNT COPACI PE STRA
DĂ : Floreasca (completare Cam
pionatele mondiale de popice — 
1966) — 9 : 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.30 ; 21, Rahova (completare
Pașii poetului) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
» 5 000 000 DE MARTORI I : Pro
gresul — 15,30 : 18 ; 20,45.
o YOYO : Lira (completare Vizi
ta conducătorilor de partid și de 
slat In regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI : Colentina —
15.30 ; 17,45 ; 20, Pacea - 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Fe
rentari (completare Ce povestesc 
apele) — 15,30; 18; 20,30.
G SE ÎNTÎMPLA NUMAI DUMI
NICA : Vitan (completare Cazul 
„O") — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — 
cinemascop : Viitorul — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O MISIUNE EXTRAORDINARĂ : 
Cotroceni (completare Imagini din 
Muzeul pompierilor) — 15,15 < 18 i
20.45.
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Cronica Frămntăn în rafae i

Există viață pe Marte?

im-

în-

Victimele cutremurului
din Peru

COMENTARIU

national, 
remarca 

din veni
revine la

PLECAREA PRINȚULUI 
DE MONACO

Editura politică

HOTĂRlREA PLENAREI COMITETULUI CENTRAL

Miercuri la prînz a părăsit Capitala prințul de Monaco, Rainier al III-lea, împreună cu persoanele oficiale cu care a participat la lucrările celui de-al XX-lea Congres — Adunare-plenară — al Comisiei internaționale pentru explorarea științifică a Mării Meditera- ne, în calitate de președinte al acestui organism.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Gheorghe Hossu, președintele Comitetului de Stat al Apelor, de membri ai conducerii a- cestui comitet, precum și de Jean Furnestin, secretarul general al Comisiei internaționale pentru explorarea științifică a Mării Medi- terane, și de delegați străini par- ticipanți la congres.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.în cursul dimineții, înaltul oaspete, însoțit de Vasile Chiriac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Apelor, și Alexandru Iosif, arhitect șef-adjunct al orașului, a făcut o vizită prin noile cartiere de locuințe ale Capitalei. La. Muzeul satului, prințul de Monaco a fost întîmpinat de Ion Moraru,'vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și de directorul Muzeului.
★Cu prilejul Expoziției britanice de mașini și echipament agricol și de construcții, deschisă în prezent în Capitală, Camera de Comerț a Republicii Socialiste România, a oferit miercuri seara, în saloanele

CUM E VREMEA
Ieri In țară : vremea a fost în 

general frumoasă, cu cerul varia
bil, exceptind jumătatea de sud 
a tării, unde înnorările au fost 
mai accentuate. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sud- 
est. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 13 grade la Be- 
chetu și 24 de grade la Răuți, 
Lugoj, Sînnicolau Mare și Timi
șoara. In București : vremea a 
fost schimbătoare, cu cerul mai 
mult noros dimineața, cînd s-a 
produs ceață. Vfntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sud-est. Tem-

i

V
Bl APA POTABILA

ÎN C1TEVA

(Urmare din pag. I)

RÎNDURI

Acum, 110 km de conductă sînt 
gata și se lucrează intens la montarea 
conductei pe cei 7 km care au mai 
rămas de executat. La sfîrșitul pri
mului semestru al anului viitor, în
treaga lucrare va fi terminată.

La realizarea acestei conducte de 
mari proporții, constructorii au execu
tat un volum uriaș de lucrări: 
1 200 000 m.c. săpături, transportul și 
montarea a 23 000 tuburi PRIsMO 
(beton armat precomprimat) și aproa
pe 1 000 tone piese metalice ; au tre
buit să fie forțate rîuri și prăpăstii; 
Gilortul, Valea Rea, Tismana, Va
lea Almăjului și alte locuri au so
licitat nu numai eforturi deosebite 
din partea constructorilor, ci și gă
sirea de soluții tehnice ingenioase. 
S-au evidențiat în cursul bătăliei pen
tru învingerea greutăților numeroși 
constructori: maiștrii Ștefan Petrișor, 
Gheorghe Zamfir, Stan Mihalcea, Va
sile Stroiescu, săpătorii conduși de 
llie Șerban, excavatoristul Gheorghe 
Filofie, montorii lui Titu Dtiță și 
Gheorghe Diaconu.

Folosirea conductelor de beton 
armat precomprimat cu diametrul de 
1 m a dus la economisirea a 1,5 
tone fontă sau o tonă de oțel la m.c 
de beton utilizat. Montorii le-au unit 
cap la cap, fără nici o dificultate, pe 
orice vreme, în timpul celor cinci ani, 
atît vara cît și iarna. La exploatarea 
magistralei (proiectant I.P.A.C.H.- 
București) s-au folosit soluții teh
nice din cele mai moderne. De-a 
lungul conductei au fost construite 
9 cantoane șt 3 districte de apă ra
cordate la linia telefonică curentă. 
De asemenea vor funcționa pe tra
seul ei servomotoare și semnalizatoare 
automate. La Craiova, la capătul ma
gistralei, au fost terminate patru re
zervoare de cite 5 000 mc fiecare și 
sînt în lucru alte două rezervoare cu 
o capacitate dublă, destinate alimen
tării zonei superioare a orașului.

în urma construcției acestei con
ducte, peisajul de o frumusețe nease
muită al Izvarnei va deveni, începînd 
din anul viitor, un punct de mare 
atracție pentru turiști. A apărut aici 
o construcție paralelipipedă, lungă de 
38 m, destinată captării izvoarelor. 
Imensul perete de la intrarea clădirii 
este complet din sticlă, iar pereții a- 
diacenți sînt construiți din panouri de 
sticlă mobile, apărate de trafoare de 
beton armat, care amintesc, prin for
ma lor, structura locului de unde 
țîșnesc izvoarele. în anul viilor, cînd 
pe conducte apa de la Izvarna va 
ajunge la Craiova, numele celor 320 
constructori vor fi consemnate în Car
tea de aur a orașului. 

hotelului „Athenâe Palace", cocteil.Au luat parte Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, conducători ai u- nor întreprinderi românești de comerț exterior.Au fost prezenți L. Ch. Glass, ambasadorul Marii Britanii la București, membri ai ambasadei, precum și reprezentanți ai firmelor engleze expozante.
★Miercuri seara, în sala Teatrului Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, a avut loc un spectacol folcloric prezentat de ansamblul „Ciocîrlia", în cinstea participanților la lucrările celui de-al XX-lea Congres — Adunare Plenară — al Comisiei internaționale pentru explorarea științifică a Mării Mediterane.*La invitația Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România ne-a vizitat țara, timp de o săptămînă, Alfred Sauvy, profesor la College de France, membru de onoare al Uniunii internaționale pentru cercetarea științifică a populației. în timpul șederii în țara noastră, oaspetele francez a vizitat institute de cercetări științifice din București și din alte orașe ale țării, cu care ocazie a avut convorbiri cu personalități științifice de specialitate. Totodată prof. Alfred Sauvy a conferențiat, în aula Academiei, despre „Probleme populației în lume". (Agerpres)

peratura maximă a fost da 20 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 și 23 octombrie. în țară : 
vreme în răcire ușoară ; cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea ploi 
temporare. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 10 
grade, iar maximele Intre 10 și 18 
grade. Ceață locală. în București : 
vreme în răcire ușoară și trep
tată. Cer temporar noros, favora
bil ploii slabe. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în scădere 
ușoară.

PRONOEXPRES
Prono-

octombrie 1966 
urnă următoa-

Numere de re-
premii:

ta tragerea concursului
expres nr. 42 din 19 
au fost extrase din 
rele numere:

41 23 37 35 40 25.
zervfi: 42 39. Fond de
628 206 lei din care 12 065 lei report 
la categoria I.

IERI, LA FOTBAL
Petrolul a pierdut
la Bruxelles...Aseară la Bruxelles, pe cel mai mare stadion din Belgia — „Hey- sel“ — în prezența a peste 12 000 de spectatori, a avut loc cel de-al treilea meci dintre echipele Petrolul Ploiești și F. C. Liverpool, contînd pentru primul tur al „C.C.E.". Fără a se fi ridicat la un nivel tehnic deosebit, cauza constituind-o desigur miza partidei, jocul a avut o desfășurare pasionantă, de mare luptă. Din cele relatate de craini-, cui radiodifuziunii române a reieșit că fotbaliștii ploieșteni, e drept, cu o formație improvizată (o serie de titulari au lipsit, fiind accidentați), n-au dat o ripostă prea curajoasă valoroșilor lor adversari. Din păcate, ei au comis și două grave greșeli de apărare — una în min. 13 și alta în ultimele secunde ale primei reprize — care au fost fructificate cu promptitudine de englezi. Mai întîi, St. John a șutat imparabil o minge primită de la Hunt (pe care Pal nu-1 marcase cu atenție), iar apoi, la o ezitare a întregii apărări ploieștene, care pur și simplu s-a oprit admirativ la o combinație a englezilor, Thompson a tras prin surprindere de la circa 25 m. Portarul Ionescu a plonjat, dar cu întîrziere ; mingea intrase în plasă.Cînd, într-un tîrziu, pe la mijlocul reprizei secunde, ploieștenii și-au adunat parcă toată energia și au atacat organizat, raportul de forțe s-a schimbat întrucîtva. Pericolul la poarta engleză a fost evident. Șuturile înaintașilor ploieșteni nu și-au nimerit însă ținta, în min. 71, un atac hotărît al acestora este oprit prin fault în apropierea careului de 16 m. Dridea I execută lovitura liberă. Mingea este atinsă cu mîna în careu de un apărător englez, dar arbitrul — în loc să dicteze penalti — indică repetarea loviturii inițiale.

„In general, — ne-a comunicat aseară telefonic trimisul special al revistei „Fotbal", Petre Gațu — 
echipa noastră s-a 
potențialul arătat 
săptămîna trecută 
Apărarea mai ales

comportat sub 
în partida de 
de la Ploiești, 
a fost nesigură

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea 

legislației pensiilor și instituirea pensiei 
suplimentare din contribuția salariaților

*
PROIECTUL DE LEGE

privind acordarea pensiilor de asigurări sociale 
de stat și a pensiei suplimentare

III

La Expoziția britanică de mașini și echipament agricol și de construcții, 
deschisă în pavilionul din șoseaua Kiseleff din Capitală

Foto : M. Andreescu

A IX-a Conferință națională

de tuberculoză
în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, s-au deschis • miercuri dimineața lucrările celei de-a IX-a Conferințe naționale de tuberculoză, organizată de Uniunea Societăților de Științe Medicale din țara noastră.La lucrări participă academicieni, profesori, cadre medicale de specialitate din întreaga țară, precum și personalități medicale de peste hotare. După cuvîntul de deschidere rostit de prof. Constantin Anastasatu, președintele Societății de ftiziologie, conferința a fost salutată de prof. Marin Voi- culescu, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, 

și s-a rezumat de cele mai multe 
ori la intervenții destructive, fără 
a încerca să inițieze contraatacuri, 
cu pase precise trimise înaintași
lor".

...și Dinamo Pitești
la Foulouse

Dinamo Pitești și-a continuat dru
mul în competiția fotbalistică do
tată cu „Cupa orașelor tîrguri". 
Aseară, piteștenii au întîlnit la 
Toulouse formația locală cu ace
lași nume. După 90 de minute de 
joc, gazdele au învins cu 3—0 
(3-0).

Returul acestei întîlniri va avea 
loc la 26 octombrie, la Pitești.

„Săptămîna preolimpică

@ Antoniu și Alionescu victorioși în primele 
meciuri © Surpriză la atletism

Pe o vreme însorită la Ciudad 
de Mexico, au început întrecerile 
de atletism din cadrul celei de-a 
doua ediții a „Săptămînii pre- 
olimpice". Cu mare interes a fost 
urmărită finala probei masculine 
de 100 m plat, în care victoria a 
revenit cu 10”4/10 sprinterului cu
banez Enrique Figuerola. Acesta 
l-a învins pe cunoscutul record
man Tomie Smith (S.U.A.). Proba 
feminină a revenit polonezei 
Klobukowska în U"3/10. Ea a în
vins-o pe colega sa Kirszenstein, 
cronometrată în ll"5/10. Un rezultat 
surpriză a fost înregistrat în proba 
de 5 000 m plat. Victoria a revenit 
unui atlet mai puțin cunoscut pe 
arena internațională, columbianul 
Alvaro Mejia, care l-a învins chiar 
pe linia de sosire pe tunisianul 
Mohamed Gamoudi. Ambii au fost 
cronometrați cu timpul de 14'20". 
De remarcat că Mejia (26 ani — 
1,76 m — 72 kg) cîștigă primul 
său mare concurs internațional. El 
locuiește la Bogota, oraș care se 
află situat la o altitudine superioa
ră celei de la Ciudad de Mexico.

Alte rezultate : bărbați : greu- 

acad. Ștefan Milcu, președintele Uniunii Societăților de Științe Medicale din România, prof. E. Bernard, secretarul general al Uniunii internaționale contra tuberculozei, dr. M. Arhiri, reprezentantul Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, precum și de reprezentanți ai delegațiilor străine.Timp de trei zile se vor dezbate probleme privind măsurile tehnice și organizatorice ale etapei acțiunilor de eradicare a tuberculozei, reabilitarea bolnavilor de această afecțiune și chimio-rezistența în tuberculoză. , (Agerpres)

campionatelor 
se desfășoară 
Întrecerile la

e In ziua a patra a 
mondiale de haltere, care 
la Berlin, au avut loc 
categoria semimijlocie. Titlul de cam
pion mondial a revenit sovieticului 
Kurentov, care a totalizat la cele trei 
stiluri 450 km (140 — 127,5 — 182,5 kg). 
Pe locurile următoare s-au clasat Ba- 
zanowski (Polonia) cu 447,5 kg și Diet- 
trich (R. D. Germană) cu 442,5 kg.

La Amsterdam s-a desfășurat pri- 
meci de fotbal dintre formațiile

e
mul
Leeds United (Anglia) și D.W.S. Am
sterdam, contînd pentru „șaisprezecimi- 
ie” „Cupei orașelor tîrguri". Victoria 
a revenit fotbaliștilor englezi cu sco
rul de 3—1 (2-0).

muntelui Fuji s-a dis- 
internațional de moto- 
,.Marele premiu al Ja- 

pentru 

• La poalele 
putat concursul 
ciclism dotat cu 
poniei", contînd
mondial de motociclism. 
cmc. victoria a revenit 
Yoshimi Takayama. Bill 
s-a clasat pe primul loc 
cmc.

campionatul 
La clasa 50 

japonezului 
Ivy (Anglia) 
la clasa 125

m ;
2,12

tate — Steinhauer (S.U.A.) 18,72 
înălțime — Skvoițov (U.R.S.S.) 
m ; 400 m garduri Frinolli (Italia) 
49”7/10 ; femei : lungime — Kirszen- 
stein (Polonia) 6,14 m; 400 m — 
Van Eyck Vos (Olanda) 55”7/10.

în cea de-a doua reuniune de 
box, pugilistul român de categorie 
„ușoară" Vasile Antoniu a repurtat 
o victorie rapidă : l-a făcut ko în 
prima repriză pe mexicanul Felix 
Dominguez. La aceeași categorie, 
campionul european, polonezul 
Jerzy Kulej, l-a învins la puncte pe 
cubanezul Felix Betancourt, iar 
Frolov (U.R.S.S.) a dispus net la 
puncte de mexicanul Morales.

Au început și întrecerile de lupte 
greco-romane. La categoria 57 kg, 
Ion Alionescu a dispus clar la 
puncte de mexicanul M. Lopez. în 
cea de-a doua întîlnire, Alionescu 
a avut ca adversar pe mexicanul 
Cesar del Rio, pe care l-a pus tuș 
în 3'52”

La ciclism, în finala probei de 
urmărire individuală (4 000 m), me
dalia de aur a fost cîștigată de 
cehoslovacul Jiri Daler, care l-a 
învins pe colegul său Jiri Kolar.

„Disputa politică 
din Brazilia para să 
ia caracterul unei a- 
devărate probe de 
forță între guvernul 
Castello Branco și o- 
poziție". Astfel apre
ciază agenția France 
Presse situația crea
tă ca urmare a ho- 
tărîrii președintelui 
de a anula manda
tele unor deputați a- 
parținînd partidului 
de opoziție, Mișcarea 
democratică brazilia
nă. Președintele Ca
merei deputaților, 
Adaudo Cardoso, 
membru al partidului 
de guvernămînt, a a- 
nunțat că va înainta 
cazul Comisiei juri-

dice a Congresului, 
iar luni, deputății 
sancționați au criticat 
decretul prezidențial. 
A doua zi, fapt neaș
teptat, toate cotidie
nele braziliene au 
publicat extrase din 
aceste cuvîntări, în
soțite de fotografiile 
„rebelilor".

Actualele frămîn- 
tări politice survin la 
capătul unui șir de 
măsuri luate de pre
ședinte în 
puterii absolute 
și-a asumat-o 
așa-numitele 
instituționale", 
promulgarea 
Castello Branco

forai indirect în de
semnarea președinte
lui țării și a guver
natorilor de state.

Punerea în aplicare 
a „actelor instituțio
nale" a stîrnit încă 
de la început o se
rie de nemulțumiri în 
țară. Semnificativ 
este și conflictul iz
bucnit între autorități 
și clerul catolic afec
tat de noile măsuri. 
„Poziția bisericii — 
scria ziarul „Le 
Monde" — împotriva 
anumitor măsuri ale 
regimului este poate 
faptul cel mai
portant survenit de 
mai multe luni I 
coace în Brazilia", j

Cea mai recentă 
acțiune, hotărîrea 
președintelui Branco 
de a anula manda
tele a șase deputați 
din opoziție, este de 
natură să aibă reper
cusiuni directe în a- 
propiatele aleqeri 
parlamentare de la 
15 noiembrie. Zia
rul proquvernamental 
„Jornal do Comer- 
cio* remarca faptul 
că prin recentul de
cret „mareșalul Bran
co ar putea crea o 
situație de nepopu- 
laritate nu numai 
pentru actualul au- 
vern, dar si pentru 
cel viitor". Or. noul 
președinte, Artur da 
Costa e Silva — ales 
prin vot indirect la 3 
octombrie, și care va 
prelua funcția în 
martie anul viitor —

virtutea
i ce 

prin 
„acte 

Prin 
lor, 

a 
căpătat dreptul de a 
limita numărul parti
delor politice, de a 
suspenda mandatele 
parlamentare, de a 
aplica sistemul elec-

(Urmare din pag. I)

!

I semn de protest față de politi- oficială în domeniul prețurilor veniturilor. în fața conferinței a denunțat această politică ca „o tragedie" pentru laburiști și pe o lege nedreaptă „contra că-
I
I

însuși primul ministru Wilson a declarat la conferință că „măsurile din iulie au fost necesare pentru a face față crizei" și a adăugat că oricît de grele și de dureroase pot fi efectele imediate ale acestor măsuri, ele trebuie să fie privite „nu ca o revenire la „stop-go“. ci ca „o condiție necesară pentru înaintarea națiunii pe drumul forței economice și independenței, al creșterii industriale și al nivelului de viață mai ridicat" și ca „un răgaz care trebuie folosit pentru a întări baza noastră industrială". „Nu vom tolera o întoarcere la șomajul de masă și la stagnarea industrială ' lipsită de sens" — a spus Wilson.Aceste promisiuni răsunătoare au fost însoțite de apeluri la lealitate și încredere, la fidelitate față de lideri. Ele au fost însă primite cu destulă răceală. Diferitele rezoluții în problemele economice au fost aprobate doar cu 3,5 și 4 milioane de voturi, în timp ce voturile contrare au variat între 2,5 și 3,5 milioane.Opoziția energică față de orientarea economică a guvernului a fost condusă la conferință de deputatul laburist de stînga Frank Cousins, secretar al puternicului sindicat al lucrătorilor din transporturi și al muncitorilor necalifi- cați, care a demisionat recent din postul de ministru al tehnologiei în ‘ca și el pe ca reia trade-union-urile (sindicatele) ar trebui să lupte chiai’ dacă pentru aceasta ar încălca legea". El a afirmat că hotărîtor nu va fi votul de la conferință, ci consecințele politicii guvernului în țară și felul brici și față de șomajul va dura mal mult evalueze guvernul. într-o serie de discursuri rostite la conferință și la întrunirile din afara conferinței, Frank Cousins și alți lideri sindicali de stînga au respins a- firmația guvernului că brusca „înghețare" a salariilor are vreo legătură cu „planul economic național" și au arătat că, dimpotrivă, această măsură denotă renunțarea la plan. în condițiile stagnării economice. creșterii șomajului, „înghețării" salariilor și restrîngerii creditului nu este de conceput sporirea productivității și modernizarea economiei pe care le făgăduise guvernul înaintea alegeri- » lor din 1964, dar pe care nu a

în care muncitorii din fa- din ateliere Vor reacționa ea. Cousins a apreciat că va fi cu mult mai mare și decît pare să

pentru 
mandatul, 

poziție în- 
'■■'a partidu- 

de guvernă- 
scop.

apreciază ziarele 
braziliene — are ne
voie, pentru a-și 
exercita 
de o

■ tărită 
lui 
mint. In acest 
într-un interviu acor
dat revistei „Cruzei
ro", noul președinte 
a afirmat că va lua 
măsuri pentru dez
voltarea economiei 
naționale și pentru o 
mai bună repartizare 
a venitului 
In Brazilia, 
el, jumătate 
tul national
5 la sută din popu
lație, în timp ce cea
laltă jumătate este 
împărțită de restul 
de 95 la sută. „A- 
ceastă anomalie re
prezintă o încălcare 
periculoasă a echili
brului social" — a 
declarat noul pre
ședinte, arătînd că 
„nu există mitraliere 
și forțe polițienești 
care ar putea să re
zolve problemele so
ciale".

în ceea ce priveș
te soluționarea dife
rendului actual din
tre quvern și Con- 
qres, părerea obser
vatorilor este că e- 
xistă două căi. Prima 
ar consta în anularea 
mandatului parla
mentar al președinte
lui Camerei deputa- 
ților (care ar duce 
probabil, la închide
rea parlamentului și 
anularea aleqerilor 
de la 15 noiembrie), 
iar a doua, în amî- 
narea oricărei hotă- 
rîri, în speranța că 
pînă la urmă se va 
ațunqe la o soluție 
de compromis.

Eugen IONESCU

reușit să le facă de cînd a venit la putere.Criticii politicii guvernului au subliniat că alternativa la o orientare care atrage scăderea nivelului de trai al muncitorilor și amanetarea avuțiilor țării față de bancherii străini trebuie căutată în altă parte și anume în reducerile drastice ale cheltuielilor pentru înarmare și pentru angajamentele care decurg din alianțele militare la care participă Anglia și care depășesc cu mult posibilitățile ei financiare. Ei au subliniat că aceste cheltuieli și angajamente se datorează în cea mai mare măsură presiunilor americane. In această problemă cardinală, conferința a provocat o înfrîngere grea platformei conducerii laburiste, vo- tînd — cu o majoritate de o jumătate de milion de voturi — o rezoluție prezentată de Frank Cousins șl Christopher Mayhew, fost ministru al apărării pentru marină, care a demisionat din guvern tocmai datorită acestei chestiuni. în rezoluție se spune: „Conferința recunoaște că dacă nu se efectuează o reducere substanțială a cheltuielilor militare, capacitatea guvernului laburist de a realiza însănătoșirea economică națională, progresul social și prosperitatea care au fost promise va fi stînjenită de crizele reînnoite ale balanței de plăți". în rezoluția a- probată, conferința adresează guvernului apelul de a reduce trupele din Germania occidentală și de a efectua o reducere substanțială a angajamentelor militare „la Est de Suez", inclusiv retragerea, pînă în 1969—1970, a trupelor din Malaezia, Singapore și Golful Persic, punînd astfel capăt efortului militar exagerat și dependenței împovărătoare față de ajutorul american. Răsturnarea substanțială a actualei tendințe ascendente în domeniul cheltuielilor militare din bugetul Angliei, pe care o preconizează rezoluția, ar însemna ca Anglia să renunțe la cursa înarmărilor și, sfi- dînd presiunile americane, să-și modifice în mod radical politica sa externă.Exprimînd starea de spirit muncitorilor, a păturilor largi ale populației engleze, o altă rezoluție, anti-platforma conducerii, preconizată de aripa de stînga a partidului și trade-union-uri și aprobată cu o majoritate de un milion de voturi, cheamă guvernul să exercite toate presiunile posibile asupra Statelor Unite pentru a pune capăt războiului lor din Vietnam. Ea cere guvernului să facă tot ce depinde de el pentru a se ajunge la o reglementare a problemei vietnameze, în conformitate cu acordurile de la Geneva din 1954, care recunosc drepturile poporului vietnamez la independență și unitate

a

La San Francisco s-a anun
țat că studiile efectuate în 
comun de oameni de știință 
americani și francezi privind 
atmosfera planetei Marte au 
readus speranța că pe această 
planetă ar exista viață. Dr. 
Lewis Kaplan de la „Jet Pro
pulsion Laboratory" a anunțat 
că studiile spectroscopice e- 
fectuate anul trecut au indi
cat în mod surprinzător exis
tența unei mari cantități de 
hidrogen în componența at
mosferei marțiene. Or, se știe 
că hidrogenul este considerat 
absolut necesar dezvoltării 
vieții,. Pînă în prezent, nume
roși oameni de știință au ar
gumentat că viața pe planeta 
Marte este de neconceput din 
cauza redusei forțe gravitațio
nale a acesteia, fapt care ar 
face imposibilă menținerea hi
drogenului în atmosfera pla
netei, deoarece acesta este ri
nul din elementele cele mai 
ușoare.

Cuplul francez Pierre și Ja
nine Connes, folosind însă un 
echipament special, a găsit în 
analiza spectroscopică a atmo
sferei Marte indicații privind 
existența unor concentrări de 
hidrogen în jurul planetei de 
1 000 de ori mai mari decît în 
atmosfera terestră.

Potrivit cifrelor provizorii, 
un număr de 137 persoane au 
fost ucise și cîteva mii au fost 
rănite în cursul puternicului 
cutremur de pămînt care a 
provocat distrugeri uriașe în- 
tr-una dintre cele mai popu
late regiuni ale Republicii 
Peru, din care fac parte ca
pitala țării Lima și portul 
Callao.

Potrivit informațiilor sosite 
la Lima, localitatea Huaure, 
situată la 140 lem nord-est de 
Lima, care s-a aflat foarte a- 
proape de epicentrul cutremu
rului, a avut cel mai mult de 
suferit. Peste 30 la sută din 
case au fost complet distruse, 
iar alte 30 la sută au fost grav 
avariate.

H

națională și prevăd retragerea trupelor străine și desființarea bazelor militare de pe teritoriul Vietnamului.Cererea de a retrage trupele engleze din Germania federală a reprezentat un compromis între a- depții aripii drepte dizidente, care se pronunță pentru reducerea angajamentelor Angliei „la Est de Suez", dar în același timp preconizează menținerea celor din cadrul N.A.T.O., și adepții aripii stingi, care cer să se renunțe la ambele categorii de angajamente. Fapt este că părerea acestora din urmă este împărtășită nu numai de adepții stîngii: veteranul Emmanuel Shinwell, fost ministru de război, acum președinte al grupului parlamentar laburist, deși considerat drept un slujitor devotat al guvernului, a electrizat conferința, cerînd retragerea forțelor britanice din N.A.T.O. și a armatei de pe Rin. El a denunțat pretențiile nucleare vest-germane și a subliniat necesitatea de a se recunoaște actualele frontiere germane. Aplauzele cu care au fost primite spusele sale lăsau să se vadă că a vorbit îp numele unei mari părți a conferinței.Toate acestea arată că n-au rămas fără ecou dezbaterile din Parlamentul britanic din timpul verii, în cadrul cărora s-a cerut insistent guvernului să se pronunțe în favoarea propunerilor României și ulterior ale Consfătuirii de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia de a se lichida ambele grupări militare din Europa și de a se crea un sistem european de securitate pe baze colective. în Anglia sînt bine cunoscute rolul, inițiativa și eforturile României în direcția dezvoltării relațiilor intereuropene și îmbunătățirii climatului politic în Europa.Se poate spune că după conferința partidului laburist din acest an s-a întărit și mai mult convingerea stîngii laburiste că nu există o cale de ieșire din criza lirei sterline și a balanței de plăți fără o revizuire totală a politicii noastre pe plan internațional și a principiilor pe care ea se bazează, astfel îneît să transformăm radical și definitiv raporturile noastre cu țările socialiste din relații bazate încă nu de mult pe „război rece" în relații de colaborare pașnică, izvorîtă din obligațiile noastre comune față de principiile înscrise în Carta O.N.U., în aceasta inclu- zînd atît dezvoltarea comerțului și cooperarea economică, cît și colaborarea în vederea rezolvării problemelor politice acute, lichidării cursei înarmărilor și asigurării păcii.
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ianuarie. procuro- cerut ca fie amî-

zile în

acesfei regiuni geografice nu a deți
nut președinfia Adunării Generale.

Reprezentanții permanent la O.N.U. 
ai țărilor din Europa răsăriteană, care 
s-au întrunit în cursul actualei sesi
uni, au căzut de acord să sprijine 
candidatura ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, în favoarea căreia s-au pronunțat 
toate (ările din această regiune.

drilele S.U.A. 
rotit îndelung 
supra acestor 
vre metalice, 
atacînd cu

WELLINGTON. 19 (Agerpres). — In 
momentul sosirii în capitala Noii Zee- 
lande a președintelui Johnson și a sui-

„Un ultim efort

i silit autoritățile columbiene 
fapte. Această- fotografie, înfățișînd un grup de partizani, a 

progresiste

După cum se șfie, o rezolufie an
terioară a O.N.U. stabilește principiul, 
potrivit căruia, funcfia de președinte 
al Adunării Generale trebuie să re
vină, prin rotație, reprezentantului 
unei fări din diferite regiuni geografi
ce ale lumii, printre care și Europa 
răsăriteană. Cu toate acestea, de ia 
înființarea O.N.U., nici una din țările

cotidian 
noi și 

semnifi-

p®5 ULAN BATOR. Miercuri a so- 
sit la Ulan Bator o delegație 

guvernamentală a R. D. Vietnam 
condusă de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care va face o vizită 
prietenească în R. P. Mongolă.

SANTO DOMINGO. Partidul 
Comunist din Republica Domini

cană a dat publicității o declarație 
în care cheamă masele populare la 
unitate în lupta pentru restabilirea 
constituției din 1903 și crearea, în 
baza acesteia, a unui nou guvern. 
Partidul comunist condamnă cu ho
tărîre amenințările cu o nouă lovi
tură de stat pusă la cale de reacțiu- 
nea militară internă cu sprijinul 
cercurilor imperialiste.

Al

RETRAGETI TRUPELE

ra BELGRAD. Președintele R.S.F.
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu 

soția, a plecat cu un avion specțal 
spre India, unde va participa la în- 
tîlnirea tripartită de Ia New Dell :. 
Agenția Taniug amintește că în ca
drul convorbirilor dintre oamenii d'
stat ai Indiei, R.A.U. și Iugoslavi 
vor fi abordate probleme actuale j 
vind situația internațională, precum 
și colaborarea dintre cele trei țări.

KJB HAVANA. în cadrul săptămîniî 
Uniunii Tinerilor Comuniști 

din Cuba, la Ministerul Muncii din 
Havana a fost inaugurată expoziția 
de fotografii „Peisaje și tipuri din 
Republica Socialistă România", tri
misă de I.R.R.C.S.

DIN VIETNAM!“

î N A F

NEW YORK 19 — Trimisul special Agerpres, Nicolae lonescu, trans
mite : La 18 octombrie, misiunea permanentă a Republicii Socialiste 
România la O.N.U. a transmis misiunilor permanente ale celorlalte fări 
membre ale O.N.U. o scrisoare prin care anunță candidatura ministrului 
afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, la președinția celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale.

® Convorbiri 
la KampalaKAMPALA -19 (Agerpres). — Miniștrii, reprezentînd Uganda, Kenya și Tanzania, au încheiat miercuri, în capitala Ugandei, o săptămînă de discuții consacrate elaborării unui tratat privind reglementarea colaborării dintre cele trei țări. într-o declarație dată publicității se subliniază că „au fost realizate progrese considerabile în elaborarea tratatului", cele trei părți urmînd să se întîlnească din nou, în luna decembrie, la Dar-Es-Salaam, pentru a definitiva proiectul de tratat. S-a pus îndeosebi accentul pe găsirea unor metode de strîngere a colaborării economice.

națională de transport și de comercializare a hidrocarburilor (Sona- trach) și „Sociăte Naționale des pe- troles d’Aquitaine" au încheiat o convenție în vederea studierii în comun a planului privind construcția unui mare complex petrochimic. El va produce anual 50 000 tone etilena, 15 000 tone polietilenă și pînă la un milion tone amoniac. Cel de-al doilea obiectiv va fi realizat la Arzew,

O puternică manifestație 
ia Wellington

tei sale, în fața reședinței guvernato
rului general din Wellington mai mul
te sute de maniiestanți și-au expri
mat protestul în legătură cu răz
boiul din Vietnam, relatează agenția 
France Presse. Cortegiul prezidențial, 
în întîrziere cu 45 de minute față de 
orarul prevăzut, mergea cu o vie 
alură — transmite agenția, care no
tează că de-a lungul străzilor pe 
unde a trecut cortegiul, manifestan- 
ții, studenți și sindicaliști, agitau 
pancarte pe care era scris : „Viet
nam : Yankei, plecați acasă", „Re- 
trageți trupele neo-zeelandeze" etc. 
Astfel de inscripții au iost scrise și 
pe zidurile clădirilor care urmează a 
fi vizitate joi. Doi englezi și un stu
dent neo-zeelandcz au compărut în 
ziua sosirii președintelui S.U.A. îna
intea unui tribunal din Wellington, 
sub acuzația de a fi tulburat ordi
nea publică.

® Noi obiective 
petrochimice 
în AlgeriaALGER 19 (Agerpres). — într-un viitor apropiat în Algeria urmează să intre în funcțiune două mari complexe petrochimice. Societatea

9 Plan de dezvoltare 
a agriculturii 
congoleze

KINSHASA .19 (Agerpres). — înal
tul comisar pentru problemele planifi
cării și reconstrucției naționale al Con- 
go-ului (Kinshasa), A. Nguwulu, a 
rostit o cuvîntare radiodifuz: 
care a spus că guvernul este preocu
pat. în .prezent de înfăptuirea așa-nu- 
mitului plan preliminar de' dezvoltare 
a agriculturii care „se află într-o si
tuație deosebit de grea".

să relateze ziarelor, după multe ezitări, unele 
fost trimisă de patrioții columbieni presei

? LA TRIMISULNOSTRU^PECIAL 
IN R. D. VIETNAM'

Așa cum s-a anunțat în „Scînteîa", deasupra R. D. Vietnam a 
fost doborît cel de-al 1 500-lea avion american de la începutul agre
siunii S.U.A. Avionul de tipul F-105 a căzut în provincia Nghc An 
din centrul Vietnamului de nord. Cu acest prilej, înaltul Comanda
ment al Armatei Populare Vietnameze a dat publicității un comu
nicat, în care salută forțele armate și populația întregii țări pentru 
succesele obținute în lupta împotriva agresorilor americani. în co
municat se exprimă, totodată, recunoștință pentru ajutorul și spri
jinul acordat de țările socialiste luptei poporului vietnamez.

Prin rezonanța sa, 
prin ceea ce repre
zintă, doborîrea ce
lui de-al 1 500-lea a- 
vion agresor iese din 
sfera instantaneului, 
înscriindu-se faptu
lui de istorie. O is
torie vie, în vibran
tă desfășurare, dez- 
văluind/u-ț.i 
noi aspecte, 
profunde 
cații.

Cu cîteva 
urmă, străbătînd pro
vincia Ninh Binh, 
aflată la sud de Ha
noi, in drum spre pa
ralela. 17, am întîlnit, 
sub cerul cimpiei, un 
tablou 
te. cu 
xează 
morie. 
tic platou de piatră, 
mărginit, în fund, 
de linia ondulată a 
munților, iar lateral 
de pacea verde a 
cimpiilor de 
zăceau, așezate 
metric, cîteva zeci de 
epave de avioane 
purtând însemnele 
S.U.A. Un uriaș mu- 
zeu-cimitir în care 
se aflau expuse, spre 
studiu și meditație, 
umbrele celor mai 
moderne înfăptuiri 
ale tehnicii militare 
a S.U.A., de la fai
moasele „F4B Phan- 
ton“ și F-105, care 
decolează, de la Da 
Nang sau de pe 
porta.v ioanele flotei 
a 7-a, pînă la avioa
nele robot „147 CI“, 
sau greoaiele „B- 
57“. supranumite și 
cetățile zburătoare 
ale Americii. Circa 
30 de tipuri de avi
oane sînt expuse 
aici, în muzeul de 
lingă Ninh Binh, în
trunind, de-a valma, 
sub bordaje carbo
nizate și aripi frinte, 
felurite tehnici și 
tactici de luptă, o- 
fensive strategice, 
planuri care și-au 
găsit pe rind sfîrși- 
tul. Interesant de re
marcat că aparatelor 
radar ale aviației 
S.U.A. nu le-a 
pat acest muzeu 
semnificația sa. 
cîteva rînduri esca- mijloace de luptă.

cu totul apar- 
linii: ce se fi- 
adînc în me- 
Pe un gigan- de 

vietna- 
august 

primului 
al S.U.A.

s-au 
dea- 

cada- 
auto- 

bombe
de mare calibru pro
iecția propriilor silu
ete, îngenuncheată la 
sol. Pentru a șterge, 
poate, niște urme 
care nu convin?

Aceste urme, însă, 
nu pot fi șterse, ele 
s-au gravat adine în 
pământul vietnamez 
și în conștiința po
poarelor lumii. între 
cel dinții avion a- 
gresor doborît 
artileriștii 
mezi, la 5 
19G4 (ziua 
atac aerian
împotriva R. D. Viet
nam), și avionul nu
mărul 1 500 se întin
de o 1 
ale cărei 
prind, 
suferința 
jertfa și 
roică. Avioanele 
gresoare au atacat 
și atacă obiective 
industriale, centre 
ale vieții economice 
a țării, zone cu popu
lație densă, orașe și 
sate, spitale și școli. 
Aliniată suferinței, 
covîrșind-o în inten
sitate, hotărîrea po
porului de a lupta 
pînă la capăt este tot 
atît de nezdruncinat, 
de fermă, ca și cre
dința sa în victorie, 
ca și tirul sigur cu 
care smulge de pe 
cerul vietnamez cru
cile de oțel ale agre
siunii. Se știe azi, 
pretutindeni, de că
tre orice cetățean al 
planetei, că armata 
și poporul vietnamez 
sînt un singur trup 
și un singur suflet. 
Altminteri nu s-ar 
putea explica puterea 
de rezistență a aces
tui popor, loviturile 
repetate pe care le dă 

scă- ■ agresorilor, pricinu- 
și indu-le însemnate 
în pierderi umane, și în

orez, 
si-

lungă istorie 
•, capitole cu- 

deopotrivă, 
și lupta, 
riposta e- 

a-

Avionul 1 500 e o 
verigă dintr-un lanț 
de oțel, un lanț ce se 
strînge mereu, tot 
mai tenace, mai viu, 
mai ferm, invederînd 
că instaurarea păcii 
în Vietnam nu se 
poate realiza pe ca
lea perseverării în 
escaladările războiu
lui agresiv. „Ca mili
tar, declara recent, în 
cadrul unui interviu 
publicat în presă, lo
cotenentul Burton 
Wayne Camphell, u- 
nul dintre piloții a- 
mericani capturați 
aici, îmi dau seama 
că trebuie să ascult 
ordinele superiorilor 
mei privitoare 
războiul 
nam. 
merican, 
de asemenea că tre
buie să apăr onoa
rea poporului și a 
guvernului american 
și că unicul mijloc 
pentr.u realizarea a- 
cestui țel este de a 
se pune capăt aces
tui război prin înce
tarea bombardamen
telor în Vietnamul 
de nord, prin retra
gerea trupelor noas
tre din Vietnamul de 
sud".

La nord de para
lela 17, de pe cerul 
de flăcări și fum, 
fost smulsă încă 
pasăre a morții.

la 
din Viet- 

Ca patriot a- 
însă, cred

SALISBURY 19 (Agerpres). — Premierul rhodesian lan Smith a avut miercuri o nouă întrevedere cu trimisul special al guvernului englez la Salisbury, Morrice James, subsecretar de stat la Ministerul pentru relațiile cu Common- wealthul, cu care a examinat ultimele propuneri referitoare la reglementarea problemei rhodesiene. După cum relatează agenția U.P.I., premierul Smith, a dat trimisului special englez „cîteva indicații preliminare" asupra punctului său de vedere în legătură cu noile propuneri engleze apreciate de unii observatori drept un „ultim efort" al guvernului britanic pentru a se a- junge la o înțelegere cu regimul lui Smith.

de Miniștri francezPARIS 19 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri francez a ținut miercuri o ședință consacrată examinării unor probleme ale relațiilor externe ale Franței. Ministrul de externe, Couve de Murville, a vorbit despre recenta vizită în Franța a președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, insistînd asupra importanței acordurilor bilaterale de colaborare culturală și tehnico-știin- țifică semnate.Michel Debre, ministrul economiei și finanțelor, a relevat că deși evoluția comerțului exterior rămîne favorabilă, în ansamblu, în ultima vreme se constată anumite elemente negative. Ministerul său pregătește noi măsuri destinate să mărească capacitatea de export a industriei franceze și competitivitatea prețurilor acestor produse pe piața internațională.

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 20 octombrie, Petar Stambolici, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, va pleca într-o vizită oficială în Grecia, într-un interviu acordat corespondentului la Belgrad al agenției „Athenagence", el a declarat că relațiile de bună vecinătate și prietenie dintre Iugoslavia și Grecia se dezvoltă pozitiv, mai ales pe plan economic și cultural. Ele au însemnat o contribuție la stabilizarea păcii în Balcani. Iugoslavia, a spus

vorbitorul, s-a pronunțat întotdeauna pentru promovarea reală a colaborării dintre țările balcanice și s-a străduit să contribuie cît mai mult la stabilirea încrederii reciproce și a relațiilor de bună veci- . nătate. Deosebirile existente în sistemele sociale nu au fost un obstacol în calea dezvoltării colaborării, care trebuie stimulată în continuare, deoarece ea reprezintă un factor pozitiv pentru îmbunătățirea situației generale din ropa.

„Cei șase* din Piața comună 
și-au daf din nou înfîlnire, la Bru
xelles, peniru a discuta capitolul 
„cheie” al dosarului privind „in
tegrarea" transporturilor, și anu
me : armonizarea tarifelor.

Cînd s-ar putea vorbi de o piață 
comună a transporturilor ? După ce 
toji membrii ei : 1) vor lucra în 
condiții asemănătoare și 2) vor 
practica tarife comparabile — au 
căzut de acord „cei șase". Dar, 
deși dosarul „transporturilor" se 
discută de 5 ani, negociatorii au 
făcut doar cîțiva pași înainte, și a- 
ceștia numai în chestiunile legate 
de primul punct. în ce privește ar
monizarea tarifelor, care este con
siderată inima problemei „integră
rii” transporturilor, nu a fost obji- 
nut pîna acum nici un rezultat. 
Dimpotrivă, unii observatori occi
dentali sînt de părere că tarifele 
joacă în politica comună a trans
porturilor același rol pe care l-a 
avut, nu de mult, finanfarea fon
dului de garanție și susținere în 
politica comună agricolă.

în acest sens, se știe că
sensiunile în problema finanțării 
comune a agriculturii „celor șase" 
au împins, anul trecut, comunita
tea vest-europeană în cea mai pu
ternică criză a sa. Totodată, dacă 
ruptura s-a produs atunci în pro
bleme economice, cauza ei a fost 
de natură politică : prefenfia comi
siei Pieței comune de a-și lărgi 
prerogativele, de a administra casa 
comună agricolă independent de 
interesele și voinja statelor mem
bre. Deci, avînd în vedere mobi- 
lurile „integrării" economice vesf- 
europene, comentatorii de presă 
își permit să anticipeze deznodă- 
mînful discujiilor în problema Pie
lei comune a transporturilor.

di-

,1
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COPENHAGA 19 (Agerpres).Cu prilejul plecării definitive din Danemarca, ambasadorul Republicii Socialiste România în această țară, Petru Mânu, împreună cu soția, au fost primiți de regele F e- derik al IX-lea și de regina Ini întrevederea s-a desfășurat tr-o atmosferă cordială.

BUDAPESTA. In capitala R. P. 
Ungare se desfășoară pentru pri

ma oară „Zilele poeziei", la care par
ticipă peste 100 poeți din Austria, 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Finlanda, Franța, Iugoslavia, 
Polonia, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Italia, România, Elveția, Sue
dia, Uniunea Sovietică, Turcia și 
Ungaria.

în dezbaterea

KF| BONN. Intre firmele vesl-euro- 
pene „Erno" (R.F.G.), „Matra" 

(Franța), „Saab" (Suedia) șf socie
tatea britanică „Hawker Siddeley 
Dynamics" a fost încheiat un acord 
care prevede realizarea în comun 
a unor sateliți artificiali ai Pămîn
tul ui.

„Cei șase’ discută în prezent 
aspectele tehnico-economice ale 
armonizării tarifelor în transpor
turi : „Se poate sau nu fixa un 
preț minim în transporturi?” „în ce 
condiții ar putea fi încheiate con
tracte cu particularii ?” „Cum va fi 
organizată publicitatea prețuri
lor?” etc. Un acord în aceste pro
bleme ar avansa discuțiile. Vor 
uinia însă negocierile în chestiuni 
instituționale. Cine, de pildă, va 
arbitra eventualele dezacorduri 
dintre guverne în condițiile exis
tenței unei Piețe comune a trans
porturilor? Un organism „suprana
tional”, așa cum dorește comisia 
executivă de la Bruxelles ? Unii 
membri ai Pieței comune spun nu, 
alții da. Vor reuși „cei șase” pînă 
la urmă să vorbească pe aceeași 
voce ? Ținînd seama de poziția 
guvernului francez, ziarul „Le 
Monde” este sceptic.

Sosit ia Paris, maiorul Dlimi a fost 
arestat ® Dezbaterile tribunalului au

PARIS 19 (Agerpres). — începu
tă într-o atmosferă agitată, cea 
de-a 3S-a ședință a îrrocesului Ben 
Barka, care trebuia să fie în prin
cipiu ultima, s-a terminat printr-o 
răsturnare aproape completă a 
liberărilor.Cîtva timp după începerea dinței, la Palatul de justiție din Paris s-a prezentat maiorul Dlimi, comandantul adjunct al siguranței marocane și unul dintre principalii acuzați în procesul Ben Barka. Poliția franceză a procedat de îndată la arestarea sa, în baza unui mandat emis încă la 20 După arestarea lui Dlimi, rul general Toumbas a dezbaterile procesului să nat.e pentru a se face o anchetă

suplimentară. Tribunalul a acceptat propunerea procurorului.Se anunță din Rabat că regele Marocului, Hassan al II-lea, l-a eliberat temporar pe Ahmed Majid Benjelloun de obligațiile pe care le are în calitate de ministru al informațiilor, autorizîndu-1 să-și a- sume apărarea maiorului Dlimi.Este neîndoielnic că venirea la Paris a maiorului Dlimi anunță dezvăluiri deosebit de importante. După întreruperea procesului, doi dintre acuzați — ziaristul Bernier, învinuit de a-1 fi atras pe Ben Barka în cursă, și Voitot, unul dintre cei doi polițiști care l-au arestat ilegal pe liderul marocan, au fost eliberați în mod provizoriu.Data reluării procesului va fi cunoscută ulterior.
CORESPONDENT^ din vie na

Dosarul economic
B CAIRO. Marți a sosit în capi

tala R.A.U. o delegație a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, în vederea des
chiderii la Cairo a unei reprezen
tanțe permanente a F.N.E. într-o 
declarație făcută la aeroport, un 
membru al delegației a subliniat că 
„scopul acestei misiuni va fi să 
contribuie Ia întărirea relațiilor de 
prietenie între populația Vietnamu
lui de sud și poporul R.A.U.".

Definitivat mai întîi în cadrul guvernului, proiectul de buget al Austriei pe 1967 se află începînd de luni în dezbaterea parlamentului. Presa vieneză comentează pe larg prevederile de sporire a fondurilor destinate investițiilor însoțite de o creștere a prețurilor și tarifelor la rinele categorii de mărfuri și servicii. Motivînd măsurile preconizate, oficialitățile și cercurile economice pornesc de la constatarea că economia austriacă are nevoie de un nou. impuls pentru ,a depăși; unele fe,- nomene nefavorabile înregistrate în ultima vreme : o scădere sensibilă a ritmului de creștere, slăbirea capacității de concurență a-produselor austriece și- implicit a exportului, difi- • ' ■ cultăți în continuarea ac-» tivității- unor întreprinderi 4n special din .industria

carboniferă, unde se prevede închiderea unor mine.Se continuă' discuția și în legătură cu sectorul etatizat,. care are o mare pondere în economia austriacă. (Acest sector cuprinde o cincime din, numărul; sa- lariaților industriali și 22 la sută din. producția industrială). După cum se știe, în timpul -guvernelor de coaliție-' sectorul etatizat era în responsabilitatea reprezentanților partidului socialist. Acum, în noua situație intervenită după 19 aprilie, cînd cabinetul a fost format numai din reprezentanții partidului populist, se discută despre o reorganizare a septorului etatizat, problemă care va constitui în perioada ur- irțătpare una -din • temele . principale ale dezbaterilor- parlamentare.în mod inevitabil, .discuțiile poartă amprenta noului raport -de-forțe de pe

arena politică austriacă. Tn sinul partidului socialist, direct afectat Tn‘urma1 alegerilor din primăvară, au loc puternice frămîntări care au la origine încercările. de acomodare în postura de principal partid de opoziție după o participare de două decenii la guvern. Se conturează curente și grupări care preconizează orientări contradictorii: de la cereri de reforme organizatorice și de schimbări în aparatul central de conducere, pînă la modificări structurale. Lideri ai unor organizații regionale cer o deplasare mai spre dreapta și, în contradicție cu spiritul marii majorități a partidului, lansează chiar ideea restructurării partidului în sensul unei organizații de orientare burgheză. în rîndul acestora se află politicieni care s-auopus trecerii-partidului' în Petre STANCESCU

opoziție, ceea ce ar fi însemnat implicit acceptarea condițiilor puse de partidul populist pentru includerea unor miniștri socialiști. în . guvern. Alți membri de frunte ai partidului apreciază că regresul electoral este o urmare a lipsei de claritate în poziția și orientarea partidului.Reuniunea deputaților partidului socialist, ținută săptămîna trecută la Bad Aussee, a prilejuit o confruntare aprinsă între reprezentanții acestor tendințe. Președintele partidului socialist, Bruno Pitter- mann, a hotărît cu acest prilej să revină asupra refuzului de a purta convorbiri Cu reprezentanții partidului de guvernămînt în afara cadrului parlamentar, hotărîre pe care o anunțase public anterior.

JSffl PEKIN. Agenția China Nouă a- 
nunță că Ia 19 octombrie două 

avioane militare americane au pă
truns în spațiul aerian al R. P. Chi
neze în zona insulelor Iuilin, Hai
nan, Yunsin și Hsișa. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost au- 
torizat să adreseze un avertisment 
serios în legătura cu aceste acte 
provocatoare.

DAMASC. Postul de radio Da
masc a transmis un apel al co

mandanților apărării locale prin 
care cetățenii sirieni sînt chemați 
să se înroleze în Armata populară 
de apărare. După cum s-a anunțat, 
urmează să se deschidă 20 de cen
tre de recrutare a voluntarilor. A- 
ceastă măsură a fost adoptată în 
vederea respingerii oricărei agre
siuni împotriva Siriei din partea 
forțelor imperialiste și reacționare.
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