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Mihai NEGULESCU

Noi locomotive Diesel, realizate la Uzinele „23 August" din Capitală
Foto : Gh. Vințilă

Străbătînd Maramureșul, de la 
Careii cîmpiei de apus la cea 
mai înaltă 
a Prislopului, 
fără îndoială 
impunătoare, 
altul în lemn, 
tul poporului 
cate ostașilor 
ților, reazem 
Situată geografic între aceste 
două pietre de hotar ale jertfe
lor și recunoștinfei, vechea Țară 
a Oașului completează aria mo
numentalului prinlr-o operă neo
bișnuită, care iși așteaptă meș

trecătoare montană, 
călătorul observă 
două monumente 
unul în piatră și 
realizate de arfis- 
Vida Geza, dedi- 
români și patrio- 
al istoriei patriei.

în cadrul sistemului general de pensionare, un loc important îl o- cupă asigurarea cu pensii a celor care au devenit invalizi din diferite cauze. În proiectul noii legi de pensii, principiile si normele de acordare a pensiei de invaliditate sînt în mare parte diferite de cele astăzi în vigoare.Sistemul preconizat prin acest important document pătruns de spirit umanist, elaborat sub îndrumarea directă a conducerii partidului nostru, tinde să dea posibilități largi pensionarului de invaliditate, pe de o parte, să se îngrijească medical, spre a-și ameliora starea sănătății și, eventual, a-și recăpăta forțele și capacitatea de muncă, pe de altă parte, să aibă traiul asigurat, lipsit de grija zilei de mîine. Invalidul, în concepția etică a societății noastre, nu este, așa cum se întîmpla în condițiile societății burgheze, o epavă — inutilă, deoarece e neproducătoare de profit — azvîrlită prin voia necruțătoare a unui accident sau a u- nei boli la periferia vieții, ci o făptură umană cu depline drepturi, un 
membru al colectivității sociale 
care se bucură de toată grija și de 
toată solicitudinea ei, de expresia 
întregii solidarități a societății. în felul acesta invaliditatea fizică nu 
mai este însoțită, ca în trecut, de 
grave infirmități morale, de senti
mentul deprimant al inutilității, al 
părăsirii în voia soartei.Cum se oglindesc aceste principii și norme în proiectul legii pensiilor ?în primul rînd. s-a renunțat la actualul sistem de calculare a pensiei de invaliditate, potrivit căruia salariul tarifar se plafonează la 700 lei (pentru cei care au lucrat în munci obișnuite, grupele III și IV) sau 900 lei (pentru cei care au lucrat în munci deosebite, grupele I și II). S-a adoptat un nou sistem pe baza căruia nivelul pensiei de invaliditate va fi stabilit, ca și cel al pensiei pentru limită de vîrstă, în procente din întregul salariu tarifar, corelîndu-se astfel și această categorie de pensie cu salariul tarifar.Este vrednic de reținut faptul că la pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională sînt prevăzute două scări tarifare.

șef
Ion MARCU

de serviciu în Direcția Pensiilor 
din Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale

femei) iar la salariile de pesfe 
1 100 Ici procentele sînt egale 
cu cele prevăzute la această 
pensie.

b) O altă scară tarifară, este 
prevăzută pentru cei care au 
lucrat în locuri de muncă ce se 
încadrează în grupa a lll-a. La 
aceștia procentul de calcul în
cepe cu 100 la sută din salariile 
tarifare de pînă la 800 lei și 
ajunge la 60 la sută din salariile 
tarifare mai mari de 2 800 lei. 
Și aci, procentele ce se aplică 
la salariile de pînă la 1 100 lei 
sînt mai mari cfecîi cele folosite 
la acordarea pensiei integrale 
pentru limită de vîrstă ia grupa 
a lll-a, iar la salariile de peste 
1 100 iei procentele sînt egale 
cu ceie de la

cărora se consideră că angajatul a 
lucrat 25 ani sau chiar mai mult, 
indiferent de timpul efectiv lucrat 
de el.Așa cum se menționează în proiectul de lege, la art. 22 lit. a. pro- centele de calcul arătate mai sus șînt folosite la stabilirea pensiei de invaliditate de gradul I.Pentru pensia de invaliditate de gradele II și III se folosește a- celași sistem de calcul, iar din pensia rezultată pentru gradul I se acordă 85 la sută la gradul II și 55 la sută la gradul III de invaliditate.Pentru a lămuri lucrurile mai concret mă voi folosi de un exemplu :

această pensie.

în sprijinul an- sau de

Să presupunem că un anga
jat care lucrează de 4 ani pe un 
loc de muncă ce se încadrează 
în grupa I, avînd un salariu ta
rifar de 1 609 lei, devine invalid 
de gradul I, datorită unui acci
dent de muncă. Acesta va be
neficia de o pensie de invalidi
tate do 1 360 lei, Jn plus i se 
mai acordă o indemnizație de 
îngrijire de 300 lei, astfel că cel 
în cauză va primi în total 1 660 
lei. In această situajie, pensia șl 
indemnizația de îngrijire calcu
late împreună pot depăși sala
riul tarifar.

Prevederile din proiectul de lege vin cu deosebire gajaților cărora li s-a redus care au pierdut capacitateamuncă din cauza, unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale.Scoaterea timpurie a acestora din muncă este compensată prin 
acordarea unor pensii la calcularea

După actuala legislație, angajatul din exemplul nostru ar primi o pensie de 1 005 lei, la care' s-ar a- dăuga indemnizația de îngrijire de 200 lei, deci, in total, 1 205 iei.TABEL COMPARATIV AL CALCULĂRII PENSIEI DE INVALIDITATE IN CAZ DE ACCIDENT DE MUNCĂ SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂCalculul pensiei după Calculul pensiei dupăactuala legislație proiectul -noii legi100% din 900 lei =15% „ 700indemnizațiede îngrijire
85%15%

900 lei105 „1 005 lei200 „Total 1 205 lei
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85% din 1 600 lei = 1 360 leiindemnizațiede îngrijire 300Total - 1 660 lei
din 900 lei = 765 lei „ 700 „ = 105 „ 85% din 1 360 lei = 1 156 lei

Cooperativele agricole dispun de mari suprafețe de teren și de mijloace materiale necesare organizării procesului de producție. Ele desfășoară o activitate multilaterală pentru realizarea obiectivului lor principal: obținerea unor producții din ce în ce mai mari, în scopul creșterii continue a bunăstării țărănimii, ridicării social- culturale a satului la un nivel tot mai înalt de civilizație, asigurării produselor agricole necesare tuturor oamenilor muncii, întregii societăți.Alături de organizarea rațională a întregii sale activități, care se desfășoară pe baza hotărîrilor luate în adunările generale și în ședințele consiliului de conducere prezintă o importanță tot atît de mare și acțiunea de control pe care colectivitatea o exercită asupra activității de conducere a cooperativei. Pentru a se putea executa un control eficient, adunarea generală 
alege o comisie de revizie căreia 
îi sînt încredințate o serie de atri
buții. în statutul cooperativei agricole de producție se subliniază : ,,Comisia de revizie este subordonată numai adunării generale, față de care răspunde pentru activitatea depusă. Ea verifică activitatea gospodărească și financiară a consiliului de conducere, înregistrarea tuturor veniturilor în bani și în natură, efectuarea . cheltuielilor, păstrarea în bune condiții a bunurilor obștești ale cooperativei". Experiența a numeroase cooperative a dovedit că cele mai bune rezultate în dezvoltarea și apărarea avutului obștesc se obțin cînd comisiile de revizie: desfășoară o activitate permanentă, urmărind îndeaproape cum se respectă prevederile statutului și ale regulamentului de ordine interioară, hotărîrile adunării generale și recomandările uniunilor cooperatiste.în cele mai multe cooperative a- gricole au fost aleși în comisiile de revizie oameni harnici, cinstiți, buni gospodari, cu dragoste față de avutul obștesc și cu o pregătire corespunzătoare. Ei depun o activitate conștiincioasă, exercitînd un control amănunțit asupra întregii activități a cooperativei și, pe baza rezultatelor verificării, fac consiliului de conducere propuneri concrete pentru îmbunătățirea muncii, recuperarea eventualelor pagube aduse proprietății cooperatiste și sancționarea celor vinovați de abateri ori nereguli.Se apropie încheierea anului. în timpul scurt care a rămas pînă la adunările generale în care vor fi analizate rezultatele pe acest an, comisiile de revizie au de îndeplinit sarcini multiple : verificarea 
activității de producție și financia
re, inventarierea tuturor bunurilor 
cooperativei.întrucît. în cooperativele agricole se desfășoară o activitate financiară vastă, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție a recomandat ca. în fiecare unitate, comisia să facă cel puțin o revizie de fond pe an și revizii prin sondaj ori de cîte ori consideră că este nevoie și în sectoarele unde este necesar. în cele mai multe locuri această sarcină este privită cu răspundere, membrii comisiilor de revizie prezen- tînd în fața adunărilor generale o , situație clară asupra cheltuirii

Victor DUȘA 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole 
de Producție

fondurilor destinate producției și altor scopuri. Este unul din mijloacele care i-au ajutat pe membrii consiliului de conducere din cooperativa agricolă Gh. Doja, regiunea București, să țină la zi evidența, să combată risipa.Nu sînt însă puține cazurile cînd fondurile cooperativei agricole primesc alte destinații fără ca membrii comisiei de revizie să desco-

pere și să sesizeze acest lucru, în unele cooperative din regiunea București, din fondurile destinate producției au fost făcute sedii și împrejmuiri de care nu era absolută nevoie. Cînd activitatea de revizie nu se desfășoară eșalonat, nu se poate sesiza nerealizarea planului de venituri. Spre sfîrșitul anului, unele cooperative din regiunea Suceava s-au văzut în situația că nu mai pot face o serie de plăți. A- semenea neajunsuri pot fi evitate dacă se veghează în permanență asupra modului în care se înregistrează veniturile în bani și în natură și se respectă regulile referitoare la efectuarea cheltuielilor și a consumului de materiale.
(Continuare în pag. a ÎII-a)

19 agregate -1 milion KW
Prevederile planu

lui pe anul în curs cu 
privire la creșterea ca
pacității de producție 
de energie electrică ,se 
îndeplinesc cu succes. 
Pînă la 1 noiem
brie au fost puse în 
funcțiune 19 agrega
te cu o putere to
tală instalată de 
1 000 000 kilowați — 
depășind de aproape 
trei ori pe cea instala
tă în cursul anului

trecu). Totodată, finind 
seama 
care se 
crările 
șantiere, 
că pînă 
lunii decembrie vor fi 
racordate la sistem și 
alte agregate. Prin in
trarea în funcțiune a 
ultimelor agregate de 
la hidrocentrala de pe 
Bistrița, Bacău II, se va 
încheia programul va

„Este întrutotul adevărat — mai sînt în activitatea noastră vechi lipsuri. Ele dăinuie încă de pe vremea cînd lucram sub firma „Aprozar". Dar acum sîntem în reorganizare. Oricum, desființarea\ „Aprozar“-ului și înființarea întreprinderii noastre va avea ca urmare ridicarea pe'o treaptă nouă, superioară, a acestui sector al comerțului. Pe toată filiera — de la aprovizionare la desfacere — a- plicăm formule noi de lucru, iar ansamblul măsurilor luate își va arăta cu- rînd roadele. Pentru edificare, treceți pe la noi mai pe Toamnă, la numărarea bobocilor...".Așa ne vorbiseră astă- vară cei trei directori ai întreprinderii orășenești de valorificare a fructelor și legumelor din Capitală....Ne-am reîntîlnit deunăzi în aceleași birouri. De data aceasta, conduce-

stare să o tălmă-

de ritmul în 
desfășoară lu
de monfaj pe 

se apreciază 
la sfîrșitul

lorificării integrale a 
potențialului hidroener
getic al acestui rîu.

Aproape trei sferturi 
din puterea instalată 
în acest an se află
concentrată în grupuri 
cu puteri Unitare cu
prinse între 50 000 și 
200 000 
ferizate 
ridicați

kilowați, carac- 
prin parametri 

de funcționare.

(Agerpres)

rea I.O.V.F.L. _ ne-a prezentat din capul locului un foarte interesant bilanț, în care este cuprinsă munca întreprinderii In decursul a două a- notimpuri: o vară și o toamnă. în registrele contabile citești ca într-o
ANCHETA 
„SCiNTEll"

Sectorul legume : marfă planifi- desfacere =■ Volum marfă 53 249 tone, într-o ju- an sacoșele
carte. volum cat pentru 52 415 tone, realizat = Aflăm că măta'te de bucureștenilor au dislocat din unitățile de legume și fructe aproape zece mii de vagoane de marfă 1 Dar

terul iscusit în 
ceașcă statuar.

Dacă în anii 
pămînt oșenesc au apărut pen
tru prima oară licee, spitale, 
case de naștere sau case de 
cultură, șosele asfaltate și lumină 
electrică, a venit vremea — cred 
— să imortalizăm într-o lucrare 
plastică, simbolică, ceea ce este 
reprezentativ pentru acest ținut, 
fala lui printre celelalte vetre 
străvechi ale României.

Un asemenea virtual 
ment s-ar cuveni fără 
a fi dedicat deopotrivă 
telor 
densă 
mîndru („făt oșanu’poarfă gaci / 
Moștenire de la daci"...) al oșe-, 
nilor de azi, ca și însuși con
trastul — mai izbitor aici ca 
oriunde — între ceea ce a fosf 
și ceea ce este. Printre aceste 
subiecte, nu fără o anume emo
ție trebuie să recunoaștem că 
Oașului i se cuvine întreaga 
obștească cinstire pentru o tră
sătură personală și vitală în 
realitatea satelor și cătunelor 
sale : o mare dragoste pentru 
copii — „pintru cuconi", cum 
expresiv se spune prin aceste 
locuri. Aceasta a făcut și face ca 
raionul respectiv să dețină locul 
înfîi pe țară în privința natali
tății.

de fafă, pe acest

monu- 
îndoială 
minuna- 

tradiții folclorice, de o 
originalitate, sufletului

(Continuare în pag. a V-a)

procesul de. aprovizionare a cămărilor e „Avem marfă și în cantități toare pentruna, ni se dau asigurări la I.O.V.F.L. Toamna a fost bogată, achizițiile au mers
încă în toi, de orice fel îndestulă- toată iar-

a] una pentru cei care au lu
crat în locuri de muncă ce se 
încadrează în gtupeld I și II, 
pentru care procentul de calcul 
este de 100 la sută din salariile 
tarifare de pînă la 1 000 lei și 
descrește pe măsură ce salariul 
este mai mare, ajungînd la 70 
la sută din salariile tarifare de 
peste 2 800 lei. La salariile de 
pînă la 1 100 lei, procentele de 
calcul sînt mai mari chiar decît 
cele folosite la obținerea pen
siei integrale pentru limită de 
vîrstă la grupa I (unde se cere 
o vechime de cel puțin 25 ani 
pentru bărbați și 20 ani pentru

Total = 870 lei
900 lei = 495 lei700 „ = 105 „Total 600 lei

În ceea ce privește pensia de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau de boală o- bișnuită, ea are la bază același

55% din 1 360 lei = 748 lei
principiu al corelării cu salariul tarifar întreg, cu deosebirea că la
(Continuare în pag. a II-a)

Spaniolii nu mai vor 
un nou Palomares!
La 20 kilometri de casa 

în care locuiesc se află cea 
mai mare bază militară a- 
mericană din Spania, dacă 
nu și din Europa : baza a- 
tomică americană de la 
Rota, situată pe malul Me- 
diteranei, la circa 10 km de 
orașul Cadiz. Acest lucru 
mi-l amintesc zi și noapte 
avioanele militare america
ne care mă asurzesc cu vî- 
jîitul lor obsedant. Intrarea 
bazei este la vreo 50 de

nei, N. Bălcescu, șoseaua Mihai Bravu din Capitală, cele de prezentare din Iași, Cluj, Brașov, Ploiești, Tg. Mureș, precum și din multe alte orașe ale țării par livezi și . grădini în miniatură. Pe spații de cîțiva metri pătrați sînt
ÎN LEGĂTURĂ CU DESFACEREA

bine, magazinele sînt a- provizionate".Am socotit necesar ca, înainte de a publica pînă în amănunt toate realizările întreprinderilor și o- ficiilor de valorificare a fructelor și legumelor, să dăm o raită și prin unitățile de desfacere. Magazinele de pe străzile Plev-

adunate laolaltă multe din roadele și bunătățile pă- mîntului... La prima vedere ești tentat să crezi că vechile carențe ale comerțului cu legume și fructe au fost definitiv înlăturate. Dar unitățile pomenite sînt reprezentative ? E cazul să ne continuăm raidul. Cum este a-

metri de primele case ale 
satului Rota, care acum se 
numește „Rota-Oriental 
Spain".

înainte, pe cele mai bine 
de 2 000 de hectare ale sa
tului, trăiau o mie de fa
milii de țărani, pe proprii
le lor ogoare, pe care le 
munceau. Aceste familii fur
nizau, în bună parte, regiu
nii vite, legume și alte pro
duse. Dar de la o vreme, 
de cînd americanii au în-

provizionat un magazin oarecare ?
La discreția

unui anume

tovarăș Sandu

București, 5 noiembrie. Magazinul de legume și fructe nr. 11 : ...„Și mai dați-mi și 5 kg de cartofi"— cere un cumpărător. „Cartofi ? pare mirată vînzătoarea. De unde cartofi ? Nu vedeți că nu a- vem ?“ ..Zarzavat este?"— întreabă mai prudent clientul. ,,La piață" — i se răspunde...
Gh. GRAURE

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Articol ; scris pentru „Scînteia" de ,
MEDINA SiDONiA, militantă pe fărim 

J 'obștesc din Spania .

ceput să se instaleze cu 
bazele lor militare la noi în 
țară, a începui și drama sa
tului Rota. Altădată indus
trializat — căci exista aci 
o fabrică de conserve, lu
cru important într-o regiu
ne fără industrie — Rola 
și-a pierdui peste noapte 
agricultura, pescuitul și, fi
rește, din lipsă de materii 
prime, și fabrica... A sără
cit. Căci baza militară a- 
mericană a ocupat în pri
mul rînd cele mai bune pă- 
mînturi ale țăranilor. Ei 
trăiesc azi mai puțin cu fri
ca lui dumnezeu ; dar tră
iesc mai mult cu frica ra
chetelor „Polaris" sau a a- 
vioanelor cu bombe atomi
ce care zboară zi de zi dea
supra capelelor lor. De 
cînd cu cele întîmplate la 
Palomares, teama a devenit 
mai apăsătoare.

Portul construit de ame
ricani în fața micului port 
pescăresc, unde se adă
posteau uneori peste o sută 
de vase, și-a pierdut chipul 
său ; abia daca mai sîpt 
primite aci cel mult o du
zină de mici ambarcațiuni. 
Pescarii locali mi-au spus 
că portul Rola își pierde 
propriile sale vase... Dar s-a 
dat și o „compensație*. 
Astfel, societatea americană 
SATO pentru construcții ș- 
pentru personalul bazelor a 
dat de lucru la vreo mie 
de localmci. care fac pen
tru amencam de foafe, in-, 
cepînd cu lustrageria și fer- 
minind cu grădinăria.

...Așa a început drama 
satului Rota. O dramă ca
re capătă dimensiun' mai 
largi, căci bazele militare a- 
mericane au început să îm- 
pînzească pămîntul Spa

niei. Așa au apărut și ne
cazurile țăranilor de la Ro
ta. Pe pămînful strămoșilor 
lor, americanii sînt cei care 
comandă acum. Nu se poa
te spune că nu li s-a plătit 
țăranilor cîte ceva pentru 
ogoarele sacrificate zeului 
Marte. Dacă cea mai mare 
parte din ei au încasat 
foarte puțin,, cel mai mult 
au primit tot cei bogați. 
încă un izvor de nemulțu
mire. Mulh săteni au plecat 
să-și caute o soartă mai 
bună pe alte meleaguri.

In acest sat, cu aproape 
10 000 de suflete în 1954, 
au apărut aproape 25 000 
de soldați și ofițeri ameri
cani O populafie nume
roasă, neînregislrată la pri
mărie. Iar pe lîngă ei s-au 
pripășit și o serie de străini 
care fac afaceri veroase. 
Primul semn de „prosperi
tate” nu a întîrzial să a- 
pară la Rota. Satul s-a „mo
dernizat". Rota, care odini
oară avea vreo zece cîrciu- 
mioare sătești, se poate 
mîndri azi cu nu mai puțin 
de 49 de cabarete înregis
trate oficial (deși eu am 
numărat bine 58), plus alte 
33 de taverne. ZiAarile orașe 
cu viată de noapte ar pu
tea f geloase pe Rota. 
Prostituția, jocurile de noroc 
și contrabanda cu droguri 
au devenit noua industrie 
locală.

Tabloul actual al satului 
Rota, sînt sigură, nu poate 
să mulțumească oe nic! un 
spaniol, cu atît mai puțin 
în ce mă privește, mai a- 
les că e regiunea în care 
m-am născut.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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VIAȚA DE PARTID , PENTRU CESecția construcții metalice a uzi- . nelor „23 August" din Capitală are o organizație de partid puternică, cu o mare influență în rîndurile colectivului respectiv. Conferința pentru dare de seamă și alegeri a ilustrat prin caracterul viu, combativ al dezbaterilor, prin spiritul oritic ce a caracterizat-o, maturitatea politică a organizației.. Ceea ce a atras cu deosebire a- tenția la dezbateri au fost exigența, combativitatea partinică, care și-au pus amprenta pe cea mai mare parte a luărilor de cu- vînt. Deși în activitatea organiza-. , ției de partid laturile pozitive sînt de departe precumpănitoare, deși secția construcții metalice s-a situat, lună de lună, printre secțiile evidențiate în întrecere și numai în ultimul timp a dat semne de „oboseală" datorită unor deficiențe de organizare a muncii, așadar, deși... sau mai curînd tocmai de 
aceea conferința de dare de seamă și alegeri a pus accentul pe dezvăluirea cauzelor neajunsurilor, pe stabilirea mijloacelor de a le înlătura. Secretari ai unor organizații de bază din diferite sectoare, cadre tehnice și alți tovarăși, printre care Al. Vasilescu, Al. Marinescu, Ilie Coman, au făcut observații și propuneri judicioase privind exercitarea controlului de partid asupra activității conducerii tehnico-administrative, folosirea rațională a spațiului de producție, creșterea rolului maiștrilor în activitatea de producție și financiară a atelierelor. Observații critice îndreptățite au făcut Nico- lae Miron, Savu Ceaușescu și alții referitor la preocuparea comitetului de partid pentru pregătirea din timp a fabricației, calitatea produselor, întărirea disciplinei muncii.Trebuie relevat, de altfel, că și darea de seamă prezentată de comitetul de partid cuprindea judicioase considerații critice privind

SE DĂ NOTĂ
MUNCII POLITICE!aspecte importante ale activității de partid și economice. Unele dintre ele se refereau chiar la problemele ridicate în cadrul dezbaterilor. O anumită deosebire apărea însă evidentă : în timp ce darea de seamă amintea despre deficiențe da de aspecte trecute, în cadrul discuțiilor criticile vizau aceleași deficiențe, dar la timpul prezent. Și, într-adevăr, din cuvîntul șefului secției, ing. Mircea Tantahă, al unor membri ai comitetului de

tărîri. Și acum ? Acum a reieșit din discuții și, în bună măsură, chiar din darea de seamă că datorită calității necorespunzătoare mai intervin multe remanieri; controlul de calitate interfazic se exercită superficial ; în activitatea grupei de dispeceri se mențin neajunsuri; nu s-a realizat încă o organizare judicioasă a procesului de producție în funcție de ciclul de fabricație. Așa stau lucrurile acum. Te întrebi însă, în acest caz : ce

Pe marginea unei conferințe de dare de 
seamă și alegeri de la Uzinele „23 August11

partid, al altor tovarăși, a reieșit limpede că acest din urmă timp reflectă mai exact situația.Să concretizăm. Darea de seamă a comitetului de partid amintea că atît la nivelul comitetului, cît și al birourilor organizațiilor de bază din ateliere și al adunărilor generale ale comuniștilor au fost analizate probleme privind calitatea produselor, cursurile de ridicare a calificării profesionale. îndeplinirea planului M.T.O., activitatea grupului de dispeceri.Așadar, s-au făcut analize, au avut loc ședințe, s-au adoptat ho-

eficacitate au avut aceste ana
lize, ședințe, hotărîri și planuri de 
măsuri, dacă lucrurile s-au schim
bat atît de puțin ? Doar criteriul de apreciere a muncii de partid nu-1 constituie numărul ședințelor și hotărîrilor, ci forța de înriurire, 
influența efectivă asupra diferite
lor stări de lucruri, într-un cuvînt 
eficacitatea.Or, din acest punct de vedere, lucrurile nu stau bine în organizația de partid din secția construcții metalice a uzinelor „23 August".Concluzii asemănătoare se desprind și din capitolul dării de sea-

mă consacrat activității politico- educative : „Invățămîntul de partid s-a desfășurat în condiții mai bune... propagandiștii au fost selecționați cu grijă... în seminarii au avut loc discuții fructuoase... cursanții și-au însușit lecțiile... munca politică de masă s-a îmbunătățit... în adunările generale de partid s-au ținut conferințe pe teme educative"...Toate bune, dar în ce măsură a contribuit invățămîntul de partid la eliminarea unor lipsuri din producție, a unor abateri de la; disciplina muncii ? Doar învăță- mîntul de partid, propaganda de partid, munca politico-educativă de masă nu constituie un scop în sine, ci mijlocul de a atinge anumite obiective, de a determina dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor construcției socialiste. Cum se poate da o notă bună învățămîntului de partid, muncii educative cînd influența lor este încă mult sub nivelul cerințelor ?Conferința de dare de seamă și alegeri a organizației de partid din secția construcții metalice a uzinelor „23 August" a scos puternic în evidență necesitatea perfecționării stilului de muncă al comitetului de partid, al birourilor organizațiilor de bază. Au reieșit și anumite tendințe de conducere și de îndrumare „în general" din partea comitetului de partid al uzinei. Principala concluzie, cu valoare generală de altfel, ce s-a desprins din dezbateri este necesitatea de a asigura rolul 
lizator al muncii de trebuie apreciată în 
rezultate, de efectele care le determină.Hotărîrea adoptată de conferință prevede un ansamblu de măsuri bine chibzuite menite să contribuie la , ridicarea nivelului muncii de partid, la creșterea forței ei de mobilizare. Discuțiile s-au încheiat, măsurile au fost stabilite, esențialul constă acum în munca practică pentru aplicarea lor.

Tudor OLARU

(Urmare din pag. I)
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Uite cartoful,
nu e cartoful

„Rampa" cu cartofi din stafia București-mărfuri. Cine suportă pagubele depozitării, de
fectuoase ? Foto : M. Cioc

I
8
8
8

(Urmare din pag. I) 360.Magazinul nr.„Niște cartofi, Răspuns: „LaCerere : vă rog", depozit". Magazinul nr. 15. Cerere: „Cartofi". Răspuns : „N-avem de trei zile". De ce ? — întrebăm. „Nu-mi sînt onorate comenzile, se plînge gestionara. Alaltăieri am cerut la oficiu cartofi și — ce credeți ? — mi-au trimis ceapă. Ieri am repetat cererea pentru cartofi și- am primit varză murată".Vizităm și alte magazine. La unele — situație identică. Ba, mai mult, într-o zi au rămas fără cartofi 10 piețe deodată. Un lanț al încurcăturilor ? Ne-am îndreptat spre O- ficiul de fructelor nr. 1.Cînd am mercial", serviciu tocmai vorbea la telefon cu șeful depozitului de legume „Ei, tu Sandule, Sandule — zicea — luate-ar dracu ! Iar ai încurcat borcanele. Cît timp ai să mai trimiți tu alandala marfa pe rețea ?“.Intrăm în subiect și a- flăm că... oficiul are legume, și în special cartofi, din belșug. Nu sînt și pe rețea ? Asta e altceva. Depozitul nu poate trimite marfă magazinelor decît la cerere. Iar unele magazine cer și altele nu. Care cer și care nu cer ? E în funcție de gestionar. Unul cere cartofi, altul varză, altul fasole etc. Și, în final, se creează cele mai bizare situații. „Se încurcă borcanele". E bun acest mod de aprovizionare? Nu 
e bun, dar nu-1 schimbă nimeni.Ne reamintim discuția avută cu reprezentanții

I.O.V.F.L. : „Aplicăm formule noi de lucru"... Că e abundență de produse alimentare, știe toată lumea. Dar care sînt „formulele noi" prin care I.O.y.F.L. și O.V.F.L. dirijează aceste produse ?
Băltoacele

au devenit spațiu

de depozitare

valorificare a și legumelorintrat la „Co- șeful acestui
„La cartofi există într-adevăr o situație paradoxală — ne informează directorul comercial al I.O.V.F.L.-București. Belșugul mare de cartofi aduce... pagube" (!).— De ce ? Care sînt motivele ?— Păi dacă intră prea mulți cartofi în rețea, rețeaua se îmbibă, vînza- rea devine lentă, marfa se degradează. Rezultatul : se înregistrează pierderi. Chiar acum, în stația București-mărfuri staționează pe rampe cantități însemnate de cartofi. Noi am vrea să-i vindem, dar n-avem cui.Intr-adevăr, situația pare a fi ciudată : deși în unele magazine nu se găsesc deloc, cartofii au devenit marfă greu vandabilă !Am făcut un drum pînă la stația București- mărfuri. Dar aici, nici urmă de... rampe. De o parte și de alta a liniilor ferate, băltoace, băltoace sînt depozitați cartofii I prezintă pentru I.O.V.F.L. „cantități însemnate" ?

După aprecierile șefului „rampelor", e vorba de 400 de vagoane I Cîți din acești cartofi mai pot fi numiți marfă — e imposibil de precizat. Din cele 400 de vagoane, o parte s-a transformat în gunoi, alta a încolțit. E o situație de-a dreptul scandaloasă, prea mulți același timp, timp să-i adăpostim' încearcă să explice reprezentanții I.O.V.F.L. Aflăm însă că mare parte din cartofii care se degradează în stația amintită zac acolo de 3—4 săptă- mîni. Cine suportă pagubele 1Să ne reîntoarcem la punctul de plecare al tuturor încurcăturilor : rețeaua de desfacere. Dacă fiecare dintre gestionarii magazinelor ar fi solicitat cartofi, fără doar și poate că paguba din stație și din alte puncte de tranzit ar fi putut fi măcar parțial evitată. Dar, cum am mai spus, gestionarii nu se grăbesc să comande acest produs. De ce ? Cartofi de felul celor a- flați furi sînt n-au cu aceasta am intrat într-un alt capitol, fiind nevoiți să scriem din nou despre comerțul de tarabă pe care îl practică oficiile de legume și fructe.

„Au venit cartofi în n-am avut
<• _

la București-măr- nu se prea vînd : plini de noroi, „față comercială". Și

Năravuri vechi

sub formă nouădoarIar înnoroaie și acesteCîți ? Ce re- ...Unitatea nr. 37. „Patru kilograme de varză" — cere cineva Vînzăto- rul pune pe cintar varză,

dar pune și foi uscate. „Eu cum să ies la socoteală ? ț— se justifică el. Varza am primit-o cu resturi , cu .toț“. Potrivit acestei pțacticb — cunoscută și.,„recunoscută. ude O.V.F.L. și I.O.V.F.L. — cartofii și rădăqi- noasele se vînd amestecate cu pămint, varza m,u- rată cu serioase porții de apă...... Asta e marfa" — sedegajează de orice fel de responsabilitate gestionarii. „Așa vin legumele ;de la producători" — se văicăresc și responsabilii o- ficiilor. De ce nu se spală marfa ? De ce nu ■ se șterge de praf și de pă- mînt ? Aserhenea treburi nu intră în obiceiurile co- mercianților de legume și fructe. Ar fi, pe semne, o abatere de la regulă I De ani de zile se tot fac încercări de ambalare a legumelor și fructelor, dar ambalajul de căpetenie a rămas tot sacoșa cetățeanului. Ba, mai mult, potrivit indicațiilor Inspecției sanitare, la unele mărfuri — murături, de pildă — magazinul pretinde clientului un ambalaj special : pungă de plastic. Și dacă nu ai o astfel de pungă ? A- tunci ți se îngăduie să „ambalezi" marfa direct în... vasul adus de acasă. Concluzia firească a cumpărătorului : O.V.F.L. au dar pe dinăuntru „aprozare" au rămas.Am fost interesați cunoaștem și punctul vedere al forului care ordonează activitatea treprinderilor și oficiilor de valorificare a legumelor și fructelor — departamentul de specialitate din Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. Am discutat îndelung cu directorii direcțiilor de achiziții, a- provizionare și desfacere. „Cînd o să meargă ireproșabil aceste întreprinderi și oficii ? — se întrebau interlocutorii noștri. De fapt, în țară ele merg relativ bine, dar cele din Capitală... Nu e zi în care să nu le atragem atenția, să nu le îndrumăm. Și tot prost merg".Și pentru ca afirmațiile de mai sus să fie susținute, directorul direcției de desfacere a luat pe loc legătura telefonică cu directorul comercial a) I.O.V.F.L.: „Să fie marfă pe rețea"... Reeditare la alt nivel a unor procedee lipsite de eficacitate, a u- nui stil de muncă defectuos.Deficiențele grave care se manifestă în activitatea comerțului cu legume și fructe nu vor fi curmate decît atunci cînd forurile competente vor analiza în profunzime cauzele situației existente, și în fine — a cîta oară o spunem ? — vor lua măsurile de mult așteptate.

magazinele firme noi, totsă de coin-

activ, mobi- partid, care funcție de practice pe

stabilirea acesteia se are în vedere și vechimea în muncă, element e- sențial reprezentînd aportul salariatului la efortul colectiv al întregii societăți. „Folosind o singură scară'’ta’riîâ- ră, cu procente de bază care merg de la 65 la sută la salariile de pînă la 800 lei și ajung la 35 la. sută da salariile mai mari.de 2 80p .lldl.^sjs? temui 'acestei pensii acțio'neăză astfel. încît, prin adăugarea , Uniți procent de 1 la sută pentru' fiecare an de vechime în muncă, pensia pentru gradul I de invaliditate a- 
tinge, la o vechime efectivă în 
muncă de 25 ani, nivelul pensiei

. integrale pentru limită de vîrstă.Cei ce lucrează în locuri de muncă încadrate în grupele I si II, care le dau dreptul la sporuri de vechime, vor realiza, la același nu- - măr de ani efectiv lucrați, o vechime mai mare și vor beneficia astfel de procente mai ridicate la calcularea pensiei.Si la această categorie de pensie. consider că un exemplu va fi ‘ edificator.Un angajat, avînd vîrsta de 48 ani. se îmbolnăvește. El lucrează de 20 ani în locuri de muncă ce se încadrează în grupa a IIT-a. iar media salariilor De 5 ani din ultimii 10 ani este de 1 200 lei. Avînd în vedere că îndenlineste condiția de vechime în raport de vîrstă. prevăzută de art. 24 din proiectul de leee. dacă va fi încadrat în gradul II de invaliditate va beneficia de o pensie calculată după urmează cum
La salariul de 1 200 lei, 

iecful de lege prevede un 
cenl de bază de 55 la sută, la

pro
pto-

care adSugîndu-se 1 la rufă 
pentru flecare an de vechime 
în muncă (deci 20 la rufă) rezul
tă un procent total de 75 la 
sută. Aplicat la 1 200 lei, îl re- 
vine o pensie de 900 lei tuve- 
nifă pentru ..gradul I de invalidi
tate. -rDeoarece pensia pentru gradul II de invaliditate reprezintă 85 la."’TABEIT COMPARATIV-AL. CAT.GU LĂRII PENSIEI DE INVALIDI- .:TATE.'IN UAZIDE ACCIDENT. TN. AFARA DE MUNCĂ SAU DE S r " boala .obișnuită

<•

sută din pensia pentru gradul I, 
angajatul în cauză va primi o pen
sie de 765 lei.

Mi se pare și mal convingător 
acest exemplu dacă ne gîndim că, 
potrivit reglementărilor încă în 

'•vigoare, angajatul din exemplul 
nostru ar primi o pensie de numai 
555 lei.

Calculul pensiei după actuala legislație
<D S3 <D
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Total

indemnizație de îngrijire
8O’/o din 700 lei20.’/,o „ 500 „

65"/o din 700 lei2O’/o „ 500 „

660 lei

555 lei

indemnizația de îngrijire

3 > m

Calculul pensiei după proiectul noii legi55% din 1 200 lei “ 660 lei 20°/o „ 1 200 „ (cîte 1% pentru fiecare an de vechime) . . 240 Jel
760 lei 900 lei200 „Total = 1100 lei

85% din 900 lei “ 765 Iei

Total “ 345 lei 55°/o din 900 lei “ 495 lei
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magazinului „Delta Du- Penleleu, din lapte de vacă și de 
nării din București, la confluența ' oaie, cel de Dobrogea, nume cu re- 
dinlre Calea Victoriei și Bulevardul zonanjă nu numai geografică, cașca

valul „Dalia", cașcavalul afumat 
. „Brădef", specific regiunii Argeș. 

Semnalăm figurinele din cașcaval 
sau presate în forme de lemn, cu di
ferite desene liniare a căror origine 
și loc de fabricație se află în muh’ții 
Vrancei. Geometria cașcavalurilor se 

. completează cU burdușelele sfetice 
pline cu brînză de Olanda sau cu 
urdă etc. Multe dintre acestea se 
găsesc preambalale în celofan, în 
pachete de 200—300 gr. Nu lipsesc 
nici sortimentele preparate după re- 
fefe vechi, de sute de ani : brînza 
de burduf în burduf din piele de 
oaie, sau în coajă de brad.

Expoziția oferă gospodinelor și 
pliante cu rețete de preparate culi
nare cu brînză și de băuturi răcori
toare pe bază de lapte.

După cum am fost informați, ase
menea expoziții se vor organiza în 
toate centrele de regiuni și în ora
șele mai mari din țară.

Republicii, s-a deschis ieri, sub egi
da Ministerului Industriei Alimen
tare, o expoziție de produse lactate 
cu vînzare a cărei existență se va 
permanentiza. Aci pot fi văzute și 
cumpărate circa 130 de produse.

Rețin atenția produsele lactate 
proaspete, dintre care amintim ‘frișca 
în borcane ds 250 și 500 gr, apoi 
brînzeturile topite Lido și Expres cu 
adaosuri condimentate, brînzeturile 
fine fermentate, din lapte de capră, 
Retezat și Bîlea, precum și brînza 
telemea — un produs specific româ
nesc. Se remarcă și alte produse 
mai puțin cunoscute : jeleu de' smîn- 
fînă, „Fructola” — un preparat din 
lapte cu cacao.

Brînzeturile fermentate alcătuiesc 
unul din raioanele cele mai atrăgă
toare. Diversitatea de arome, înfăți
șarea apetisantă te fac să te oprești 
și să alegi : roatele de cașcaval de
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0 ambianță stimulatorie
Fără îndoială, pentru medic Stabilitatea în localitatea în care își desfășoară munca nu e o condiție oarecare, ci însăși .piatra de încercare profesionala, și sub semnul acestui imperativ va -trebui să ■ se desfășoare cu mai multă energie activitatea educativă atît din anii studenției, cît și după ce a părăsit băncile facultății. Dar nu trebuie neglijat faptul că și condițiile în care lucrează medicul de țară, pot determina, de asemenea, stabilitatea lui în comuna unde a fost repartizat. Mă refer la dotarea unității deservite cu cele necesare, la posibilitatea de a se a- proviziona cu material științific informativ și cu cele trebuincioase traiului, la mijloacele de deplasare în circumscripție și satele subordonate ei.Numeroase cadre medicale și-au propus, la venirea în raionul Hîrlău, să se lege temeinic de aceste meleaguri, de circumscripțiile unde au fost repartizate, de oamenii de pe la noi. Iată cîteva exemple de situații diferite, pentru a susține mai concludent cele spuse pînă a- cum. Soții medici Elena și Mihai Panainte, din comuna Deleni, sînt de mulți ani stabiliți în comună. Menționez că medicul Mihai Panainte, absolvind facultatea cu media 9, avea posibilitatea de pe a- tunci să lucreze la Iași ; totuși, el a preferat să lucreze într-o circumscripție rurală. Să le dăm cuvîntul : „Dispunem chiar în clădirea dispensarului de o locuință confortabilă, spațioasă, cu instalațiile sanitare necesare Sfatul popular comunal ne snrijină de cîte ori avem nevoie de. ceva. Iubim oamenii, și — ce este mai /important -- simțim că și noi le sîntem dragi. Este nu numai plăcută, dar și stimulatorie această ambiantă. Tn c°' privește sDPciaUzareă noastră ? Vă putem spune că ne specializăm

cu fiecare zi ! Cazurile sînt variate, sîntem așadar obligați să ne îmbogățim continuu cunoștințele, în locul aparatului vechi de radiografii urmează să primim în curînd altul nou".Dar iată și un alt caz petrecut în urmă cu cîtva timp. Interlocutor

sînt sînt pe- în

O prevedere importantă este aceea potrivit căreia invalizii de 
gradele I și II pot obține, dacă este 
mai avantajos, cuantumul pensiei 
pentru limită fle vîrstă, chiar dacă 
nu au împlinit vîrsta pentru a- 
ceastă pensie.îri ceea ce privește invalizii de gradul III. în proiectul noii legi există o dispoziție similară, aplicabilă în măsura în care aceștia nerevîzuibili (adică nu mai supuși revizuirilor medicale riodicel șî au o vechimemuncă de cel puțin 25 ani bărbații și 20 ani femeile.Prin această dispoziție s-a avut în vedere crearea posibilității de a obține o pensie mai mare decît cea cuvenită pentru gradul III de invaliditate celor care au o vechime îndelungată în muncă, deci un aport social substanțial, și pentru care adaptarea la o nouă profesie ' și găsirea unor locuri de muncă " corespunzătoare s-ar face destul de anevoios.Trebuie menționat că, în afară de pensia la care’ au dreptul în cadrul asigurărilor sociale de stat, angajații ce se vor pensiona pentru invaliditate după 1 ianuarie 1967 vor mai beneficia si de pensia suplimentară. în ranort de anii cît au contribuit la fondul acestei pensii.Dacă primul invalidde muncă, avînd o vechime de 4

ani, și vom considera că în acest timp el și-a plătit contribuția de 2 la sută, reiese că ar mai primi drept pensie suplimentară 7 la sută din salariul tarifar de 1 600 lei, deci 112 lei, care se adaugă la pensia acordată în cadrul asigurărilor sociale de stat. în total, deci, i se va plăti 1 772 lei lunar.în ceea ce privește pe angajai< ’ din exemplul al doilea, cel care ă fost încadrat în gradul II de invaliditate după o activitate de 20 ani, timp în care a plătit contribuția de 2 la sută, acesta ar primi ca pensie suplimentară 14 la sută din salariul tarifar de 1 200 lei, adică 168 lei care, adăugîndu-se la pensia de asigurări sociale, va constitui un venit lunar din pensie de 933 lei.Din cele arătate rezultă că schimbarea completă a sistemului de calculare a pensiei de invaliditate, așa cum este prevăzută în proiectul noii legi, precum și acordarea pensiei suplimentare, asigură an- gajaților, care din motive de sănătate nu condiții piate de vită ții.De altfel, aceasta este linia călăuzitoare a întregului proiect, în el se reflectă grîia deosebită a partidului nostru pentru îmbunătățirea vieții tuturor oamenilor muncii. în spiritul de adîncă echitate caracteristic orînduirii socialiste.

mal pot continua munca, de viată egale sau apro- cele avute în timpul acti-
am lua pe angajatul din exemplu, cel care a devenit de gradul I din accident

— dr. Mia Popescu, medic specialist de laborator — care a lucrat în comuna Hîrlău. Era singurul specialist de acest gen din raion. Discuția a avut loc după ce, prin concurs, ea obținuse de acum un alt post. La întrebarea : de ce părăsești raionul, mi-a răspuns: „Timp de trei ani de zile am făcut nenumărate cereri la sfatul' popular comunal și raional pentru a-mi da ajutorul necesar în vederea îmbunătățirii condițiilor mele de lucru și de locuit. Dar nimeni nu mi-a dat nici o atenție. Peste tot am fost întîmpinată cu indiferență. Am reușit, de curînd, la un concurs și am obținut un alt post. Aș fi lucrat cu dragă inimă în Hîrlău".Nu împărtășesc întrutotul părerea tov. Popescu. Dar nici secția raională de sănătate și prevederi sociale și sfatul popular comunal n-au procedat bine în cazul ei. în prezent policlinica și spita-

Iul local au serioase dificultăți în privința diagnosticului și terapiei bolnavilor, fiind lipsite de serviciile unui specialist de laborator. Asemenea cazuri de ignorare a condițiilor în care locuiește medicul, a modului cum acesta își poate rezolva problemele personale. de aprovizionare, de deplasare în circumscripții, au fost și în alte comune din raion : Focuri, Fîntî- nele. Flămînzi și altele.Din cele arătate pînă acum se desprind unele concluzii deloc favorabile nu numai pentru o seamă de sfaturi populare comunale, dar, în primul rînd, pentru comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
raional și regional. Este deosebit de important ca medicii să găsească înțelegere, sprijin, să li se creeze condiții pentru a se simți cît mai bine la locul de muncă.

Dr. Francisc BACIU
.medic șef, raionul Hîrlâu

Toată solicitudinea noastră...
Cînd am citit în ziarul „Scînteia" articolul cu titlul de mai sus, am rămas nedumerit. Oare organele de partid și de stat din Gherla, Huedin și alte localități din regiunea Cluj nu s-au simțit datoare să creeze medicilor condiții cît mai bune de muncă ? Nici să-i ajute să se statornicească acolo unde este nevoie de ei ? Cred că aici este vorba în primul rînd de neglijență și delăsare din partea sfaturilor populare și apoi de lipsă de control și îndrumare din partea organizațiilor de partid.Și la noi au fost destule cazuri de felul celor expuse în articolul la care m-am referit. Birou] ratorial-de partid s-a ocupat de probleme-

le asistenței sanitare și a luat o serie de hotărîri. Ca urmare; cei peste 50 de medici din oraș și din satele raionului au primit locuințe acolo unde muncesc. Cu naveta s-a terminat. Chiar și medicii celor 6 circumscripții din jurul orașului Corabia (pînă la circumscripția din Celei sînt doar 3 km de oraș) locuiesc în comunele respective în ultimul timp, în raionul nostru s-au construit 6 clădiri pentru circumscripții medicale Ne-am interesat ca aceste clădiri să cuprindă și locuințe conforta- ' bile pentru medici De asemenea, pentru a le da posibilitatea medicilor din raion să se tină la cu- ' rent cu ce e nou în 1 snecialitatea lor, la 1 Corabia a luat filn- ’

ță un centru raional de documentare științifică medicală.Periodic, biroul raional se interesează de felul cum se ocupă sfaturile populare de îmbunătățirea condițiilor de viață ale medicilor, ceea ce ne-a dat în continuare posibilitatea să luăm unele thăsuri și totodată ne-a permis să-i cunoaștem mai bine pe medici. în felul acesta medicii noștri s-au legat sufletește de circumscripțiile lor, de oamenii din sat. Așa se întîmplă cu doctorii Ion Filipescu din Dăbuleni șl Gheor- ghe Iorgulescu din Sadova. Ultimii] a a- vut oferte pentru a-și practica meseria în diferite orașe Mu le-a primit. „Sînt prea legat de Sadova", răspunde dînsul.

Prezența activă în viața satului a adus multor medici de la noi prețuirea cetățenilor și a forurilor locale. Unii au fost a- leși deputați.Dacă arp reușit să le asigurăm condiții bune, dacă medicii noștri s-au legat cu trup și suflet de satele în care muncesc și trăiesc, mai avem încă o problemă, a cărei rezolvare se tărăgănează : sîntem mereu uitați atunci cînd se repartizează noile promoții de medici. La policlinica raională din Corabia, de pildă, din 17 posturi titulare doar 4 sînt ocupate Așa se explică de medici de scripție sînt licitați, ceea Ia scădereaasistenței medicale ; alții sînt chemați și
ce multi cfrcum- supraso- ce duce caii lăți!

la policlinica raională să „umple" cîteva goluri și în acest timp sînt nevoiți să lipsească de la posturile lor.Sînt cazuri cînd, deși știi unde locuiește medicul, nu-1 găsești. De ce ? Fiindcă de multe ori medicii sînt sustrași de la preocupările lor și sînt chemați să se ocupe de campania agricolă, de diferite acțiuni ale sfatului popular. De a- ceea socotesc că ar fi bine să existe un ordin al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale care să stabilească la ce activități obștești poate fi antrenat de mediculcircumscripție.
Floreo MIRCEA 
secretar 
al Comitetului 
raional Corabia 
al P.C.R.

mari.de
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IVasile Bufu, inginer-șef adjunct de concepție la Uzina 
„Automecanica" din Mediaș>/ relatează despre;

în diverse si modul in care rezol V

i Ce trebuie să facem pentru
a spori ROLUL FIZICII

ÎN PROGRESUL TEHNICII ?

Uzina noastră este o întreprindere relativ tî- nără. Ea s-a reprofilat și dezvoltat în anii șesena- lului, cînd i s-a încredințat sarcina de a produce diferite tipuri de autovehicule specializate : cisterne pentru transportul lichidelor — lapte, băuturi, carburanți și lubri- fianți — autoateliere pentru depanări, utilaje agricole și forestiere, autostropitori, autogunoiere, autovidanjoare. autodube, furgoane refrigerente și alte tipuri de mașini, care pină atunci se executauîntreprinderi din țară cu profil diferit. în cei a- 
proape 5 ani care au tre
cut de la reprofilarea uzi
nei, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii noștri au 
reușit să asimileze și să 
modernizeze nu mai pu
țin de 22 produse, livrînd 

l economiei naționale pes
te 4 500 autovehicule spe
cializate. Ceea ce aș dori să relev în mod deosebit este faptul că, în pofida timpului scurt de cînd colectivul uzinei și-a însușit fabricația pri-■ melor autovehicule specializate, performanțele 

tehnico-economice și func
ționale ale produselor 
noastre s-au îmbunătățit 
necontenit.Evident, realizarea unor produse complexe, la un înalt nivel tehnic și calitativ și într-un interval scurt, nu a fost o treabă ^chiar așa de ușoară. Au trebuit învinse anumite greutăți, legate mai a- les de insuficienta experiență în acest domeniu, de lipsa unei dotări co- A zespunzătoare în faza de început a fabricației. Este un merit al conducerii u- zinei și al organizației de partid că au găsit de la început veriga principală și anume, organizarea ju
dicioasă a sectoarelor de 
concepție, întrucît proiec
tarea constituie prima și 
cea mai importantă treap
tă în însușirea unor pro
duse cu caracteristici su
perioare. Cadrele tehnico- inginerești cele mai bine pregătite, cu o experiență îndelungată în producție, au fost repartizate să lucreze în cadrul serviciilor constructor-șef, teh- nolog-.șef, sculer-șef. Pe parcurs, aceste servicii au fost întărite cu noi cadre de specialiști și, în primul rînd, cu absolvenți ai institutelor de învățămînt superior repartizați uzi
nei. în prezent, serviciile 
de concepție cuprind pes
te 50 la sută din ingineri 
și 55 la sută din cadrele 
cu studii medii care lu
crează în uzină. Conducerea uzinei are în vedere întărirea în continuare a acestor servicii cu noi cadre tehnico-inginerești.In primii doi ani, anumite produse fabricate în întreprinderea noastră nu s-au ridicat la un nivel tehnic și calitativ foarte înalt. De aceea, înce- pînd cu anul ai treilea de fabricație, paralel cu asimilarea unor noi produse, în uzină s-a desfășurat o largă acțiune de modernizare a produselor aflate în fabricație. Eforturile cadrelor noastre au fost îndreptate spre îmbunătățirea soluțiilor constructive care să confere produselor caracteristici tehnico-economice și funcționale ridicate. A- 
tît în acțiunea de asimi
lare. cît și în aceea de 
modernizare, noi am avut 
în permanență ca puncte 
de reper orientative ce
le mai reușite produse si
milare realizate pe plan 
mondial, ca și tendințele 
noi care apar în fabrica
ția autovehiculelor spe
cializate. Fiecare modernizare pe care o realizăm

este fundamentată pe studii tehnico-economice complexe. Să luăm unul din produsele modernizate : cisterna izotermă de 2 400 litri pe șasiu S. R. 131, pentru transportul laptelui. Ea este prevăzută cu 3 rezervoare din tablă și 3 guri de alimentare, în comparație cu numai două rezervoare și două guri de alimentare cit avea vechiul tip. Totodată, este înzestrată cu o pompă auto-absorbantă, care permite mecanizarea operațiilor de încărcare și descărcare. Prin reproiec- tare s-a redus simțitor consumul de metal, coeficientul de greutate pe mia de litri capacitate totală scăzînd de la 2 780 kg la 1 390 kg.In ce privește asimilarea unor produse cu caracteristici superioare, concludente în acest sens sînt cisterna izotermă de 4 000 litri și autocisterna de 4 500 litri pentru carburanți și lu- brifianți. Primul produs a fost nu de mult omologat, aflîndu-se în prezent în faza de pregătire a fabricației și de execuție a seriei „zero". Produsul are două rezervoare a 1 600 litri fiecare și un compartiment pentru bidoane. Deoarece instalația de pompare se aduce din import, se cuvine ca uzina „Tehnofrig" din Cluj să grăbească asimilarea unei instalații asemănătoare. Cel de-al doilea produs — autocisterna de 4 500 litri — se caracterizează și el printr-o concepție tehnică modernă, un nivel calitativ și o durabilitate în exploatare ridicate.In practica uzinei noastre s-a dovedit cît este 
de important ca acțiunea 
de ridicare continuă a 
performanțelor tehnico-e
conomice și funcționale 
ale produselor să meargă 
mină în mină cu scurta
rea duratei lor de asimi
lare. Este un proces firesc întrucît. între conceperea unei mașini și introducerea ei în fabricație. tehnica nu stă pe loc, ci progresează necontenit, de aceea orice prelungire a ciclului de asimilare duce în mod inevitabil la „îmbătrînirea" produsului respectiv. Ținind seama de această cerință esențială a progresului tehnic, colectivul nostru a reușit să asimileze majoritatea noilor produse într-o perioadă relativ scurtă de 1—2 ani ; la linele produse, ca autovi- danjoarele și autogunoierele, durata de asimilare a fost sub 12 luni. Au e- xistat și cazuri cînd asimilarea a durat o perioadă mai lungă. Bunăoară, bricație a autostropitoa- rei cu s-a prelungit pînă în 1965. Nu a fost de loc de mirare că, la

asimilarea în fa-plug și periedin 1962
(Urmare din pag. I)In cooperativele agricole există numeroase bunuri de inventar, materiale și diferite produse care sînt date în primire brigăzilor, sau se află în magazii. în fiecare moment este bine să fie cunoscută situația acestora. Dar mai ales a- cum, cînd se apropie încheierea anului, este necesară inventarierea tuturor materialelor și produselor aflate în magazii, cantitățile de furaje etc. La sfîrșitul anului trecut, la cooperativele agricole Negoi, Catane și Bîrca, raionul Băilești, nu au fost înregistrate toate cantitățile de produse aflate în magazii, iar comisiile de revizie nu au sesizat acest lucru. Asemenea fapte fac cu putință însușirea de către unii cooperatori a unor cantități de produse, ceea ce este în detrimentul cooperativei, al tuturor membrilor ei, care muncesc cinstit.Un aspect important al activității fiecărei cooperative agricole este cheltuirea cu răspundere a fondului de zile-muncă și retribuirea cooperatorilor pe măsura participării lor la realizarea producției și veniturilor. Aceste probleme

sfîrșitul perioadei de a- similare, noul produs era depășit din punct de vedere tehnic, ceea ce impune modernizarea lui.
Problema reducerii du

ratei este valabilă și în 
cazul modernizării pro
duselor. în acest domeniu întîmpinăm însă anumite greutăți, determinate de actuala metodologie care reglementează modernizarea produselor a- flate în fabricație. Despre ce este vorba ? După cum se știe, orice lucrare de modernizare trebuie să se încadreze în prețul de cost aprobat. Depășirea cheltuielilor, chiar cu o sumă minimă, duce la în- tîrzierea modernizării respective, ea trebuind să fie în continuare cuprinsă in

planul tehnic. Or, aceasta înseamnă întocmirea unei noi documentații, obținerea unei aprobări noi,, care, evident, prelungești, perioada de modernizării ; cu 3—6 luni. Un asemenea caz avem chiar in prezent în uzină. Este vorba de autogunoiera compactoare. După părerea mea, anumite preve
deri ale metodologiei în 
vigoare, justificate cu ani 
în urmă, trebuie adaptate 
etapei actuale caracteri
zată printr-o creștere con
siderabilă a competenței 
cadrelor de conducere din 
uzine și prin maturizarea 
gîndirii tehnice și îmbo
gățirea experienței colec
tivelor de întreprinderi. De aceea, merită să fie studiată posibilitatea simplificării actualei metodologii, în sensul ca, în pro-

blemele finanțării modernizării produselor aflate în fabricația curentă, să se acorde atribuții mai largi conducerilor de întreprinderi. Cred că o a- semenea măsură ar influența în mod pozitiv a- supra reducerii perioadei de modernizare. Sînt de părere, de asemenea, că ar fi oportun să se examineze posibilitatea scurtării timpului de avizare a proiectelor tehnice de la 60 de zile, cît este în prezent, la 25—30 de zile.în anii actualului cincinal, colectivului uzinei noastre îi revine sarcina să asimileze în fabricație circa 10 noi tipuri de autovehicule specializate. Garanția realizării noilor produse la un nivel tehnic și calitativ înalt și intr-un timp scurt o constituie asimilarea acestora pe baza unor studii teh- nico-economice aprofundate, adoptîndu-se eu discernămînt soluțiile constructive cele mai moderne. în acest sens, apare necesar să perfecționăm mai departe activitatea de informare și documentare tehnică, pentru a fi în permanență la curent cu realizările tehnice mondiale cele mai recente și a alege, tipul de produs care peprez,irită mai bună concepție domeniul respectiv,oarece un aport deosebit de important perioadei de poate aduce prototipuridevine oportun să dezvoltăm și să dotăm acest a- telier cu utilaje adecvate, în atenția noastră va sta și în viitor grija permanentă pentru continua ridicare a nivelului teh- nico-calitativ al produselor fabricate, în așa fel îneît acestea să dea maximum de randament în exploatare, să satisfacă pe deplin cerințele beneficiarilor.

ale unor metale ne- stare topită. A- se poate observa și ale fizicii, așa incit

ceaîn De-la scurtarea asimilare îl atelierul de și încercări,

intre fizică și industrie s-a statornicit o condiționare reciprocă, o reală interdependență. Ea a început de multă vreme, paralel cu pătrunderea în fizică a metodei experimentale. Progresele succesive ale tehnicii, care au permis fizicienilor să dea amploare experiențelor, odată cu aprofundarea problemelor teoretice, au impulsionat puternic cercetarea științifică. Rezultatele, la rîndul lor, au stimulat dezvoltarea tehnicii, ampli- fieîndu-i posibilitățile de acțiune. Și adeseori au fost valorificate în circuitul tehnic rezultatele unor lucrări fundamentale de fizică, a căror aplicabilitate nu putea fi întrevăzută inițial. Domeniul ultrasunetelor, de pildă, abordat la sfîrșitul secolului trecut și-a găsit aplicații tehnice multiple abia în secolul nostru. Energia remarcabilă a ultrasunetelor, cu ajutorul unor dispozitive speciale, prelucrează astăzi atît materiale dure cît și fragile, slujește la curățirea unor piese metalice, permite obținerea de aliaje miscibile în ceeași evoluție în alte ramurieste cert că nivelul tehnicii viitoare va fi determinat într-o măsură hotărîtoare de progresul fizicii.Interdependența din ce în ce mai accentuată intre fizică și industrie și-a găsit și la noi o oarecare reflectare, destul de modestă încă, în reorganizarea învățămîntului superior la disciplinele care au legături cu tehnica. Tendința urmărită este crearea unor legături mai strînse între laboratoarele catedrelor și uzine, creșterea în secțiile de specializare ale facultăților a unor cercetători destoinici, potrivit cu necesitățile economiei naționale. Pe această linie se înscrie și oreocunarea unor catedre ale Facultății de fizică de la Universitatea din București de a a- cprda consultații și asistență tehnică întreprinderilor productive.Astfel, catedra de structura materiei a Facultății de fizică, dis- punînd de izotopi radioactivi și u- tilajul necesar, poate veni în a- jutorul unor laboratoare de cercetare și întreprinderi industriale. Se poate colabora, de pildă, în diferite operații de control și analiză, dat fiind că radiațiile nucleare îngăduie măsurarea continuă a densității, debitului, presiunii, grosimii, nivelului și a altor parametri importanți în diferite procese tehnologice, numărarea produselor fabricate. Catedra a și fost solicitată să acorde asistență tehnică în asemenea probleme. Astfel, au fost verificate prin defectoscopie gama lucrări de

de prof. dr. docent Nicolae BĂRBULESCU
decanul Facultății de fizică a Universității din București

sudură la Hidrocentrala „V. I. Lenin" din Bicaz. împreună cu specialiști din Ministerul Petrolului, catedra a întreprins analiza radioactivității apelor de sondă, în colaborare. pe bază de contract, cu Combinatul petrochimic de la Brazi, a efectuat studiul unor catalizatori necesari acestei ramuri industriale.Altă catedră a facultății — cea de optică și electronică in gaze — ajută cu succes laboratoarele uzinale ale industriei chimice, metalurgice, constructoare de mașini, contribuind la îmbunătățirea calității a numeroase produse industriale. Merită amintită și o realizare recentă a catedrei de fizică moleculară și căldură, care a cercetat și construit, la solicitarea Institutului pentru protecția muncii, un aparat pentru măsurarea fluxurilor de radiație termică in domenii care impun măsuri speciale de protecție.Lucrări de genul celor arătate se desfășoară și în celelalte facultăți de fizică din țară. Trebuie să recunoaștem totuși că ceea ce s-a realizat pînă acum constituie doar un modest început și că trebuie depuse eforturi susținute în continuare pentru lărgirea colaborării dintre fizicienii din învătămîntul superior și tehnicienii din producție. Catedrele universitare însă nu trebuie să aștepte pasiv solicitările, ci au datoria să inițieze ele însele contacte cu întreprinderile industriale din țară.Pentru cunoașterea mai amă nuntită a proceselor tehnice î" care catedrele ar putea interveni cu succes, o cale simplă ar fi, după părerea mea. să se organizeze 
schimburi de experiență între co
lectivele care se ocupă cu cerce
tarea în cadrul 
taților de fizică 
rile industriale, superior există buri de experiență intre catedrele de același orofil. Participarea laboratoarelor uzinale, cu profil înrudit, la aceste consultări este o cerință stringentă.Contractele încheiate cu întreprinderile industriale în vederea e- fectuării unor lucrări de cercetare ar putea constitui surse importante de venituri, permițînd îmbunătățirea continuă a utilajului științific și deci cdrnpietarea în ritm rapid a bazei materiale a laboratoarelor universitare.O condiție importantă este și modernizarea facultăților de fizică, prin perfecționarea planurilor de invătămînt și a metodelor de predare. Practica mondială și din țara noastră indică o tendință de adîncire a pregătirii generale, re

catedrelor facul- 
și în întreprinde- Tn învătămîntul astfel de schim-

vi-ișila asistent pînă Ia profesor, și 
itorul cercetător științific. El va îndeplini cu succes misiunea, în măsura în care posedă nu o capacitate uimitoare de memorizare, ci o matură gindire, științifică.în procesul de formare a cercetătorilor științifici, facultățile de fizică oot primi un ajutor real a- tît din partea întreprinderilor, cit și a institutelor de cercetare, întrucît acestea își pot da seama de deficientele oregătirii nrofesioriale a absolvenților universitari. Astfel, Facultatea de fizică de la Universitatea din București a primit sprijin din partea Institutului de cercetări chimice, care ne-a informat asupra unor astfel de deficiențe în predarea chimiei generale la secția macromolecule, ceea ce ne-a permis să luăm măsuri în consecință. La rîndul lor. facultățile de fizică pot aduce o mai mare contribuție la munca de cercetare a cadrelor care-și oregătesc doctoratul, provenind din întreprinderi și institute departamentale. Considerăm astfel indicat ca, în facultatea de fizică, fizicienii din întreprinderi să efectueze lucrări de doctorat legate numai de profilul muncii lor, pentru a deveni, la locul lor de muncă, specialiști de înaltă calificare.

încă o cale de întărire a legăturilor dintre învătămîntul superior și industrie ar fi, după părerea mea, organizarea de cursuri 
libere, facultative, predate atît de cadre didactice, cit și de specialiști din producție. Asemenea cursuri, inspirate din actualitate, pot contribui la ridicarea calificării atît a viitorilor cercetători, cît și a celor care au absolvit facultatea și lucrează efectiv în cercetare. Pentru noul an școlar au și fost anunțate astfel de cursuri libere ținute de cercetători experimentați. Ne lipsește deocamdată aportul specialiștilor cu experiență din întreprinderi. Sperăm însă ca, din semestrul viitor, să putem auzi în,amfiteatrele facultății noastre și cuvîntul lor. Cadrele din facultățile de fizică trebuie să încurajeze pe cercetătorii capabili să țină astfel de cursuri, în care să fie prezentate noile cuceriri ale științei și tehnicii, ca o completare a cursurilor fundamentale.Conlucrarea dintre catedrele u- niversitare și industrie lărgește posibilitățile cercetării științifice, îndeplinind funcții importante: formarea de cercetători calificați, bine informați în problemele Industriei. și soluționarea competentă a unor probleme pe care le pune introducerea progresului tehnic în industrie. Este , deci cazul ca punțile de legătură între cercetarea universitară și industrie să fie multiplicate și întărite.
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Cum se
trebuie să stea, de asemenea, în permanentă în centrul preocupărilor comisiilor de revizie. în unele cooperative agricole din regiunea Suceava s-au acordat un mare număr de zile-muncă unor cooperatori pentru care au fost create posturi intermediare, neproductive : paznici, magazineri, contabili etc. Și în alte regiuni s-au manifestat tendințe profund dăunătoare interesului cooperativei a- gricole și al membrilor ei de a se face risipă de zile-muncă. De aceea este bine ca pe lîngă analizarea oportunității diferitelor posturi administrative, comisiile de revizie să vadă și în ce măsură se respectă normele pentru a nu se face un consum exagerat de zile-muncă.Activitatea comisiei de revizie își atinge cu adevărat scopul atunci cînd prin măsurile pe care le propune consiliului de conducere contribuie la aplicarea întocmai a prevederilor statutului, apărînd inte

face controlul gestiunii
resele cooperativei și ale membrilor ei, cînd urmărește modul în care au fost rezolvate de către consiliul de conducere cererile și sesizările cooperatorilor. Cînd constată din proprie inițiativă sau este sesizată de ceilalți cooperatori, comisia de revizie trebuie să stabilească pagubele pricinuite cooperativei și răspunderea celor care s-au făcut vinovați de înfăptuirea lor. După fiecare revizie trebuie întocmit un proces-verbal în care sînt cuprinse constatările făcute și propuneri concrete către consiliul de conducere pentru a se putea lua măsuri în vederea îmbunătățirii muncii, urmărirea debitelor, recuperarea daunelor aduse proprietății cooperativei și sancționarea celor vinovati de abateri în gospodărirea bunurilor obștești. In cazul cînd se constată abateri grave comisia de revizie trebuie să propună consiliului de conducere convocarea adunării generale în care să fie

discutate constatările pe care le-a făcut și să fie luate măsuri corespunzătoare.Activitatea comisiilor de revizie depinde, într-o mare măsură, de sprijinul pe care îl primesc din partea uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor agricole. Uniunea raională ajută, prin contabilii îndrumători, activitatea comisiilor de revizie. Acest lucru permite efectuarea unor analize mai aprofundate și scoaterea la iveală, cu mai multă competentă, a cauzelor care fac ca planurile de producție să nu se realizeze ori să se descopere acei care se fac vinovati de înstrăinarea avutului obștesc. Unele uniuni neglijează însă această problemă, efectuînd revizii în mod sporadic și fără a pătrunde în miezul problemelor. în unele cooperative din regiunea Oltenia nu s-a efectuat, în prima parte a acestui an, nici o verificare.

Nu întîmplător, tocmai în unele dintre acestea se semnalează cheltuieli inutile, delapidări, neglijentă în evidenta muncii, a producției și a veniturilor. Se impune ca în permanentă, uniunile cooperatiste să întărească activitatea și autoritatea comisiilor de revizie. Acest lucru va fi mult ușurat dacă în activitatea de îndrumare și control, pe care o fac pe teren contabilii și alți lucrători ai uniunilor raionale, vor antrena pe membrii comisiilor de revizie. împreună vor putea urmări mai bine toate problemele, iar măsurile propuse vor fi mai aproape de realitate, de specificul fiecărei unități.Apropierea încheierii anului impune activizarea comisiilor de revizie din toate cooperativele agricole, pentru a-și putea duce la îndeplinire sarcinile care izvorăsc din încheierea bilanțului pe 1966 și pregătirea planului de producție și financiar pe anul viitor.

Cele 42 cooperative agricole din raionul Galați au obținut anul a- cesta, în medie la hectar, 1 522 kg grîu, aproape 2 600 kg porumb și 1 450 kg floarea-soarelui. Specialiștii și cooperatorii apreciază că a- ceste producții se datoresc, într-o mare măsură, fertilizării cu îngrășăminte chimice și naturale a unor suprafețe tot mai mari de teren. O situație aflată la consiliul agricol raional arată că din cele 66 000 ha cu grîu, porumb și floarea-soarelui peste 40 000 ha au fost cultivate în teren fertilizat. Față de 1965, în acest an cooperativele agricole au folosit de trei ori mai multe îngrășăminte chimice. Aceste cantități vor crește și mai mult în anii următori. Chiar acum, în toamnă, se fertilizează aproape 80 la sută din suprafața însămînțată cu grîu.Esențial este însă ca îngrășă- mintele cu care sînt aprovizionate cooperativele agricole să fie folosite cît mai rațional, pentru a avea eficiență maximă. în multe cooperative agricole din raionul Galați există o bună experiență în această privință. La Stoicani, de exemplu, consiliul de conducere are un plan de fertilizare a fiecărei sole de teren. Pe baza urmăririi stricte a producțiilor, asigurîndu-se o rotație normală a culturilor, se apreciază în mod rațional potențialul de fertilitate a pămîntului. In funcție de aceasta se aplică, de la o solă la alta, doze diferențiate de îngrășăminte. Procedînd astfel, cooperatorii din Stoicani au obținut anul acesta 2 227 kg grîu la hectar, cea mai bună producție din raion.Recoltele medii realizate în acest an în raionul Galați puteau fi însă mult mai ridicate dacă în toate unitățile ar fi existat preocupare mai mare pentru buna utilizare a îngrășămintelor chimice. Am urmărit această problemă în cîteva cooperative agricole împreună cu inginerul Iacob Conomei, vicepreședinte al Consiliului agricol raional Galați.Un popas la Tulucești. Cooperativa agricolă de aici nu a realizat recolta de grîu prevăzută. Una din cauze este și slaba preocupare pentru fertilizarea solului. Inginerul cooperativei, Ilie Bucă, aprecia că fertilitatea pămîntului este diferențiată de la o solă la alta. Cu toate acestea îngrășămin- tele chimice au fost administrate în doze prea uniforme, exceptînd doar o tarla de 30 ha cu o fertilitate scăzută unde s-au aplicat 100 kg superfosfat și 200 kg azotat de amoniu la hectar. Pe acest teren s-au obținut 1 800 kg grîu la ha. Dintr-un calcul sumar rezultă că printr-o aplicare rațională, diferențiată a îngrășămintelor chimice de care unitatea a dispus s-ar fi

putut obține în plus peste 250 tone grîu. Situații asemănătoare se întîlnesc și la Braniștea, Independența, Piscu, Liești și în alte comune. Planuri de fertilizare, ce-i drept există, ne-au fost prezentate diferite schițe, dar toate acestea sînt făcute „după ochi“. Mai mulți specialiști ne-au semnalat că nu s-a făcut pînă acum o cartare a solului pentru a se putea stabili pentru fiecare tarla, in rpod științific, nevoia de îngrășăminte. Această lucrare nu mai suferă aminare și este de datoria consiliilor agricole să impulsioneze realizarea ei de către laboratorul regional de agrochimie.în numeroase unități agricole din acest raion există deficiențe serioase și în gospodărirea îngrășămintelor chimice. Inginerul Valentin Economu, președintele cooperativei agricole . din Braniștea, a ezitat să ne arate „depozitul" de îngrășăminte chimice. Am solicitat totuși să-1 vizităm. Este de-a dreptul revoltător să vezi aruncate sub cerul liber zeci de tone îngrășăminte, în mare parte pietrificate din cauza umidității. Un „depozit" asemănător există și la cooperativa agricolă Independența.Un scurt popas în gara Independența. Tovarășul Stoian Stoian, șeful stației, ne relatează următorul fapt : In ziua de 12 octombrie a sosit pe adresa cooperativelor agricole din satele Negrea și Suhur- lui vagonul nr. 755268, încărcat cu 44 tone azotat de amoniu. Beneficiarii s-au prezentat, au ridicat aproximativ jumătate din încărcătura vagonului, iar restul a rămas' părăsit pe rampă. Stația C.F.R. a intervenit pentru eliberarea rampei. Reprezentanții celor două cooperative agricole afirmă că și-ar fi ridicat fiecare întreaga cantitate de îngrășăminte prevăzută. Dar cele care au rămas pe rampă ale cui sînt ? Beneficiarii nu știu nimic, se învinovățesc unii pe alții. Cazuri asemănătoare au putut fi întîlnite și la Tulucești, Baldovinești. Brăila și altele din regiunea Galați.Deficientele semnalate cu prilejul raidului întreprins în cooperativele agricole din raionul Galați, în folosirea îngrășămintelor chimice și naturale, cîntăresc defavorabil în balanța recoltelor.Inginerul Iacob Conomei recunoaște lipsa de preocupare a Consiliului agricol raional în această direcție. Dar nu e suficient. De a- ceea, este de datoria consiliului a- gricol, a uniunii raionale a cooperativelor agricole de producție să ia măsuri hotărîte pentru curmarea neîntîrziată a acestor deficiențe.
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"



PAGINA 4 SCINTEIA

■;1

I’

Cu trei decenii în urmă, Tudor Vianu, savant de înaltă cultură umanistică, atent la întreaga înfățișare a literaturii și artei universale, consemna acest adevăr: „Nimic nu e mai obositor decît să asiști la eforturile evidente ale u- nor scriitori care vor cu tot dinadinsul să nu semene cu alții... Ceea ce ei ar dori să devină originalitate, se transformă, astfel, în manierism steril". Nimeni nu poate contesta existența, în peisajul literar și artistic contemporan, a u- nor profiluri distincte ale căror trăsături sînt imposibil de confundat. O efervescență creatoare, a- firmarea unor stiluri diverse, capabile să reflecte varietatea fenomenelor din societatea contemporană constituie, așa cum s-a relevat adesea, o caracteristică fundamentală a artei și a literaturii românești de astăzi. Dar, de asemenea, nu se pot nega stridențe, încercări de a scoate în evidență o „noutate", care de fapt nu izvorăște dintr-o necesitate acută de exprimare.„Să scrii numai în momentul în care simți că nu poți să nu scrii", e un îndemn repetat adesea de maeștri ai literaturii universale din veacul nostru. Să-ți exprimi gîndurile, rezultatul unor îndelungi meditații, întrebările care te tulbură, simțirile cele mai cuprinzătoare, acesta a fost întotdeauna rostul artelor, așa cum l-au înțeles marii creatori. „Scriu pentru că nu pot să nu scriu" se completează, logic, cu „scriu așa pentru că nu pot altfel".Originalitatea nu poate fi concepută în afara unei culturi foarte temeinice. Instinctul nu poate hrăni decît pentru o scurtă vreme o expresie cu adevărat personală ; după aceea, orizontul se îngustează și „originalitatea" se transformă, pur și simplu, într-o gălăgioasă apărare a locurilor comune. Kafka sau Joyce au introdus în literatura veacului nostru o expresie foarte personală, mărturie a unor conștiințe tulburate de întrebări grave, al căror răspuns rămî- nea nedescoperit. Romanul „kaf- kian" șau „joycian" e un produs dramatic al unor determinante sociale și psihologice precise, specifice unor relații dintre individ și o anume societate. A scrie astăzi cum scriau cei doi romancieri, în urmă cu multe decenii, înseamnă nu numai a comite o inadvertență cronologică, dar și a renunța, cu sau fără voință, la originalitate. Autenticitatea unei literaturi de acest gen poate fi, pe drept cuvînt. pusă astăzi sub semnul întrebării. Un critic american a cărui autoritate este unanim recunoscută, Malcolm Cowley, scria : „Să proclami originalitatea unei pagini de proză numai pentru că ea introduce în discuție numele unui model literar încă nefrecventat, înseamnă a comite o foarte serioasă greșeală de logică". Scrii ca Joyce în clipa în care simți și gîndești exact cum a simțit și a gîndit el; altminteri, . nu faci decît să sporești numărul

Dan GRIGORESCU

epigonilor săi (trebuie să semnalăm în treacăt că acești epigoni nu sînt foarte mulți, tocmai pentru că imitarea autorului lui Ulysses e ușor identificabilă).Dar, ceea ce mi se pare cu totul discutabil e ca, -în momentul descoperirii unor asemenea înaintași, să proclami deplina originalitate a propriei opere, și în numele ei să respingi tot ceea ce s-a creat în afara ei.Creatorii au simțit întotdeauna „nevoia unor părinți". Dacă ne a- mintim că Andre Breton însuși, fondator al suprarealismului, îl invoca pe Goya cu „capriciile" sale ca pe un premergător, vom înțelege mai exact cît de riscată e viziunea nașterii unui curent artistic „din nimic". Cînd un adevărat înnoitor al verbului poetic românesc cum e Tudor Arghezi, sau un

18,00 — Pentru cel mici : filmul 
„A dispărut marea" — 
Studioul pionierilor.

alt reprezentant de prestigiu al liricii noastre moderne, Al. Philip- pide, își afirmă stima față Coșbuc, aceasta echivalează adevărată lecție.Originalitatea rămîne, mai sus de orice, calitatea de a exprima adecvat o gîndire și o sensibilitate personală, fără să caute să șocheze cu orice preț. Adevărul e, însă, că nu întotdeauna unii poeți și prozatori ne conving că operele lor izvorăsc dintr-o stringentă necesitate de a exprima inedit o idee cu totul nouă care refuză indignată tipare prea înguste pentru ea. Fuga de schemă naufragiază adesea în schematism, amintind aforismul lui Van Gogh : „Cea mai autentică lipsă de originalitate este goana după originalitate".Influența suprarealistă se manifestă uneori cu o violență surprinzătoare. Sebastian Reichmann, de pildă, relatează, într-un număr recent din Ramuri, un „Scandal. în Basilica San Marco". Ceea ce reține, dintru început, atenția e supunerea la normele poetice elaborate cîndva de Tristian Tzara : „Timpul, tremură singur/ Cineva își privdște oasele sale, străin/ în patru colțuri de cameră pot aștepta/ Scaunele fumegă în catifea învelite.../ Seara cu numele și prenumele ei./ Necesitatea înțepenită ca o bănuială-/ Și rinoceri galbeni care se întreceau/ La primăvară cînd vom avea însfirșit" etc. înșiruirea de non-sensuri nu poate, în nici un caz, să creeze impresia de originalitate. Ea se înfățișează ca o trudnică elaborare, menită numai să surprindă, să atragă atenția asupra persoanei poetului.într-un volum recent al lui Ilie Constantin — poet care și-a afirmat personalitatea, cu unele împliniri durabile în cîmpul generației sale — se deslușește, distinct, un

de cu opre-

copleșitor ecou al liricii lui Ion Barbu. Poetul „Jocului secund" este însă unul dintre acei creatori care „nu pot fi plagiați", cum scria cîndva un romancier și eseist de prestigiu. Așa se face că prezența lui îl copleșește pe tînărul poet Ilie Constantin. O recunoaște într-un poem subintitulat „Omagiu lui Ion Barbu", consemnînd astfel, sincer, o înrîurire simțită de altfel de cititor, înrîurire ce nu lasă șă se manifeste personalitatea celui care semnează volumul Clepsidra. Și a- ceasta pentru că Ilie Constantin încearcă să scrie cum a scris Ion Barbu, pe cînd marele poet a scris conform propriei modalități de înțelegere a lumii. Cu alte cuvinte, la Ion Barbu hermetismul închide cu adevărat sensuri; la imitatorii săi, el devine simplă manieră și ai dreptul să suspectezi versurile lor de strădania de a ascunde lipsa unui gînd mai adînc. Ilie Constantin transformă în obscuritate ceea ce la modelul său literar era lumină : „Bărbatul tînăr își tînjește umbra / Spre-un invers semn de umbră colindînd-o“... La el, efortul hermetismului duce la formu- ‘ lări poetice ce exprimă contrariul celor gîndite de autor : „Și mult aș vrea să mă urmez copil, / Pe dealurile vîrstei, pe lagune, / Por
nit spre starea dulce inutil / Ce nu se poate și se poate spune" (s.n,). E, înfr-adevăr, regretabil că un talent adevărat se risipește în asemenea exerciții.Tînărul scriitor Dumitru M. Ion își înfățișează astfel gîndurile la începutul noului an universitar: „Și după un anotimp care trimite semințele-n ramuri, mă-ntreb dacă pămîntul e gras de-ajuns și mai ales de ce latră cîinele Slughi la întoarcerea în ghețar, de ce soborul Voronețului mi-e apropiat ca patima care mă ține-n lumină, de ce mă trag de oriunde „șezum și plîn- sern" de lîngă o grădină cu multă țărînă..." Nu știu dacă autorul rîn- durilor citate aici își dă seama cît de pregnantă este impresia pastișă după literatura revistelor numite „de avangardă", a compunerilor din Unu sau 75 H.P. Dar ceea ce e limpede e că nu știe că acele reviste urmăreau, programatic, înlocuirea „vechilor norme literare" pe care le socoteau nesatisfăcătoare pentru exprimarea ideilor lor anti-burgheze. „înnoirea" produsă de aceste publicații a fost justificată de dorința de a epata, de a nedumeri pe cititorul obișnuit al unor melodrame burgheze. Avem, poate, dreptul, să ne întrebăm : pe cine urmărește să epateze Dumitru M. Ion ?Fără îndoială, literatura noastră contemporană trebuie să poarte semnul epocii pe care o trăim. Este firesc oa opere ale literaturii universale din vremea noastră să fie asimilate creator de scriitorii tinerei generații. Fiecare epocă își creează însă o artă pe măsura propriilor aspirații. Originalitatea trebuie căutată în tălmăcirea lucidă și, în același timp, pasionată a gîndurilor și sentimentelor lumii noastre. Originalitatea e dată de participarea la marile evenimente ale acestei epoci din istoria întregii omeniri, dar, în primul rînd, din istoria contemporană a poporului român. Originalitatea autentică nu înseamnă dorința de a nu semăna cu alții, ci de a fi conform cu tine însuți.
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18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Buletinul meteorologic.
19,18 — Ancheta TV.
19,35 — Filmul : „Evadatul" — 

producție a studiourilor 
din R. P. Bulgaria.

21,00 — Ctntă soprana Arta Flo- 
rescu.

22.30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — închiderea emisiunii.

21.30 — Studioul mic — „Joc du
blu" de Dorel Dorian.

• Teatrul de Operă și Balet : 
FRUMOASA DIN PĂDUREA A- 
DORMITĂ — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : REGELE 
MOARE — 19,30, (sala Studio): O 
FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPEN
HEIMER — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea' : 
VARIETE-CONCERT — 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă” : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 9,30.
9 Teatrul evreiesc de stat : SE 
CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 15,
(sala din str. Academiei) : GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.
e Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE 
CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

CONSTITUIREA COMITETULUI

NAȚIONAL DE GEODEZIE

ȘI GEOFIZICĂ
Recent a avut loc ședința de constituire a Comitetului național român de geodezie și geofizică. Potrivit statutului, din această asociație pot face parte cei care desfășoară o activitate științifică, didactică sau practică în domeniul geodeziei sau geofizicii. Comitetul își propune, printre altele, sprijinirea și stimularea activității de cercetare științifică privind forma Pămîntului, fenomenele geofizice interne și externe, caracteristicile

majore, geodezice și geofizice ale teritoriului patriei. El va contribui, de asemenea, la dezvoltarea colaborării internaționale în aceste domenii de activitate și la intensificarea relațiilor științifice între specialiștii români și de peste hotare.în ședința de constituire, acad. Sabba Ștefănescu a fost ales președinte al Comitetului național român de geodezie și geofizică.(Agerpres)
• FEMEIA NISIPURILOR : Patria (completare 
Dimensiuni) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
e TUNELUL — cinemascop : Republica (com
pletare 6 000 de ani) — cinemascop — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Lu
ceafărul — 10; 12,30; 15; 18; 20,45.
9 CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop: 
Festival (completare 6 000 de ani) — 9; 12; 15; 
18; 21, Excelsior — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, 
Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SERENADA MEXICANĂ : Cinemateca — 
10; 12; 14; 16,30.
9 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I; București 
(completare Ziua recoltei) — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21, Feroviar (completare Vox Ma
ris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern
(completare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Bacău) — 9; 11,45; 15,30; 
18,15; 21.
9 CINCI CARTUȘE : Lumina 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
9 LAGUNA DORINȚELOR : Capitol (comple
tare Vox Marls) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
9 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Victoria (com
pletare Soarele rănit) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, Flacăra (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Bacău) — 
15,30; 18; 20,30.
O VERIFICAT, NU EXISTA MINE I: Central 
(completare Deschiderea noului an universitar) 
— 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Munca (com
pletare Planeta enigmelor) — 16; 18,15; 20,30
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : 
Union — 15,30; 18; 20,30.
9 JUDECAREA PISOIULUI BRNJO — REGELE 
ANIMALELOR : Doina — 9; 11.

8,45; 11,15;

Lipsa simțului actualității 
în munca cultural-educativă

Recentele hotărîri de partid și de stat cu privire la majorarea pensiilor și îmbunătățirea legislației pensiilor, precum și măsurile luate pentru consolidarea familiei, creșterea natalității și îmbunătățirea continuă a ocrotirii mamei și copilului au stîrnit în toată țara un puternic ecou. Presa a publicat zeci de articole referitoare la aceste probleme, radioul și televiziunea au consacrat numeroase emisiuni dezbaterii caracterului profund umanist, în spiritul celor mai nobile țeluri ale socialismului, al hotărîrilor luate. Paralel cu acțiunile amintite, în aceste zile, numeroși cetățeni au fost oaspeții caselor de cultură și ai căminelor culturale, unde au participat la simpozioane, expuneri, seri de întrebări și răspunsuri, spectacole artistice, toate contribuind la aprofundarea semnificațiilor și consecințelor pozitive ale decretelor publicate.în Capitală, la Casa raională de cultură „Le- nin”, au reținut atenția seara culturală pentru tineret pe tema „Caracterul, dragostea și căsnicia" și simpozioanele : „Copiii — mîndria patriei", „Omagiu păruhii cărunt" ; în raionul 16 Februarie, s-a bucurat de succes un alt simpozion : „Munca și realizările noastre — izvorul bunăstării și al unei bătrîneți lipsite de griji" și masa rotundă despre urmările nefaste ale întreruperilor de sarcină, cu participarea unor medici și juriști, în regiunea Mureș-Auto- nomă Maghiară, în comuna Ditrău din ’ raionul Gheorghieni, pe lîngă acțiunile găzduite de căminul cultural, biblioteca din localitate a întocmit o listă de cărți și broșuri care vin în întîmpinarea interesului cu care țăranii au primit recentele hotărîri de partid și de stat.Dar raidul nostru a scos la iveală și o serie de vechi inerții și comodități ale unor activiști culturali închistați în șabloane, care se mulțumesc cu programe de activitate abstracte, lipsite de o legătură vie cu realitatea. La Casa de cultură neretului din raionul vița Roșie", ca și la raională de cultură August", brie nici nea mai deinstituții :

— Planul a fost întocmit, așa cum se obișnuiește, încă din luna septembrie, deci înaintea publicării documentelor și nu am vrut să-l mai modificăm.Vizitînd cîteva comune din regiunea Suceava (Prelipca, Salcea), am remarcat, de asemenea, lipsa unor manifestări pe marginea Hotărîrii privind creșterea natalității. Mai mult, în comuna Vîrful Cîmpului, directorul căminului cultural aștepta „instrucțiuni de la raion” pentru a-și începe activitatea. Iată, așadar, o concepție rutinieră care răpește muncii cultural-educative de masă caracterul ei concret, strîns legat de realitățile vieții. Unii activiști culturali dau dovadă de opacitate față de ceea ce reprezintă noul,

concursul. Preocuparea u- nilaterală a unor activiști pentru aspecte aparent „mai spectaculoase" determină adesea minimalizarea rolului pe care trebuie să-l aibă casa de cultură în formarea unei personalități multilaterale și armonios dezvoltate. Activitatea desfășurată aici nu se poate rezuma doar la repetiții, spectacole și cercuri ale diferitelor specialități. Adevărata activitate culturală este mult mai complexă. Ea e menită să contribuie la lărgirea orizontului spiritual al participanților, la desăvîrșirea concepției lor despre lume și viață, totul într-o strînsă corelație cu realitatea zilelor noastre, cu care tineretul vine în contact nemijlocit. Concepută astfel, munca cultural-educativă de
UN RAID PRIN
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a ti-„Gri- Casa „23în luna octom- nu se desfășurase o acțiune pe marqi- hotărîrilor enumerate sus. Motivul relatat personalul acestor

de semnificațiile lui în viața socială. Este, desigur, mai comod să vegetezi în umbra unor manifestări „obișnuite", valabile oricînd și oriunde, care se pot încropi fără prea multă bătaie de cap, decît să păstrezi un permanent contact cu pulsul viu al actualității. Pentru acești activiști important este numărul de manifestări și nu conținutul lor, cantitatea de material o- ferit participanților, nu calitatea lui. O astfel de concepție constituie sursa unor planuri de activitate abstracte și atemporale.Ce program au pe luna noiembrie cele două instituții bucureștene amintite mai sus î La Casa tură a tineretului desfășura patru care vor dezbate tul de lege a (aceasta e foarte desigur), dar numai una singură privind educarea morală a tinerilor, viața familiară, comportarea în societate. La cealaltă casă de cultură, „statu quo" : pe noiembrie toate 'eforturile sînt îndreptate spre... „Dialogul fără distanță".Febra competitivă a cuprins în această perioadă diferite raioane. Și la casa de cultură a raionului 23 August activitatea artistică a mobilizat toate forțele. Manifestări educative ? Este timp și pentru acelea, dar... mal tîrziu, cînd se va termina

de cul- se vor acțiuni proiec- pensiilor bine,

ȘTIRI CULTURALE
Miercuri s-a înapoiat în Capitală colectivul Teatrului Națio

nal „I. L. Caragiale”, care a întreprins un turneu, încununat de 
succes, în R. P. Ungaiă și Austria.

Colectivul Naționalului bucureștean a prezentat pe scena 
Teatrului „Madach” din Budapesta și în orașul Bekescsaba cinci 
spectacole. în continuare, ca oaspeți ai „Burgtheater'-ului, ar
tiștii primei noastre scene au susținut trei spectacole la Viena. 
în repertoriul turneului, care a durat două săpfămîni, au figu
rat piesele „O scrisoare pierdută' de I. L. Caragiale, „Oameni 
care tac' de Al. Voitin și „Oameni și șoareci" de John Stein
beck.

★.
Miercuri a avut loc plenara lărgifă a Consiliului Asociației 

Cineaștilor din România. Participanții la discuții au făcut pro
puneri privind îmbunătățirea activității asociației și pregătirea 
celei de-a doua conferințe A.C.I.N.

★
Baletul Teatrului Academic de Stat de Operă și Balet „Taras 

Sevcenko’ din R.S.S. Ucraineană a susținut miercuri seara, în 
sala Palatului, ultimul spectacol în Capitală, după care își va 
continua turneul la Brașov.

13,45; 16; 18,30;• MOBY DICK : Doina
20,15.
• INVIZIBILUL VIZIBIL — IN ORAȘUL LUI 
PUȘKIN — TIMPUL, LEGENDE, OAMENI DE 
ȘTIINȚĂ — SOARELE RĂNIT — VIZITA CON
DUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT 1N 
REGIUNEA GALAȚI : Timpuri Noi
continuare.
• FANTOMAS — cinemascop ; 
SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
10,30; 15,30; 19,30.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Moșilor 
(completare „EU") — 15,30; 18; 20,30,

— 9—21 în

FANTOMAS 
Giulești —

■«raaaaenMSBw

CINEMA
CLEOPATRA —■ cinemascop (ambele serii) :*

Dacia — 9—12,30 în continuare : 16; 19,30. 
ffi CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop : 
Buzești (completare Tradiții maramureșene) — 
15,30; 18; 20,30, Gloria (completare Centum 
auni Academiae) — 9; 11,30; 15,30;' 18; 20,30.
• BOCCACCIO '70 : Cotroceni (completare 
Margareta) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Grivița (completare 
Frunze) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Flo- 
reasca (completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Galați) — 9; 12; 
15; 18; 20,45.
9 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD - cinema
scop ; Bucegi (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Aurora (comple-

tare O noapte de vis) — 8,30; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45, Flamura (completare 6 000 
de ani — cinemascop) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
9 CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Uni
rea — 15,30; 19.
9 STEAUA FĂRĂ NUME: Tomis — 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20,30, Miorița — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30 (la ambele completarea Vox Maris).
9 DILIGENȚA : Cosmos (completare Antago
nisme) — 15,30; 17,45; 20,15, Drumul Sării 
(completare Brâncuși Ia Tîrgu Jiu) — 15,30; 18; 
20,30, Pacea (completare Inima și conștiința) — 
11; 15,45; 18; 20,15.
9 ZORBA GRECUL: Arta — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45.
« CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : 
Popular - 15,30; 18; 20,30.
9 AVENTURILE LUI WERNER HOLT (ambele 
serii) : Cringași — 15,30; 19.
9 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Volga (completare Fermenții Ia lucru) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Rahova 
(completare Campionatele mondiale de popice 
— 1966) — 15,30; 18; 20,45, Ferentari (comple
tare Tînărul căsătorit) — 15; 17,45; 20,30.
9 MAMĂ CIUDATĂ : Lira (completare Brân
cuși la Tîrgu Jiu) — 15,30; 18; 20,30.
« PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Progresul (comple
tare Lacul lebedelor) — 15,30: 18; 20,30.
9 SAMBA : Vitan — 15,30; 18; 20,15.
9 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIM
BANCI : Viitorul — 15,30; 18;-20,30.
9 NOTRE DAME DE PARIS : Colentina — 
15,15; 17,45; 20,15.

masă oferă organizatorilor nenumărate sugestii. Cîte fațete inedite și interesante nu prezintă de pildă recentele hotărîri de la care, pornindu-se, se poate discuta despre concepțiile etice ale noii generații, despre familie ca nucleu al societății, se pot explica, trăsăturile specifice ale economiei socialiste care au creat condițiile aplicării hotărî- rilor. Cîte teme ale unei rodnice educații patriotice implică analiza și comentarea acestor hotărîri 1 Rezonanța lor amplă arată cît de direct privesc aceste hotărîri existența oame-

nilor. Pot oare așezămin- tele culturale, focare de răspîndire a educației și culturii, să rămînă ca niște oaze izolate în mijlocul acestor preocupări ?La unele instituții de cultură întrebările noastre despre absența acțiunilor educative au declanșat autocritici prompte (căminul cultural din Dumbrăveni, raionul Botoșani : „Ne-a scăpat această problemă. Dar o să includem ceva în zilele următoare”) sau false expuneri de motive (Casa raională de cultură 30 Decembrie : „Pe luna noiembrie nu am mai prevăzut manifestări ca în octombrie deoarece publicul este mereu același și, desigur, l-ar. plictisi repetarea unor teme"). Dar cine îi împiedică pe metodiștii casei de cultură să organizeze astfel de acțiuni, dedicate special diferitelor întreprinderi din raion, în funcție de profilul lor, de numărul și vîrsta salaria- ților ? Iar dacă fantezia și inventivitatea vor da naștere unei bogate suite de manifestări, începînd cu cele de educație sanitară, și pînă la cele pe teme social-politice ample, cu participarea unor personalități ale vieții publice, cu siguranță că asistența nu s-ar plictisi deloc.Pe marginea recentelor hotărîri de partid și de stat sînt necesare manifestări cu un profund caracter educativ care să sublinieze coordonata e- sențială a întregii politici a statului nostru socialist: grija față de om, asigurarea prosperității materiale și spirituale a între-

gii națiuni. La multe case de cultură au predominat însă serile de întrebări și răspunsuri, consultațiile juridice, jurnalele de actualități medicale etc. pe cînd manifestările mai complexe, simpozioanele ■ și alte acțiuni care să solicite mai mult interesul au fost extrem de rare.Unele comitete regionale de cultură și artă au dat indicații pentru ca activitatea căminelor culturale să fie bogată în această direcție. Dar, după cum s-a întîmplat în regiunea Suceava, ele nu au urmărit, cum se traduc în viață dispozițiile date. Rezultatul : la fața locului se constată manifestări sporadice, ineficace.Importanța și ecoul recentelor hotărîri de partid și de stat sînt de natură să inspire instituțiilor culturale de masă un program bogat de activitate. Depășind caracterul strict informativ, manifestările trebuie să dezbată probleme de maximă importantă pentru tineri și vîrstnici : răspunderea socială a cetățeanului în cadrul normelor de conviețuire socialistă, consolidarea familiei, noile relații între oameni, drepturile și obligațiile fiecăruia față de colectivitate, conduitq morală. Sînt teme care, tratate in
ventiv și inteligent, at. q interesul larg ql publicului de toate vîrstele.

Raid întreprins de
Radu CONSTANTINESCU 
Nistor TUICU
Lorand DEAKY
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„NEÎNCREDERE
ÎN FOIȘOR"
la Teatrul Muncitoresc C. F. R.

Consecvent unei tradiții lăudabile, Teatrul Muncitoresc C.F.R. (călător și în această stagiune prin sălile altor teatre din cauza încetinelii ritmului de renovare a sălii proprii) lansează un debutant, a cărui piesă „Neîncredere în foișor" inspiră, ca să folosim un joc de cuvinte, încredere în talentul autorului. Revendipîndu-se din atributele genului polițist, piesa lui N. lonescu își propune să dezvăluie lumea spionilor industriali din țările capitaliste, unii dintre ei indivizi înrăiți, logodiți din „pasiune" cu pistolul și otrava, înstrăinați de orice urmă de omenie, alții — victime ale marelui capital, ajunși în această nefericită profesie.Vizibil preocupat latura „surprizelor", a „efectelor" (care, la urma urmei, într-o piesă de asemenea factură nu sînt deloc chestiuni minore), autorul a încercat o anumită prospectare psihologică a personajelor, o trecere, cu multe puncte de interferență, din planul faptelor, al acțiunii propriu zise, în planul vieții interioare. După părerea mea efortul a- cesta s-a făcut cu mai multă pri- . cepere în ce privește conturarea principalelor roluri (El și Domni
șoara Belous), recuperarea lor morală în final fiind astfel sugerată ca posibilă.în legătură cu finalul îmi exprim însă unele rezerve, nu atît ca modalitate dramatică, cît mai ales ca sudură cu țesătura piesei, ca decurgere firească, obligatorie, din această țesătură; senzația de lipire, de adăugare ulterioară a a- cestui final a fost prea vie în percepția spectatorilor. Ceea ce face ca și unele idei-meșaj, cu care autorul a încercat să înzestreze acțiunea, să apară inconsistente, su- praadăugate.Există în piesă și unele personaje aproape total neglijate de autor (Maria, Celia), a căror prezență rămîne neobservată nu prin faptul că sînt episodice, dar pentru că nu reușești să le vezi utilitatea în angrenajul piesei. Există în schimb, pe lînqă cele două roluri principale, cîteva prezențe mai consistente (fie în momentele în care apar, fie în cele în care se vorbește despre ele) : Cirin, 

Farmacistul, Profesorul, Colonelul, care atestă posibilitățile autorului de a portretiza, de a sublinia caractere.Cu toate scăderile lucrării de față, se observă capacitatea autorului de a crea tensiune, de a conduce cu abilitate pretențioase-

nu numai de

le fire ale intrigii pe căi întortocheate, solicitînd permanent atenția publicului. Aceste însușiri mi se par cu atît mai demne de remat- cat, cu cit este vorba de un autor care se află la prima piesă. Este legitimă, deci, curiozitatea cu care spectatorii vor dori șq se întîl- nească cu N. lonescu și în piese de altă factură- E necesar să spunem autorului debutant că așteptăm ca talentul șăiț să se valorifice în lucrări de o mai mare substanță, de o mai mare profunzime, inspirate din fapte de viață de la noi.Regizorul Dinu Cernescu, pasionat cercetător în cîmpul profesiei sale, ne determină să credem din ce în ce mai mult în multiplele valențe ale talentului său, în orientarea sa tot
CRONICA TEATRALĂ

mqi hotărîtă spre un teatru solid, de qîndire și ordonare q ideilor. Fără a abuza de arsenalul specific spectacolelor cu piese poljtiste. re- qizorul și actorii scenic textul ca pe unau transpus . ___ , ____adevărat recital de investigații, în înlănțuirea lor logică, pentru a descoperi, împreună cu publicul, adevărul. Decorul, foarte sugestiv și totodată funcțional, pe două planuri suprapuse, construit de arh. Vladimir Popov, a permis actorilor utilizarea variată a spațiului de joc, ceea ce a dat spectacolului un plus de dinamism, bine venit pentru animarea dialogurilor pe alocuri prea lungi.în rolul El, Silviu Stănculescu a arătat bonomie, concentrare, sînge rece, încredere, șovăire, curaj, spaimă, tandrețe, în funcție de momentele pe care le-a avut de traversal. Actorul a parcurs qceastă cQIȚlplicqțq gamă ' de trăiri PU o bună sțăpînțrq a mijlpacelpr profesionale, semn aj maturizării, gj a- tingerii unui prqg înqlt în evoluția sa qctoriceqscq. Partenera șa, Dana Comneq, a creionqt pin cîteva trăsături sigure chipul Domni- șqgrei Belouș, pe primul plan stînd sublinierea inteligenței și feminității personajului. Cpiqpo Negrqanu 
(Farmacistul), Ion Gheorghiu (Fro- 
feșqrul) și Pmq Mihqlceq (plqria) ne-a făcut adeșeq să ne îndoim de inocența personajelor respective ; aceaștq înșpqmnă qă ac- iării 3U Știut șq evite țngroșările și Șa insinueze cu țnâșurâ. Corneliu Dumitraș (Cirinj și Paul joachim (Colonelul)' s-au impus prin sobrietate și economie de mijloace, în deplin acord cu întreqga structură a spectqco.lului. Dișțribuțțq g fo.șt întregită de Mițcșa Pumjtru (Agentul l), Sebqșțian Radqvjci (Agentul II) și Țelia Columb (Ceha).

Mihai FLOREA
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Ședința Comisiei de pregătire pentru constituirea

în ziua de 9 noiembrie a. c. a avut loc ședința Comisiei de pregătire pentru constituirea Consiliului National al Organizației pionierilor din Republica Socialistă România.Comisia a discutat și aprobat documentele care urmează să fie prezentate, în zilele de 11 și 12 noiembrie a. c„ la Consfătuirea pe

tară pentru constituirea Consiliului Național al Organizației pionierilor : darea de seamă privind activitatea comisiei de pregătire și raportul asupra proiectului de Statut al unităților și detașamentelor de pionieri și proiectului de Regulament al Consiliului Organizației pionierilor din Republica Socialistă România. (Ageipres)
Vizitele delegației Asociației 
de prietenie sovieto-româneDelegația Asociației de prietenie sovieto-română condusă de L. I. Florentiev, care se află în țara noastră la invitația Consiliului general A.R.L.U.S., a făcut o vizită de două zile la Brașov.Marți, oaspeții sovietici au fost primiți la sfatul popular regional de loan Mărcuș, președintele comitetului executiv. în cursul zilei de miercuri, membrii delegației au vizitat Uzinele de tractoare, Fabrica de tricotaje „Textila roșie" și stațiunea turistică Poiana Brașov.în drum spre Capitală, delegația a făcut un popas la Muzeul Dof- tana.Seara, în cinstea oaspeților Consiliul general A.R.L.U.S. a oferit o masă tovărășească.

La cinematograful „Victoria" din Iași a avut loc miercuri seară un spectacol de gală, consacrat deschiderii Festivalului filmului sovietic. Cu acest prilej, au luat cu- vîntul prof. univ. Gavril Istrate de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, președintele comitetului regional pentru cultură și artă, Vach- tang Kuprava, președintele Comitetului de stat pentru cinematografie din R.S.S. Gruzină, și Sofia Ceaureli, interpreta rolului principal feminin din filmul „Balada din Hevsursk". prezentat pe ecranul acestui cinematograf la deschiderea festivalului. (Agerpres)
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 noiembrie. In țară : 
vreme schimbătoare, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea ploi locale 
mai ales în Banat, Ardeal și nordul 
Moldovei. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și 8 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade. 
Ceață dimineața. In București : vre
me schimbătoare cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă. ,

Deschiderea Expoziției 
tehnice a Finlandei

Sosirea noului 
ambasador 
al IranuluiMiercuri a sosit în Capitală Sol- tan Hossein Vakili Sanandaji, ambasadorul Iranului, în vederea depunerii scrisorilor sale de acreditare. (Agerpres)

Miercuri la amiază, la Expoziția realizărilor economiei naționale din București, a avut loc deschiderea oficială a Expoziției tehnice a Finlandei.La festivitate au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din alte ministere și instituții centrale, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.De asemenea, a participat delegația de reprezentanți ai industriilor finlandeze, condusă de Bjorn Westerland, președintele A- sociației finlandeze a metalurgiș- tilor, director general al firmei „Finska Kabelfabriken Aktiebo- lag“ — aflată în România cu acest prilej.La deschiderea expoziției, după un cuvînt introductiv rostit de însărcinatul cu afaceri ad-interim al Finlandei la București, Esko Waar- tela, a vorbit Olavi Salonen, ministrul comerțului și industriei din Finlanda. Exprimînd satisfacția pentru creșterea, în ultimii ani, a schimburilor comerciale dintre România și Finlanda, vorbitorul a arătat că scopul actualei expoziții este de a face cunoscute produsele finlandeze care și-ar putea găsi piață de desfacere în România, de a întări legăturile existente și de a crea altele noi între întreprinderile comerciale și industriale din cele două țări. „Dat fiind că relațiile politice dintre țările noastre sînt excelente — a spus ministrul finlandez — guvernul nostru dorește ca prin organizarea acestei expoziții să-și manifeste viul său interes pentru dezvoltarea schimburilor comerciale dintre România și Finlanda. El este hotărît să dea tot sprijinul său în acest scop".A luat apoi cuvîntul Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, care a relevat posibilitățile reale de dezvoltare și diversificare a comerțului româno- finlandez, constatate și cu prilejul

participării României la Tîrgul internațional de la Helsinki. Subliniind rolul expozițiilor reciproce în cunoașterea posibilităților de schimburi, vicepreședintele Camerei de Comerț a spus : „Dorim să folosim prilejul acestei expoziții pentru a ne exprima și pe această cale speranța într-o colaborare multilaterală tot mai rodnică între România și Finlanda, în spiritul bunei înțelegeri și al relațiilor prietenești care animă popoarele și guvernele noastre".După ce ministrul Gheorghe Cioară a tăiat panglica inaugurală, asistența a vizitat expoziția, organizată de grupul industrial „Me- tex", în cadrul programului Oficiului finlandez pentru expoziții în străinătate. în primul sector sînt prezentate, printre altele, mașini pentru prelucrarea lemnului, mașini, echipamente și metode de producție pentru prelucrarea chimică, semichimică și mecanică a celulozei și hîrtiei. Sînt prezentate, de asemenea, procedee industriale în domeniul cherestelei și hîrtiei. Cel de-al doilea sector expune produse ale industriei metalurgice finlandeze-
★Miercuri dimineața, ministrul comerțului și industriei din Finlanda, Olavi Salonen, a făcut o vizită ministrului comerțului exterior, Gheorghe Cioară.La întrevederea care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială au luat parte Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost de față Esko Waartela, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Finlandei la București.
★Cu prilejul deschiderii expoziției, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, a oferit un dejun.Seara, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Finlandei la București, Esko Waartela, și Comitetul finlandez pentru tîrgurile din străinătate, au oferit o recepție. (Agerpres)
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Aseară la „Ostseehalle" din Kiel, 
în prezenfa a 6 500 de spectatori, s-a 
disputat întîlnirea internafională ami
cală de handbal dintre echipele mas
culine ale R. F. Germane și Româ
niei. Handbaliștii români au obfinuf 
victoria cu scorul de 16—14 (9—8). 
Cel mai eficace jucător a fost Gruia, 
care a înscris 7 puncte.

In continuarea turneului echipa 
României va pleca în Cehoslovacia, 
urmînd ca la 11 noiembrie la Praga 
să înhlnească reprezentativa Ceho
slovaciei.

Olimpiada de șah 

de la HavanaHAVANA 9 (Agerpres). — în runda a 5-a a turneului final din cadrul Olimpiadei de șah de la Havana, echipa U.R.S.S., fruntașa clasamentului. a întrecut cu 3—1 selecționata României. La primele două mese, marii maeștri Boris Spasski și Mihail Tal au obținut un punct (prin remize) în partidele cu Florin Gheorghiu și Victor Cio- cîltea. La următoarele două mese, Viktor Korcinoi și Lev Polugaevski au cîștigat la Drimer și respectiv Stanciu. în urma remizei înregistrate în partida Matulovici-Ghi- țescu, meciul Iugoslavia-România, din runda a 4-a, s-a încheiat cu 2,5—1,5 în favoarea șahiștilor iugoslavi.Clasamentul după 5 runde: U.R.S.S. 17 puncte; Bulgaria 13 puncte ; Argentina, și S.U.A. cîte 12,5 (2) puncte ; Iugoslavia 12 (2) puncte ; Cehoslovacia 11,5 puncte ; Ungaria 11 puncte; România 10,5 puncte ; Danemarca 6,5 (3) puncte ; Spania 6 (3) puncte etc.
Ieri la hochei

Pe -patinoarul artificial din 
parcul „23 August" au continuat 
ieri meciurile din ziua a doua a 
campionatului republican de hochei 
pe gheață. Iată rezultatele: 
Steaua—Tîrnava Odorhei 24—0 
(8—0ț 9—0, 7—0); Voința Miercu
rea Ciuc—Agronomia Cluj 11—4 
(4—4—i, 3—2), Dinamo Bucu
rești—Politehnica București 12—0 
(2—0, 5—0, 5—0).

Cum a trecut Știința 
pe primul loc...CRAIOVA (prin telefon de la trimisul nostru Constantin Ani). în compania actualilor campioni, cra- iovenii au reușit o frumoasa tentativă spre primul loc în clasament, de pe care, după toate probabilitățile, vor începe la primăvară a doua parte a întrecerii. Știința a abordat dificilul meci cu Petrolul nu numai cu dorința de a învinge, ci și cu dorința de a practica un fotbal de calitate, spectaculos — lucru care i-a reușit, spre satisfacția susținătorilor săi. în acest sens ni se pare semnificativă părerea unor suporteri că pentru jocul prestat ieri fotbaliștii localnici meritau felicitări chiar dacă nu cîștigau...Față de asemenea aprecieri, scorul minim de 1—0 în favoarea gazdelor pare, desigur, contradictoriu. Adevărul este că învingătorii puteau realiza un scor mare, dar i-au „împiedicat" intervențiile foarte sigure ale portarului ploieștean Mihai Ionescu. Ei au ratat o mare ocazie în minutul 42, cînd mingea — expediată puternic și precis de Cîrciumărescu, la o lovitură liberă din afara careului — a nimerit vinciul din partea dreaptă a porții. Mențiuni speciale se cuvin tînărului extrem dreapta Niță, a cărui vervă i-a derutat deseori pe apărătorii oaspeți, lui Oblemen- co, pentru forța și precizia șuturilor, și lui Cîrciumărescu.Golul învingătorilor, înscris în minutul 60, este opera lui Oble- menco ; în luptă cu fundașii centrali adverși Florea și Boc, el a interceptat balonul și, după o cursă de aproximativ 20 de metri, a pătruns în careu șutînd puternic și plasat.Petroliștii, mizînd probabil pe un rezultat de egalitate, au pus accentul pe defensivă ; ei au reușit de altfel să echilibreze jocul, dar calmul și plusul lor de experiență n-au putut contracara elanul și insistența adversarilor. Din echipa campionilor ne-au plăcut Dincuță, Dridea I și Badea.Se cuvine a fi menționată atmosfera de sportivitate. Un gest frumos al gazdelor : înaintea începerii jocului, cîteva grupuri de copii au oferit arbitrilor și celor 22 de jucători buchete de flori; aceștia, la rîndul lor, le-au dăruit tribunelor.
...și Progresul pe 
locul patruInsuccesul de ieri al fotbaliștilor de la Progresul, lideri de mai multe etape, a sporit amărăciunea suporterilor ; această a treia înfrîn- gere consecutivă a însemnat și pierderea locului întîi, în favoarea echipei craiovene. Acum, Proqresul ocupă locul patru, într-un pluton de trei echipe, care toate au ex
celași număr de puncte : 13. Este de relevat însă că foștii lideri au făcut ieri una din cele mai bune partide din campionat. Pentru că, orice s-ar spune — și nu vrem să diminuăm cîtuși de puțin meritele dinamoviștilor pentru victoria realizată ieri — în marea majoritate a jocului Progresul a dominat insistent.Acționînd „ir la Internazionale", dinamoviștii și-au concentrat tortele în defensivă Este adevărat, ei au forțat ritmul în primele 20

cînd de altfel au în- două goluri, lansîndde minute, scris cele apoi doar contraatacuri sporadice. La drept vorbind, poarta lui Datcu a fost periclitată în mult mai mare măsură decît poarta lui Mîndru. Exceptînd poate ocazia ratată de Frățilă în min. 58, cînd, de la numai 3 metri, a șutat anemic în picioarele lui Mîndru, alte momente de panică n-au prea fost în careul Progresului. în schimb Datcu a a- vut serios de lucru, fiind solicitai de cîteva ori la salturi de-a dreptul temerare.Ca frumusețe, ca nivel tehnic chiar, partida Rapid—Steaua, programată în deschiderea cuplajului de ieri de pe stadionul „23 Au- qust", a fost superioară celeia dintre Progresul și Dinamo. Atacul rapidiștilor s-a remarcat nu numai prin vervă, prin ambiție, ci și printr-o suită de acțiuni de mare spectacol, cuplul Dumitriu II și I. Ionescu întreeîndu-se pe sine. Primul — prin dezinvoltura cu care a migălit la numeroase atacuri, iar cel de-al doilea — prin eficacitate sporită ; Ionescu a înscris qolul al treilea dintr-o poziție care — folosind un termen șahist — părea definitiv pierdută. Numai pelicula ar

putea reda în toată frumusețea faza respectivă. Steaua a ripostat ceva mai viguros la începutul primei reprize, apoi încet...
Arădanii au 
cu 5-0TIMIȘOARA

s-a „stins" încet-
I. D.

condus

(corespondentul „Șcînteii"). — Derbiul echipelor bănățene din categoria A, disputat ieri la Arad, a dat cîștig de cauză textiliștilor locali. Aceasta este, de fapt, și prima victorie obținută de ei pe teren propriu în actualul campionat. Întîlnirea a fost de un bun nivel tehnic, iar succesul este pe deplin meritat, chiar și la acest scor net. De altfel, U.T.A. a condus în minutul 12 cu 3—0, la pauză cu 4—0, iar în min. 56 cu 5—0. în partea a doua a reprizei secunde jocul s-a echilibrat într-o oarecare măsură, timișorenii insistînd în acțiunile ofensive. Ei au înscris mai întîi dintr-o lovitură de la 11 m, iar apoi dintr-o acțiune finalizată de tînărul Popanică.

I

oșenilor
(Urmare din pag. I)

Consultate îndelung, statisti
cile privitoare la un asemenea 
fenomen, ca și psihologia fami
liilor oșeneșfi — care-și văd în 
ceea ce noi numim spor nume
ric o coordonată a demnității și
omeniei — ți se întipăresc în
minte cu forța emoțională a
unui poem de o tulburătoare
autenticitate. Anual, 25—26 de 
„cuconi” se adaugă la mia de 
oșeni. Dacă reții și remarca u- 
nui medic din Oaș cum că — 
după calcule moderne — la o 
natalitate de 30 la mie popu
lația respectivă se dublează pe 
parcursul a numai 24 de ani, 
impresia că te afli într-o țară a 
bucuriei de a crește copii devi
ne covîrșifoare.

Țara Oașului, ca și alte vechi 
ținuturi românești, a fost și altă
dată o zonă demografică activă. 
Comparativ cu alți ani, o oare
care scădere nu a cruțat nici 
această arie geografică. Statisti
cile întocmite oglindesc însă si
tuația globală a raionului admi
nistrativ, a cărui populație „oșe- 
nească" nu reprezintă totalitatea. 
Din spusa mai multor medici 
localnici am reținut căi pînă și 
în perioada cînd întreruperea 
sarcinii' era îngăduită legal, 
oșencele nu s-au aflat niciodată 
printre cele mai asidue paciente 
ale serviciului raional de ob
stetrică.

— O veche tradiție etică, o 
anume credință strămoșească în 
menirea femeii de a aduce pe 
lume viața înmugurită în sine — 
ne-a explicat cîndva directorul 
spitalului raional — funcționează 
aici ca o adevărată lege a pă- 
mîntului...

Ce e drept, condițiile vitrege 
de viață moștenite exercitau 
odinioară un fel de „obstetrică", 
postnatală. în anii regimurilor 
trecute, numeroși „cuconi" nou- 
născufi nu apucau vîrsfa de un 
an, Ceea ce diminua aportul 
natalității la sporul demografic.

încredințată ocrotirii medico- 
materiale, bucuria familiilor oșe
neșfi se află din ce în ce mai 
puțin subminată de zbucium și 
incertitudine. Cu un substanțial 
buget anual în medicamente și 
lapte dietetic, cu 11 case de 
nașteri, spital și maternitate, cu 
un personal sanitar pe cît de 
competent, pe atît de inimos, 
ocrotirea copilului și a mamei 
oșence se află astăzi în deplină 
zodie a siguranței. Scăderea 
vertiginoasă (pînă sub media pe 
țară) a mortalității infantile, pre
venirea și evitarea pînă la zero 
(în acest an) a „deceselor- 
mamă-naștere", laolaltă cu creș
terea generală a nivelului de 
viață configurează sugestiv nu 
numai bucuria oamenilor acestor 
locuri de a avea cît mai mulți 
copii, dar și grija societății pen
tru ca aceșt'- „cuconi" să se 
bucure ei înșiși de un climat 
social civilizat, optimist.

isi iau zborul din Ruhr...
5

Greutățile serioase prin care tre
ce industria cărbunelui au re
percusiuni asupra situației economi
ce din Ruhr. In legătură cu aceasta, 
ziarul vest-german „DIE ~WELT“ 
scrie:„Un lucru este clar : în bazinul Ruhr capacitatea de folosire a forțelor de muncă scade vertiginos. Aici, industria minieră pune în permanență în disponibilitate noi forte de muncă. Industria siderurgică, din spirit de prevedere, sistează anqa- jările. Industria prelucrătoare își concentrează producția, ceea ce înseamnă pentru mulți salariațl concedierea. «Păsările călătoare» — cum sînt numiți cei care au venit din alte regiuni ale Germaniei occidentale în Căutarea unui loc de muncă mai sigur și mai bine retribuit — primesc în prezent lichidarea.în mod deosebit sînt loviți minerii. După ei urmează muncitorii si- derurgiști care, cu mult timp înaintea minerilor, au învățat să se teamă de ceea ce se numește «schimb suspendat». Acum, în bazin se înregistrează tot mai multe concedieri în industria construcțiilor. Numai la Dortmund comenzile în a- cest sector au scăzut cu 47 la sută. Coloanele de muncitori constructori care găseau în trecut în permanentă de lucru la mine și în uzine siderurgice sînt fără ocupație. Navigația pe Rin și în porturi suferă din lipsă de activitate.Toate acestea nu constituie o premisă pentru crearea de noi întreprinderi, despre care se afirma că vor fi în stare să absoarbă forțele de muncă eliberate — continuă ziarul. Nu se creează nici un fel de întreprinderi și, în orice caz, nu în ritmul în care crește numărul oamenilor care, în bazinul Ruhr, caută un nou loc de muncă.Suferințele bazinului Ruhr se a- propie acum de un nou apogeu. Aici urmează să ia ființă o societate pe acțiuni creată prin forțele u- nite. ale economiei care, cu un capital inițial de 200 milioane mărci, intenționează să achiziționeze mine și terenurile aferente lor, pentru a le folosi ulterior în scopuri economice. Va lua oare această societate într-adevăr ființă ? Se va asigura oare prin lege industriei carbonifere o anumită desfacere? Dacă se va întîmpla așa, aceasta trebuie să se înfăptuiască paralel cu închiderea de noi mine. Legile pot garanta, în cel mal bun caz, o des facere anuală de 100 milioane tone cărbune. în 1966, se vor extrage însă 125 milioane tone.In consecință, trebuie să dispară o capacitate de producție de cel puțin 20 milioane tone — cu alte cuvinte circa 20 de mine cu cîte aproximativ 2 000 de salariațl fiecare. Dacă societatea sus-amintită va lua într-adevăr ființă, constituirea ei va fi urmată de o închidere fără precedent a minelor. 40 000 de mineri aruncați în stradă ? 40 000 de brațe de muncă într-o regiune care nu mai este capabilă să absoarbă nimic ?

Te și apucă groaza cînd te gîn- dești la noua societate. Ar trebui preferate mai degrabă soluții «interimare».Deocamdată Ruhrul rămîne așa cum a fost. O regiune a «schimburilor suspendate», a permanente crize mici cu care te poți obișnui. Dar unde și cînd se termină mica criză și de la ce punct vom fi nevoiți s-o denumim criză «mare» sau chiar «fățișă» ?“.
Situației din Ruhr i-au fost 

consacrate și discuțiile care s-au 
dus la o masă rotundă, orga
nizată recent în localitatea Wanne- 
Eickel, cu participarea reprezentan
ților sindicatelor, ai organizațiilor 
patronatului și altor organizații. Din 
relatările săptăminalului „DIE AN- 
DERE ZEITUNG" despre aceste dis
cuții extragem :„Grijile oamenilor muncii din regiunea Ruhr sînt mai mari decît în alte regiuni industriale din Republica Federală — scrie săptămînalul. Criza cărbunelui, fenomenele de criză din industria otelului, textilă, a materialelor de construcții, Îd navigația fluvială, stagnarea din industria construcțiilor și din diferitele ramuri ale industriei metalurgiei prelucrătoare determină o atmosferă crescîndă. de nesiguranță socială. Orașele și comunele stau în fața unor probleme care par a- proape de nerezolvat.Numărul șomerilor — este vorba în primul rînd de muncitori și salariați mai în vîrstă — crește în același ritm tn care descrește numărul locurilor libere anunțate la oficiile de muncă. în ultimii ani au dispărut 195 000 de locuri de muncă. După cum afirmă ministrul economiei din landul Renania de nord- Westfalia. Kienbaum, au fost create 215 000 noi locuri de muncă. S-ar putea ca cifra să corespundă realității, dar noile locuri de muncă au apărut, mai ales, în domeniul prestărilor de servicii, transporturilor etc. în realitate, există totuși un deficit de 100 000 de locuri de muncă în industrie. Prof. Hans-Karl Schneider, de la Universitatea din MOnster, a declarat i «Locurile de muncă nou create nu constituie o compensație pentru locurile de muncă pierdute în industrie».Cărbunele și otelul, care au constituit din totdeauna baza economică a regiunii Ruhr, s-au dovedit a nu fi rezistente la criză. Numai 18 la sută din totalul celor ocupați lucrează în industrii care au șanse de dezvoltare, ca prelucrarea uleiurilor minerale, industria chimică, constructoare de autovehicule, de mecanică fină etc. 17 la sută din salariați lucrează în industrii cu șanse medii de dezvoltare. Printre acestea se numără i industria hîrtiei, sticlei, laminoare, de prelucrare a metalelor. în schimb, 65 Ia sută din totalul celor ocupați lucrează în Industrii care se află «pe o creangă care se apleacă» — după cum s-a exprimat prof. dr. Halsten- berg. Printre acestea se numără, în primul rînd, Industria carboniferă și a oțelului".

REZULTATE TEHNICE

SPANIOLII NU MAI VOR
UN NOU PALOMARES!

(Urmare din pag. I)

RAPID-STEAUA 3—0 (1—0) A mar
cat î Ion Ionescu (min. 7, 47 și 83).

DINAMO BUCUREȘTI-PROGRESUL 
2—0 (2—0). Au marcat : Oct. Po
pescu (min. 7) și Haidu (min. 17).

ȘTIINȚA CRAIOVA-PETROLUL 1—0 
(0—0). A marcat Oblemenco 
(min. 60).

DINAMO PITEȘTl-STEAGUL ROȘU 
4—3 (2—1), Au marcat : Dobrin (min. 
30 și 54), Eftimie (min. 41) și Naghi 
(min. 60) pentru învingători ; Alecu 
(min. 43), Gyorfi (min. 57) și Ivănces- 
cu (min. 85) pentru învinși.

C.S.M.S.-FARUL 3—1 (2—0). Au
marcat Stoicescu (min. 25), Cuperman 
(min. 29) și Lupulescu (min. 73) pen
tru învingători ; Manolache (min. 54) 
pentru învinși.

UNIVERSITATEA-JIUL 2—2 (0—1). 
Au marcat : Ivansuc (min. 70) și Adam 
— din 11 m (min. 78) pentru gazde ; 
Peronescu (min. 43) și Ionescu (min. 
73) pentru oaspeți.

U.T.A.-POLITEHNICA 5—2 (4—0). 
Au marcat : Schiopu (min. 5 și 56), 
Tr. Popescu (min. 9 și 44) șl Axente

ETAPA VIITOARE
(sîmbătă, 12 noiembrie)

(min. 12) pentru U.T.A.; Mihăilă — |
din 11 m (min. 62) și Pop
86) pentru Politehnica.

CLASAMENTUL

anică (min. §

1

Știinfa Craiova 11 7 1 3 16—15 15 |
Rapid 11 5 3 3 20—10 13 !
Dinamo Buc. 11 6 1 4 21—15 13 B
Progresul 11 5 3 3 12—10 13 I
Petrolul 10 5 2 3 12— 9 12 |
Farul 10 4 4 2 15—13 12 ■Dinamo Pitești 11 6 0 5 17—16 12 1
U.T.A. 11 3 5 3 13—13 11 |
Jiul 11 4 2 5 22—16 10 .
Steaua 11 4 2 5 17—13 10 0
C.S.M.S. 11 3 3 5 14—25 9 0
Politehnica 11 2 4 5 13—19 8 „
Universitatea 11 2 3 6 7—14
Steagul roșu 11 2 3 6 12—23 7 a

Progresul-Steagul roșu ; Dinamo 
București-Jiul ; Farul-Știința Craiova ; 
Politehnica-Rapid ; Dinamo Pitești- 
U.T.A. ; C.S.M.S.-Universitatea ; Petro- 
lul-Steaua.

Dar, mai mult decît viafa sa
tului, mă interesează soarta 
jării mele, a Spaniei ți, sin
cer vorbind, și a mea.

Dacă o explozie datorată 
unui singur accident ar face 
să explodeze doar unul din 
sutele de proiectile atomice 
americane stocate la Rota, 
atunci satul meu, orașul 
Cadiz și poate o bună par
te din Andaluzia ar dispa
re... Iar restul ar fi desigur 
nimicit de exploziile succe
sive de la alte baze milita
re : ca cea de la Moron de 
lîngă Sevilla, la 125 de km 
de Rota, sau cea de la ae
roportul San Pablo de lîn
gă Sevilla, folosită în parte 
de americani, sau de la ba
za din Cartagena, o altă 
Rota, unde staționează un 
număr de submarine ato
mice cu rachete „Polaris", 
ce brăzdează Mediterana... 
Să mai amintesc oare de 
baza de la Zaragoza, sau 
de portul Barcelona, extins 
pentru navele flotei a șa
sea a S.U.A. ? Aș putea a- 
minti și de altele, dar mă 
rezum la uriașa bază ce se 
construiește la Robledo de 
Chavela lîngă Madrid. Se 
spune că și vest-germann 
ar avea două baze în Spa
nia. Apoi baza în Ma
jorca, baza în Canare.

O adevărată bazomanîe 
care ia amploare cu toată 
împotrivirea poporului spa
niol. Porturiie Spaniei sînt 
azi în slujba străinilor. Și ne 
întrebăm mulfi spanioli s cu 
ce pref a cumpărat guver
nul nostru dreptul de a ne 
tîrî pe to|i într-un eventua1 
război, împotriva voinței 
noastre ? Și de ce oare tre
buie să plătim și noi, spa
niolii, pentru aceste baze 
închiriate de americani, 
baze ce se înmulțesc 
și se lărgesc anual ? Căci 
americanii au cumpărat 
cu dolari nu numai drep
tul de a zbura peste 
capetele noastre cu avioa
ne încărcate cu bombe ato
mice și rachete, dar și de a 
naviga pe lîngă coastele 
Spaniei cu fot soiul de ma
teriale, inclusiv rachete, chi
purile pentru a face „cer
cetări în adîncime", fie 
pentru a „explora petrol* 
sau pentru a depista „sub
marine necunoscute’, îm- 
piedicînd practic pescuiful 
în împrejurimi. Dar ei au 
început să cumpere și in
dependenta noastră econo
mică. Incepînd de la micile 
afaceri și pînă la construc
țiile de mine, în toate ac
țiunile americanii au șl el 
partea lor.

Desigur, vorbind despre 
drama de la Rota, nu pot

uita tragedia de la Palo
mares. Cu cîteva săptămîni 
în urmă am primit o scri
soare de la un cunoscut — 
un învățător din această lo
calitate. Aflu că țăranii de 
aci se plîng că nu au fost 
încă despăgubiți cum tre
buie. Uni' dintre ei ar suferi 
de „boli necunoscute", la 
cinc; luni după cele în- 
tîmplate buletinele de 
analiză a sîngelui sînt 
alarmante. Poate că nici 
nu știu că au mala
dia atomică 1 Unii sînt puși 
pe gînduri văzînd că tot li 
se fac analize medicale, dar 
că nu primesc niciodată re
zultatul. învățătorul din Pa
lomares își amintește bine 
de o coloană înaltă de fum 
după ce avionul american 
a scăpat bombele atomice. 
Tot țăranii spanioli au tost 
cel care au trebuit să ridi
ce deșeurile contaminate, în 
timp ce americanii se mul
țumeau doar să le măsoare 
gradul de radioactivitate.

Cert este că, mai ales du
pă avertismentul serios de 
la Palomares, poporul spa
niol nu «rea baze militare 
străine pe pămîntul său. El 
vrea ca bazele americane să 
fie evacuate din Spania. Au 
fost manitestafi' contra a- 
cestor baze și vor ma* fi ți 
altele deoarece starea de 
spirit antiamericană crește,

la amploare. Evacuarea ba
zelor străine o cer intelec
tualii, membrii sindicatelor 
muncitorești. țărani' care 
jinduiesc după reforma a- 
grară, o parte din clase'e 
mijlocii, unii membri ai cle
rului, ai falangei de stînga, 
ostilă politicii lui Franco. 
Chiar ți unii militari cer ple
carea acestor baze străine.

Cum pot oare accepta 
spaniolii; care sînt firi atît 
de independente ți de mîn- 
dre, pe militarii americani 
ce-ți îpehipuie că totul se 
poate cumpăra cu dolari, 
chiar și independenta, ca
re ne ameninfă pacea în 
orice clipă cu zborurile a- 
vioanelor lor atomice și se 
comportă ca stăpîni în casa 
altora ? Eu nu am nimic 
contra poporului american, 
dar sînt contra bazelor mi
litare ale S.U.A.

Vrem să fim liberi șl sfă- 
pîn: la noi, independenți și 
suverani, să trăim în pace 
cu celelalte popoare ale 
Europei. Dai pentru aceas
ta trebuie, în primul rînd. ca 
bazele militare americane 
să fie evacuate de la no> și 
de oriunde s-a> afla. Nu 
vrem să avem un al doi
lea Palomares. Popoarele 
tuturor țărilor trebuie să-și 
hotărască singure soarta. 
Spaniolii au și ei acest 
drept sacru.
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Să înceteze agresiunea 
S. U. A. in Vietnam!

Cetățeni ai Stockholm-ului pro
testează împotrivă războiului 

dus de S.U.A. în Vietnam

încălcare grosolană 

a dreptului internațional 

® „Războiul dus de S.U.A. în 
Asia de sud-est constituie o în
călcare grosolană ți nejustiticată 
a Cartei O.N.U. ți a normelor 
dreptului international" — a- 
ceasfa este concluzia la care au 
ajuns 20' de juriști de renume 
din Anglia în urma unei analize 
a politicii S.U.A. în Asia de sud- 
est. Rezultatele acestui „rechizi
toriu" au fost comunicate la o 
conferinfă de presă, organizată 
de Consiliu: britanic pentru apă
rarea păcii în Vietnam. Cu acest 
prilej, lordul Brockway, conducă
torul organizației, a anunfaf că 
Consiliul britanic pentru apărarea 
păcii în Vietnam intenționează 
să organizeze o comisie juridică 
internațională care să dovedeas
că caracterul ilicit al acțiunilor 
S.U.A. fa{ă de poporul vietna
mez. De pe acum au fost trimise 
invitafii unor cunoscufi juriști 
din S.U.A., Franța, țările scandi
nave în vederea participării la 
această comisie.

Acțiuni tot mai „oribile11

© La Paris a fost dată publi
cității o declarație cu privire la 
războiul din Vietnam, semnată 
de numeroși profesori universi
tari din Japonia, S.U.A., Franfa, 
Anglia, Canada și alte țări ale 
lumii. Declarația exprimă protes
tul semnatarilor împotriva acțiu
nilor agresive ale S.U.A. în Viet
nam care, după cum se sub
liniază în document, „devin pe 
zi ce trece tot mai oribile".

O tactică de exterminare

• „Trupele americane desfă
șoară în Vietnamul de sud un 
război de exterminare ale cărui 
victime sînt femei, copii și bă- 
trîni" — scrie ziarul „STUTT- 
GARTER ZEITUNG", într-un arti
col transmis de corespondentul 
său la Saigon. „In cursul opera
țiunilor militare din Vietnamul 
de sud americanii adoptă a- 
ceeași tactică care, la timpul 
său, era aplicată în vederea 
exterminării populației indigene 
din diferitele regiuni ale S.U.A.".

Rezultatul alegerilor care au avut loc marți în Statele Unite pentru desemnarea a 435 de membri ai Camerei Reprezentanților, a 35 senatori și tot atîția guvernatori confirmă, în mare măsură, pronosticurile.Era prevăzut ca partid.ul 
democrat să înregistreze un regres față de alegerile prezidențiale din 1964, ' dar marja „de uzură" presupusă a fost depășită. Democrații au pierdut:

— în Camera Reprezen
tanților: 50 de locuri (date nedefinitive)

— în Senat: 3 locuri
— posturi de guvernator : 9 posturi.Majoritatea comentatorilor sînt de acord să califice rezultatul ca- o „înfrângere" peste așteptări pentru partidul democrat. Este a- devărat că el- va continua să dețină o majoritate parlamentară, dar-această .majoritate încetează să mai fie confortabilă. Dat fiind că în diferite ocazii, mai a- les în probleme cu caracter social, o serie de de- putați democrati votează alături de republicani, se deschide perspectiva ca în cadrul celui de-al 90-lea Congres unele proiecte legislative ale Administrației să fie periclitate.
Republicanii și-au consolidat pozițiile, ceea ce constituie un reviriment sensibil față de înfrîngerea dezastruoasă înregistrată în 1964.în aprecierea semnificației acestor rezultate se cer luate în considerare o se

Pentru relații pașnice 
intre state Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 

a Partidului Muncii din Albania
DUPĂ VIZITA LUI PAUL MARTIN LA VARȘOVIA

„CORPUL PĂCh“
expulzat din Guineea

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — în comunicatul cu privire la vizita pe care ministrul afacerilor externe,al Canadei, Paul Martin, a făcut-p în Polonia, la invitația ministrului de externe polonez, Adam Rapacki, se arată că cei doi miniștri .au făcut un larg schimb de păreri. în legătură cu cele mai importante probleme internaționale și relațiile polono-canadiene. Ei și-au exprimat neliniștea față de evoluția conflictului din Vietnam și și-au expus pozițiile în această problemă.Părțile și-au exprimat convingerea că este necesară realizarea unoi' acorduri parțiale care ar contribui la îmbunătățirea situației internaționale și ar asigura progresul în domeniul dezarmării generale și totale. Ele au subliniat importanța eforturilor urmărind stabilizarea și securitatea în Europa.Cei doi miniștri au subliniat im-

portanța principiilor relațiilor pașnice între state și acțiunilor în vederea slăbirii încordării internaționale. Ei au considerat necesar să se acorde ajutor țărilor în Curs de dezvoltare în eforturile lor de a-și îmbunătăți condițiile de trai.Părțile au constatat că relațiile polono-canadiene șe dezvoltă cu succes, că în ultimii ani legăturile comerciale s-au extins și există posibilități în vederea dezvoltării lor în continuare.Rapacki a acceptat invitația lui Paul Martin de a vizita Canada.
■A-MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 noiembrie a sosit la Moscova Paul Martin, ministrul afacerilor externe al Canadei, care, la invitația lui Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., va face o vizită oficială de cîteva zile în Uniunea Sovietică.

TIRANA 9 (Agerpres). — La 8 noiembrie, în Piața Scanderbeg din Tirana, a avut loc un miting cu prilejul celei de-a -25-a aniversări a creării Partidului Muncii din Albania.La miting au participat conducătorii Partidului Muncii din Albania. A luat parte, de asemenea, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, care a participat

la lucrările Congresului al V-lea ăl Partidului Muncii din Albania.Despre a 25-a aniversare a creării partidului a vorbit Enver Hodja.Seara, C.C. al Partidului Muncii din Albania a oferit o recepție cu prilejul încheierii lucrărilor Congresului al V-lea și al celei de-a 25-a aniversări a creării Partidului Muncii din Albania.

Cei 64 de membri ai 
„corpului păcii" ame
rican, instala^ în 26 de 
sate și orașe guineeze, 
au fost invitați marți 
seara să părăsească 
țara. La Washington, 
vestea a produs „sur
priză". Se considera, 
poate, că cele 70 
de milioane de dolari, 
acordate Guineei din 
1962 încoace, vor face 
ca la Conakry să se 
treacă cu vederea ac
țiunile C.I.A., mare 
maestră în intrigi și în 
intervenții în treburile 
interne ale țărilor a- 
fricane. După cum a 
declarat ministrul de 
externe guineez, Louis 
Lansana Beavogin, 
C.I.A. a pus la cale 
„escala tehnică" de la 
Accra a avionului Pan 
American ce transporta 
spre Addis Abeba de
legația guineeză la con
ferința O.U.A. După 
cum se știe, delegația 
arestată de poliția de

la Accra, sub pretextul 
„deținerii" în Guineea 
a unor cetățeni ghanezi, 
a fost eliberată numai 
după numeroase cereri 
ale participanților la 
reuniunea la nivel înalt 
din capitala Etiopiei. 
Ministrul de externe 
congolez, Bomboko, 
membru al „misiunii de 
pace" a O.U.A., insti
tuită pentru a clarifica 
conflictul dintre cele 
două țări africa
ne, a declarat la îna
poierea lui la Addis 
Abeba că nici unul din 
cei 82 de ghanezi care 
trăiesc în Guineea, 
după lovitura de stat 
de la Accra, nu au fost 
reținuți de autoritățile 
guineeze.

Din aceste amănun
te reiese că incidentul 
dintre Ghana și Gui
neea este rezultatul in
trigilor puse la cale de 
S.U.A., care urmăreau 
să provoace noi disen
siuni între țările afri

cane. O Africă unită 
și antiimperialistă nu 
convine cîtuși de puțin 
Washingtonului.

Relațiile dintre Gui
neea și S.U.A. s-au în
răutățit simțitor în ul
tima săptămînă ca ur
mare a sus-amintitelor 
acțiuni ale C.I.A. Wa
shingtonul a amenințat 
guvernul de la Cona
kry cu sistarea ajutoru
lui american, în scopul 
de a-1 forța să renunțe 
la denunțarea planuri
lor americane îndrepta
te împotriva intereselor 
țărilor africane. Drept 
răspuns, în capitala 
Guineei, ca și în alte 
orașe din țară, au avut 
loc numeroase demons
trații ale populației care 
scanda : „l’ătikbi, afară 
din Africa !“. O cerere 
care se face tot mai 
mult auzită nu numai 
la Conakry, ci și în alte 
capitale africane.

A. BUMBAC

A fost dată publicității o 
broșură intitulată „Angola 
luptătoare”, editată de Mișcarea 
populară pentru eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), în care 
se prezintă succesele obți
nute de patrioții angolezi în 
cursul anului 1966. Din ianua
rie pînă în prezent — se arată 
în broșură — partizanii angolezi 
au scos din luptă peste 950 de 
soldați și ofițeri portughezi, 
morți și răniți. Patrioții au dis
trus peste 30 de poduri și 20 
de mașini militare ale colonia
liștilor.

Forțele patriotice angoleze își 
intensifică acțiunile de luptă și 
pe cel de-al doilea front, des
chis in luna mai a.c., în răsări
tul țării. Intărindu-și continuu 
pozițiile, luptătorii Mișcării 
populare pentru eliberarea An
golei obțin noi victorii în lupta 
pentru eliberarea țării.'

încheierea lucrărilor 
conferinței
de la Addis AbebaADDIS ABEBA. — La Casa A- fricii din capitala Etiopiei au luat sfîrșit miercuri seara lucrările conferinței șefilor de state și guverne ale țărilor membre ale Organizației Unității Africane (O.U.A.).Printre principalele rezoluții a- doptate de sesiune se numără cea privind situația din Rhodesia, cea

in problema apartheidului și discriminării rasiale, rezoluția privind sprijinirea luptei de eliberare a populației din Africa de sud- vest, cea privind sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor din coloniile portugheze și spaniole din Africa. Participants au discutat, de asemenea, activitatea Comite-

tipui de eliberare, adoptînd o rezoluție privind menținerea în continuare a acestui organism și subliniind că „lupta împotriva imperialismului și pentru libertatea continentului african constituie u- nul din principalele teluri ale O.U.A.".Participanții la conferință au reafirmat poziția Africii independente în problema rhodesiană, in- vitînd guvernul britanic să folosească toate mijloacele posibile pentru înlăturarea regimului minoritar rasist al lui Ian Smith și s-au pronunțat în favoarea unor sancțiuni economice obligatorii în conformitate cu prevederile Cartei O.N.U.

ARGENTINA

Profesorii 
pleacă de la 
catedre...

Evenimentele din viața uni
versitară a Argentinei, re
presiunile ce au urmat ma
nifestațiilor și grevelor stu
dențești n-au trecut fără 
urme. Cadrele universitare, 
printre care unele de faimă 
mondială, au părăsit țara sau 
au rămas fără catedră.

La Facultatea de științe a 
Universității din Buenos Aires, 
80 la sută din profesori și-au 
dat demisia, iar pe ansamblul 
universității — 1 200, adică mai 
mult de 30 la sută din cadrele 
didactice. Cinci rectori, în 
frunte cu cel al Universității 
din Buenos Aires, Hilario Fer
nandez Long, și șase decani au 
procedat la fel. O parte din 
cei demisionați exercită alte 
profesii; altora li s-au o- 
ferit catedre in Uruguay, 
Chile, Venezuela, S.U.A. sau 
în Europa. Au părăsit țara, 
de asemenea, grupuri întregi 
de cercetători științifici. După 
părerea experților, plecarea 
celor mai tinere și măi dina
mice cadre de specialiști a re
dus cu 60 la sută volumul lu
crărilor de cercetări științifice.

9 MOSCOVA 9 (Agerpres). — Postul central de televiziune din Moscova a realizat, în aceste zile, cîteva emisiuni la mare distanță cu ajutorul satelitului artificial al Pămîntu- lui „Molnia-1", lansat la 20 octombrie. Aceste emisiuni au oferit sutelor de mii de telespectatori din Extremul Orient posibilitatea să vizioneze manifestările de la Moscova consacrate zilei de 7 Noiembrie.
rie de elemente specifice. Mai întîi, faptul că în a- ceste alegeri, un factor decisiv îl constituie aranjamentele locale și regionale. Apoi, este vorba de efectele sistemului electoral bipar- tid, în legătură cu care ziarul francez „Combat" scria în preziua alegerilor : „O 
dată mai mult, sistemul 
«bipartid.» nu va oferi cetă
țenilor (ei înșiși nelămuriți) 
nici o posibilitate de alege
re reală, ci numai o înfrun
tare fntre clanuri rivale, 
ale căror idei și programe

S. U. A.
nu sînt bine de finite... nici 
opuse unele altora”.•Confuzia și deruta alegătorilor au determinat în bună măsură absenteismul (au votat circa 55 milioane față de 115 milioane de cetățeni cu drept de vot). în același timp, au favorizat o serie de rezultate semnificative.Astfel, în condițiile intensificării tendințelor rasiste în S.U.A. au fost a- leși mai ales în statele din sud candidați, fie democrati. fie republicani, care s-au prezentat ca rasiști inveterați. Astfel. în. Georgia a fost ales guvernator Lester Maddox (democrat), susținător acum doi ani al lui Goldwater și cunoscut doar prin aceea că a preferat să-și închidă restaurantul decît să permită ac

cesul negrilor. în Alabama, guvernatorul Wallace, rasist fanatic, nemaiavînd dreptul să candideze, și-a asigurat continuitatea prin alegerea în acest post a... soției sale. în schimb, în bătălia pentru postul de guvernator al statului California a fost învins candidatul democrat George Brown, apreciat ca mai liberal, și a câștigat Ronald Reagan, actor mediocru de la Hollywood, ex-liberal, susținător, al organizației profasciste ..John Birch

can). Totodată, au mai fost aleși alți doi Rockefelleri : fratele primului, Whin- throp, ca guvernator al statului Arkansas, din partea republicanilor, și nepotul lui, John, din partea democraților în parlamentul local din Virginia occidentală.După cum este știut, oficialitățile americane au pretins' cu anticipație că nu trebuie făcută vreo legătură între rezultatele actualei consultări electorale și politica Administrației în Vietnam. Este adevărat că
SEMNIFICAȚIA

7Society", considerat ca o stea în ascensiune în partidul republican. Este interesant că republicanii, pentru a atrage voturile negrilor — profund dezamăgiți de partidul la putere care în 1964 le promisese marea cu sarea — au considerat util să asigure alegerea unui senator de culoare în statul Massa- chussetts, Edward Brooke. Astfel, pentru prima oară după 95 de ani, va intra în Senat un negru. Dar. în cursul campaniei, expo- nenți ai populației de culoare au arătat că Brooke n-are de. fapt nimic comun cu interesele acestei populații.,în statul New York a fost reales că guvernator, pentru a treia oară, Nelson Rockefeller (republi

altele, deși a spus că vor mai fi trimiși încă în acest an 40 000 de militari în Vietnam, a anunțat totodată că numărul celor chemați sub drapel va începe să fie redus. Replicînd neîntîrziat,, liderul republican Nixon l-a acuzat pe McNamara de a se fi dedat la „o demagogie ieftină" și a afirmat că tuturor le este cunoscut că efectivele militare din Vietnam vor atinge, la anul, 500 000 de oameni. Dar, el nu a pledat pentru aducerea „băieților" acasă, ci pentru in

printr-un acord tacit între candidați! democrați și republicani, problema nr. 1 a națiunii americane a fost evitată pe cît posibil în timpul campaniei, fiind considerată de ambele partide ca „o sabie cu două tăișuri". Dar, sub presiunea forțelor care se pronunță pentru curmarea a- gresiunii, tactica „tăcerii" n-a putut fi aplicată pînă la sfîrșit. O „înfruntare" pe această temă a avut loc chiar în intervalul de 24 de ore dinaintea scrutinului. Chemat în Texas, unde se afla președintele, ministrul apărării, Robert McNamara, a ținut să facă ziariștilor o declarație în care) după cum a scris. „New York Times", fiecare să găsească ce vrea. între.

tensificarea „escaladării". Ceea ce a făcut ca același ziar american să scrie că din ambele declarații rezultă că „în realitate, războiul în Vietnam, mai amar și mai costisitor acum ca oricînd, nu ar putea decît să devină de aci înainte și mai amar, și mai costisitor".însuși acest efort de ultimă oră, care se adăugă la efortul propagandistic pe care l-a reprezentat conferința de la Manilla și voiajul președintelui Johnson în Extremul Orient, arată că actuala Administrație nu poate nbafe atenția americanilor de la cea mai arzătoare problemă națională. Astfel, în măsura în care un Scrutin:în Statele Unite reușește să exprime totuși o anumită stare de, spirit

I a maselor pierderile neaș
teptate suferite de partidul 
la putere în alegerile de 
marți reflectă, fără posibi
litate de tăgadă, nemulțu
mirea și opoziția crescîndă 
a poporului american față 
de politica de continuare a 
războiului aventurist din 
Vietnam, cerința unor mase 
tot mai largi de a se pune 
capăt acestei aventuri, care înghite tot mai multe vieți de tineri americani, atrage după sine inflație și impozite, contribuie la intensificarea tendințelor reacționare în viața publică americană, compromite prestigiul'țării pe arena internațională. în acest sens, ziarul „New York Times", subliniind că „națiunea a 
dat un avertisment" actualei Administrații, scrie: 
„Războiul din Vietnam a 
contribuit la acest rezultat. 
Numeroși alegători consi
deră că Administrația s-a 
aventurat prea mult în eiGXe 
tinderea războiului din * 
Vietnam...".în măsura în care s-a vorbit despre aceste alegeri ca despre o „repetiție generală" pentru viitoarele alegeri prezidențiale din 1968, întrebarea pe care o pun acum cei mai mulți comentatori este : vor ști oare factorii de răspundere din S.U.A. să tragă din acest scrutin lecția ce se impune de la sine, mergînd în în- tîmpinarea voinței de pace a popoarelor, inclusiv a unor pături largi ale poporului american?

I. FINTINARU

t-yț MOSCOVA. Nikolai Podgornii, 
președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S., a primit miercuri 
la Kremlin delegația Camerei Popu
lare a R.D.G. în frunte cu Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei 
Populare, care se aîlă într-o vizită în 
U.R.S.S.

RS3 CAIRO. La 9 noiembrie a sosit 
““ într-o vizită oficială de <5 zile în 
Republica Arabă Unită președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Antonin Novotny, cu soția. înaltul 
oaspete a fost întîmpinai de președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

E® VARȘOVIA. La 9 noiembrie, Ia 
Varșovia, s-a deschis sesiunea de 

toamnă a Seimului R. P. Polone. Se
siunea va dezbate proiectul de lege 
reieritor la planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a Poloniei 
pe anii 1966—1970, precum și proiec
tul de lege referitor la unificarea Mi
nisterului învățămîntului Superior cu 
cel al Învățămîntului. La lucrările se
siunii participă Wladyslaw Gomulka, 
Jozef Cyrankiewicz, Edward Ochab 
șl alți conducători de partid și de stat.

PRAGA. Au începui lucrările 
Congresului cooperativelor de 

producție, la care participă peste 580 
de delegați, reprezentînd pe cei 
140 000 de membri ai cooperativelor 
de producție din Cehoslovacia.

BSB BELGRAD. O delegație a Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia con

dusă de Veliko Vlahovici, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a sosii 
miercuri la Roma Ia invitația C.C. al 
P.C. Italian.

EpJ WASHINGTON. în capitala S.U.A. 
s-a deschis miercuri cea de-a

doua rundă a tratativelor tripartite
americano — anglo — vest-germane, 
consacrată examinării politicii milita
re a N.A.T.O. și, mai ales, mult con
troversatei probleme a compensațiilor 
financiare pe care Bonnul trebuie să 
le acorde S.U.A. și Angliei pentru 
întreținerea trupelor lor aflate pe te
ritoriul vest-german.

EJB PARIS. A fost semnat un acord 
““ cu privire la stabilirea unei linii 
directe de comunicații între Kremlin 
și Palatul Elysde. Asupra înființării a- 
cestei linii s-a convenit în cursul vi
zitei președintelui de Gaulle în Uniu
nea Sovietică în luna iunie a.c.

S3 BONN. Eugen Gerstennraier, pre- 
ședințele Bundestagului, unul din 

cei patru candidați propuși pentru 
succesiunea cancelarului Erhard, a re
nunțat să candideze Ia postul de can
celar al R.F.G. Gersteninaier a preci
zat că a luat această hotărîre pentru 
a înlesni votul de joi al grupului par
lamentar U.C.D. care trebuie să hotă
rască cine va succeda Iui Erhard.

PNOM PENH. Cu prilejul celei 
de-a 13-a aniversări a proclamă

rii independenței Cambodgiei, Ia 
Pnom Penh, în fața Monumentului 
Independenței, a avut Ioc miercuri o 
festivitate la care a asistat șeful sta
tului, prințul Norodom Sianuk și mii 
de locuitori ai capitalei. Unități mili
tare reprezentînd toate armele au de
filat in fața asistenței.

DELHI. Primul ministru al Indiei,
Indira Gandhi, a acceptai cererea 

de demisie a ministrului de interne, 
Gulzarilal Nanda. Demisia lui Nanda 
a intervenit în urma incidentelor vio
lente ce s-au produs luni la Delhi, în 
fața parlamentului, soldate cu 7 inor|l 
șl 200 de răniți. ____________

PARIS. Marți după-amiază a a- 
““ vut loc o reuniune a Consiliului 
teritoriilor de peste mări, prezidată de 
președintele Franței, de Gaulle. în 
cursul ședinței au fost discutate o se
rie de probleme privind organizarea 
referendumului populației din Somalia 
Franceză și definitivarea viitorului 
statut al populației din acest teritoriu.

KINSHASA. Președintele Mobutu 
a semnat un decret privind crea

rea unui Secretariat general pe Iîngă 
președintele republicii, anunță postul 
de radio Kinshasa. Noul organism 
este alcătuit din trei direcții gene
rale care vor coordona activitatea în 
diferitele sectoare ale vieții economi
ce și administrative ale țării.

Curtea cu jurați din Viena pronunță verdictul împotriva criminalilor na
ziști, frații Johann și Wilhelm Mauer, care s-au făcut vinovafi de uciderea 
a mii de persoane în lagărele de concentrare fasciste. Wilhelm Mauer 

a fost condamnat la 12 ani, iar Johann Mauer la 8 ani închisoare.

Comitetului nr. 4 al Adunării Generale s-au perindat petiționari din Aden și Federația Arabiei de sud. Unii au venit din exilul impus de autoritățile coloniale, alții chiar de la Aden. Abdul Mac- kawee reprezintă Frontul pentru eliberarea sudului ocupat al Yemenului. El a fost prim-ministru al Adenului. Ca prim-ministru el n-a funcționat însă decît cîteva luni deoarece, pronunțîndu-se pentru independența țării sale, afost destituit în mod arbitrar.Ca să nu fie arestat, a ple-cat în exil. Ahmad Abdu-lah el Fadhli, reprezentantulFrontului pentru eliberarea sudului Arabiei, a fost sultan în Fad- hli. în timpul conferinței de la Londra din mai 1964 a răspuns negativ la întrebarea dacă acceptă existenta bazei militare din
Aden și după acordarea independenței. Ca urmare, autoritățile coloniale l-au înlăturat.Declarațiile petiționarilor au permis auditoriului să-și facă o imagine mai completă asupra situației grave din sudul Arabiei. „Federația" Arabiei de sud — a declarat S. A. Alhabshi, lider al mișcării de eliberare din acest teritoriu — nu este altceva decît o falsă confederație a șase teritorii distincte, aflate sub controlul absolut al Marii Britanii. Aici nu există legi și judecători. Drepturile omului sînt cu totul ignorate. Sultanii au pe teritoriul lor puteri absolute".Petiționarii au dezvăluit metodele de inchiziție practicate pentru înăbușirea luptei de eliberare națională. „Autoritățile coloniale, a declarat Abdul Macka- wee, recurg la arestări arbitrare, deportări în masă și bombardamente de represalii".în cursul discuțiilor din Comitetul nr. 4, o atenție deosebită a fost acordată „rezervelor" formulate de guvernul englez în scrisoarea adresată secretarului general al O.N.U. asupra problemei acordării independenței acestor teritorii. După cum au arătat reprezentanții mișcării de eliberare din sudul Arabiei, prin expunerea acestor „rezerve", promisiunea autorităților coloniale de a acorda independența în 1968 nu reprezintă altceva decît un subterfugiu. „în realitate — au subliniat ei — se urmărește să se a- corde o pseudo-independență. Puterea pe teritoriul nostru va fi încredințată sultanilor și șeicilor, cu care să se trateze peste capul poporului". Cu alte cuvinte, guvernul britanic cere ca în virtutea acestor „rezerve" misiunea O.N.U. care va fi trimisă în sudul Arabiei să coopereze cu regimul impus și să recunoască tratatele militare și de altă natură încheiate cu guvernele fantomă. Aceasta ar însemna prelungirea într-o formă deghizată a dominației coloniale și a statutului bazei militare din Aden".

N. PLOPEANU
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