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DINAMICA
PRODUCTIVITĂȚII

Ing. Leonard STOIAN 
«ecretar al Comitetului regional 

Galați al P.C.R. MUNCII

PONDERE SPORITĂ PRIMIREA DE CĂTRE

ZOOTEHNIEICa urmare a procesului de intensificare și dezvoltare multilaterală a agriculturii, producția globală din ramura creșterii animalelor a sporit continuu.Dezvoltarea zootehniei, îmbinată armonios cu celelalte ramuri ale producției agricole, reprezintă o caracteristică a unei agriculturi avansate, de mare productivitate. Ea asigură totodată premisele necesare pentru obținerea de venituri bănești mai mari la suta de hectare și mai uniform repartizate în cursul anului. Pe baza unor studii s-a ajuns la concluzia că în acele cooperative agricole care au o densitate de peste 50 unități vită mare la suta de hectare se realizează încasări bănești mai ridicate cu circa 80 la sută față de cele care au pînă Ia 35 unități vită mare. Retribuirea muncii cooperatorilor este superioară în cooperativele cu densitate mare a animalelor. Numărul mediu de zile-muncă pe cooperator este mai mare cu circa 60 la sută, iar cîști- gul mediu al cooperatorilor — superior cu peste 80 la sută în unitățile cu densitate ridicată de animale.în cadrul multor cooperative a- gircole, creșterea ponderii zootehniei s-a concretizat, în final, prin obținerea unor încasări bănești sporite. Cooperativa agricolă din Ghimbav, regiunea Brașov, a încasat anul trecut 1 762 000 lei din creșterea animalelor, iar din cel 28 lei cît reprezintă partea bănească a valorii zilei-muncă, 14,70 lei provin din zootehnie. La Movileni- Iași, la fiecare zi-muncă revin din zootehnie 18,70 lei.Ca urmare a dezvoltării creșterii animalelor s-au produs modificări în folosirea forței de muncă din a- gricultură. Este semnificativ faptul că în cooperativele agricole din regiunile cu o densitate mai mare a animalelor la suta de hectare consumul de forță de muncă este cu mul'' peste media pe total cooperative. în 1965, în ramura creșterii animalelor din cooperativele agricole s-a consumat 17,9 la sută din forța de muncă totală utilizată în agricultură. în regiunea Dobrogea acest raport a fost de 29,7 la sută, în Banat 26,4 la sută, iar în Brașov 26 la sută. Cu toate aceste rezultate, producția animală are încă o pondere necorespunzătoare. La Congresul al IX-lea al P.C.R. s-a arătat că trebuie să concentrăm eforturile pentru dezvoltarea zootehniei, ridicarea ponderii a- cestei ramuri în ansamblul producției și veniturilor din agricultură.

Ing. Nicolae BARBU 
vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

prezent. Această pondere tinde sporească și mai mult. în a-însă cest sens, trebuie să ne referim și

la posibilitățile pe care această ramură a agriculturii le are în ce privește înnobilarea produselor agricole, prin transformarea substanțelor vegetale în produse de origine animală superioare ca alimente pentru populație. în plus, creșterea animalelor permite valorificarea unor subproduse ale a- griculturii, care, luate ca atare, nu-și găsesc nici o valoare în hrana oamenilor sau ca materie primă pentru industrie.Printre căile indicate de Congre-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A AMBASADORULUI R. P. ALBANIA

Miercuri, 8 iunie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență de prezentare pe Josif Pogace, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Albania la București.
La primire a participat Vlad Va- sile, membru supleant al C.C. al P.C.R., șeful Secției Relațiilor Externe a C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească. (Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)

Liceele de specialitate

în acest an, primul din cincinal, productivitatea muncii pe ansamblul industriei regiunii Galați va trebui că crească cu 9,6 la sută față de anul trecut. Ce arată bilanțul primelor luni ale anului ? Sarcina de creștere a productivității muncii a fost îndeplinită în trimestrul I în proporție de 102,6 la sută, ob- ținîndu-se, pe această cale, 72,6 la sută din sporul producției globale. Din cele 49 de unități industriale existente în regiune, 46 și-au realizat și depășit acest indicator esențial al planului.Evident, succesele obținute în domeniul creșterii continue a productivității muncii sînt rezultatul 
promovării consecvente și utilizării 
cu maximum de eficiență a tehnicii 
noi. întreprinderile din regiunea noastră au fost înzestrate cu numeroase mașini și utilaje moderne, de mare randament. în ele, statul a investit fonduri importante. De aceea majoritatea colectivelor din regiune au privit cu răspunderea cuvenită necesitatea de a obține cu ajutorul acestor mijloace tehnice o productivitate sporită, produse de bună calitate. Orga- nizînd temeinic producția, aplicînd o serie de măsuri bine gîndite, de mare eficiență, conducerile multor întreprinderi au asigurat realizarea unor indici înalți de u- tilizare a mașinilor și agregatelor. La uzina „Laminorul"- Brăila, de exemplu, datorită reducerii opririlor planificate șl programării profilelor în cantități optime și într-o succesiune corespunzătoare, indicii de utilizare au fost depășiți cu 1,2 la sută. La Șantierul naval din Galați, productivitatea muncii planificată a fost îndeplinită în proporție de 104,4 la sută. Aici s-a mecanizat și automatizat procesul de transport, trasare și debitare a tablelor.La baza creșterii productivității muncii stau, după cum se știe, și 
tehnologiile de fabricație moderne. Aceste tehnologii au cunoscut în întreprinderile gălățene o largă Șantierul naval introdus procedeul

administrativă și comitetul de partid în stabilirea unor măsuri concrete privind perfecționarea organizării producției și a muncii. Este de datoria colectivului de la „Progresul" să se integreze cît mai repede în ritmul trepidant ce caracterizează industria noastră, să-și potrivească din mers pasul cu întreprinderile fruntașe din regiune.
Organizarea științifică a produc

ției constituie un obiectiv de prim 
ordin al activității îndreptate spre 
sporirea productivității muncii. în acest sens sînt edificatoare rezultatele obținute de colectivele întreprinderii de prefabricate din beton și Uzinei mecanice Galați. Chiar și în aceste întreprinderi — nemaivorbind de cele care dau semne de rămînere în urmă și în care producția nu se desfășoară ritmic — trebuie să se ia continuu măsuri în vederea programării raționale a producției, lansării ritmice în fabricație a comenzilor, a- provizionării cu S.D.V.-uri. Toate acestea în scopul asigurării unei cadențe susținute în îndeplinirea sarcinilor de plan. De asemenea, se impune a fi folosit mai productiv și timpul de lucru. Indicele 
de utilizare a fondului de timp

Considerații pe marginea 
rezultatelor obținute în 
acest an de întreprinderile 
din regiunea Galați

maxim disponibil trebuie să creas
că. Colectivele unităților industriale au îndatorirea să nu mai permită irosirea printre degete a timpului, absențele nemotivate, învoirile nejustificate, încălcarea disciplinei de producție.Sporirea productivității muncii, în special, și ridicarea nivelului activității economice, în ansamblu, presupun perfecționarea continuă 
a metodelor de conducere a între
prinderilor. Munca de conducere a activității economice este, prin natura ei, o muncă științifică, bazată pe calcule, pe elemente de analiză. Majoritatea conducerilor de fa-

★Necesitatea creșterii ponderii ramurii zootehnice în ansamblul producției agricole derivă din cerințele bunei aprovizionări a populației care are nevoie, între altele, de cantități sporite de produse a- nimale. Ponderea caloriilor de origine animală în hrana populației a crescut de la 15 la sută, cît era în anul 1938, la peste 23 la sută

Instalația de televiziune indus
trială, introdusă in secția de fa
bricare a monoblocurilor și 
cutiilor de ebonită pentru acu
mulatori de la Combinatul de 
cauciuc Jilava, asigură coor
donarea și controlul întregului 

proces tehnologic
Foto : M. Andreescu

Stabilind coordonatele principale ale mersului nostru înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, Congresul al IX-lea al P.C.R. a fundamentat cu claritate și perspectivele dezvoltării și perfecționării în continuare a învățămîntu- lui de toate gradele. Școlii, ca principal izvor de cultură și factor de civilizație, îi revine importanta îndatorire de a contribui la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a cunoștințelor de cultură generală, științifice și tehnice ale tuturor cetățenilor patriei. Cu grijă deosebită pentru formarea cadrelor necesare e- conomiei și culturii socialiste în
O lume nouă nu se poa

te înfăptui prin improviza
ție, printr-o generație spon
tană, fără legătură cu stră
daniile, cu realizările și 
perfecționările înaintașilor, 
așa după cum ramurile u- 
nui pom nu pot înflori, nu 
pot rodi, dacă nu sînt spri
jinite de echivalentele lor 
subterane, care susțin trun
chiul arborelui și le trimit, 
prin nervurile de sub 
scoarță, seva hrănitoare. 
Încercările izolate, fără le- 

sînt 
de 
de

CINE ARE CEVA
NOU DE SPUS...

gătură cu pămîntul, 
ceea ce e vîscul față 
fruct și funigelul față 
floare.

Sînt unii literatori, 
tiști plastici, muzicieni, 
teți care, în goana 
originalitate cu orice preț, 
încalcă reguli firești de in
spirație sănătoasă, norma
lă, de compoziție și de ar
monie, în cadrul cărora 
oricine are de spus ceva 
nou poate să-și aducă în 
voie pecetea personalității, 
lumina minții, vibrația 
flefească.

Un articol pe care 
publicat acum cîteva 
tămîni despre poezia 
dernistă, de fapt o scurtă 
comunicare făcută la Aca
demie, a avut darul să su
pere pe cîțiva tineri con
frați, extrem de susceptibili 
și care, în prezumția lor ju
venilă, se 
personal. N-am avut 
n-am nici o intenție de 
lemică.

Eu scriu și gîndesc 
șaizeci de ani fără căutări 
de exofisme. în „Țara noa
stră’ din 1909 scriam : „I- 
mitînd pe Mallarme, unii

Victor EFTIMIU

ar- 
es- 

după

originali decît 
pe Bolintinea- 
esie. deci, ve-

se cred mal 
cei ce imită 
nu*. Disputa 
che de peste o jumătate 
de secol. Totdeauna s-au 
găsit „creatori* care au în
cercat să-și „depășească e- 
poca" împrumutînd forme 
superficiale, care începeau 
să se ofilească în străină
tate și cărora climatul

reprezentațiile de operă, 
iar în multe locuri de pe 
glob se semnalează spec
tacole agonizante.

în pictură, silueta unei 
lămpi cu petrol, așezată 
lingă o tobă și un scaun 
țuguiat, e numită uneori 
„Fecioară îngîndurată*, 
un bibelou cu motive 
șerpi încolăciți vrea să

iar 
de 
re-

credeau vizați
Și 

po-

de

nostru nu le pria. Dimpo
trivă, opere ale clasicilor 
noștri, Eminescu, Macedon- 
ski, Duiliu Zamfirescu sînt 
valabile și azi, în vreme 
ce „modernismele”, prac
ticate de-a lungul deceni
ilor următoare, par cumplit 
de demodate. Tot așa 
„dodecafonismul" face în 
unele părți ale lumii rava
gii în muzică. Publicul o- 
coleșfe sălile de concert,

cu-prezinte „mustrarea de 
get". Și se mai miră „ge
nialii* autori că în fața o- 
perei lor epocale unii ce
tățeni își fac cruce I

în teatru, contemplăm 
decoruri cu uși „stilizate*, 
adică agățate în văzduh cu 
o frînghie, și care în de
corul următor înfățișează 
„butoiul danaidelor” ; iar 
alt poloboc fără doage e

împărat. Un S 
s i-au încă- a

I
mergem, I 
Mergem R
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curtea Iul Alb 1 
confrate căruia 
runțit tîmplele m-a în
trebat : „Unde mergem ?*.

Eu i-am răspuns cu se
ninătate :

— Acolo unde mergem, 
mergem bine I I' 
spre literatura și arta pe 
înțelesul tuturor.

Descurajați de 
(a generală, și cei 
că vor izbuti să 
îndepărtîndu-se de la 
le ei firești, vor sfîrși 
a se reîntoarce la o 
cu rădăcinile adînc îi 
te în tezaurul de gîndire 
și de simțire al țării lor, al 
umanității. Se vor întoarce 
la viața vie a realităților, 
la aspirațiile unanime, 
arfa exprimată cu mij 
simple, concise, sintetice, 
fără risipă de amănunte și 
digresiuni, fără gîndul as
cuns de a umili pe cititor, 
pe spectator, de a contra
ria marele public care, în 
fond, nu e alcătuit din 
obtuzi.

încă o dată, cine are ce
va nou de spus, un gînd 
îndrăzneț, o imagine 
pată, un sentiment 
și vibrant, îl poate expri
ma nesfînjenit, cu 
citate și onestitate, 
exhibiționism.

Sîntem recunoscători parti
dului pentru atitudinea pe 
care, 
tarului 
pentru 
izvorîtă 
solului 
pările epocii. < 
nea mulțimilor. din co
mandamentele supreme ale 
progresului.

indiferen- 
care 
facă

cred 
arfă 
căi-

prin cuvînful secre- 
general, a luat-o 

o artă sănătoasă, 
din profunzimile 

natal, din preocu- 
din vibrațiu- 

din

plin avînt, menite să asigure transpunerea în viață a planurilor de viitor în toate domeniile de activitate, partidul și guvernul au elaborat — pe baza Directivelor Congresului — măsuri cu privire la extinderea învățămîntului mediu de cultură generală și de specialitate, larga dezvoltare a învățămîn- tului profesional, perfecționarea învățămîntului superior, îndeosebi a celui tehnic și economic. în acest cadru se înscrie și recenta Hotă- rîre a C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la înființarea liceelor de specialitate.Potrivit acestei hotărîri, înce- pînd cu anul școlar 1966—1967 în cadrul învățămîntului mediu vor lua ființă noi forme de învățămînt— liceele de specialitate : industriale, agricole, economice și pedagogice. Preconizate ca forme de pregătire pentru producție și pentru viață a tinerilor absolvenți ai școlii generale, noile licee răspund unor cerințe actuale și de perspectivă în privința formării cadrelor medii necesare economiei și culturii. Ele deschid noi căi tineretului, realizării dorinței sale de calificare în domenii cît mai variate ale științei, tehnicii și culturii, de participare nemijlocită la înflorirea patriei.Pe baza recentei hotărîri se vor organiza licee cu profil industrial (construcții de mașini, metalurgie, energetică, chimie, economie forestieră, industrie alimentară etc.), a- gricol, economic, care să formeze cadre medii pentru diferite ramuri ale economiei. Actualele școli pedagogice se transformă în licee pedagogice avînd menirea de a pregăti învățători pentru școala generală. Alături de liceele pedagogice, se vor înființa și licee de alte specialități, pentru a se asigura satisfacerea mai largă a necesităților de cadre medii din domeniul social-cultural.Perioada de școlarizare a fost stabilită la 4 sau 5 ani (în funcție de specificul fiecărei școli) tocmai pentru a da posibilitate elevilor ca, pe lingă pregătirea de cultură generală, să-și însușească și temeinice cunoștințe profesionale. Pe timpul școlarizării, o parte însemnată a elevilor va primi burse, va avea la dispoziție ateliere de lucrări practice, cantine. După promovarea ultimului an de studii— la cursuri de zi, serale sau fără frecvență — și susținerea examenului de maturitate, absolvenții

liceelor de specialitate vor fi repartizați în producție prin grija ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat și a organizațiilor centrale cooperatiste, precum și a comitetelor executive ale sfaturilor populare în subordinea cărora se află liceele. Acei absolvenți care doresc să do- bîndească o calificare mai înaltă, au in continuare drumul deschis spre învățămîntul superior, pe

extindere. La din Galați s-a de trasaj foto optic. Ca urmare, cantitatea de manoperă s-a redus cu circa 60 la sută. Colectivul Combinatului de celuloză și hîrtie- Brăila a depășit productivitatea muncii planificată pe perioada la care ne referim cu 6,1. Am dat și acest exemplu, întrucît la baza obținerii sporului de productivitate au stat tot tehnologiile moderne aplicate în secțiile combinatului.Rezultatele amintite dovedesc că atunci cînd se acționează cu fermi
tate în vederea valorificării poten
țialului tehnic al întreprinderilor, 
cînd se fructifică marile rezerve 
interne ale producției, productivi
tatea muncii cunoaște o ascensiu
ne vie, dinamică. Aceasta nu înseamnă că s-au epuizat posibilitățile din unități. Iată cum stau lucrurile la uzina „Progresul“-Brăi- la. Aici sînt zile cînd o serie de mașini nu sînt folosite datorită, în special, organizării defectuoase a producției.Analizînd situația existentă în această întreprindere, comisia economică a comitetului regional de partid a ajutat conducerea tehnico-

(Continuare în pag. a III-a)

CORESPONDENȚĂ 
Dlfi LONDRA^

CAUZELE SI 
CONSECINȚELE
GREVEI
MARINARILOR
BRITANICI

(Continuare în pag. a IV-a)

G.A.S Borănești, regiunea Bucu
rești. Se controlează starea de 

vegetație a griuluiFlorica DINULESCU

La intrarea în docurile londo
neze ca și în multe porturi bri
tanice, pichetele de marinari 
stau de strajă, ca mărturie vie 
că acolo, la porțile mării, se dă 
o bătălie grea pentru cucerirea 
unor revendicări muncitorești. 
Se consumă a petra săptămînă 
și încă nu se poate întrevedea 
cînd se va termina greva. Aproa
pe 800 de vase zac imobilizate 
în dane și peste 22 000 de ma
rinari din flota comercială au 
încrucișat brațele.

In plină desfășurare, conflic
tul de muncă dintre marinari și 
patronii transporturilor maritime 
a devenit un factor dominant în 
viața economică a țării și, în a- 
celași timp, o sursă de contro
verse pe scena politică. Sînt 
examinate cauzele, analizate e- 
fectele și implicațiile. Mulți se 
întreabă dacă greva nu putea 
fi evitată și ce anume trebuia 
făcut în acest scop cu cîteva 
săpfămîni în urmă. Dar toate a- 
ceste căutări se întorc în mod 
inevitabil spre ceea ce unii eco
nomiști numesc acum generato
rul real al grevei — politica la
buristă a prețurilor și veniturilor.

Apărute încă în textul ultime
lor două manifeste electorale 
laburiste, principiile acestei po
litici urmăreau să introducă o 
nouă orientare în rezolvarea 
marilor dificultăți prin care trece 
economia britanică, lăsată ca 
moștenire de trecutele guverne 
conservatoare. Numai deficitul 
balanței de plăți externe se ri
dica în toamna anului 1964 ia 
aproape 800 milioane de lire 
sterline. Tn programul legislativ 
sînt prevăzute, ca un remediu, 
măsuri care să asigure menține
rea nivelului prețurilor la pro
dusele industriale și îndeosebi 
la mărfurile de larg consum, iar 
pe de altă parte îngrădirea ce
rerilor de majorare a salariilor. 
O lege care va introduce con
trolul preventiv al unor astfel de 
cereri se află pe agenda parla
mentului.

Liviu RODESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Cursa cu obstacole
• Peste 224 milioane tone de măr
furi transportate in doi ani • 0 pri
vire prin magaziile și rampele gărilor
• Cum se pot intinde 18 kilo
metri, devenind 136

Prin natura ei, marfa trebuie să circule neîntrerupt, cu viteza maximă posibilă. Fabricarea locomotivelor Diesel electrice, a vagoanelor de mare capacitate, a unui imens păienjeniș de noi linii ferate au tocmai acest scop : accelerarea vitezei de circulație a mărfii — element esențial în aprovizionarea întreprinderilor și șantierelor, în asigurarea cantităților necesare de bunuri destinate consumului. Din gări sînt pompate spre cele mai diverse localități cantități uriașe de tot felul de produse. Sînt trase la rampe, încărcate și trimise rapid în cursă mii de vagoane zilnic. Pe căile ferate, de exemplu, au fost transportate — în anii 1964—1965 — 224 459 000 tone de mărfuri.Așadar, marfa trebuie să ruleze viteză. Este înfăptuit în practică acest deziderat ? continuu cu și peste tot
A COLETELOR”16 Februarie“-măr-B“cYre?ti- ° locomotivă Unla de rampă. A sosit din cursă un mărfar. Se execută manevra, în jurul trenului începe o oarecare forfotă. Dar se vede cit de colo că pregătirile pentru golirea vagoanelor se fac fără prea XtVrab/--De Ce? ”Avem prea multă marfă în magazie", ne expli- freh" ?eI de deP°zit punem o întrebare de circumstanță • ; bine cînd e marfă multă?”.’ 6Stx ,ca ma8aziile (goale, ca mărfurile să nu se oprească. Or, noi sintem blocați".Ce se opune realizării„ideal" ? Aflăm despre un șir de Dale nt^ Care două princi'?-îi.a Ppsa de organizare a activității în gări și ignorarea deStatil a dispozițiilor ohlfe=F-1mmiSter ; b) Respectarea ?bb?atnl7 ?e care I.R.T.A. ori alte fn£e?niî?2,rL specializate fe au față de C.F.R.^ (transportarea mărfurilor de la întreprinderi în gări și invers). 5„Obstacolele" dau naștere celor mai nedorite urmări: uneori, în loc să circule, o marfă zace în magazie cu săptămînile. Un caz ieșit cu totul din comun stîrnește nedumerire : coletul însoțit de scrisoa- de. tr^SU5ă nr- 13/6 a parcurs distanța dintre stațiile Crivina —’ „16 Februarie" în 7 săptămîni. 40 de km in 50 de zile 1 Coletul pomenit a înaintat spre București cu 800 de metri pe zi. Am dat un e- xemplu din sutele care pot fi date. Dar, atenție ! Să nu se creeze impresia că întîrzierea se datorește mărfarului. Nu. Intre stații trenul a mers cu o viteză comercială. A- tunci cum se explică faptul că nenumărate mărfuri ajung cu mari întirzieri la destinație ?— înseamnă că marfa a staționat îndelung pe rampă, și în acest caz șefii de mesagerii și de rampe răspunderea — a apreciat tov. Pa văl Taune, director adjunct j! ^?5*ec^iei exPl°atării comerciale din Ministerul Căilor Ferate.— Dar cum poate fi evitată staționarea mărfurilor pe rampă’— Intr-un singur mod: șefii mal nlor stații și magazii, ai mesageriilor sa formeze din coletele pe care le au (și au cu miile) vagoane directe, cu mers neîntrerupt Pină la stația de destinație.Simplu și clar: formarea vagoa- nelor directe = circulație rapidă a mărfii. KCe obstacole stau totuși în calea transportării rapide a mărfurilor?...Arad. în stație, sute de colete. Au diferite destinații : Timișoara, Craiova, Roșiori de Vede, Bucu- rești. Iată că vine mărfarul. Din comoditate, din lipsă de răspundere ori și din una, și din alta, marfa nu este triată, nu se for- mează vagoane directe pentru fiecare stație de destinație. Dimpotrivă. Coletele, indiferent de beneficiari, de localitate, sînt încărcate de-a valma....Timișoara. Aici trebuie descărcate cîteva zeci de colete. Care sint acestea, unde se găsesc ele? Imposibil de precizat. Așa că... se descarcă tot trenul! Și mai departe? Coletele destinate Timișoarei sînt separate apoi — peste o zi-două — marfa rămasă este încărcată în alte vagoane. Tot de-a

,Și nu e > „Nu, să fieacestui

valma! repetă, fa sare Uneori, înalte, încărcate27 de colete cu destinația Drăgă- nești-Olt. Mărfarul a ajuns în a- ceastă gară, dar n-a oprit. Cele 27 de colete au rămas în tren. Neatenție? Acte rău întocmite? Și una, și alta. Peste 6 zile, coletele au fost descoperite la Roșiori de Vede. Cu primul mărfar au

La Craiova povestea se Timpul trece, iar într-una peste acesteaDe pildă: la Caracal sînt în vagonul nr. 208356
mar- obstacole. sînt excesiv de

RAID-ANCHETĂ
fost trimise înapoi spre stația de destinație. Dar nici de astă dată marfa n-a fost descărcată la Dră- gănești-Olt. După 10 zile de peregrinări, coletele au ajuns — nu Ia beneficiari, ci la stația de baștină: Caracal! După alte 3 zile, iar a expediat Caracalul coletele spre Drăgănești-Olt...Intre Caracal și Drăgănești-Olt sînt 18 km. Dar cele 27 de colete au făcut 136 km. în loc de o oră de staționare, marfa a staționat 13 zile!Dar să mi pierdem din vedere mărfarul plecat din Arad. Din pricina nenumăratelor îmbarcări și debarcări inutile, a staționărilor, marfa a ajuns la București în două săptămîni. Și cu aceasta obstacole s-a încheiat ?

★Ne aflăm din nou la Februarie" — stațieMărfurile sosite din țară cu destinația București rămîn pe loc, restul sînt pompate înainte. Dar trierea necesară se face, cum am văzut, foarte încet: rampele sînt mai mereu blocate. De ce? Răspunde 1 sub-șef

cursa cu încă nu.gara „16 terminus.
tov.: de Constantin Morcov, stație : „Transportul

beneficiari lamărfurilor de la gări și invers cade în atribuțiile C.F.R.-ului. Dar C.F.R.-ul nu are autocamioane. De aceea apelăm la I.R.T.A. Ei bine, această întreprindere ne face tot felul de greutăți: ba nu respectă contractul zilnic și ne trimite pentru camionaj mai puține mașini decît avem noi nevoie, ba în loc de mașini ne trimite hîrburi. Așa se face că marfa e la doi pași de beneficiar, dar noi i-o trimitem peste 2—3 zile".La Galați, autocamioanele care trebuie să facă naveta între fabrici și gară aparțin întreprinderii de expediții și camionaj, unitate a C.F.R.-ului. Dar autocamioanele nu sînt folosite rațional. La Cluj, aceeași situație. Uneori marfa stă pe rampe și în magazie mai mult decît a circulat...
★Există, totuși, soluții cu caracter permanent pentru accelerarea vitezei de circulație a cofetăriei ? Ne aflăm din nou în cabinetul tov. director adjunct Pavăl Tăune. „Există — ni se confirmă. Chiar în aceste zile, direcția noastră lucrează la elaborarea lor, iar materialul îl vom prezenta colegiului ministerului, spre a fi luate măsurile cuvenite".Transportul nu poate fi privit ca o activitate în sine, menită să înlesnească doar mișcarea unei mărfi dintr-un loc în altul, ci ca o activitate corelată strîns cu interesele generale, care cer ca marfa să a- jungă acolo unde este nevoie de ea și în momentul cînd este așteptată. Dar nu numai atît. Organizarea perfectă, ordinea desăvîrșită și disciplina de fier trebuie să fie însoțite de grija pentru securitatea mărfurilor, pentru predarea lor în bună stare celor cărora le sînt destinate. Dar asupra acestei probleme vom reveni cu alt prilej.

Gh. GRAURE,
R. APOSTOL, 
Al. MUREȘAN

Nici nu se discută: majoritatea celor mutați în ultimii ani se simt bine în noile a- partamente, fe gospodăresc cu grijă, fac cu mîndrie „turul proprietarului" prin încăperi în compania vizitatorilor. Confortabile, strălucind de curățenie, n-ai crede că pe locul acestor apartamente era nu cu mult înainte un șantier. In redacție afectați, în dubla lor calitate de locatari rențe în activitatea constructorilor și beneficiarilor, care nu s-au ocupat cu răspundere de punerea la punct a instalațiilor și dotărilor gospodărești. Locatarii blocului 3 S- 14, str. Bucșe- nești 18, raionul „16 Februarie", ne-au scris că „deși con
struit în 1964, 
dat în folosință 
— nefinisat — 
în februarie 1965, 
blocul nici pînă 
în prezent nu e 
terminat". I se fac acum tot felul de remedieri.Ne putem închipui însă la ce nivel de exigență a fost recepționat de beneficiar! Lucrările — ne semnalează locatarii — se tărăgănează, sînt făcute superficial. Lifturile slujesc la transportul materialelor, se defectează zilnic, pereții sînt crăpați, murdari, toboganul e înfundat cu gunoaie, zgomotul e mare. Pe scurt: blocul e, 
practic, în regim de șantier în con
tinuare.Grăbiți să fe termine, constructorii, și grăbiți să fe recepționeze, beneficiarii fac uneori rabat la calitatea lucrărilor, se liniștesc cu gîndul că „merge și așa", iar de va fi cazul „se va remedia".Pecetea lui „merge și așa" o găsim și pe blocul T6 din str. Drumul Taberei 56. Tovarășa BEATRICE MANOLIU ne scrie :„...La început, fiecare dintre noi a 
înțeles că avem încă regim de șan
tier, a înțeles de ce nu avem apă 
permanent, de ce se oprește lumi
na, de ce nu funcționează spălăto
riile, liftul etc". Locatarii erau dispuși să acorde tot creditul și constructorului, și I.A.L.-ului. Dar să vedem care e situația acum. „După aproape un an și jumătate, 
continuăm să trăim în următoare
le condiții: ușile de la scări de
fecte, 
dușul 
apa (e 
atît de 
ca să faci o baie, nu 
chei la ușile blocului, nu s-a turnat 
asfaltul la intrare, e o mare mize
rie în lift, pe scări, în subsol etc". Urmarea : remedieri, redeschiderea „în mic" a șantierului.

luna mai au sosit însă la și scrisori de la cetățeniși gospodari, de unele ca-

O reexaminare a activității administrației I.A.L. de către sfatul popular al raionului ar îndrepta multe. în definitiv, e dreptul locatarilor să aibă apă permanent, să le funcționeze spălătoriile, să fie lumină pe culuare etc. Același drept la instalații și dotări în funcțiune îl au și locatarii blocului 3 din cvartalul Ploiești Nord, unde apa caldă nu urcă — după cum ne scrie tov. AUREL TARAȘ — mai sus de etajul III (blocul

DE CE SINT NECESARE
REMEDIERI
LA BLOCURILE NOI?

are nouă etaje); și cei de pe str. Compozitorilor 26, raionul Lenin, unde două lifturi stau defecte de mai bine de trei luni (blocul e tot cu 9 etaje — scrisoarea tovarășului STIR DUMITRU).S-a mai stăruit asupra necesității de a se stabili cu mai multă precizie răspunderile ce revin I.A.L.-ului în calitatea sa de beneficiar. Cine, la ce nivel de com-

petență, de pildă, a fost însărcinat să ia în primire blocul din Intr. Dridu nr. 3, raionul Grivița Roșie din Capitală ?Locatarul ION VADEANU ne scrie că apa s-a infiltrat în pereții apartamentelor și în terasă, ușile și ferestrele sînt neetanșe, zugrăveala s-a cojit, parchetul e neraș- chetat. Și e vorba de un bloc nou. Cît despre remedieri — e altă poveste. S-au deplasat la fața locului comisii peste comisii, s-au dat dispoziții, a- sigurări, sugestii, Sfatul popular al raionului Grivița Roșie a recunoscut că este o defecțiune de proiectare și construcție, a fost sesizat Sfatul popular al orașului București. Deci, unul greșește proiectarea, altul construcția, al treilea recepționează cu ochii închiși și al patrulea, locatarul, plătește oalele sparte.Verificarea superficială a instalațiilor, a ele- finisaj, convingerea că „totul se aran-mentelor de foarte stranie jează" pînă la urmă, pot avea a- șadar urmări foarte serioase. Constructorul pleacă mai departe pe alte șantiere. Locatarul însă ră- mîne.întrebarea: „cine vine după beneficiar, cine controlează la rîndul lor pe recepționeri?" se pune pentru sfaturile populare cu toată acuitatea.
V. SEBASTIAN

UN NOU
HOTEL
PE
LITORAL

hotelul ți 
în felul 

hotelier 
capacitate

recepționat 
restaurantul 
acesta noul 
al stațiunii, 

de 1 000

La Mamaia a fost 
miercuri 
„Dorna*. 
complex 
avînd o
locuri, cuprinde trei hoteluri — 
Șiret, Bicaz și Dorna — și un 
restaurant la care pot lua masa, 
simultan, 800 de persoane, La 
hotelul Șiret au și fost cazafi 
primii oaspefi de peste hotare.

Noile construcții vădesc ori
ginalitate arhitectonică, bun gust 
și confort. Betonul, marmura, sti
cla și mozaicul pastelat al zugră
velilor, armonios îmbinate, ofe
ră în același timp vizitatorilor 
condifil optime de odihnă șl 
recreere : camere și balcoane 
spafioase, holuri elegante, mobi
lier modern, adecvat peisajului 
și o priveliște pitorească.

Prin darea în folosinfă a nou
lui complex hotelier, capacitatea 
de cazare a stațiunii Mamaia a- 
junge la peste 16 000 de locuri. 

(Agerpres)

spălătoriile inutilizabile, 
în baie e pentru decor, 
vorba de etajul VI) curge 
încet, incit aștepți două ore 

s'-au făcut.

Comuna Marginea, regiunea Suceava. Ornamentînd vasele de ceramică neagră Foto t Agerpres
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EXISTĂ O IGIENA
A OCHIULUI ?

Ne-am adresat doctorului Gr. Davidescu ca autor al unei captivante lucrări de popularizare, cartea „Pe paleta vieții’ (Ed. Științifică, 1965). Desigur, între oftalmologi sînt întotdeauna discuții și divergențe, ca între specialiștii oricărui domeniu, dar sfaturile pe care i le-am cerut se referă la principiile cele mai generale ale igienei vederii.— Vorbim adesea des
pre tot felul de lucruri 
pe care dorim să le pă
zim „ca pe ochii din cap" și totuși despre ochi în 
sine discutăm mai rar. 
Nu credeți că, atunci cînd 
medicina începe să-și 
mute tot mai mult din 
greutate înspre prevenire, 
ar merita să intre în cîm- 
pul nostru vizual și ochii?— în viața modernă pătrund televizorul, iluminatul fluorescent, iar noțiuni ca „progresul teh
nic", „cultura", „înlocui
rea efortului fizic" înseamnă de obicei că în timp ce mușchii masivi ai brațelor și picioarelor se odihnesc mai des ca înainte, mușchii pitici ai o- chiului muncesc de zor. Cînd scrieți în reportaje despre „omul care stă liniștit la tabloul de comandă" vorbiți de un om cu ochii în stare alertă. Acest grup de probleme ar pleda, într-adevăr, pentru o atenție mai mare dată igienei ochiului. Pe de altă parte, în ce privește ochiul însuși, se poate spune că prea puține lucruri s-au schimbat, că ochii dovedesc o

Convorbire cu dr. Grigore DAVIDESCU

putere de a-fenomenală daptare.
— Totuși, 

mai des ca 
cu ochelari 
ochelari. Credeți că e ur
marea unei mai mari so
licitări a ochiului, sau 
a unei mai bune asisten
țe medicale?— Mai curînd a ridicării standardului, dar lucrul este legat și de solicitare, de munca mai calificată. Apoi — pare surprinzător — problema e legată de aspectul estetic mai mult decît vă închipuiți : înainte existau mai multe prejudecăți, azi însă ochelarii încep să fie introduși în

parcă vedem 
înainte copii și oameni cu

tochimică dinăuntrul o- chiului. Pe nespecialist însă, desigur, nu-1 interesează detaliile. Fapt e că nu vedem numai cu ochii, ci și cu „scoarța", cu creierul : așadar, oboseala nervoasă generală se poate ascunde sub forma unei oboseli a ochiului, tot astfel cum copiii care abia intră la școală și nu știu că sînt miopi se vaită nu de ochi, ci de dureri de cap.
— Cum poate fi evitată 

oboseala ochiului?— Totul depinde de natura activității. Există prescripții precise de igie-

Nlcufă TÂNASE

„modă"; vezi cîntărețe pe anvelopele plăcilor și actori cu ochelari. Am stăruit asupra acestui aspect pentru că noi, oftalmologii, dorim să vedem în comerț o varietate mai mare de lentile și de rame.
— Există o oboseală 

ochiului? Cum poate 
evitată?— Există o oboseală

a 
fia 

mușchilor oculari; partea 
nervoasă însă — retina — nu obosește decît în măsura în care se consumă prea repede substanța fo-

Aveți semne particulare!
Directorul... din direcția... din ministerul... 

citea și semna corespondența din ziua aceea. 
Venise la birou bine dispus. Pe neașteptate 
ușa biroului se deschise și In prag apăru se
cretara. Aceasta iși scoase ochelarii și nu 
scoase nici o vorbă.— Ce s-a inttmplat 7 Ce e cu dumneata 7

— Mi-a telefonat de la poartă, zise ea spe
riată

— Și?
— Vă caută un cline. Cere să urce Ia dv.
— Azi nu primesc pe nimeni, răspunse el 

aproape absent, fredonind in continuare aceeași 
melodie.

Secretara închise ușa. dar reapăru după cl- 
teva minute.

— Mă iertați, se bilbii ea. Clinele a lăsat 
această scrisoare.

Directorul luă scrisoarea și citi.
„Tovarășe director, cum arăți dumneata 7 

Ești blond 7 Șaten 7 Brunet 7 Dormi fără som
nifere 7 Poți 7 Dacă aș ti în locul dumitale n-aș 
putea dormi. Vreau să te cunosc. Te voi recu
noaște pentru că ai semne particulare. Ești bi
rocrat. Iți trimit aceste rfnduri N. T. și sluga 
sa credincioasă Bumerrang. P.S. Peste zece 
nute iți vor telefona din Valea Jiului. Te 
stai în birou".

ml- rog
Cărbuni cărbunarilor

DarCele zece minute trecură foarte greu, 
trecură. Directorul in acest timp nu mai re
zolvă nici o hirtie. Se plimba nervos prin bi
rou și nu mai Iredona. La fix sună telefonul.

— Vă caută Petroșeni! I
Ascultă foarte atent.
— Sint N. T. Mă găsesc In gara bazinului 

carbonifer Valea Jiului. Mă asculți 7
— Da.
— Ai primit scrisoarea mea 7
— Da.
— Ascultă-mă. iți voi relata o privire de 

ansamblu a acestei gări. Fii atent. De-aici, din 
bazinul carbonifer, mai precis din gara Petro
șeni, din oră In oră pornesc trenuri întregi cu 
cărbuni. Pornesc spte toate colțurile tării. Sint 
diferite sorturi de cărbuni Chiar și brichete 
pentru încălzitul imobilelor Destinația „Com
bustibilul" din întreaga tară.

— Și 7 Am greșit 7 Să nu mai trimitem 7 răs
punse nervos directorul

— Așteaptă un moment Nu părăsi telefonul. 
Md deplasez la rampa de descărcare. Auzi 
șuieratul unei locomotive 7

— Da.
— Ascultă 

îi voi lua un 
abia a intrat 
țigară.

Directorul se plimbă și mai nervos prin bi
rou. Nu-și aprinse țigara pentru că nu era fu
mător. Cele două minute trecură astfel mai 
greu, tn sfirșit, se auzi vocea lui N. T.

— Mă asculți ?— Da.Și directorul ascultă următorul interviu luat 
de N.T.

„De unde veniți cu aceste vagoane 7*
„De la întreprinderea minieră , Oradea".
„Ce aveți în vagoane 7“
„Cărbuni pentru întreprinderea carboniferă

mai departe Peste două minute 
interviu însoțitorului de tren care 
in statie. Fumează ptnă atunci o

Petroșeni. Trebuie să se Încălzească și dum
nealor".

„Ai dreptate. Trebuie să se încălzească. Dar 
dumnealor au destui cărbuni aici. Trimit peste 
tot. Pentru ce trebuie să imobilizeze vagoane, 
să Iacă astfel de Încrucișări 7"

„Așa se fac repartițiile".
Carevasăzică vind cărbuni cărbunarilor. B 

și asta o chestie I
— Cum v-au trecut prin cap asemenea idei, 

tovarășe director 7
De la capătul celălalt al firului nu veni 

Insă nici un răspuns.
Deocamdată I

Bumerrang vînează 
un porc domestic

Mun/ii Trascăului, — Hunedoara. Pădure. 
Pădurea era arhiplină de copaci. N. T., care 
Împreună cu ciracii săi se aflau intr-o excursie 
binemeritată, ieși din cort Ascultă cu un corn 
liniștea. Era o liniște I.. Deodată insă se auzi 
un guițat disperat. Iși luă arma și porni In- 
tr-acolo. Nu făcu decit circa 62 de pași și 
văzu o scenă !.. Bumerrang se invîrtea in ju
rul unui copac de care era răstignit un

— Ce faci aici 7 De ce l-ai legat 7
— Vreau să-l fac sâ vorbească. Nu e 

treț. Si dacă nu e mistreț, ce caută in 
dure ?

— S-o ti rătăcit și el săracul I Ia dezleagă-l. 
tl dezlegară și rimătorul începu să vorbească.
— Am fugit din desperare de la G.A.S. Galda 

de Jos.
Sute de frați de-ai mei au murit de rahitism... 

Dar stai. Poate nu mă crezi. Vreau să aduc 
niște martori.

porc.mis- 
pă-

Se depărtă clțiva pași și tncepu să guițe tn- 
tr-un anumit fel. Cit ai zice pește oceanic, 
apăru o cireadă de rlmători domestici care se 
împărți/ ' in trei grupe. Cei din grupa l au fugit 
Împreună cu mine de la G.A.S. 
Cei din grupa a doua au fugit de 
mar. Iar grupa a treia și ultima 
Orăștie.

Galda de Jos. 
la G.A.S. Gel- 
de la G.A.S.

Bumerrang iși cere scuze

la 
Și 
la 
Și 
in

— Cit aveți de gind să stați aici In pădure 7
— Ptnă devenim sălbatici. Ptnă ne vor creș

te colți. Vrem să ne răzbunăm rudele...
— Exagerați.
— Nu exagerăm deloc. Știi cum și-au bătut 

joc de noi 7 tn loc să devenim slănină, ctrnati șl alte afumături, uite în ce hal am ajuns. Acum 
arăt mai bine, dar cind am fugit din G.A.S. 
eram schelet și aveam și o gastro-enterită. 
M-am tratat cu jir.

— Dar care-i cauza 7
— Au adus din regiunea Dobrogea, de 

G.A.S. Tulcea. Babadag, Săcele, Ăgighiol 
altele porumb cu o umiditate de peste 35 
sută și chiar porumb mucegăit. Dă-ți seama 
dumneata ce-a fost pe capul nostru dacă
cele trei G.A.S.-uri au murit porci în valoare 
de 1 170 179 lei. Si după toate astea m-a mai 
chinuit și clinele ăsta al dumitale.

— N-a știut despre ce este vorba. Credea că 
ești sălbatec. Impăcați-vă... Bumerrang, cere-ți 
scuze.

Clinele electronic Iși ceru scuze.
— Să știj că nu mă încălzesc scuzele lui.
— Dar un foc din paie, ori o lampă de ben

zină te-ar incălzi 7 zise cu ironie Bumerrang.
— M-ar incălzi și asta. Dar mai mult m-or 

încălzi niște măsuri împotriva celor care și-au 
bătut joc de noi.

— tn privința asta să nu-ți faci griji. Se vor 
lua I ti răspunse N T. stringindu-și cortul.

Excursia fusese ratată.

SdU u-instru- însuși după însem-De aceea, o mareare igiena mai copii, care încă

mușchii a con- asupra creează

nă a vederii, adaptată locului de muncă, pe care nu le putem înlocui prin- tr-un sfat general. E un fapt însă că, în aceleași condiții, unul își strică ochii, pe cînd altul se simte bine. Deci „stofa" ere- ditară, constituția omului și gradul de sănătate generală atîrnă greu în balanță.
— Totuși, să zicem aca

să : la lampa din tavan e 
bine să-și pună omul un 
bec mai puternic 
nul mai slab ?— Cel mai fin ment de control e ochiul, mine, nătate ales lan-au ochiul format. Lumina slabă n-are cum „strica" ochiul decît pe cale indirectă: pe măsură ce se înserează, ajungem să a- propiem cartea de ochi. La o apropiere mai mare de 33 cm, convergența, e- fortul făcut de respectivi pentru centra privirea obiectului privit, o supraîncordare.— Iar lumina puterni
că?— O lumină considerată de noi „sănătoasă" e aceea care cuprinde cel puțin o treime de lumină naturală, de zi. La lumina artificială căutăm ca obiectul privit — cartea, broderia etc. — să fie mai luminat, decît restul odăii. Altfel spus, lumina „să nu intre în ochi".

— Cum găsiți „mini- 
lămpile" de birou din co
merț ? Unii se plîng că 
nu încap în ele decît 
becuri mici și slabe, că 
ar trebui produse becuri 
mici de intensitate mai 
mare.— E bine ca la cumpărare omul să încerce lampa cu lumină cu tot, pe seară, să vadă cum se împacă ea cu ochii.

_ Sînt unii care spun 
că n-ar fi bine să avem 
aprinsă doar lampa la 
care lucrăm, să ținem mă
car un bec aprins și in 
tavan.— E adevărat că nu trebuie să existe un contrast prea puternic între mediul ambiant și obiect.— îmi amintesc că în- 
tr-o vreme erau la modă 
becurile albastre. France
zii pun la faruri galben. 
Are culoarea luminii vreo 
importanță?— Cea mai bună e lumina „albă", incoloră.— La cărți însă, la hirtie, se pare că galbenul 
violent e mai bun decit 
albul.__ In măsura în care creează un contrast mai puternic cu cerneala neagră. Dar lumina ambiantă e de obicei albă.__  Dg ce recomandați 
atunci uneori ochelari cu „timbral" ?— Ochiul „normal" sau „normalizat" — ca refracție — nu este supărat de o strălucire prea mare a ambianței. Nu același lucru se petrece cu ochiul „forțat" de o hiperopie necorectată, în care caz lumina puternică devine » supărătoare, uneori in- flamînd chiar pielea din jurul globului ocular.— Socotiți necesar 
vreun repaus special al ochiului? De pildă întunericul?— Ochiul normal nu simte de obicei nevoia de repaus, ci se mulțumește să înregistreze nevoia de somn a întregului organism. Cei care au mici cusururi — mai ales miopii — au observat, prin propria lor experiență, că la aceeași lumină, citind a- ceeași carte, vezi adesea mai bine dacă ai avut grijă să te odihnești cîteva minute.— Cum vă explicați ur
mătorul fapt: cînd îți co
manzi un costum, mergi 
la probă de mai multe 
ori; totuși, în cazul mult 
mai delicat al ochiului, 
oftalmologul nu ezită să-ți 
ofere ochelari pe baza u- 
nei singure probe.— E o măsurătoare precisă, bazată pe semne „patognomonice".— Care ar fi deci, în re
zumat, preceptele principale ale igienei văzului ?— Oboseala ochiului, a- proape întotdeauna, nu-i numai a lui, iar igiena ochiului, în sută la sută din cazuri, e și o igienă a organismului întreg, a mișcării în aer liber, a înlăturării tuturor solicitărilor inutile. Terenul principal în care trebuie să se manifeste igiena o- chiului sînt copiii și oamenii care depun munci de mare acuitate vizuală.

N. SCUTARU
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Schimb de experiență

In unele Întreprinderi constructoare de mașini se utilizea
ză cu bune rezultate și la tot mai multe repere procedeul 
de prelucrare prin broșare. Broșarea cunoaște, de altfel, șl 
pe plan mondial o largă utilizare. In sesiuni științifice sau in 
consfătuiri de producție se insistă tot mai mult asupra nece
sității extinderii acestei tehnologii moderne. Recent, am so
licitat unor specialiști de la uzina „Tractorul* din Brașov să 
ne Împărtășească opiniile lor in legătură cu posibilitățile de 
aplicare mal largă a metodei amintite.

mai mic. Cu alte asigură o utilizare a suprafețelor de soluției a- constituie pregătire- și timpul
N. MOCANU 
coresp. „Scînteiicu- mai pro-

condiție de 
crește- 
a pro- 

muncii".

se si ce al ră

Ion NICOLAE 
președintele Uniunii 
regionale Oltenia 
a cooperativelor agricole

demecanică-Plopeni să asi- în fabricație aceste u- Se pare însă că problema

forjă =* bucăți: ;• 8 000 daO-’î

economice optime

3—4 ani în urmă se problema se rezolvă : Industriei Construc- Mașini hotărîse

Berbec din rasa Me
rinos de Palas de la sta
țiunea experimentaid a- 
gricold Dobrogea, care a 
dat 20 kg lină la o singura 

tundere
mașinilor

9
de broșat

9

— Pînă acum cîțiva ani — ne-a relatat ing. Octav Dimitriu, pro- lectant-șef în serviciul tehnologic — broșarea a avut la noi îr> uzină un cîmp îngust de aplicare, fiind folosită aproape exclusiv la prelucrarea suprafețelor profilate. Situația s-a schimbat mult în ultimul timp, datorită interesului și, aș zice, pasiunii cu care cadrele noastre tehnice au muncit în acest scop. Circa 26 la sută din piesele motorului și 25 Ia sută din cele ale șasiului tractorului U-650 se prelucrează — la unele operații — prin broșare ; în total, peste 100 de repere. Față de 1950, numărul mașinilor de broșat din uzină a crescut de 7 ori. Posibilitățile de extindere nu s-au epuizat însă.5 metoda are, în continuare, mari perspective de aplicare. Aceasta, datorită eficacității sale economice deosebite : înainte de toate, asigură o productivitate a muncii de 4 pînă la 12 ori mai mare decît în cazul procedeelor de așchiere clasice. O remarcă : ea poate înlocui cu succes diferite metode de prelucrare mecanică, cum ar fi frezarea, alezarea, mortezarea, ra- botarea, rectificarea și chiar strun- jirea.L-am rugat pe tov. Constantin 
Dumitrașcu, tehnolog în secția uzi- naj bloc motor, să ne ilustreze ■„performanțele" economice ale metodei: „Cele 10 caneluri de la manșonul de cuplare se executau prin mortezare în 60 de minute. Prin broșare ele se obțin în numai 3 minute".în discuție revine tov. Marin Alexandru :— Mai semnificativ este cazul chiulasei. Pînă nu de mult, u- zinarea fețelor ei se făcea cu a- jutorul unor mașini de frezat carusel. O, mașină executa degroșa- rea, alta, finisarea. Acum, ambele operații se execută prin broșare, dintr-o singură trecere. Timpul de execuție s-a redus de la 24,3 minute, la numai 5,6 minute. Dacă privim multilateral eficacitatea a- cestei metode, rezultă și un alt avantaj, care nu poate fi nicidecum ignorat, și anume; întru- cît o mașină de broșat poate executa concomitent mai multe operații, numărul de asemenea utilaje necesare unei linii de fabricație este vinte. se rațională ducție— Considerați satisfăcător mul în care se extinde în prezent acest procedeu ?— După cîte știu, răspunde ing. Octav Dimitriu, în afară de uzinele „Tractorul" și „Steagul roșu‘\ broșarea este foarte puțin aplicată în întreprinderile constructoare de mașini din orașul și regiunea noastră. Chiar și în aceste două u- zine ritmul de extindere nu poate fi considerat mulțumitor.— Din ce cauze ?— Principalul motiv este lipsa mașinilor de broșat. La ora actuală, în țară nu se produce decît un singur tip de asemenea utilaje, dar și 

acesta într-un număr destul de redus. Cu părea că Ministerul țiilor Uzina 
mileze tilaje.se găsește tot într-o fază incipientă. în 1964. uzina noastră a încheiat cu uzina din Plopeni un contract pentru livrarea a 5 mașini de broșat. A primit doar una. Nici în anul următor uzina din Plopeni nu și-a respectat obligațiile, li- vrînd din nou una singură dintre cele 5 contractate. Pentru 1966, furnizorul a refuzat să încheie orice alt contract, neav’nd siguranța că-1 va putea respecta.Se înțelege, în aceste condiții, extinderea broșărli nu poate progresa. După părerea interlocutorilor. ca și a altor tovarăși, este necesar ca o uzină să aibă în profilul ei producerea utilajelor pentru broșat. Este necesar de asemenea, ca sculele de broșat să se asigure de către una dintre fabricile de scule. în prezent, fiecare întreprindere tși execută singură broșele de care are nevoie. Este vorba însă de scule care trebuie să asigure tolerante de ordinul micronilor, ce nu pot fi executate decît pe utilaje de înaltă tehnicitate și precizie șL_ bineînțeles, de cadre cu o îndelungată experiență.

★Din cele de mai sus se desprinde că extinderea acestei metode, care prin avantajele ei tehnico-econo- mfce se impune în producția modernă, nu depinde doar de interesul tehnologilor din uzine, ci de rezolvarea de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a unor probleme organizatorice relativ ușor de soluționat. Ceea ce se cere este evaluarea exactă a posibilităților, mai multă preocupare din partea forurilor de specialitate ale ministerului pentru depășirea unor greutăți care mai persistă. Multi constructori de mașini din întreaga tară așteaptă, pe bună dreptate, acest lucru.

Ea Cărei a început miercuri un schimb de experiență organizat de Consiliul Superior al Agriculturii, privind ameliorarea și'valorificarea rațională a terenurilor ntstpoase din nord-vestul tării. Specialiști ai institutelor agronomice, stațiunilor experimentale, cercetători științifici vor dezbate timp de patru zile rezultatele cercetărilor științifice și de producție, obținute de unitățile agricole din regiunile Maramureș și Crtșana, în sporirea potențialului de producție al terenurilor nisipoase. Participantil vor vizita cooperative agricole de producție fruntașe In acțiunea de valorificare a terenurilor nisipoase din regiunea Cri- șana.

Refiectînd preocuparea generală 
a membrilor cooperativelor agricole de a întări continuu, economic și organizatoric, unitățile lor, delegații la conferințele de constituire a uniunilor cooperatiste din Oltenia au formulat propuneri concrete, valoroase, menite să asigure folosirea mai deplină a rezervelor de sporire a producției vegetale și animale, de creștere a eficienței economice a investițiilor. Multe din aceste propuneri și îndeosebi cele care se referă la amenajările pentru irigații, ameliorarea pășunilor și terenurilor în pantă, erodate etc. au și început să prindă viață.Primii pași ai Uniunii regionale a cooperativelor agricole au coincis cu o perioadă de largi studii întreprinse în toate raioanele în vederea cunoașterii exacte a condițiilor concrete locale. Pe baza acestor studii s-au conturat principalele direcții spre care trebuie să-și îndrepte atenția biroul executiv, s-a eșalonat înfăptuirea obiectivelor care trebuie realizate prin e- forturile comune ale mai multor cooperative agricole. Să luăm- exemplul raionului Calafat.Probleme de rezolvat erau multe. 

Toate odată nu puteau să fie însă soluționate. Sub îndrumarea organelor locale de partid, uniunea cooperativelor și consiliul agricol raional și-au îndreptat atenția spre ceea ce a fost mai important și urgent. Ele au sprijinit, de exemplu, acțiunea țăranilor cooperatori din Basarabi și Calafat de a realiza prin contribuție comună un sistem de irigare care să servească ambelor unități. Examenul a fost trecut cu bine. Apa poate curge acum pe mai bine de 500 hectare proprietate obștească a celor două cooperative.O altă problemă. în raion există multă papură și trestie de baltă. Ele nu sînt folosite încă pe măsura posibilităților și a nevoilor. Cu a- jutorul unui colectiv de specialiști s-au întreprins studii privind posibilitatea valorificării acestei mari bogății naturale a raionului. Membrii a 6 cooperative agricole au hotărît să amenajeze la Ciuper- cenii Noi, prin eforturi comune, un atelier pentru confecționarea de bunuri de larg consum din papură și trestie. Acesta va aduce cooperatorilor un cîștig anual de milioane de lei. în același timp, la Cetate, în centrul bazinului legumicol, se va înființa o unipate de prelucrare și conservare a legumelor, fructelor și strugurilor.Nu numai în raionul Calafat au prins a se contura obiectivele de interes comun propuse a se realiza prin eforturile conjugate ale cooperativelor agricole. în raionul Vînju Mare, spre exemplu, unul din o- biectivele spre care a fost dirijat efortul țăranilor cooperatori este corectarea cursului Blahniței și a afluenților săi. Prin acțiunea mai multor unități agricole vor fi ferite de pericolul inundațiilor circa 6 000 hectare. O bună parte din aceste suprafețe au fost pregătite și pentru irigare. Barajele ridicate în calea Blahniței și a afluenților săi la Livezile, Rogova, Vînjuleț, Viașu și în alte cîțeva puncte vor permite acumularea a sute de mii de metri 

cubi de apă, cu care fiecare unitate agricolă cooperatoare va iriga între 50 și 200 hectare. De asemenea, cooperativele agricole din Cio- roiu și Greci au pus în valoare apa unor pîraie. irigînd peste 300 ha. în raionul Corabia se conturează două mari sisteme de irigare. Aici, prin instalarea pe Dunăre a două stații de pompare plutitoare se va asigura udarea a circa 10 000 hectare. La Izvoru, raionul Craiova, se fac studii pentru înființarea unei întreprinderi intercooperatiste pentru prepararea furajelor combinate.Cea mai importantă acțiune in- tercooperatistă declanșată de către unitățile agricole interesate constă în valorificarea superioară a celor circa 240 000 hectare terenuri nisipoase existente în Oltenia. în acest scop, cu sprijinul unor colective de specialiști de la București, Institutul agronomic Craiova și stațiunea experimentală Bechet —■ profilată pe cercetarea nisipurilor — se lucrează la un studiu detaliat privind lărgirea gamei de culturi pe aceste terenuri și sporirea producțiilor la hectar prin extinderea irigațiilor și aplicarea unor lucrări agrotehnice diferențiate.Masele de țărani cooperatori sînt conștiente că de munca lor depinde înfăptuirea prevederilor cuprin- în Statutul cooperativei agricole al uniunilor cooperatiste, că tot ' întreprind este în folosul lor și ridicării pe o treaptă superioa- i a agriculturii socialiste.îndeplinindu-și rolul de coordonatoare ale eforturilor țărănimii cooperatiste, adoptînd un stil propriu de muncă, unde operativitatea și. cunoașterea concretă a situației din teren să ocupe locul principal, uniunile raionale și regională vor ajuta ca acțiunile Inițiate de cooperatori să se înfăptuiască într-un timp cit mai scurt.

La recenta consfătuire pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini s-a reliefat necesitatea trecerii la forme superioare, științifice, de organizare și conducere a producției. „Or
ganele centrale e- 
conomice și condu
cerile întreprinderi
lor — a subliniat tovarășul NicOlae Ceaușescu în cuvîn- tarea rostită la consfătuire — au dato
ria să acorde o aten
ție deosebită orga
nizării științifice a 
producției și a mun
cii, întăririi ordinii 
și disciplinei în pro
ducție 
bază pentru 
rea continuă 
ductivitățiiîn cadrul preocupărilor pe linie, în uzina noastră s-a trecut, în ultimul timp, la reorganizarea r tehnologic pe de rulmenți în economice. Ce determinat să ducem această modernă de organizare a producției ? Mai întîi, sporul substanțial de productivitate a muncii și scăderea procentului de rebut, indici puternic influențați de mărimea loturilor de rulmenți introduse în fabricație. în practică a apărut chiar o contradicție — și a- nume: creșterea productivității muncii și micșorarea prețului de cost presupun o

producție în loturi cît mai mari, în timp ce sporirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante reclamă fărîmițarea producției în loturi cît mai mici. Evident, soluția optimă a împăcat, cum se spune, și capra, și varza. La „Rulmentul" s-a stabilit o mărime a loturilor de rulmenți

care permite atît sporirea productivității și scăderea procentului de rebut, cît și creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante.„Cheia" mintite o timpul de încheierede bază al mașinii pentru un tip de rulment și reperele ce-1 compun. Acest principiu de calcul s-a aplicat în fiecare secție în parte (forjă,, strungărie și rectificare), pentru care s-a stabilit, de a- semenea, și variația coeficientului de reglare în funcție de complexitatea utilajului. Valorile rezultate au fost comparate. Dar iată un ase

fluxului grupe loturi ne-a intro - formă

să se să îm- cali- rulmenților. în decembrie 1965, presă de 6 țoii executat 10 re- (deci 10 reglaje), pro-

menea model de lot optim. Să preșupu-4’:!‘ nem că din calcul rezultă următoarele valori pentru un reper oarecare : 10 000 de strungărie :bucăți; rectificare =* 4 000 de bucăți. Fiecare dintre ele reprezintă o valoare optimă, individualizată» pe secții. Avantajos este însă să se introducă în producție valoarea maximă pentru un singur reper; în cazul nostru 10 000 de bucăți. Executîn- du-se un timp cît mai îndelungat unul și a- celași reper, în cantități sporite, se redlic reglajele la mașinile unelte, muncitorii au posibilitatea specializeze, bunătățească tatea Cîteva exemple, luna la o s-au pere obținîndu-se o ducție medie zilnică de 3 360 inele. în perioada 1 — 15 februarie 1966 nu s-a mai prelucrat decît un singur reper. Ca urmare, producția medie zilnică a crescut la 6 160 inele. La presa HATEBUR, în perioada 1 — 15 decembrie a anului trecut, cînd s-au prelucrat 5 repere, s-a realizat o producție de 24 000 inele pe zi, iar între 1—15 februarie 1966, cînd s-au executat numai două repere. producția a sporit la 31 800 inele pe zi.

„lai

Pondere sporită
zootehniei

(Urmare din pag. T) sul al IX-lea și de alte documente ale partidului nostru pentru ridicarea ponderii producției zootehnice în ansamblul agriculturii, se numără zonarea creșterii diferitelor 
specii, rase și categorii de animale șl 
profilarea unităfilor agricole în func
ție de condițiile natural-economice 
existente, raționalizarea investițiilor șl 
extinderea mecanizării, asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoare, crea
rea unor efective matcă de calitate 
superioară pentru fiecare specie și 
rasă, perfecționarea metodelor de ex
ploatare a animalelor și asigurarea 
unităților cu cadre tehnice de specia
litate cu o pregătire temeinică și cu
noștințe moderne de zooeconomie.

Dintre toate aceste mijloace care 
condiționează mărirea ponderii creș
terii animalelor în ansamblul produc
ției agricole rolul hotărîtor îl are a- 
sinurarea bazei furajere. La Congre
sul IX-lea al P.C.R. s-a subliniat că 
pentru rezolvarea acestei probleme 
de bază trebuie să se meargă 
pe calea ridicării producțiilor medii 
de nutrețuri la hectar, prin îmbunătă
țirea sortimentului de plante care se 
cultiv», perfecționarea egrcfehnicii a

cestora, folosirea pe scară largă a 
culturilor Irigate.O altă măsură deosebit de importantă pentru creșterea ponderii sectorului zootehnic în ansamblul agriculturii este constituirea unei 
măfcl de animale de reproducție 
pentru flecare specie șl rasă. Efecti
vele matcă trebuie să cuprindă lo
turi de femele suficiente numericeșfe 
pentru obținerea necesarului de ani
male de producție în generațiile ur
mătoare. capabile de producții su
perioare. în acest scop este necesar ca în fiecare gospodărie să se aleagă numărul de vițele necesare înlocuirii vacilor reformate, cît și pentru creșterea efectivelor. Acestea vor fi întreținute în loturi separate. îngrijite și furajate corespunzător pentru ca la vîrsta adultă să dea producții superioare. A- legerea lotului de prăsilă trebuie să se facă cu multă atenție, luînd în considerare animalele provenite din părinții cei mai valoroși și care sînt bine dezvoltate. întru- cît în perioada de creștere se vor mai face încă 1—2 clasări, este necesar să se rețină un număr suplimentar de vițele.

De asemenea, sînt necesare mărirea și împrospătarea măteii la porcine. în care scop trebuie să se rețină anual scrofițe de la cele mai bune mame. La ovine, prin formarea turmelor de elită . și reținerea anuală a mieluțelor de la cele mai bune oi se realizează o împrospătare corespunzătoare a turmei. în acțiunea de îmbunătățire ă măteii, un rol hotărîtor îl au organizarea reproducției și utilizarea intensă, prin însămînțări artificiale, a reproducătorilor masculi de mare valoare zootehnică.Este foarte valoroasă experiența dobîndită în acest sens de numeroase cooperative agricole din raionul Rîmnicu Sărat, în care se găsesc trei generații de vitele crescute în mod special pentru reproducție. Prima generație dintre acestea a intrat în producție. De la vacile primipare astfel crescute se obțin cantități duble de lapte față de producția celorlalte vaci. Rezultate deosebite s-au înregistrat în această privință la cooperativele agricole Cio- răști, Vîlcele, Puiești și altele.

Creșterea ponderii zootehniei ne 
poate fl concepută fără mărirea sub
stanțială a rentabilității acestei im
portante ramuri de producție. Organizarea îngrășătoriilor pentru tineretul taurin permite ca folosind nutrețuri ieftine (coceni de porumb în amestec cu melasă șl uree) să se ajungă la sporuri zilnice de peste 700 grame greutate vie. Sînt numeroase cooperative care au obținut o greutate medie de peste 280 kg la tineretul bovin în vîrstă de 10—11 luni, realizînd mari venituri bănești.Intensificarea producției zootehnice ridică în mod deosebit problema pregătirii unor cadre cu calificare superioară, înarmate cu cunoștințe tehnice corespunzătoare cerințelor zootehniei moderne, care să dirijeze nemijlocit procesul de producție din unități. Esfe necesar ca un număr fol 
mai mare de cadre tehnice cu pregă
tire medie de specialitate să fie în
cadrate în cooperativele agricole pen
tru a lucra direct la rezolvarea pro
blemelor creșterii animalelor. Cerin
țele producției impun ridicarea con
tinuă a nivelului profesional al tu
turor lucrătorilor din zootehnie.Progresele înregistrate de numeroase gospodării de stat și cooperative agricole, interesul sporit val țărănimii pentru creșterea animalelor dovedesc că există toate premizele pentru traducerea în viață și depășirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. cu privire la creșterea ponderii zootehniei in ansamblul a- griculturii noastre socialiste.

DINAMICA PRODUCTIViTATIi MUNCII
(Urmare din pag. I)brici și uzine din regiune s-au convins din proprie experiență cît de important este să cunoască în orice moment pulsul producției, să intervină cu precizie și promptitudine în vederea folosirii cît mai raționale a potențialului tehnic. Periodic, în asemenea întreprinderi, se analizează pînă în cele mai mici amănunte situația realizării principalilor indicatori ai planului, se stabilesc direcțiile în care trebuie acționat și se iau măsuri eficiente. Sînt însă unități în care analiza îndeplinirii unor indicatori nu se face sistematic, ci numai a- tunci cînd evidențele statistice indică rămîneri în urmă, sau cu ocazia încheierii trimestrelor cînd, practic, nu se mai poate face nimic. Așa procedează conducerile Fabricii de confecții-Focșani, Fabricii de conserve-Tecuci. Ele se lipsesc singure de marile avantaje ce s-ar putea obține prin analizele sistematice, competente, axate pe valorificarea rezervelor interne de sporire a productivității muncii. Iată de ce este absolut necesar ca în toate întreprinderile in
dustriale din regiunea Galați să se 
statornicească un spirit analitic, 
avansat, care să vizeze și să dez
volte atitudinea de neîmpăcare cu 
lipsurile, de autoperfecționare.Este nevoie însă ca organele și

organizațiile de partid să-și perfecționeze continuu stilul lor de muncă ; ele au îndatorirea să impulsioneze analiza sistematică, a- profundată, pe baza cunoașterii amănunțite a situației din fiecare secție și sector, a factorilor care frînează sau, dimpotrivă, accelerează sporirea productivității muncii. Ce se constată ? în anumite întreprinderi; organizațiile de partid se limitează numai la depistarea deficiențelor, la stabilirea de măsuri, dar ,nu mai urmăresc consecvent cum au fost îndeplinite hotărîrile luate. în altele, organizațiile de partid nu intervin prompt, pe tot parcursul realizării planului, în vederea înlăturării neajunsurilor, ci numai cînd se constată că sarcina de sporire a productivității muncii nu este realizată. Noi combatem cu hotărîre acest stil de muncă pompieristic, ineficient. Comitetul regional de partid va urmări în mod deosebit felul în care se realizează productivitatea muncii în fiecare întreprindere din regiune. Avem convingerea că, fructificînd mai bine marile posibilități pe care le oferă tehnica nouă, perfecționînd organizarea producției și a muncii, colectivele întreprinderilor vor obține rezultate mult . mai bune în sporirea productivității muncii —- indicator esențial al activității economice.

Exemplele sînt e- dificatoare și ele ne îndeamnă să . extindem și mai mult loturile economice optime. Deși se găsește încă în faza de început, totuși, aplicarea metodei de organizare a producției în loturi economice a contribuit, în mare măsură, la îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele cinci luni ale anului, cînd volumul producției de rulmenți a crescut cu peste 17 la sută, iar productivitatea muncii cu 13 la sută față de anul trecut. Următorul pas constă, după părerea mea, în crearea nucleelor de cercetare și organizare științifică a producției pe fiecare secție. îndrumate de grupa de organizare științifică a producției, ele vor găsi căile și metodele cele mai eficiente pentru desfășurarea optimă a procesului- de fabricație.
ing.
Nicolaa BUZOESCU 
uzina „Rulmentul"» 
Brașov
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Fiecăruia dinfre noi, cai 
aflafi azi pe la jumătatea 
drumului de viafă, i s-a în- 
tîmplaf, cred, în anii copi
lăriei, să meargă pe stradă 
însofit de o persoană ma
tură, care la un moment dat 
să-i șoptească : „II vezi pe 
omul acesta „Omul aces
ta' era, să zicem, îmbrăcat 
cu o blană scumpă, mono
clat, înmănușaf, pomădat, 
parfumat etc. „Cine e ?' — 
întrebai cu sfială. „Un fer- 
chea-berchea, unul care taie 
frunză clinilor, care nu face 
nici două parale...’ Sau, 
dimpotrivă, „omul acesta’

dimensiunea strălucirii devi
ne pentru rezultatul creației 
nu numai un drept cîștigat, 
ci și o îndatorire — ea 
constituind pentru spectator 
o legitimă prefenfie inclusă 
dacă nu în costul biletului, 
în orice caz în doza de în
credere cu care te investeș
te cel care renunfînd la un 
film, la o emisiune de tele
viziune, la un meci de fot
bal, la o plimbare la șosea 
sau la o seară de familie în 
halat și papuci, își înnoadă 
mai cu grijă cravata și calcă 
cu emojie pragul sălii de 
teatru.

creator devine un adevărat 
act de vandalism artistic. 
Este ceea ce numim „pro
vincie”, „periferie" — nu 
în sensul geografic-adminis- 
trafiv al cuvintelor, ci în în
țelesul peiorativ al lipsei de 
elementară exigență profe
sională, al dilenfatismului o- 
dios. Căci lipsa de 
strălucire este în mod pa
radoxal sinonimă și cu falsa 
strălucire, cu prostul gust.

Sînt din fericire foarte 
rare și din ce în ce mai rare 
în peisajul teatrului româ
nesc asemenea cazuri. Cu 
adevărat strălucitele reali-

CENUȘIUL 
este 

OBOSITOR

PUNCTE DE VEDERE

era jigărit și dărîmat, cu 
ghete scîlciafe, cu burlane 
lustruite și clănțănite în loc 
de pantaloni, cu ochelari 
ciobifi și cîrpifi cu a)ă. Aflai 
în schimb despre el că : „ei 
bine, omul ăsta e cineva, e 
o mare capacitate, un cap 
ilustru, un suflet deosebit, o 
autentică valoare I' Dar au
tentica și însemnata valoare 
umană, conform uneia din 
cele mai notorii anomalii ale 
vechii sociefăfi, era întot
deauna, sau aproape întot
deauna, lipsită de strălucire 
exterioară. Strălucirea, trans
formată datorită lipsei de 
măsură și gust în opulentă 
și împăunare, constituia a- 
jîânajul și în același timp 
ambalajul lipsei de substan
ță, sau al substanței gău
noase. Lacul astupa cariile, 
poleiala deghiza tinicheaua, 
mătasea, paietele, vizonul 
sau penajele împopofonau 
nulitatea, străduindu-se să-i 
adauge o unitate în fată și 
încă un șir de zerouri ia 
șfîrșit, ca să se poată vinde 
la mare pre). înțelepciunea 
populară, luptînd să denun
țe mistificarea, a născocit zi
cala : „nu tot ce strălucește 
e aur’...

Solicitînd un rabat pen
tru conștienta notă de sim
plificare a considerațiilor de 
mai sus (lorga sau Sadovea- 
nu nu au avut niciodată o 
înfățișare ponosită), ajun
gem totuși la concluzia fi
rească — dictată de rupe
rea pîrghiei vremurilor, de 
înlăturarea inechităților și 
instaurarea unor raporturi 
firești, de gradul de dezvol
tare a sociefăfii socialiste — 
a dreptului la strălucire pe 
care valoarea autentică și 
l-a cîștigat prin propriile 
strădanii și definitiv. Iar 
dacă resfrîngem discujia de 
la planul general uman-so- 
cial la planul creafiei artis
tice și dacă ne referim la 
arta spectacolului de teatru,

de Ion MAXIMILIAN

Atît documentele cît șl 
memoria confirmă că o par
te a spectacolelor teatrale 
din trecut beneficia de o 
oarecare și uneori chiar de 
o ieșită din comun străluci
re. Această strălucire nu în
seamnă numai impresii vi
zuale și în nici un caz nu 
înseamnă neapărat lux și ri
sipă de culori, materiale sau 
efecte scenice. Mi s-a părut 
strălucitor spectacolul lui 
Ciulei cu „Opera de trei 
parale' tocmai prin fastul 
zdrenjelor, petecelor, troa
celor, zidurilor înnegrite de 
fum și mizerie, elemente ar
tistic îmbinate spre a se ri
dica la rangul de ambianfă 
strălucitoare. Mai mult, exis
tă chiar și o strălucire a so
brietății, a economiei de 
mijloace.

Dar cursa aceasta a so- 
brietăfii și simplicităfii, pa
sionanta căutare a decorului 
sugerat, a costumului su
gerat, a partiturii sonore su
gerate, uneori a jocului ac
toricesc de trăire sugerată, 
cursă secondată adesea de 
eforturile unor administrații 
de teatru de a sfrînge pînă 
la înțepenire robinetul chel
tuielilor de montare, ne face 
să ne frezim cîteodată în 
faja unui rezultat de o de
zolantă sărăcie, care nu se 
bucură nici măcar de avan
tajul de a fi o sărăcie „lu
cie" I Iar în cazurile nefaste 
în care lipsa de strălucire a 
montării se îmbină „armo
nios" cu alfi factori de cali
bru mediocru și toate aces
tea concură la realizarea 
scenică a unui text de în
doielnică calitate și sărăcie 
a confinufului și formei, a- 
funci actul ce se voia sau 
chiar se pretindea inijial

zări ale Teatrului da Come
die, Teatrului Mic, Teatrului 
Lucia Sturdza Bulandra din 
Capitală, unele spectacole 
de ținută înaltă ale Teatre
lor Nafionale din lași, Cluj 
și Craiova, ale teatrelor din 
Timișoara, Piatra-Neam), Tîr- 
gu-Mureș sau Constanta, 
precum și producfii artistice 
de calitate ale altor teatre 
din Capitală și din regiuni 
certifică prin ecourile stîr- 
nite în opinia și presa lo
cale, centrale și uneori chiar 
internaționale un nivel înalt 
de situare și un marș neîn
doios și permanent ascen
dent al mișcării teatrale 
nafionale. Dar tocmai de 
aceea mi se pare im
portant a accentua că spec- 
iacolul opac, tern, ca și cel 
de (ipătoare și pretinsă 
„strălucire", nu mai are ce 
căuta în climatul sănătos și 
robust al viefii noastre tea
trale.

Publicul românesc își iu
bește artiștii și le urmărește 
cu aten(ie evolufia creatoa
re. Sînt convins de aceea 
că greșim atunci cînd dăm 
indiferenta spectatorilor tafă 
de unele din reprezentațiile 
noastre fie pe seama „ne- 
pregătirii’ publicului dinfr-o 
anumită regiune sau din- 
tr-un anume oraș, fie pe 
seama concurentei pe care 
ne-o face televiziunea (vă
dit decisă de la un timp să 
justifice vertiginoasa „împă
durire" a acoperișurilor cu 
catarge-.de metal), fie pe 
seama unei predilecții a 
masei fa(ă de sport și mu
zică ușoară în pofida spec
tacolului de dramă. Cred că 
nu în afară, ci mult mai a- 
proape de noi și chiar în 
noi trebuie căutata cauzele 
deprimării pe care o trăim 
uneori în cîte o sală de tea
tru în care numărul infer- 
pre)ilor de pe scenă ega
lează sau înirece pe cel al 
spectatorilor din fotolii. Res

pectăm, oare, în creafla 
noastră legile acestei Indis
pensabile dimensiuni a stră
lucirii ? Trăiești o clipă mi
nunată atunci cînd observi 
că în chiar clipa ridicării 
cortinei spectatorul își des
prinde spinarea de spătarul 
scaunului aplecîndu-se ușor 
înainte ca să cîșfige măcar 
cîfiva centimetri în plus de 
apropiere tafă de ceea ce 
începe să se petreacă pe 
scenă. Oricîfă luciditate sau 
cerebralitate am pretinde 
spectatorului modern, cult 
și înfelepf, n-avem dreptul 
să neglijăm necesitatea de 
a-l înfiora, atrage și chiar 
fascina din cînd în cînd. 
Chiar și efectul distanțării, 
cultivat de teatrul lui Brecht, 
s-a dovedit de fapt un pro
cedeu tehnic de creafie al 
Helenei Weigel sau al lui 
Ernst Busch, în timp ce, ca 
spectatori, ne-am emofio- 
nat fără rezerve de străluci
rea unor personaje ca Mut
ter Courage și Galileo Ga
lilei.

Dimensiunea strălucirii 
trebuie să preocupe teatrul 
în toate sectoarele compo
nente și convergente la rea
lizarea spectacolului și la 
punerea lui în valoare de 
circulafie largă. Jocul acto
rului și aspectul acestuia în 
scenă, aspectul scenei, dar 
și ambianfa sălii de teatru, 
afișul spectacolului, caietul 
de sală, comportarea și as
pectul plasatoarelor și gar
derobierelor, toate trebuie 
să se prezinte în ochii și în 
auzul spectatorului capabile 
de a-l captiva, de a-l trans
porta și în același timp de 
a-l odihni. N-am înțeles 
niciodată de ce unii oameni 
de teatru se indignă și se 
revoltă chiar împotriva ideii 
conform căreia spectacolul 
de teatru dramatic trebuie 
să fie odihnitor, reconfor
tant. Funcfiunea educativă, 
pe care o are teatrul epocii 
socialiste, nu presupune ci, 
dimpotrivă, exclude supu
nerea spectatorului la supli
cii. O școală care isto
vește nu-și atinge scopul 
pedagogic și deci nu este o 
școală bună. Există însă o 
anume oboseală plăcută, pe 
care am frăit-o fiecare după 
o conferinfă sau o lecfie 
bogată și bine expusă, sau 
după o lectură interesantă, 
sau după audifia unei muzici 
de bună calitate. Este o 
oboseală odihnitoare, dacă 
ne este permisă o aseme
nea formulare. Odihnitor, 
reconfortant nu înseamnă 
însă întotdeauna „amu
zant’, lejer. Un Wagner sau 
un Beethoven bine execu
tați nu pot obosi niciodată 
o ureche sau un spirit nor
mal dezvoltate. De aseme
nea, pieseta lui Shakes
peare, Schiller, Brecht, Dur- 
renmaff, dramele lui Camil 
Petrescu sau Horia Lovinescu 
— bine jucate — nu pot fi 
niciodată obositoare. Pen
tru că alături de strălucirea 
interpretării există o dimen
siune a strălucirii textului 
dramatic, o necesitate a 
strălucirii ideilor.

Obositor și nefast pentru 
opera de artă este numai 
cenușiul. Este un adevăr, 
cred, demn să stea în per
manenta atenfie a artistului 
angajat și apt să se afle în 
rîndurile făuritorilor spiri
tuali ai culturii comuniste.

î Vaste rezonanțe
i ale acusticii
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Acustica, considerată acum cîte- va decenii o ramură minoră a fizicii și cu orizont limitat, trăiește astăzi o nouă tinerețe, afirmîn- du-se ca o disciplină științifică importantă și, în același timp, ca o tehnică complexă. Această știință a devenit un prețios auxiliar în domenii atît de variate, ca investigarea naturii, cercetarea stării materiei, efectuarea unor procese tehnologice, controlul și dirijarea producției etc.Prin utilizarea ultrasunetelor de intensități mari devine, de pildă, posibilă prelucrarea unor piese din materiale dure și casante, cu o viteză de 3—4 ori mai mare decît cu metodele obișnuite. Curățirea suprafețelor metalice, de sticlă și a fibrelor textile cu ajutorul ultrasunetelor permite sporirea productivității muncii de aproximativ două ori, cu cheltuieli reduse la jumătate. Ultrasunetele se folosesc cu succes la prepararea emulsiilor cu o stabilitate mai mare decît o au cele produse prin alte procedee, fapt de o deosebită importanță pentru industria chimică, farmaceutică și textilă. Procesele de polimerizare și depoli- merizare, care stau la baza producției de mase plastice și de cauciuc sintetic, se pot efectua în condiții avantajoase cu ajutorul ultrasunetelor. Metoda ultrasonică de sudură a căpătat azi o utilizare curentă în industria electrotehnică și aeronautică, precum și în industria materialelor sintetice.Ultrasunetele de intensități reduse se dovedesc la fel de utile producției. In ultimii ani, a apărut o tehnică nouă de control — de- fectoscopia ultrasonică. Străbă- tînd un material, ultrasunetele pot oferi informații prețioase cu privire la constituția și rezistența acestuia. Aidoma unor ochi care pot vedea prin medii opace, ultra-

ing. Mircea GRUMÂZESCU 
secretar științific al Comisiei 

de acustică a Academiei

sunetele descoperă defectele din interiorul pieselor metalice sau cuprinse în elemente de construcție din beton, localizîndu-le și furnizînd indicații asupra naturii și dimensiunilor acestora. Controlul calității se efectuează în acest caz fără distrugerea materialului, ceea ce reprezintă un net avantaj față de vechile metode și permite urmărirea în timp a comportării pieselor din cadrul unei mașini sau a elementelor unei construcții.Puntea de legătură dintre a- custică și producție nu o constituie numai metodele de prelucrare sau de control a fabricației. Știința acusticii are în vedere și mijloace de combatere a zgomotului și vibrațiilor în fabrici și uzine. Crearea de hale industriale gigantice, în care funcționează un număr apreciabil de mașini cu ”iteze de lucru ridicate, face ca nivelul zgomotului și vibrațiilor să fie în continuă creștere. Atunci, cînd aceste vibrații și zgomote depășesc anumite limite au efecte dăunătoare atît asupra sănătății omului, cît și asupra productivității muncii. în ultimele decenii s-a dezvoltat astfel o nouă ramură a acusticii, cercetările efectuate urmărind să găsească soluții tehnice eficiente și economice pentru micșorarea nivelului de zgomot și amortizarea vibrațiilor.Dacă, în industrie, anumite zgomote dăunătoare se cer atenuate, alte sunete se cer puse mai bine în valoare — ca de pildă acordurile plăcute ale unei orchestre în- tr-o sală de concert. Cercetarea

Clubul muncitoresc din orașul Victoria Fota : Agerpres
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VLADIMIR STREINU:

VERSIFICAȚIA

• Teatrul de operă ți balet : SIMFONIA FANTASTI- 
_ WIMMIMMI CĂ ; BOLERO ; PRICULICIUL — 19,30.

■F I t" fi k F • Teatrul de stat de operetă: LOGODNICUL DIN
smj L n 11lună — 19,30.
" 1• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Studio) i

ÎN'TlLNIRE CU ÎNGERUL — 20.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI 20.
• Teatrul .Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL 
•teatrul ^C. I. Nottara" (sala Magheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.

• Teatrul „Brrbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM GHEAȚA
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 20. 
(sala Victoria : PROFESORUL DE FRANCEZA — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

20.

• 18,15 — Telejurnalul de seară • 18,30 — Pentru 
copii și tineret : Concertul „SĂRBĂTOAREA TRANDA
FIRILOR". Transmisiune de la Sofia • 19,00 — „CIOBĂ
NAȘUL CEL ISTEȚ" de Petre Ispirescu, dramatizare de 
Ion Kerekeș. Transmisiune de la Teatrul de păpuși din 
Cluj • 19,30 — Trei tablouri pe săptămînă. Comentează

criticul Ion Frunzetti • 19,45 — Clubul tinereții. Tema : TIMPUL LIBER • 20,45 — 
Documentarul artistic : „LOUISIANA STORY", premieră pe tară 0 22,00 — întîlnire 
cu balerina Magdalena Popa. În program : Scenă din „GISELLE" de Adam ; Scena 
din SPARTACUS" de Haciaturian ; Scenă din „CĂLIN" de Allred Mendelsohn ; 
MOARTEA LEBEDEI" de Saint Saens ; „DUPĂ-AMIAZA UNUI FAUN" de Debussy 
• 22 30 — Invitații noștri : Frații Jan și KJeld din Danemarca, acompanrați de for
mația lor instrumentală • 22,50 — Telejurnalul de noapte • 22,57 — Buletin me
teorologic.

Versul liber este pro
dusul unor împreju
rări specifice, rezul
tat al unui lung pro
ces de evolujie a mij
loacelor de expresie. E 
o formulă de exprimare 
a cărei înfrebuinfare și 
aplicabilitate nu poate 
fi și nu a fosf niciodată 
exclusivă, ea coexistînd 
în cadrul aceleiași o- 
pere sau literaturi cu 
celelalte forme tradi
ționale cristalizate an
terior.

Cartea lui Vladimir 
Streinu urmărește deci 
convertirea formelor 
clasice, a alexandrinu
lui, a endecasilabului 
efc. într-o nouă formă, 
ce va Jfi acceptată fîr- 
ziu în cîmpul literelor. 
Autorul procedează 
metodic, cronologic, 
urmărind fenomenul în 
devenirea lui, punînd 
permanent în evidență 
factorii care au contri
buit la dezarticularea 
formelor devenite cla
sice și transformarea a- 
cesfora în rezultanta 
finală : versul liber — 
punct de joncfiune 
al dublei mișcări a ver
sului către proză și al 
prozei către vers 
(pag. 55).

Un mecanism subtil 
și complicat, finînd de 
evolufia firească a gîn- 
dirii și tehnicii artistice, 
explică formarea versi
ficației moderne, for
mare urmărită minufios 
de autor prin analiza 
unor fragmente din 
scrierile poeților ale 
căror opere au stat la 
baza verslibrismului eu
ropean.

încercarea dificilă de 
a rezolva cît mal 
exact data aparifiei în 
timp a versului liber nu

este evitată șl astfel, 
prin analiza morfolo
giei interne a operelor 
și printr-o situare tem
porală exactă a lor, 
Vladimir Streinu ne 
prezintă un succint ta
blou al confribufiei au
torilor mai importanfi 
la cristalizarea versului

delare a expresiei în 
funcfie de fluxul senti
mentelor creatorului și 
tehnica abordată. Ni se 
pare, totuși, că rezulta
tele sînt mai pufin edi
ficatoare în această pri
vință datorită nefolosi- 
rii în suficientă măsură 
a unor exemple adec
vate. Ar fi fosf, ere-

NOTE DE LECTOR
liber în literatura eu
ropeană.

O dată lămurită pro
blema genezei și a ori
ginilor, cîmpul invesfi- 
gafiei este mutat în 
solul literaturii noastre, 
unde experiența versli- 
brisfă a avut reprezen
tanți de seamă. O ana
liză atentă a operelor 
unor poefi, precum Ar- 
ghezi, Blaga, Ion Bar
bu, Bacovia duce la 
observația că la noi 
drumul poefilor mari 
a fost de la vers- 
librism spre modul 
popular, versul liber a- 
juns la măsura sprinte
nă fiind calea poetului 
modern către folclor și 
versificația acestuia. 
Observafia ni se pare 
de extremă importantă 
pentru elucidarea mo
dului în care poezia 
modernă s-a realizat ca 
o unitate organică a 
culturii noastre.

Atunci cînd se aplea
că asupra poeziei ro
mânești contemporane, 
autorul părăsește as
pectul tehnic al proble
mei pentru ca, scofînd 
în evidenfă noutatea 
tematică a noii poezii, 
să reliefeze posibilită
țile nelimitate de mo

dem, foarte interesant, 
de asemenea, dacă 
s-ar fi demonstrat cu 
cîteva exemple că 
folosirea versului liber 
drept paravan al inca
pacității artistice duce 
la apariția unor pro
ducții hibride, de cali
tate îndoielnică.

Sinteză de finută și 
competență științifică, 
volumul lui Vladimir 
Streinu este prima lu
crare importantă la 
noi referitoare la isto
ricul versului liber în 
literatura europeană și 
a noastră. Interferarea 
continuă a punctelor 
de vedere ale istoricu
lui liferar cu ale esteti
cianului are ca rezultat 
o carte foarte utilă. Per
fecta ei informare, a- 
dîncimea cu care este 
dezbătută tema abor
dată, îi conferă o va
loare aparte, înscriin- 
d-o în orbifa lucrărilor 
indispensabile pentru 
studierea unor proble
me de tehnică literară.

Grigore ARBORE

*) Versificația mo
dernă, Studiu istoric și 
teoretic asupra versului 
liber. E. L. — 1966.

trebuie să rezolve în acest caz dificile probleme de acustică, în special, atunci cînd este vorba de săli mari de spectacol, cu destinații multiple. O colaborare cît mal strînsă între acusticieni și arhitec- ții proiectanți se poate dovedi în acest caz extrem de eficace. Un mare număr de săli, construite în ultimii ani în țara noastră cu o acustică remarcabilă — ca sala Palatului Republicii Socialiste România, sala de concerte a Ra- dioteleviziunii, aula Universității din Timișoara etc. — sînt rodul a- cestei colaborări. Cercetarea acusticii unei săli de spectacol desfășurată la nivelul machetei construcției — metodă nouă de investigație, la care și-au adus contribuția și acusticienii români — permite examinarea și corectarea sălii, îmbunătățirea calităților acustice ale acesteia. Dezvoltarea în țara noastră a cercetării științifice în domeniul acusticii, precum șl rezultatele fructuoase în utilizarea practică a metodelor acesteia sînt legate de preocuparea pentru dezvoltarea bazei materiale (în ultimii ani numărul laboratoarelor și al colectivelor de acusticieni a crescut simțitor), de atenția sporită de care se bucură această ramură a științei moderne. Comisia de acustică a Academiei a făcut cunoscute cele mai bune experiențe, a încurajat o vie activitate în domeniul nou și pasionant al acusticii.Și totuși, realizările obținute nu sînt încă pe măsura rolului și importanței acusticii moderne. Dacă defectoscopia ultrasonică își găsește o largă utilizare în industria metalurgică și constructoare de mașini din țara noastră, metodele acustice de prelucrare a materialelor, de sudură, de curățire sau de preparare a emulsiilor, cu toate avantajele evidente pe care le prezintă, nu se numără încă printre metodele incluse în procesele de producție. în același timp, problemele privind combaterea zgomotului și vibrațiilor continuă să fie privite încă cu o anumită rezervă sau neîncredere, cu insuficientă seriozitate științifică. E drept că și cercetările științifice de acustică s-au efectuat pe baza unei tematici limitate, scăpînd din vedere multe din problemele ridicate de necesitățile industriei noastre în continuă dezvoltare. în epoca contemporană, în care acustica devine un instrument de producție, considerăm că ar fi utilă reprofilarea unui laborator de acustică existent, ridicarea acestuia la nivelul unui centru de cercetări științifice.Printr-o mai bună organizare a rețelei de laboratoare acustice, prin stimularea activității de cercetare științifică în acest domeniu, ca și prin extinderea aplicării metodelor acustice în toate ramurile industriei noastre, acustica va putea avea rezonanțe tot mai ample în dezvoltarea economiei naționale.
2 000 
de operații 
pe creierArteriografia cerebrală — metodă prin care arterele creierului devin vizibile pe radiografie — a fost introdusă în țara noastră de către dr. Ștefan Iacob și colaboratorii săi de la Clinica de neurochirurgie din Cluj. Neurochirurgii clujeni au efectuat pînă acum, pe baza acestei metode, 2 000 de operații pe creier. O amplă lucrare științifică, „Arteriografia cerebrală" — sinteză a experienței dobîndite de-a lungul mai multor ani, a fost terminată recent de același colectiv. Lucrarea este completată de atlase de neuro- anatomie șl neuroradiologie vasculară.

• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop : Sala Palatului (seria de bilete 1677—orele 19,30), 
Republica — 8,45: 11,15, 13,45; 16,15, 18,45, 21,15, Are
nele Libertății — 20,30, Modern — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, Melodia — 8,30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 SERBĂRILE GALANTE : Patria — 8, 10, 12,15, 14,30; 
16,45, 19, 21,15, București — 8,45, 11,15; 13,45; 16,30; 
18,45; 21 (la ambele completarea Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Iași), Grivița (comple
tare Cocenel) — 9.30, 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5) — 20,30.
• OMICRON : Luceafărul — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21, Feroviar — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Gră
dina „Doina” — 20,15 (la toate completarea Congresul 
sindicatelor).
« FOTBAL : Cinemateca — 10, 12, 14.
0 FANFAN LA TULIPE : Capitol — 9,15; 11,30; 13,45, 
16, 18,30; 21; la grădină — 20,15, Patinoarul „23 Au
gust" — 20,15, Gloria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45; la grădină 
— 20,15.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Festival — 
9; 12; 15,30, 18,30; 21,30; la grădină — 20,30, Floreasca 
10; 12,30; 15,30; 18,15; 21 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Suceava), 
Stadionul „Dlnamo" — 20,15.

• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ: Lumina — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 NOAPTEA IGUANEI : Victoria — 9: 11,15; 13,30: 
15,45; 18,15; 20,45.
0 OPERAȚIUNEA „I" : Central (completare Congresul 
sindicatelor) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : Union — 10;
15,30; 18,15; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Doina — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• OTTO IULIEVICI SCHMIDT — NINGE — TRACTO
RUL 66 — PAVLIK : Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Giu- 
lești (completare Orizont științilic nr. 2) — 10,30; 16; 
18,15; 20,30, Bucegi (completare Steluța cenușie) — 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,30; 20,45; la grădină — 20,15, 
Miorița (completare Al VIII-Iea Congres al U.T.C.) — 
8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 HAIDUCII — cinemascop : Lira (completare 1 Mai 
1906) — 15,30; 17,45; 20, Moșilor — 15; 17; 19; Ia gră
dină — 20,30. Grădina „Expoziția" (Piața Scînteii) —
20.15.
0 TREI PAȘI PE PĂMÎNT și FIII „MARII URSOAICE"
— cinemascop : Excelsior — 10; 15; 19,30.
O LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia — 9.45— 
1.4,15 în continuare; 16,30; 18,45; 21.
0 AVENTURA : Buzești — 15; 17,45; 20,30; la grădină
— 20,30, Rahova — 15; 17,45; la grădină — 20,30.
® NU PLlNGE, PETER I — cinemascop : Unirea 16:
18.15.
0 FERICIREA ÎN TRAISTA : Flacăra (completare Vizita

în Republica Socialistă România a președintelui Ioslp 
Broz Tito) — 15,30; 18: 20,30, Flamura (completare Două 
săptămîni în Yemen) — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15:
20.30.
0 INSPECTORUL : Arta (completare Buhara-Ural) — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20; la grădină — 20,30, 
Aurora (completare Ilustrație la Don Quijotte) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; Munca (com
pletare Rășinari) — 10; 15: 17,30; 20.
0 DEPĂȘIREA : Cosmos (completare Șl acum... puțină 
gimnastică) — 15,45; 18; 20.15.
0 BARCAGIUL — cinemascop : Viitorul (completare 
1 Mai 1966) — 15,30; 18; 20,30.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Volga — 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,45; 21.
0 ATENTATUL — cinemascop : Progresul — 15,30; 18;
20.30, Pacea — 16; 18; 20
0 PARCAREA INTERZISĂ : Drumul Sării (completare 
Cînd iarna triumlă) — 16; 18; 20.
0 SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop : 
Ferentari (completare Cînd lama triumfă) — 16; 18,15; 
20,30
0 FIFI ÎNARIPATUL • Cotroceni (completare Culori în 
pictură) - 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Grădina „Unirea" — 
20,15.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? Grădina 
„Lira" — 20 30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Grădina „Progresul- 
Parc" — 20,30.
0 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Grădina „Vitan" 
— 20,30.

CE FILME VOR FI 
PREZENTATE 
LA FESTIVALURILE 
DE LA MAMAIA

Miercuri, la Uniunea Ziariștilor 
a avut loc o conferință de presă 
în legătură cu cea de-a 3-a edi
ție a Festivalului național al fil
mului șt primul Festival interna
țional al filmului de animație, ce 
vor avea loc în această lună la 
Mamaia.

Conferința de presă, la care au 
participat ziariști români și stră
ini, atașați culturali și de presă 
acreditați la București, a fost des
chisă de Ecaterina Oproiu, re
dactor șef al revistei ,,Cinema". 
In continuare, Gheorghe Ravaș, 
directorul Festivalului național al 
filmului, a anunțat că la festival 
vor fi prezentate filmele artisti
ce : „Răscoala", „Duminică la ora 
6", „Procesul Alb", „Haiducii" — 
binecunoscute publicului, precum 
și premierele „Vremea zăpezilor", 
„Doctor Faust 20“ și „Tunelul". 
Filmul documentar va fi repre
zentat de 22 producții. Juriul 
festivalului va acorda 12 premii.

Marin Pîrîianu, directorul Fes
tivalului internațional al filmului 
de animație, a arătat că la acest 
festival vor participa reprezen
tanți ai vieții cinematografice din 
33 de țări ale lumii. Din cele 148 
filme înscrise, comisia de prese- 
lecție a ales 99 ce vor intra în 
această competiție internațională. 
Juriul internațional, alcătuit din 
7 personalități ale cinematogra
fiei de specialitate, va acorda 5 
premii și diferite mențiuni celor 
mai bune producții.

(Agerpres)

LICEELE DE 
SPECIALITATE 

(Urmare din pag. I)care-1 pot urma conform normelor în vigoare.După cum s-a mai anunțat, legea de organizare a liceelor de specialitate va fi supusă spre dezbatere apropiatei sesiuni a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Elaborarea proiectului acestei legi a fost precedată de o largă consultare a cadrelor didactice, a specialiștilor din economie și cultură. Metodă caracteristică stilului de lucru al partidului nostru, consultarea largă a cadrelor de specialitate, a maselor de oameni ai muncii din diferite domenii de activitate a avut în vedere cunoașterea și folosirea experienței bogate existente în rîndul celor ce lucrează în domemcl pregătirii tinerei generații, în scopul elaborării pe baze științifice a planurilor de școlarizare, planurilor de învățămînt și programelor de studiu, a nomenclatorului de specialități, rețelei și profilului liceelor.Alături de aceste măsuri privitoare la organizarea liceelor de specialitate, au fost adoptate și o serie de recomandări pentru a se evita paralelismele în pregătirea și desfășurarea unor examene și supraaglomerarea elevilor cu îndatoriri școlare care nu sînt absolut necesare. în acest scop, ca urmare a schimbului de păreri și a propunerilor făcute în dezbaterile consiliilor învățămîntului superior, de cultură generală, profesional și » tehnic, Ministerul învățămîntului a stabilit unele măsuri privind îmbunătățirea sistemului de absolvire a școlii generale, de desfășurare a examenului de maturitate, precum și a concursurilor de admitere în școlile de tip mediu și în învățămîntul superior. Este vorba de desființarea examenului de absolvire a școlii generale, de reducerea unor probe la examenul de maturitate și la concursul de admitere în facultăți etc. Toate aceste măsuri vin în ajutorul tinerilor absolvenți de școli generale și licee care în- tr-un interval scurt aveau de susținut un mare număr de probe; reducerea acestor probe le va da posibilitate să aprofundeze cunoștințele fundamentale, să se pregătească mai temeinic în vederea continuării studiilor de la un ciclu de învățămînt la altul, să facă față cu succes — în condițiile unei exigențe corespunzătoare — concursurilor de admitere în liceu sau la facultate.Asigurarea condițiilor necesare aplicării în viață a hotărîrii adoptate de partid și guvern în legătură cu înființarea liceelor de specialitate, ca formă de extindere și perfecționare a învățămîntului mediu, reprezintă o îndatorire principală a organelor de partid și de stat, a instituțiilor de învățămînt. a membrilor corpului profesoral. Organele de partid și de stat sînt chemate să vegheze la asigurarea cadrelor didactice necesare din primul an de activitate, pentru ca studiul în aceste licee să se desfășoare la un înalt nivel teoretic și practic, să sprijine unitățile deîn- vățămînt în rezolvarea operativă a problemelor de organizare. în același timp se impune atenție perfecționării metodelor pedagogice de predare, adaptării lor la specificul fiecărei forme de învățămînt.înființarea acestor noi școli specializate conferă învățămîn- tului din țara noastră sarcini sporite. La îndeplinirea acestora sînt chemați să participe corpul profesoral, specialiștii din diferite domenii de activitate economică șt culturală, asigurîndu-se noilor promoții de absolvenți o asemenea pregătire care să le permită integrarea cu bune rezultate în activitatea practică.



5în sala de marmură a Casei Scînteii s-au desfășurat lucrările plenarei Consiliului editurilor și difuzării cărții din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care a dezbătut proiectul planului editorial pe anul 1967.La plenară au luat parte academicieni, scriitori, critici literari și de artă, profesori, cercetători în domeniul științelor sociale, directori ai editurilor, reprezentanți ai sectoarelor de difuzare a cărții, alți oameni de artă și cultură.Din informarea prezentată a reieșit că în 1967 numărul titlurilor tipărite va fi cu aproape 400 mai mare decît este prevăzut să apară în acest an. Dintre acestea peste 80 la sută sînt creații originale.Atît informarea, cit și discuțiile participanților au scos în evidență necesitatea de a se da în continuare atenție valorificării superioare a patrimoniului literar.In planurile editurilor se prevăd 
o serie de lucrări referitoare la istoria partidului și a poporului ro-

mân. Sînt prevăzute să apară volume tratînd probleme de filozofie, de economie politică și de construcție economică. Voi apare, de asemenea, lucrări pe teme privind politica externă a Republicii Socialiste RomâniaA fost subliniată necesitatea de a se acorda o mai mare atenție literaturii tehnico-științifice, menite să contribuie la organizarea științifică a producției. Editurile vor pune în continuare la îndemîna cititorilor cele mai reprezentative o- pere din tezaurul clasic și din literatura contemporană a altor popoare.Au fost formulate, totodată, sugestii privind evitarea paralelismului care mai există în unele sectoare ale editurilor.In încheiere a luat cuvîntul A- lexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și președinte al Consiliului editurilor și difuzării cărții.(Agerpres)
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VIZITA UNEI DELEGAȚII
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE

JAPONIA-ROMÂNIALa invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o delegație a Asociației de prietenie Japonia-România, compusă din Azusa Kubo, vicepreședinte, Shiro Suzuki, secretar general, și Atsushi Naono, director executiv, a făcut timp de 20 de zile o vizită de prietenie în țara noastră, cu prilejul împlinirii a zece ani de la înființarea asociației.„Vizita noastră — a declarat înainte de plecare dl. Azusa Kubo, redactorului „Agerpres", Ștefan Bratu — a avut ca scop să cunoaștem mai îndeaproape realitățile de azi din România, să stabilim un contact direct cu Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în ultima vreme, realizările poporului român în domeniile economic și cultural stîrnesc un interes tot mai mare în țara noastră.

Congresul al XV-lea
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Țedenbalreale ale membrilor uniunilor agricole de 1,7 ori. Noul cincinal prevede sporirea venitului național cu 30 la sută față de anul 1965.Totodată, el a adăugat că în viitor va spori numărul școlilor, vor fi create noi institute de învățămînt superior. Raportorul a vorbit în continuare despre sarcinile oamenilor de literatură și artă, despre problemele ocrotirii sănătății.în continuare, vorbitorul a arătat că partidul, prin Comitetul său Central, și-a îndreptat activitatea spre întărirea multilaterală a legăturilor partidului cu masele largi, spre ridicarea nivelului organizatoric șl politic al muncii organizațiilor de partid, spre întărirea continuă a principiilor conducerii de partid. O mărturie a creșterii continue a autorității partidului, a unității lui strînse cu masele largi este creșterea rîndurilor lui cu 4 783 de membri de la ultimul congres. Partidul Popular Revoluționar Mongol numără în prezent 48 570 de membri și candidați. Pe baza propunerilor unor organizații de partid, a spus primul secretar al C.C. al P.P.R.M., Comitetul Central consideră necesar să facă unele modificări și completări la statutul P.P.R.M.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de activitatea organelor și organizațiilor de partid, a sindicatelor, organizațiilor de tineret, de sarcinile partidului în lupta ideologică.J. Țedenbal a arătat că noul program al partidului generalizează experiența poporului mongol în asigurarea dezvoltării țării și stabilește sarcinile P.P.R.M. în vederea trecerii la desăvîrșirea construcției socialiste în R.P. Mongolă. El a subliniat că „principala sarcină a P.P.R.M. în perioada desăvîrșirii construcției socialiste în R.P. Mongolă este dezvoltarea pe toate căile a forțelor de producție ale societății socialiste pe baza realizărilor progresului tehnico-științific actual, asigurarea unui ritm înalt de creștere a puterii economice a țării și a avîntului agriculturii, perfecționarea relațiilor socialiste, intensificarea educației comuniste a oamenilor muncii, dobîndirea pe această bază a ridicării în continuare a bunăstării materiale și a nivelului cultural al poporului". In continuare, vorbitorul a spus că problema economică centrală a acestei perioade este încheierea operei de construire a bazei tehnico-materiale a socialismului pe calea industrializării în continuare a țării, mecanizării agriculturii, ridicării nivelului de dotare tehnică a tuturor celorlalte ramuri ale economiei.In continuare, raportorul s-a referit la problemele situației internaționale, la sarcinile P.P.R.M. în domeniul politicii externe. El a relevat succesele importante dobîn- dite de țările socialiste în ultimii ani, întărirea poziției lor pe arena internațională, creșterea forței de atracție a socialismului, intensificarea luptei de eliberare națională a popoarelor coloniale și dependente. Vorbitorul a condamnat acțiunile agresive ale imperialismului american în Vietnam și a afirmat solidaritatea poporului mongol cu lupta eroică a poporului vietnamez.In raport s-a subliniat apoi lărgirea relațiilor externe ale Mongoliei, care întreține în prezent relații diplomatice cu 33 de state și comerciale — cu 20 de state. Mongolia își va dezvolta în continuare relațiile prietenești cu toate țările, indiferent de orînduirea lor de stat și socială, pe baza principiilor egalității în drepturi și respectului reciproc, a neamestecului în treburile interne.In încheierea raportului de activitate al C.C. al P.P.R.M. se exprimă încrederea că partidul, înarmat cu noul său program, îmbu- nătățindu-și munca organizatorică, ideologică, ridicînd rolul conducător al partidului în toate domeniile de activitate ale societății socialiste, va obține noi și importante succese în lupta pentru triumful socialismului.
★

Vizitele făcute ne-au înlesnit să cunoaștem mai bine țara dumneavoastră, în care construcția socialistă se desfășoară în mod foarte echilibrat, armonios. Natura frumoasă pare că se reflectă deopotrivă și în sufletul poporului dumneavoastră".Răspunzînd unei întrebări, interlocutorul a declarat: „O primă urmare a vizitei și a contactelor pe care le-am avut va fi intensificarea cunoașterii reciproce a realizărilor și valorilor culturale ale popoarelor noastre. Printre altele, noi ne-am propus să înfățișăm poporului japonez, printr-o serie de expoziții, aspecte ale dezvoltării industriei în România, ale culturii și frumuseților naturale românești. De asemenea, urmează să fie traduse în limba japoneză mai multe lucrări literare, printre care „Răscoala", „Surîsul Hiroșimei" — care va fi pusă și în scenă — și altele".Asociația noastră — a încheiat dl. Azusa Kubo — va căuta noi căi și va depune eforturi pentru a facilita, cunoașterea mai apropiată între popoarele noastre.

lor, 
clubul 
cules 
vizită

ACTUALITATEA IN REGIUNEA
Cronica zilei

producție și 
realizate de 
sătesc înfăț.i-

originale de Grigorescu, 
Aman, Petrașcu, Tonitza.

fabrici, 
ogoare.

Expoziția 
„Frumoasă ești 
patria mea"

Muzeul „loan Slavici" 
din Șiria, raionul Arad, 
este gazdă a unei expozi
ții de pictură și grafică 
intitulată „Frumoasă ești 
patria mea". Prof. Tra
ian Chevereșan, tehnicia
nul viticol Ion Lasca și 
Lăcătușul Gh. Rusii, toți

locuitori ai comunei Siria, 
expun 70 de lucrări care 
înfățișează frumusețile 
patriei, viața și munca 
oamenilor din 
mine și de pe
Tablourile „Primăvara la 
Șina", „Cetatea de foc", 
„Seceriș", „Moldova nouă" 
și altele atrag, se bucură 
de aprecierea sutelor de 
vizitatori din orașele re
giunii și din comunele în
vecinate.

O nouă stație 
de centralizare 
electrodinamicâIn gara C.F.R. Triaj din 
Caransebeș a fost dată 
zilele acestea în folosință 
stația de centralizare 
electrodinamicâ. Este cea 
de-a 14-a lucrare de a- 
cest gen din cadrul regio
nalei C.F.R. Timișoara. 
Pînă la sfîrșitul anului 
vor mai fi date în exploa
tare alte 7 stații asemănă
toare la Băile Herculane, 
Cornea, Iablanița și alte 
stații C.F.R. oăî

Raportul prezentat de J.ULAN BATOR 8. Trimisul special Agerpres, S. Podină, transmite : In raportul de activitate al C.C. al P.P.R.M., prezentat la Congresul al XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., s-a ocupat de activitatea desfășurată de P.P.R.M. în perioada dintre cele două congrese și a prezentat principalele prevederi ale noului program al partidului.Raportorul a analizat problemele actuale ale construcției economice și culturale a țării. El a arătat că, în condițiile existenței unei economii socialiste unitare, organizațiile de partid din agricultură au obținut succese importante. Lărgirea și întărirea bazei a agriculturii,organizării în uniunile în practica științei și

in- . ur- pro-

Cineclubul 
din PâulișLa cinematograful din 
Păuliș, raionul Lipova, 
înaintea unor filme artis
tice, spectatorii au prile
jul să vizioneze din cînd 
în cînd documentare des
pre viața și preocupările 

realizate de cine- 
din localitate. „La 
de struguri", „In 

la cooperativa a-

gricolă de 
alte filme 
cineclubul 
șează momente din mun
ca pentru realizarea unei 
producții sporite la hectar și întărirea economică a 
cooperativelor agricole. 
Printre cei care spri
jină activ realizarea de 
filme se află profesorul 
Virgil Jireghie și operato
rul Jiva Hedeșan, Gheor- 
ghe Avrămuț, președin
tele C.A.P., 
Zena 
elevii 
deis, 
mulți 
că munca 
ziaști nu se bucură de su
ficient sprijin din partea 
organelor locale de re
sort.

cooperatorii
Dănilă, Petru Savu, 

Gheorghe Bran- 
Ion Pernevan și 
alții. Păcat însă 

acestor entu-

sortează zilnic 3 vagoane 
de legume sau fructe, 
perație care înainte 
executa manual de 80 
muncitori în 10 ore 
lucru.

o- 
se 
de 
de

Muzeul din Arad 
la 75 de ani

Mașină de sortat 
iegume

Un colectiv de inova
tori de la gospodăria a- 
gricolă de stat Mureș din 
Arad, din care fac parte 
Teodor Cotoc, Lazăr Lă- 
pușcă, Aurel Moraru și al
ții, a realizat o mașină de 
sortat legume și fructe. 
Cu ajutorul acesteia se

Muzeul regional din 
Arad, care în curînd 
va împlini 75 de ani, pre
zintă vizitatorilor săi lu
crări de artă aparținînd 
celor mai de seamă re
prezentanți ai școlii plas
tice românești, precum și 
ale unor artiști străini. 
Lucrărilor aflate în patri
moniul muzeului li s-au 
adăugat 147 de tablouri

Tinerii naturalist!
In urmă cu zece ani, la 

Timișoara s-a înființat 
Stațiunea republicană a 
tinerilor naturaliști (fotografia de sus). Aici, sub 
conducerea prof. Ion Ci- 
pău și Francisc Halasz, 
elevii își însușesc un
bogat bagaj de cuno
ștințe despre viața și dez
voltarea plantelor și ani
malelor, despre mijloace
le și materialele de com
batere a diferitelor boli. 
Stațiunea, care se întinde 
pe 
pe

o suprafață de aproa-
10 ha, are și o seră.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Campionatul european de skeet
Echipa română pe locul IIIeri s-a încheiat în orașul finlandez Lahti campionatul european de tir la proba de skeet (talere aruncate din turn). Pe echipe, locul în-

FOTBAL

tîl a fost ocupat de U.R.S.S. — 575 puncte, urmată de România (B. Marinescu, Gh. Sencovici, I. Albescu, T. Danciu) — 560 puncte, Finlanda — 551 puncte, Suedia — 548 puncte, Polonia — 548 puncte etc. La 
Individual a cîștigat Durnev (U.R.S.S.) cu 194 puncte. Trăgătorii români B. Marinescu și Gh. Sencovici s-au clasat pe locurile 7—8 cu 191 puncte fiecare.

MECI NUL LA GALAȚI
Pe stadionul „Dunărea" din Ga- 

lafi s-a desfășurat ieri meciul Side- 
rurgistul — Steaua, restanfă din eta
pa a XlX-a a campionatului categoriei 
A. Punctele victoriei, necesare — mai 
cu seamă localnicilor — pentru evi
tarea retrogradării in divizia secun
dă, au fost disputate cu multă ar
doare, însă nici una din formații n-a 
reușit să și le adjudece pe amîndouă, 
partida încheindu-se la egalitate: 
2—2.

Jocului avîntat al gălătenilor, care 
de altfel au deschis scorul în minu
tul 4 (Stăfescu), bucureștenii i-au opus 
acfium mai bine gîndite, reușind încă 
din prima repriză să egaleze și să ia 
conducerea cu 2—1 prin golurile în
scrise de Voinea. Egalarea gazdelor 
a survenit imediat după pauză, cînd 
la o fază în fafa porții lui Suciu min
gea a poposit în plasă, deviată de 
piciorul unui apărător militar. De re
marcat că, în minutul 82, gălătenii au 
pierdut o mare ocazie de a cîștiga 
partida, ratînd o lovitură de la 11 m 
(prin Stătescu).

în urma acestui rezultat, Steaua a 
urcat pe locul 7 în clasament (22 de 
puncte), iar Siderurgistul, tofalizînd 
același număr de puncte — 18 — cu 
formația orădeană Crișul, a cedat a- 
cesteia „lanterna roșie’ grafie gola
verajului mai b'v».

În cîteva rînduri
• Orașul Nottingham găzduiește în 

aceste zile un turneu international de 
tenis la care participă și jucătoiul ro
mân Ion Tiriac. în primul tur al probei 
de simplu bărbați. Tiriac 1-a întrecut cu 
6—0, 6—1 pe Debenham (Anglia), iar în 
turul doi l-a eliminat cu 6—4, 6—1 pe 
Robinson (Anglia).

• Ultima partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre Petrosian și 
Spasski s-a întrerupt la mutarea a 41-a 
într-o poziție complicată. Partida va fi 
reluată astăzi. Scorul este 12—11 în fa
voarea lui Petrosian, care își păstrează 
titlul indiferent de rezultat.

• La primul campionat european de 
volei pentru juniori, programat la Buda
pesta între 20 iulie—laugust, și-au anun
țat participarea următoarele țări : Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Franța, Olan
da, Italia, Ungaria, Polonia, România, 
Cehoslovacia. Turcia, Iugoslavia și 
U.R.S.S.

• Desfășurată pe ruta Belluno—Vitto
rio Veneto (181 km), a 21-a etapă a Tu
rului ciclist al Italiei a revenit lui Pietro 
Scandelli, cu timpul de 4h 44'15”. în cla
samentul general conduce Gianni Motta 
(Italia), urmat de Zilioll (Italia,) la 3'57”, 
Anquetil (Franța) la 4'31>, Jimenez 
(Spania) la 5'44” etc.

Miercuri s-a înapoiat de la Belgrad tovarășul Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor șef al revistei „Lupta de clasă" cate, la invitația redacției revistei U.C.I. „Socijalizam", a făcut o vizită în R.S.F. Iugoslavia.(Agerpres)
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 23 din 8 iunie 1966 au fost extrase 
din urni următoarele numere :

37 3 40 41 1 15
Numere de rezervă : 28 38.
Fond de premii : 812 250 lei din care 

128.242 lei report la categoria I.

Ieri in tară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul schimbător, 
ușor instabil în cursul după-amiezei 
în sudul și estul tării unde s-au sem
nalat averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a su
flat slab din sectorul vestic. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 17 grade la Tîrgu-Secuiesc și 26 
grade la Băilești. în București : Vre
mea a fost în general frumoasă, dar 
ușor instabilă în cursul după-amiezei, 
cînd s-au produs înnorări mai accen
tuate și s-au semnalat averse de 
ploaie. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
26 grade

Timpuf probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 iunie a.c. în tară : Vremea se 
menține călduroasă. Cerul va fi varia
bil. Izolat vor cădea averse de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maxi
mele între 21 și 31 grade. în Bucu
rești : Vremea se menține călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere. Pe litoral : Vreme 
relativ frumoasă, cu cerul variabil și 
cu tendință 'de ploaie slabă în cursul 
după-amiezei' Vînt potrivit din secto
rul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 și 16 grade, Iar 
maximele între 18 și 21 grade.

tehnico-materiale îmbunătățirea buției muncii introducerea a realizărilor rienței înaintate — sarcini stabilite de Congresul precedent — au fost realizate. Agricultura, a arătat vorbitorul, a primit peste 1 200 de specialiști cu studii superioare și circa 2 000 de specialiști cu pregătire medie. Ca rezultat al a- cestor măsuri și al muncii pline de abnegație a araților cooperatori, a muncitorilor din gospodăriile de stat și a lucrătorilor din stațiunile zootehnice, în ultimii cinci ani volumul global al producției animaliere a crescut cu 13 la sută, al producției agricole cu 29,7 la sută. Planul cincinal de creștere a șeptelului a fost realizat în proporție de 104 la sută, numărul de animale a crescut cu 15,4 la sută, ajungînd la 23,8 milioane capete. Au fost făcuți pași înainte în ameliorarea raselor de animale. Principalii furnizori de produse a- nimaliere au devenit uniunile a- gricole. In prezent, există în țară 282 de astfel de uniuni. Turmele lor de animale reprezintă 77 la sută din șeptelul total al republicii. Uniunilor le revine, de asemenea, și o treime din suprafețele în- sămînțate. Au crescut substanțial și veniturile lor bănești și, drept urmare, bunăstarea membrilor lor.In Directivele noului cincinal se prevede creșterea considerabilă a șeptelului și a producției de carne, lapte, lînă și alte produse.A doua ramură importantă a a- griculturii țării — a spus raportorul — este cultura plantelor. Suprafețele arabile au crescut în ultimii cinci ani cu 81 la sută, producția globală de cereale cu 38 la sută, cea de cartofi cu 31 la sută, de legume de două ori. Principalii producători de cereale, de cartofi și legume sînt gospodăriile de stat. Ponderea lor în alcătuirea fondului centralizat de cereale este de 80 la sută, iar la lînă fină și semi- fină 60 la sută. In noul plan cincinal se prevede lărgirea producției de cereale, cartofi, legume. In ultimii cinci ani statul a livrat a- gricuiturii circa 5 000 de tractoare convenționale, 1120 combine și peste 1 400 camioane, 550 de micro- centrale electrice și alte mașini și mecanisme. în viitorul cincinal va continua procesul de mecanizare a agriculturii. Totodată va fi îmbunătățită exploatarea parcului de mașini, consolidată baza de reparații a mașinilor agricole, îmbunătățită conducerea agriculturii.Referindu-se la industrie și construcții, raportorul a subliniat că sarcinile de bază ale celui de-al

și retri- agricole, agricolă a expe-

CAUZELE Șl CONSECINȚELE
GREVEI
(Urmare din pag. I)

Proiectele, însojite initial 
de optimism, s-au lovit ul
terior de realitatea 
condițiilor specifice 
miei capitaliste. Pe 
serie de concesii 
firmelor industriale 
produc pentru export 
s-au mai acordat și sub
stanțiale stimulente finan
ciare. Cu toate aces
tea, atunci cînd au fost 
introduse suprataxa la im
port, impozite majorate, 
precum și alte cîteva mă
suri economice restrictive, 
monopolurile au reacționat 
potrivit procedeului clasic : 
pentru a-și păstra neatinse 
profiturile, ele au ridicat 
prefurile 
sînd ca 
vie(ii să 
nuare o 
consumatorilor și îndeosebi 
a celor cu venituri plafo
nate — salariafii.

în mod firesc au început 
să se înmulțească cererile 
de majorare a salariilor, 
rămase cu mult în urma rit
mului de creștere a pretu
rilor. în unele cazuri, au 
fost acordate anumite ma
jorări, însă și acestea în li
mitele fixate ale unui pro
cent maxim de 3,5 la sută, 
dincolo de care au fost 
înălfate barierele oficiale 
ale refuzului categoric. Nu
mai o parte din conduce
rile sindicatelor au consim
țit să sprijine această poli
tică a veniturilor, în ciuda 
unei campanii largi și a

dură a 
econo- 

lîngă o 
fiscale, 

care 
li

le, ele
la produse, lă- 

scumpirea costului 
i rămînă în conti- 

povară exelusivă a

MARINARILOR BRITANICI
contribujiei liderilor de 
dreapta, cu scopul de a 
convinge membrii de sin
dicat să renunțe la reven
dicări, Nereușind să obfină 
rezultate în direcția mono
polurilor, toată ponderea 
eforturilor a fost mutată a- 
supra maselor de munci
tori. Cazul marinarilor re
prezintă de altfel o semni
ficativă exemplificare.

Potrivit datelor sindicatu
lui, marinarii britanici lu
crează 56 de ore pe săp- 
fămînă și primesc un sala
riu lunar care define, prin 
comparație, nivelul cel mai 
scăzut din Europa occiden
tală, cu excepția Spa
niei. Satisfacerea re
vendicărilor lor, inclusiv 
reducerea timpului de 
muncă, ar însemna un
daus de circa 17 la sută la 
salarii, ceea ce este apre
ciat în general ca o cere
re modestă (unele calcule 
arată că, pentru a atinge 
media salariilor din alte 
ramuri, ar fi necesară o 
majorare de 50 la sulă).

In confruntarea cu pa
tronii, tratativele au eșuat. 
Intervenția ministrului mun
cii, Gunter, a urmărit de 
fapt numai să împiedice 
declanșarea grevei, consi- 
derîndu-se că o satisfacere 
a revendicărilor ar pune în 
primejdie întreaga politică 
a preturilor și veniturilor. 
Ford Geddes, președinte
le federației firmelor de 
transporturi maritime, a și 
afirmat de altfel : „Dacă ce
rerea ar fi acceptată, cred

a-

că asta ar însemna sfîrși
tul politicii veniturilor”. 
Părere la care „Finnancial 
Times”, purtător de cuvînt 
al cercurilor din City, se 
raliază : „Guvernul trebuie 
să facă tot ce poate pen
tru a asigura că proprie
tarii de vase vor rămîne 
fermi”. S-a ajuns treptat la 
o situajie pe care săptămî- 
nalul laburist de stingă 
„Tribune” o descrie astfel : 
„De fapt guvernul conti
nuă să sprijine pe patroni. 
El nu exercită presiuni a- 
supra lor pentru a face 
concesii față de cererile 
marinarilor. Și nici nu-i 
contrazice pe acești pa
troni atunci cînd ei invocă 
politica veniturilor pentru a 
justifica propria lor intran
sigentă”.

S-au făcut calcule potri
vit cărora o majorare cu 17 
la sută a salariilor celor 
65 000 de marinari ar în
semna mai pufin de opt 
milioane de lire anual, 
ceea ce ar echivala cu nici 
măcar două săptămîni de 
cheltuieli militare „la est 
de Suez” Din cauza gre
vei se înregistrează pier
deri de cinci milioane de 
lire săplămînal, iar, potri
vit ziarului „Daily Tele
graph" „dacă greva mari
narilor se prelungește mai 
mult de o lună, unele ex
porturi vor fi pierdute și 
nu numai amînate, iar ba- 
lanfa de plăfi ar 
feri scăderi pînă 
milioane de lire

treilea cincinal în domeniul dustriei au fost îndeplinite ca mare a creșterii volumului ducției, construirii unor noi întreprinderi și reconstruirii celor aflate în funcțiune, lărgirii bazei energetice, de combustibil și de materii prime a industriei. Volumul global al producției industriale a crescut în anul 1965 de 1,6 ori față de anul 1960. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost în cincinal de 10,5 la sută. Volumul producției mijloacelor de producție a crescut în 1965 față de 1960 de 1,5 ori, iar producția bunurilor de consum de 1,8 ori. Investițiile în industrie au crescut de 2,4 ori în cincinalul trecut față de perioada 1956—1960, patru cincimi din ele fiind îndreptate spre construirea de întreprinderi noi sau reconstruirea celor vechi. Raportorul a remarcat că noile întreprinderi au fost construite îndeosebi în acele regiuni unde nu a existat industrie sau aceasta era insuficient dezvoltată. Datorită acestei politici de investiții s-a îmbunătățit repartiția teritorială a întreprinderilor industriale care s-au apropiat de resursele de materii prime și de consumatorii producției lor. Intre anii 1961—1965 au fost construite cîteva zeci de întreprinderi și secții industriale noi.Raportorul a menționat că în ultimii ani a fost îmbunătățită baza de materii prime a industriei, ca urmare a descoperirii și prospectării unor noi zăcăminte de cărbune, materiale de construcție, metale neferoase și alte minereuri utile. Numărul muncitorilor a crescut, în perioada la care se referă raportul, cu 13 la sută, al specialiștilor cu studii superioare de 2,7 ori, iar al celor cu pregătire medie de 2,1 ori. Creșterea productivității muncii a asigurat în anii celui de-al treilea cincinal 54 la sută din sporul producției industriale.După ce a relevat succesele do- bîndite în industrie, J. Țedenbal a arătat lipsurile existente în unele sectoare ale economiei. In unele întreprinderi — a subliniat el — mașinile și utilajele se folosesc fără spirit gospodăresc, se produc întîrzieri în darea în exploatare a unor capacități de producție, nu au fost depuse suficiente eforturi pentru ridicarea continuă a calificării profesionale a muncitorilor.Referindu-se la viitorul plan cincinal, vorbitorul a arătat că acesta va fi o nouă și importantă etapă în industrializarea socialistă a țării. In anii cincinalului, volumul producției globale industriale va crește de 1,7—1,8 ori. Ritmul mediu anual de sporire a producției industriale va fi de 11—12,5 la sută, se va acorda o atenție deosebită îmbunătățirii repartiției teritoriale a forțelor de producție și structurii industriei, întăririi în continuare a bazei energetice și de combustibil, se prevede dezvoltarea în ritm susținut a industriei ușoare și alimentare. Ministerele industriale, organizațiile de partid, de stat și obștești își vor concentra atenția asupra asigurării întreprinderilor cu cadre calificate de muncitori, nicieni și ingineri. Industriei peratiste i se fixează sarcina spori producția bunurilor de consum pe baza folosirii resurselor locale de materii prime și lărgirea sferei deservirii populației. Vor fi întreprinse în continuare pe un front larg cercetări geologice, pentru a descoperi noi rezerve de minereuri utile pentru economia națională.Vorbind despre ridicarea bunăstării oamenilor muncii, despre problemele culturii, J. Țedenbal a menționat majorarea salariaților cu venituri scăzute, reducerea impozitelor pe salarii, majorarea sensibilă a prețurilor de achiziție a produselor agricole, creșterea fondului de pensii și alocărilor pentru învățămînt și sănătate. Ca rezultat al acestor măsuri, în cursul cincinalului trecut veniturile reale ale oamenilor muncii, socotite pe cap de locuitor, au crescut cu 30 la sută, iar veniturile
★

teh- coo- de alarg

retribuției

nouă 
lirei, 

a dus

Efectele se extind, în-
lănfuindu-se : încrederea în 
lira sterlină a slăbit pe
piefele occidentale, iar
Banca Angliei s-a văzut din 
nou nevoită să arunce su
me mari la burse pentru a 
apăra cursul lirei sterline. 
Cu toate acestea, miercuri 
ziarele anunfau o 
scădere a cursului 
Pierderea încrederii
totodată în mare parte la 
pierderea a 38 milioane de 
lire din rezervele de aur și 
valută pe luna mai. „Pînă 
acum, scrie „Financial 
Times”, principala lovitură 
a grevei marinarilor a fost 
dată lirei sterline".

Greviștii, al căror număr 
crește pe măsură ce alte 
vase ancorează în porturi, 
sînt pregătiți să înfrunte o 
luptă îndelungată. Comite
tul executiv al sindicatului 
a adoptat măsuri de in
tensificare a acțiunii gre
viste, printre care se aș
teaptă a ti lansată o che
mare adresată sindicatelor 
de marinari din alte 
de a boicota vasele 
comerf britanice,
timp, miercuri s-a publicat 
raportul comisiei de an
chetă și acum se întrevăd 
noi încercări „de mediere” 
pe baza recomandărilor 
sale.

Reunit într-o ședinfă ex
traordinară, 
cutiv a! 
lor 
însă 
considertndu-le nesatisfăcă- 
toare.

ULAN-BATOR 8. — Trimisul special Agerpres, S. Podină, transmite : In cea de-a doua zi a lucrărilor Congresului al XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol au început dezbaterile pe marginea documentelor prezentate în prima zi : Raportul de activitate al despre nai de ționale și Raportul Comisiei centrale de revizie. Au luat cuvîntul B. Al- tangherel, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Ulan- Bator, M. Baljinian, ministrul a- griculturii, și alți delegați. Ei au vorbit despre realizările din sfera lor de activitate, despre perspectivele de dezvoltare a țării, și-au exprimat acordul în legătură cu prevederile proiectului de pro-

C.C. al P.P.R.M., Raportul directivele planului cinci- dezvoltare a economiei nași a culturii pe 1966—1970

gram și directivele noului cincinal.La 8 iunie au rostit cuvîntări de salut conducătorii delegațiilor partidelor frățești din R. D. R. P. R. P. lonă.In aceeași zi, delegația C.C. al P.C.R. condusă de’Vasile Patili- neț, secretar al C.C. al P.C.R., a depus o coroană de flori la Mauzo- leul lui Suhe Bator și Cioibalsan. Au fost de față Ț. Dughersuren, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., și S. Bata, membru al C.C., șef de secție la C.C. al P.P.R.M.Seara, la Teatrul de Operă și Balet din Ulan-Bator a avut loc un spectacol festiv în cinstea dele- gaților și a oaspeților străini pre- zenți la congres.

U.R.S.S., Vietnam, R.P.D. Coreeană, Bulgaria, R. D. Germană, Ungară, Cuba, R. P. Po-

țări 
de 

între

pufea su
la 20 da 

lunar*.

comitetul exe- 
Uniunii sindicate- 

marinarilor a respins 
aceste recomandări,

Congresul Uniunii Socialiste
a Poporului Muncitor din IugoslaviaBELGRAD 8. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu transmite : Miercuri au continuat lucrările celui de-al 6-lea Congres al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia. în cursul dimineții au luat cuvîntul 29 delegați și reprezentanți din străinătate. După

amiază lucrările congresului s-au desfășurat pe comisii Au fost examinate sarcinile U.S.P.M.I. în ce privește dezvoltarea democrației socialiste, educarea tineretului precum și dezvoltarea agriculturii și satului iugoslav.
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Budiștii continuă campania 
împotriva guvernului

PRESIUNE Șl CONTRAPRESIUNI
LA SESIUNEA DE LA BRUXELLESSAIGON 8 (Agerpres). — în ciuda chemării lansate marți de liderul aripii moderate a budiștilor, Tam Chau, de a se înceta demonstrațiile violente și sacrificiile, 

continuă acțiunile în vederea

Declarația 
partidului comunist 
în legătură 
cu situația din țară

la Saigon, Hue 
înlăturării de la

și Da Nang, budiștil 
putere a generalilor.

Consiliul ministerial al N.A.T.O. și-a consumat ieri reuniunea de două zile, fără să adopte — așa cum, de altfel, era de așteptat — vreo hotărîre spectaculară în problemele discutate. După o dezbatere cu peripeții — scrie agenția France Presse — a fost semnat a- cordul de compromis „asupra negocierilor între Franța și „cei 14“, conceput, potrivit dorinței ministrului de externe Couve de Mur- ville, în termeni foarte generali, valabil numai în cazul aplicării articolului 5 din tratatul alianței, a- dică în situație de război.Sesiunea s-a desfășurat sub semnul contradicțiilor existente între partenerii atlantici, al tendințelor țărilor Europei occidentale de a se desprinde de sub tutela Statelor Unite. Aceste tendințe sînt explicate de observatorii occidentali ca decurgînd din însuși relațiilor statornicite în N.A.T.O. care reprezintă, precierea săptămînalului„Sunday Times", „o formă de organizație militară folosită mai mult pentru a asigura docilitatea și dependența Europei occidentale (față de S.U.A. — n.r.), decît securitatea și independența acesteia".Presa occidentală subliniază, în aceste zile, ciocnirea dintre tendința S.U.A. de a menține neschimbate rînduielile din cadrul N.A.T.O. și tentativele unora dintre partenerii lor de a modifica actuala structură a Alianței nord-atlantice

sistemul cadrul după a- englez
La Hue, mulțimea a ridicat 

principalele străzi ale orașului nu
meroase altare în cadrul campaniei 
de rezistență pasivă față de junta 
militară de la Saigon. încercările 
trupelor generalului Ky de a îm
prăștia mulțimea pentru a degaja 
străzile au eșuat, acestea trebuind 
să se retragă în cazărmi. Ca și la Saigon, budiștii de la Hue și Da Nang au anunțat că vor boicota guvernul dacă generalii Ky și Thieu nu vor demisiona. Postul de radio clandestin din Hue 
a transmis apelul cunoscutului lider Tri Quang către soldații bu- diști din rîndul trupelor loiale lui Ky, cerîndu-le să nu se mai supună ordinelor superiorilor și să nu mai lupte împotriva budiștilor. 
Miercuri seară, Tri Quang a înce
put o grevă a foamei pe timp neli
mitat.

au supus tirului de mortiere baza aeriană americană de la Vinh Long, din delta fluviului Mekong. Circa 14 obuze au căzut pe aerodromul amintit, provocînd avarii serioase mai multor elicoptere.
★

SAIGON 8 (Agerpres). — Potrivit 
genției de presă Eliberarea, numai 
provincia sud-vietnameză Long Xuyen, 
tn cursul lunii aprilie, mal mult de 900 
de soldați din armata regulată, garda 
civilă sau miliția „populară" au dezer
tat.

S. U. A,

a- 
în

în așa multă cum scria „Journal de Geneve", „aliații europeni nu admit ca în instituțiile comune să se perpetueze preponderența americană. N.A.T.O.. așa cum a funcționat din 1949, și-a trăit traiul". Potrivit relatărilor a- gențiilor de presă, din desfășurarea sesiunii Consiliului ministerial al N.A.T.O. s-a putut constata atitudinea reprezentantului american de a respinge orice tendințe de dezangajare de N.A.T.O. și care ar afecta supremația S.U.A. în Europa occidentală.O serie de acțiuni politice întreprinse de Franța, Italia, Danemarca, Norvegia, Belgia și alte țări occidentale demonstrează existența unui curent de opinie în favoarea dezvoltării relațiilor între state cu sisteme sociale diferite, în sprijinul cooperării europene. Recent, premierul francez, Georges Pompidou, declara că „Franța poate să joace un rol și să stăruie cu toată greutatea sa pentru apropierea între Est și Vest, de care depind viitorul Europei și pacea în lume".în ședința plenară de miercuri după-amiază a sesiunii de la Bruxelles, ministrul de externe al Danemarcei, Per Haekkerup, a prezentat o propunere tinzînd să favorizeze lărgirea contactelor între Est și Vest. El a declarat că „o conferință Est-Vest pentru securitatea europeană va trebui să fie pregătită cu grijă".

fel încît ei libertate de să capete mai acțiune. După

NOUA FĂRĂDELEGE
★SAIGON 8 (Agerpres). — La Saigon s-a anunțat că proiectul de lege pentru alegerea Adunării Naționale constituante, prevăzută să aibă loc la 11 septembrie, a fost prezentat oficial primului ministru Ky. Potrivit documentului, Adunarea trebuie să-și înceapă lucrările la 26 septembrie, iar candidaturile trebuie depuse pînă la data de 10 iulie. Proiectul de lege, recomandă, între altele, „scoaterea de pe lista candidaților a elementelor neutraliste și comuniste".Corespondentul agenției France Presse menționează că în conformitate cu prevederile acestui document, Adunarea constituantă urmează să dețină anumite puteri legislative, însă, după părerea observatorilor, guvernul generalului Ky, care și-a rezervat dreptul, a priori, de a modifica legea, va anula probabil această prevedere.
★SAIGON 8 (Agerpres). — Pentru a doua oară în ultimele 7 zile, forțele patriotice sud-vietnameze

A RASIȘTILOR9

Dick Gregory, el însuși un vechi luptător pentru integrare rasială, a efectuat marți un marș de mai multe ore de la Hernando la Memphis.Cit despre James Meredith, el și-a făcut cunoscută intenția de a relua marșul prin statul Mississippi îndată ce va ieși din spital.
îndelungata luptă pentru drepturi civile a populației de culoare din Statele Unite a înregistrat luni un nou episod sîngeros. James Meredith, bine cunoscut atît în S.U.A. cit și dincolo de hotarele acestei țări, ca primul student negru admis în 1962 la Universitatea din Mississippi, 

a fost luni victima unui atentat. Plecat din Memphis spre Jackson, capitala statului Mississippi, într-un „marș de 2 săptămîni împotriva fricii", Meredith urmărea, după cum a declarat el însuși, să-i încurajeze pe negrii din statul său natal să se înscrie pe listele electorale și să-i a- jute să își înfrîngă teama care îi cuprinde trăind și călătorind în acest stat. în timp ce înainta pe șosea însoțit de cîțiva prieteni și reporteri, 
în apropierea localității Hernando, un individ a tras asupra lui cu o pușcă de vînătoare trei gloanțe. Lovit în spate și în picior, Meredith a căzut Ia pămînt, după cum se vede în clișeul alăturat. El a fost transpor-

tat la spitalul din Memphis, unde medicii au constatat că rănile sale nu sînt grave. Atentatorul, identificat 
ca fiind un rasist alb din Memphis, pe nume Aubry James Norvell, a fost arestat.Atentatul a stîrnit proteste în întreaga țară. La Memphis, mai multe organizații de luptă pentru drepturile civile au organizat o demonstrație pentru a protesta contra celor întîmplate. Vorbitorii au acuzat poliția și îndeosebi F.B.I.-ul pentru faptul că nu acordă o protecție suficientă militanților pentru drepturile civile ale negrilor. Cunoscutul militant negru Martin Luther King, însoțit de alte persoane, a te

rnarii marșul de la Manialuatphis la Jackson, din punctul unde s-a comis atentatul împotriva lui Meredith. King a adresat un apel tuturor americanilor să se alăture acestui marș, întrucît „a sosit momentul unei confruntări cu rasiștii sudiști*. Totodată, actorul negru

Este necesar ca Occidentul, a arătat Haekkerup, să manifeste toată suplețea în privința caracterului și formei acestei conferințe. Consiliul reprezentanților permanenți va trebui să studieze toate posibilitățile oferite Occidentului pentru a lua inițiative individuale sau colective față de țările din Europa răsăriteană. După părerea ministrului de externe danez este necesar să se reunească „mese rotunde" care să grupeze un număr egal de țări din Est și Vest.Dar unele țări din N.A.T.O. și îndeosebi S.U.A., au reacționat negativ la inițiativa Danemarcei. încă din ziua precedentă, secretarul Departamentului de Stat, Dean Rusk, și-a exprimat, voalat, dezacordul, iar șeful Foreign-Offi- ce-ului, Michael Stewart, și ministrul de externe vest-german, G. Schroder, s-au arătat reținuți în legătură cu intenția Danemarcei.Tendința spre îmbunătățirea relațiilor între Est și Vest nu a putut fi ignorată, ea găsindu-și o reflectare în comunicatul final.în legătura cu comunicatul final, agenția „France Presse" releva că contrar obiceiului, de data aceasta nu se precizează locul unde se va desfășura sesiunea din decembrie, care de regulă avea loc la Paris. Mențiune grăitoare a incertitudinilor care planează asupra N.A.T.O.Reacțiile față de sesiunea de la Bruxelles sînt semnificative pentru stările de spirit din țările Europei Occidentale. Un grup de senatori belgieni, membri ai principalelor partide politice, au cerut ca guvernul să nu ia hotărîrea cu privire la transferarea sediului comandamentului integrat al N.A.T.O. pe teritoriul Belgiei, fără consultarea prealabilă a parlamentului. Informații sosite din Bruxelles a- rată că în momentul cînd Ia Palatul congreselor era în toi reuniunea Consiliului ministerial al blocului Atlanticului de nord, pe străzile capitalei belgiene numeroși cetățeni împrăștiau manifeste care condamnau activitatea N.A.T.O. Demonstrații asemănătoare au avut loc și în alte țări — Danemarca, Olanda, Norvegia, opinia publică cerînd ca țările respective să se retragă din acest organism anacronic.

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres). La Santo Domingo s-a anunțat că luni seara a avut loc o întîlnire între Joaquin Balaguer și Juan Bosch, cei doi principali candidați la alegerile prezidențiale. Balaguer, care potrivit rezultatelor neoficiale ar fi cîștigat aceste alegeri, a declarat că deși nu s-a ajuns la nici un acord în problema participării Partidului revoluționar dominican, condus de Bosch, la viitorul său guvern, propunerea sa continuă să rămînă în vigoare.Potrivit relatărilor agenției U.P.I., rezultatele oficiale ale alegerilor nu au fost încă date publicității și Bosch nu a recunoscut că a fost învins. Partidul revoluționar dominican întreprinde în prezent o anchetă pentru a demonstra că s-au produs fraude electorale. Ziarele din Santo Domingo au relatat că sprijinitorii lui Juan Bosch au fost maltratați și persecutați de armată în interiorul țării.

QUITO 8 (Agerpres). — Partidul Comunist din Ecuador a dat publicității o declarație în legătură cu situația din țară. în declarație se arată că în țară au fost introduse noi impozite și s-a înregistrat o creștere bruscă a prețurilor la mărfurile de primă necesitate. Totodată au fost adoptate prevederi electorale, care au „un caracter limitativ, antidemocratic". Partidul comunist apreciază că activitatea guvernului a creat o situație favorabilă cercurilor care intenționează să restabilească dictatura, să oprime lupta oamenilor muncii pentru o evoluție democratică și independența reală a țării.Partidul Comunist din Ecuador cheamă toate forțele progresiste din țară să se unească in lupta pentru democrație, pentru lichidarea rămășițelor feudale și ridicarea nivelului de trai al maselor populare.

Nicola* POPOVICI

VARȘOVIA

La 
U-

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 8 iunie, Institutul de istorie al niversității din Varșovia a comemorat 25 din viață Prof. Dr. tedrei de la Universitatea a evocat personalitatea eminentului om politic român. în continuare, doctor în științe istorice Andrzej Bartnicki a prezentat o comunicare științifică cu tema : „Activi-

de ani de la încetarea a lui Nicolae Titulescu. Rafal Gerber, șeful ca- istorie contemporană de din Varșovia,
tatea diplomatică a lui Nicolae Ti- tulescu".La festivitate au luat parte prof, dr. Aleksander Gieysztor, directorul Institutului de istorie al Universității din Varșovia, reprezentanți ai Academiei de Științe poloneze, profesori universitari, cercetători științifici, studenti și ziariști. Au fost de față Tiberiu Petrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România, și alți membri ai ambasadei.

■ PEKIN. După vizita făcută în China, 
la invitația Uniunii Ziariștilor din 

R. P. Chineză, delegația de ziariști ro
mâni, condusă de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii ziariștilor din Repu
blica Socialistă România, a părăsit 
Pekinul. La aeroport, delegația a fost 
condusă de Ciu Mu-ți, vicepreședinte al 
Uniunii ziariștilor din China, de cadre 
cu munci de răspundere din presa cen
trală. A fost de asemenea prezent Aurel 
Duma, ambasadorul Republicii Socialiste 
România Ia Pekin.

■ SOFIA. Miercuri au continuat lu
crările celei de-a 7-a adunări a or

ganizațiilor membre ale F.M.T.D. Pre
ședintele F.M.T.D., Rodolfo Mecini, a 
prezentat raportul Intitulat „Problemele 
actuale ale tinerei generații și mobili
zarea tineretului în lupta pentru solu
ționarea lor". Francisco le Gal, secre
tar general al F.M.T.D., a prezentat ra
portul „Activitățile federației după cea 
âe-a 6-a adunare". Membrii delegației 
C.C. al U.T.C. au vizitat în cursul zi Vi 
de miercuri Uzina de frigidere „Anton 
Ivanov" din Sofia.

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

0 tradițională manifestare 
internațională de arta

M| MOSCOVA. în Uniunea Sovietică 
“■ a fost lansat miercuri satelitul ar
tificial al Pămintului — „Cosmos-120".

A ANKARA. Comisia electorală su- 
“ perioară a publicat rezultatele ofi
ciale ale scrutinului din 5 iunie. 35 de 
locuri de senatori au revenit partidului 
dreptății, 13 partidului republican al po
porului și cite un loc altor patru partide.

SB| PEKIN. A tost semnat un acord cu 
"" privire la colaborarea economică 
dintre R. P. Chineză și Tanzania.

Călătorind pe distant» 
de mai multe mii de kilo
metri prin China populară 
— din nordul tării pînă în 
zona subtropicală — vizi- 
fînd un șir de întreprin
deri industriale, instituții de 
cultură, comune populare, 
am căpătat o imagine am
plă a muncii și realizărilor 
acestui harnic popor, con
structor al socialismului.

în cetatea oțelului de la 
Anșan, în fabricile din Pe
kin, în uzinele constructoa
re de mașini din Șanhai, 
Canton, Șenian și din alte 
orașe, pretutindeni pulsea
ză viața, activitatea creatoa
re, se manifestă dorința co
lectivelor de a realiza pro
duse de tot mai bună cali
tate, înglobînd o gamă lar
gă de sortimente. Sa dez
voltă producția de mașini- 
unelte. tractoare, autoca
mioane, îngrășăminte chi
mice și altele.

Multe transformări înnoi
toare și realizări au fost ob
ținute în agricultură, dome
niu din care aș vrea, în 
cele ce urmează, să redau 
unele aspecte. Ceea c» im
presionează în primul rînd 
pe vizitatorul străin este 
amploarea lucrărilor de hi
droameliorații. Sute de mi
lioane de metri cubi de pă- 
mînf au fost dislocați pen
tru amenajarea de diguri 
și canale de irigații. Și poa
te nicăieri terenul nu este 
mai mult supus unor lucrări 
de nivelare pentru a for
ma suprafețe piane, abso
lut necesare în cultura ore
zului sau a altor plante iri
gate. De pildă, într-o sin
gură comună populară, si
tuată în preajma Pekinului, 
au fost dislocați peste 2 
lioane metri cubi de 
mint pentru apărarea 
inundații și irigarea, 
proape în întregime, a

renului aparținînd acestei 
unități agricole.

Din avion, pe vaste întin
deri se disting contururile 
bazinelor și lacurilor de a- 
cumulare. Pe coaste de deal 
sau de munte, locurile a- 
brupte sînt întrerupte de 
mici ogoare, uneori de cîți- 
va metri pătrați, perfect 
plane, cultivate cu orez, le
gume etc.

Lucrările de hidroamelio
rații au fost extinse pe te
renuri considerate în trecut 
ca fiind improprii agricul-

la asaltul apelor. Munca 
membrilor brigăzii, faptul 
că au reușit să supună un 
colț al naturii, să ob|ină re
colte acolo unde odinioară 
nu creștea nimic, se bucură 
de multă prețuire.

în ultimii ani, prin spri
jinul acordat de stat, aria de 
răspîndire a culturilor a cu
prins mai multe zone cu 
condifii climatice aspre. în 
partea de est a munților 
Himalaia, la o altitudine de 
4 500 metri deasupra nive
lului mării, se află localita-

șe, pentru a extinde metru 
cu metru suprafețele culti
vate. Înfruntînd viscole și 
geruri, aprinzînd focuri pen
tru a topi gheața, ei au să
pat un canal de irigație 
pentru perioadele cu preci
pitații scăzute. Un serviciu 
meteorologic înființat în a- 
cesf scop îi anunță ori de 
cîte ori se ivește pericolul 
brumelor, pentru a se putea 
lua din timp măsurile cuve
nite. Recoltele sînt smulse 
naturii prin muncă îndîrji- 
tă, perseverentă.

CAIRO. Ziarele din R.A.U. anunță 
că s-a căzut de acord asupra or

ganizării ungi ihfilnirf între președintele 
R.S.F.I., Iosip Broz Tito, președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și primul 
ministru indian,

La Giardinl dl Cas
tello din Venefia se 
fac pregătiri pentru 
deschiderea, la 18 iu
nie, a celei de-a 33-a 
ediții a expoziției bie
nale internaționale da 
arfă, manifestație tra
dițională, care reuneș
te artiști plastici din 
toate continentele, con
stituind o adevărată tre
cere în revistă pe plan 
mondial a picturii și 
sculpturii contempo
rane.

Participarea din a- 
cest an depășește cu 
mult edifiile anterioa
re, reunind la Venefia 
reprezentanți a 37 de 
țări, printre care Repu
blica Socialistă Româ
nia. Pavilionul fării 
noastre va cuprinde o 
selecfie din opera pic
torului Ion Țuculescu,

însumînd aproximativ 
80 de tablouri.

Referindu-sa la pre
zenta (ării noastre, 
profesorul Gian Al
berto 
cretar 
nalei, 
mod 
subliniată, printre par
ticipările străine, cea a 
României. Vom avea 
plăcerea să găzduim 
o amplă expozifie re
trospectivă a operei 
lui Țuculescu, conside
rat unul dintre cei mai 
originali pictori ro
mâni de după război, 
ale cărui lucrări au ca 
temă inspiratoare fol
clorul national pe ca
re l-a îndrăgit afît de 
mult. El s-a impus a- 
tenfiei publicului și 
criticii atît prin forfa 
coloristică cît și 
sensibilitatea

poet al creației popu
lare*.

La bienală vor fi 
expuse opere retros
pective reprezenfînd 
curente și tendințe de 
interes istoric ale celor 
mai renumiti pictori și 
sculptori, care își vor 
disputa șansa de a 
cuceri unul din cele 
șase premii oficiale, 
precum și alte nume
roase premii oferite de 
diferite întreprinderi 
particulare și de stat 
sau de galerii de 
artă.

Bienala va găzdui, de 
asemenea, un grup de 
opere semnate de un 
mare număr de pictori 
și sculptori aparfinînd 
diferitelor generații 
curente arfistice 
liene.

Indira Gandhi.

RS LAGOS. In 
“* s-au produs 
nord a Nigeriei, 
fost ucise și 500 
peste 300 de arestări. Incidentele au fost 
provocate de marii feudali, care se opun 
hotărtrilor guvernului de a crea un stat 
centralizat.
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nuri. Avem prilejul >ă cu
noaștem unele plante rar în- 
tîlnite sau necunoscute la 
noi : varza chinezească, mai 
bogată în substanfe nutri
tive decît cea obișnuită, 
fructele „lidgi”, cu gust și 
aromă specifică. Întîlnim 
soiuri noi, create de specia
liști, între care un fruct re
zultat din încrucișarea mă
rului cu părul, mandarine 
amărui, zemoase și parfu
mate.

Specialiștii studiază ex- 
perienfa milenară a țărăni
mii care, în condifii clima
tice caracterizate prin arși
ță alternînd cu ploi abun
dente, repezi, obțin anual, 
de pe același teren, două 
recolte de orez și una de 
grîu sau de legume. Gaz
dele ne povestesc 
la ei de fapt nu 
campanii agricole, 
desfășurîndu-se în 
continuu în tot 
anului. Am vizitat satul Da 
Tun, vechi de peste 1 000 
de ani, cu case de cărămi
dă, străjuite de palmieri și 
bambuși. Cooperatorii toc
mai recoltau ciorchinii grei 
de banane. Am intrat în în
căperi încălzite, unde bana
nele se afumă cîteva zile 
înainfe de a lua calea că
tre consumatori. în ultimii 
ani, cooperatorii au pus în 
valoare noi terenuri pentru 
a extinde culturile de orez, 
plantațiile de trestie de za
hăr și banane, care consti
tuie o sursă principală de 
venituri bănești.

De aici, din sudul înso
rii și pînă în zona zăpezi
lor veșnice, pretutindeni în 
cursul călătoriei prin China 
am întîlnit oameni harnici, 
care muncesc cu sîrguință 
pentru înflorirea continuă a 
patriei lor pe calea con
strucției socialiste.

C. BORDEIANU

BB BONN. Guvernul R.F.G. a respins 
propunerea lui Willy Brandt, tăcută 

la Congresul P.S.D.G. cu privire la crea
rea unui consiliu vest-german însărcinat 
cu organizarea șl promovarea contacte
lor intergermane, sub cuvînt că nu poate 
admite ..suprapunerea de competente" 
pe care ar implica-o existenta unui ase
menea consiliu.

M| NEW YORK. Un bombardier cu 
•8® reacție de tip „Xb 70-A" s-a prăbu
șit în California în timpul unul zbor ex
perimental. Din acest aparat — lung de 
56 metri și cu o greutate de 226 tone 
— s-au construit pină acum doar două 
exemplare.

NOTE DE DRUM DIN R.P. CHINEZA
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ZĂPEZILOR VEȘNICE PÎNĂ 
ÎN REGIUNILE SUBTROPICALE
furii. în China de nord, la 
poalele munților Taihan, se 
află satul Datzai, unde lu
crează o brigadă de pro
ducție vestită în toată tara 
pentru rezultatele obfinute 
în „fertilizarea rîpelor". In- 
tr-un răstimp de zece ani, 
membrii brigăzii au dislocat 
130 000 metri cubi de pia
tră, au construit 180 de di
guri de diferite dimensiuni 
și au cărat o enormă canti
tate de pămînt în terase, 
făcînd să rodească rîpele 
și o parte din versanfii 
munfilor. De două ori di
gurile au fost distruse de 
torenfi. Apoi, după obser
vații și studii repetate, ele 
au fost refăcute în formă de 
arc. mal înalte și rezistente

tea Pari. Aici, între munfil 
veșnic înzăpezifi, tempera
tura medie anuală este de 
numai 0,2° Celsius, și doar 
în 18 zile pe an nu cad ză
pezi sau brume. Pe 
locuri, cultivarea de 
părea cu desăvîrșire 
sibilă. De cîfiva ani
Pari a încetat să mai fie o 
pată albă pentru producția 
agricolă. în prezent se ex
tind acolo culturile experi
mentale de orz golaș, răpi
tă, cartofi, ridichi și alte 
plante rezistente la tempe
raturi joase, la brumă și cu 
o perioadă scurtă de vege
tație. Locuitorii din Pari au 
curățel terenul de bolovani, 
adunîndu-i în grămezi uria-

Aspecte Interesante am 
întîlnit și în zona subtropi
cală, unde condițiile clima
tice favorabile permit să se 
obțină cîte trei recolte pe 
an de pe același teren. Unii 
locuitori din preajma Can
tonului, care n-au călătorit 
iarna în nord, nici nu cu
nosc zăpada. Aici, în lunile 
de iarnă, ei obfin principa
la recoltă de legume, însă- 
mințează sau plantează ore
zul, string trestia de zahăr. 
Și în această zonă, în 
marea lor majoritate tere
nurile sînt brăzdate de ca
nale de irigații. Specialiș
tii au selecționat noi soiuri 
de orez, care asigură pro
ducții mari și au tulpina 
scurtă, rezistentă la taifu-

în capitala repu
blicii Congo, popu
lația asistă la exe
cuția celor patru 
complotiști care 
urmăreau răsturna
rea guvernului 

Mobutu

I. MARGINEANU


