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In pragul unei importante
campanii agricole ■ Criteriile eficientei
STRINGEREA
RECOLTEI

Pe întinsul țării, lanurile de grîu, orz și secară 
au început să se îngălbenească. In cooperativele 
agricole „Viață nouă“ din Sîntana, regiunea Cri- 
șana, Cenei, Variaș, Nădlac și altele din regiunea 
Banat, s-au și recoltat primele suprafețe de orz. 
în curînd, secerișul va începe din plin în cea mai 
mare parte a raioanelor țării. Problema care se 
pune acum este ca strînsul recoltei să se facă la 
timp și cu cea mai mare grijă pentru a se înlătura 
pierderile. La cerealele păioase, spre deosebire de 
alte culturi, se produc cu ușurință pierderi de 

boabe prin scuturare. Pierderile pot fi evitate prin 
executarea recoltatului în timp scurt, îndată ce 
grînele au dat în pîrg. De aceea, conducerile tu
turor unităților agricole socialiste și, în egală mă
sură, consiliile agricole și uniunile cooperatiste 
trebuie să se ocupe îndeaproape de organizarea 
temeinică a acestei campanii.

Consiliul Superior al Agriculturii, în colaborare 
cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, a elaborat un plan de lucru privind 
desfășurarea campaniei de recoltare. Sînt prevă
zute măsuri pentru buna funcționare a tractoa
relor și mașinilor agricole, aprovizionarea cu piese 
de schimb și combustibil, acordarea asistenței teh
nice necesare în campanie. Această problemă a 
fost discutată temeinic și la recenta plenară a 
Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole. Ținîndu-se seama de faptul că unitățile 
agricole au la îndemînă suficiente utilaje — ale 
S.M.T. sau proprii — care asigură ca lucrările să 
se facă la timp, s-a stabilit ca fiecare unitate să 
se îngrijească de buna lor folosire. Conducerea 
fiecărei unități agricole, cu sprijinul organelor 
agricole raionale și regionale, trebuie, prin urma
re, să-și întocmească planuri concrete de lucru 
pe întreaga campanie, ținînd seama de tractoarele 
și mașinile agricole de care dispune și pe care le 
are la dispoziție și să organizeze temeinic munca.

Principala sarcină care se cere rezolvată acum 
este verificarea amănunțită a tuturor utilajelor 
care vor lucra în campanie. După datele existente 
la Consiliul Superior al Agriculturii, în general, 
pe tară, reparațiile la tractoare, combine și alte 
mașini pot fi considerate ca terminate. Dar aceas
ta numai în general, pentru că în unele regiuni 
aceste lucrări sînt încă întîrziate. La 16 iunie, în 
regiunea Oltenia, de exemplu, mai erau de repa
rat 300 de combine. O situație asemănătoare, de
terminată, în principal, de lipsa unor piese de 
schimb, este și în alte regiuni. La recenta plenară 
a Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție s-a subliniat necesitatea ca 
stațiunile de mașini și tractoare să asigure la bri
găzi piesele de schimb care se uzează mai re
pede, precum și alte materiale necesare.

In toate unitățile agricole s-au întocmit planuri 
de lucru privind desfășurarea lucrărilor agricole 
de vară. Ele trebuie respectate întocmai. Seceri
șul trebuie început, în faza de pîrgă, pe acele 
terenuri care nu vor fi recoltate cu combina, ci 
cu alte mijloace. Acolo unde vor lucra combinele, 
este bine să se deschidă din timp drumuri de 
acces în lanuri.

Recoltarea la timp a celor peste 3 milioane de 
hectare cultivate cu cereale păioase este o sarcină 
de înaltă răspundere, care necesită o mare concen
trare de forțe. Printr-o bună organizare a mun
cii, această sarcină va fi îndeplinită cu succes.
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La cetatea metalului alb — Uzina de aluminiu din Slatina
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Dezbaterile din cadrul 
recentei Consfătuiri pe țară 
a lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini 
oprit stăruitor asupra 
blemelor îmbunătățirii 
tivității de asimilare 
fabricație a produselor
După cum s-a subliniat cu 
acest prilej, deși în anii 
trecuți s-au obținut rezul
tate remarcabile, totuși ac
tivitatea de asimilare a 
noilor produse nu a reușit 
încă să țină pasul cu ce
rințele economiei naționa
le, cu dezvoltarea bazei 
materiale a construcției de 
mașini. O cauză o con
stituie faptul că nu a exis
tat un plan de perspecti
vă, pe baza căruia 
tățile beneficiarilor 
judicios coordonate 
crările de asimilare 
bricație. 
ce 
dif 
să 
satisfăcătoare 
fivifăți. Acest neajuns este 
înlăturat. fără îndoială, 
prin elaborarea și definiti
varea, în cadrul planului 
pe 1966—1970, a unui pro
gram detaliat de asimilare 
de produse noi pe

anuale 
a nu 
permită

necesi- 
să fie 
cu lu- 
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tindere 
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duce în 
rea chestiune : cum anume, 
după ce criterii să fie ale
se produsele care se in
clud în acest program 1

Nu-mi propun să 
refer, în rîndurile de 
la problema nivelului 
nic, la necesitatea 
fundamentarea asimilării 
noilor mașini și utilaje să 
aibă la bază alegerea ce
lor mai reușite tipuri exis
tente pe plan mondial. în 
această privință, specialiș
tii și-au mai exprimat pă
rerea, inclusiv în coloanele 
„Scînteii”. Vreau să mă 
ocup mai ales de latura 
economică a asimilării. 
După părerea mea, pentru 
a fi respectat principiul po
trivit căruia o țară, oricît 
ar fi ea de dezvoltată din 
punct de vedere industrial, 
nu poate asimila toate ti
purile de mașini și utilaje 
care îi sînt necesare, tre
buie rezolvată, în primul 
rînd, problema-cheie : se
lectarea tipurilor de mașini 
și utilaje a căror asimilare 
în fabricație să asigure ce
rințele cele mal stringente 
ale diferitelor ramuri

mi 
fajă, 
teh- 

ca

economiei, în condițiile u- 
nei eficiența 
maxime. Această
presupune, 
știe, studii 
mice 
asigure 
acelor 
necesita 
care s-ar putea procura din 
import în condiții mai 
avantajoase.

Evident, astfel de studii 
se efectuează la noi de 
mult timp — și multe din
tre ele au fost bine funda
mentate. Studiile profund 
documentate privind asimi
larea instalațiilor petroliere, 
tractoarelor și locomotivelor 
Diesel electrice — ca să 
dau numai cîteva exemple 
— au avut ca efect reali
zarea lor la un nivel tehnic 
și calitativ ridicat și o înal
tă eficiență în exploatare. 
Din păcate însă, au fost 
cazuri cînd asimilarea nu a 
avut la bază studii tehnico- 
economice aprofundate

economice 
selecție 

după cum se 
fehnico-econo- 

prealabile, care să 
evitarea asimilării 

produse care ar 
cheltuieli mari și

Ion OLTEANU
economist, Ministerul 
Comerțului Exterior

In regiunea
Argeș
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Tele
emisiuni
in uzina

Pe șantie'rul noii fabrici de zahâr din Buzău. Se execută 
montarea fermelor la depozitul de zahăr

(Foto : M. Andreescu)

ȘTIINȚA MONDIALĂ

Șl ȘTIINȚA NAȚIONALĂ
Se spune, pe drept cuvînt, că 

știința este universală. Și ea este
— atît prin natura adevărurilor pe 
care le stabilește, care au preroga
tiva de a fi universale, cît și prin 
faptul că reprezintă un bun comun 
al omenirii. La îmbogățirea patri
moniului ei își aduc contribuția 
toate popoarele, mari și mici. Dez
voltarea științei mondiale este con
diționată, în ultimă instanță, de e- 
voluția și progresul științelor națio
nale.

In condițiile epocii contempora
ne, frontierele țărilor sînt și tre
buie să fie penetrabile în ambele 
sensuri pentru circulația informați
ei științifice, atît în interesul ță
rilor respective, cît și al științei în 
general ; orice izolare nu poate a- 
duce decît prejudicii și rămîneri în 
urmă, ca și concepția că efortului 
propriu i s-ar putea substitui sim
pla urmărire și însușire a rezulta
telor obținute pe plan mondial.

„A te mărgini să achiziționezi 
rezultatele cercetării științifice din 
străinătate înseamnă a te resemna 
să cumperi tot timpul inteligență
— cel mai scump bun existent as
tăzi pe piața mondială", spunea, 
pe bună dreptate, tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., în expunerea cu 
privire la îmbunătățirea organi
zării și îndrumării activității de 
cercetare științifică. Apelînd doar 
la importul de soluții 
științifice înseamnă nu 
accepta dependența față 
nătate, dar și, implicit, a

Acad. Aurel AVRAMESCU

na la stagnare creația științifică 
proprie.

Eforturile depuse în anii 
urmă au dus la valoroase și 
ginale realizări ale științei

din 
ori-
ro-

Electrotehnica românească a do
vedit că se situează la nivel mon
dial. Nu de mult, s-a realizat de 
către un colectiv. de cercetători 
din cadrul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru industria elec
trotehnică o serie de celule redre- 
soare cu siliciu, obținute anterior 
prin import. Din păcate, însă, valo
rosul colectiv care le-a realizat 
a fost dispersat ulterior în mai 
multe unități, cercetarea respectivă 
fiind astfel abandonată în țara 
noastră, în timp ce pe plan mondial 
ea continuă în mod vertiginos.

Pentru marea majoritate a 
oamenilor, .televizorul este un 
punct inscrjs pe agenda acelui 
..8“ care inseamnă timp liber. 
Există insă și unii pentru care 
tele-emisiunea nu reprezintă 
destindere, agrement, ci iace 
parte, in sensul cel mai strict 
al cuvintului, din programul 
lor de muncă. Sînt locuri unde 
tehnica transmiterii la distantă 
a imaginilor vizuale devine, ne
mijlocit, un veritabil instrument 
de lucru. Vizitam, zilele acestea, 
la combinatul de cauciuc Jila
va, cea mai nouă instalație — 
o linie automatizată care pro
duce bacuri pentru acumulatori. 
Sint cutii de ebonită, o gamă 
largă începind cu cele de ci- 
teva sute de grame destinate 
motocicletelor și sfirșind cu 
unele de 16 kilograme care se 
instalează la bordul locomoti
velor Diesel-electrice. O pro
ducție pretențioasă: calitatea 
fiecărei cutii este trecută prin
tr-o „probă de foc" : rezistenta 
la 35 000 de volfi.

Jos, in hala de fabricație, o 
mină de oameni. întregul pro
ces e dirijat de creierul ce se 
află sus, in sala de comandă. 
Priveliște clasică a automatiză
rii : enigmatice beculefe roșii 
și verzi, cadrane, interionie, 
butoane. Stăpin peste toată a- 
ceastă aparent imobilă și tăcu
tă lume, un singur om, opera
torul de schimb Ion 
cufundat in secretele 
lui la care stătea.

Drăgan, 
pupitru-

Victor VÎNTU

mecanica, 
electro- 

s-au con-

tehnico- 
numai a 
de străi- 
condam-

mânești în fizică 
în chimie, medicină, 
nică etc. In acești ani 
ceput și construit primele mașini 
electronice de calcul românești, 
s-a sintetizat clorura de vinii mo
nomer și polimer, a fost realizată 
o gamă variată de coloranți, s-au 
produs numeroase medicamente 
care în trecut se importau din 
străinătate etc. Spațiul nu ne îngă
duie să amintim aici și alte va
loroase invenții și descoperiri ro
mânești, ca cele din domeniul su
durii sau lubrifianților, explorării 
și extracției țițeiului etc. A trezit 
interes în străinătate și a fost soli
citată licența privind instalația de 
separare a componenților dintr-un 
amestec gazos, utilizabilă pentru 
dezbenzinarea gazelor de sondă. în 
același timp, lucrări științifice ro
mânești, în domeniul matematicii, 
științelor tehnice, medicinii etc., au 
fost traduse și editate în țări ca 
Eranța, Anglia, S.U.A.

(Continuare în pag. a IV-a)
(Continuare în pag. a II-a)

TELEGRAMĂ

CELUI DE-AL XVIII-LEA CONGRES NAȚIONAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN STATELE UNITE

Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delega- 
ților celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist din Statele 
Unite ale Americii un cald și frățesc salut, precum și urări de succes 
în desfășurarea lucrărilor congresului.

Urăm comuniștilor, tuturor forțelor progresiste din Statele Unite 
ale Americii noi succese în lupta pentru apărarea intereselor vitale 
ale maselor muncitoare americane, împotriva forțelor războiului și reac- 
țiunii, pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Continuînd vizita în țara noas
tră, tovarășul Ciu En-lai, în frun
tea delegației de partid și guverna
mentale chineze, împreună cu to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș și persoanele oficiale 
chineze și române au sosit marți 
dimineață în regiunea Argeș. La 
intrarea în orașul Slatina au venit 
în întîmpinarea oaspeților Petre 
Duminică, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Argeș, 
Constantin Sandu, președintele 
sfatului popular regional, și alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre cetatea metalului alb. 
uzina de aluminiu — loc de naștere 
al celei mai tinere ramuri indus
triale a României socialiste. La in
trare, ing. Ion Deleanu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, ca
dre de conducere ale uzinei salută 
pe înalții oaspeți. Numeroși mun
citori îi aclamă călduros.

în sala de consiliu, inginer loan 
Filip, directorul uzinei, face o 
scurtă prezentare a întreprinderii, 
rod al înfăptuirii vastului pro
gram de industrializare elaborat 
de partidul nostru. Este relevat 
gradul înalt de tehnicitate al uti
lajelor. în răstimpul de un an de 
la elaborarea primei șarje, cali
tatea superioară a aluminiului ro
mânesc s-a concretizat într-o pu
ritate de 99,5 la sută. Ing. Ion 
Deleanu a înfățișat pe harta țării 
drumul parcurs de materia primă 
— bauxita — de la extracția din 
Munții Apuseni la transformarea 
ei în alumină la Uzina de la Ora
dea, pînă la produsul finit obținut 
la Slatina.

Sînt vizitate apoi secțiile de re
dresori cu siliciu, de electroliză. 
Pretutindeni, tovarășul Ciu En-lai 
a urmărit procesul de producție, 
s-a interesat de metodele care se 
folosesc pentru obținerea unei 
înalte calități a aluminiului, s-a 
întreținut cu ingineri, maiștri, elevi 
ai școlii profesionale, interesin- 
du-se de vechimea lor în muncă, 
condițiile de trai ale muncitorilor 
și familiilor lor, școlile absolvite 
și condițiile de ridicare a califi
cării și de specializare.

Următorul obiectiv vizitat este 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Pitești. Ing. Victor 
Chiribău, adjunct al ministrului 
economiei forestiere, conducătorii 
combinatului, numeroși muncitori 
ai acestei tinere și moderne între
prinderi întîmpină cu căldură pe 
oaspeți.

Are loc apoi o scurtă discuție, 
directorul întreprinderii, ing. Vic
tor Chelu, informînd despre acti
vitatea ce se desfășoară aici, des
pre munca entuziastă a lucrători
lor și rezultatele obținute în în
făptuirea sarcinilor ce le revin 
potrivit Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului. Oas
peții află că în întreprindere, al
cătuită din aproape 10 mari uni
tăți, aproximativ 300 000 de mc de 
material lemnos, provenit din ex
ploatările forestiere ale regiunii, 
sînt transformați anual în garni
turi de mobilă, placaje, parchete, 
plăci fibrolemnoase și alte produse.

La fabrica de cherestea, de la 
înălțimea unui pod uzinal este 
urmărit procesul tehnologic care, 
de la descărcarea buștenilor și 
pînă la încărcarea cherestelei în 
vagoane este mecanizat și parțial 
automatizat. Același grad înalt de 
mecanizare și automatizare se re
marcă și în următoarea unitate vi
zitată — fabrica de plăci fibrolem
noase. Oaspeții se interesează de 
eficacitatea economică a mecani
zării și automatizării. Gazdele re
levă că în cadrul combinatului se 
atinge un indice de utilizare a ma
sei lemnoase de aproximativ 75 
la sută.

La o întrebare a oaspeților se 
răspunde că gradul de folosire 
complexă a materiei prime și re
ziduurilor va spori și mai mult o 
dată cu începerea construcției în 
acest an a fabricii de făină de 
lemn, care va transforma rumegu
șul în produse utile industriei chi

mice și metalurgice, și a unei fa
brici de drojdie furajeră, care va 
folosi drept materie primă apele 
reziduale, bogate în zaharuri ale 
fabricii de plăci fibrolemnoase. 
Următorul popas este făcut la fa
brica de mobilă, atenția vizitato
rilor fiind reținută de numeroase 
utilaje de înaltă tehnicitate. în 
sala expoziției permanente a com
binatului, tovarășul Ciu En-lai dă 
o înaltă apreciere mobilei expuse 
ca și celorlalte produse finite ale 
întreprinderii. La plecarea de la 
cele două combinate argeșene, 
membrii delegației chineze au 
mulțumit pentru explicațiile pri
mite și penti-u calda ospitalitate, 
au transmis felicitări călduroase 
întregului colectiv de muncitori, 
tehnicieni și ingineri și au sem
nat în cartea de onoare a între
prinderilor.

*
în încheierea vizitei în regiu

nea Argeș, comitetul regional de 
partid și comitetul executiv al 
sfatului popular al regiunii au 
oferit un dejun în onoarea dele
gației de partid și guvernamenta
le chineze, în frunte cu tovarășul 
Ciu En-lai.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
conducătorii organelor locale de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
Uzinei de aluminiu de la Slatina 
și Combinatului de industrializare 
a lemnului din Pitești.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul Petre 
Duminică, prim-secretar al Comi
tetului regional Argeș al P.C.R., și 
tovarășul Ciu En-lai. au rostit 
scurte toasturi.

Primul secretar al comitetului 
regional de partid a toastat în să
nătatea tovarășului Ciu En-lai și 
a membrilor delegației chineze, a 
tovarășilor Maurer și Bodnaraș, 
pentru noi succese în munca po
porului chinez, pentru prietenia 
româno-chineză.

Premierul Ciu En-lai a toastat 
pentru înflorirea și propășirea Ro
mâniei, pentru prietenia frățească 
și colaborarea dintre popoarele ro
mân și chinez, în sănătatea tova
rășilor Maufer, Bodnaraș, Dumi
nică, a tuturor celor prezenți.

Spectacol 
de 
gală

La Teatrul de Operă și Balet a 
avut loc, marți seara, un spectacol 
de gală oferit de Ansamblul chinez 
de cîntece și dansuri din Pekin ce 
însoțește delegația de partid și gu
vernamentală chineză, în frunte cu 
tovarășul Ciu En-lai, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, care face o vizită prietenească 
în țara noastră.

întîmpinați cu vii și îndelungi 
aplauze, în lojile oficiale, drapate 
cu steagurile de stat ale celor două 
țări, împreună cu tovarășul Ciu 
En-lai, au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, alți conducători 
de partid și de stat, precum și 
membrii delegației chineze.

La spectacol au asistat membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, generali și 
ofițeri superiori, oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La începutul spectacolului au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze.

Programul a cuprins „Oratoriul 
marelui marș", cîntecul chinez „în 
satul meu adie în zori vînt de 
primăvară", cîntecul românesc „A 
plecat Gheorghiță militar", dansul 
„Impletitul năvodului", cîntecul 
chinez „Sîntem soli trimiși de 
președintele Mao“, cîntecul româ
nesc „în Bucureștiul iubit", dan
sul „Pe drumul cantonamentului", 
cîntecul chinez „Calule mergi mai 
încet", cîntecul românesc „Asta e 
Moldova mea", interpretate de so
liști și grupuri ale ansamblului. In 
încheiere întregul colectiv de ar
tiști a prezentat dansul „Marea 
sărbătoare", fragment din epopeea 
muzical-coregrafică „Răsăritul 
roșu".

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea conducerii 
de partid și de stat a țării noastre.

(Agerpres)

LA MUZEUL DE ISTORIE 
A PARTIDULUI COMUNIST, 

A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE 
Șl DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației chineze, împreună cu 
persoanele oficiale române, s-au 
reîntors în Capitală. De-a lungul 
șoselei, de la Pitești spre Bucu
rești, un mare număr de localnici 
au salutat prietenește pe solii po
porului chinez.

După-amiază, tovarășii Ciu En- 
lai, Emil Bodnaraș și alte persoa
ne oficiale chineze și române au 
vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Ion Popescu-Puțuri. 
membru al C.C. al P.C.R., direc
tor al Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Cioroiu, di
rectorul muzeului.

Tovarășul Ciu En-lai a parcurs 
sălile în care sînt înfățișate lupta 
poporului român pentru eliberare

națională și socială, mișcările re
voluționare din secolul al XIX- 
lea, nașterea și dezvoltarea miș
cării muncitorești, socialiste, isto
ria Partidului Comunist, a curente
lor democratice, progresiste din 
România. înaltul oaspete a as
cultat cu interes explicațiile date 
de Ion. Ardeleanu, director adjunct 
al muzeului, s-a oprit în fața a 
numeroase documente care pre
zintă lupta revoluționară a po
porului român, a Partidului Co
munist, în strînsă legătură cu is
toria generală, politică și social- 
economică a țării, acțiunile de so
lidaritate ale clasei noastre mun
citoare cu lupta revoluționară a 
altor popoare.

în încheierea vizitei la muzeu, 
tovarășul Ciu En-lai s-a interesat 
de organizarea muzeului și de 
perspectivele sale de dezvoltare.

(Agerpres)
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Exisfă situații etnd concepțiile oa
menilor despre dreptate și nedreptate 
se înfruntă și se evidențiază cu toată 
claritatea. Cea mai pregnantă înfrun
tare o prilejuiesc litigiile civile ajunse 
în fa)a justijiei, cînd fiecare utilizează 
foaie argumentele și toate mijloacele 
pentru a obfine ceea ce consideră că 
i se cuvine, ,

O asemenea dublă înfrunfrare a 
concepțiilor despre drepturile și da
toriile reciproce dintre părinți și copii 
a figurat, în fază de recurs, pe lista 
de ședințe a Tribunalului regional 
lași, sub forma a două procese ci
vile.

Tn aparenfă, cele două procese erau 
lipsite de semnificații deosebite. în 
primul urma a se soluționa recursul 
declarai de C. A., fată a 3 copii, ca- 
re-și părăsise familia și care, la cere
rea introdusă de soția lui, C.M., fu
sese obligat de Tribunalul raionului 
Negrești la plata unei pensii alimen
tare pentru cei 3 copii. în al doilea, 
urma să se soluționeze tof un recurs, 
declarat de astă dată de 5 copii ma
jori împotriva hofărîrii Tribunalului 
orașului lași care, la cererea tatălui 
lor I.C., trecut de 80 de ani și aflat 
în nevoie, îi obliga la plata în co
mun a unei pensii de întreținere.

Privite prin prisma legii, cele două 
dosare presupuneau solutionarea a 
două acțiuni cu același temei juri
dic, cel prevăzut de art. 86 din Codul 
familiei, care reglementează, și pe 
această cale, o îndatorire etică ele
mentară : obligația reciprocă de în
treținere între ascendenții și descen- 
denții „aflat! în nevoie, neavînd pu- 
tlnfa unui cîștig din muncă".

Pe măsură ce „păr)ile” au compă
rut în fafa instanței, iar dezbaterile 
judiciare au început, înțelesurile so
cial-morale ale celor două acțiuni se 
luminau fot mai puternic. Ne intere
sează concepția și „argumentele" ce
lor care, considerîndu-se nedreplăfiti, 
intentaseră recurs. Pentru a la 
te, trebuie să aflăm sltuafiile 
ei le-au utilizat.

Virgil LICIU
procuror șef al regiunii lași

George VÂIDEANU 
prorector al Institutului pedagogic 

al Universității — lași

în cooperativa agricolă de produc
ție. în acest timp, C.A. își ducea 
viafa într-un oraș din fără, adueîn- 
du-și aminte de familia sa doar în 
ziua încasării salariului, cînd expedia 
alocafia de stat pentru copii pe adre
sa fostei sofii.

în anul 1965, C.M. s-a adresat Tri
bunalului raional Negrești, cerînd in
stanței să-l oblige pe C.A. la plata 
unei pensii de întrefinere pentru cei 
3 copii minori, în vîrstă de 12, 11 și 
9 ani, aflafi tofi în îngrijirea sa. Tri
bunalul raional Negrești a admis ca 
întemeiată aefiunea și a obligat pe 
C.A. la plata unei pensii de întrefi
nere reprezentînd mai pufin de o 
treime din venitul său mediu lunar.

C.A. esle însă nemulfumit de aceas
tă solufie și declară recurs.

Cine are dreptate ?
Să aplicăm, la cauză, Codul fami

liei, art. 94 :
— Instanfa are posibilitatea în vir

tutea legii să-l oblige pe C.A. la o 
întreținere echivalînd cu o jumătate 
din ciștigul lunar.

Să vedem și memoriul depus la 
dosar de C.A. :

„Nu este drept și nici logic 
fimata (C.M.) să stoarcă, prin 
cirea copiilor minori, bani tară 
de la mine*.

în final, tatăl iresponsabil
pretenfii și mai neașteptate : „Cer ca 
intimata (C.M.) să fie obligată la plala 
cheltuielilor de judecată ocazionate 
de proces* (!)

Este de la sine înțeles că Tribuna
lul regional a respins recursul lui 
C.A. ca nefondat.

ca in- 
mijlo- 

muncă

ridică

cunoaș- 
în care

Al doilea proces:

Primul proces:
în anul 1957, cetăfeana 

fost părăsită de soful său C.A. și lă
sată fără nici un sprijin material și 
moral, împreună cu 3 copii minori. 
Timp de 8 ani, ea s-a străduit să asi
gure creșterea celor 3 copii, muncind

C.M. a

TELE cum de-i trece pr'n 
ajutor’ — declară al
ia acea dată un venit

EMISIUNI 
ÎN UZINĂ

(Urmare din pag. I)

Deodată, In urma unei ușoare 
fluturări de degete, un ecran 
mat (pe sare nu-1 observasem 
pină atunai), aflat in bătaia 
privirii operatorului, se insu- 
ileți. Era un eolf al halei de jos. 
Urmă o comunicare prin inter- 
tonie cu un interlocutor apărut 
pe micul ecran, se aprinse un 
bec roșu, și un conveier, Încre
menit pină atunci, se puse in 
mișcare.

Apoi, treptat, Ion Drăgan lșt 
plimbă privirile prin Întreaga 
hală, peste toate mașinile și 
locurile de muncă. Cit timp 
și-ar ii irosit un om pentru o 
astfel de raită de-a lungul În
tregului flux de producție t 
Așa insă, doar tn clteva se
cunde — practic vorbind, si
multan — operatorul putea ii 
pretutindeni. Parcă 1 s-ar fi 
adăugat un număr incalculabil 
de ochi. Trei camere instalate 
in hală, aluneclnd și rotindu-se 
in toate sensurile, relevau o 
sumedenie de detalii tehnolo
gice. Imediat era descoperită 
presa care stătea (dintr-un nu
măr de citeva zeci), cauza imo
bilității. precum și golul de a- 
provizionare a condeierului. 
Avantajul micului ecran era 
evident: în aceeași clipă, ope
ratorul intervenea și lucrurile 
reintrau in normal. Teleemisi- 
unea industrială conduce direct 
la eliminarea timpilor morfi, 
contribute la întreținerea pulsu
lui regulat al instalației.

...Un salt de la Jilava la 
lăți, in uriașul perimetru 
hectare 1) al laminorului
tablă groasă. Aici, lungul drum ' 
al lingourilor va ti supus ob
servației unei mai ample ins
talații de televiziune. Camerele 
vor ,scr.ula- intimitatea proce
sului tehnologic de la prinși- 
palele agregate. Cum ar reuși 
operatorul din sala de comandă 
să urmărească, simultan, ceea 
ce se petrece la toate ca jele ? 
Centrarea unui lingou este o 
operație măsurată în secunde 
de aur. Aceste secunde vor 
putea ii mult mai bine gospo
dărite o dată cu „aducerea" lor 
pe micul ecran. Ochiul apara
tului va fi tn stare să se apro
pie de metalul incandescent — 
ne aflăm aici intr-un univers 
al temperaturilor Înalte — la o 
distantă inaccesibilă ochiului 
omenesc. Camera va fi perma
nent răcită cu apă, iar aerul 
somprimat va feri obiectivul de 
aburire și impurități.

Pătrundem astfel pe porțile 
automatizării, tn lumea unor 
inedite studiouri de televiziune. 
Emisiuni care dau mai multă 
precizie, mai multă siguranță 
,.8‘-lul muncii.

I.C., în vîrstS de peste 80 de eni, 
tată a 7 copii, cere Tribunalului ora
șului lași să-i oblige la plala unei 
pensii de întrefinere. Tribunalul con
stată că I.C. se află în nevoie și nu 
poate munci, constată veniturile ce
lor 7 copii, dar copiii se opun la plata 
oricărei pensii de întrefinere.

— „Nu înțeleg să contribui cu ni
mic la întreținerea reclamantului* — 
afirmă unul.

— „Mă mir 
cap să ceară 
tul, care avea
de pesfe 2 000 lei pe lună.

Unul dintre copii, cel cu venituri 
mai modeste, acceptă în fafa instanței 
să ofere un ajutor. Tribunalul orașu
lui lași, în baza articolelor 86 și 89 
ale Codului familiei, admite aefiunea 
lui I.C., obligîndu-i pe cei 5 copii sa
lariat) la plata unor sume variind în
tre 30 șl 120 lei lunar, proporționale 
cu veniturile lor. To(i cei 5 copii sînt 
nemulțumiți, se consideră nedreptă|i(i 
și declară recurs. Temeiul recursului 
este același și el fine de concepfia 
greșită despre relațiile dintre părinți 
și copii :

— „Căsătoria îmi este amenințată 
dacă voi da această sumă’ (50 de lei 
lunar), susfine unul dintre copii.

— „Personal, consider că nu este 
uman (subl. ns.) să ajut un astfel de 
om" — încearcă să se „justifice’ un 
altul.

Tribunalul regional a respins ca ne
fondat și acest recurs.

O concepfie 
stranie...

Ga
rn 
de

Oricît am încerca să «Aplicăm s- 
caste atitudini, care contravin Codu
lui familiei și spiritului moralei comu
niste, prin mobiluri speciale (zgîrce- 
nle, cinism, neomenie) o concluzie se 
impune: tofi cei aflafi în cauză au 
pornit în viafă cu o concepție stra
nie despre familie — concepție care 
înmănunchează în ea precepte ale 
moralei burgheze, după care omul 
este lup pentru celălalt. Găsindu-și 
cu îndîrjire fot felul de „argumente" 
în apărarea „dreptății" lor, astfel de 
oameni — tatăl care și-a părăsit co
piii și copiii care și-au părăsit tatăl — 
pot ajunge cu ușurință și la alte acte 
asociale. S-ar putea pune întreba
rea : cum se comportă aceștia în 
propriile familii, ce ambiantă morală 
oferă, de exemplu, copiilor lor, cei 
care își reneagă părintele bătrîn și 
neputincios, refuzîndu-i orice ajutor ?

Cazurile discutate mai sus s-au 
succedat, cum arătam, într-o ordine 
care le-au făcut mai pregnante, dar 
lor li s-ar putea adăuga și altele. Ele 
atrag atenția asupra întăririi perma
nente a rolului educafiei privind for
marea și dezvoltarea conștiinței îna
intate despre via(ă ia fiecare individ. 
Educafla se înfăptuiește sistematic în 
școală, dar verificarea temeiniciei și 
a plenitudinii ei se realizează mai 
tîrziu și continuu, în viată. Pregătirea 
pentru viafa de familie se cere să 
tie — așa cum s-a mai subliniat — 
mult mai în centrul preocupărilor or
ganizațiilor de 
cafiei școlare.

La noi s-au 
prind fecunde 
rea viefii de 
noi ale umanismului socialist, dar ac
țiunile de pedagogie socială sînt 
totdeauna de durată și de proporții 
vaste și, prin urmare, dificil de în
făptuit. în plus, cum bine observă 
înfr-un articol prof. univ. Tudor 
Popescu, prefacerile de ordin social
moral au de înfruntat și inerția pu
blică rezultată din practicarea, de-a 
lungul secolelor, a acelorași concep
ții, norme de viafă și obiceiuri. Cîte- 
odată, rezistenta vine tocmai de la 
cel lovit, de la femeia obișnuită cu

întreprins și se înlre- 
eforturi pentru așeza- 
familie pe principiile

înlre-

IGIENA PRIMULUI „OPT-

ideea inegalității dintre so|i, de la 
părintele abandonat de copii la bă- 
trînefe ele.

Formele de educație civică 
buin)ale pînă acum (simpozioane
susținute de lucrători din procuratură 
și justiție, conferințe de popularizare 
a legilor, procesele publice) tre
zesc interesul tinerilor. Ele au 
însă și scăderi; pe de o parte pro
paganda cultural-juridică nu poate 
cuprinde decît o parte a tineretu
lui, iar pe de alta, dată fiind spo- 
radicitatea ei, nu poate asigura cul
tivarea sistematică a concepției des
pre familia socialistă.

Se impune, socotim noi, ca în ca
drul aefiunii de perfecționare a pla
nurilor și programelor școlii de cul
tură generală, educația pentru viafa 
de familie să-și găsească locul ce, 
de drept, i se cuvine. Sugerăm în
corporarea ei în confinutul unui curs 
de etică și educație civică, curs ne
cesar în special elevilor școlilor pro
fesionale și liceelor.
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 aceeași î

muncă și
ho7a lineI

Coautor al cărții „Bio
grafia oboselii", apărută 
in Editura științifică, me
dicul Bernard Barhad, 
director adjunct științific 
al Institutului 
din Capitală, a 
special primul 
zilei, orele de

— Cu toate

de igienă 
studiat în 
„opt" al 

producție, 
că media 

vîrstei oamenilor a cres
cut foarte mult în secolul 

I nostru, unii specialiști 
susțin că viața este scur
tă. Nu se contrazic 2

— Nu I Față de evul 
mediu trăim de două ori 
mai mult, dar față de cîte 

I are omul contemporan de 
făcut și mai ales cîte își 
propune să facă, viața i 

I se pare, într-adevăr, 
scurtă. Procesului muncii, 
activității celei mai im- 

I portante, îi revine astăzi 
o treime din viața noas
tră. Medicinii, în special, 

I societății în general, le re
vin sarcini din ce în ce 
mai importante în organi- 

| zarea vieții în orele de 
| producție. Pe scurt, locul 

de muncă — ca mediu 
I ambiant — trebuie să re- 
I prezinte un factor de să

nătate.
— Se folosește foarte 

I des expresia „a doua casă 
a noastră", cînd se vor- 

I bește despre biroul în 
| care lucrăm, hala, secția, 

laboratorul, sala de curs. 
De ce trebuie să ne sim- 

| țim ca acasă ?
— Pe fiecare din noi îl 

deranjează dezordinea, 
neglijența în locuința 
proprie și una din preo
cupările oricărei familii 
este aranjarea unui inte
rior plăcut. La serviciu, 
„ambianța" se comDune 
din elemente multiple: 
oamenii alături de care 
lucrăm, utilajele folosite, 
materia primă, produsele 
finite, pereții, iluminatul 
— tot ce ne înconjoară, 
acționează asupra orga
nismului. Ordinea la lo
cul de muncă este primul 
element care creează o 
stare psihică favorabilă 
omului și muncii însăși. 
Nu e un secret pentru ni
meni că muncitorii frun
tași, de pildă strungarii, 
își aranjează cuțitele de 
strung în ordinea în care 
le vor folosi, minerii își 
ordonează în același fel 
sfredelele ciocanelor pne
umatice. Toate acestea nu 
fac decît să sporească ran
damentul muncii, dar a- 
jută și la echilibrarea sis
temului nervos, influen
țează asupra sănătății.

— Organizarea atît de 
strictă nu provoacă mo
notonie, una din 
oboselii ?

— Regimul de 
sau succesiunea 
timpul efectiv de mun
că și pauze este de 
cea mai mare impor
tanță pentru preveni
rea oboselii și păstrarea 
capacității de muncă. A- 
ceasta înseamnă că, de 
exemplu, un miner, după 
o muncă intensă de per
forare timp de 60—90 de 
minute, își rezervă singur 
o pauză relativă de 20—30 
minute, în care timp se o- 
cupă de activități mai 
ușoare legate de pregăti
rea procesului tehnologic 
ce urmează. în procesele 
tehnologice în flux conti
nuu, mecanizate sau auto
matizate, intensitatea e- 

' fortului este aproximativ 
aceeași în cele 8 ore de 

i de aceea, pe 
baza unei analize atente 
a solicitărilor psihofizio- 
logice a muncitorilor, se

cauzele

muncă 
dintre

Rdsârit de soare pe litoral
Foto : Gh. Vlnțilă

Convorbire cu dr. Bernard BARHAD

pot stabili cu precizie atît 
durata cit și frecvența 
pauzelor.

— Sînt recomandate 
„recreații" ca la elevi ?

— Rezultatele cercetă
rilor arată necesitatea 
pauzelor de 5 minute la 
55 de minute de activi
tate efectivă. In general 
pauzele au rolul de a crea 
organismului condițiile de 
refacere a capacității de 
muncă. Prelungirea dura
tei pauzelor reduce ran
damentul în muncă, de
oarece se pierde antrena
mentul față de activitatea 
respectivă. In această si
tuație apare o inerție a 
reflexelor, scade gradul de 
concentrare a atenției.

— S-a subliniat de 
multe ori importanța re- 
paosului activi In activi
tatea intelectuală exerci
țiile fizice au rolul unor 
descărcări motorii absolut 
necesare pentru păstrarea 
capacității de muncă și a 
stării de sănătate. Odihna 
creierului trebuie reali
zată în principiu prin 
schimbarea activității. 
Pentru unele persoane 
dezlegarea unor cuvinte 
încrucișate, rezolvarea u- 
nor exerciții de matema
tică, învățarea de poezii, 
jocul de șah constituie 
elemente de. relaxare, 
odihnise. De „aceea odih-- 
na este un fenomen com-

PE TEME MEDICALE

DISPECERATUL
ÎNCURCĂTURILOR

CUVÎNTUL CITITORULUI

In articolul cu titlul de mai sus 
se critica sistemul birocratic fo
losit la Ministerul Industriei Chi
mice cu privire la repartițiile de 
oxigen. Publicarea articolului a 
antrenat în discuție cadre din eco
nomie, care au informat redacția 
și despre alte aspecte ale proble
mei tratate.

încurcă-lucrurile 
nu vor să se dezmintă

— Concret: există vreo 
experiență care să de
monstreze eficiența aces
tor mici întreruperi ?

— O muncitoare de la 
o fabrică de materiale 
electrice realiza 3 043 pie
se pe zi cînd își lua pau
zele după dorință. Durata 
totală a întreruperilor 
reprezenta 11 la sută din 
timpul de muncă. Totuși 
muncitoarea se simțea 
foarte obosită în a doua 
jumătate a zilei. în
cercat o nouă
După fiecare oră de mun
că s-a organizat o pauză 
de 5 minute și în plus s-au 
acordat întreruperi vo
luntare în limita a 6 la 
sută din timpul de mun
că. Randamentul a cres
cut la 3 114 piese pe zi, 
cu toate că durata globală 
a repaosului atingea acum 
12,2 la sută din timpul 
muncă, iar semnele 
oboseală s-au redus.

— Dar ce să facem 
timpul pauzelor ?

metodă.

de
de

în

tre-plex și folosirea ei 
buie strict individualizată 
în funcție de natura mun
cii și înclinațiile spiri
tuale ale fiecăruia.

— Vorbeați 
de ambianța 
Cum se poate 
serviciu ?

— Confortul

la început 
locuinței, 

realiza la

pe care îl 
dorim acasă trebuie rea
lizat și la locul de muncă. 
Ne simțim bine cînd în 
casă nu este prea cald, 
iar cînd aerul este uscat 
așezăm pe calorifer tăvi 
cu apă. Temperatura ri
dicată și aerul uscat reduc 
precizia mișcărilor și ran
damentul muncii. Intro
ducerea în aceste condiții 
a aerului curat are o ac
țiune binefăcătoare asu
pra sănătății și capacită
ții de muncă. Astfel, s-a 
constatat că productivita
tea muncii este maximă 
atunci cînd o muncă de 
intensitate moderată se 
execută la o temperatură 
medie de 17°—18° C, cu 
o umiditate relativă de 
60%. Trebuie însă să se

țină seama de faptul că 
menținerea temperaturii 
la o valoare fixă și uni
formă reduce de aseme
nea randamentul în mun
că. Sînt necesare variații 
de 2°—3° în jurul tempe
raturii optime. De aceea 
nu sînt de acord cu cei 
care acasă sau la locul de 
muncă, de frica „curentu
lui", elimină cea mai re
dusă mișcare a aerului, 
creează o atmosferă de 
„seră". Iluminatul igienic 
are de asemenea o valoa
re deosebită în menține
rea unui randament ri
dicat în activitatea pro
ductivă. Iluminatul rațio
nal este o condiție de 
bază pentru ca ochiul 
să-și poată îndeplini 
funcțiile la nivel optim. 
. — Acasă ne plîngem a- 

desea de zgomotul produs 
de robinetul din baie, de 
vecinii care fac exerciții 
la instrumente muzicale 
sau ascultă emisiunile de 
radio. Care sînt efectele 
la locul de muncă ?

— Cercetările au arătat 
că în general zgomotul 
provoacă perturbări ale 
promptitudinii răspunsu
rilor și o creștere a ero
rilor în producție. într-o 
centrală telefonică, redu
cerea intensității zgomo
tului cu 60% a permis o 
micșorare a erorilor 
42%. Intr-un birou de 
cretariat, o reducere 
zgomotului a evitat
29% greșelile la mașina 
de scris și a crescut ran
damentul cu 9%.

— Indepărtînd toate a- 
ceste cauze, munca va fi 
mai plăcută, randamentul 
mai mare...

— Da, dar 
și un confort 
influențează
muncii. Munca îndeplini
tă cu plăcere, care intere
sează pe cei ce o îndepli
nește, între oameni ce se 
înțeleg reciproc, nu este 
obositoare, se îndeplinește 
cu ușurință, creează bună 
dispoziție.

cu 
se- 

a
cu

mai există 
psihic care 

procesul

V. H.

I. MELICESCU directorul între
prinderii de con- 

strucții-montaje din Iași: „Dispe
ceratul încurcăturilor din Ministerul 
Industriei Construcțiilor pune în 
pericol realizarea sarcinilor de plan 
pe anul în curs, la întreprinderea 
noastră. Concret, iată despre ce 
este vorba. Printre alte lucrări, 
executăm și hala fabricii de mobilă 
din Vaslui. Proiectantul a prevăzut 
acoperișul din ferme precompri- 
mate, pe care le-am contractat Ia 
I.P.E.C. Brașov. In graficul de exe
cuție se prevede ca hala să fie a- 
coperită pînă la sfîrșitul lunii iu
nie. Totuși, întreprinderea brașo- 
veană ne livrează materialele con
tractate neritmic, dispersate, în 
cantități insuficiente. Conducerea 
aceleiași întreprinderi găsește și 
scuze: direefia generală a prefa
bricatelor din ministerul tutelar a- 
nulează sau fixează alte termene de 
livrare sau dă altă desfinafie fer
melor confecționate pentru șantierul 
nostru. Necazuri de acest gen ne 
fac și alte întreprinderi cu apro
barea aceleiași direcții generale. 
Nu odată, ci frecvent, sînt schim
bate termenele contractuale. Re
partizarea produselor între bene
ficiari se face fără nici o consul
tare a celor care și-au pus inițial 
semnătura pe contracte. încurcă
turi serioase ne cauzează și unii 
proiectanți. Comitetul de stat pen
tru valorificarea produselor agri
cole, în calitatea sa de proiectant 
general și beneficiar, ne-a schim
bat de trei ori tipul de oțel indicat 
la construcția unui siloz pentru ce
reale. De fiecare dată, modificarea 
am primit-o după ce în prealabil 
ne aprovizionasem cu cantitatea de 
metal din sortimentele anterior 
stabilite. Rezultatul ? Execuția lu
crării este în întîrziere cu 4 luni, 
iar 280 tone de oțel beton stau 
neîntrebuințate.

Acum, două propuneri menite 
să sprijine pe constructori, a) Pe 
viitor, proiectanții să cunoască toa
te sursele de aprovizionare cu ma
teriale și confecții, b) Toți proiec
tanții să fie datori ca, o dată cu 
proiectul general de execuție, să 
prezinte constructorului și soluții
le definitive de finisaje".

Deplasări inutile
V. BEJENARU contabil-șef 

Combinatul 
și produse petro- 
orașul Gheorghe 

„în cadrul com-

la 
de

cauciuc sintetic 
chimice din 
Gheorghiu-Dej : 
binatului nostru, la capitolul „chel
tuieli privind deplasările", în 
fiecare an volumul acestora a scă
zut. Dintr-o analiză efectuată re
zultă că totuși se mai irosesc în
semnate fonduri bănești.

Sînt nenumărate cazurile cînd, 
datorită neexecutărli ritmice și 
cantitative a contractelor de către

Drama cîinelui
Cîinele era lățos, avea 

urechile blegi, privirile 
mălăiețe și nu răspundea 
la nici un nume. In tllti- 
ma vreme, sătul de dru
muri, se pripăși în curtea 
cooperativei de producție 
meșteșugărească „Unirea" 
din Tulcea. Salariații îi a- 
runcau resturi de mincare 
și el, mulțumit că nu mai 
are grija zilei de mîine, se 
ruga pentru sănătatea 
binefăcătorilor săi.

Intr-o noapte, paznicul 
Ion Lascu, după ce-i dădu 
și el ceva de-ale gurii, 
neavînd de lucru îi zise, 
dar nu cu răutate :

— Tu faci umbră pă- 
mîntului de pomană. De 
cînd ești aici la noi nu 
te-am auzit odată lătrînd. 
Ești mut ?

Jignit, cîinele se retra
se intr-un ungher și-și 
făcu un aspru proces de 
conștiință. A doua zi de 
dimineață, ca să dove
dească stăpînilor săi că 
nu le mănîncă mîncarea 
de pomană, începu să la
tre la persoanele care i se 
păreau dubioase și mai 
ales la cei care întîrziau 
cu plata cotizațiilor la 
sindicat.

De aici i se trase toată 
drama. Intr-o bună zi, 
trecînd pe lingă coopera
tivă un împuternicit al 
Inspecției Veterinare de 
Stat pentru protejarea 
dinilor din Dobrogea,, cîi
nele fost vagabond începu 
să latre la el. Acesta își 
văzu de drum și ajuns la

vaccinat. Și iată că după 
un număr de zile coope
rativa „Unirea" primi o 
amendă de 1 000 de lei pe 
care trebuia s-o plătească 
imediat. Și o plăti.

In acest fel cîinele pri
pășit deveni un caz. Cum 
va justifica președintele 
față de forurile tutelare

de
Nicufă TÂNASE

biroul său controlă în re
gistre și observă că „Uni
rea" nu figurează în 
scripte cu nici un cîine. 
Trimise deci imediat o in
vitație cooperativei: „Vă 
rugăm ca în timpul cel 
mai scurt să trimiteți cîi
nele la vaccinat, in caz 
contrar vom trece la apli
carea legii".

Președintele cooperati
vei „Unirea" numai grija 
asta n-o avea. Chemă se
cretara, apoi dactilografa, 
dar nu le convinse să re
zolve ele problema asta.

Nu l-a dus nimeni la

amenda pentru un cîine 
nevaccinat la timp ?

Zile în șir se dezbătu a- 
ceastă problemă, 
propuse să 
cîinele cu 
Propunerea 
rece cîinele 
schema cooperativei. Pînă 
la urmă se ajunse la 
următoarea concluzie : a- 
menda să fie plătită fră
țește de cei doi paznici, 
de secretară și dactilo
grafă pentru faptul că au 
refuzat să ducă dulăul la 
vaccinat. Zis și făcut.

Aceștia însă se plînseră

Cineva 
fie premiat 

1 000 de lei. 
căzu, deoa- 
nu figura pe

furnizori sînt necesare deplasări 
care ocazionează cheltuieli supli
mentare. In rîndul întreprinderi
lor care ne fac deseori aseme
nea greutăți, amintim: I.D.T.P.-
Ploiești. Uzina chimică din Valea 
Călugărească și întreprinderea de 
aprovizionare cu piese de schimb 
din Ploiești.

O altă cauză generatoare de chel
tuieli neeconomicoase o constituie 
lipsa unor mijloace adecvate care 
să armonizeze relațiile între între
prindere, organul tutelar și unită
țile economice care aparțin altor 
ministere. In această categorie 
menționăm unele probleme privind 
contractarea materiilor prime și 
materialelor, pieselor de schimb 
sau instalațiilor complexe din im
port. Un prim aspect al acestei 
chestiuni îl constituie alocarea eu 
întîrziere a fondurilor valutare pe 
ministere, și de aici pe direcții ge
nerale și întreprinderi. Din acest 
motiv documentațiile se întocmesc 
de către întreprinderi în pripi 
și se înaintează organelor tutelare 
prin intermediul a o serie de dele
gați de specialitate, care sînt 
nevoiți să meargă Ia unitățile co
merțului exterior pentru 
Astfel, pentru viza fișelor 
la o serie de aparate de 
și control și la piese de 
am trimis în luna aprilie a acestui 
an săptămînal cîte 2—3 delegați 
de diferite specialități, care au stat 
la București fiecare cîte 3—4 zile.

Sînt nenumărate cazurile cînd o 
serie de avizări obținute cu efort 
sînt mereu modificate. Evident, de 
fiecare dată se fac alte deplasări 
pentru anularea fișelor tehnice 
inițiale și întocmirea de noi fișe.

In sfîrșit, sînt o serie de situații 
cînd, datorită nesistematizării din 
timp a anumitor date tehnico-eco- 
nomice, se dau indicații de a s* 
întocmi lucrări și documentații cu 
caracter „foarte urgent", pentru 
care se trimit delegați să le pre
zinte sau să le susțină. Acestea pol 
fi evitate dacă se sistematizează 
din timp solicitarea diferitelor dat» 
economico-statistice sau documen
tații pe care întreprinderile să le 
prezinte intr-un cadru organizat".

avizare, 
tehnice 
măsură 
schimb.

Birocrații... de la noi
V. MÎRZAN șeful serviciului 

comercial de la 
Uniunea, regională a cooperativelor 
de consum Cluj: „Am citit cu in
teres articolul din „Scînțeia" — 
„Dispeceratul încurcăturilor". Si
tuații de genul celor relatate — 
deși s-au împuținat în ultima vre
me — există și în sectorul circu
lației mărfurilor. Așa, bunăoară, 
U.R.C.C. Huedin a primit din partea 
Ministerului Industriei Construc
țiilor. pentru trimestrele III și TV 
o repartiție de 650 000 bucăți țigle 
profilate din lut de la fabrica din 
Jimbolia. Asta în timp ce în re
giunea noastră, la Cluj și Cîmpia 
Turzii, există două fabrici de țiglă, 
ale căror produse sînt foarte apre
ciate de cumpărători. Putem da ?i 
alte exemple. întreprinderea loca
lă industrială Cluj produce un larg 
sortiment de balamale. Totuși, coo
perația de consum din regiunea 
noastră a primit repartiții pentru 
mari cantități de balamale pentru 
uși și ferestre la F.A.N.E.M.-Bucu- 
rești și „Fierarul“-Arad. Eu cred 
că aceste încrucișări de mărfuri nu 
au întotdeauna o justificare. De a- 
ceea, trebuie luate măsuri care să 
asigure dispariția lor totală".

nevaccinat
la comisia de soluționare 
a litigiilor de muncă de pe 
lingă cooperativă și astfel 
se formă dosarul nr. 3. 
Comisia formată din Ion 
Coca (președintele comi
siei), Ștefania Gonova și 
Anatolie Michișov (mem
bri) se întrunește, audiază 
martori și după lungi 
dezbateri dă cîștig de 
cauză celor patru.

Dragi cititori, dumnea
voastră trebuie să înțele
geți, conducerea coopera
tivei „Unirea" nu are cum 
să motiveze în scripte 
plata unei amenzi pentru 
un cîine nevaccinat, mai 
ales că nici nu-l aveau 
în schemă. Așa că s-a fă
cut o nouă contestație. De 
data aceasta la comitetul 
sindical U.I.C.C. Tulcea 
constituit în organ de ju
risdicție cu o componență 
de 6 membri plus pre
ședintele. Dezbătînd și 
dumnealor cazul, au dat 
cîștig de cauză tot celor 
patru. Așa că acest caz a 
fost transferat la Tribu
nalul popular raional Tul
cea.

Dar să revenim la dra
ma cîinelui. După cele în- 
tîmplate, salariații coope-

rativei începură să-l pri
vească cu ură. Unul dintre 
paznici, după ce i s-a oprit 
amenda de 250 lei, partea 
lui, îi dădu chiar un pi
cior, cit putu el de tare. 
Cîinele nu chelălăi, se re
trase în culcușul lui și-și 
.făcu un al doilea proces 
de conștiință. Și mai as
pru. Consumă în acest 
scop 6 coli de glaspapir 
nr. 8

Tn dimineață zilei ur
mătoare s-a petrecut ma
rea dramă. Cîinele, fără 
nume de botez, nici mă
car de familie, sătul de 
viață, se aruncă sub roțile 
automobilului (ce coinci
dență I) care îl ducea pe 
președintele cooperativei 
„Unirea" la birou. Șofe
rul, milos, vru să-l oco
lească. Dar prea tîrziu. 
Intră cu automobilul în
tr-un stîlp și îi îndoi a- 
ripa. 
guba ?
Se va isca un nou pro
ces ? Nu cred. Vinovatul, 
adică vagabondul cîine, 
nu era în nici un registru 
de evidență al orașului 
Tulcea.

Si nici măcar nu era 
vaccinat I

Cine va plăti pa- 
Cine-i de vină ?
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„SCÎNTEII" CU CE DENSITATE Răspund arhitecfi 
din patru regiuni 
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SE CONSTRUIESC LOCUINȚELE?
în condifiile volumului sporit de locuințe prevăzut pentru anii cin

cinalului, creșterea densită)ii spafiului construit pe hectar constituie 
o problemă de o deosebită importantă. Ea a fost subliniată în cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicoiae Ceaușescu la Consfătuirea pe fără 
a lucrătorilor din construcții, insisfîndu-se asupra găsirii celor mai bune 
solufii de amplasare și de construcfie, în scopul folosirii cît mai ratio
nale a terenurilor destinate noilor ansambluri 
cheltuielilor pentru 
în comun.

Am adresat unor arhitecfi întrebările : , Pe ce spafiu și cu ce den
sitate se construiesc ’ ■ ■ - -
se realiza un progres în acest domeniu ?

urbanistice, reducerii 
lucrările edilitare și extinderii rețelei de transport

locuințele ? Ce căi și posibilități există pentru a

Arh. HARALAMBIE COCHECI, di
rector tehnic al D.S.A.P.C.-Banat :
„Folosirea judicioasă a terenului a- 
fectat construcțiilor de locuinfe sa 
pune cu acuitate și în regiunea noas
tră. Spun aceasta, deoarece pînă 
acum s-a realizat o densitate de 3 000 
mp spafiu construit pe hectar, iar la 
Arad numai de 2 800 mp. Noi ne-am 
dat seama că aceasta înseamnă o fo
losire nerațională a fondului funciar, 
mai ales că în unele orașe, cum ar 
fi Reși)a, spațiul destinat construcții
lor este foarte limitat. După discuții 
avute cu tovarășii de la C.S.C.A.S., 
am reușit ca la Timișoara — în micro- 
raionul din zona tipografiilor — și 
la Reșifa, în microraionul din lunca 
Bîrzavei, să ajungem la 3 200 mp spa
țiu construit pe ha. în ultima vreme, 
am luat măsuri pentru respectarea 
distantei normale dintre blocuri și re
ducerea zonelor verzi la strictul 
cesar. S-au creat astfel condifii 
prin noile proiecte să se asigure 
spafiu construibil de 4 000—5 000 mp 
pe ha. O asemenea densitate se va 
atinge la noile construcții din micro
raionul Calea Șagului din Timișoara, 
microraionul Lugoj, cartierul nou Ora- 
vifa. în ansamblurile construite, acolo 
unde terenul nu e bine folosit (car
tierul Podgoria din Arad, orașul Mol
dova Nouă și altele), am trecut la exa
minarea posibilităților de completare 
a acestora cu noi clădiri. Cred că 
toate acestea demonstrează în mod 
convingător că în domeniul creșterii 
densităfii spafiului construit proiectan- 
ții pot face mai mult'.

Arh. AUGUSTIN PRESECAN, 
D.S.A.P.C.-Cluj : „Practica de proiec
tare de pînă acum a arătat că, sub 
raportul folosirii intense a teritoriului, 
există încă multe rezerve și posibili
tăți nevalorificate. După cum se știe, 
alegerea amplasamentelor clădirilor 
de locuit este determinată de respec- 

4 tarea unor distante minime între 
blocuri. Aceasta pentru a se asigura 
condifii igienico-sanifare normale de 
viafă. Convingerea mea este că, în 
acest domeniu, mai există loc de îm
bunătățiri. Dar nu la aceasta aș vrea 
să mă refer, ci la faptul că problema 
dotărilor social-culfurale nu este încă
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tivitatea de proiectare. Cînd s-a pro
iectat cartierul Gheorghieni din Cluj, 
primele variante studiate prevedeau 
o densitate de 3 200 mp spafiu lo
cuibil la ha. în urma indicațiilor 
primite de la forul tutelar, solufiile de 
amplasament au fost reexaminate și 
aduse la o densitate de 2 800 mp

judicios. La Suceava s-a reanzaf în 
ultimii ani o densitate o spatiilor lo
cuibile între 4 000 și 4 500 mp la ha. 
Acest indice a fost obfinut cu blocuri 
de cinci nivele (în proporție 
la sută) și clădiri înalte pînă 
12 nivele.

Sînf de părere că este 
creșterea în continuare a 
spatiilor construite pe unitatea de su
prafață, fără a afecfa gradul de con
fort' al noilor locuințe. Cum anume ? 
Enumăr cîteva posibilități : distribui
rea mai compactă (și nu numai pe 
parter) a dotărilor comerciale și so- 
cial-culturale, reducerea distantei din
tre blocuri la strictul necesar (avîn- 
du-se în vedere, în primul rînd, po
sibilitatea unei însoriri minime), di
mensionarea spafiilor libere și plan
tate în raport cu amplasarea unității

de 90 
la 10—

posibilă 
densității

luat măsura ca la avizare să nu se mai 
admită proiecte care nu prevăd o 
densitate a spatiilor locuibile de peste 
4 500 mp pe hectar. Considerăm că 
este o indicafie bună, dar ea nu e 
diferenfiafă pe regiuni, în funcție de 
terenurile da amplasare (plane, libe
re), de clădirile vechi ce se păstrea
ză, de apropierea ansamblurilor de 
grădini sau parcuri etc. Or, toate a- 
cestea nu pot fi neglijate, deoarece 
aplicarea nediferenfiafă a unor nor
mative constituie unul din izvoarele 
șablonului. Părerea mea este că spo
rirea densității spafiilor locuibile nu 
trebuie să ducă nicidecum la o mo
notonie arhitecturală. Un alt aspect. 
Se cere respectarea densităfii de pes
te 4 500 mp/ha, dar se pierd din ve
dere anumite cerinfe de perspectivă 
privind noile dotări care 
apărea ca necesare pesfe

ar putea 
cîfiva ani.

MOLDOVA VECHE
Muu     im in— imi—hhim ■iiiiin~gn~r~

NOU PORT 

INDUSTRIAL
La Moldova-Veche au fost în

cărcate primele șlepuri cu mine
reu cuprifer. Evenimentul a mar
cat terminarea construcției unui 
nou port industrial pe Dunăre. 
Cheiul noului port dunărean 
permite încărcarea simultană a 
două șlepuri de mare tonaj.

Solufiile moderne aplicate de 
constructorii portuari din Turnu 
Severin au dus la scurtarea unor 
faze de lucru. Cele pesfe 7 000 
tone de prefabricate, folosite la 
construcfie, au fost montate în 
numai șapte zile.

Prin intrarea în funcțiune a 
portului de la Moldova-Veche 
sînf asigurate condiții din cele 
mai economicoase de transport 
a minereului pe Dunăre, din noul 
centru minier al regiunii Banat 
spre diferite unităfi industriale.

(Agerpres)

■

localității (cen- 
și cu mărimea

UNELE PĂRERI
CU PRIVIRE IA DEZVOLTAREA 
PODGORIEI TÎRNAVELOR

spafiu locuibil la ha. Cartierul a fost 
construit pe baza acestor soluții. 
După părerea mea, aici se mai poate 
interveni prin amplasarea unor noi 
construcfii, fără a se afecta confortul 
și compozifia arhitectonică, depășin- 
du-se densitatea de 3 200 mp locuibili 
la ha. Anumite măsuri s-ar cuveni 
luate și în ce privește cartierul Grî- 
gorescu, unde densitatea este doar 
de 2 600 mp spafiu locuibil la ha. 
Viitoarele cartiere de locuit, în curs 
de proiectare, vor putea fi realizate, 
în urma unei analize amănunțite, cu 
o densitate a spafiilor locuibile de 
3 200—3 400 mp la ha. Pentru aceas
ta însă este absolut 
C.S.C.A.S. să elaboreze 
gent normative precise 
a spafiului construit pe

Arh. EUSEBIE LATIȘ,
Suceava : „Proiectanfii noștri au cău
tat să amplaseze locuințele și să fo
losească terenul într-un mod cît mai

urbanistice în cadrul 
trai sau periferic), cît 
și condițiile climatice și de relief ale 
orașelor.

Concomitent, ar trebui ca C.S.C.A.S. 
să elaboreze un normativ privind 
principiile și indicativele directoare 
în sistematizarea zonelor de locuit, 
înfrucît cele în vigoare le consider 
depășite'.

Arh. RADU RĂUȚĂ, D.S.A.P.C.-Ar- 
geș : „în ultimul timp, C.S.C.A.S. a

împărtășesc și eu opinia altor pro- 
iecfanfi și arhitecfi, potrivit căreia 
proporția dintre blocurile cu cîteva 
etaje și cele înalte ar trebui revăzută. 
Nu înțelegem 
Rm. Vîlcea și 
avem voie să 
te. La Pitești,
nord, s-a acceptat un singur 
înalt la un volum de 3 000 de 
tamente'.

de ce pentru orașele 
Cîmpulung Muscel nu 
proiectăm blocuri 
în cartierul din

înal- 
zona 
bloc 

apar-

necesar ca 
cît mai ur- 

de densitate 
hectar'.

D.S.A.P.C.-
I luăriiDin relatările interlocutorilor 

unor măsuri hotărîte și imediate 
iecfanfilor și arhitecfilor îndreptată spre gospodărirea judicioasă a te
renurilor destinate construcțiilor de locuințe. Este necesar ca C.S.C.A.S. 
să solufioneze înfr-un timp scurt problemele aflate în suspensie, să 
elaboreze normative bine fundamentate și precise în ce privește creș
terea densităfii spafiului construit în noile ansambluri de locuinfe.

Anchetă realizată de : Nicoiae CUCUI,
Ion CH1UJDEA, 
Alexandru MUREȘAN

noștri se desprinde necesitatea 
menite să înlesnească activitatea pro-

Populafia microraionului nr. 1 
din cartierul Gheorghieni-Cluj a 
sporit zilele acestea cu mem
brii a 216 familii care s-au mu
tat în apartamente noi. Nu
mărul apartamentelor date în 
folosință pînă acum în acest 
microraion se ridică la 1 120. 
Alte 284 de apartamente sînf 
prevăzute a fi predate locatari
lor pînă la sfîrșitul lunii. Con
comitent, constructorii au înce
put lucrările la primele 13 
blocuri din cel de-al doilea 
microraion al cartierului, care, 
în final, va număra 3194 apar

tamente

rezolvată în întregime. La amplasarea 
și prin dimensionarea lor se irosește 
mult teren, ceea ce determină micșo
rarea densității spafiului locuibil pe 
unitatea de teritoriu folosit. Utilizarea 
mai rațională a terenurilor aferen’e 
acestor construcții este frînafă, după 
părerea mea, de modul necorespun- 
zăfor de dirijare a investițiilor de că
tre Ministerul Comerțului Interior, Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor So
ciale și Comitetul de Sfat pentru Cul
tură și Artă. Forurile de resort ale a- 
cesfor organe centrale impun în per
manentă proiectării separarea ca am
plasament a construcțiilor comerciale, 
sanitare, culturale și dezvoltarea lor 
numai pe parter. Amplasamente sepa
rate sînt cerute — prin contractele 
de proiectare — și pentru alte dotări 
ale ansamblurilor de locuinfe ca : 
puncte gospodărești, posturi de trans
formare, case de reglare, centrale ter
mice, garaje etc. Părerea mea este 
că o comasare a tuturor dotărilor so
cial-culfurale și gospodărești, în li
mita asigurării unor condifii de bună 
funcționare, ar elibera terenuri însem
nate pentru construcțiile de locuinfe, 
ar asigura creșterea densităfii spa
țiului construit".

Arh. IOAN PAIU, D.S.A.P.C.-Cluj : 
„E drept, folosirea unui teritoriu mai 
mic pentru același volum de construc
ții de locuinfe nu a constituit pînă 
acum o preocupare de seamă în ac-

Rezerve nefolosite în
ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI
Fabrica „Țesătura“-Iași a cu

noscut în ultimii ani un important 
proces de modernizare și reutilare. 
Cum sînt fructificate resursele 
investite de stat pentru dezvolta
rea și modernizarea fabricii ? S-au 
asigurat toate condițiile tehnice și 
organizatorice pentru folosirea cu 
randament sporit a utilajelor, a 
capacităților de producție ? '

Tovarășul Ion Huțanu, inginerul- 
șef al fabricii, ne-a vorbit despre 
măsurile luate la tesătorie pentru 
organizarea științifică a producției 
și a muncii. Aici s-a trecut la sec- 
torizarea și specializarea anumitor 
războaie pentru producerea unor 
articole : în cinci sectoare de cîte 
48 de războaie se lucrează numai 
zefir, în două sectoare — articole

pentru export. într-unul numai și- 
fon ș.a.m.d.

— Rezultatele unui asemenea 
mod de organizare a producției 
sînt dintre cele mai bune — ne 
spune interlocutorul. în sectoarele

război-oră șr la un randament de 
numai 70 la sută. Calitatea țesătu
rilor la războaiele sectorizate este 
net superioară.

Eficienta economică a acestui 
sistem de organizare a producției

LA FABRICA „ȚESĂTURA" IAȘI
specializate pe cîte un articol în- 
tr-o perioadă mai îndelungată s-a 
realizat un indice de utilizare de 
10 000—10 700 bătăi pe război-oră 
și un randament de 75—83 la sută, 
în timp ce în celelalte sectoare ne 
menținem la 9 000—9 500 bătăi pe

Criteriile eficienței economice 
în asimilarea noilor mașini și utilaje
(Urmare din pag. I) 

care să justifice necesita
tea, oportunitatea și renta
bilitatea produsului care 
urmează să fie fabricat. In 
anumite cazuri, asimilarea 
s-a făcut fără a se avea în 
vedere specificul condițiilor 
și eficiența în exploatare a 
noilor produse.

O analiză atentă arată 
că „scăpări” de acest gen 
se explică prin faptul că 
uneori studiile tehnico-eco- 
nomice elaborate nu apro
fundează în suficientă mă
sură problemele majore ale 
asimilării. Mai există cazuri 
cînd întocmirea studiilor 
este lăsată aproape exclu
siv în sarcina beneficiarilor, 
fără ca uzinele construc
toare de mașini să ia parte 
activă la aceste lucrări. 
Din acest motiv, uneori se 
adoptă soluții consfrucfiv- 
tehnologice insuficient stu
diate, care necesită modifi
cări ulterioare ce duc la 
prelungirea ciclurilor de 
asimilare. Este cazul unor

utilaje pentru prelucrarea 
lemnului și fabricarea mo
bilei, pentru construcții și 
construcții de drumuri, pro
duse care la omologare au 
fost respinse din cauza 
parametrilor lor tehnici- 
funcționali nesafisfăcători. 
Nu puține sînt cazurile 
cînd anumiți indicatori eco
nomici nu se calculează, 
ci se... apreciază.

Nici aspectele legate de 
eficiența economică a pro
duselor destinate exportu
lui nu pot fi ignorate, 
atunci cînd se întocmesc 
planurile de asimilare. De 
ce spun acest lucru ? Pen
tru că, din păcate, în pre
zent exportăm și produse 
care nu reprezintă nici
decum o valorificare su
perioară a metalului, pre
țul obținut pe tonă fiind 
destul de scăzut. Băile, 
radiatoarele, plugurile pen
tru tractor și altele fac 
parte din această catego
rie. După părerea mea, 
eforturile pe care econo

mia noastră le face pentru 
a spori producția proprie 
de metal trebuie să fie 
dublate de o cît mai ra
țională folosire a acestuia.

Programele de asimilare 
vor fi mai bine elaborate 
dacă, în prima sa formă, 
nomenclatorul de produse 
noi va cuprinde mai multe 
variante constructive, îm
preună cu caracteristicile 
tehnice și economice ale 
acestora, precum și cantită
țile necesare, tonajul, con
sumurile specifice etc. Un 
asemenea „catalog" ar 
constitui o bază concretă 
de examinare și de alegere 
a celor mai eficiente tipuri 
care urmează să fie asimi
late. Ar fi necesară, de 
asemenea, întocmirea unei 
situații privind mașinile și 
utilajele cerute și oferite, 
în prezent și în perspecti
vă, pe piața mondială.

Tot în scopul ca asimi
larea noilor produse să fie 
mai bine fundamentată din 
punct de vedere economic,

consider că este necesară 
întărirea muncii de analiză 
economică In institutele de 
proiectări. In serviciile de 
concepție ale uzinelor șl 
In Direcția generală tehni
că a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. 
Ar fi, de asemenea, indicat 
ca economiștii și inginerii 
cărora li se încredințează 
asemenea probleme să se 
documenteze în permanen
ță cu privire la aspectele 
economice ale construcției 
de mașini din alte țări, 
la gradul de dezvoltare și 
de diversificare a produc
ției de mașini în lume, va
loarea produselor care se 
obțin pe glob dintr-o tonă 
de metal, tendințele în 
dezvoltarea producției 
mondiale de mașini și uti
laje, cerințele la export 
etc. Cred că pe această 
cale, specialiștii amintiți 
vor putea să contribuie în 
mai mare măsură la spo
rirea eficienței economice 
a asimilării noilor produse.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

este evidentă. Cu toate acestea, 
sectorizarea și specializarea utila
jelor nu au căpătat extinderea cu
venită.

— Un obstacol serios — apre
ciază inginerul șef al fabricii — îl 
constituie faptul că noi avem sar
cina să producem un număr prea 
mare de articole — în total peste 
20 — în zeci de poziții coloristice 
și desene. în plus, comenzile se 
modifică des de la o lună la alta 
și chiar de la decadă la decadă. 
Trecerea de la un articol la altul 
înseamnă însă timp dublu de sta
ționare a mașinilor pentru reglaje 
și schimbarea urzelii.

— Sînt posibilități de a înlătura 
acest obstacol ?

— Noi considerăm că sînt. Ți- 
nînd permanent seama de cerin
țele pieței, credem că forul tutelar 
ar avea posibilitatea de a specia
liza fiecare fabrică în producerea 
unui număr mai restrîns de arti
cole.

— Schimbarea volumului pro
ducției și a sortimentului a deve
nit o practică în activitatea foru
lui tutelar și acesta nu vrea cu 
nici un chip să renunțe la ea — ne 
spune ing. Aurel Zvonaru, șeful 
secției tesătorie. Iată un exemplu. 
Deși nu mai lucrasem poplin din 
luna ianuarie a.c., în aprilie Di
recția generală a industriei bum
bacului din minister ne-a comuni
cat că trebuie să producem și să 
livrăm întreprinderii „Dacia" din 
Capitală pentru finisare o mare 
cantitate din acest sortiment. De 
unde materie primă ? „Adresati-vă 
la Filatura românească de bumbac 
din București" — ni s-a răspuns. 
Am comandat aici cantitățile ne
cesare de fire, eșalonate pe deca
de ; furnizorul nu ne-a satisfăcut 
însă decît jumătate din necesități.

— Și lipsa pieselor de schimb 
este un obstacol în calea organi
zării științifice a producției, creș

terii indicilor de utilizare a mași
nilor — ne-a spus ing. Constantin 
Lupu, șeful sectorului mecanic. în 
lunile care au trecut din acest an, 
uzina „Unirea" Cluj nu ne-a livrat 
nimic din piesele comandate. Di
recția noastră generală ne-a co
municat că uzina clujeană s-a pro
filat pe alte piese de schimb, că 
reperele necesare mașinilor noas
tre urmează să le procurăm de la 
o uzină din Tg. Mureș a Ministe
rului Industriei Ușoare. Dar a- 
ceastă întreprindere nu ne-a pri
mit comenzile decît pentru ultima 
parte a acestui an. în prezent sîn- 
tem descoperiți la numeroase pie
se — clicheți, controlori de vîrf, 
plăci de strîngere, lame fixe etc. —• 
strict necesare reparării mașinilor. 
Din această cauză, mașinile pro
gramate pentru reparații și cele 
în curs de pregătire pentru a trece 
la alte sortimente staționează un 
timp prea îndelungat.

S-a dovedit că importante rezer
ve de creștere a randamentului 
utilajelor pot fi puse în valoare 
prin îmbunătățirea organizării 
muncii și a colaborării între sec
țiile fabricii. Dar aceste rezerve nu 
sînt întotdeauna bine fructificate. 
Maistrul Petru Botini ne-a arătat 
cum, datorită sulurilor năvădite 
necorespunzător în sectorul prepa- 
rație, s-a întîrziat cu cîteva ore in
troducerea în fabricație a tfnui nou 
sortiment de țesături. „Reparația 
mașinilor se face deseori superfi
cial" — a adăugat interlocutorul.

Faptele arată că fabrica „Țesă
tura" din Iași dispune de impor
tante rezerve pentru folosirea cît 
mai completă a capacităților de 
producție. Este de datoria condu
cerii întreprinderii, comitetului de 
partid de a lua cele mai eficace 
măsuri în vederea întăririi colabo
rării între secții, executării în 
bune condiții a reparațiilor de 
utilaje, îmbunătățirii asistentei 
tehnice în toate schimburile. Se 
desprinde, totodată, necesitatea 
unui sprijin mai substanțial din 
partea forurilor de resort din Mi
nisterul Industriei Ușoare, pentru 
asigurarea stabilității sarcinilor de 
plan și aprovizionarea ritmică cu 
materie primă, materiale și piese 
de schimb.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

Podgoria Tîrnave- 
lor are o veche și 
bogată tradiție în ob
ținerea unor vinuri 
de calitate superioa
ră. începînd din mun
ții Gurghiului, pod
goria însoțește rîul 
Tîrnava Mică pînă 
dincolo de Blaj. Aici 
se află vestitele plan
tații viticole de la 
Filitelnic, Zagăr. Bă- 
gaci, Jidvei, Șona, 
Țigmandru, Richiș, 
Mediaș și altele. Su
prafața viilor din a- 
ceastă zonă cuprinde 
peste 9 000 ha.

Apreciate și căuta
te în tară ca și pe 
piața mondială, vinu
rile de Tîrnave se 
bucurau, cu multe 
secole în urmă, de o 
faimă care le așezau 
alături de cele mai 
renumite vinuri ale 
lumii. Calitatea supe
rioară a vinurilor din 
această podgorie este 
un rezultat al îmbi
nării armonioase a 
factorilor naturali de 
climă și sol cu mă
iestria viticultorilor 
și experiența arătată 
în alegerea celor mai 
corespunzătoare so
iuri și tehnologii pen
tru obținerea unui 
vin bun.

Experiența a dove
dit că singurul mod 
rational de folosire a 
dealurilor din această 
regiune este planta
rea lor cu viță 
de vie. Sortimentul 
vechi de soiuri al 
podgoriei este alcă
tuit din Fetească 
albă, Grasă, Coarnă. 
Iordovan, Fetească 
regală si Lampăr. A- 
vînd însușiri valo
roase. s-au extins și 
soiurile Muscat Otto- 
nel, Traminer roz, 
Pinot gris, Fetească 
regală și Fetească 
albă, care constituie 
în prezent sortimen
tul de bază pentru 
producerea vinurilor 
albe superioare seci, 
demiseci și dulci.

Podgoria Tîrnave- 
lor , a fost orientată 
SDre vinuri tari, alco
olice. Dar această o- 
rientare nu mai co
respunde cerințelor 
actuale ale consuma
torilor, care pretind 
vinuri ușoare, cu un 
conținut scăzut de 
alcool. Subordonîn- 
du-și activitatea a- 
cestui scop, stațiunea 
experimentală Blaj 
aduce o contribuție 
însemnată în ce pri
vește raionarea și 
microraionarea viti
culturii, tipizarea vi
nurilor și producerea 
lor în partizi mari, 
precizînd schemele 
tehnologice de vinifi- 
catie etc. Slujind 
dezvoltării continue 
a viticulturii din a- 
ceastă parte a tării, 
temele luate în cer
cetare și rezolvate de 
către cercetătorii sta

țiunii urmăresc sta
bilirea complexului 
de măsuri agrotehni
ce în pepinierele de 
vite, plantații de 
portaltoi și vii pe 
rod, la precizarea 
sortimentului de so
iuri și la generaliza
rea schemelor tehno
logice pentru pre
pararea vinurilor albe 
seci, dulci și aromate.

în podgoria Tîma- 
velor există condiții 
favorabile pentru 
lărgirea continuă a 
suprafețelor cu vii și 
pentru sporirea pro
ducției la hectar prin 
aplicarea complexu
lui de măsuri agro
tehnice. Rezultatele 
obținute pînă acum 
sînt edificatoare. La 
gospodăriile de stat 
Leuca, Sînmiclăuș, 
Bazna, Țigmandru, 
Sighișoara ș.a. s-au 
obținut recolte care 
depășesc 8 000 kg 
struguri la ha. Pro

ducții foarte bune au 
realizat și cooperati
vele agricole Bălcaci, 
Sona, Moșna, Șeica 
Mică, Biertan și al
tele.

în raioanele Me
diaș, Sighișoara, Si
biu din regiunea 
Brașov, ca și în raioa
nele Tîrnăveni, Lu
duș și Mureș din re
giunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară sînt 
multe terenuri în 
pantă, care nu pot fi 
valorificate rational 
decît prin plantații 
viticole. O situație a- 
semănătoare există 
și în alte centre viti
cole din Transilvania, 
ca, de exemplu, la 
Alba Iulia. Aiud, 
Bistrița, Lechinta, 
Teaca și Miniș, 
unde suprafața noi
lor plantații este des
tul de mică. în pod
goria Tîrnavelor se 
înmulțesc anual pes
te 50 milioane vite 
din soiuri selecționa
te, care ar trebui să 
fie folosite în primul 
rînd Ia extinderea 
plantațiilor viticole 
din această zonă.

Prin lucrările de 
defrișare a plantații
lor vechi, cu un pro
cent mare de goluri 
neproductive și a vii
lor hibride, noile 
plantații abia reușesc 
să egaleze pierderile, 
mentinînd astfel su
prafața totală la me
dia celor cinci ani, de 
circa 9 300 ha. Este o 
rămînere în urmă 
față de regiunile Do- 
brogea, Galați, Argeș 
și altele. Acest fapt

este destul de dăună
tor, deoarece calita
tea superioară a vi
nurilor ce se obțin 
din podgoria Tîrna
velor răsplătește din 
plin munca viti
cultorilor. Vinurile 
din această pod
gorie, prin calită
țile organoleptice su
perioare, sînt prin
tre cele mai prețuite 
vinuri albe din țara 
noastră și cele mai 
solicitate la export. 
Este drept că în pri
vința aceasta modul 
cum se fixează pre
turile ar putea avea 
un efect pozitiv prin- 
tr-o corelare a plăți
lor ținînd cont nu nu
mai de gradul alcoo
lic, ci și de cantita
tea de zahăr, calită
țile organoleptice etc. 
Actualul sistem de 
preturi în funcție de 
tăria alcoolică îm
piedică acțiunea de 
creștere a cantității 
de vinuri larg cerute 
de consumatori care, 
așa cum spuneam 
mai sus, preferă pe 
cele ușoare, cu puține 
grade alcoolice.

Datorită preocupă
rilor mai susținute 
din partea organelor 
locale, muncii des
fășurate de viticul
tori, producția de 
struguri a crescut 
mult. Dar numai a- 
ceste elemente nu 
sînt suficiente pentru 
a da viață planurilor 
de raionare și micro- 
raionare a viticultu
rii. Cooperativele a- 
gricole și gospodă
riile de stat din zo
nele favorabile cul
turii vitei de vie 
pot și trebuie să se 
preocupe mai mult 
de extinderea viti
culturii. Pe bază de 
proiecte corespunză
toare este necesar să 
se treacă la realiza
rea unor plantații în 
masiv, folosind cele 
mai valoroase soiuri, 
în felul acesta, viti
cultura Tîrnavelor se 
va putea afirma mai 
puternic cu partizi 
mari și omogene de 
vin de bună calitate.

Există încă multi
ple posibilități pen
tru a folosi din plin 
condițiile naturale fa
vorabile ale acestei 
podgorii, de a pune 
mai mult în valoare 
competența specia
liștilor pentru dez
voltarea viticulturii. 
Consider că organele 
de resort ar trebui să 
stimuleze în mai 
mare măsură cadrele 
de specialiști din u- 
nitățile agricole care 
obțin și livrează can
tități mari și omoge
ne de vinuri calitativ 
superioare.

Ing. C. MATRAN 
directorul stațiunii 
experimentale 
hortiviticole Blaj

Fabrica de sticlă din Turda. Unul dintre fruntașii secției de sculptură —
Teodor Cîmpeanu ' Foto : S. Cristian
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O NOUA PROMOȚIE 
DE INTELECTUALI
Peste puțin timp, încheierea se

siunii examenelor de stat va mar
ca momentul în care o noua și en
tuziastă generație de absolvenți va 
păși în cîmpul vast al activității 
creatoare. Ea se alătură cu dra
goste și hotărîre puternicului de
tașament unit al intelectualității 
românești, aparținînd tuturor gene
rațiilor, care, în cele mai diverse 
domenii de activitate, aduce o con
tribuție de seamă la îndeplinirea 
obiectivelor desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria noastră.

Nu trebuie să fii poet pentru a 
asocia acestor tineri, crescuți și 
educați sub soarele luminos al so
cialismului, imaginea unor temerari 
navigatori, pregătiți ca momentul 
desprinderii de țărm să constituie 
implicit preludiul reușitei certe. E 
de ajuns să Consulți cîteva lucrări 
de diplomă, să asiști la examenul 
marilor sinteze — cum pe drept 1 
se spune examenului de stat — 
să fii familiarizat cu psihologia a- 
nilor tineri pentru a înțelege că o 
nouă promoție de absolvenți aduce 
întotdeauna cu sine în lumea reuși
telor mature o perspectivă nouă, 
ca atribut al pregătirii de speciali
tate înfăptuită după cele mai mo
derne exigențe, dar și al unor în
crederi proaspete, al perseveren
ței demne de epoca noastră.

Perfecționarea continuă de care 
a beneficiat învățămîntul de toate 
gradele în ultimele două decenii 
determină ca actualele promoții de 
absolvenți ai școlii noastre superi
oare să dobîndeascâ cunoștințe 
teoretice și practice tot mai temei
nice, datorită cărora tot mai mulți 
dintre ei pot lucra cu competență, 
încă din primele săptămîni de la 
încadrarea în producție. Un corp 
profesoral universitar cu o expe
riență vasta și o pregătire de pres
tigiu i-a inițiat în cele mai impor
tante aspecte ale profesiunii, îm- 
părtășindu-le partea cea mai vie 
din spiritualitatea lui, cultivîndu-le 
o neistovită pasiune pentru auto
instruirea continuă. Tinerii pleacă 
de pe băncile amfiteatrelor ca pur
tători ai ideilor celor mai recente 
cuceriri științifice, tehnice, de cul
tură.

Dar momentul absolvirii facultă
ții nu înseamnă cîtuși de puțin sfîr- 
șitul pregătirii generale, ci mar
chează o nouă etapă în direcția 
acumulării unor noi cunoștințe. 
Dacă avem în vedere că zes
trea dobîndită în anii de studiu 
se cere mereu sporită, ca o con
diție a însăși rezistenței sale în 
perspectiva timpului, că orica
re dintre realizările de seamă 
se restrînge la o sferă îngustă în 
lipsa unei succesive raportări la 
ultimele ei consecințe, vom conchi
de că, de fapt, imperativul îmbogă
țirii continue a cunoștințelor de 
specialitate constituie pentru un tî- 
năr absolvent cheia de boltă a 
condiției sale sociale. în convor
birile pe care le avem deseori cu 
absolvenții de un an sau doi 
ai facultății noastre, de exem
plu, constatăm nu o dată și 
unele ezitări în ceea ce pri
vește alegerea celei mai bune 
modalități de autoperfecționare. 
Pe drept cuvînt, tinerii ne cer sfaturi 
asupra posibilităților de îmbinare 
a cercetării concrete, pe teren, cu 
adîncirea teoretizării problemelor, 
asupra consultării celor mai valo
roase materiale informative sau în 
legătură cu căile de specializare 
mai bine verificate. Spun „pe drept 
cuvînt' întrucît continuarea pregă
tirii științifice nu poate fi obținută 
fără aplicarea constantă a unor 
principii sigure, îndelung cumpă
nite de activitate intelectuală. Las 
la o parte faptul că formația tineri
lor absolvenți poate fi încă perfec
ționată îndeosebi din punctul de 
vedere al pregătirii metodologice și 
nu voi analiza aici nici ponderea 
pe care cunoștințele de tehnică a 
cercetării științifice ar trebui s-o 
aibă în contextul învățămîntului su
perior. îmi reține însă atenția fap
tul că astăzi tinerilor ieșiți de pe 
băncile facultății le stau la înde- 
mînă posibilități sporite de perfec
ționare a pregătirii. Mă gîndesc la 
sursele de bună și operativă in
formare științifică, prezente în cele 
mai diverse regiuni ale țării, la 
nucleele de cercetare științifică, 
fundamentală și aplicativă, pe cale 
a se constitui sau cristalizate deja 
în facultăți, institute de cercetare 
științifică, stațiuni experimentale 
etc. în îmbinarea și folosirea tu
turor acestor posibilități, tinerii pot 
manifesta, evident, unele preferințe 
personale, ezitînd în alegerea unei 
soluții. Indiferent însă de natura a- 
cesteia, aș vrea să le recomand o 
activitate sistematică, înscrierea, 
cu alte cuvinte, la cursurile post
universitare, prevăzute să se lăr
gească în viitor, la examenele de
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doctorat, la obținerea gradelor 
de specialitate în domeniul învă
țămîntului, medicinei etc. Evident, 
lărgirea orizontului de pregătire nu 
se poate limita la obținerea unor 
titluri științifice suplimentare, dar 
activitatea profesională desfășura
tă în perspectivă își conferă sie 
însăși mai multă rigoare.

O nouă promoție de absolvenți 
își răsfrînge imaginea, asemenea 
unui cerc de copac, în trunchiul 
vînjos al țării, unindu-și voința cu 
a generațiilor mai vîrstnice, sub 
constelația acelorași idealuri ale 
societății noastre socialiste. Unita
tea și coeziunea generațiilor, reedi
tate de fiecare dată mai intens, se 
reflectă și prin aceea că din prima 
zi a intrării lor pe poarta fabricilor, 
uzinelor, școlilor, clinicilor, institu
țiilor de cultură, noii veniți sînt în
soțiți cu dragoste, solicitudine, în
credere. Colectivele întreprinderilor 
și instituțiilor unde sînt repartizați 
absolvenții învățămîntului superior 
îi ajută de regulă pe tinerii spe
cialiști să se familiarizeze cit mai 
repede cu problemele curente ale 
muncii lor, le asigură condițiile ma
teriale necesare pentru începerea 
activității cit mai curînd posibil și 
cu rezultate dintre cele mai bune. 
Tocmai de aceea, tinerii ingineri, 
profesori, medici etc. sînt datori

să-și valorifice pe deplin cunoștin
țele însușite și să-și completeze 
pregătirea învățînd de la cei cu 
mai multă experiență, să se înca
dreze în ritmul de muncă al colec
tivului în care au intrat, mani- 
festînd un înalt spirit de răspunde
re față de sarcini.

Ce poate fi mai minunat pentru 
o nouă promoție de intelectuali de- 
cît să debuteze în condițiile ho- 
tărîrii ferme cu care întregul 
nostru popor s-a angajat să 
dea viață istoricelor obiective ale 
Congresului al IX-lea al partidului. 
Tinerii care peste cîteva zile pri
mesc diploma de inginer vor fi păr
tași Ia elaborarea și punerea în 
funcțiune a unor mari și moderne 
instalații industriale, viitorii profe
sori — la cultivarea în conștiința 
tinerei generații a celor mai nobile 
idealuri, medicii vor sărbători ne
îndoielnic triumful științei asupra 
unor maladii care mai rezervă se
crete azi, proaspeții arhitecți vor 
conferi imaginilor noastre cotidiene 
noi dimensiuni spațiale ; tot astfel, 
viitorii geografi vor contribui la 
mai buna cunoaștere a țării noas
tre, în timp ce colegii lor, geologii, 
vor „privi" în subsolul patriei la 
adîncimi, unde alte și alte bogății 
își așteaptă descoperitorii. Ei vor 
străbate această etapă cu însufle
țirea care-i caracterizează, o vor 
încheia și se vor angaja în explo
rarea unor noi orizonturi. Prin el 
vom fi reprezentați și noi, genera
țiile mai vîrstnice, care în aceste 
momente le oferim urările noastre 
de bine și de continuă reușită.

ntîlnim ades în cerce
tările dedicate litera
turii, artelor plastice
sau muzicii expresii 
cum sînt : proiec
ție mitologică, fun
dal mitic, grandoare

mitică, propensiune spre mit, aer 
mitologic etc. Ce este în fond mi
tul ? Un derivat fantastic al realității 
interpretate de subiectivitatea uma
nă ? Revelația unor forțe supreme, 
a unor adevăruri implacabile sau de
finitive aflate pe calea visului, a in
tuiției mistice, a transei hipnotice ? 
De la Giambattista Vico, pînă la 
Nietzsche și diferiți mitologiști con
temporani de nuanjă intui)ionisfă sau 
freudistă, mitul este explicat — cu 
diferențieri neesențiale — ca subli
mare metaforică a unor latenfe sufle
tești individuale sau colective des
prinse de experiența socială și isto
rică a umanității. în realitate, mitul 
apare în adevărata sa lumină ca o 
proiecție fantastică în subiectivitatea 
omenească a vieții și lumii înconju
rătoare în complexitatea ei naturală 
și socială. Cînd Karl Mar* îl numea 
pe Promefeu „cel mai nobil sfînf și 
martir din calendarul filozofic* adu
cea o laudă nesecatei imaginații 
omenești care a creat un simbol al 
sacrificiului pentru fericirea umani
tății.

Mitul elaborat de imaginația uimi
tor de bogată a popoarelor a crista
lizat sub o formă poetică fantastică 
tradifii, sentimente, năzuințe, situații 
umane, relații sociale. Lupta dintre 
om și natură, dramatismul cunoaște
rii adevărului, traduse în încleștarea 
dintre bine și rău, dintre întuneric 
și lumină, dintre om și destin, au 
hrănit cele mai diverse mituri. Multe 
dintre miturile originare, străvechi, 
ale umanității, sînt proiecții lumi
noase și limpezi, altele contradictorii 
ale aspirației specific umane spre 
frumusețe, adevăr și bine, spre 
eroism, demnitate efc. Marile mituri 
concentrează o vastă experiență 
umană, implică semnificații din cele 
mai adînci.

Numai datorită posibilității lor de 
a surprinde în imagini experiențe

unice de viață, miturile au căpătai 
o expresie și valoare universală. De 
aici puterea lor de a birui timpul, 
de aici capacitatea de a oferi per
manent sugesiii înnoitoare. Dotate 
cu aceste virtuți, miturile au aprins 
întotdeauna imaginația poeților și 
artiștilor exprimînd prinfr-o nouă 
încărcătură sufletească și morală as
pirațiile înaintate ale oamenilor.

Prezența acestor fermenți spiri
tuali asigură durabilitatea aiîtor 
creații, de la imnurile și epopeile 
homerice, de la capodopere ale

ipocrizia zeilor la Lucian din Sa- 
mosata, suport pentru o construcție 
dramatică plină de poezie la Calde
ron de la Barca, mitul prometeic trece 
prin succesive „interpretări", este 
simplificat sau îmbogățit, pînă la 
poemul lui Goethe cu același nume, 
la drama romanticului englez Shelley 
„Promefeu eliberat’ sau versiunea 
paradoxală, spumoasă și neașteptată 
din „Promefeu rău înlănțuit" a lui 
Andre Gide.

Prometeul lui Goethe e poetul 
însuși, simbol al unei atitudini

Vasile NICOLESCU

răzvrătite șl inteligente, active șt 
raționale, autoconstruifă prin efort 
creator și pătrundere a necunoscutu
lui. Shelley afirmă personalitatea 
unui Promefeu pur și blind, elibe
rat prin suferință de ură și ni
micnicie, de o inflexibilă noblețe a 
spiritului pînă la jertfa de sine, 
exprimînd crezul unei umanități 
dezrobite de servitutea religiei și 
tiraniei.

Prezent în literatura noastră mai în- 
fîi înfr-o izbutită versiune dramatică 
a lui Victor Eftimiu, mitul prometeic 

intră apoi în substanța 
unei bune părți a poe
ziei noastre de astăzi, 
Tudor Arghezi dîndu-i 
în „Cîntare omului", de 
pildă, expresia cea mai 
desăvîrșită. Eroul mito
logic se confundă în vi
ziunea argheziană cu u- 
manifafea însăși, erois

mul Iul exemplar concentrează, din- 
tr-o perspectivă filozofică nouă, erois
mul anonim al omului, continuitatea 
eforturilor sale de a se elibera spiri
tual și social, de a-și zidi o viață pe 
măsura ființei sale născută a fi 
liberă : într-un avînt sălbatec te-ai 
dus pînă la stele / Și fe-ai întors, 
aprinsă, cu una dinfre ele. / Că mîna 
îți arsese cu care-ai scormonit / în 
jarul alb de sus, ești răsplătit. / Ai 
pus-o să răsară, să-ți ardă-n vatra 
goală. / A fost, biruitoare, întîia ta 
răscoală. A mitiza mai înseamnă cu 
alte cuvinte și a transfigura grandios, 
a ridica umanul la scara universalului.

Mitul prometeic, poate cel mai fe
cund în privința perpetuării lui, nu
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tragedie! și liricii grecești (Oedip, 
Elecfra, Promefeu) de la legenda lui 
Ghilgameș, Mahabharata, Ramayana, 
Vedele, Cînfecul nibelungilor, de la 
unele pînze de Rembrandt (întoar
cerea fiului risipitor) sau sculpturi de 
Michelangelo (Moise), opere de 
Gluck (Orfeu, Ifigenia în Aulida), 
oratorii de Haendel (Messiah) și 
Bach (Pasiunea după Matei), pînă la 
tetralogia wagneriană sau unele 
creații de operă ale lui Richard 
Strauss, George Enescu, Igor Stra
vinsky pînă la paginile unor proza
tori și dramaturgi mo
derni ca James Joyce, 
Albert Camus, Jean A- 
nouilh, Jean Giraudoux 
și alții.

Condensînd expe
riențe unice de viață, 
dispunînd prin această 
particularitate de o ma
re forță de gene
ralizare, mitul devine prinfr-o prelu
crare artistică superioară suportul
viu al unor nesfîrșife semnificații de 
ordin moral, filozofic, social etc. Ex- 
primîndu-se adesea, chiar în cadrul 
schemei originare, fără modificări 
esențiale, mitul capătă o semnificație 
o'ominanfă nouă din punctul de ve
dere al viziunii și concepției celor 
care le întrupează și te re-creează 
într-o nouă formă artistică. Din a- 
cest puncf de vedere străvechiul mit 
prometeic constituie cel mai bun 
exemplu. „Prevăzătorul" cum s-ar 
traduce semnificația numelui de 
Promefeu, cuprinde fot atîfea sen
suri cîfe versiuni cunoaște. Fiecare 
epocă, fiecare personalitate crea
toare care este atrasă de figura le
gendarului fiu al lui tapet, toarnă în 
matricea originară a mitului flacăra 
unor noi înțelesuri și aspirații.

Una este imaginea eroului trans
misă de Hesiod în „Theogonia” și în 
„Lucrări și zile" în care țesătura 
teologică a legendei afirmă — con
form mentalității religioase a unei 
umanități abia ieșite din primitivita
te — supremația forțelor cerești asu
pra omului, alta este cea oferită mai 
fîrziu de Eschil în tragedia sa „Pro- 
meteu înlănțuit’ (470 î.e.n.). Titanul 
lui Eschil e un erou, un simbol al 
sacrificiului, al demnității și iubirii.

Pretext pentru a ironiza viciile și

reprezintă însă un eaz singular. 
Există mituri zguduitoare cum este 
cel oedipian, reflex al unei lumi 
suferinde, devastate, conform credin
țelor antice, de un fatum implacabil, 
și care primește în diferite interpre
tări — de la Sofocle încoace — 
noi dimensiuni morale și sufletești, 
între Oedip-ul sofocleian, cel al lui 
Voltaire sau al contemporanului 
flamand Edmond Fleg (pe libretul 
căruia George Enescu a compus 
marea sa tragedie lirică) există sen
sibile deosebiri de viziune, ultimul 
de pildă, afirmînd în dialogul cu 
destinul orb triumful eroului teban, 
supremația omului în univers, posi
bilitatea unei purificări prin sacrificiu 
și luptă. O anumită semnificație îm
bracă Antigona antică, eroică, aus
teră, de măreție tragică, alta este 
substanța sufletească a eroinei lui 
Jean Anouilh, anticonformismul ei 
pur și adînc, oroarea ei de placidi
tate, convenție, prostie și brutalitate.

Purtătoare a unor stigmate tragi
ce, cum apare în tragediile lui 
Sofocle și Euripide, Elecfra este 
modelată de O’Neill sau Giraudoux 
dintr-o materie sufletească mai 
complicată, mai fluidă și imprevizi
bilă. Plantată înfr-o familie de ame
ricani cu blazon aristocratic, rigizi 
și impermeabili, înfr-un mediu sur
pat de tentația crimei și insfinc- 
iualifafe, Electra lui O'Neill este 
răzbunătoare și cumplită, lucidă 
și irațională, cu tresăriri de ome
nie (cînd își strigă dreptul la 
viață și fericire) și disponibilități de 
a-și urmări victima cu voluptate de 
paing otrăvitor. Elecfra lui Giraudoux 
se întrupează dintr-o poezie mai 
adîncă, dinfr-un sentiment al justiției 
și cinstei care nu suportă sofistica.

Faust, unul din marile mituri ale 
civilizației moderne, căzînd ca sens 
pe o problemă fundamentală a spi
ritului — aceea a cunoașterii umane, 
cu implicațiile eroice ale acestui act, 
a autodefinirii omului în raport cu 
propria lui conștiință și a integrării 
lui cosmice — a ispitit de asemenea 
cele mai diverse sensibilități artisti
ce (Marlowe, Goethe, Lenau, P. 
Valăry, Thomas Mann). Rezultatele 
sînt surprinzătoare de la autor la 
autor.

Răsfrîngeri dramatice sau epice, 
diferitele ipostaze fausfice exisfenfe, 
consonante cu căutările omului mo
dern, cu febra și neliniștea creatoare 
a acestuia, confirmă încă o dată forța 
poetică molipsitoare pe care o au 
miturile, puterea lor de a fascina și 
influența sensibilitatea umană dar și 
disponibilitafea creatorilor de a le 
îmbogăți conținutul, de a le înnobila 
și perpetua în eternitate cu ființa u- 
nei umanități reale, care suferă sau 
se bucură, care visează sau cîntă, 
cu dramele și elanurile ei.

PREOCUPĂRI 
ALE UNUI TEATRU TÎNĂR
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ȘTIINȚA MONDIALĂ Șl ȘTIINȚA NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)

Dezvoltarea, afirmarea 
șl întărirea științei națio
nale sînt impuse de cerin
ța valorificării potenția
lului de forțe științifice, a 
capacității intelectuale, a 
gîndirii științifice din pro
pria țară, gîndire care re
prezintă nu numai un bun 
în sine, ci și o mare va
loare materială investită. 
Se știe ce importante re
surse — cheltuieli de în- 
vățămînt, stagiu, speciali
zare etc. — se investesc 
în țara noastră pentru 
formarea unui om de ști
ință, pentru asigurarea a- 
paraturii de cercetare, a 
personalului auxiliar. Cer
cetătorul, savantul con
tractează o adevărată da
torie față de popor, care 
nu dă dreptul la o poziție 
de simplă observare a e- 
forturilor altora/ Dezvol
tarea științei românești 
este o înaltă îndatorire 
patriotică, impusă de ma
rea comandă socială a 
progresului economico- 
cultural al României.

Știința românească are 
vechi tradiții și a creat 
școli valoroase, a dat lu
mii personalități științi

fice de prestigiu. Lucră
rile multor savanți români 
sînt astăzi încorporate în 
sfera valorilor universale. 
Construcția socialismului, 
dezvoltarea unei economii 
moderne, ampla revoluție 
tehnico-științifică nu nu
mai că creează premise 
favorabile, dar impun con
tinuarea acestor tradiții 
de către oamenii noștri de 
știință. Prin dezvoltarea 
științei naționale se ț>un 
bazele viitoarelor școli și 
generații de cercetători. în 
acest sens, trebuie privită 
necesitatea dezvoltării ști
inței naționale românești, 
care nu este și nu poate fi 
o chestiune de conjunctu
ră sau moment.

Știința națională este în 
măsură să cunoască cel 
mai bine natura concretă 
a necesităților, a condiții
lor specifice țării noastre, 
să furnizeze soluțiile cele 
mai adecvate — tocmai 
dezvoltîndu-se în strînsă 
legătură cu practica, cu 
cerințele materiale ale so
cietății noastre, grefată pe 
terenul ramurilor econo
mice care au cele mai bu
ne premise de înflorire în 
România. Este o cerință 
care pornește de la înțele

gerea unor nevoi de; pers
pectivă, de la faptul că 
dezvoltarea contempora
nă, și în mod deosebit so
cialismul, cheamă insis
tent știința să-și spună 
cuvîntul în soluționarea a 
tot mai numeroase pro
bleme economice și tehni
ce, de organizare a muncii 
și vieții sociale, iar rezul
tatele ei sînt aplicate în 
tot mai vaste sectoare de 
activitate umană. Prin 
dezvoltarea unei științe 
naționale putem răspunde 
acestor imperative fixînd, 
în același timp, și posta
mentul tradițiilor viitoare. 
Un asemenea fundament 
nu se poate crea prin pre
luarea. în mod sporadic, 
discontinuu, a unor rezul
tate, azi de aici, mîine de 
dincolo, — el presupune 
prezența unui filon pro
priu de cercetare.

Dezvoltarea unei științe 
naționale este, în același 
timp, o condiție pentru 
însăși asimilarea cu suc
ces a cuceririlor științei 
mondiale. Cînd cercetarea 
proprie nu ține pasul, cînd 
se produce un decalaj sau 
o ruptură, atunci, im
plicit, devin mult mai 
dificile înseși prelua

rea, înțelegerea și aplica
rea cuceririlor științei 
mondiale. Dacă, de pildă, 
cercetarea proprie în do
meniul electronicii nu a 
atins un anumit grad de 
maturitate, nu se pot în
țelege și prelua anumite 
soluții în construirea unor 
dispozitive moderne cu 
semiconductor!. Asimila
rea presupune niveluri a- 
propiate între știința na
țională și mondială, care 
să permită și să înles
nească atît schimbul de 
idei, cît și posibilitatea 
materializării acestora.

Pledăm în favoarea dez
voltării științei naționale 
românești, imperativ pa
triotic justificat și de e- 
xistența unor premise mai 
mul* decît favorabile. Fi
rește însă că acest impe
rativ nu poate fi privit 
rigid, mecanic ; originali
tatea cu orice preț, în 
orice domeniu.

Obținerea de rezultate 
pozitive, la nivelul con
temporaneității. impune o 
continuă racordare a ști
inței naționale la știința 
mondială. Un contact per
manent între reprezentan
ții științei românești și cei 
din alte țări presupune o

colaborare reciprocă, o in
terferență a valorilor na
ționale și mondiale. Știin
ța națională nu înseamnă 
izolare, claustrare — ci 
un schimb tot mai larg de 
informații științifice, o 
circulație intensă a ideilor 
și teoriilor.

între știința mondială 
— formată din aportul 
fiecărei țări — și cea na
țională — expresia capaci
tăților creatoare ale unui 
popor — nu există barie
re, ci o continuă și per
manentă transmutare de 
valori, o influență reci
procă. Orientarea spre 
dezvoltarea intensă a cer
cetărilor științifice din 
țara noastră în legătură 
cu progresul economiei și 
culturii constituie o con
tribuție activă la fertili
zarea științei românești și, 
în același țimp, la îmbo
gățirea științei mondiale. 
Servind, în primul rînd, 
interesele vitale ale țării, 
știința națională oferă po
sibilitatea ca și alte țări 
să se adape la izvoarele 
ei; în fond, creația mon
dială nu este decît suma 
creației științifice a dife
ritelor țări și popoare în 
decursul vremii.

Ceea ce conferă u- 
nifate mișcării noastre 
teatrale este, după o- 
pinia mea, și diversita
tea preocupărilor, a 
formelor de a se adre
sa cît mai sugestiv și 
vibrant noului specta
tor. La teatrul din Bo
toșani, fructuoasă mi se 
pare aplecarea atentă 
către marile creații ale 
literaturii dramatice u- 
niversale și najionale. 
în interpretarea teatru
lui bofoșenean au pă
truns pentru prima oară 
în multe localități ale 
regiunii Suceava spec
tacole Shakespeare sau 
Caragiale, Schiller ori 
Lovinescu. Teatrul își 
aniversează al 8-lea an 
de activitate. In 1958, 
cînd își anunja întîia 
premieră, era cea mai 
iînără instituție de acest 
gen din țară. Astăzi, 
fiecare al șaselea lo
cuitor al regiunii este 
spectatorul teatrului

S-a consolidat aici un 
colectiv artistic entu
ziast, animat de dorin
ța de a spune ceva 
în mișcarea teatrală a 
țării. Colectivul botoșe- 
nean se adresează pu
blicului și altcum decît 
prin intermediul spec
tacolului. Există aici 
practica bună a orga
nizării unor dezbateri 
despre repertoriu, la 
începutul sau sfîrșilul 
stagiunilor (o aseme
nea dezbatere a susci
tat recent interesul lo
cuitorilor orașului Bo
toșani), se inițiază dis
cuții largi pe margi

nea spectacolelor în 
cadrul unui fel de 
avanpremieră, ca și alte 
metode de sondare a 
gustului și, implicit, de 
influenjare a lui în 
sens pozitiv.

Teatrul din Botoșani 
experimentează de cîf- 
va timp formele u- 
nor manifestări artistice 
de masă menite să o- 
fere interpretării sceni
ce spații mai ample, 
utilizate ca factor de 
integrare în realitate. 
O serie de recitaluri 
consacrate lui Emines- 
cu, Enescu, organizate 
în locurile natale ale 
acestor mari oameni 
de culfură ai poporu
lui nostru, au avut un 
ecou emofional deose
bit. De aici s-a trecut 
la spectacole desfășu
rate în afara cadrului 
scenic obișnuit. Astfel, 
prezentat în interiorul 
Cefăjii de Scaun de la 
Suceava, un fragment 
din „Apus de soare" 
de Barbu Delavrancea 
a dobîndif un conside
rabil plus de sugestivi
tate, a evocat într-un 
chip neobișnuit de 
pregnant unul dintre 
momentele glorioase 
ale istoriei noastre.

Este vorba de o re
întoarcere a teatrului 
la niște mai vechi atri
bute și modalități ? 
S-ar putea răspunde a- 
firmafiv, cu precizarea 
că abordarea textului 
dramatic la aceste di
mensiuni trebuie să fie 
în același timp profund 
contemporană. Monta

rea în aer liber, de
parte de a constitui un 
simplu procedeu exte
rior, potențează valo
rile textului dramatic.

Spectacolul de masă 
deschide posibilități noi 
și teatrul din Botoșani 
intenționează să con
tinue valorificarea lor, 
mai ales în timpul ve
rii. Prezentarea în ca
dru natural a întregii 
piese „Apus de soare", 
pregătirea în același 
mod a altor piese isto
rice și contemporane 
vor spori puterea lor 
emoțională.

La începutul celui 
de-al 9-lea an de acti
vitate, teatrul botoșe- 
nean este pe cale de 
a-și contura o persona
litate a sa care, dinco
lo de unele insuccese 
(mai ales cauzate de 
interpretări actoricești 
de slabă calitate) se a- 
nunță și mai interesan
tă în viitor. Este un ar
gument ce pledează în 
favoarea unui sprijin 
mai susjinuf și calificat 
pe care această institu
ție l-ar putea primi din 
partea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă și a revistelor de 
specialitate. Mă gin- 
desc, printre altele, la 
îndrumarea spre teatru 
a unor tineri absol
venți, la ajutorul pe 
care l-ar putea acorda 
regizori cu mai multă 
experiență din alte cen
tre ale țării.

Plafon FARDAU

• Teatrul de operă si balet : GISELLE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă t LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 19,30 (la teatrul de vară din parcul Herăstrău): 
MAMZELLE NITOUCHE - 20
• Teatrul National „I. L. Caragiale’ (sala Comedia) : 
O FEMEIE CU BANI — 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Magheru) : 3.3.3. — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Circul de stat : SENZATIONAL-CIRC - 19,30.

B cinema"!
• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran pa
noramic : Patria — 9: 12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop; Republica - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar —

8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Bucegi’ 
— 20,15, Patinoarul ,,23 August’ — 20,30, Grădina „Doi
na’ - 20,15, Aurora - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Luceafărul — 9; 11,30; 
14; 16,30, 19; 21,30, Festival - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20.30. Stadionul „Dinamo" — 
20,30, Arenele Libertății — 20,30, Modern — 9; 11,15» 
13,30; 16, 18,30; 21.
• MANDY — Cinemateca — 10; 12; 14.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Capitol (completare Tracto
rul ’66) — 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,45; 21,15; la gră
dină — 20,30.
• SERBĂRILE GALANTE: Lumine — 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18.45; 21,15, Grădina „Progresul’ (Str. Ion Vidu 
nr. 5) — 20,30, Gloria (completare Ninge) — 9; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21, Rahova (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat tn regiunea Suceava) — 
15.30; 18; la grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL” — cinemascop t Victoria — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DESENE SECRETE : Centrai (completare Fata cu pă
rul lung) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• WINNETOU (seria a Ii-a) : Union - 14,30: 16,30: 
18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII: Doina — 10.

• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Doina — 
11,30; 13,45; 16; 18,30, Dacia (completaie Tractorul '66) 
— 8.45—13,30 în continuare; 16i 18,45; 21,15.
• INSULA PĂSĂRELELOR — LUMEA ÎNSETATA — 
IMPRESII NOCTURNE — ANIMALE MARINE SEDEN
TARE — UVERTURA — PLASTICA ÎN PARC : Timpuri 
Noi — 9—21 In continuare.
• OMICRON : Giulesti (completare Știință șl tehnică 
nr. 12) - in,30; 16, 18,15, 20,30. Flacăra (completare 
Congresul sindicatelor) — 15 30; 18; 20,30, Miorița — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45, Floreasca - 9,30; 11,45; 
14: 16,15i 18,30; 20,45 (la ultimele două cinematografe 
comDletarea Tractorul '66).
• DRAGOSTEA ȘI MODA și FANFAN LA TULIPE : 
Excelsior — 10; 15,15: 19,30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Buzești — 13; 
15,45; 18,30: la grădină — 20,30.
• VISCOLUL : Crîngași (completare Doi) — 16; 18; 20.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Grivita 
(completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Iași) - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Tomis — 9| 11; 13; 16,15; 18,30; 21; la grădină — 20,30.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Bucegi (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea 
Suceava) - 9,30; 12; 16: 18,30; 21, Popular (completare 
Cartiere noi In București) — 16; 18,15; 20,30.

• PRINȚESA PĂUNIȚA : Munca (completare Ciuiulici)
— 15,30, 18; 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Moșilor (completare Dumi
nică la țară) - 15,30; 18.
• BARCAGIUL — cinemascop ; Cosmos (completare 
Energia) 15,45; 18; 20,15.
• AVENTURA : Viitorul — 15; 18; 20,45.
• EU SÎNT CUBA I : Grădina „Expoziția’ (Plata Scîn- 
teii) — 20,30.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Colen- 
tina (completare Un bloc neobișnuit) — 15,30; 18; 20,30.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Volga — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• PARCAREA INTERZISĂ : Progresul (completare Ka- 
tlușa) — 15; 17; 19; 21.
• NOAPTEA IGUANEI : Lira — 15,30; 18; la grădină
- 20,15.
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop : 
Drumul Sării (completare Vizita în Republica Socialistă

cătorilor de partid si de stat tn regiunea Iași) — 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Gră
dina „Aurora" — 20,30.
• AMERICA, AMERICA — ambele serii : Grădina „Mo
șilor" — 20,30.
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT : Grădina „Progresul- 
Parc" — 20,30,

iTELEfl»

România' a președintelui Ioslp Broz Tlto) — 15,30;
17,45; 20.
• HAIDUCII — cinemascop : Ferentari (completare Cu
lori în pictură) - 10; 16; 18,15; 20,30.
• HAI, FRANȚA : Cotroceni (completare Vizita condu

• 17,15 — Fotbal : STEAUA-DINAMO BUCUREȘTI. 
Transmisiune de pe stadionul „23 August" • 19,00 — 
Telejurnalul de seară • 19,10 — Pentru cei mici : NĂZ- 
BÎTIILE LUI CIOPÎRȚILĂ. Emisiune de Tiberiu Utan; 
Pentru școlari : ARIPI ROMANEȘTI : TRAIAN VUIA • 
20,00 • Seară de teatru : „3.3.3" : „UN CAZ DIN OFI
CIU" de John Mortimer: „OMUL CU FLOAREA" de 
Luigi Pirandello și „TIGRUL" de Murray Schisgall. In
terpretează un colectiv al Teatrului „C. I. Notlara" în 
pauze : RUBRICA „ȘAH" și DESENE ANIMATE • 22,45 
— FESTIVAL „PELICANUL ALB", reportai filmat • 
23,05 — Telejurnalul de noapte • 23,12 — Buletinul me
teorologic.
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Ședințele unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale

La palatul Marii Adunări Na
ționale au continuat în ziua de 21 
iunie lucrările unor comisii per
manente.

Comisia economico-financiară în 
ședință comună cu Comisia juri
dică, sub președinția tovarășului 
prof. univ. Manea Mănescu, a con
tinuat discutarea proiectelor de 
decrete privind unele modificări în 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Industriei Chimice și Mi
nisterului Industriei Ușoare.

în urma discuțiilor care au avut 
loc, proiectele de decrete au fost 
avizate favorabil.

De asemenea, Comisia adminis
trativă și Comisia juridică, întru
nite în ședință comună de lucru,

sub președinția tovarășului prof, 
univ. Tr. Ionașcu, au discutat pro
iectul de decret cu privire la pri
mirea, examinarea și rezolvarea 
reclamațiilor, sesizărilor și pro
punerilor cetățenilor.

Au urmat dezbateri asupra pre
vederilor proiectului de decret, 
pe care comisiile l-au avizat fa
vorabil.

Comisia pentru sănătate, preve
deri și asigurări sociale și Comisia 
juridică și-au încheiat lucrările de 
examinare a proiectului de decret | 
privind dreptul la pensie al mem- i 
brilor cooperativelor agricole de i 
producție, pe care l-au avizat fa
vorabil.

(Agerpres)

Oaspete de peste hotare
la Conferința națională a femeilor

1

La invitația Consiliului Național 
al Femeilor au sosit în Capitală, 
pentru a participa la Conferința 
Națională a Femeilor : Dr. Eva Pal
mer — președinta Uniunii de stînga 
a femeilor suedeze, și Margot Dai- 
mar — membră în biroul de condu
cere al Uniunii ; . Dembele Dicko 
Tata — membră a Comisiei sociale 
a femeilor din Republica Mali, și 
Diakite Kadia Togola — membră a 
Comisiei din regiunea Sahel; Ma- 
tsuzaki Hamako — membră în Co
mitetul Executiv al Federației Or-

Cum va ii vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă si instabilă. Cerul a fost 
variabil, mai mult acoperit în jumă
tatea de nord a țării, unde au căzut 
ploi temporare și averse însoțite de 
descărcări electrice. în celelalte re
giuni ploile au fost locale, iar in Do- 
brogea izolate. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit, predominind din sec
torul sudic. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila între 11 grade la In- 
torsura Buzăului și 26 de grade la 
Banloc, Budești și Giurgiu. în Bucu
rești : Vremea a fost instabilă și s-a 
răcit. A plouat temporar. Vintul a su
flat in general slab. Temperatura 
maximă a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 iunie. în țară : Vreme în ge
neral instabilă și răcoroasă. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale, mai 
ales sub formă de averse. Vînt po
trivit, cu unele intensificări temporare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 5 și 15 grade, iar maximele in
tre 17 si 27 de grade. în București și 
pe litoral : Vreme instabilă și ră
coroasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse Însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit cu unele intensificări. 
Temperatura ușor variabilă.

ganiza fiilor de Femei din Japonia, I 
și Yonehara Michiko — responsabi- | 
la Secției internaționale a Federa- I 
ției ; Yang Yiin-yii — secretara Fe
derației Naționale a Femeilor din I 
R. P. Chineză, membră a Comite- I 
tului permanent al Adunării Repre- | 
zentanților Populari din întreaga 
Chină, și Chang Pei-chi — activis
tă a Secției Internaționale a Fede
rației ; Caroline Diop — secretară 
generală adjunctă a Conferinței Fe
meilor Africane, deputată a Adu
nării Naționale din Senegal; Esther 
Brinch — președinta Federației 
Femeilor Daneze, și Matti Gram — 
secretară cu problemele internațio
nale ale Federației; Krystyna 
Gromkowa — secretara Consiliului 
Național al Femeilor Poloneze ; 
Cioi Gîm Za — vicepreședintă a 
Uniunii Femeilor din R.P.D. Core
eană, și Ri Ciun Oc — președinta 
Comitetului Uniunii din provincia 
lang Gang ; dr. Aiurzana Targon — 
membră a prezidiului Comitetului 
Femeilor Mongole, și Niamsuren 
Dorj — șef de secție la Comitetul 
orășenesc de partid Ulan Bator ; 
Thalia Colyva — președinta Uniunii 
Panelenice a Femeilor ; Eftimia 
Kațanu — membră a Consiliului de 
conducere al Uniunii ; Agathi Chri- 
stodoulidou — membră în Consiliul 
General al Federației Pancipriote a j 
Organizațiilor de Femei; Sania El [ 
Kholy — membră a Uniunii Sociale I 
din R.A.U. și Laila Agrama — i 
redactor la radioteleviziunea din j 
Cairo ; Houda Hanna — secretară a 
comitetului femeilor „Al. Nahda“ 
din regiunea Konneitza. — Siria, I 
Najah Saati Sibai — directoarea [ 
Biroului Științific Medical, Najah 
Mohamed — învățătoare.

La sosire, oaspetele au fost în- 
tîmpinate de membre ale Comite
tului Executiv al Consiliului Națio
nal al Femeilor, de activiste ale 
mișcării de femei din țara noastră.

ECHIPELE ROMÂNIEI
CAMPIOANE MONDIALE IA POPICE

• Reprezentativa feminină a stabilit
și un nou

Probele pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de popice, 
care se desiășoară la arena Voința 
din Capitală, s-au încheiat aseară 
cu un dublu succes al reprezenta
tivelor României. La feminin, selec
ționata țării noastre (Elena Lu- 
pescu. Cornelia Moldoveanu, Ținea 
Balaban, Chrisia Szocs, Elena Tran
dafir, Margareta Szemani) a cu
cerit titlul de campioană a lumii, 
stabilind și un nou record mondial 
cu performanța de 2 483 popice 
doborîte, vechiul record fiind de 
2 466 p. d. în urma echipei române 
s-au clasat în ordine • R. D. Ger
mană 2 398 p. ; Ungaria 2 302 p. ;

record mondial
Iugoslavia 2 291 p. ; Austria 2 248 
p.; Cehoslovacia 2 247 p.

în concursul masculin, echipa 
României (Ion Mlcoroiu, Cristu Vî- 
nâtoru, Vaslie Mântolu, Petre Purje, 
Tiberiu Szemani, Constantin Rădu- 
lescu) a cîștigat titlul mondial cu 
rezultatul de 5 366 popice doborîte. 
Formația R. D. Germane, care con
ducea .după primele trei schimburi, 
s-a clasat pe locul doi cu 5 314 p. 
Locul trei a revenit echipei Iugosla
viei cu 5 249 p.

Campionatele continuă astăzi cu 
proba de perechi.

(Agerpres)

SOSIREA IN CAPITALA A SECRETARULUI
GENERAL AL P.C. DIN GUADELUPA

Marți după amiază, a sosit în 
Capitală tovarășul Evremond Ge
ne, secretar general al Partidului 
Comunist din Guadelupa, care va 
face o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oaspe

tele a fost întîmpinat de tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Ștefan Andrei, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
Partidului Comunist din Chile

Delegația Partidului Comunist 
din Chile, formată din Victor Diaz, 
membru al Secretariatului P.C. din 
Chile, conducătorul delegației, Ce
sar Godoy, membru al C.C. al P.C. 
din Chile, deputat în Congresul 
Național al Republicii Chile, și 
Maria Herrera, învățătoare, care 
se află în țara noastră la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a vizitat 
în zilele de 15—21 iunie hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu-Dei“ 
de pe Argeș, Combinatul chimic 
și Uzinele „Electroputere" din Cra
iova, șantierul hidrocentralei de la

Porțile de Fier, stațiunea balneară 
Herculane, Uzinele de construcții 
de mașini Reșița, cooperativa a- 
gricolă de producție Biled din re
giunea Banat și Muzeul Brukenthal 
din Sibiu.

în timpul șederii în regiunea 
Oltenia, oaspeții au făcut o vizită 
la Comitetul regional Oltenia al 
P.C.R. Cu acest prilej, membrii de
legației au avut o discuție tovără
șească cu tov. Ion Stănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Ol
tenia.

Acord româno-sovietic privind transportul 
rutier international de mărfuri1

La 21 iunie 1966 s-a semnat la 
București acordul între guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste privind tran
sportul rutier internațional de 
mărfuri.

Din partea guvernului Repu
blicii Socialiste România acordul 
a fost semnat de ing. Ștefan Pa
vel, adjunct al ministrului tran
sporturilor auto, navale și aerie
ne, iar din partea guvernului U- 
niunii Republicilor Sovietice So

cialiste de Serghei I. Supleakov, 
locțiitor al ministrului transpor
turilor auto și drumurilor din 
R.S.F.S.R.

Acordul reglementează pe baza 
avantajului reciproc problemele 
transportului de mărfuri cu mij
loace auto între România și 
U.R.S.S., precum și în tranzit pe 
teritoriile ambelor țări. Acordul 
va contribui la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre cele 
două țări în domeniul transportu
rilor rutiere.

Cronica zilei
PREȘEDINTELE ACADEMIEI 

AUSTRIECE DE ȘTIINȚE NE-A 
VIZITAT ȚARA

Marți a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie, Erich Schmid, 
președintele Academiei austriece 
de știință, care, Ia invitația Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țara noas
tră. Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost condus de acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Acade
miei, și de alți oameni de știință, 
în timpul șederii în țara noastră, 
Erich Schmid a vizitat Institutul 
de fizică atomică, Institutul de fi
zică București, Universitățile din 
București și din Cluj și Filiala A- 
cademie' din Cluj. Cu acest prilej, 
el a luat cunoștință de cercetările 
pe care le efectuează oamenii noș
tri de știință și realizările lor în 
domeniul fizicii și al energiei nu
cleare. în același timp, oaspetele 
a susținut în Capitală conferințele : 
„Influențarea proprietăților corpu
rilor solide prin bombardarea par
ticulelor" și „Importanța ultrasu
netelor în comportarea plasticității 
metalelor".

ULTIMUL GONG 
LA FESTIVALUL FILMULUI 

DE LA MAMAIA
La Mamaia a bătut marți seara 

ultimul gong al „Pelicanului alb". 
Practic Festivalul național al fil
mului s-a terminat, chiar dacă ju
riul nu și-a spus încă cuvîntul. A- 
cest lucru îl va face abia după 
ședința de miercuri dimineața. 
Cinstea de a încheia această tre
cere în revistă a celor mai bune 
filme românești din ultimul an a 
revenit „haiducilor" lui Amza, 
temerari pe ecran și pașnici pe 
plajă în îmbrățișarea valurilor.

în aceeași seară, cu prilejul 
prezentării în festival a coproduc
ției româno-sovietice „Tunelul", 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, a oferit o 
recepție. Au participat Mihnea. 
Gheorghiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, echipele de cineaști ro
mâni și sovietici care au realizat 
acest film, alte personalități ale 
cinematografiei românești.

(Agerpres)

M
anualele de geo
grafie ca și în
dreptarele tu
ristice sînt la fel 
de zgîrcite cînd 

vorbesc de Birmania. Pago
de, climă tropicală umedă, 
rubine faimoase, exporta
toare de orez și teac, ceva 
petrol și minereuri com
plexe, 378 034 kilometri pă- 
trați pe care trăiesc mai 
mult de 24 milioane locui
tori, în trecut anexă a impe
riului anglo-indian și din 
1948 republică indepen
dentă și... cam atit.

Dar călătorul european 
care după mai bine de 500 
de ani reeditează drumul 
venejianului Nicolo di Conti 
— primul emisar al bătrînu- 
lui continent în fara pago- 
deior — va rămîne surprins 
de noută(ile care l-au aș
teptat nemărturisife. Și de 
cumva în locul unui simplu 
popas împrejurările îi hără
zesc un contact mai înde
lung cu realitățile birmane, 
dincolo de contraste și para
doxuri va desluși adevăra
tele aspirații ale acestui po
por, va înfelege lupta lui 
plină de mîndrie națională 
pentru o viafă mai bună și 
va rămîne un prieten sta
tornic al său...

Aproape trei ani — în 
trei perioade diferite — 
mi-am înfrăjit munca cu a- 
cești oameni micufi de sta
tură dar vînjoși, cu 
obraji pîrguiji și ochi 
de migdală, care stăpî- 
nesc la fel de bine tăcerea 
ca și veselia zgomotoasă. 
Pe cărări pierdute în jun
glă sau plutind pe apele în
volburate ale iui Irrawaddy, 
în liniștea pagodelor sau în 
zumzetul motoarelor de fo
raj, în calmul bungalowului 
sau în furnicarul bazarelor, 
i-am înfîlnit totdeauna cu 
un zîmbet prietenesc, gafa 
să-fi întindă mîna și inevi
tabila ceașcă de ceai.

„Episodul «civilizator» al 
oamenilor de peste mări — 
îmi spunea un geolog bir- 
man — a fost pentru noi ca 
un vis urît, nemăsurat de 
lung, care a început o 
dată cu primii emisari ai 
companiei engleze a Indii- 
lor de Est. Ne-am găsit în 
fafa lor ca niște copii nepu
tincioși. Doream să fim din 
nou liberi — iată de ce în 
cumplita încleștare a ulti

mului război mondial, multi 
dintre noi am luat armele 
pentru a ne ciștiga inde
pendenta".

Acum, după obfinerea 
independentei și după ani 
de frămîntări pentru găsirea 
celor mai bune torme de 
dezvoltare, drumul a fost 
ales. Este drumul demnității 
omului liber care își mobi
lizează toate talentele și re
sursele în respectul tradiții
lor milenare naționale.

Birmania de astăzi este o 
fără independentă în care, 
o dată cu lichidarea colonia
lismului, se impune evoluția

legeam pe de o parte cîfe 
mai sînt de făcut pentru 
eradicarea tuturor maladiilor 
endemice care făcuseră în 
trecut ca vîrsta medie să nu 
depășească 39 de ani — 
dar mai ales, cît s-a reali
zat în ultimii ani... Acțiuni 
în masă pentru prevenirea 
epidemiilor de holeră și 
ciumă, pentru sfîrpirea ma
lariei, depistarea și comba
terea tuberculozei, simultan 
cu deplasarea de echipe de 
medici specialiști în distric
te pentru combaterea trac- 
homei, elefantiasi5ului, de
pistarea cauzelor maladiilor

însemnări de călătorie din Birmania

DRUMUL
DEMNITĂȚII
pe calea progresului. Greu
tățile sînt nenumărate. Nu e 
ușor să ștergi urmele u- 
nei îndelungate dominații 
coloniale, să freci de la 
un sistem, în care toate sec
toarele de conducere mate
rială și tehnică erau străine, 
la o administrare proprie cu 
cadre naționale.

S-a trecut însă în ultimii 
ani la naționalizarea tuturor 
sectoarelor de activitate e- 
conomică, și primele roade 
au început să apară.

In ciuda unor dificultăfi 
economice, tara întreagă 
esfe prinsă într-un freamăt 
constructiv în care se deta
șează dorinfa de a învăfa, 
dorinfa de a se perfecfiona.

Peste 5 000 de sludenți 
sînt admiși anual în univer
sități, institute și colegii la 
cursurile de zi, recent s-au 
înfiinfat universități serale 
pentru cei din producție, iar 
școlile elemenfare și medii 
au pătruns pină în cele mai 
îndepărtate localități.

Acțiunea de îmbunătățire 
a condițiilor sanitare și de 
extindere a rețelei de asis
tentă medicală se desfă
șoară sub egida aceluiași 
patriotism. Stăteam de vorbă 
cu dr. Aye Maung și înțe-

cardiace din regiunea lacu
lui Inie sau pur și simplu 
pentru cercetarea sănătății 
muncitorilor din centrele 
industriale.

Nevoile social-maferiale 
ale oamenilor muncii au în
ceput de asemenea—timid e 
drept, ca în orice început 
— să fie satisfăcute. Pe 
malul lacului Inie ca și pe 
plaja faimoasă de la Nga- 
pali de pe coasta Golfului 
Bengal — și oamenii mun
cii au început să-și petrea
că vacantele. In Rangoon 
s-au început construcții de 
blocuri de locuinfe indivi
duale.

Efortul cel mai important 
esle dirijat însă pentru re
dresarea și dezvoltarea eco
nomiei nafionale.

Agricultura plugului de 
lemn milenar a făcut loc 
tractoarelor. Tn momentul 
de fa(ă, peste 3 500 de trac
toare sînt la dispoziția sate
lor și o uzină de îngrășă
minte este într-o fază avan
sată de proiectare la Chauk, 
în inima zonei petrolifere.

Fabrica de ciment de la 
Thayetmyo a fost extinsă, 
triplîndu-i-se producția, iar 
altă fabrică de ciment este 
în proiect lingă orașul Pro-

Imagine din Rangoon

me. Noi șl Importante lucrări 
de hidroameliorații, care 
vor permite irigarea unor 
suprafefe importante sau 
crearea de centrale hidro
electrice, sînt în lucru sau în 
faza de proiectare, cum este 
barajul de lîngă Kyaukpa- 
daung sau proiectele Mo- 
bye și valea Sittangului J 
alături de acestea, impor
tante lucrări de electrificare 
sînt prevăzute pe baza uti- 
liză rit gazelor naturale.

Industria petrolieră — cel 
mai important sector indus
trial al tării a început, 
la numai doi ani de la 
preluarea în întregime de 
către stat, să recolteze pri
mele succese. Fosta socie
tate B.O.C. (Burma Oil Com
pany) — care vreme de 
peste 60 de ani definuse 
practic monopolul industriei 
petroliere din țară — crease 
impresia că resursele țării 
sînt limitate la cîmpurile 
petrolifere pe care le ex
ploata de la sfîrșitul secolu
lui trecut, la Yenangyaung 
și Chauk. Din 1924 nu se mai 
descoperise nici o structură 
nouă petrolieră, iar volumul 
de explorări efectuat la ce
rerea guvernului birman în 
perioada 1959—1962 rămă
sese fără rezultat. La 1 ia
nuarie 1963, guvernul a pre
luat în întregime industria 
de petrol, noua organizație 
„People’s Oil Industry’ por
nind să-și desfășoare activi
tatea cu scopul de a asi
gura nevoile de petrol și 
gaze ale balanței energe
tice cerute de planul de 
dezvoltare economică. Am 
avut ocazia, alături de un 
grup de geologi, geofizi
cieni și tehnicieni de foraj 
români, să particip ca geo
log șef consultant la efortul 
tinerilor geologi și ingineri 
birmanezi de a așeza pe 
baze sănătoase Industria de 
petrol. In scurt timp au 
luat ființă — exclusiv pen
tru prospecțiunile petroliera 
— 7 echipe nationals de 
cercetări geologice, o echi
pă de prospecțiuni magne- 
fomefrice și o echipă de 
prospecțiuni seismice con
duse de tehnicieni birma
nezi. Cu aportul celor două 
instalafii de foraj românești, 
volumul forajului de explo
rare în 1964—1965 a fost 
dublat față de anii prece
dent! și, respectiv, și numă
rul sondelor săpate.

îmbucurător este faptul 
că sondele noi de explo
rare săpate au condus la 
rezultate deosebit de fa
vorabile ; în Burma de 
Jos, în districtul Prome 
la distanta de peste 200 de 
kilometri de vechile șan
tiere au fost descoperite 
două zăcăminte noi de țiței.

Cu adevărat un soare nou 
a început să strălucească în 
fara pagodelor și a musonu- 
lui. După ceasurile de mun
că, oamenii se regăsesc în 
fata instrumentelor muzicale 
tradiționale.

în fafa jocurilor de lumini 
și de ape, în veselia festi
valurilor luminii, apei sau 
focului, citești pe fafa lor 
mulțumirea și speranfa zile
lor de fericire pe care la 
așteptată de afîta vreme.

Ing. C. TEODORESCU

AZI LA FOTBAL
BUCUREȘTI Steaua-Dinamo. 
PITEȘTI Petrolul-Rapld. 
HUNEDOARA U.T.A.-Crișui. 
BRĂILA Steagul roșu-Farui.

Tradiționala competiție fot
balistică „Cupa României' se 
apropie de sfîrșit. Astăzi, 
(după programul arătat mai 
sus) au loc sferturile de finală, 
în care sînt angrenate doar e- 
chipe din campionatul catego
riei A. Prin echilibrul forțelor 
și vechea rivalitate sportivă 
dintre echipe, ies în evidență 
meciurile de la București (de 
pe stadionul „23 August”) și 
Pitești. La Pitești, spre exem
plu, echipa Petrolul, virtuală 
campioană pe anul acesta, în 
tîlnește pe Rapid, mult timp 
aflată în lupta directă pentru 
titlu. în deschidere la această 
partidă are loc întîlnirea ami
cală dintre formația bulgară 
Dunav Russe și echipa dina- 
moviștilor piteșteni.

Ieri secția sport a radiodi
fuziunii ne-a informat că, în- 
cepînd din jurul orei 17,15, 
crainicii radioului vor trans
mite alternativ aspecte de la 
toate cele patru meciuri din 
cadrul „Cupei României". 
Transmisia se va face pe pro
gramul I.

Primele rezultate 

ale luptătorilor 

noștri la Toledo

în sala Universității din Toledo 
(S.U.A.) au început campionatele 
mondiale de lupte greco-romane. 
Pentru titlurile de campioni ai 
lumii la cele 8 categorii se întrec 
115 luptători. Iată rezultatele în
registrate de sportivii români : în 
primul tur, la cat. semigrea (97 kg), 
Nicolae Martinescu a dispus prin 
tuș în 3’21” de libanezul Biscallum ; 
la cat. 52 kg, Stoicu a dispus la 
puncte de suedezul Fernstrom ; la 
cat. 87 kg, I. Țăranu a terminat la 
egalitate cu campionul olimpic, iu
goslavul Simici ; la cat. 57 kg, 
Stange (R.F.G.) egal cu Baciu, 
Varga (R.P.U.) egal cu Baciu; 
cat. 63 kg — Laasko (Finlanda) nul 
cu Popescu, Popescu b.p. Korzen 
(Polonia) ; cat. 78 kg Ciorcilă b.p. I 
Camilleri (S.U.A.) ; Igumenov 
(U.R.S.S.) b.p. Ciorcilă. 1

SOSIREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI INTERIOR DE 
LA T1RGUL INTERNAȚIONAL 

DE LA POZNAN
Marți s-a înapoiat în Capitală, 

venind din R. P. Polonă, Mihail 
Levente, ministrul comerțului in
terior, care a condus o delegație 
economică guvernamentală la Tîr- 
gul internațional de la Poznan. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, a 
fost întîmpinat de Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Interior, funcționari 
superiori din M.A.E. Au fost de 
față Jerzy Fidler, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. Polone 
la București, și membri ai amba
sadei.

DONAȚIE DE CĂRȚI 
FRANCEZE

La Institutul de Medicină și Far
macie din București a avut loc 
marți o festivitate în cadrul căreia 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București, a remis în 
dar acestui Institut peste 1 400 de 
cărți franceze din domeniul medi
cal. Acad. Teodor Burghele, recto
rul institutului, a mulțumit amba
sadorului francez pentru donația 
făcută.

CU PRILEJUL TURNEULUI 
TEATRULUI NATIONAL 

DIN BELGRAD
Vasile Dinu, vicepreședinte al 

Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a oferit marți la a- 
miază un cocteil în cinstea colec
tivului Teatrului Național din 
Belgrad, aflat în turneu în țara 
noastră. Au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului teatrelor, In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, regizori și actori 
ai teatrelor bucureștene.

A fost de față Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Cu același prilej, Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
Republica Socialistă România, a 
oferit un cocteil în saloanele Am
basadei iugoslave din Capitală. 
Printre participanți se aflau 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Comitetului 
de stat pentru cultură și artă, re
prezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice bucureștene.

CORESPONDENTĂ DIN SOFIA

NOUL - PE ȘANTIER!
La Sofia, ca și în alte 

orașe din R. P. Bulgaria, 
se construiește mult. în 
ultimii ani au apărut 
peste tot cartiere noi, cu 
apartamente confortabi
le, zeci de clădiri social- 
culturale. Ceea ce se 
remarcă în mod deose
bit șste tendința spre a- 
plicarea unor metode 
înaintate, căutarea con
tinuă și experimentarea 
unor soluții variate me
nite să ducă la spori
rea productivității mun
cii în acest sector, la 
realizarea unor edificii 
în conformitate cu exi
gențele moderne.
în fața priveliștii pe care 

o oferă construcțiile re
cent ridicate observi că 
noul își face tot mai 
mult loc. Noul hotel și 
restaurant „Pliska", de 
pildă, se impune prin în
fățișarea plăcută a ex
teriorului care, în loc de 
tencuiala clasică, are un 
înveliș de plăci de un 
verde primăvăratic.

Tani Tricikov, șeful 
secției de industrializa
rea construcțiilor din 
Ministerul Construcții
lor, mi-a vorbit despre 
folosirea combinată a 
materialelor clasice de 
construcție, cum ar ii că
rămida, cu materialele 
noi, moderne. Numai în 
Sofia, din cele peste 
6 500 apartamente care 
urmează a fi construite, 
circa jumătate vor ii 
realizate din prefabri
cate. In scopul extinde
rii acestui procedeu, în 
aproape toate centrele 
regionale au fost create 
poligoane pentru pro
ducția de elemente pre
fabricate.

în ultima vreme ș-au 
obținut rezultate și în 
folosirea unor înlocui
tori. Astfel, prin combi
narea cimentului cu une

le materiale, ca cheram- 
zita sau perlita, la care 
se adaugă unele chimi
cale, precum și printr-o 
prelucrare termică după 
o rețetă stabilită, s-au 
obținut betoane mai u- 
șoare și care se usucă 
mai repede decît beto
nul obișnuit. Cheramzi- 
ta se obține într-o fa
brică din Sofia care, a- 
cum, în al treilea an de 
producție, realizează 
100 000 mc. Se află în 
construcție și alte între
prinderi de acest gen. 
Relativ recent au apărut 
în Bulgaria și betoanele 
celulare, a căror produc
ție a fost comasată în 
două întreprinderi.

Se tinde și spre extin
derea folosirii materiale
lor din masă plastică. O 
unitate din orașul Ruse, 
unica din țară deocam
dată, va produce în a- 
cest an circa 3 milioane 
mp dintr-un gen de ma
terial plastic care înlo

cuiește pardoseala și 
se poate aplica pe pe
reți ca tapet. Din masă 
plastică s-au realizat și 
unele instalații sanitare, 
conducte.

Arhitectul Ivan Glav- 
cev, directorul Institutu
lui de proiectare „Sof- 
proiect", mi-a vorbit cu 
satisfacție despre rezul
tatele dobîndite cu a- 
jutorul cofrajelor glisan
te la construirea unui 
bloc de apartamente 
din Sofia. Metoda pe 
care am preluat-o din 
România — a precizat 
interlocutorul meu — 
s-a dovedit a fi de o 
mare productivitate și o 
vom extinde nu numai 
Ia blocurile de locuințe, 
ci și la construcțiile so- 
cial-culturale. Aici, ca și 
pe multe alte șantiere 
am întîlnit constructori, 
proiectanți, ingineri și 
arhitecți care cunosc 
multe din realizările ce
lor care în țara noastră 
continuă să schimbe în

fățișarea orașelor și 
centrelor muncitorești. 
Ei au evocat elogios so
luțiile arhitectonice întîl- 
nite în România, introdu
cerea pe scară largă a 
înlocuitorilor și mecani
zarea lucrărilor.

Noul se manifestă și 
în întocmirea proiecte
lor. A intrat în obișnuin
ța organizațiilor de spe
cialitate să organizeze 
concursuri atît în cadrul 
instituțiilor respective, 
cît și concursuri națio
nale sau internaționale, 
cum a fost acela pentru 
reconstrucția centrului 
Sofiei.

Cei care, cu rigla și 
compasul, schițează pro
iectele pe planșetă, ca 
și cei care le transpun 
în viață își îmbină efor
turile și priceperea pen
tru a adăuga orașelor și 
centrelor muncitorești 
din R. P. Bulgaria noi 
frumuseți,

C. LINTE

Complexul de locuinfe din centrul orașului Mihailovgrad (R. P. Bulgaria)
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0 nouă
„citta romana'1

ln apropierea localității Co
sa, situată pe coasta italiană, 
intre Roma și Florența, au 
fost reluate săpăturile pentru 
a se scoate la lumină o nouă 
„citta romana", a cărei exis
tență fusese semnalată încă 
din 1954 de o echipă de ar
heologi americani și italieni. 
In vara anului trecut au pu
tut fi recuperate numai frag
mente de ceramică decorc'e 
cu picturi. Specialiștii sînt de 
părere că noile investigații 
vor duce la descoperirea unui 
templu roman. El ar fi ars la 
începutul acestui secol, iar 
ruinele sale ar fi fost acope
rite, cu timpul, de pămint.

Sahara dispune 
de mari rezerve 
de apă

într-un studiu publicat în 
revista „Scientific American", 
hidrologul R. P. Ambroggi a- 
preciază că deșertul Saharei 
dispune de enorme rezerve de 
apă dulce subterană, evaluate 
la aproximativ 15 bilioane de 
metri cubi. Pinzele freatice 
sînt așezate în straturi înce- 
pînd de la 300 m la 3 000 m 
adîncime.

Făină din proteine

Societatea Nutribel din Bru
xelles a produs un nou ali
ment : făina din proteine. El 
cuprinde numai produse natu
rale : derivate de zahăr, lapte, 
cereale, diverse vitamine. A- 
cest nou aliment conține 30 la 
sută proteine și va fi expor
tat în țări unde foametea con
tinuă să fie unul din dușmanii 
cei mai înverșunați ai omului.
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DIN BRUXELLES

Camera Deputatilor din Belgia 
a aprobat marți cu 118 voturi, 
contra 61 și 16 abțineri (între care 
și 5 socialiști) moțiunea prezenta
tă de partidele coaliției guverna
mentale privind mutarea pe teri
toriul national a Comandamentului 
suprem al N.A.T.O. din Europa 
(SHAPE). Numărul mare de voturi 
contra și de abțineri oglindește 
rezistența opusă de o mare parte 
< opiniei publice belgiene hotăririi 
guvernului, luată după recenta se
siune de la Bruxelles a Consiliului 
N.A.T.O., de a accepta transferarea 
SHAPE, devenit indezirabil în 
Franța. Numeroase declarații și 
luări de poziții au arătat limpede 
reprobarea și neliniștea 
această mtentie. Printre 
tiile care au adoptat o 
atitudine sînt Federația 
a muncitorilor din Belgia, Confe
derația generală a serviciilor pu
blice, Confederația sindicatelor 
creștine din Borinage și numeroa
se alte organizații regionale. Aso
ciația din Liege pentru pace 
Vietnam a trimis o delegație 
autoritățile provinciale pentru 
face cunoscută opoziția ei față 
transferarea sediilor N.A.T.O. 
Belgia. O petiție asemănătoare a 
fost semnată de 250 de personali
tăți din provincia Luxemburg.

în parlament hotărîrea guver
nului a fost criticată nu numai 
pentru faptul că instalarea în Bel
gia a cartierului general al 
N.A.T.O. va costa contribuabilul 
belgian peste două miliarde de 
franci belgieni și va amenința se
curitatea tării ci pentru că pune 
sub semnul întrebării însăși opor
tunitatea actualei politici externe 
belgiene.

în acest sens au vorbit, prin
tre alții, deputății socialiști. După 
cum s-a anunțat. în ajunul dezba
terii parlamentare consiliul gene
ral al partidului socialist a hotărît 
aproape în unanimitate ca grupul 
parlamentar socialist să nu se aso
cieze la responsabilitatea politică 
ce rezultă din hotărîrea guvernu
lui privind acceptarea instalațiilor 
N.A.T.O. pe teritoriul Belgiei. La 
ședința consiliului numeroși vor
bitori au criticat poziția fostului 
ministru al afacerilor externe, 
Paul Henri Spaak. unul dintre in
spiratorii politicii atlantice a gu
vernului. Punctul său de vedere 
a fost combătut, printre alții, de 
senatorul Henri Rolin, care a 
declarat că apartenența la N.A.T.O. 
este o amenințare pentru Belgia 
și a preconizat revenirea la o ade
vărată securitate colectivă bazată 
pe tratate internaționale, dublate 
de tratate regionale.

Dezbaterea din parlament a ară
tat că în prezent politica atlantică 
a guvernului nu mai este spriji
nită decit de cercurile de dreapta. 
Fără îndoială, guvernul a obținut, 
în Cameră, o majoritate suficientă. 
Dar faptul rămîne: în politica 
atlantică a Belgiei s-a deschis o 
breșă. Această politică este din ce 
în ce mai mult pusă în cauză de 
opinia 
rerile 
pentru

fată de 
organ iza- 
astfel de 
națională

Tratativele
sovieto - franceze

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la 21 iunie, la Moscova, au 
început tratativele oficiale sovie- 
to-franceze. Din partea sovietică 
participă Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi, An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe. Din partea franceză 
participă președintele Charles de 
Gaulle, Maurice Couve de Murvil- 
le, ministrul afacerilor externe, 
Philippe Baudet, ambasadorul 
Franței la Moscova, și alte persoa
ne oficiale. Tratativele s-au desfă
șurat într-o atmosferă de sinceri
tate și cordialitate. Au fost abor-

alte persoane oficiale, a 
vizită la Sovietul orășe- 
Moscova. în sala de mar-

Sovietului, Charles de

date cele mai importante proble
me ale politicii internaționale.

în aceeași zi, generalul de Gaul
le, însoțit de M. Couve de Murvil- 
le și de 
făcut o 
nesc din 
mură a
Gaulle s-a întreținut cu Vladimir 
Promîslov, președintele Comitetu
lui Executiv al Sovietului orășe
nesc Moscova.

Oaspeții francezi au vizitat apoi 
orașul Moscova. Seara, generalul 
Charles de Gaulle împreună cu 
soția au asistat la un spectacol la 
Teatrul Mare din Moscova.

Ședința
9 9

cabinetului

sirian
DAMASC 21 (Agerpres). — 

Citind postul de radio Damasc, 
agențiile de presă anunță că 
luni seara a avut loc o ședință 
a cabinetului sirian, care a exa
minat situația internațională, 
îndeosebi situația din lumea 
arabă. La ședința cabinetului 
s-a acordat o deosebită atenție 
măsurilor „pentru a respinge 
acțiunile reacțiunii și imperia
lismului". Postul de radio Da
masc preciza, de asemenea, că 
„guvernul sirian a atras aten
ția asupra actelor de violență 
ale conducătorilor iordanieni".

MADRID

SIMON MONTERO
A FOST ELIBERAT

MADRID 21 (Agerpres). — 
După lungi tergiversări, autori
tățile franchiste l-au eliberat 
din închisoare pe unul din ve
teranii mișcării muncitorești și 
comuniste din Spania, Simon 
Sanchez Montero, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Spa
nia. Montero a fost reținut în 
închisoare, după ce termenul de 
detenție expirase. Eliberarea lui 
Montero este un rezultat al pre
siunilor exercitate de opinia 
publică spaniolă și al manifes
tărilor de solidaritate cu acesta 
din partea oamenilor muncii 
din lumea întreagă.

BUENOS AIRES : Studenții argentine™ manifestează în fota parlamentului pentru sporirea alocațiilor în domeniul 
învâfâmîntului

roma Lucrările Conferinței mondiale
. .......  ț

pentru reforma agrară

publică, opunîndu-i-se ce- 
pentru o reală destindere, 

securitate europeană.

Jean LOUIS ESCH

ROMA 21 (Agerpres). — La se
diul F.A.O. continuă lucrările Con
ferinței mondiale pentru reforma 
agrară.

în cadrul comisiei pentru aspec
tele sociale și economice ale re
formei agrare a luat cuvîntul șe
ful delegației române, prof. David 
Davidescu, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii. EI 
a vorbit despre transformarea so
cialistă a agriculturii în România, 
arătînd că succesele dobîndite se 
datoresc conducerii planificate a 
agriculturii, ajutorului acordat de 
stat prin investiții, creării și dez
voltării bazei tehnice-materiale, 
creării stațiunilor de mașini și 
tractoare, formării cadrelor de spe
cialiști și dezvoltării cercetărilor 
științifice.

Comisiile 1 și a 3-a s-au în
trunit împreună.. în cadrul lucrări
lor lor a luat cuvîntul din partea 
delegației române Dumitru. Dumi- 
triu, care a vorbit despre „Efec
tele sociale și economice ale refor
mei agrare". împărtășind- expe
riența României, care demonstrea
ză cit de nefondate sînt teoriile

care susțin că în perioada tran
sformării fundamentale a agricul
turii producția scade, delegatul ro
mân a demonstrat, pe bază de ci
fre, că producția agricolă a 
cut în România o sporire 
nuă, ceea ce a permis nu 
acoperirea nevoilor interne, 
crearea de disponibilități 
export.

cunos- 
conti- 
numai 
dar și 

pentru

La șantierul naval „Sir James 
Laing and Sons Ltd" din Sun
derland a avut loc lansarea 'la 
apă a vasului „Predeal" cu o 
capacitate de 14 S00 tone d.w. 
construit pentru România. La 
ceremonia lansării au luat par
te Vasile Pungan. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Marea Britanie, Allan J. 
Marr, președinte și director 
general al șantierului na
val, alți reprezentanți ai con
ducerii, muncitori, tehnicieni și 
ingineri care au lucrat la con
struirea vasului, precum și un 
numeros public.

Confruntări
în parlamentul britanic

LONDRA 21 (Agerpres). — Răs- 
punzînd în Camera Comunelor, la 
interpelările deputaților, premierul 
britanic Harold Wilson și-a expri
mat îngrijorarea fată de evoluția 
războiului din Vietnam. El a vor
bit despre primejdia pe care o re
prezintă escaladarea de către Sta-

intre ministerele comerțului interior
5

din România si Polonia
9

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Răspunzînd invitației ministrului 
comerțului interior al R. P. Polone, 
o delegație română condusă de Mi
hail Levente, ministrul comerțului 
interior al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită în Polo
nia. Cu acest prilej au avut loc 
convorbiri privind lărgirea schim
burilor de mărfuri și colaborării 
între ministerele comerțului inte
rior din cele două țări.

RIPOSTA
„ESCALADĂRII11

Uniunea Europei occi
dentale (U.E.O.) — o so
luție de alternativă pen
tru pactul nord-aflantic ? 
Sub acest semn de între
bare s-a desfășurat recent, 
la Paris, sesiunea de pri
măvară a Adunării U.E.O., 
organism consultativ ce 
grupează parlamentari din 
țările piefei comune și An
glia.

„Cei șapte’ s-au înfîlnit 
la numai o săptămînă 
după reuniunea N.A.T.O. 
de la Bruxelles, care a ri
sipit iluzia că Franfa va 
reveni asupra poziției sale 
în problema „integrării” 
atlantice. Teama că hotă
rîrea autorităților de la 
Paris cu privire la retrage
rea din N.A.T.O- consti
tuie doar un prolog al 
destrămării pactului mili
tar nord-atlantic i-a deter
minat pe unii participant 
să manifeste interes pen
tru reactivizarea U.E.O. 
„Unele probleme nesolu- 
(ionate în cadrul N.A.T.O. 
— a declarat vicepre
ședintele Bundesfagului 
vest-german, Carlo Sch
mid — și-ar putea găsi o 
solufie în organizația 
noastră”. Dorinfa de a 
scoate din hibernare și de 
a lărgi prerogativele uniu
nii „celor șapte’ denotă 
că în unele cancelarii din 
Occident nu se renunfă 
la ideea „integrării*. După 
cum relatează unele agen
ții de presă occidentale, 
în cadrul sesiunii s-a pro
pus construirea unei flote 
vest-europene de subma
rine acfionafe prin ener
gie atomică ce ar urma

să fie plasată sub suprave
gherea N.A.T.O. și ar fi 
menită să umple fie și par
tial golul creat în urma 
retragerii Franfei. La sesiu
nea U.E.O., ca și la întru
nirea ministerială a 
N.A.T.O. de la Bruxelles, 
s-a observat că nu se re
nunță nici la intenția de a 
atrage Franfa pe o cale 
ocolită, la planuri militare 
„integrafioniste", fată de

evita ruperea punfilor 
dintre Franfa și cei 
parteneri ai săi 
N.A.T.O.

Raportul „Franța
N.A.T.O.” — prezentat de 
Duncan Sandys, fost mi
nistru în cabinetul conser
vator britanic — este ins
pirat de aceeași politică 
a „integrării" și promovă
rii ideii organismelor 
„supranafionale”. Cunos-

14 
din

Și

încercări de a umple

COMENTARIU
care Parisul manifestă o 
opozifie categorică. Afir- 
mînd că pînă în prezent 
rolul U.E.O. în 
militar a rămas 
cep reședințele 
gului, Schmid, 
pus o „i

domeniul 
virtual, vi- 
Bundesta- 

a pro- 
„sfrîngere” a co

operării în această direc
ție între vest-europeni, 
„chiar dacă realizarea sa 
ar fi mai dificilă". Tn acest 
context privesc unii co
mentatori recomandarea 
Adunării U.E.O. de a se

cuta pozifie a Franței a 
rămas însă neschimbată și 
la sesiunea U.E.O. Secre
tarul general al partidului 
francez de guvernămînt 
U.N.R., Jacques Baumel, a 
finul să precizeze : „Dacă 
s-ar voi să se procedeze 
tn cadrul U.E.O. la o in
tegrare mal subtilă decît 
aceea pe care Franța a 
respins-o In sinul N.A.T.O. 
Franfa nu ar accepta-o". 
„Intrăm Intr-o lume nouă 
— a spus vorbitorul —

care trebuie să fină seama 
de noul echilibru de torfe, 
de voinfa de depășire a 
blocurilor, precum și de a 
se ajunge la o politică de 
destindere". Explicînd mo
tivele 
Franfa 
N.A.T.O.
politica S.U.A. de creare a 
unor focare de război, de
legați francezi au relevat 
că fara lor refuză să fie 
implicată într-o criză in
ternațională, ale cărei con
secințe grave le-ar suferi 
pe teritoriul ei, fără a fi 
avut răspunderea acestei 
crize.

Senatorul francez Ma
rius Moutet — scrie ziarul 
„Le Monde’ — „a criticat 
modul în care Statele 
Unite promovează rela
țiile cu aliafii săi și a apro
bat politica Franfei de 
deschidere spre Est”. Po- 
zifia francezilor în acest 
domeniu se raliază ace
leia a unor cercuri fot mai 
largi ale opiniei publice 
vest-europene care se 
pronunfă împotriva tute
lei americane, pentru sta
tornicirea unui climat de 
destindere și 
între popoare.
U.E.O. nu a putut, pînă 
la urmă, să nu fină seama 
de acest puternic curent 
de opinie. Ea a adoptat în 
unanimitate o recomanda
re în care se subliniază 
necesitatea ca membrii 
U.E.O. să promoveze o 
politică susținută în scopul 
apropierii de fările din 
Răsărit.

care determină 
de a părăsi 
și dezaprobînd

colaborare 
Adunarea

Gh. CERCELESCU

tele Unite a acestui război, pri
mejdie care, a subliniat el, „im
pune Angliei un contact strîns cu 
Statele Unite". Această precizare 
a poziției Angliei în preajma vizi
tei pe care premierul britanic o va 
face la mijlocul lunii iulie la 
Washington a stîrnit critici aspre 
în parlament.

Mai mulți deputați laburiști au 
atacat violent în intervențiile lor 
poziția guvernului britanic față 
de problema Vietnamului, care 
este o poziție de sprijinire a agre
siunii Statelor Unite. „Președintele 
Johnson, a declarat deputata Ann 
Kerr, trebuie să știe că poporul 
britanic este împotriva acestui 
război barbar și dezaprobă politica 
de sprijin dusă de guvernul bri
tanic față de Statele Unite". După 
cum transmite France Presse, Mi
chael Foot a cerut, la rîndul său, 
premierului Wilson să exprime 
președintelui Johnson „ostilitatea 
opiniei publiee britanice față de 
metodele barbare folosite în răz
boiul din Vietnam".

Strîngîndu-și rîndu- 
rile, poporul vietna
mez duce o luptă eroi
că pentru apărarea 
nordului socialist, pen
tru eliberarea sudului 
și unificarea patriei.

Sfidînd protestele 
opiniei publice mon
diale, normele ele
mentare de drept și 
morală, imperialiștii a- 
mericani continuă să 
bombardeze în mod 
barbar teritoriul R.D. 
Vietnam, stat socialist 
suveran. Centre dens 
populate, școli și spi
tale, poduri și căi de 
comunicație, întreprin
deri industriale și ba
raje, care întruchipea
ză eforturile și năzuin
țele poporului din 
R.D. Vietnam de a-și 
construi o patrie pros
peră, sînt în mod sis
tematic supuse 
bardamentelor 
fralierilor. Cad 
omenești.

Administrația 
ricană se leagănă 
iluzia că, extinzînd „es
caladarea", procedînd 
la o mare concentrare 
de torfe, va reuși să 
înfrîngă rezistenta po
porului vietnamez afît 
în nord cîf și în sud. 
Ministrul american al 
apărării, McNamara, 
declara recent cu ci
nism că ar fi bătut re
cordurile din 
celui de-al 
război mondial în 
privește 
bombardamentelor. El 
afirma că, dacă atunci 
avioanele 
au lansat, în Africa 
în Europa, 
48 000 de 
bombe pe 
luna martie 
an au fost lansate 
supra Vietnamului 
nord și de sud 50 000 
de tone. McNamara 
s-a ferit însă să arate 
că bombardamentele, 
departe de a fi înge
nuncheat poporul viet
namez, i-au cimentat 
și mai mult rîndurile, 
ofelindu-i voinfa de 
luptă. Nu de mult, 
Departamentul presei 
și informațiilor din Mi
nisterul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam 
a publicat o carte 
tifulată 
război 
nite în 
nord", 
de acuzare la 
imperialiștilor 
câni. înmănunchind un 
bogat material faptic,

lucrarea oferă cititoru
lui un tablou edifica
tor al războiului pur
tat împotriva 
lui vietnamez.

în carte se 
agresorii și-au 
să provoace haos 
economia R.D. 
nam și astfel să sleias
că de puteri (ara. 
„Forjele aeriene ale 
Statelor Unite și ale 
agenfilor lor — se a- 
rată în carte — în 
scopul de a cauza ca
lamități ca inundații, 
secetă, foamete și de 
a intimida astfel 
poporul vietnamez, au 
atacat în mod delibe
rat numeroase lucrări 
hidrotehnice ale R.D. 
Vietnam, ca de exem
plu, în provinciile

poporu-

arată că 
propus 

în 
Viet-

de

bom- 
și mi- 
vicfime

ame-
i în

timpul 
doilea 

ce 
intensitatea

americane
$i 

în medie 
tone de 
lună, în 

a acestui
fi

de

„Crimele 
ale Statelor 
Vietnamul 
zdrobitor

în
de 
U- 
de 
aci

adresa 
ameri-
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Thanh Hoa, Nghe An, 
Ha Tinh, Quang Binh, 
Ninh Binh, Nam Ha și 
Ha Tay. Refeaua de 
canale de irigație a 
fluviului Chu (provin
cia Thanh Hoa) a fost, 
ea singură, obiectul a
29 de atacuri 
americane... 
Bai Thoung, 
principală a acestei re- 
fele, a fost bombar
dată și mitraliată de 7 
ori, aceea de la Ban 
Thach de 11 ori și cea 
de la Phong Lac de 
3 ori".

N-au fost scutite de 
bombardamente nici 
spitalele, deși pe ele 
se distingeau clar in- 
semnele Crucii Roșii. 
Mai bine de 30 de in
stituții sanitare au fost 
obiectul raidurilor re
petate. „Toate aceste 
crime fără nume — se 
arată în carte — nu 
vor face decît să a- 
runce gaz peste foc, 
să determine tot po
porul vietnamez, cei
30 milioane de compa
triot ai noștri, afît din 
sudul cîf și din nordul

aeriene 
Barajul 

lucrarea

Vietnamului, să conti
nue lupta lor legitimă 
pînă la victoria totală”.

Hotărîrea de a da 
agresorului riposta cu
venită se materializea
ză în obfinerea
succese însemnate atîl 
în lupta pentru a- 
părarea tării, cîf și în 
dezvoltarea economiei. 
Crește zi de zi numă
rul avioanelor 
cane doborîte deasu
pra teritoriului R. D. 
Vietnam, avioane a că
ror valoare, după cum 
relata revista „U.S. 
News and World Re
port”, se ridica, în pri
măvara acestui an, la 
peste un miliard de 
dolari. în ciuda raidu
rilor permanente ale 
aviafiei inamice, prin 
eforturile titanice ale 
clasei muncitoare, țără
nimii, întregului popor, 
industria și agricultura 
continuă să se dezvol
te. Elecfroenergetica, 
industria cărbunelui și 
construcfia de mașini 
au asigurat, în 1965, 
ultimul an al cincina
lului, necesarul econo
miei naționale, iar pro
ducția în aceste ramuri 
a crescut în compa
rație cu anii de pace. 
Prin adaptarea agri
culturii la condițiile 
create de război — 
construirea a mii și mii 
de sisteme de irigații 
locale — se obfin re
colte sporite de cere
ale. Poporul din Viet
namul de nord s-a an
gajat cu entuziasm în 
bătălia pentru înfăp
tuirea planului econo
mic de doi ani (1966—• 
1967). Se dezvoltă în- 
vătămîntul. într-un in
terviu acordat agenfiei 
VNA, ministrul educa
ției a declarat că în 
ultimul an, în ciuda a- 
tacurilor aeriene ale 
aviafiei americane, care 
pînă acum a bombar
dat și mitraliat peste 
170 de instifufii de în- 
vă)ămînt, numărul ele
vilor a crescut cu a- 
proape 9 la sută tafă 
de anul școlar prece
dent.

„Poporul vietnamez 
— se arată în carte — 
este hotărît să supor
te toate sacrificiile și 
privațiunile pentru a 
face să eșueze agre
siunea imperialistă a- 
mericană și a-și apăra 
drepturile naționale sa
cre”.

ameri-

Nicolae N. LUPU

Minerii din Ruhr (R.F.G.) își dau votul pentru organizarea 
grevei ce urmeazâ sâ fie declanșată la 23 iunie

H ROMA. Un milion de muncitori metalurgiști 
italieni din întreprinderile particulare au decla

rat o grevă de trei zile, în semn de protest împo
triva refuzului patronilor de a satisface revendică
rile cu privire la încheierea noilor contracte colecti
ve de muncă și sporirea salariilor.

| BUDAPESTA. La invitația C.C. al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar a sosit la Buda

pesta o delegație a Partidului Comunist din Aus
tria în frunte cu Franz Muhri, președintele parti
dului.

M PARIS. începînd de la 20 iunie Parisul are un 
™ nou primar. în locul lui Albert Chavanac, pre
ședinte al Consiliului municipal al Parisului, a fost 
ales deputatul de centru, Paul Faber, în vîrstă de 
69 de ani. înainte de a fi ales primar al capitalei 
Franței, Paul Faber a deținut funcția de vicepre
ședinte al Consiliului municipal al Parisului.

PRAGA. La 21 iunie, în capitala R. S. Ceho- 
™ slovace, s-a deschis cel de-al Ill-lea Festival 
internațional de televiziune la care participă 55 de 
studiouri de televiziune din 35'de țări, printre care 
și din Republica Socialistă România.

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
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La 20 iunie a.c. a avut loc sem
narea protocolului pe 1966 privind 
schimburile directe de mărfuri în
tre ministerele comerțului interior 
din România și Polonia, a căror 
valoare înregistrează o creștere im
portantă față de anul 1965. Proto
colul prevede livrări reciproce de 
produse alimentare, cosmetice, bu
nuri de consum de folosință înde
lungată, încălțăminte de piele etc.

în scopul adîncirii colaborării și 
contactelor dintre cele două mi
nistere, a fost încheiată și o înțele
gere care prevede ca ministerele 
să-și împărtășească reciproc expe
riența în problemele care intră în 
competența lor. Documentele au 
fost semnate din partea română de 
către Mihail Levente, ministrul co
merțului interior, iar din partea 
polonă de Edward Sznaider, minis
trul comerțului interior.

★

Cu prilejul prezenței în R. P. 
Polonă a delegației conduse de Mi
hail Levente, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Varșo
via, Tiberiu Petrescu, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil la 
care au participat din partea po
lonă Edward Sznaider, ministrul 
comerțului interior, Marian Dmo- 
chowski, ministrul adjunct al co
merțului exterior, funcționari su
periori ai celor două ministere, 
conducători ai unor întreprinderi 
de comerț interior și exterior, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

Generalul Ne Win

a sosit la Praga
PRAGA 21 (Agerpres). — La 

invitația președintelui R.S. Ceho
slovace, A. Novotny, marți a sosit 
la Praga, într-o vizită oficială de 
trei zile, generalul Ne Win, pre- 
șșdintele Consiliului revoluționar 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Birmane, îm
preună cu soția.

La aeroportul din Praga, înaltul 
oaspete și persoanele care-1 înso
țesc au fost întîmpinați de A. 
Novotny, președintele R.S. Ceho
slovace, J. Lenart, președintele 
guvernului cehoslovac, precum și 
de alte persoane oficiale.

Urînd înaltului oaspete bun 
sosit, președintele A. Novotny a 
arătat că între cele două țări se 
dezvoltă cu succes o colaborare 
fructuoasă și reciproc avantajoasă, 
care se înfăptuiește pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi și 
prieteniei. Sîntem încredințați, a 
subliniat A. Novotny, că convor
birile care vor avea loc vor con
stitui un pas înainte pe calea dez
voltării colaborării și prieteniei 
dintre R. S. Cehoslovacă și Bir- 
mania.

Mulțumind pentru primirea cor
dială care i s-a făcut, generalul 
Ne Win a subliniat — în cuvînta- 
rea sa de răspuns — că Birmania 
a urmărit succesele poporului ce
hoslovac obținute. în domeniul 
științei, tehnicii și economiei. El 
a relevat dorința Birmaniei. de a 
contribui și de acum înainte la 
dezvoltarea și întărirea relațiilor 
dintre cele două țări.

R. P. UNGARĂ

iN DISCUȚIE9

PROIECTUL DE LEGE
AL NOULUI CINCINAL

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
La Budapesta au luat sfîrșit șe
dințele comisiilor permanente ale 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, 
care au discutat proiectul de lege 
cu privire la cel de-al 3-lea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale.

La ședința Comisiei de plan și 
bugetare, dr. Miklos Ajtai, preșe
dintele Comisiei de Stat a Plani
ficării a R. P. Ungare, a arătat că, 
potrivit prevederilor, în perioada 
pînă la 1970 producția industrială 
va înregistra o creștere anuală de 
6 la sută. Creșterea producției a- 
gricole va fi de 13—15 la sută, ceea 
ce reprezintă un ritm superior de 
dezvoltare față de perioada celui 
de-al doilea cincinal. Ca și pînă 
acum, a arătat vorbitorul, în re
partizarea venitului național se va 
urmări ca acumulările să nu spo
rească în dauna nivelului de trai. 
Potrivit planului, consumul va 
crește cu 14—16 la sută.
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