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Sugestia mi-a oferit-o un conlocutor din Craiova, iubitor de drumeție.— Ce-ar fi dacă, tre- cînd dintr-o regiune în- tr-alta, în locul unui simplu indicator pentru limita regiunii administrative, plantat de organele care asigură dirijarea și controlul circulației, am găsi... etc. etc.Și convorbirea a continuat, plină de suges- Și din în această discuție le veți întîlni în rîndurile de mal jos.Mai multe șosele mari (D.N.-uri cum sînt botezate în legile circulației, adică „drumuri naționale') conduc pe turiști dintr-o parte a țării în alta, purtîndu-i prin diferite regiuni. Băimă- reanul care pleacă de-a-

dante invitații : „Cumpărați vară, durabilăpiilor cît mai multe dulciuri' ?Să ne imaginăm o călătorie scurtă, pe care de fapt mulți o facem destul de des. Plecăm cu mașina din București pînă la Ploiești. La kilometrul X un ne anunță : Ploiești. La prima vedere totul este la fel : șoseaua nu devine nici mai lată, nici mai îngustă, grîul nu strălucește în soare nici mai auriu, nici mai limoniu, porumbul este la fel de voinic, rapița din țuri nu diferă nici atunci la ce bun „complicăm' lucrurile și să dorim cine știe ce ?Vom îpcerca să răspundem. Regiunea Ploiești începe acolo,

încălțăminte de ieftină, comodă, ori „dați co-

CT

De curînd, la Filatura românească de bumbac din Capitală s-au montat noi carde și laminoare pentru prelucrarea fibrelor poliesterice. Pînă în prezent, la aceste mașini s-au și produs peste 75 000 kg fire. în foto
grafie : semitortul de fire poliesterice este prelucrat potrivit indicațiilor tehnologiceFoto : M. Andreescu

Pe bună dreptate, standardele de stat sînt considerate instrumente care pot și trebuie să-și aducă o contribuție mai mare de- cil pînă acum la îmbună- tițiirea calității produselor și — în general — la introducerea tehnicii noi. De la bun început însă se impune o precizare : standardele nu se substituie activității de cercetare, de concepție tehnică și de însușire în fabricație a celor mai bune produse care, prin caracteristicile lor intrinsece și în exploatare, trebuie să se situeze pe treapta realizărilor superioare ale tehnicii. Nivelul calitativ al produselor este rezultatul studiilor teh- nico-economice și al ac- de concepție și standardizarea după confir-

Ing. I. MILETINEANU director general adjunct Direcția generală pentru metrologie, standarde și invenții

ti vi lății proiectare, intervenind marea posibilității de aplicare a acestor rezultate, și, deci, după stabilirea nivelului de calitate Ia care se vor realiza produsele. La rîndul său, ciclul proiectare și de șire a ' ’se scurtează cu atît mult, cu cît se extinde folosirea elementelor constructive, a materialelor, a gamelor tipizate de parametri și a metodelor de calcul prevăzute in standarde.Elaborarea unui standard bun. care să. ofere garanții reale, să asigure în a- plicare menținerea la un nivel înalt a calității produselor, nu este un lucru ușor. Aceasta pentru că el trebuie să conțină indici mobilizatori. corespunzători cerințelor tehnicii moderne și, în același timp, să reflecte cît mai exact posibilitățile de care dispune industria în vederea fabricării anumitor materiale și produse. Fără îndoială, în această activitate este încă loc pentru perfecționări.Am amintit că standardele trebuie să o- glindească nivelul la care a ajuns Industria. Este foarte adevărat. Dar aceasta nu este suficient. De mulți ani combatem o tendință care, sub înfățișarea „grijii* pentru aplicarea Integrală a standardelor, ascunde comoditatea și rutina. Se mal afirmă șl azi, uneori, că standardele sînt realiste numai dacă ele consacră situația producției din momentul apariției lor. Nu în acest fel, rigid și static, înțelegem noi realismul standardelor, mod de înțelegere care ar putea duce fie la frînarea dezvoltării, fie la elaborarea unor prescripții învechite de cînd se nasc. Cei care elaborează standardele au datoria să se-

de însu- produselor . noi mai

sizeze rezervele încă nefolosite ale întreprinderilor și să ridice nivelul de standardizare la posibilitățile maxime existente în întreprinderile fruntașe, care vor trebui să fie atinse. După părerea mea, mai sînt standarde care au un conținut plat, care nu impun nici un efort în realizarea produselor. Firește, ele trebuie eliminate, locul lor luîndu-1 cele care corespund celor mai exigente cerințe. De aceea, cei care lucrează fn domeniul standardizării vor primi întotdeauna cu satisfacție din partea uzinelor noastre fruntașe, a specialiștilor, orice propuneri de revizuire și de standardelor, perfecționăriiAșa cumse poate pretinde totul de la standarde și nu întotdeauna ele sînt cele vinovate de calitatea scăzută a unor produse.tendință, de trage de Ia și a considera sînt numai

modificare a în scopul lor.arătam, nu
Această

a se sus- răspundere că de vină standardele,e mai frecventă în unele domenii ale producției bunurilor de consum unde se afirmă că ele ar limita

treatia modelelor noi. Departe de mine gîndul standardele referitoare bunurile de consum ar perfecte. Dar de aici pînă la a socoti că numai ele sînt cauza defectelor de calitate este o mare diferență. Tin să reamintesc că standardele nu conțin decît condițiile tehnice de bază ale produselor, rămînînd ca formele, dimensiunile, modelele să fie stabilite prin norme interne sau mostre omologate, care se pot revizui sau modifica mult mai repede, în funcție de necesități.Revin și întăresc ideea că anumite prevederi ale unor standarde nu oglindesc cele mai bune rezultate obținute de întreprinderile fruntașe din țară, fără a mai vorbi de realizări ale tehnicii mondiale, și tocmai de aceea ele trebuie perfecționate. Această problemă a stat și va sta, în continuare, în centrul atenției noastre. Subliniez însă că unele ministere nu întotdeauna trimit spre definitivare și aprobare proiecte de standarde bine fundamentate rificate, care să nă prevederi la vel corespunzător reflecte posibilitățile dotarea tehnică a întreprinderilor subordonate. Cazuri concrete : proiectele pentru revizuirea STAS 6386—61 „Anvelope
(Continuare 
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La C. I. L. Suceava

La Combinatul de industrializare a lemnului de la 
Suceava au început lucrări pentru o mai bună folo
sire a spațiului de producție și a terenului liber din
tre hale. La fabrica de plăci fibrolemnoase se ampla
sează noi utilaje și se modernizează cele existente. 
Prin unele investiții și prin mai buna folosire a spa
țiilor se vor produce în plus 8 000 tone plăci fibro
lemnoase anual. La fabrica de mobilă se prevede 
reamplasarea mașinilor și completarea 
fel ca în anul viitor aici să se producă 
sută mai multă mobilă.

Lîngă fabrica de plăci fibrolemnoase 
ția de recuperare a fibrelor, iar lîngă cea de binale — 
secția de lăzi și ambalaje care va valorifica reziduurile 
fabricii de plăci fibrolemnoase. (Agerpres)
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casă Ia mare cu automobilul sau pe motocicletă trece prin regiunile : Maramureș, Mureș-Autonomă ghiară, Brașov, Ploiești, București, Dobrogea. Turistul străin care intră în România prin punctul de frontieră Curtici și vrea să ajungă la mînăstirile din nordul Moldovei — capodopere ale artei meșterilor români și expresie seculară a geniului poporului nostru — va circula prin Banat, rești, “Bacău?,selele trec peste de ape, mai mari mai mici, (cît de ar fi, în dreptul podurilor, plăci care să indice numele rîurilor și cîteva date hidrometri- ce 1), orașele au „cartea lor de vizită', construcția caselor țărănești diferă de la o regiune la alta, la fel portul popular, obiceiurile, tradițiile folclorice, monumentele etc.Cine să-l facă atent de toate aceste elemente specific locale pe călătorul român sau străin ? Numai indicatoarele de regiuni și de localități nu sînt de-ajuns. Sau poate neinspiratele panouri care străjuiesc șoselele a- dresînd aceleași obse-

regiunile : Bucu- Galați, Șo- zeci sau utile

dreptunghiul lemn vopsit galben litere negre, dar ea întinde pînă la Tîrgo- viște, Predeal, Rm. Sărat, și are nenumărate elemente care-i conferă un specific, un profil 
propriu, deosebit de interesant și atractiv pentru vizitatori.Iubitorilor de șuri, regiunea le Munții Bucegi, cu piele lor trasee turistice, masivul Ciucaș, cu Muntele Roșu și rustica stațiune Cheia, ori Pen- teleul, pe sub poalele căruia șerpuiește drumul . străbătut de- .ostașii. lui Mihai ’ Viteazu în trecere din Muntenia spre Transilvania. O- biective importante, cum ar fi cetatea petrolului de la Brazi, noile întreprinderi din Ploiești, Tîrgoviște, Sinaia pot a- trage atenția turiștilor. Ploieștiul este regiunea în care s-a ragiale; în nord, la Munte, se unde a locuit ani zile savantul patriot Ni- colae Iorga; există muzee și case memoriale legate de acești scriitori ca și de Hasdeu sau N. Grigorescu, apoi o seamă de monumente,

foaie ora-

Ca-născut partea deVăleniiaflă de casade

Mihai FLOREA
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Orașul lași, ca 
șele țării, a cunoscut în ulti
mii ani transformări radica
le prin construcția a nume
roase întreprinderi 
triale și mii de apartamen
te, închegate pe cartiere și 
microraioane distincte, școli 
de toate gradele, instituții 
culturale, spații comerciale 
etc. Alte uzine și fabrici, 
blocuri de locuințe și alte 
obiective ale noului cinci
nal iau naștere acum, sub 
ochii noștri.

Dacă privești lașul de pe 
Dealul Repedea, ori de pe 
cel al Cetățuiei, panora
ma orașului îți apare în 
toată splendoarea înnoiri
lor. Ca pe un covor cu 
five multicolore răsar, 
întîi, întreprinderile 
dustriale noi : uzina 
talurgică și cea de 
plastice, fabrica de tricotaje 
„Moldova”, centrala electri-

indus-

mo- 
mai 
in- 

me- 
mase

Cu cîteva zile în urmă, avusesem 
la Sofia o amplă discufie la Minis
terul Agriculturii. Notasem un șir de 
cifre despre stadiul actual de dez
voltare a agriculturii bulgare, des
pre principalele obiective prevăzuta

I s-a părut o glumă deplasată. 
„Ia te uită — își murmură necazul 
Cristea Medeșan — au cam 
început să mă ia peste picior. Nu 
le trece prin cap că o să ajungă 
și ei odată la pensie și-o să-i fri
gă dorul de apă... Auzi vorbă, să 
mă trimită în 'munți!" De cînd 
părăsise definitiv puntea remor
cherului pe care-l comandase a- 
proape douăzeci de ani, lupul de 
Dunăre nu-și mai găsea locul. Ii 
lipsea de sub tălpi legănatul de-o 
viață al apei, licăritul ei întreză
rit prin hubloul cabinei. Dis-de-di- 
mineață pleca de-acasă, ~ chipurile 
să-și cumpere ziarul, soția se pre
făcea că-l crede, deși știa 
mul bărbatului duce de-a 
în port.

Se obișnuiseră și cel de 
tănia portului Giurgiu cu vizitele 
lui, cu nelipsita, nerăbdătoarea în
trebare zilnică dacă pentru un om 
în putere ca el nu se ivește vreo 
ocazie de a se mai îmbarca pe un 
vas... oricare I „Nea Cristache, l-au

că dru- 
dreptul

la căpi-

iscodit ei în treacăt, ai merge în 
Cheile Argeșului ? Munte, aer cu
rat". întîi s-a supărat: îl trimit 
să păzească o cabană sau să prin
dă păstrăvi ? A doua zi însă, i-au 
arătat o hîrtie în care scria negru 
pe alb că șantierul 
de pe Argeș cere 
un căpitan de vas. 
gîndit la fiul său, 
hidrocentralei de 
la Porțile de 
Fier. Serioasă 
treabă!, și-a spus 
el cu o decizie 
tinerească. Spre 
consternarea soției, < că marinarul își încheiase pentru 
totdeauna socotelile cu

Dar marinarul pleca 
s-o reîntâlnească. Sus, la 
sute de metri deasupra 
mării, în Carpați. Adresa: portul 
Vidraru.

Spre acest port, neconsemnat 
încă pe nici o hartă, te conduc 
pripoare repezi, de-a lungul căro-

hidrocentralei 
spre angajare 

Imediat s-a 
Ion, din flota

care nădăjduia

apa. 
val-vîrtej 
peste opt 
nivelului

ra piciorul întîlnește colți de stîn- 
că și rădăcini șovăielnice, gata să 
te prăbușească în oglinda întune
cată a celui mai nou dintre lacu
rile țării. Incrustate parcă în a- 
mintirea locurilor, vestitele „4.000 
de trepte spre cer" se reflectă sin
guratice în apele care au urcat 
pînă la 110 metri. Peisajul de la 
baraj, pînă nu de mult atît de di

namic, 
o liniște 
mentală 
rată în 
puri de pușcătu- 
rile constructori- 

panglica drumului 
i lacul și de asaltul

trăiește 
monu- 
tulbu- 

răstim-

lor care aștern 
ce va înconjura 
turiștilor. Portul Vidraru este încă 
la această oră o metaforă, plăcu
tă localnicilor, care văd în im
provizatul debarcader contururile 
viitoarei flote de agrement. Pri
mul ei mesager — șalupa „Steja- 
ru“, de 150 de cai-putere. Așa cum 
o văd, profilată pe fundalul bara
jului, ea arată aidoma unei (în

puncte de pe 
secundare —

termeni marinărești) coji de nucă 
în apropierea impunătorului bor
daj al unui transatlantic.

Un marinar, un mecanic și un 
motorist alqătuiesc întregul echi
paj, comandat de căpitanul Cris
tea Medeșan. Zilnic transportă oa
meni și materiale spre Cumpăna 
și Valea cu Pești, 
traseul captărilor
șantiere unde se pregătește Subte
rana albie, inclusiv două hidro
centrale „pui" — care vor împros
păta lacul cu noi șuvoaie. Cei 
vreo 12 kilometri pînă la coada 
lacului sînt străbătuți de „Steja- 
ru" în trei sferturi de ceas. Dar 
timpul se scurge pe nesimțite în 
acest peisaj 
constructori, 
aici au mers 
rul"), căruia

inedit (mulți dintre 
munteni de felul lor, 
întîia oară cu „vapo- 
pitoreasca figură a

Vicfor VINTU

(Continuare în pag. a V-a)

Foto : Gh. Vlnțilă

că de termoficare, 
de ulei și altele 
continuă într-o 
pactă dincolo 
Nicolina. Se 
blocurile noi 
din cartierul 
na, cele turn 
Bahlu iu lui, 
și de pe Copou, iar acum 
se află în reconstrucție și 
cartierul Tătărași. Masive'e 
hale de beton și sticlă ale 
uzinelor par acum o uriașă 
centură de cetate în jurul 
vestitului Palat al culturii, 
ridicat pe ruinele Curții 
Domnești a lui Alexandru 
cel Bun și Ștefan cel Mare. 
Cum va arăta lașul în 1970?

La această întrebare am 
primit răspuns, în fața plan-

Manole CORCACI coresp. „Scînteii"

fabrica 
care se 

zonă com- 
de Atelierele
înșiruie apoi 
de locuințe 
Socola-Nicqji- 
de pe malul 

din Piața Unirii

(Continuare 
în pag. a V-a)
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plan cincinal, 
noastre ne-a 
„la fa|a locu- 
cu cîteva data

a fi realizate în noul 
Itinerarul călătoriei 
permis o completare 
lui* a cifrelor globale, 
particulare despre evoluția unor uni
tăți agricole din diferite puncte de 
pe harta Bulgariei.

De la Sofia străbatem cale lungă 
spre sud-est. Culmile înverzite ale 
dealurilor se ondulează lin ; imagi
nile rulează continuu, prezenfîndu- 
ne mereu alte priveliști. Livezi în
tinse de piersici, pruni, meri alter
nează cu tarlale de vii sau, pe cîle 
o vîlcea, cu plantații de tutun. To
tul este înecat în verde.

Intrăm pe valea Mariței. Apele rî- 
ului, aici avînd încă un debit neîn
semnat, ne însoțesc o bună bucată 
de drum. Ne apropiem de orașul 
Pazardjic. Pe partea dreaptă a șo
selei, o suprafață de 50 hectare este 
în întregime acoperită de sticlă. Am 
numărat 16 pavilioane de sticlă per
fect aliniate. Ele oferă găzduire cul
turilor de roșii, castraveți, ardei. Se
rele de lîngă Pazardjic ocupă un 
loc important în producția de legu
me timpurii pentru export. Instala
ții moderne asigură condiții optime 
de dezvoltare. Specialiști cu o bună 
pregătire veghează la menținerea 
unei temperaturi și umidități cores
punzătoare.

Primul contact direct cu satul bul
gar îl avem nu departe de Plovdiv. 
Vizităm gospodăria agricolă coope
rativă de muncă „Zlati Trap*. Sîn- 
fem primiți într-o clădire nouă, cu 
etaj. (Ulterior, aveam să vedem că 
mai toate casele sînt noi, iar tova
rășii din conducerea acestei unități 
agricole socialiste ne-au confirmat 
că din fostul Zlati Trap nu a rămas

nimic. „Ne dăm seama acum — spu
neau dînșii — 
trăm măcar o 
așa... ca piesă

Discuția se 
locutorii noștri 
roși din experiența cooperativei lor 
și pun totodată întrebări despre 
realitățile de la noi. Inginerul Ilia 
Dascalov se interesează despre ac
tivitatea uniunilor cooperativelor a- 
gricole românești.

La Zlati Trap, ca de altfel în mul
te alte cooperative, se face agricul
tură intensivă. Aici, de pe suprafețe 
întinse, se obțin cîle 2—3 culturi 
pe an. Suprafața de teren ocupată 
cu legume, deși reprezintă doar 10 
la sută, asigură circa 30 la sută din 
venitul total. Pe primul plan se află 
roșiile. „în ce privește roșiile, 
spune președintele Ilia Molov, ne 
străduim să obținem noi sorturi tim
purii”. Zlati Trap *esfe cunoscut mai 
ales pentru rezultatele obținute în 
creșterea animalelor. Cooperativa po
sedă 300 vite mari. Anul trecut s-au 
obținut în medie 4 500 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată.

Un lucru care trebuie menționat 
este felul cum colaborează coope
rativa cu institutele de 
agricole. Sîntem informați 
tru cultura cartofului, spre exemplu, 
toată agrotehnica este stabilită sub 
conducerea Institutului de cercetări 
legumicole de la Plovdiv. Unul din 
cercetătorii institutului are relații di-

- că trebuia să 
casă din cele 
de muzeu"), 

încheagă ușor, 
ne împărtășesc

păs- 
vechi,

Infer- 
bucu-

cercetări 
că pen-

Dumitru TINU
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Rezolvarea sarcinilor de mare complexitate puse de noul cincinal în fața întreprinderilor este nemijlocit legată de atenția acordată problemelor privind organizarea științifică a producției și muncii. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- tul de închidere la recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R. : „organizarea șfiinfificS a 
producției și a muncii esfe un pro
ces continuu de perfecționare care 
trebuie urmărit permanent de 
toate organizațiile economice, or
ganele de partid și de stat".Referindu-ne la experiența organizațiilor de partid și a conducerilor întreprinderilor din regiunea Hunedoara putem afirma că, în ultimul an, acțiunea de organizare științifică a producției a început să devină un cuvînt de ordine în toate unitățile economice, progresele realizate dovedind însemnătatea și eficiența ei practică. Ținînd seama de specificul regiunii noastre — în care o mare pondere revine industriei siderurgice, miniere, constructoare de mașini, industriei lemnului și ușoare — 
direcțiile principale spre care am 
orientat acțiunea întreprinsă pri
vind organizarea științifică a pro
ducției sînt: utilizarea mai bună 
a capacităților de producție; fo
losirea rațională a forței de mun
că ; îmbunătățirea asistentei teh
nice la toate locurile de muncă și 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției ; îmbunătățirea activității de con
cepție și cercetare; sistematizarea 
evidentei primare; ridicarea nivelu
lui pregătirii tehnico-profesionale a 
salariafilor.Faptul că în prima jumătate a anului 1966 întreaga depășire a sarcinilor de plan în regiune s-a realizat numai pe seama creșterii productivității muncii reflectă nemijlocit eficacitatea măsurilor privind mai buna organizare a producției.

Principala concluzie pe care o des
prindem din desfășurarea întregii ac
țiuni privind organizarea științifică a 
producției este că succesul ei de
pinde, în măsură hofărîtoare, de pri
ceperea organizațiilor noastre de 
partid de a antrena cadrele cele mai 
competente atîf la efectuarea studi
ilor, cît și la finalizarea lor. Acolo unde această condiție de bază a fost îndeplinită, rezultatele obținute au răsplătit eforturile. Din acest punct de vedere, apreciem experiența pozitivă a organizațiilor de partid și conducerilor tehnico-administrative de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzina mecanică Cugir, întreprinderea minieră Deva, fabrica „Sebeșul". în schimb, acolo unde s-a considerat că este vorba de o acțiune care poate fi dusă la bun sfîrșit doar cu eforturile unui grup restrîns de „inițiați" din conducerile tehnico-administrative — cum a fost cazul la întreprinderea forestieră Baia de Criș, întreprinderea minieră Hunedoara — rezultatele au fost incomparabil mai slabe.Desigur, ne aflăm abia în primele faze ale unui proces de continuă perfecționare. Pe mesele de lucru ale colectivelor constituite în fiecare întreprindere se află încă numeroase studii. Comitetul regional de partid a indicat ca în 
elaborarea acestor studii să se por
nească de la problemele esențiale șl 
specifice fiecărei ramuri industriale, 
fiecărei întreprinderi, să se manifeste 
spirit gospodăresc și discernămînt, să 
se țină seama atît de sarcinile „la 
zi" cît și de perspectiva viitorilor ani 
al cincinalului. A fost necesar să combatem tendințele de a cheltui neeconomicos fonduri de investiții. în alte locuri nu s-a ținut seama de faptul că organizarea științifică a producției presupune folosirea maximă a resurselor interne

Ing. Nicodim ROȘCAsecretar al Comitetului regional Hunedoara al P.C.R.
ale întreprinderilor, a utilajelor, a posibilităților de modernizare a producției, a fondurilor de mică meoanizare.Au fost de asemenea cazuri cînd, prin măsuri pripite, lipsite de o temeinică fundamentare, s-a ajuns la banalizarea noțiunii de organizare științifică. In unele exploatări miniere din Valea Jiului — Petrila, Lupenl, Lonea, Vulcan —

— și vom face totul pentru a le pune în valoare. Totuși, amintesc că, încă de la începutul anului, Comitetul regional Hunedoara al P.C.R. a solicitat conducerilor ministerelor industriei construcției de mașini, metalurgiei, minelor, să acorde un sprijin mai substanțial întreprinderilor care le sînt subordonate privind întărirea cu cadre competente a serviciilor de
colectivele de specialiști și-au a- xat multă vreme eforturile spre soluționarea unor probleme de mai mică însemnătate, deși factorul hotărîtor în dezvoltarea producției constă aci în folosirea integrală a capacității utilajelor, creșterea gradului de recuperare la prepa- rații, crearea de condiții pentru ca toate sectoarele și brigăzile să-și îndeplinească planul de producție. (în sectorul minier, în special la Combinatul carbonifer Valea Jiului, au fost achiziționate numeroase utilaje care stau nefolosite în depozite și magazii Cu toate acestea continuă să se ceară investiții). Iată aspecte de deosebită însemnătate care vor trebui să constituie obiectul unor dezbateri combative în adunările generale ale organizațiilor de partid.Se ridică însă și un alt aspect. Studiile, cercetările sînt desigur necesare, au un rol important în elaborarea mijloacelor de soluționare a unor probleme complexe, dar ele nu pot și nu trebuie să abată atenția de la ceea ce poate fi rezolvat încă de acum fără mari eforturi, doar cu mai mult spirit gospodăresc. La uzina „Victoria“-Călan au fost elaborate mai multe studii preconizînd măsuri judicioase pentru organizarea producției. Dar, în timp- ce la u- zină și la Ministerul Industriei Metalurgice se îngrămădesc studiile, de-a lungul căilor ferate uzinale continuă să se risipească mari cantități de minereu de fier și cocs' aduse din import.Considerăm că succesul acțiunii întreprinse privind organizarea științifică a producției este strîns legat de înlăturarea oricăror manifestări de formalism. Esențial nu 
este numărul ședințelor, consfătuiri
lor, adunărilor în care s-au dezbătut 
problemele de organizare a produc
ției, ci cît de profund și multilateral 
au fost analizate problemele, cît de 
judicioase sînt soluțiile adoptate, cu 
cîtă rigurozitate sînt ele aplicate.Totodată, avem în vedere faptul 
că spre a sport eficiența economică 
a acțiunii de organizare științifică a 
producției trebuie evitate șablonul, e- 
miterea de rețete și soluții cu vala
bilitate universală. Comitetul regional de partid urmărește tocmai de aceea să stimuleze efortul propriu de gîndire, căutarea de soluții care să corespundă condițiilor specifice, știut fiind că metodele de organizare care dau rezultate bune într-o ramură sau într-o întreprindere nu se potrivesc aidoma în alte ramuri sau întreprinderi cu condiții diferite. Pornind de la aceste considerente am cerut comitetelor raionale și orășenești de partid să imprime un caracter cît mai diferențiat instruirii secretarilor organizațiilor de partid.Sîntem încredințați că rezervele și posibilitățile pe care le avem în regiune pentru organizarea științifică a producției sînt nelimitate

organizare a producției, să lărgească atribuțiile acestor servicii, astfel încît ele să corespundă sarcinilor calitativ-superioare aflate în fața industriei noastre. Trebuie să arăt că solicitările noastre nu au avut pînă acum ecoul cuvenit. în altă ordine de idei, considerăm că ar fi deosebit de necesară soluționarea de către ministerele industriei construcțiilor de mașini, metalurgiei, minelor a centralizării în uzine specializate a producției unor elemente de legătură standardizate, pe care le produc acum toate uzi-

nele dar la prețuri ridicate și de multe ori de calitate slabă.în ce privește obiectivele de viitor spre care Comitetul regional de partid Hunedoara va îndrepta atenția organizațiilor de partid și conducerilor ' întreprinderilor în acțiunea de organizare științifică a producției amintesc : optimizarea lansării pe loturi a comenzilor în industria constructoare de mașini ; aplicarea de noi metode tehnologice în siderurgie ; acordarea unei atenții sporite cercetărilor privind introducerea tehnicii moderne în întreprinderile miniere din Munții Poiana Ruscă .și Munții Apuseni ; reprofilarea și specializarea întreprinderilor de industrie locală pentru folosirea cît mai deplină a capacităților de producție și creșterea rentabilității lor ; întărirea exigenței privind disciplina în muncă, disciplina tehnologică.Dezbaterile ce se vor desfășura în regiune privind cifrele de plan pe anul 1967 și cele corespunzătoare perioadei 1966-1970 constituie un cadru deosebit de favorabil pentru stabilirea celor mai potrivite măsuri în vederea realizării acestor obiective.Sîntem încredințați că, impri- mînd un caracter continuu, sistematic acțiunii de organizare științifică a producției, vom determina o îmbunătățire calitativă a activității întreprinderilor în noul cincinal.
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In ce direcție 
e folosită 

forțe feminității?
Deschid pe rînd 

cămile frumos aliniate 
în rafturile bibliotecii. 
Cărți de știință, cărți 
de psihologie, peda
gogie, literatură, artă, 
mai vechi, foarte vechi 
și mai noi. Din cînd 
în cînd citesc pe pri
ma pagină o dedica
ție înscrisă discret de 
autorul cărții : „sofiei 
mele”. Mă întreb cum 
arăta acea sofie că
reia i-a închinat peste 
scurgerea vremii, în 
neuitare, un efort de 
muncă, de vis șj de 
gîndire. Dedicațiile a- 
cestea discrete vor
besc de dragoste, 
prietenie și... întot
deauna, în mod impli
cit, de acel subtil a-

Ursula
ȘCHIOPU

neînțeles, o terminolo
gie sobră și metode 
de observație și sta
tistică mai ordonate. 
Astăzi, ideile expri
mate într-o lucrare ce
lebră, la timpul său 
(cea a Iul Haymans), 
sînt depășite prin pro
gresele realizate în 
timp de... chiar far
mecul feminității, care 
a căpătat o nouă fizio
nomie. De altfel, știin
ța a oferit prin mijloa
cele ei o interesantă

Autori: omul și natura (Peisaj pe Valea Bistriței)
LOCUINJE NOI PENTRU MINERICRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Motru, așezarea minerilor, are acum peste 5 000 de locuitori în evidențele sale. Orașul Motru continuă să se dezvolte într-un ritm rapid. In prezent aici sînt în stadiu de finisaj 22 de blocuri cu cîte 4 etaje fiecare. Alte 8 asemenea blocuri se află în plină construcție. Pînă la sfîrșitul acestui an, constructorii au promis să predea „la cheie' 1 000 de apartamente noi. Paralel se lucrează intens la noua centrală termoelectrică care pe lingă faptul că va furniza energie electrică noilor mine, va asigura și termoficarea noului oraș. In afară de liceul dat în folosință pentru copiii minerilor, se construiesc : un nou cinematograf, un complex meșteșugăresc de deservire a populației, localuri pentru poștă și telefoane și alte edificii social-culturale.
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mestec de inteligentă, 
sensibilitate și grafie 
pe care îl numim far
mecul feminității. Au 
existat și există, de
sigur, omagii adresate 
feminității fără dedi
cații, după cum există, 
mai ales în literatură, 
dedicafii exhaustive 
pe multe pagini. Din 
acest mofiv, tinerii în
drăgostiți de cărfi din 
toate timpurile s-au 
întîinif mai înfîi în pa
ginile tipărite cu far
mecul feminității și de 
abia după aceea cu 
cel din viafa de toate 
zilele.

Există totuși și con
testații, chiar ilustre, 
ale farmecului femini
tății și ale acfiunii sa
le. Se citează pentru 
atitudinea sa misogină 
mai ales cunoscutul 
filozof A. Schopen
hauer. Ciudat însă, 
cei mai aprigi melan
colici și pesimiști prin 
temperament vorbesc 
adesea cir nesiguranfă ' 
și disperare de forfa 
nefastă a acestui far
mec. La aceștia se a- 
daugă misoginii din 
experiență directă sau 
cei care din motive 
de stîngăcie s-au pla
sat într-o atitudine re
fractară după unele 
intersecții dificile din
tre latitudinile și lon
gitudinile vieții.

Oricum, chiar șl în 
astfel de cazuri se 
manifestă un anumit 
fel de recunoaștere a 
farmecului feminității, 
în fapt mai există un 
mod de recunoaștere. 
E vorba de cei care 
par a vedea în farme
cul feminității nu o 
însușire a personalită
ții feminine, ci un fel 
de „nu știu ce” care 
se găsește risipit și 
trebuie căutat, căuta
rea devenind un fel 
de scop al vieții. Des- 
cendenfii spirituali ai 
lui Don Juan și ai lui 
Don Quijofe moder
nizați pot fi și azi în- 
tîlniți pe itinerarele 
cele mai aglomerate 
ale vieții.

Plasîndu-se pe o po
ziție da cercetare, unii 
sociologi și psihologi 
au încercat să disece 
substanfa farmecului 
feminin, folosind, bi-

observafie cu privire 
la acest subiect. Nu
meroase studii de en
docrinologie efectuate 
în ultima jumătate de 
veac au pus în evi
dentă faptul că hor
monii responsabili de 
diferența dintre cele 
două sexe se găsesc 
în dozaj diferit la fie
care om. Ca atare, 
problema farmecului 
feminității se cuprinde 
cel pujin în formulele 
acestui dozaj și mai 
mult în acelea ale do
zajului caracteristic 
personalității, caracte
rului.

Atîtea mărturii și 
pledoarii de seamă și 
diverse prin natura lor 
devin convingătoare 
dacă nu pentru altce
va, măcar pentru fap
tul că farmecul femi
nității este o emanație 
a personalității și nici
decum o foarte miste
rioasă și obscură însu
șire ce „nu s-ar putea 
dobîndi. Există însă 
numeroase alte între
bări. Printre acestea, 
cea mai firească se re
feră la faptul dacă exis
tă o anumită calitate 
ce concentrează și re
prezintă bine acest 
farmec ? Poate frumu
sețea are acest rol ? în 
genere, tendința spre 
înfrumusețare este pro
prie femeilor. Dar se 
poate ca o femeie fru
moasă să aibă mai pu
țin farmec și feminifafe 
decît o femeie mai pu- 
fin frumoasă. De altfel, 
portretul Monei Lisa, 
al tulburătoarei Gio- 
conda, ne înlesnește o 
astfel de afirmație. în- 
tr-un cuvînf, farmecul 
feminității nu e domi
nant legat de prezența 
frumuseții. Să nu uităm 
că și ideea de frumu
sețe este în evoluție. 
Moda, mijloacele de 
păstrare a sănătății, su
pleței în mișcări, prin 
sport și activități, tind 
să contribuie la un a- 
numif tip feminin, cu 
relativ mai mare agili
tate și sportivitate în 
mișcări, ca tip al fru
museții feminine con
temporane.

Farmecul feminității 
se exprimă mai ales în 
stilul de comportare, 
în structura căruia are

SERVICIILE IN SAT

Ganiculă(Foto : M. Cioc)

După apariția în ziar a articolului cu titlul de mai sus, redacția a primit numeroase scrisori pe această temă.
Crăciun Ancău, președintele U- niunii raionale a cooperativelor de consum Turda : „în comunele și satele din raionul nostru funcționează 35 secții prestatoare de servicii. Altele urmează să se deschidă în curind. Totuși, comunele Petrești, Luncani, Boian etc., nu au deocamdată nici o unitate de acest gen. îndeosebi, ducem lipsă de localuri în care să amplasăm noi secții. în unele părți, de exemplu, în comunele Viișoara, Luna ș. a., sfaturile populare nu ne acordă sprijinul necesar. în scopul soluționării acestei probleme cred că e bine să se elaboreze proiecte tip pentru noile clădiri destinate deservirii la sate. Ele să cuprindă

atît magazinele de desfacere a mărfurilor, cît și atelierele pentru diverse reparații.
Simion Coman, brigadier la cooperativa agricolă Variaș, regiunea Banat: „în această localitate unde sînt peste 1 000 aparate radio, a- proape 100 televizoare, fără a mai vorbi de aparate de fotografiat, nu există încă nici un atelier pentru întreținerea și repararea lor. La noi se resimte și nevoia unor ateliere de remaiat ciorapi etc. Există condiții pentru înființarea lor".Ioan Benko, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Mureș-Auto- nomă-Maghiară : „Multe unități din raioanele Odorhei, Tg. Mureș ș. a. satisfac o gamă' variată de cerințe. în unele unități din rețeaua de deservire însă nu se a- cordă suficientă atenție respectă

rii termenelor de execuție. Cooperative meșteșugărești ca „Pro- gresul“-Reghin, „Voința“-Odor- hei răspund în general cu în- tîrziere la unele solicitări. Este insuficient numărul unităților ce asigură deservirea în construcții. Este cu totul insuficient serviciul pentru repararea televizoarelor. în raionul Toplița a devenit o problemă repararea mașinilor de cusut, a bicicletelor și motoretelor etc. Este lăudabil faptul că acum se dă o atenție mai măre amenajării brutăriilor la sat. De asemenea, este bine că s-au prevăzut o seamă de secții noi pentru împrumutarea unor obiecte de uz casnic, sport etc., precum și punerea la dispoziția sătenilor a unui număr corespunzător de mașini de tăiat lemne. Socotim că sînt inițiative bune, care se cer mai grabnic extinse în regiune".
Ing. Victor Guțu, președintele cooperativei agricole din Gheră- șeni, raionul Buzău : „Țăranii din cooperativa noastră agricolă cumpără tot mai multe lucruri de folosință îndelungată, își fac locuințe noi. De aceea sînt imperios necesare și aici, la sat, ateliere pentru reparat aparate de radio, televizoare, ceasuri și aparate foto, e- chipe de construcții, frizerii.Sîntem gata să acordăm tot sprijinul pentru înființarea unor unități de acest fel".

Vasile Zugravu, secretar al Sfatului popular raional Vaslui: „Se poate face mai mult în acest domeniu mai ales că în sate sînt mulți meseriași. De ce, bunăoară, nu se organizează chiar în regiune, cu posibilități locale, cursuri de calificare pentru reparații radio- televizoare și foto ?. în unele sate ale raionului se simte nevoia înființării de brutării".
N. D. Karnaziu, șeful serviciului de planificare U.R.C.C. Tg. Neamț : „Deși în raionul nostru există 178 secții prestatoare de servicii, sînt multe localități neacoperite de această rețea. A- mintesc numai de comuna Pe- tricani, cu cele cinci sate și cu o populație de peste 4 600 cetățeni. Ce să facă cetățenii de aici cînd li se strică ceasurile, de pildă ? Există, pentru 23 de comune, numai două secții de reparat ceasuri. în mai multe comune se simte nevoia unor ateliere de co- jocărie, croitorie etc.".Din cele de mai sus rezultă că serviciile în sat trebuie să-și facă drum larg, să devină cît mai active în yiața localităților rurale. Organele regionale de partid și de stat sînt chemate să sprijine extinderea și dezvoltarea lor. Este o necesitate impusă de creșterea gradului de civilizație în satele noastre.

Importanță primordială 
un anumit mod de a- 
cordare a numeroase 
însușiri, capacități și 
trăsături de caracter cu 
o sensibilitate subtilă, 
înnobilată de ideea 
unei responsabilități 
foarte mari față de 
viață și societate. Far
mecul frumuseții mai 
cuprinde și o maro 
discreție, tenacitate și 
o dispoziție tonică pli
nă de elan, de opti
mism și de căldură in
ferioară. La toate a- 
cesfea se adaugă o 
bună parte din senti
mentele celui ce re
simte farmecul femini
tății.

Poate mai complica
tă rămîne problema 
forței farmecului femi
nității. Nu de mult am 
primit o scrisoare în 
legătură cu discuțiile 
privind prejudecățile 
ce frînează antrenarea 
femeilor în unele 
munci de răspundere. 
Ni se atrăgea atenția 
asupra faptului că „for
ța femeilor este abso
lută, absolută tovarășe, 
mă înfelegi ? Vrei, nu 
vrei, ajungi în fiecare 
zi acasă”. Scrisoarea 
în cauză exprimă 
ideea că în explicația 
oricărei acțiuni a vie
ții s-ar afla dorința, ca
priciul, voin(a sau fru
musețea unei femei. 
Prejudecata cu privire 
la forța feminității o- 
perează pe cazuri de
osebite în care se îm
bină, așa cum se îmbi
nă toate în via|ă, pa
siunea cu o seamă de 
condiții mari și mici 
care împing eveni
mentele vieții spre o 
anumită desfășurare în 
timp. Adevărata forță 
a farmecului feminității 
nu se exprimă în îm
prejurări episodice, ci 
în faptul că prin far- 

- mecul personalității 
sale, prin căldură sa 
sufletească ce are mai 
totdeauna note de ma
ternitate, femeia poate 
genera sentimente pu
ternice, atît de nece
sare vieții, umanismu
lui, liniștii și confortu
lui muncii și vieții. 
Frumusețea mai caldă 
a peisajului citadin din 
zilele noastre se lea
gă, după părerea mea, 
de antrenarea femeilor 
în viafa socială, de nu
mărul din ce în ce mai 
mare de forțe feminine 
aflate în muncă, în in
stitutele de proiectări 
arhitecturale, în profe
siile legate de urba
nistică, de floriculfură 
și spații verzi etc.

Înnoirile ce au loc 
în sectoarele muncii e- 
ducative, în școlile de 
toate gradele sînt și 
ele coincidente nu în- 
fîmplător cu pătrunde
rea forfei feminității, 
adecvat transfigurate în 
profesiile didactice. O 
aceeași coincidență ca
racterizează înflorirea 
domeniilor tuturor ar
telor, începînd cu tea
trul și literatura și sfîr- 
șind cu cinematograful.

S-ar putea enumera 
șl alte domenii nenu
mărate în care a pă
truns forța feminității, 
dînd o amprentă nouă, 
caldă muncii sociale. 
Așa sînt domeniile 
muncii medicale, ale 
muncii din unele ra
muri ale industriei u- 
șoare, ale celei alimen
tare și chiar ale știin
ței. O dată cu pătrun
derea în viața socială, 
farmecul feminităfii a 
trecut printr-o adevă
rată nouă geneză, eli- 
berîndu-se de condiția 
disponibilității lui mi- 
nor-soclale și de notele 
dezumanizanfe de fri
volitate ostentativă ge
nerate de stilul de via
tă și de morala ipocri
tă burgheză.

Dar condiția de re
generare permanentă a 
forfei farmecului femi
nității rămîne expe
riența maternității înno
bilată de educație și 
cultură, de înțelegerea 
deplină a responsabi
lității sociale ce s-a 
creat în urma dobîndi- 
rii unui statut social de 
deplină egalitate în 
drepturi și obligații. 
Condijia de egalitate 
juridică proprie socie- 
tăfii noastre pentru si
tuația femeii, însemn 
de mare progres so
cial, trebuie despovă
rată de prejudecăți și 
înnobilată în perma
nență, în continuare, 
prin încredere în ca
pacitățile feminine și 
rolul lor în viafa so
cială.

Spre litoral
prin 0. N.T.

In grup și individual, în se
rii de 12 zile, iar la cerere — în serii mai lungi sau numai 
pentru 1—2 zile, Agenția 
O.N.T. București a pus învîn- 
zare bilete de odihnă cu ca
zare în hotelurile din Mamaia, 
Eforie Nord și Eforie Sud. In 
tot cursul lunii septembrie so- 
licitanții beneficiază de im- 
portante reduceri de prețuri: 
între 1—15 septembrie costul 
unui bilet este de 36 lei (ca
zare și masă la restaurant) și 
de 17 lei (numai cazare), iar 
în perioada 16—30 septembrie 
de 30 lei și respectiv 11 lei.

Pentru a face cît mai plă
cute zilele petrecute pe litoral, 
în stațiuni se organizează un 
bogat program de excursii 
spre obiectivele turistice din 
vecinătate. Agenția O.N.T. 
Constanța va oferi în tot 
cursul lunii septembrie posi
bilitatea de a vizita Delta Du
nării, vestigiile cetăților de la 
Histria și Callatis, monumen
tul triumfal de la Adamclisi, 
Muzeul arheologic din Con
stanța etc. Tot în cursul lunii 
septembrie va începe organi
zarea unor excursii de o zi cu 
autocarele pentru v'zitarea 
stațiunii maritime Varna, din 
R. P. Bulgaria.

ț
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MAI BUN 
PRONOSTIC
300 DE CÎȘTIGĂTOR1

DE AUTOTURISME

Ceea- ce n-au reușit cei mai 
remarcabili specialiști în do-~~ 
meniul - fotbalului cu ocazia 
turneului final pentru Cupa 
Jules Rimet, inclusiv... astrologii 
din Brazilia, Franța și alte țări, 
a reușit Szabo Iosif din Satu- 
Mare 1 La concursul suplimen
tar „Pronosport" în care tre
buiau indicate echipele ce vor 
intra în sferturile de finală și 
alte cîteva rezultate, el a fost 
singurul care a indicat toate 
cele 13 rezultate exacte. Pre
miul obținut este considerabil 
mai mare decît al golgeterului 
campionatului, Eusebio, care pri
mește 1 000 de lire sterline. 
Szabo a cîștigat un „Fiat 850“ 
și 102 745 lei în numerar. Nu
mărul părerilor de la noi din 
țară exprimate ca pronostic la 
„Pronosport" cu ocazia turneu
lui final a depășit 250 000.

Au loc și alte întîmplări no
rocoase sau — să le spunem — 
fericite. Intr-o singură săptă- 
mînă, Ion Colțea din Rm. Vîlcea 
a cîștigat la „loz în plic" un 
Wartburg (la 17 mai) și un 
Fiat 850 (la 23 mai), iar la tra
gerea „Pronoexpres" din 22 iu
nie, Silvia Pascu din București 
a cîștigat două autoturisme, un 
„Fiat 1800“ și un „Fiat 600" — sîntem informați la centrala 
A. S. „Loto-PronosporV.

Datorită îmbunătățirii for
mulelor de tragere, a concursu
rilor speciale, care au dus la 
mărirea avantajelor pentru par- 
ticipanți, numărul acestora a 
sporit considerabil. De aseme
nea, a sporit numărul de auto
turisme oferite drept cîștiguri 
la toate sistemele de joc. Ast
fel la: „Loz în plic" numărul 
autoturismelor atribuite pentru 
fiecare serie a crescut de la 8 la 15. S-au introdus de aseme
nea la lozuri cîștiguri de 
10 000 lei și 20 000 lei. La 
concursurile speciale „Prono
expres" numărul autoturisme
lor a crescut de la 10 la 15 bu
căți. S-a mărit și numărul 
excursiilor în străinătate prin 
O.N.T. ce pot fi cîștigate. Ast
fel, la tragerea din 14 iunie 100 
de persoane au cîștigat cîte o 
excursie cuprinzînd 12 zile pe
trecute la Varna și turul Bul
gariei în autocar, iar la 12 iu
lie au ieșit la sorti alți 250 de 
cîștigători care vor face o 
excursie pe Dunăre, pe ruta 
Giurgiu-Belgrad-Budapesta cu 
motonava „Oltenița". La tra
gerea din 9 august, în afară de 
premii mari în bani, — de șase- 
zeci, patruzeci și douăzeci de 
mii lei, autoturisme Fiat 1300, 
se atribuie și 200 de excursii în 
Deltă. S-a ridicat și plafonul 
premiilor, azi premiul maxim 
fiind de 150 000 lei.

Numai în acest an s-au îm
părțit cîștigătorilor premii în 
valoare de peste 230 milioane 
lei. Dacă în decursul întregului 
an 1965 au fost 350 de cîști
guri în autoturisme, apoi nu
mai pînă în prezent, în acest 
an, 300 de cîștigători s-au așe
zat la volanul mașinii lor /



SCINTEIA PAGINA 3

ARĂTURI DE VARĂ Documentarea tehnică
PE TOATE SUPRAFEȚELE RECOLTATE nu

SB

ÎN REGIUNILE

GALATI SI OLTENIA

ANCHETĂRAID

execută arături
Lipsuri regiunii.

operații

mij-
nesatîsficător
în gospodăriile
de stat

a-

GALATI

Nouă", din ra- nu au aceasta

stau raion

repartizate folosite ne- Schimbul de mult ? A- întrebare am unor preșe- ingineri și

Bujorudespre cu 4 zile în ur-Inginerilor și

mărirea
sută a producției de oțel, 

aplicarea procedeelor de 
cu materiale dure și re

ia uzură prin sudare a

sînt circa Pe această

de vară pe ogoarele G.A.S.-Războieni, raionul Pașcani Foto : Agerprei

EFECTE...

...POSIBILITĂȚI...

Oamenii muncii din agricultură au depus însem
nate eforturi pentru executarea la timp și fără 
pierderi a recoltării cerealelor, lucrare care a fost 
încheiată în majoritatea regiunilor. In această pe
rioadă, eforturile lor se îndreaptă spre terminarea 
secerișului și treîerișului în regiunile din centrul și 
nordul țării, eliberarea terenului de paie, transpor
tul recoltei în magaziile unităților producătoare 
sau la bazele de recepție a produselor contractate 
etc. De mare însemnătate este crearea condițiilor 
pentru obținerea unor recolte bogate în anul vii
tor. în acest scop, principala atenție trebuie acor
dată efectuării arăturilor de vară. Pentru a vedea 
cum se desfășoară această importantă lucrare, co
respondenții noștri au efectuat un raid-anchetă în 
regiunile Galați și Oltenia. Redăm pe scurt cele 
constatate cu acest prilej.

• ,s : .

Promovarea continuă a progresului 
tehnic, valorificarea deplină în 
producție a cuceririlor științei și teh
nicii nu pot fi concepute fără o infor
mare și documentare tehnico-șființifi- 
că de calitate, operativă și eficientă. 
Această documentare joacă un rol 
deosebit de important în întreaga 
activitate economică și constituie una 
dintre principalele căi de difuzare 
largă și rapidă a rezultatelor cerce
tărilor științifice, de transformare a 
unor experimentări, realizări și solu
ții tehnice noi în bunuri de preț ale 
tuturor uzinelor.

cîtva timp, curtea Fila- 
românești de bumbac 

șan- 
fundații 

montorii 
con- 

arc de

tuni 
din Capitală a devenit 
tier. Se pregătesc 
noi, în vreme ce 
asamblează o ciudată 
strucție metalică, un 
cerc pe picior, care nu-i alt
ceva decît cofrajul mobil pen
tru turnarea betoanelor la 
acoperișul unei noi hale in
dustriale.

Prin noile lucrări de dez
voltare a Filaturii românești 
de bumbac se urmărește ca 
întreaga cantitate de bumbac 
prelucrată în întreprindere să 
se finiseze aici, atît meca
nic cît și chimic.

In acest scop se construieș
te o hală pentru finisaj me
canic — răsucit, depănat, bo
binat — în care se vor monta 
aproape optzeci de mașini 
moderne. Acest important o- 
biectiv industrial va intra în 
funcțiune la sfîrșitul anului 
viitor. Proiectele anunță o 
hală de o construcție sim
plă, modernă, dotată cu gru
puri sociale, cu sisteme de 
condiționare a aerului și alte 
detalii care să facă cît , mai 
plăcute condițiile de muncă 
ale oamenilor.

Paralel se reamplasează sec
ția de finisaj chimic în vede
rea sporirii capacității sale 
cu 980 tone de fire anual. După 
intrarea ei în funcțiune, în
treaga producție a filaturii 
de fire pieptănate se va fini
sa în întreprindere.

Prin lucrările de dezvoltare 
a fabricii se realizează un flux 
tehnologic mai rațional și se 
evită —• fapt deosebit de im
portant, precum afirmă spe
cialiștii — circulația în aer 
liber a firelor finite, în ca
drul procesului de producție.

Secțiile noi vor antrena în 
munca industrială 'încă patru 
sute de muncitori. Și — ca 
efect care interesează direct 
cetățeanul — această dezvol
tare a capacităților de finisaj 
de la Filatura românească 
de bumbac se traduce prin 
creșterea cu aproape opt mi
lioane de metri pătrați a vo
lumului de țesături fine.

Agregat
de formare
și turnare
mecanica

La uzina „înfrățirea" din Oradea a intrat recent în funcțiune un agregat de formare și turnare mecanică pe conveier a pieselor din fontă. Noul agregat dă posibilitatea ca toate operațiile, de la faza de asamblare a formelor, turnarea fontei și pînă la sablarea piesei turnate să se facă mecanizat. Unele faze, ca cea a transportului amestecului de formare, sînt automatizate. Timpul de formare a pieselor se reduce astfel în medie de la o oră la 20—30 de minute. (Agerpres)

fi
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care pot fi
■ înlăturate

Recoltatul griului în acest an în regiunea Galați s-a efectuat în numai 10 zile. In mod firesc, o dată cu strîngerea noii recolte, au început pregătirile pentru obținerea unei producții bogate în anul viitor. Unitățile agricole fruntașe din a- ceastă regiune au pus un accent deosebit pe efectuarea arăturilor și în primul rînd pe acele suprafețe care vor fi însă- mînțate cu grîu. în raionul Brăila, pînă ieri s-a arat întreaga suprafață prevăzută în plan: 32 500 ha. Se apropie de sfîrșit a- ceastă importantă lucrare și în raioanele Făurei și Galați. Pe întreaga regiune au fost arate pînă acum peste 155 000 ha, ceea ce reprezintă mai mult de 75 la sută din prevăzută, rînd însările între raioane, rezultă că ele sînt inegale. Deși în raionul Bujoru s-a terminat recoltatul cu numai 2 zile mai tîrziu decît în raionul Brăila, aici au rămas de arat aproape 9 000 ha, ceea ce reprezintă aproape 50 la sută din suprafața planificată. Care sînt cauzele întîrzierii ?Adresăm această întrebare președintelui Consiliului agricol raional Bujoru, ing. Ion Cioroianu. Să-i ascultăm răspunsul.

suprafața Compa- realiză-

— Deplasarea combinelor din raionul nostru în alte raioane a avut un efect dăunător. Mașinile nu au sosit la timp, așa că am urgentat recoltatul manual. Mai avem de treierat a- cum grîul de pe 2 000 ha. Sîntem preocupați de înmagazina- rea recoltei, ceea ce necesită timp, loace mecanice.Lucrurile nu chiar așa. în recoltatul s-a terminat acum 14 zile. Din cele 480 tractoare e- xistente, 180 sînt folosite zilnic la treierișul staționar cu combinele. Dar restul ? Au stat nefolosite — ne spune tov. Nicolae Sereda, directorul S.M.T. Chiraf- tei — sau au fost împrumutate la diferite gospodării de stat din regiune, deși cestea dispuneau de mijloace mecanice suficiente. Avem pregătit și schimbul II pe tractoare, dar nu poate fi folosit. Din ce cauză ? Terenul nu a fost eliberat de paie. Aceasta este și constatarea de pe teren. Am stat de vorbă și cu tov. ing. Hris- tache Moldoveanu, de la cooperativa producție Aici arat cele te.brigada permanentă au fost trimise să lucreze în alte cooperative de producție.

(Urmare din pag. I)de cauciuc. Condiții generale". și STAS 6387—61 „Camere de aer pentru anvelope de cauciuc. Condiții generale", care nu au putut fi aprobate în forma trimisă în 1965. Numai după îmbunătățirile esențiale aduse prevederilor privind rezistenta la tracțiune, condiția de îmbătrî- nire, introducerea vitezelor maxime de rulaj, durata de garanție etc., proiectele au fost definitivate și urmează a fi aprobate în a- cest trimestru.Adeseori, se spune că 
„viața" standardelor este 
extrem de scurtă. Evoluția tehnicii confirmă această apreciere. Ca urmare, reactualizarea standardelor, adaptarea lor permanentă la cerințele progresului 
tehnic impun specialiști
lor direcției noastre gene
rale un înalt simț critic și 
analitic, să aibă o poziție 
intransigentă față de pre
vederile rămase în urmă, 
generatoare de daune ma-

deAldești. în 14 zile s-au doar 64 ha, din 512 ha prevăzu- Tractoarele din

Iar cele aici sînt rațional. II nu este asigurat. Dar nu este singurul caz. Dacă mergi la Bălăbănești, Slivna, Gănești, se poate constata că nu s-au strîns paiele de pe suprafețele recoltate. Frontul de lucru al tractoarelor se rezumă pe întregul raion la circa 600 ha. în aceste condiții mijloacele mecanice nu pot fi folosite rațional. De la Galați la Bujoru 60 km.distanță, parcursă într-o oră, am întîlnit nu mai puțin de 75 tractoare plimbîndu- se pe drum. Este urmarea proastei înțelegeri a necesității redistribuirii mijloacelor mecanice între unități.Cooperatorii din; comunele Latinu, raionul Brăila, Mircea Vodă, raionul Făurei, Milcovul, raionul Focșani, și altele au confecționat cu materiale din resurse locale tîrîșuri și sănii pentru strîngerea paielor de pe miriști. S-a relatat despre a- ceasta și în ziarul local „Viață Dar tovarășii ionul aflat decît mă.președinților cooperativelor de producție din comunele Gănești și Chiraftei le-au trebuit 3 zile să meargă la Băleni, în același raion, unitate fruntașă, ca să vadă cum se confecționează asemenea mijloace simple lucru. Rezultă experiența bună este cunoscută măcar în raza celuiași raion. După cum am fost informați, prin a- cest raion, în actuala campanie n-a trecut nici măcar un singur specialist de la consiliul agricol regional.

De ce nu este eliberat totuși terenul de pe suprafețele unde grîul a fost recoltat ceastă pus-o dinți, membri ai consiliilor de conducere din cooperativele de producție Adam, Fîrță- nești, Rogojeni, Be- rești, Roșcani din a- cest raion. Răspunsul a fost unul singur: „Atelajele noastre nu au fost reparate din timp“.Lucrurile stau în- tr-adevăr așa. Vicepreședintele Uniunii raionale a cooperativelor de producție Bujoru, Gheorghe Felea, ne-a dat cî-

teva relații semnificative. Pentru reparația unui număr de 2 450 căruțe erau necesare 9 400 spițe, 80 m.c. lemn de frasin, aproape un vagon fier, 57 m.c. cherestea de rășinoase și alte materiale, din care nu am putut procura nimic.Munca de îndrumare și control în campania agricolă nu este la înălțime. Se simte nevoia ca organele de partid, consiliile agricole, uniunile cooperatiste să intervină neîn- tîrziat pentru înlăturarea lipsurilor semnalate în acest ra-
OLTENIA

că

de că, nu nicia-

în regiunea Oltenia secerișul se apropie de sfîrșit. Acum se recoltează grîul pe ultimele 15 000 ha, a- flate în raioanele din nord. Raionul Băi- lești, unul din marile grînare ale a terminat și treierișul, raioanele Caracal și s-a dus
a-

regiunii, complet iar în Calafat, Corabia grîul înhambare de pe mai mult de 95 la sută din suprafața recoltată. Un număr de 474 cooperativegricole de producție au și întocmit schițele de amplasare a viitoarei recolte de grîu.Pînă la 2 august, în raioanele Băilești, Calafat, Caracal și

arături de 43—52 la terenurile în multe
Corabia au fost e- fectuate vară pe sută din stabilite.S.M.T.-uri, cum sînt cele din Zănoaga, Cîrcea, Caracal, Băi- lești și altele, se lucrează la arat în schimburi duble, folosind astfel mult mai intens capacitatea tractoarelor. Pentru raioanele Gi- lort, Oltețu, Gorj, Strehaia, și Turnu Severin, unde secerișul a început mai tîrziu, s-au stabilit măsuri menite să ducă la eliberarea grabnică a terenurilor de paie, la folosirea cît mai intensă a tractoarelor.Trebuie spus totuși

că ritmul de lucru este foarte diferit pe cuprinsulAceasta arată că posibilitățile existente, forțele manuale și mecanice nu sînt folosite la întreaga lor capacitate. La executarea arăturilor, ' situația este mult diferită în cele 4 trusturi Gostat. în timp ce gospodăriile de stat din trustul Băi- lesli au arat 54 la sută din terenurile planificate, în cele din cadrul trusturilor Craiova, Turnu Severin și Caracal, această importantă lucrare este rămasă în urmă. în G.A.S. din trustul Craiova, de pildă, din cele 20 588 hectare prevăzute n-au fost arate decît 2 010 ha, iar la trustul Turnu Severin, planul de arături -s-a ■ îndeplinit doar în proporție de 17 la sută. Destul de anevoios se desfășoară această lucrare și în G.A.S. din trustul Caracal, cu toate că acestea au condiții bune. Această situație ar trebui să dea de gîndit conducerilor trusturilor amintite, precum și specialiștilor si mecanizatorilor din gospodăriile de stat. Cu a- tît mai mult cu cît aceste unități dispun de o bază tehnico-materială puternică, ce le permite să efectueze în scurt timp si toate lucrările care depinde ducția de grîu din a- nul viitor.Recoltei trebuie să i temelii încă cum. Condiții se realizeze acest lucru există în întreaga regiune. Ele trebuie însă folosite mai bine, cu mai multă răspundere, în fiecare unitate agricolă socialistă.

Acfivifafea de documentare tehnică 
beneficiază în prezent de o bază ma
terială solidă. Bibliotecile tehnice ale 
ministerelor, institutelor de cercetări 
și proiectări și ale uzinelor dispun 
de un bogat fond de cărți, reviste și 
publicații de specialitate, la care se 
adaugă lucrările editate de Institutul 
central de documentare tehnică și de 
diferitele centre și oficii de documen
tare tehnică ale ramurilor. Așadar, 
„materia primă" a documentării teh
nice este asigurată, cercetarea, pro
iectarea și producția au condiții de a 
acționa în deplină cunoștință a nive
lului contemporan al științei și teh
nicii.

Roadele sînt evidente. De pildă, a- 
pelînd la literatu
ra de specialitate, 
la serviciile docu
mentării tehnice, 
elaborarea fontei 
cu conținut redus 
de mangan a asi
gurat creșterea 
productivității fur
nalelor cu circa 12 
la sută, iar folosi
rea capacului chi
mic la lingotiere 
a permis 
cu 2 la 
La fel, 
încărcare 
zisfente 
sporit de 2 pînă la 10 ori du
rata de funcționare a unor organe 
de mașini care lucrează în condiții 
de uzură deoseb't de grele, iar in
troducerea tehnologiei de grup a asi
gurat și ea creșterea substanțială a 
productivității muncii în multe uzine 
constructoare de mașini. In fine, fisu
rarea hidraulică folosită în extracția 
țițeiului, aplicarea metodei Raster la 
transpunerea prin fofogravură a dese
nelor pe cilindri de imprimat, sau 
utilizarea procedeului îmbogățirii se
lective la fabricarea detoxanuiui au 
dat bune rezultate economice.

menfar acumulat este condiționată 
înainte de toate de îmbunătățirea unor 
laturi ale organizării șl coordonării a- 
cesfel activități, în vederea creșterii 
eficienței activifății de documen
tare tehnică. Eficiența documen
tării tehnice, oricîf ar părea de para
doxal, este o noțiune în jurul căreia 
se discută mult, dar... ineficient. Ea 
este Interpretată foarte diferit și de 
aici provin multe neajunsuri în munca 
de documentare tehnică. De aici și 
necesitatea de a se stabili cu precizie 
ce și cît anume se citește, iar din 
ceea ce se citește, cît anume se 
aplică în producție. O asemenea a- 
naliză ar furniza informații prețioase 
privind posibilitățile încă nefrucli- 
ficate, ar sugera luarea unor măsuri 
corespunzătoare de îmbunătățire a 
situației. Ea poate fi. efectuată de că
tre I.C.D.T. în colaborare cu centrele 
și oficiile de documentare ale ramu
rilor.

...MĂSURI

bine de pro-
viitoare se pună de pe a- ca să

Se pune însă întrebarea : se fructi
fică la maximum avantajele oferite de 
documentarea tehnică ? Reprezintă re
zultatele obținute pînă acum, în acest • 
domeniu, o limită superioară ? Răspun
sul e unul singur : imensul tezaur de 
metode, procedee și soluții noi, cu
prins în materialul documentar pus la 
dispoziția întreprinderilor și institute
lor, nu rodește nici pe departe pe 
măsura posibilităților și a cerințelor 
actuale. Posibilitățile de documentare 
create de către stat pe baza unor în
semnate eforturi materiale nu sînt uti
lizate integral. La serviciile — uneori 
inestimabile — ale documentării teh
nice se apelează insuficient. Dovada : 
într-o serie de uzine „supraviețuiesc" 
tehnologii învechite, calitatea și per
formanțele unor produse noi sau din 
fabricația de serie nu se ridică încă 
la nivelul tehnic cel mai înalt.

După părerea mea, valorificarea 
superioară a vastului material docu-

în prezent, există centre sau oficii 
de documentare pe ramuri ale eco
nomiei, care însă nu sînt organizate 
și dimensionate proporțional cu pon
derea ramurii respective în economia 
națională, corespunzător complexității 
sarcinilor ce le au. Apar, de aceea, și 
moduri diferite de efectuare a pro

pagandei tehnice. 
De pildă : în timp 
ce unele centre și 
oficii împrumută 
întreprinderilor fil
me în mod gra
tuit, altele percep 
chirie pentru recu
perarea costului. 
Se impun, deci, 
o revizuire și o re
glementare Judi
cioasă a activității 
acestor centre șl 
oficii.

lată șl un alt aspect. Se știe că 
informarea fehnico-științifică e inutilă 
dacă nu este operativă, dacă selecțio
narea, prelucrarea și difuzarea noută
ților tehnice nu se fac rapid. Opera
tivitatea e o cerință impusă atît de 
dinamismul progresului tehnic contem
poran, cît și de eforturile ce se depun 
pentru scurtarea la minimum a dura
tei de aplicare industrială a noilor cu
ceriri științifice. Aceasta înseamnă că 
unitățile de documentare trebuie să 
fie dotate în continuare cu aparatu
ră adecvată, cu utilaje moderne de 
reproducere grafică, care să permi
tă scurtarea la minimum a ciclului de 
informare. O inventariere a dotă
rilor materiale existente ar contribui, 
cred, la o redistribuire Judicioasă a 
lor, la stabilirea precisă a necesarului 
de aparate și utilaje.

Neîndoios, examinarea problemelor 
de mai sus de către organele compe
tente, luarea unor măsuri de reme
diere a lipsurilor, de îmbunătățire a 
activității de documentare tehnică ar 
contribui la sporirea substanțială a 
eficientei acestei munci. Și în acest 
domeniu se poate lucra înfr-un cadru 
planificat, de perspectivă. Trebuie nu
mai făcute eforturile pentru a plani
fica munca de documentare tehnică, 
la nivelu' întreprinderilor, pe pro
blemele concrete, generate de pre
ocuparea sporită pentru scurtarea du
ratei de asimilare a noilor produse, 
modernizarea sortimentelor din fabri
cația de serie, creșterea performanțe
lor produselor la nivelul realizărilor 
similare pe plan mondial.

Ing. Victor CALCAN din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini
Pe șantierul Uzinei

de aluminiu-Slatina

teriale. Consider însă în primul rînd această îndatorire — modificarea revizuirea standardelor stat și a normelor interne, în scopul menținerii lor ,,la zi", revine specialiștilor din ministere și întreprinderi, deoarece ei cunosc cel mai bine posibilitățile noi ce s-au creat. Ce 
se constată ? Nu de puține ori, unele organe centrale se sustrag acestei sarcini, uitînd complet de ea. Revizuirea STAS-1907—52 „Instalații de încălzire. Calculul pierderilor de căldură" a figurat de cîțiva ani în planurile de standardizare fără ca CSCAS să fi trimis proiectul într-o formă care să poată fi definitivată și aprobată. Ca urmare, aceste instalații se supradimensionează în proiectare, consumul de fontă de radiatoare fiind ridicat. Revizuirea STAS- 1560—50 „Carotiere mecanice pentru foraj* este și ea absolut necesară, în scopul adoptării noilor tipuri de carotiere constru-

și de lte pe plan mondial. Cu toate recomandările Direcției generale pentru metrologie, standarde și invenții făcute în 1962, de abia la începutul acestui an Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a găsit de cuviință să ne trimită spre aprobare un proiect. Dar acesta are prevederi învechite și a trebuit să fie restituit spre refacere.
Respectarea cu strictețe 

a standardelor și a norme
lor interne bune în pro
iectare, în producție și 
în circulația produselor constituie o preocupare permanentă a întreprinderilor. Dar și în a- cest domeniu se constată unele neori este de onecorespunzătoare, tît de adevărat este că u- nele unități industriale ignoră chiar și pe cele de un nivel superior. La u- zina Laminorul de tablă — Galați și „Ciocanul" —

nasc refuzuri beneficiarilor, pierderi mate-fi trecută cu cu for-
neajunsuri. Dacă u- calitatea produselor influențată negativ serie de standarde tot a-

Nadrag, de pildă, nu s-au respectat prescripțiile STAS 2028—60 la fabricarea tablei zincate prin procedeul umed, stratul de zinc exfoliindu-se la încercări. încălcări ale prevederilor din standarde s-au mai înregistrat și la Fabrica de geamuri — Tîrnăveni. Ele trebuie evitate, întrucît lezează caracteristicile calitative ale produselor, din partea le provoacă riale.Nu poatevederea nici ușurința 
care unele ministere 
mulează și ne trimit cereri 
de derogări de la aplica
rea standardelor de stat. De fapt, aceste încercări nu sînt altceva decît urmarea răspunderii scăzute a organelor respective față de ridicarea calității. Lipsite de o temeinică justificare tehnică și economică, solicitările care ni se fac au rolul de a masca neglijențele în aprovizionarea tehnico-materială, nepăsa-

stan- nive-

rea față de unele greutăți temporare care prin anumite măsuri pot fi înlăturate. Direcția generală pentru metrologie, standarde și invenții nu are dreptul de a tolera cu „acte în regulă* asemenea derogări de la calitate și va veghea la integritatea calității produselor, așa cum este înscrisă ea în standardele de stat.Perfecționarea mai operativă a activității de dardizare, ridicarealului calitativ și conținutului standardelor impun nu numai îmbunătățirea concepției, dar și o reorganizare a standardizării.Potrivit necesităților industriei de a fi dotată cu un număr mai mare de standarde de stat, ministe
rele interesate au răspuns 
favorabil inițiativei direc
ției noastre generale, de a 
intensifica ritmul de ela
borare și revizuire a stan
dardelor de stat. Numai în cursul acestui an se vor n- 
proba peste 800 standarde 
noi și revizuiri, în loc de

600 cîte erau prevăzute I- nițial. Pe baza experienței, a noilor posibilități ce se vor crea printr-o mai bună organizare și adînci- re a muncii — dintre care avem în vedere, în primul rînd, scurtarea ciclului de elaborare — ritmul de întocmire a standardelor va fi mai ridicat în 1967, cînd se prevede elaborarea și aprobarea a peste 1400 standarde de stat, asigurîn- du-se, totodată și numărul corespunzător de standarde de stat ce vor fi aprobate în trimestrul I al anului 1968.
Nu trebuie scăpat din ve

dere că indicii de calitate 
prevăzuți în standarde sînt 
considerați, potrivit cu le
gea, că 
minim.țiile în condițiiprinderile pot și sînt obligate să depășească prescripțiile din standarde. A- ceasta este în favoarea creșterii eficienței întregii activități economice.

reprezinfă un nivel De aceea, în situa- care se creează favorabile, între-

Lucrătorii întreprinderii de construcții-montaj Craiova au terminat înainte de prevederile din grafic turnarea structurilor de rezistență la toate obiectivele stabilite pentru dezvoltarea actualei capacități de producție a Uzinei de alu- miniu-Slatina. Mai avansată este construcția halei a treia de electroliză. Prin menținerea acestui ritm de lucru, construe torii sînt hotărîți să închidă hala încă în acest an.Tot aici s-a început montajul construcțiilor metalice la cele 2 silozuri de alumină, zidirea coșului de fum înalt de 175 de metri și turnarea stîlpi- lor pentru noua turnătorie de aluminiu. - Noile obiective vor ridica producția anuală de a- luminiu cu 25 000 tone.
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în condițiile ritmului vertiginos pe care-1 cunoaște evoluția științei contemporane, aparatura științifică a devenit un factor important în cercetare și studiu. Pentru a cunoaște efortul depus în domeniul construirii de echipament științific modern, precum și problemele acestei ramuri, am adresat cîteva întrebări ing. MIRCEA IONESCU, director adjunct științific al Centrului de cercetări și producție de aparatură științifică al Academiei Republicii Socialiste România.

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar.19,00 — Telejurnalul de seară.19,15 — Preludiu „Mamaia-1966".19,30 — Trei tablouri pe săptămînă comentate de IonFrunzetti.19,46 — Desene animate.

20,00 — Ancheta TV. Tema ..Cum sîntem primiți". Redactori : Alex. Stark și Victor Teodoru.20,20 — Un cîntec pentru tine : Montaj muzical coregrafic.21,00 — Film : „M-am Îndrăgostit la Copenhaga", o producție a studiourilor din Danemarca.22,35 — Telejurnalul de noapte.22,45 — Buletin meteorologic.22,50 — închiderea emisiunii.

— Ce obiective ur
mărește și în ce direcție 
se dezvoltă activitatea 
de cercetare și produc
ție de aparatură științi
fică 
lui ?

in cadrul centru-

știe că unitatea are ca obiectiv aparaturii științifi- cercetărilor

fi aparatul pentru monocristale prin fuziunii în flacără, la studiul asupra Dintrevaloroase ale
unor micro- măsoară cu-

— Se noastră crearea ce, necesare speciale din institutele A-cademiei. întrucît investigația științifică se efectuează cu mijloace de multe ori specifice unei anumite „școli", problemele care stau în atenția centrului nostru sînt inedite, iar a- paratele obținute, unicate. Din această cauză, realizarea concretă a aparaturii, solicitată de beneficiari, necesită cercetări ample în domeniul construcției de aparate științifice, studii care au ca punct de plecare în majoritatea cazurilor, ultimele cuceriri ale științei și tehnicii mondiale în a- cest sector.Colectivul nostru a realizat pînă acum, la cererea cercetătorilor, un număr de 1 200 de diverse aparate de mare finețe și precizie, așa cum ar crescut metoda utilizatsemiconductorilor. realizările centrului aș mai menționa, de asemenea, aparatul stereotaxic, folosit în cercetările de fiziologie, la implantarea în profunzimea creierului a electrozi cerenții electrici biologici, ca și micropompa cu debit reglabil, utilizată la alimentarea reacțiilor în laboratoarele de chimie. De o valoare deosebită este și cro- matograful de gaze, ca și alte aparate, ceea ce demonstrează varietatea preocupărilor specialiștilor noștri.Planul de perspectivă al centrului, determinat în primul rînd de cerințele tot mai mari ale celor 52 de unități ale Academiei, prevede extinderea activității unității în direcția producerii unor aparate de mică serie (pînă la 10 bucăți). Prin realizarea obiectivelor prevăzute în acest plan urmărim să aducem o contribuție la reducerea importului de aparatură de cercetare. Ne preocupă în același timp și scurtarea timpului de predare către beneficiar, care mai depinde încă de o serie de formalități inevitabile, legate de aparatele de control șl măsurat pe care le procurăm adesea din străinătate.

toscopie a sudurilor fine, absolut necesare activității sale. Absența unor asemenea aparate a grevat asupra realizării de liofiliza- toare, aflate astăzi în producție. E drept că s-a recurs în acest caz la utilizarea aparatelor de la Institutul de fizică atomică, dar această colaborare nu s-a desfășurat întotdeauna în bune condiții, deoarece și specialiștii acestui institut efectuează concomitent diverse probe, inerente activității lor.Atingerea unul nivel tehnic superior la aparatele pe care le producem depinde în mare măsură de piesele electronice de care dispunem. Se știe că 90 la sută din aceste piese sînt astăzi fabricate în țară, ceea ce înseamnă un important avans. De multe ori însă, calitatea acestor piese lasă de dorit. Caracteristicile imprimate pe o asemenea piesă nu corespund întotdeauna realității, calităților reale, așa cum este cazul rezistențelor, al condensatorilor etc. Determinarea parametrilor de utilizare a pieselor electronice provoacă în mod inevitabil serioase întîrzieri.O cauză a imobilizării u- nor aparate deja livrate, a nefuncționării lor este și manevrarea lor de către persoane necompetente. Pentru a se evita o degradare prematură a acestor aparate de mare precizie în cercetare, ar fi util ca acele institute care n-au un profil tehnic să-și organizeze un serviciu, destinat să se ocupe exclusiv cu întreținerea aparaturii științifice, cu mînuirea acesteia.

dez-cu-vre- face
din etilena -
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— în ce măsură se 
realizează cooperarea 
centrului cu institutele 
de cercetări ?

cercetare și pro- centrul desfășoa- colaborare perma- cu unitățile Aca- — Institutul de

— Aparatele pe care 
le-a produs centrul in 
ultimul timp s-au dove
dit a fi, in general, la 
înălțimea cerințelor. Au 
fost însă și altele care 
n-au mulțumit pe bene
ficiari. Cum explicați a- 
ceastă situație ?— într-adevăr, realizarea anumitor aparate a fost de natură să nemulțumească pe cei cărora le-au fost destinate. Este cazul așa- numitului „aparat pentru memoria animalelor", livrat Institutului de endocrinologie, a cărui construcție a durat doi ani. Lipsa anumitor materiale — și trebuie să recunoaștem — și o oarecare inerție a colectivului însărcinat cu construcția acestui aparat, au produs perturbatii în realizarea planului de cercetări al institutului’ respectiv. In aceeași situație se află și producția u- nor electromotoare silențioase. Alteori, fabricația u- nor instrumente științifice este întîrziată, amînată din cauza lipsei unor aparate de control și măsurătoare. Ca unitate specializată, centrul ar trebui să posede un aparat de controlat .vidul înalt, unul de defec-

— Prin înseși atribuțiile sale de ducție, ră o nentă demieifizică, catedrele de chimie, institutele de biologie, psihologie, medicină, geologie etc. — de altfel, beneficiarii noștri direcți. Cooperarea cu Institutul de fizică atomică a fost de bun augur, ducînd la eliminarea unor cercetări și studii paralele, așa cum a fost cazul numărătorului de particule și al pompelor de vacuum și difuzie.La solicitarea noastră, institutele iau parte activă la alcătuirea temelor de cercetare prevăzute. Ele sînt chemate să ia cunoștință de fazele prin care trece construcția unui aparat ; să recepționeze prototipul realizat. La rîndul nostru, urmărim funcționarea aparatului la locul de utilizare. Datorită acestor contacte, calitatea multora din aparatele livrate, ca, de pildă, aparatul de crescut monocristale, a fost ameliorată simțitor, parametrii de funcționare crescînd din semestru în semestru.

Academie, centre de documentare sau institute. Un alt aspect este și efectuarea unor schimburi de experiență cu institute de același profil de peste hotare, specializarea cercetătorilor ■ noștri la sursele originale de creație din străinătate, organizarea de simpozioane, consfătuiri, prelegeri ale specialiștilor străini care ne vizitează.Pentru a discuta cauzele neîndeplinirii planului tematic de cercetări și producție este necesară o scurtă privire asupra mersului unității noastre. Prin crearea centrului s-a urmărit consolidarea și sporirea bazei tehnice a cercetărilor științifice cu mijloace proprii, cu aparatură produsă în țară, reducîndu-se astfel cheltuielile mari în valută, precum și obiceiul de a se cumpăra în toate cazurile „inteligență științifică" din I străinătate. Cu toată voltarea pe care a noscut-o în ultima me, centrul ar puteafață mult mai bine cerințelor actuale care oglindesc dezvoltarea impetuoasă a cercetărilor științifice țara noastră, dacă s-ar mina anumite carențe, gate de asigurarea cudre de înaltă calificare, u- tilaj, spațiu etc. Dezvoltarea centrului în concordanță ou realizarea programului unitar al cercetării științifice va duce la eliminarea acestor deficiențe, dar pînă atunci putem fi oare satisfăcuți de ritmul lent în care sînt finalizate anumite teme din planul unității ? Cauzele menționate mai sus nu ne absolvă în întregime de nerezolvairea unor teme științifice de stringentă actualitate pentru bunul mers al cercetărilor din institutele Academiei.Pentru a se evita neajunsuri, legate de timpul afectat de specialiștii noștri pentru inițierea celor care exploatează aceste aparate, cred că s-ar putea organiza la nivelul Academiei cursuri de pregătire, pe un timp determinat. Este nevoie, desigur, de mai multă inițiativă din partea colectivului de cercetători, de sprijinirea e- forturilor lui de către beneficiari și forurile tutelare in vederea construirii unei aparaturi științifice de bună calitate, la nivelul tehnicii mondiale — auxiliar prețios în munca de cercetare a oamenilor noștri de știință.Convorbire realizată de 
Adrian MÎNTULESCU

voluția unui creator cu greu poate fi disociată de noțiunea de concurs. Concurs cu tineînsuți; cu cei din generația ta; cu înaintașii și poate, cel mai greu, cu cei ce vin, așa cum șl tu ai venit și, cum, din fericire, se întîmplă și se va întîmpla continuu.Calea de concurs presupune loialitate, respectarea „legilor jocului", luptă, știința de a cîștiga și mai ales capacitatea sufletească de a pricepe că poți să și pierzi.Iertată să-mi fie exemplificarea ce urmează (trăim însă o vară pusă sub semnul competiției sportive — și, dacă mă înșel, crainicii au timat la cîteva sute milioane de persoane cei ce au urmărit finala de la Londra), dar oare puțini au fost cei care cu ani în urmă, pe „23 August", au aclamat un- • sprezece sportivi englezi învinși, ce s-au grăbit să se înșire pe două rînduri pentru a-și aplauda învingătorii ? După cum cert este că ■ bursa simpatiei fotbaliștilor britanici a cunoscut o scădere în ochii tuturor, cînd, ne- putîndu-i bate pe băieții din Montevideo, s-au grăbit să părăsească gazonul, uitînd să mai dea binețe.Cînd concursul devine simplă concurență, factorul stimulativ dispare, triumfă manufactura, bunul plac și prostul gust. Desigur, pentru a crea cu adevărat ceva, pentru a lăsa în urma fa o dîră pe care colbul să n-o poată acoperi într-o clipită, nu e de ajuns să știi să pierzi. Defensiva poate

deveni resemnare, resemnarea placiditate și- gata.Autocontrolul nu e, nici pe departe, sinonim cu modestia lașă, comodă, călduță, plăcută. Există o voluptate a retragerii ce te duce spre renunțare, o voluptate a lenei ce anchilozează și legitimează butada involuntară a paznicului de la casa de odihnă cu lac, care interzicea vizitatorilor duminica folosirea bărcilor, sub

și promisiuni, cu speranța că ceilalți vor crede că am descoperit o nouă poziție de atac spre porțile cunoașterii, mai profundă, mai serioasă și plină de „responsabilitatea actului de creație" care, deh, cere o prelungă perioadă de rumegare. Ce, oare Goethe n-a gîndit o viață întreagă la „Faust* 7 — parcă te întreabă cei ce de mult nu mai gîndesc la nimic. Da, te simți obligat să răspunzi, numai că zecile

mal frumos decît momentul de după reușită, te agățl de ce „ai făcut" și nu mai vrei altceva. Confunzi stereotipia cu adevărul absolut, personalitatea artistică devine, pentru tine, repetare la nesfîrșit, din ce în ce mai goală, mai lipsită de sens, dar care, un timp, te mai menține la suprafață, în stima și respectul celor ce nu vor, nici ei, să facă efortul de a înțelege arta ca o perpe-

CONCURS

autodepășire, chiar dacă glanțul nu e strălucitor, te respect.Nu poți să nu-ți ridici pălăria în fața unuia ce caută. Și cînd dai, cum mi s-a întîmplat vara a- ceasta, de un artist de mult trecut de prima tinerețe, cu o situație onorabilă și de mulțl invidiată, ce se bucură ca un copil atunci cînd descoperă dlntr-o dată o nouă posibilitate de exprimare, și care, uitînd de toate, începe să experimenteze febril, să te, să încerce, să sească, te simți că mai bine,

la fel de obligă la

a

nu es- de pe sau
CONCURENTĂ ?
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Lucian GIURCHESCU

— Care sînt căile de 
ridicare a nivelului teh
nic al aparaturii noas
tre științifice î Cum ve
deți remedierea 
țelor existente ?

caren-

tehnica— Contactul cu mondială în domeniul aparaturii științifice mi se pare imperios necesar în epoca noastră. Acest contact se realizează încă în- tr-o măsură insuficientă. Facem apel, desigur, la diverse periodice și lucrări de specialitate care apar peste hotare, dar n-au fost încă epuizate toate posibilitățile existente în acest sens. Specialiștii noștri nu trebuie să aștepte invitația de a cerceta literatură științifică, aflată în marile biblioteci din Capitală, la

I
I
Irevista

pretextul că sînt „...rezervate pentru tovarășii creatori care dorm aici".De fapt însă, nu se „doarme" doar din cauzele mai sus expuse, ci, de exemplu, și pentru că uneori, adormiți pe lauri, dimineața ne e frică să recunoaștem că ei încep să se veștejească și, lip- sindu-ne curajul de a porni din nou la drum, ne facem colac în pat, pe vechea coroniță, adormind și picotind pe acest soclu orizontal de semne

de opuri le-a comis tot în această viață 1Concursul cu tine însuți e poate cel mai dificil. Descoperirea formule aducătoare succes, nu arareori, provoacă o panică, intimă sau mărturisită, dar cu a- tît mai periculoasă. Ui-’ tînd, parcă, bucuria căutărilor, jocul de-a prinse- lea cu soluția ce-ți tot scăpa printre degete, febra construcției, părăsirea cărărilor tentante dar înșelătoare, într-un cuvînt drumul izbînzii, poate

unei de
tuă mișcare, ci preferind speculația sterilă pe marginea a ceva gata stabilit, se tem mai mult decît tine de ineditului, tinde efort de gîndire.Un debut strălucit, ori- cît al fi de egosit, sau, hai să-i zicem, cu un eufemism la modă „personal" deci „intransigent", te impresionează și chiar te bucură. O serie de lucrări ce nu sînt tributare primului succes, ce vădesc căutare continuă, nemulțumire de sine, dorință de

eventualitatea ce le-ar pre-

cau- gă- par- îțl în- frîngi dulcea nemișcare spirituală și parcă ești obligat să mai încerci și tu. Pictorul va mai căuta. Va alege cîteva tablouri șl va arunca multe, multe de tot. Important însă e că în acest fel entuziasmul primei încercări n-a dispărut o dată cu primii ani, că fiecare zi poate fi „prima", concursul ou el însuși contlnuînd.Cum însă trăim într-o colectivitate, creăm pentru ea și nu numai pentru noi înșine, cum între noi și opera noastră se interpun multipli „arbitri", privitori și specialiști, concursul capătă aspectul public al confruntării cu consumatorul, cu criticul.Nu e vorba aici de a avea asentimentul imediat al tuturor. De altfel, un a- semenea lucru e, cred, imposibil.Deci, ca în sport, să cerem artistului mult, să-l cerem autodepășire, „antrenament" dur și îndelungat, concurs de zi cu zi cu el și cu cei mai buni. Un concurs în numele progresului continuu al artei și culturii noastre.

REVISTELOR

Ceea ce conferă în ge
neral revistei „Secolul 20* 
afracfivitate și interes este 
o mișcare vie, armonioasă, 
un anumit echilibru infe
rior, care se vădesc în di
versitatea conținutului, în 
structura sa tematică, artis
tică și grafică. Ultimele

(Urmare din pag. I)

SECOLUL 20"
numere vin să confirme în 
bună parte aceste caracte
ristici ale publicației.

Continuînd să facă cu
noscute creații reprezenta
tive ale unor mari scriitori 
contemporani, revista a o- 
ferit cititorilor, în numerele 
publicate în acest an, pri
lejul de a lua contact cu 
noi creații valoroase, în
tre care opera lui Heming
way, Bunin, Virginia Woolf, 
Juan Ramon Jimânez, Sil
vio Guarnieri ț. a. Se' 
cuvine a aminti, de ase
menea, traducerea com
pletă (nr. 4) a vigurosului 
roman social „Călătorie în 
Sicilia" de Elio Vittorini. 
Stimulativă pentru un efort 
mai susținut în această di
recție e încercarea revis
tei de a desprinde și re
produce din creația unor 
valoroși poeți șl prozatori 
contemporani acele aspec
te care imprimă operei a- 
cesfora un mesaj progre
sist și revoluționar. în a- 
cest sens trebuie apreciat 
sugestivul grupaj de poe
zii și fragmente de proză,

axaf pe ideea : „Scriitorii 
lumii despre clasa munci
toare". în revistă sînt relie
fate, de asemenea, noi și 
interesante contribuții ale 
unor literaturi naționale în 
domeniul creației lirice. 
Mai rar sînt înfîlnife lucră
rile din dramaturgia con
temporană, cele publicate 
pînă în prezent nefiind în
totdeauna reprezentative 
pentru creația unor autori 
sau pentru nivelul actual al 
literaturii 
schimb, 
aflat o 
prin antologii 
zie străină, prin selecții din 
creația unor mari poeți 
contemporani. După ample 
antologii din poezia spa
niolă, franceză, austriacă, 
japoneză, revista acordă a- 
fenție (în ultimul număr) 
valorificării tezaurului fol
cloric al unor străvechi și 
îndepărtate popoare din 
Africa, Asia, Oceania, Ame
rica.

Ultimele numere includ, 
de asemenea, o serie de 
aspecte semnificative din

dramatice. în 
lirica actuală și-a 
temeinică ilustrare 

de poe-

• CLEOPATRA (ambele serii) — cinemascop : Patria — 9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 16; 19,45, Stadionul Dinamo —20.30.
e JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Republica — 8,45; 11,15;13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (completare Carnet de schite).• CÎINELE DIN BASKERVILLE :Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădina Doina — 20,15, Festival — 9; 11,15; 13,30; 16;18,30; 21, grădină 20,15 (la toate completare Navigatori care dispar — cinemascop), Grivltă — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21 (completare Crimea), Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,30, Arenele Libertății — 20,15 (la ambele completare Impresii nocturne), Sala Palatului (seria 1715) —19.30.• 5 000 000 DE MARTORI : Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30 (la ambele completare Carnet de schite).• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Lumina — 8,45; 11,15; 13,30; 16;18,30; 21 (completare Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale).• CĂSĂTORIE DE FORMĂ t Victoria — 9; 11,15; 13,30; 15,45;18,15; 20,45, grădina Progresul — 20 (la ambele completare Simfonie In alb — cinemascop) — Rahova — 15,30; 18, grădină 2.0,45 (la ambele completare Consfătuirea lucrătorilor din industria constructoare de mașini).
0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Central — 8,45; 11; 13,30; 16;18,30; 21 (completare Tinerețe), Buzești — 15,30; 18, grădină — 20,15, Arta — 11,15; 13,30; 16;18,30; 21, grădină — 20,30.
0 HAI, FRANȚA I t Union — 15,15; 18 (completare Vizita conducătorilor de partid șl de atat In regiunea Oltenia).• MOARTEA SE NUMEȘTE EN- GELCHEN : Union — 20,45.
O PROGRAM PENTRU COPII s Doina — 9; 10,15.
0 MONEDA ANTICĂ t Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45 (completare Stăvilirea torenților).• CELE DOUA ORFELINE : Giu-lești — 15,30; 18,15; 20,45 (completare O zi din viața lui Tlcă), Aurora — 9; 11,15; 13,30; 16;18,30; 21, grădină — 20,30 (la ambele completare Orizont științific nr. 3), Volga — 9; 11,45; 15,15; 18; 20,45 (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat In regiunea Argeș).
0 INSULA SCLAVILOR — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4 — UN NASTURE BORODINO — KO- PRIVȘCIȚA — PICĂTURA t Timpuri Noi — 9—21 în continuare. 
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Feroviar — 9; 12,15; 15,15; 18,15; 21,15, Excelsior — 8; 11; 14; 17; 20, Flamura — 9; 12; 15; 18;. 21.
9 STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinematecă — 10; 12; 16. 
9 MÎ1NE, MEXICUL I Dacia — 9—13,30 în continuare, 16; 18,30; 20,45 (completare Știință șl tehnică nr. 13).
O ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Gloria — 9; 11,15;14; 16; 18,45; 21,15, Patinoarul „23 August* — 20,15.
O INSPECTORUL i Cringași —■ 15,30; 18; 20,45.
0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ t Bucegi — 9,30; 12; 16; 18,30; 21 (completare Collegium Maius al Universității Iagelionel, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45 (completare Pădurea Blalowieska).
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : Unirea — 15,30; 18, grădină — 20,30 (la ambele completare Sandi, să asculți pe mămica I).
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Flacăra — 15,30; 18; 20,45 (completare Științei și tehnică nr. 14).
0 SERBĂRILE GALANTE: Vitan — 15,30; 18 (completare Partidului slavă 1).
0 ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE— cinemascop : Miorița — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Apartamentul), grădina Moșilor — 20,15, Cosmos — 15,30; 18;20.45.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (ambele serii) — cinemascop : Munca — 10; 16; 19 (completare Șopîrle).
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop: Popular — 10,30; 15,30; 18; 20,45.
0 PRIMA DEZILUZIE : Moșilor — 15,30; 18 (completare Don Quijote).• OPERAȚIUNEA „I" : Viitorul— 15,15; 18; 20,45 (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Oltenia).
0 FERICIREA ÎN TRAISTĂ Co- lentina — 15,30; 18, grădină —■> 20,30 (la ambele completare Mobila).
0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT t Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16;18,30; 21 (completare Stuf).
9 MISIUNE EXTRAORDINARA t Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 HAIDUCII — cinemascop : Progresul — 15,30; 18; 20,45 (completare Uvertura), grădina Tomis —( 20.
0 OMICRON : Lira — 15,30; 18, grădină — 20,30 (la ambele completare Schite turlngiene).
0 FANFAN LA TULIPE : Drumul Sării — 11, 15,30; 18; 20,30.
9 PREA TÎRZIU: Ferentari — 15,30; 18; 20,45 (completare Autobiografie), grădina Vitan — 20,30. 
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Cotroceni — 15,15; 18;20.45, Pacea — 15,30; 18; 20,30.• RĂSCOALA — cinemascop : grădina Bucegi — 20,15.© BOCCELUȚA : grădina „Pro- gresul-Parc" — 20,30.
9 INSULELE FERMECATE : Expoziția — 20 (completare Orizont științific nr. 3).

loc cît mal des, în paginile 
sale, unor articole și studii 
de sinteză în care să se a- 
protundeze creația unor 
scriitori actuali, aducîndu-se 
puncte de vedere proprii, 
judecăți critice competente, 
care să releve originalitatea 
unor lucrări și, atunci cînd 
e cazul, limitele, aspectele 
contradictorii ale mesajului 
lor artistic.

Se manifestă, de pe a- 
cum, ca rodnică Inițiativa 
revistei de a integra în cir
cuitul viu, dinamic al valo
rilor artistice universale, 
cele mal înalte și mal au
tentice expresii ale culturii 
românești. Au fost publica
te astfel scrieri și articole 
dense despre mari cărturari, 
oameni politici, savanți și 
artiști ca Brâncuși, Nico- 
lae lorga, George Enes- 
cu, G. Călinescu și, mai re
cent, despre Nicolae Tit'u- 
lescu și Ion Cantacuzino 
care, prin activitatea lor 
strălucită, au afirmat vitali
tatea și caracterul profund 
creator șl umanist al cultu
rii românești. în ultimele 
două numere revista își face 
cunoscută intenția de a da 
un caracter mai susținut și 
sistematic acestor preocu
pări. Este inaugurată astfel 
— prin pagini consacrate 
Iul Sadoveanu, Arghezi, 
Goga, Camil Petrescu, Al. 
Philippide, Zaharia Sfancu, 
Marin Preda — seria unor 
articole și eseuri menite nu 
numai să sublinieze valoa
rea națională și universală 
a unor scriitori români, dar 
și să stabilească reale ra
porturi, învecinări și afini
tăți între opera și gîndirea 
lor artistică și unele aspecte 
majore ale literaturii univer
sale contemporane. Trebuie 
menționat, în acest sens, că 
ecoul universal al unor idei 
și implicații, pe care le răs- 
frînge creația unuia sau al
tuia dintre scriitori, ca și 
ansamblul de corelații pe 
care aceasta îl înlesnește 
cu alte scrieri contempora
ne, nu pot fi defectate pe 
deplin în cuprinsul unui sin
gur articol sau eseu, cum 
s-a procedat pînă acum.

Conținutul ultimelor nu
mere atestă preocupări ale 
publicației care îndreptă
țesc speranța că pe viitor 
revista își va spori și mai 
mult contribuția la extinde
rea orizontului cultural al 
cititorilor, făcîndu-le cunos
cute opere actuale cu un 
profund conținut uman, ale 
literaturii contemporane.

sectorul celorlalte arte (ci
nematografie, plastică, mu
zică), fapt ce imprimă re
vistei un caracter mai cu
prinzător. Un real interes 
prezintă astfel interviurile 
cu reputații regizori și sce
nariști Michelangelo Anto
nioni, Vittorio de Sica, Ce
sare Zavattini, Renato Cas- 
tellani (nr. 1) în care sînt 
dezbătute probleme impor
tante ale artei cinematogra
fice și relevate legăturile 
intime ale acesteia cu crea
ția literară.

în ce privește tratarea 
operei autorilor traduși, se 
creează uneori anumite dis
proporții. E firesc ca, în ca
zul unor mari scriitori con
temporani mai puțin cunos- 
cuji, revista să rezerve un 
spațiu mai mare analizării 
operei lor. Apar însă, cîte- 
odată, și anumite fluctuații ; 
în timp ce asupra unor au
tori se publică numeroase 
articole, unele dintre ele 
nereușind să mai aducă un 
plus substanțial de informa
ții, creația altora e tratată 
destul de superficial. în nr. 
3, de pildă, poezia lui Ru- 
ben Dario e analizată la în
ceput într-un capitol spe
cial, pentru ca, în final, la 
rubrica „Cărți, idei, opinii", 
să se publice alte articole 
asupra aceluiași scriitor. în 
treacăt fie spus, această ru
brică — în măsură să facă 
cunoscute cele mai de sea
mă cărți apărute, să infor
meze despre alte fapte li
terare și artistice de strin
gentă actualitate și interes 
— se dovedește, pînă în 
prezent, deficitară în ce pri
vește varietatea și însemnă
tatea lucrărilor analizate, 
volumul informațiilor. în a- 
celași fimp, însă, publicarea 
unor pagini din scrierile 
unor autori ale căror crea
ții se înscriu de pe acum 
în orbita unor curente lite
rare actuale, destul de con
tradictorii, e marcată doar 
prin sumare cuvinte intro
ductive, în loc să fie pre
cedată de articole temeini
ce, în care să se releve tră
săturile specifice ale aces
tor scrieri, ca și ale curen
tului literar în care se înca
drează. Astfel, în nr. 1 ro
manul, integral tradus, „Mo
derato cantabile” al scriitoa
rei franceze Marguerite Du- 
ras e însoțit doar de 
sumare considerații asu
pra autoarei, ale cărei lu
crări, ecranizate, au contri
buit — se știe doar — la 
constituirea curentului „nou- 
velle vague” din cinemato
grafia actuală. E de dorit ca 
în viitor revista să facă

intrarea în regiunea Ploiești să-ți deschizi apetitul cu o țuică de Văleni, (în cazul în care nu ești conducător auto), să te piște la limbă babicul de Buzău și să-ți domolești usturimea cu vin de Valea Călugărească sau cu tămîioa- să de Pietroasele ; la poarta regiunii Hunedoara să găsești vestita palincă, tare ca voinicul la jumătatea vieții, pe care să o „neutralizezi" cu pită și slană ș.a.m.d.Există anumite inițiative, dar încă prea timide. în orașul Rădăuți, spre exemplu, călătorul se poate opri în fața unei hărți a raionului, pe care vede marcate principalele monumente naturale sau durate de mîna omului : Put- na, Sucevița, Valea Brodinei, stejarul semi-milenar de la Cașvana, gros de nu-1 pot cuprinde 6 oameni, sub coroana căruia s-a o- dihnit Ștefan cel Mare. Panouri similare am mai întîlnit la Suceava, (pentru monumentele din oraș) la Dîmbovicioara și în alte locuri. De ce n-am extinde, mai hotărît asemenea inițiative? Edili, oameni de cultură și artă, specialiști diverse ramuri ale științei, trăiesc în regiuni, vor găsi, îndoială, modalități inspirate a-și întîmpina oaspeții la poarta regiunii într-un mod cît mai îmbietor.

constitui o rezolvare operativă a chestiunii în discuție.Ulterior, la poarta regiunilor și-ar putea găsi foarte bine locul cîte o așezare de popas, amenajată în cel mai autentic specific local, sub forma unei cabane, a unei case țărănești în care arhitectonica tradițională și actualitatea să se a necesita cheltuieli prea mari și cu un personal puțin numeros (dar bine pregătit), asemenea puncte ar urma să ofere trecătorului, chiar din momentul în care pășește în regiune, un ghidaj calificat, competent, pliante cu hărți, fotografii și scurte texte de prezentare a regiunii și realizărilor oamenilor muncii (bineînțeles tipărite în cîteva limbi de largă circulație), precum și mostre din produsele ieșite din mîna meșterilor locali : ceramică, țesături, obiecte de artă populară, așa încît cei dornici să plece cu o amintire, să și-o poată procura avînd garanția că duc cu ei un lucru autentic, obținut de Ia 
izvor.Firește, nimeni nu i-ar împiedica pe organizatorii unor asemenea plăcute locuri de poposite să-și îmbie oaspeții la o gustare „concepută" tot pe specific local: la

de edificii culturale, de centre artizanale. Multe din aceste obiective ar putea fi făcute cunoscute musafirilor încă de la poarta regiunii.Exemple similare pot fi recoltate din fiecare regiune. La cît pitoresc ar putea da naștere ridicarea . îmbine cît mai ingenios. Fără unei asemenea porți la intrarea în Maramureș, în Banat, în Suceava etc. Ce potrivit ar fi un punct turistic „de hotar" pe minunatul drum dintre orașul Gheorghiu-Dej și Tîrgul Secuiesc, plasat sus, lîngă linia funicularu- lui, la cumpăna apelor, acolo unde șoseaua se îndoaie în serpentine de-o parte șl de alta a Carpați- lor, despărțind și unind două regiuni : Bacău și Brașov.în legătură cu realizarea unor asemenea „porți" există nenumărate posibilități și nu ne îndoim că arhitecții, constructorii, cărturarii regiunilor ar putea să se întreacă în fantezie și bun gust.La început, de pildă, amplasarea unor panouri cuprinzînd harta regiunii și a raioanelor, indicarea punctelor mai importante și a căilor de acces, cîteva date de interes istoric, geografic, economic, etnografic, folcloric etc., ar putea

Gheorghe

în care fără de
Adrian ANGHELESCU
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în localifâfi de pe litoral, Valea Prahovei, precum și în Capitală, se desfășoară în aceste zile „Festivalul cînte- cului, dansului și portului popular". în fotografie: artiști amatori din regiunea Maramureș pe scena din Mamaia

PRONOEXPRESLa tragerea concursului Pronoexpres nr. 31 din 3 august a.c. au fost extrase din urnă următoarele numere : 1 38 15 40 37 21. Numere de rezervă : 13 17.Fond de premii : 583 679 lei.Tragerea următoare va avea loc miercuri, 10 august a.c., la Brașov.
e

MARINARI
IN CARPATI

(Urmare din pag. I)

lui nea Cristache îi împrumută un 
farmec aparte.

Robust, cu o mustăcioară nea
gră — doar barba argintie îi tră
dează vîrsta — căpitanul pare 
desprins din paginile unei cărți de 
aventuri marinărești. Impresie a- 
limentată de extraordinarele isto
rii cu care își desfată pasagerii, în
văluite într-o nostalgie încețoșînd 
hotarul dintre legendă și realita
te. O atmosferă de Panait Istrati.

Șalupa e casa lui. Ceilalți trei 
din echipaj, oameni tineri, dorm 
pe uscat. Singurul care n-a pără
sit coaja de nucă, din primăvară, 
de la întîia ei cursă pe lac, pri
vind nopțile prin hublou cum ră
sare luna peste creasta barajului 
și ascultînd rîndunelele venite din 
Valea Lupului și a Călugăriței la 
ciugulit firimiturile anume presă
rate pe punte, este căpitanul. Ca 
unul care a urmărit oră de oră 
umplerea lacului de acumulare, 
cunoaște ca în palmă topografia 
subacvatică. Nu i-a cerut-o ni
meni, dar a simțit de datoria lui 
să așeze balize în locurile mai 
primejdioase, pentru a-i feri pe 
viitorii navigatori de surpriza stîn- 
cilor — „atunci cînd o să ies de
finitiv pe uscat". Ca un ecou al 
călătoriilor sale din tinerețe, a 
creat și o toponomie ad-hoc, di
feritele zone și puncte de pe tra
seul șalupei fiind numite, datori
tă unor asemănări — la scară mi
cro — Dardanele, Gibraltar, Etna...

Nu lipsesc evenimentele în por
tul Vidraru. Ultimul, o veselă 
croazieră, cu sute de participantă, 
organizată cu prilejul „Zilei con
structorului". De-aici a pornit ideea 
micului echipaj de pe „Stejaru" de 
a sărbători, pe această cea mai 
nouă apă. apropiata „Zi a mari
nei" : „Ne gîndim, pe măsura mi
cilor noastre posibilități, la cîteva 
dintre tradiționalele jocuri mari
nărești. Sperăm să ne iasă..." Mis
terios, ca un veritabil lup de mare, 
căpitanul învăluie în tăcere amă
nuntele.

Contaminată parcă de fluidul 
energetic de pe Argeș, vîrsta ma
rinarului a început s-o ia, tine
rește, de-a-ndaratelea.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 șl 7 august a.c. în țară : Vremea va fi ușor instabilă. Cerul va fi schimbător. înnorări mai accentuate în nord- vestul tării, unde vor cădea averse locale de ploaie, însoțite de descărcări electrice. In rest averse izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 23 și 33 grade, mal ridicate în sud-estul tării. In București șl pe litoral : Vreme călduroasă, cu cerul schimbător. Vor cădea averse de ploaie în cursul după-amiezii. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.
I

I
I
I
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oĂ SATUL BULGAR

«/W ffWlt K PLEDOARII...Din teoria și, mai ales, din practica sportului mondial se știe că, împreună cu atletismul și gimnastica, înotul constituie unul din mijloacele de bază ale educației fizice datorită influenței lui pozitive a- supra dezvoltării armonioase a corpului, asupra tuturor a- paratelor și sistemelor organismului omenesc. Totodată, deprinderea de a înainta lejer la suprafața apei este utilă oricărui cetățean în situații neprevăzute pentru el, sau — la nevoie — pentru cei din jur. Pe de altă parte, înotul se numără printre factorii folosiți cu succes în tratarea unor deficiențe fizice sau funcționale. O ilustrare e- locventă : dintre tinerii și tinerele care inițial au frecventat bazinele la indicația medicilor, unii au ajuns în cele din urmă performeri de primă mînă 1 Printre aceștia se numără americanul Johnny Weismuller, dublu campion olimpic (la edițiile a VIII-a și a IX-a), australianul John Konrads, multiplu recordman mondial etc. în altă ordine de idei, putînd fi practicat din fragedă vîrstă, înotul oferă un „teren' fertil de depistare și pregătire timpurie a viitorilor performeri și pentru alte ramuri, la care specializarea începe mai tîrziu.Așadar, o disciplină sportivă cu multiplă utilitate, pe care nu întîmplător indicațiile privind cultura fizică și sportul din țara noastră o situează printre principalele forme ale acestei activități. De altfel, în numeroase țări învățarea înotului îmbracă forme tot mai cuprinzătoare, mergînd pînă la introducerea lui ca obiect în planul de învățămînt școlar.Intr-o perioadă nu prea îndepărtată, se știe, înotul din țara noastră rămăsese mult în urmă față de dezvoltarea celorlalte sporturi. In ultimii ani, datorită folosirii unor metode moderne de antrenament, lăr

girii selecției prin extinderea centrelor de inițiere și pregătire timpurie, performanțele înotătorilor noștri s-au îmbunătățit simțitor. După cum se știe, cu prilejul recentelor campionate republicane s-au înregistrat numeroase recorduri, unele de certă valoare internațională. Comparînd însă recordurile noastre actuale cu cele europene sau mondiale, se constată că mai rămîne încă de recuperat o diferență apreciabilă...Fără a neglija importanța procesului de antrenament, trebuie spus că acest handicap reflectă în mare măsură insuficienta extindere a practicării înotului în rîndul copiilor. In vara trecută, cursurile centrelor de inițiere din București, de exemplu, au fost absolvite doar de aproximativ cinci mii de copii. In plus, la ștrandul „Tineretului", unde s-a desfășurat principala activitate, au fost angajați numeroși „specialiști' ocazionali, în timp ce o serie de antrenori de profesie au lipsit de la aceste cursuri. Mai poate fi de mirare, deci, că iarna, la bazinul Floreasca, efectivele unor grupe de „perspectivă' sînt completate cu... amatori de bălăceală 7Nesatisfăcătoare, de asemenea, este activitatea de la O- radea, Cluj, Ploiești, Timișoara, Tg. Mureș etc., unde vara doar cîteva sute de copii învață înotul. In alte orașe (Iași, Bacău, Craiova, Pitești, Rîmnicu Vîlcea, Tg. Jiu) nu s-a vădit nici un fel de preocupare, deși ar exista posibilități. Faptul apare cu atît mai inexplicabil, cu cît înotul constituie o atracție permanentă pentru majoritatea copiilor, iar sezonul de vară, cînd numărul bazinelor utilizabile este mult mai mare decît iarna, coincide cu vacanța mare a elevilor.Discordanța între recunoașterea teoretică a utilității înotului și ceea ce se realizează
SECVENȚE DIN PEISAJUL DE MllNE AL IASULUI
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șefelor țl a machetelor, 
de la cîțiva specialiști din 
D.S.A.P.C. lași.

Să le dăm cuvîntul.
Ing. RADU CIJEVSCHI, 

șef de proiecte complexe : 
„Prima precizare se re
feră la faptul că popu
lația lașului va creș
te în următorii 5 ani 
cu circa 13 000—15 000, 
în special familii de mun
citori, ingineri și tehni
cieni ce vor lucra în noile întreprinderi. în al doilea 
rînd vreau să precizez 
care sînt aceste noi uni
tăți. Una dintre ele, fila
tura fabricii „Țesătura", 
a și început să producă 
primele cantități de fire 
pieptănate din cele 4 000 
de tone cît va da în faza 
finală. Urmează apoi com
plexul de morărit și pa
nificație cu uriașele sale 
silozuri de grîu și făină, 
fabrica de pîine, biscuiți 
și paste făinoase, care se 
află în construcție avan
sată. încă în acest an, va 
începe construcția unei 
fabrici de mătase cu o ca
pacitate de 20 milioane 
mp țesături pe an și a 
alteia pentru producerea 
fibrelor poliesterice, în 
care vor lucra peste 3 000 
de salariați. în anul vii
tor urmează la rînd ridi
carea unei fabrici de pro
duse ceramice, cu o pro
ducție de peste 66 mili
oane de cărămizi anual, 
dezvoltarea fabricii de 
mase plastice cu o capa
citate de 17 000 tone di
verse produse pe an, o 
serie de depozite pentru 
industrie și comerț etc.

Se va realiza și o bază de întreținere pentru mijloa
cele de transport în co
mun".

Ing. ARISTIA ROTARU, 
șef de proiect-sistemafizare : 
„Noua față a lașului iese 
mult în relief chiar nu
mai enumerînd dotările 
social-culturale ce se vor 
face în anii cincinalului. 
Unele vor intra în folo
sință chiar în acest an, 
cum sînt cele două po
liclinici — universitară și cea din zona indus
trială — clinicile fa
cultății de medicină ve
terinară și alte spații 
de învățămînt pentru 
Institutul agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad", 
grupul școlar energetic 
pentru 1 000 de elevi și 
grupul școlar C.F.R. pen
tru 500 de elevi, un local 
pentru liceul pedagogic și 
alte cîteva pentru noile 
școli create recent. în a- 
cest an sau la începu
tul anului viitor va în
cepe construcția unor 
localuri de școli profe
sionale, care se vor 
amplasa tot la margi
nea zonei industriale.

Pe Cornișa Tătărași. în 
noul ansamblu de locuin
țe aflat în construcție, se 
va ridica un spital cu 
400 paturi pentru copii și 80 de paturi pentru 
însoțitori, iar în diferite 
centre mai aglomerate 
din oraș se vor construi 
dispensare de cartier, 
două centre stomatologi
ce. un centru de recolta
re și conservare a sînge- 
lui. De amintit și comple
xele comerciale și de 
deservire a populației ce

se vor construi în noile 
cartiere și în Copou, mo
dernul hotel din Piața 
Unirii, care va avea 15 
nivele, ea și motelul și 
campingul de la Bucium 
cu aproape 200 de locuri".

Arh. proiectant VLADI
MIR MUNTEANU : „Toate 
noile obiective social- 
culturale vor fi încadrate 
din punct de vedere ar
hitectonic cît și al am
plasamentului între blocu
rile de locuințe exis
tente sau acolo unde 
urmează să se ridice noi 
microraioane. Pînă în 
1970, lașul va mai fi do
tat cu încă 10 500 de a- 
partamente. în concepe
rea obiectivelor noului 
cincinal ne-am îndreptat 
atenția spre realizarea 
unor condiții de confort 
cît mai bune, mărind 
densitatea locuibilă și în 
același timp gama de do
tări sociale necesare : 
școli, complexe comercia
le și de deservire, parcaje și garaje pentru mașini, 
locuri de joacă pentru co
pil și tineret, spații verzi 
etc.

lașul se va îmbogăți în 
perioada cincinalului și 
cu un nou complex stu
dențesc format în prima 
etapă din 8 cămine cu 
3 200 de locuri și o 
cantină. Acesta va fi am
plasat pe malul sting al 
Bahluiului, între Palatul 
culturii și bd. Tudor Vla- 
dimirescu, sub Cornișa 
Tătărași. De aici, către 
Podul Roșu, ca și în a- 
ceastă piață, a cărei ame
najare va începe' curînd, 
se vor mai construi o bază 
sportivă, noi spații co

merciale și de deservire, 
un oficiu P.T.T.R., cine
matograf și o serie de 
blocuri bară și turn, care 
vor însuma aproximativ 
500 apartamente. Parte
rul acestor blocuri, în 
special al blocului-turn, 
care va semnala distinct 
acest ansamblu în cadrul 
orașului, va fi realizat pe 
piloni și coloane, printre 
care privirile se vor pu
tea fixa spre Cornișa zo
nei centrale a orașului 
marcată de suita de mo
numente istorice valo
roase.

Se amenajează într-un 
stil nou și Piața Palatului 
culturii, unde se vor am
plasa unele dotări admi
nistrative, comerciale și 
social-culturale impor
tante".

Ne oprim la acestea, deși 
Interlocutorii noștri au vor
bit despre multe alte obiec
tive care se vor înfăptui la 
lași și care îl vor schimba 
complet fata. Dînd viață 
indicațiilor conducătorilor 
de partid și de stat, 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, făcute 
cu prilejul recentei vizite 
în regiunea lași, arhitecfil 
urmăresc punerea în va
loare a monumentelor Isto
rice și arhitectonice ale la
șului și mărirea densității 
spafiulul construit în noile 
ansambluri de locuințe. Au 
în vedere, totodată, reliefa
rea caracteristicilor arhitec
turii moderne, alternarea în 
construcfia de locuințe a 
blocurilor-bară și cele turn, 
amplasarea lor rațională pe 
versant’ pentru a delimita 
înălțimea ș! mărefia prive
liștilor.

în realitate este întreținută, din păcate, și de colaborarea slabă dintre Consiliul General U.C.F.S. și Ministerul învă- țămîntului. In instrucțiunile e- laborate în comun de cele două instituții privind îmbunătățirea activității de educație fizică și sport din mediul școlar au fost stabilite o serie de măsuri binevenite în această direcție. însă înotului — formă de bază a educației fizice — nu i se acordă totuși importanța cuvenită nici în instrucțiunile amintite, nici în practică. Sportul școlar ar avea mult de cîștigat, de pildă, prin introducerea unor cicluri de teme obligatorii pentru învățarea și perfecționarea înotului. Aceste cicluri ar reprezenta variante paralele ale programelor analitice, a- plicabile, bineînțeles, acolo unde există fie mici piscine proprii, fie posibilitatea de a desfășura orele la bazinele mari din apropierea școlilor. Asemenea posibilități (nefolosite în prezent) pot fi găsite în destule orașe ca București, Oradea, Reșița, Ploiești ș.a.Răspîndirea insuficientă a înotului în rîndul copiilor se datorește și unei carențe mai vechi în activitatea forurilor sportive coordonatoare, care se îngrijesc aproape exclusiv de secțiile de performanță. Sportului de masă — inclusiv practicării largi a înotului — îi sînt recunoscute doar rolul și importanța prin fraze generale, după care se trece la problemele arzătoare ale echipei de fotbal...Fără îndoială, randamentul încă scăzut al înotului nostru este în primul rînd urmarea valorificării insuficiente a posibilităților actuale. Dar nu-i mai puțin adevărat că se simte în bună măsură și necesitatea de a mări numărul actual al bazinelor. Este vorba mai ales de cele simple, amplasate astfel încît să evite deplasările lungi ale copiilor, în această direcție ar fi utilă și analiza modului cum sînt gospodărite unele sume alocate mișcării de cultură fizică și sport din fondurile A S. Loto-Pronosport, din resursele locale etc. După informațiile primite la federația de specialitate, organizarea centrelor de învățare a înotului este rentabilă șl din punct de vedere financiar.De fapt, utilitatea învățării și practicării înotului nici nu necesită pledoarii și argumentări speciale. Cu atît mai mult este necesară întreprinderea unor măsuri energice și multilaterale pentru a face din înot o disciplină cu largă bază de mase.
Alexandru POPESCU maestru al sportului 
Constantin ANI
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Walter Lippmann 
arată într-un arti
col publicat în „Sun" 
caracterul iluzoriu al 
declarațiilor preșe
dintelui Johnson, în 
sensul că războiul de 
agresiune purtat de 
S.U.A. împotriva po
porului vietnamez ar 
putea stăvili lupta 
de eliberare naționa
lă din alte continen
te.In campania sa în statele din „Middle West' — arată autorul — președintele a folosit drept una din tezele principale proclamarea faptului că războiul din Vietnam este un război pentru... a pune capăt războaielor de tipul celui din Vietnam.„Dacă partizani Asia", a va putea reuși și în Africa și America Latină". Aceasta este exact ceea ce am spus cu toții în timpul primului război mondial. Acel război a fost „un pentru a pune capăt războiului".A scoate la iveală din nou această lozincă veche este de-a dreptul înfiorător. Deoarece, nu numai că primul război mondial nu a pus capăt războiului, dar, de fapt, a pregătit terenul pentru al doilea război mondial.

războiul de va reuși în spus el, „el

război

parti- și A- sau părți

Probabil că președintele crede ceea ce spune. Dar este greu să concepi că cineva poate crede că rezultatul războiului din Vietnam va hotărî dacă există războaie de zani în Africa merica Latină, chiar în alte ale Asiei.Trebuie oamenii într-adevăr să creadă că viitorul războiului de partizani, a- dică al revoltei, va fi hotărît de ceea ce se petrece în Vietnam 7Cum se poate cineva înșela cu ideea că răscoalele de pe întregul glob ar a- vea un fel de instigator comun secret și că pot fi reprimate și descurajate de ceea ce trece într-un lume 7Cu 50 de urmă, cîndzit pentru prima tă ideea despre război pentru a războiu-

se pe- colț deani îns-a au- da- un pu-//• ne lui", sită fleți aveau nevoie de un motiv pentru a continua lupta,Lozinca a fost lansată de un englez (H. G. Wells a scris „Războiul pentru a pune capăt tuturor războaielor' în 1914) pentru a-i trezi pe britanicii

capătea a fost folo- pentru a însu- popoarele care

insulari șl pe americanii care, cui deau vital să-1 apere.Johnson a șters praful de pe vechea lozincă despre război, din cauză că nu este ușor să dovedești poporului american că luptă (în Vietnam) pentru un interes vital al Statelor Unite.Președintele Johnson șl-a susținut poziția despre un război pentru a pune capăt războiului de partizani cu declarații vehemente despre fermitatea intențiilor americane de a persevera și de a Infringe războaiele de partizani.Este el sigur că ceea ce văd oamenii că se petrece în Vietnam îi convinge de aceasta 7Oare amestecul tot mai pronunțat în Vietnam este un indiciu că americanii ar depune eforturi asemănătoare alt război războiului zani de pe continent 7Sau afacerea vietnameză este un indiciu că americanii nu vor fi în stare să lupte, în același timp, în două sau trei asemenea războaie ?"

izolaționiști, nefiind în fo- luptei, nu ve- nici un interes clar pe care

într-un împotriva de parti- vreun alt

‘TELEGRAME EXTERNE
| ANIVERSAREA UNUI

J IMPORTANT
• EVENIMENT IN ISTORIA 

I CLASEI MUNCITOARE
|BULGARE

I SOFIA 3 (Agerpres). — In Republica Populară Bulgaria au loc în prezent manifestări consacrate
8 împlinirii a 75 de ani de la congresul de constituire a primului partid marxist al clasei munci-
Etoare din Bulgaria. In întreaga tară se desfășoară mitinguri, adunări festive, la care vechi activiști !de partid evocă momente din istoria luptei clasei muncitoare
I bulgare, relevînd însemnătatea deosebită a congresului de constituire a partidului. Numeroși oa- a meni ai muncii bulgari au vizitat, | zilele acestea, locuri legate de istoria Partidului Comunist Bulgar, 
I printre care Buzludja, unde s-a 
I desfășurat congresul.

CONSULTĂRI 
ROMÂNO-UNGARE 
ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI CHIMICEBUDAPESTA 3. — Corespondentul Agerpres, A. Pop, transmite : La Budapesta au avut loc consultări româno-ungare privind colaborarea în domeniul industriei chimice. Delegația română a fost condusă de Ion Deleanu, adjunct al ministrului industriei chimice, iar delegația maghiară de dr. Szeker Gyula, prim-adjunct al ministrului industriei grele.Cele două delegații au studiat posibilitățile de dezvoltare a colaborării în domeniul industriei chimice dintre cele două țări, s-au informat reciproc asupra situației acestei ramuri industriale și asupra directivelor mai importante ale dezvoltării industriei chimice pe perioada 1966—1970.

în cîteva rînduri

• In cadrul campionatului mondialstudențesc de șah, ce se desfășoară la Orebro (Suedia), reprezentativa României a obținut două noi victorii : 2,5— 1,5 cu Ungaria și 3—0 cu Scoția (o partidă s-a întrerupt, dar rezultatul ei nu mai poate influența asupra victoriei). Alte rezultate mai importante : runda a Il-a : U.R.S.S.-Finlanda 3—li Ceho- slovacia-Olanda 2—1 (1) ; Iugoslavia- Cuba 3—li Irlanda-Elveția 3—li Anglia- Izrael 2,5—l,5j Danemarca-Belgia 3,5— 0,5) Scoția-PoTto Rico 3,5—0,5; runda a IlI-a : Olanda-Islanda 2—0 (2); R. D.Germană-Cuba 2—1 (1); Danemarca- Bulgaria 1—1 (2) i Tunisia-Belgia 2,5— l,5i Ungaria-Porto Rico 3—0 (i).• A luat sfîrșit turneul masculin debaschet de la Atena dotat cu cupa „Parthenonului". Meciurile din ultima zi s-au încheiat astfel : Polonla-Româ- nia 58—47 (26—31). Cehoslovacia-Grecia 79—67 (43—37). Clasamentul final : 1.Cehoslovaciai 2, Grecia; 3. Polonia) 4. România.© Turneu! international de fotbal de ta Ostrava a fost cîșiigat de formația cehoslovacă Sonp Kladno, care în finală a întrecut echipa B.S.G (R.D. Germană) cu 2—1 12—1).• Cti prilelul unul concurs de atletism desfășurat la Oslo, discobolul cehoslovac Danek a realizat 63,04 m.
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Vaccin împotriva 
oreionuluiSpecialiștii Institutului Pasteui din Leningrad au creat un vaccin viu împotriva oreionului. Vaccinul este produs din virusul viu al oreionului, slăbit printr-o metodă specială. Pierzîndu-și în acest fel capacitatea de a provoca îmbolnăvirea, virusul slăbit produce imunitate. Noul vaccin a fost experimentat în orașul Pskov, centru regional din apropierea orașului Leningrad, unde au fost vaccinați toți copiii între 2 șl 12 ani. De unde în trecut, Iarna și primăvara, în acest oraș se înregistrau epidemii mari de oreion, în anul următor vaccinării copiilor s-au înregistrat numai cazuri Izolate de îmbolnăvire.
Nu-i pe placul 

rasiștilor0 patrulă de polițiști din Louisiana veghează fără încetare la securitatea cunoscutului cineast Qtto Preminger și a actorilor Jane Fonda și Michael Gaine, care turnează pe malurile Mis- sissippi-ulul filmul „Să vină noaptea". Supravegherea polițienească se datorește amenințărilor unor elemente rasiste nemulțumite de subiectul acestui film. Filmul evocă un mic oraș sudist din anul 1946 cu problemele sale rasiale, încercînd să redea cît mai fidel atmosfera provocată de rasiștii din acest oraș. Se vede, însă, că aceștia nn doresc să a- pară într-un film așa cum sînt ei.

Sistem de extindere 
a plajelorInventatorul francez Georges Hennebutte a elaborat un sistem relativ simplu nu numai pentru a pune stavilă acțiunii dăunătoare a valurilor mării asupra pla jelor. dar și pentru a recîștiga din terenul pierdut. Este vorba ca. datorită unui fel de trambuline din beton, valurile să se spargă mai departe de mal și să se împiedice nisipul, dus de ele, să se depună pe fundul mării.Inventatorul consideră că fo- losindu-se sistemul său vor putea fi recuperați 50—100 m de plajă.

(Urmare din pag. I)

recte cu cooperativa care, dealtfel, 
i-a pus la dispozi|ie o parcelă de 
teren pentru experienfe. Pe de altă 
parte, cadrele de bază ale coopera
tivei participă la cursurile de perfec
ționare. Periodic, pe baza datelor 
existente și sub îndrumarea institu
telor de cercetări specializate de la 
Plovdiv, se face analiza productivi
tății muncii.

...La Tolbuhin, în nord-esful Bulga
riei, am ajuns într-o zi de duminică, 
pe la ora prînzului. „Vă propunem 
să vizitafi Lovceanfi’ — ne spune 
Ivan Dimitrov, secretar al comitetului 
raional de partid. Cooperativa de 
acolo este caracteristică pentru o 
mare parte din regiunea de nord a 
Bulgariei. Ceea ce nu ne-a spus de 
la început Ivan Dimitrov e că dînsul 
a lucrat acolo mulfi ani ca președin
te al cooperativei. Aceasta explica în 
parte emojia cu care ne-a vorbit 
despre drumul parcurs de cei d;n 
Lovceanfi în cele două decenii de 
cînd și-au înfrățit pămînturile.

Spre deosebire de alte regiuni, aici 
sînt preponderente culturile cerea
liere. Dar aceasta nu înseamnă că 
plantele tehnice, deosebit de renta
bile, sînt abandonate. Din suprafața 
totală de 5 000 hectare, 700 sînt ocu
pate numai de floarea-soarelui. La 
sediul cooperativei am putut vedea 
și o diplomă înmînată cu cîjiva ani 
în urmă pentru producția obținută la 
această cultură — 2 280 kg la hectar. 
Producjii mari au fost înreaistrate și 
la culturile de grîu — 3 640 kg la 
hectar, iar la porumb — 4 150 kg. 
Vizităm fermele. în total cooperativa 
are 360 de vaci. Venituri mari se ob
țin și de la fermele de porci și găini.

Cooperativa din Lovceanfi este în 
continuă primenire. Am văzut și ma
cheta comunei respective, așa cum 
va arăta după sistematizarea aflată 
în curs. Multe din obiectivele prevă
zute au și fost terminate : casa de 
cultură, clubul tineretului, noul sediu 
al cooperativei. S-a schimbat radical 
viafa oamenilor de pe aceste locuri. 
Nu este vorba numai de starea ma
terială, care se îmbunătăfește cu fie
care an ; la aceasta se adaugă o se
rie de initiative locale, devenite obi
ceiuri, care dau un plus de frumu
sețe viefii noi pe care și-o clădesc 
cei din Lovceanfi. Colectivul de con
ducere, în fruntea căruia- se află fî- 
nărul inginer Iordan Pancev, nu pier
de nici un prilej de a vădi afenjia 
fafă de un eveniment sau altul din 
viafa oricărei familii. La casa de naș
teri am văzut darurile pregătite pen
tru noii născufi (și nelipsitul carnet 
de economii cu 20 de leva din par
tea cooperativei) ; există fonduri spe
ciale alocate pentru cadouri de nun
tă ; în ziua depunerii jurămîntulul 
militar de către vreun fînăr din Lov
ceanfi, un delegat al cooperativei se 
deplasează, de asemenea, pentru a-I 
transmite un dar o dată cu felicitările 
consătenilor ; liceenii premianji sînf 
pentru a doua oară premiafi cînd se 
întorc în satul natal etc., etc.

Lovceanfi grupează de cîtva fimp 
alte două sate. Și în alte părfi am 
înfîlnit cazuri asemănătoare. Procesul 
de concentrare a cooperativelor agri
cole este în curs și constituie o preo
cupare importantă a conducerii de 
partid șl de stat a R. P. Bulgaria. To
varășul Vălclo Mafeev, ministru ad
junct al agriculturii, ne informase în 
cadrul unei discufii anterioare că se 
prevede construirea unor mari insta
lații frigorifice comune, a unor com
binate intercooperafiste care să per
mită o mai bună valorificare a pro
duselor agroalimentare. Au fost deja 
concentrate ferme de animale și pă
sări. în regiunea Burgas, cele 56 fer
me de porci au fost comasate, nu
mărul lor fiind în prezent de 11, iar 
cele 48 ferme de păsări s-au coma
sat în opt. Acest proces de concen
trare este precedat de cercetări știin
țifice amănunțite pentru a permite o 
cît mai bună valorificare a condițiilor 
locale. Sînf studiate posibilitățile 
pentru introducerea cîl mai eficientă 
a mecanizării, pentru pregătirea și 
specializarea cadrelor.

Și în agricultură — ca în întreaga 
viafă economică a R. P. Bulgaria — 
socialismul își vădește marea sa vi
talitate, prin înnoirile continue pe 
care le generează în înfățișarea șe
fului șl în traiul oamenilor.

Convivii de la această masă sînt concurenfii unei întreceri a băutorilor de bere, disputată recent la Tokio. Obiectul întrecerii a fost servit în originale pahare confecționate din gheajâ
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PROBLEMA VIETNAMEZĂMOSCOVA 3. — După cum a- nunță agenția TASS, la Moscova au continuat miercuri lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. In ședințele separate de dimineață ale celor două camere au fost alese comisiile permanente ale Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților.în ședința comună au fost ratificate decretele de lege emise de Prezidiul Sovietului Suprem în perioada de la ultima sesiune.S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi: alegerea Prezidiului Sovietului Suprem. La propunerea lui L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. a fost reales în funcția de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem N. V. Pod- gornîi, care a supus apoi aprobării deputaților componența noului prezidiu. Au fost aleși 14 vicepreședinți, un secretar și 20 de membri ai Prezidiului Sovietului Suprem.La cererea R.S.S. Lituaniene nu a fost ales un vicepreședinte din partea acestei republici, întrucît reprezentantul ei, I. Palețkis, a fost ales ca președinte al Sovietului Naționalităților.în continuare, la propunerea lui A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Sovietul Suprem a aprobat în u- nanimitate componența noului guvern al Uniunii Sovietice, care nu a suferit nici o modificare față de cel precedent.Luînd cuvîntul, A. N. Kosîghin a prezentat Declarația referitoare la problemele principale ale politicii interne și externe a guvernului sovietic. El a subliniat că în domeniul politicii interne activitatea guvernului va fi îndreptată spre îndeplinirea sarcinilor trasate de Directivele P.C.U.S. referitoare la planul cincinal de dezvoltare a economiei (1966—1970).După ce a trecut în revistă realizările economice ale primelor 6 luni ale anului curent, vorbitorul a spus : Noi trebuie să înfăptuim cu consecvență linia stabilită de partid în vederea accelerării ritmului de creștere a producției obiectelor de consum și să le apropiem de ritmurile creșterii producției mijloacelor de producție. Aceasta nu înseamnă în nici un caz slăbirea atenției față de industria grea.Președintele Consiliului de Miniștri a relevat că reforma economică care a început să fie înfăptuită în U.R.S.S. trebuie să cuprindă, rînd pe rînd, toate ramurile economiei naționale. Condiția principală a înfăptuirii politicii economice a partidului în etapa actuală, a spus el, este folosirea deplină a pîrghiilor economice, întărirea metodelor economice de conducere. în continuare, el a subliniat că, mărind cointeresarea materială a salaria- ților, este necesar să se sporească, totodată, răspunderea lor materială față de munca încredințată.Referindu-se la politica externă a U.R.S.S., A. Kosîghin a declarat că scopul acesteia constă în asigurarea, împreună cu alte țări socialiste, a unor condiții internaționale favorabile pentru construirea socialismului și comunismului. La temelia politicii externe a U.R.S.S., a spus el, se află consolidarea unității și coeziunii țărilor socialiste, sprijinirea popoarelor care luptă pentru eliberare, dezvoltarea colaborării cu tinerele state independente, respingerea hotărîtă a forțelor agresive ale imperialismului, preîntâmpinarea unui război mondial.Guvernul sovietic, a spus vorbitorul, va tinde mereu spre dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale și în toate domeniile cu toate țările socialiste, îmbinînd interesele naționale cu cele internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a arătat că C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic dau o înaltă apreciere Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și întâlnirii conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor guvernelor țărilor membre ale C.A.E.R., care au avut loc recent la București.în continuare, vorbitorul a spus că o direcție importantă a activității politice externe a U.R.S.S. este sprijinirea mișcării de eliberare națională din țările Asiei, Africii și Americii Latine. Aceste popoare pot fi sigure că U.R.S.S. va intensifica sprijinul acordat cauzei lor juste.O altă direcție importantă a activității Uniunii Sovietice pe planul politicii externe o constituie relațiile ei cu țările capitaliste, pe care sîntem deciși să le dezvoltăm pe baza principiilor coexistenței pașnice.O primejdie directă pentru securitatea generală o creează agresiunea S.U.A. în Vietnam, care începe să se extindă, de asemenea, asupra Laosului și Cambodgiei. în Vietnamul de sud, americanii se mențin cu ajutorul baionetelor. Atacul tâlhăresc al S.U.A. asupra R.D. Vietnam le-a pus în situația de izolare internațională crescîndă. Guvernul U.R.S.S. va face tot ce depinde de el pentru a ajuta, poporul vietnamez să izgonească cît mai repede pe ocupanții americani de pe pămîntul Vietnamului.Uniunea Sovietică — a spus Ko

sîghin — continuă să caute căi pentru reglementarea pașnică a problemei germane pe baza recunoașterii existenței a două state germane. Examinarea problemelor din Europa, a spus el, poate avea forme variate. După părerea U.R.S.S. și a altor țări socialiste, una dintre formele cele mai promițătoare este convocarea unei conferințe generale europene.Șeful guvernului sovietic a relevat evoluția pozitivă a relațiilor cu diferite țări capitaliste. în ce privește relațiile cu S.U.A., el a spus : Guvernul S.U.A. trebuie să-și dea seama că, mergînd pe calea agravării situației internaționale, pune totodată în primejdie viitorul relațiilor sovieto-america- ne. Pentru normalizarea acestor relații este necesar ca S.U.A. să respecte normele dreptului internațional, să pună capăt amestecului în treburile interne ale altor țări și popoare.în încheiere, A. Kosîghin a spus: Dacă privim lucrurile pe un plan larg, atunci, în pofida actualei încordări, provocată de agresiunea imperialistă, tendințele fundamentale sînt de mult favorabile forțelor care militează pentru asigurarea păcii și securității internaționale.în continuarea lucrărilor, Sovietul Suprem a aprobat Declarația referitoare la activitatea guvernului, prezentată de A. N. Kosîghin, precum și Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. în legătură cu problema vietnameză, supusă sesiunii de deputatul acad. A. Tupolev. în această declarație se aprobă linia politică și activitatea practică a guvernului sovietic în problema vietnameză și i se încredințează sarcina de a lua noi măsuri pentru ajutorarea poporului vietnamez în lupta lui dreaptă împotriva agresorilor americani, pentru întărirea păcii și securității popoarelor. Se relevă că noile raiduri aeriene barbare asupra R. D. Vietnam atestă că agresiunea criminală a S.U.A. în Vietnam a intrat într-o fază nouă. Acțiunile cercurilor conducătoare din S.U.A. duc la înăsprirea simțitoare a încordării internaționale, creează o primejdie serioasă pentru pacea și securitatea tuturor popoarelor și statelor, se a- rată în declarație.Sovietul Suprem sprijină cu hotărîre Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, a- doptată de țările reprezentate îa Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Sovietul Suprem adresează tuturor guvernelor și parlamentelor chemarea de a-și spune cuvîntul hotărît în numele apărării principiilor dreptății și legalității în relațiile internaționale, în legătură cu intensificarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, se subliniază în declarație.Lucrările primei sesiuni a Sovietului Suprem al celei de-a 7-a legislaturi au luat sfîrșit.
La 28 iunie, cînd guver

nul președintelui Arturo 
lllia era răsturnat prin lovi
tura de stat militară, majo
ritatea observatorilor din 
capitalele lafino-americane 
rămăseseră surprinși de cal
mul în care se desfășurase 
operafia. O revistă din Bue
nos Aires publica la repe
zeală rezultatele unei an
chete proprii, din care re
zulta că 66 la sută din cei 
chestionaji salutau răsturna
rea fostului guvern, 27 la 
sută erau indiferenfi și nu
mai 7 la sută contra. Pro- 
porfia mare de nemulfumiti 
față de vechea gestiune re
zulta din neputinfa acesteia 
de a soluționa gravele difi
cultăți economice ale tării, 
ce se răsfrîngeau concomi
tent asupra cadrului social 
și făceau stabilitatea politi
că tot mai precară.

Dezaprobarea fostei gu
vernări nu echivala însă 
neapărat cu îmbrățișarea 
învingătorilor militari. Un 
anchetat oferea, de pildă, 
următorul răspuns : „Argen
tina avea o greutate pe cap. 
Acum greutatea atîrnă de 
picioare’. Dar era evident 
că facilitatea operației se 
datora în primul rînd atitu
dinii peroniștilor. Contrar 
așteptărilor, această puter
nică grupare politică și sin
dicală a înlesnit treaba mi
litarilor printr-o stranie ab
ținere de la orice acțiuni. 
Lucrul a făcut să se presu
pună că între militari și 
înaltele sfere ale mișcării 
justifialisfe existase o înțe
legere prealabilă, deocam
dată necunoscîndu-se exact 
motivele și preful tranzac
ției.

Acum însă, după o „lună 
de miere’ (conform expre
siei unui ziar din Cordoba), 
Argentina pare să reintre 
vertiginos în matca conflic
telor sociale. Deși liderii pu
ternicei Confederații gene
rale a muncii, care grupează

R. D. VIETNAMl ..
Noi atacuri barbare 

aie aviației americane
HANOI 3 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a informat Comisia internațională de supraveghere și control în Vietnam că, în după-amiaza zilei de 3 august, patru avioane cu reacție americane au bombardat o porțiune a digurilor de pe fluviul Nam Dinh din provincia Nam Ha. în mesajul misiunii de legătură se arată că, în ciuda faptului că opinia publică mondială condamnă cu indignare acest nou act de război comis de agresorii americani în Vietnam, Statele Unite continuă să distrugă sistemul de diguri și instalațiile de irigații din R. D. Vietnam.HANOI 3 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 2 august, formațiuni ale aviației militare americane au bombardat o serie de străzi și obiective industriale din orașul Haifong și din provincia Hai Duong. Potrivit știrilor preliminare, unitățile Armatei populare vietnameze din zona Hai- fongului au doborît 5 dintre avioanele americane care au bombardat acest oraș în cursul zilei amintite. Un alt avion american a fost doborît deasupra provinciei Hai Duong.

★SAIGON 3 (Agerpres). — în Vietnamul de sud s-au semnalat miercuri violente ciocniri între o brigadă aparținînd celei de-a 25-a divizii americane de infanterie și grupuri de patrioți care au atacat-o în cadrul unei ac

țiuni surpriză, inițiată la aproximativ 16 km de tabăra militară americană de la Piei Me, într-o regiune abruptă și acoperită de junglă. Luptele au început dimineața și la orele 14 nu se terminaseră încă, relatează de la Saigon corespondentul agenției France Presse,' deși în ajutorul trupelor americane a intervenit aviația, iar elicopterele au transportat noi întăriri.După cum informează agenția V.N.A., 12 avioane americane au fost doborîte recent în provinciile sud-vietnameze Vinh Long, Quang Ngai și Dar Lac și alte patru în provinciile Tan An și Cho Lon.

Tensiune in relațiile 
belgiano-congoleze
• Consul belgian declarat 
„persona non-grata" • Pier
re Harmel și-a întrerupt va

canțaBRUXELLES 3 (Agerpres). — Ministrul de externe al Belgiei, Pierre Harmel, și-a întrerupt marți seara vacanța, întorcîndu-se la Bruxelles, pentru a se ocupa personal de relațiile belgo-congo- leze, aflate într-un proces de rapidă degradare. Harmei s-a înapoiat în capitală după ce a aflat că consulul belgian la Lumum- bashi, Pierre Marchal, a fost declarat „persona non-grata" de către guvernul congolez. Ministrul belgian a declarat că „este foarte îngrijorat de relațiile cu Congo". El a spus că va examina eventualitatea rechemării pentru consultări a ambasadorului belgian la Kinshasa, după ce va lua cunoștință de rapoartele colaboratorilor săi.

™ Proiecte ale noului guvernLAGOS 3 (Agerpres). — Cu toate că în Nigeria situația continuă să rămînă incertă, insurgenții par a fi stăpîni pe 'poziții — transmit agențiile de presă. Yakubu Gowon, șeful noului guvern militar, se bucură de sprijinul forțelor militare din provinciile de est și vest ale Nigeriei și de fidelitatea batalionului militar, staționat în provincia orientală.Pentru a reface alianța tradițională dintre provinciile din nord

și est, șeful noului guvern militar nigerian a anunțat eliberarea din închisoare a doi cunoscuți fruntași politici din estul Nigeriei, Obafemi Awolowo și Anthony Enahoro, condamnați în 1962 pentru tentativă de lovitură de stat.în legătură cu programul actualului guvern militar al Nigeriei, agenția UPI scrie că Yakubu Gowon a dat națiunii asigurări că nu va fi impusă nici o constituție fără o consultare publică.

Pentru victoriile obținute asupra agresorilor americani, acești patrioți sud-vietnamezi sînt felicitați în fața steagului unitâfii
circa frei milioane și jumă
tate de membri, continuă 
să ofere noilor guvernanți 
asigurări de lealitate și pace 
socială, jos, la nivelul orga
nizațiilor de breaslă, împo
trivirea depășește iarăși sta
diul de fermentafie, trecînd 
pe terenul acfiunilor de lup
tă. Se verifică astfel încă o 
dată că, alături de disiden
tele din sînul mișcării pero- 
niste, există o nepotrivire în 
genere între linia stabilită 
de către lideri și starea de 
spirit a maselor peroniste. 
Muncitorii din industria tex
tilă au suspendat activitatea

fierbîntaf simțitor. Sîmbăfă 
noaptea, la universitatea din 
capitală s-au produs ciocniri 
violente între sfudenți și 
poliție soldate cu 54 de ră
niți. în prezent, universitatea 
e ocupată de trupe și 240 
de sfudenți se află arestați. 
Un comunicat al politiei în
cearcă să pună incidentele 
în seama „provocării ele
mentelor cu orientare comu
nistă", pretext des utilizat 
în ultima vreme pentru a 
justifica acte arbitrare.

Federația universitară din 
Argentina a adresaf Con
federației Generale a Mun-

pondentul din Argentina al 
revistei „Realidade" de
scrie astfel situajia : „Ceea 
ce poporul argenfinean 
simte acum în mod deose
bit este faptul că există un 
guvern forte, foarte forte. 
Toate funcțiile importante, 
centrale și provinciale, sînt 
ocupate de militari".

Preocupați cu consolida
rea regimului prin absolu
tizarea puterii angrenaju
lui militar, noii guvernanți 
argenfineni au lăsat pînă 
acum neatins terenul difi
cultăților economice și fi
nanciare, imputat cu afîta

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

ÎN ARGENTINA EXPIRÂ
„LUNA DE MIERE"

T ratamentul 
lirei sterline

Cartea albă a austerității economice, publicată zilele trecute la Lon; dra, este subiectul unor dezbateri aprinse în cercurile politice și de afaceri din Anglia. Observatorii de presă occidentali sînt de părere că guvernul britanic va face tot ce i stă în putință pentru a determina parlamentul să aprobe, pînă la 12 august, cînd acesta va intra în vacanță, legea cu privire la blocarea salariilor șl prețurilor și celelalte măsuri deflaționiste preconizate în Cartea albă a austerității. O comisie specială examinează proiectul de lege care va fi înaintat Camerei Comunelor.Actualul cabinet laburist încearcă să depășească, cu ajutorul acestor măsuri, criza prin care trece lira sterlină. Slăbiciunile monedei britanice au la origine deficitul cronic al balanței de plăți a Angliei, care se ridică în medie la 309 milioane de lire sterline pe an. Marea Bri- tanie cheltuiește anual în străinătate aproximativ 570 milioane de lire sterline, din care cea mai mare parte reprezintă plățile efectuate în scopuri militare. Numai pentru menținerea trupelor britanice la est de Suez ies din țară în fiecare an 300 milioane de lire sterline, sumă egală cu aceea a deficitului balanței de plăți. Performanțele mai scăzute la export, din ultimii ani, sînt o altă sursă de dificultăți pentru balanța de plăți și implicit pentru moneda engleză. Potrivit unui raport oficial, deficitul comercial al Marii Britanii 
a fost în primul semestru al acestui an de 30 milioane de lire sterline în medie pe lună, față de 25 milioane în 1965.Prin „înghețarea" salariilor și_pre- țurilor timp de șase luni, urmate de încă șase luni de limitare severă a creșterii lor, prin urcarea impozitelor directe și indirecte, a tarifelor poștale, prin scumpirea creditului de consum și reducerea cheltuielilor în străinătate cu 100 milioane de lire sterline, autoritățile britanice speră să aducă balanța de plăți într-o poziție de echilibru, înainte ca scăderea încrederii lumii capita

liste în moneda engleză să se transforme într-un torent de vînzări ale lirei, care să impună devalorizarea ei. Preferind calea deflației, pentru a învinge dificultățile financiare, ex- perții cabinetului britanic au prescris însă o doză „masivă și dureroasă" din medicamentul economia — subliniază presa occidentală. O- perațiunile deflaționiste vor apăsa cu aproape toată greutatea lor asupra consumatorilor și muncitorilor. Șase milioane de salariați — cuprin- zînd lucrători de la căile ferate, muncitori din construcții, conducători auto, medici — vor fi afectați nemijlocit de aceste măsuri. Se a- preciază că puterea lor de cumpărare va scădea cu 330 milioane de lire sterline, din cele 500 milioane, cît va însuma reducerea pe ansamblul economiei naționale. Totodată, programul de austeritate riscă să dubleze pînă la sfîrșitul anului numărul șomerilor, apreciat în prezent la circa 250 000.Prețul cerut maselor pentru menținerea lirei sterline explică reacțiile nefavorabile la Cartea alt i a austerității economice a unor largi cercuri ale opiniei publice britanice. Agenția France Presse relatează că 21 de federații sindicale din Anglia, reprezentând 3 250 000 de membri, au aprobat rezoluții prin care „denunță caracterul arbitrar și discriminatoriu" al recentelor măsuri deflaționiste. în cercurile sindicale britanice se vorbește și de alte federații care se vor alătura acestor rezoluții.Dezbaterile din parlament sint așteptate cu mult interes. Se apreciază că guvernul va întâmpina nu numai opoziția conservatorilor, dar și cea a liberalilor și aceea a unei importante fracțiuni a stîngii laburiste. După ultimele sondaje, scrie ziarul „Le Monde", circa 30 de deputați laburiști, avînd legături strînse cu sindicatele, ar putea să se abțină de la votarea legii cu privire la blocarea salariilor și prețurilor, iar unii dintre ei chiar să-și alăture votul celor din opoziție.
Gheorghe CERCELESCU

în 
a 

re- 
și

MOSCOVA 3 (Agerpres). — După cum arată TASS, în comunicatul comun dat publicității cu prilejul vizitei în Uniunea Sovietică a delegației guvernamentale irakiene conduse de primul ministru Abdel Rahman al Bazzaz se și Irakul au punctelor de serii de pro- importante și

RW NEW YORK. Miercuri, *“ Consiliul de Securitate fost pus la vot proiectul de zoluție prezentat de Iordania Mali în legătură cu incidentuldin 14 iulie de la frontiera iz1 raeliano-siriană. Proiectul de rezoluție, care condamnă Izraelul pentru acest incident, nu a întrunit cele nouă voturi necesare pentru a fi adoptat.

în cîteva întreprinderi, ca 
mijloc de presiune pentru 
a obține majorarea salariilor. 
Docherii au redeschis și ei 
lista vechilor revendicări.

în urmă cu cîteva zile, re
vendicărilor sindicale li s-au 
adăugat tulburările studen
țești provocate de interven
ția armatei la Universitatea 
din Buenos Aires, unde sînt 
înmatriculați 70 000 de stu- 
denfi. Prinfr-un decret a’ 
președintelui Ongania, tra
diționala autonomie univer
sitară a fost lichidată și, 
după demisia ostentativă a 
rectorului, atmosfera s-a în-

cii o chemare la „lupta 
activă și solidaritate între 
muncitori și studenți". După 
ultimele știri, detașamente 
de politie înarmate cu mi
traliere au încercuit și alte 
universități din țară — uni
versitățile din Cordoba, La 
Plata, Tucuman. Cu excepția 
rectorilor din Cuyo și din 
provincia Sud, toți ceilalți 
și-au prezentat demisia în 
semn de protest contra in
tervenției guvernului.

După suita de măsuri 
drastice de „curățire a te
renului" adoptate de gu
vernanții militari, cores-

vîlvă gestiunii precedente 
și luat ca unul din motive
le înlăturării președintelui 
lllia. în genere, tabloul ră- 
mîne cel de mai înainte. 
Balanfa de plăți a țării este 
deficitară de mul(i ani ; 
noul buget are un deficit 
calculat la peste 800 mili
oane de dolari, din care 
numai căilor ferate le revin 
circa 400 milioane de do
lari. Una din problemele 
sociale acute este lipsa de 
locuințe. Un sfert din fami
liile din Buenos Aires (șap
te milioane de locuitori, 
cea mai mare concentrare

urbană de limbă spaniolă) 
trăiesc în condiții precare, 
fără a vorbi de mulțimea 
celor ce populează faimoa
sele „vilas miseria". în vi- 
las miseria (favele) trăiesc 
o jumătate de milion de 
persoane numai în capi
tală. Agricultura, înlănțuită 
de relațiile arhaice, e so
cotită un sector ce poate 
oferi surprize neplăcute în 
timp scurt.

Pe tărîmul industriei se 
simt tot mai mult presiunile 
marilor trusturi străine, care 
prosperă pe seama exploa
tării bogățiilor argenfinene, 
sau pe seama împiedicării 
dezvoltării diverselor sec
toare. Un exemplu. Se știe 
că Argentina dispune de 
rezerve de petrol suficiente 
pentru a acoperi consumul 
infern și chiar pentru a ex
porta. Totuși, interese oculte 
au determinat reinifierea im
porturilor și, numai anul tre
cut, țara a cheltuit pentru 
cumpărarea de benzină din 
străinătate una sută de mi
lioane de dolari.

în timp ce problemele de 
ordin economic și social își 
așteaptă soluționarea, gu
vernanții militari par absor
bit' în întregime de ceea 
ce ei numesc „lichidarea 
pericolului comunist". Sub 
acest pretext au fost închi
se sediile unor organizații 
progresiste ca Liga argenti- 
neană pentru drepturile o- 
mului, Consiliul argenfinean 
pentru pace, Uniunea femei
lor din Argentina. Nu este o 
obsesie nouă. Anumifi ob
servatori o socotesc ca fă- 
cînd parte dintr-un plan 
strategic elaborat undeva, 
la nord de Rio Bravo, și 
menit să conserve stafu- 
quo-ul pe întregul continent 
latino-american. în cadrul 
acestui plan, actualului gu
vern argenfinean i-ar fi re
zervat unul din rolurile 
principale.

V. OROS

arată că U.R.S.S. constatat apropierea vedere asupra unei bleme internaționale au exprimat hotărîrea fermă de a se călăuzi și pe viitor în politica externă după principiile coexistenței pașnice, respectării suveranității și neamestecului în treburile interne ale altor state. Cele două țări declară că sprijină întru totul lupta pentru lichidarea bazelor militare străine pe teritoriile altor state — una din cauzele izbucnirii conflictelor și a încordării internaționale. Ele cer retragerea trupelor străine din Vietnam, încetarea imediată a bombardamentelor împotriva R.D. Vietnam și respectarea întocmai a acordurilor de la Geneva din anul 1954.Cele două țări au declarat că năzuiesc să întărească și să dezvolte și pe viitor relațiile multilaterale, reciproc avantajoase. Partea sovietică și-a exprimat satisfacția în legătură cu acțiunile pozitive întreprinse de guvernul Irakului în vederea reglementării pașnice a problemei kurzilor.Au fost acceptate invitațiile a- dresate lui Nicolai Podgornîi și Alexei Kosîghin de a vizita Irakul.
Paul Verges în fața
instanței judiciarePARIS 3. — Corespondentul A- gerpres Al. Gheorghiu transmite: Paul Verges, secretarul general al Partidului Comunist din insula Reunion, a fost audiat marți după- amiază pentru prima oară de judecătorul de instrucție al Tribunalului securității de stat, în prezența avocatului său. Verges este acuzat de „încălcarea integrității teritoriului național". Autoritățile invocă o serie de articole apărute între 1959—1963 în ziarul „Temoig- nage", organul P.C. din Reunion, în care Paul Verges se pronunță pentru independența insulei.După cum arată ziarul „L’Hu- manite", o hotărîre a Curții de Apel din Paris, precum și o ordonanță a Tribunalului securității stabilesc că revendicarea schimbării statutului unui departament din teritoriile de peste mări este perfect legală, fiind prevăzută în art. 72 din constituție.

gțg LOCARNO. în cadrul celui “ de-al XIX-lea festival al filmului de la Locarno a fost prezentat recent filmul românesc „Duminică la ora 6", care s-a bucurat de succes.EJS MANAGUA. La 3 august a ““ încetat din viață, în urma u- nui atac de inimă, președintele Nicaraguei, Rene Schick Gutierrez. Temporar, funcțiile președintelui țării au fost preluate de Orlando Montenegro, președintele Congresului.
M PEKIN. Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a primit pe membrii delegației guvernamentale a Zam- biei conduse de Justin Chimba, ministrul comerțului și industriei, care se află în vizită în a- ceastă țară.

SAN MARINO. Guvernul “ din San Marino, cea mai mică republică din lume, a demisionat, după ce parlamentul a votat o moțiune de neîncredere.
TOKIO. Japonia și-a lansat prima rachetă echipată cu instalații de televiziune. Lansarea, efectuată la 3 august, s-a desfășurat conform programului stabilit, instalația de televiziune transmițînd pe Pămînt imagini la fiecare două secunde. Racheta a atins o altitudine de 200 mile.ATENA. Ansamblul Teatrului de Operă și Balet din București și-a încheiat turneul în capitala Greciei. înainte de plecarea ansamblului spre patrie, ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Mircea Bă- lănescu, a dat o recepție la care au participat mareșalul palatului Papatanasiadis, ministrul afacerilor externe, Tumbas, ministrul apărării, Gostopoulos, ministrul marinei comerciale, Mavridoglou. ministrul comerțului, E. Kothris, deputați, oameni de artă și cultură.

ESJ VARȘOVIA. Șahinșahtil Ira 
nului, Mohammad Reza Pa 

hlavi, împreună cu soția, va face o 
vizită în R. P. Polonă între 13 si 
19 septembrie 1966 — anunță 
agenția P.A.P.

pBl ULAN BATOR. La invitația 
Ministerului pentru Proble 

mele Armatei Populare al R. P. 
Mongole, la Ulan Bator a sosii 
M. Spychalski, membru al Biro 
ului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul apărării naționale al 
R.P. Polone.

Proble
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