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INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
TELEVIZIUNII BULGARE

Hidrocentrala Buhuși, una din cele 12 uzine‘ ! construite în aval de Ste- 
jaru, pe Valea Bistriței

Vizita tovarășului
Nicolae Ceausescu

în R. P Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., împreună cu soția, a plecat joi în R. P. Bulgaria, unde va petrece cî- teva zile de odihnă, la invitația tovarășului Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și a soției sale.La punctul de frontieră Kar- dam, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de tovarășii Todor Jivkov, Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de secretari ai Comitetului regional de partid Tolbuhin al P. C. Bulgar.în întîmpinare a sosit,. de ase-

menea, loan Beldean, ambasadorul României în Bulgaria.Tovarășul Todor Jivkov, împreună cu soția, a oferit în palatul Euksinograd un prînz în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a soției sale. Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă- cordială, prietenească. Au participat Boian Bîl- garanov, Mitko Grigorov și Jivko Jivkov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Nacio Pa- pazov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar.•Au luat parte, de asemenea, loan Beldean, ambasadorul României în- Bulgaria, și Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Bulgariei în România. (Agerpres)
ĂPE BISTRIȚALA BACAU Prevederile cincinalului

Ultima
nestemată
a salbei

Salba de lumini de pe Bis- 
Irija a ajuns la capăt, După co
nectarea la sistemul national a 
uzinelor Racova, Gîrleni și 
Bacău I, foaie forjele au fosf 
concentrate pe șantierul de la 
confluenja Bisfri|ei cu Șiretul. 
Aici se înaltă cea de-a 12-a 
hidrocentrală din aval de Ste
jarii, Bacău II, ultima din cas
cada de pe Bistri)a. Ea va fi 
dală în exploatare pînă la sfîr
șitul acestui an. Fiecare zi, fie
care oră se măsoară aici în mii 
de metri cubi de pămînt exca
vați sau în noi piese și agre
gate montate. Cîfeva date pri
vind particularitățile acestei hi
drocentrale și stadiul în care 
se află lucrările de construcție 
ni le-a furnizat ing. Liviu Gu- 
fiu, șeful șantierului.

Bacău II este singura hidro
centrală de pe Bistrifa echipată 
cu patru turbine produse la Re
șița. Ea va avea o putere insta
lată de 31 000 kW. Clădirea im
punătoare de beton a centralei 
este aproape gafa. Constructorii 
au dat jos dantelăria de cofra- 
je și, în prezent, execută lu
crări de finisaj. In interior lu
crează montorii. Primele două 
turbine sînt montate în propor
ție de 90.1a sută. Se montează în 
prezent linia de arbori, cea mai 
importantă lucrare a mașinilor. 
Avansate sînt și lucrările de. 
montaj la camera de încărcare, 
sta)ia de transformare, circuitele 
de apă, ulei și aparatajul de 
automatizare.

Bătălia cea mare se dă acum 
la captare și la canalele de 
lugă și aduejiune. La captare se 
fac ultimele . lucrări pentru în
chiderea completă a barajului. 
Nu peste multe zile, apele Bis- 
trijei vor fi deviate pe un nou 
făgaș. Vanele, bafardourile și 
celelalte mecanisme care fac 
parte din echipajul hidraulic au 
fost montate în proporție de 
peste 80 la sută. Se conturea
ză noul lac de acumulare cu un 
volum de peste 5 milioane m c 
de apă. Pe lingă rolul său de 
lezervă de energie pentru noua 
hidrocentrală, lacul va deveni 
un imporlanf bazin piscicol și 
un punct de alrac(ie turistic.

La cîfiva kilometri de vărsa
rea Bistriței în Șiret, excava
toare, 
puternice dau contur 
de fugă. Se 
ritm mult mai accelerat ca la ce
lelalte lucrări de acest fel de 
pe cascadele Bistriței. Zilnic se 
excavează și se depun cile 
19 000—20 000 mc de pămînt 
pentru deplasarea căruia ar fi 
necesare cel pufin 50 de gar
nituri de tren. Datorită faptului 
că în ultima vreme șantierul a 
fosf dotat cu utilaje de mare

buldozere și alte mașini 
canalului 

lucrează intr-un

Gh. BALTA 
coresp. „Scinteii

(Continuare în pag. a V-a)

in dezbaterea r

comitetelor regionale ale P.C.R

La rugămintea televiziunii din Republica Populară Bulgaria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a răspuns la o serie de întrebări în legătură cu unele 
probleme actuale ale situației internaționale, ale colaborării dintre țările 
balcanice și cu privire la dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-bul- 
gară.

Redăm mai jos cuprinsul interviului.

Zilele acestea au avut loc ședințe plenare lărgite ale Comitetului orășenesc București al P.C.R. și Comitetelor regionale Bacău, Banat, Brașov, București, Crișana, Galați. Maramureș, Oltenia și Ploiești ale P.C.R.La plenare au participat membri ai comitetelor regionale de partid, secretarii cu probleme economice și secretarii cu probleme agrare de la comitetele orășenești și raionale de partid, președinți ai sfaturilor populare, ai consiliilor agricole și ai uniunilor cooperativelor a- gricole’ de producție, primii-secre- tari ai comitetelor raionale, și orășenești U.T.C., președinți ai consiliilor locale ale sindicatelor, reprezentanți ai unor ministere și organe centrale de stat, conducători de întreprinderi, S.M.T., G.A.S., activiști de partid și de stat, oameni de știință și alte cadre cu munci de răspundere în domeniul economic.La lucrările plenarelor au luat parte tovarășii : Alexandru Dră- ghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R. — la o- rașul București ; Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. — la Brașov ; Gheorghe Ră-

dulescu, membru al Comitetului Executiv' al C.C. al P.C.R. — la Bacău ; "Manea Măn'escu, membru - supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. — la Ploiești ; Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — la Galați; Vasile Vîlcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — la Timișoara : Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R. — la Oradea ;■ Vasile Patilineț, secretar al C.C, al P.C.R. — la Baia Mare și Craiova ; Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R. — la regiunea București.în cadrul plenarelor, primii-se- cretari și secretari ai comitetelor regionale de partid au prezentat rezultatele îndeplinirii planului economic pe primul semestru al a- cestui an, sarcinile din planul de stat pe cinci ani ce revin unităților economice din regiunile respective, precum și măsurile poli- tico-organizatorice pe care trebuie să le ia organele și organizațiile de partid, conducerile teh- nico-administrative ale întreprinderilor, organizațiile de masă și instituțiile economice regionale în vederea realizării planului pe anul în curs, a planului cincinal și pen-

tru pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii planului pe. 1967.• Pe mărginea'-. infoi-măritor - prezentate au luat cuvîntul numeroși participanți din diferite domenii de activitate. Ei au analizat temeinic diverse aspecte, ale activității economice, au făcut propuneri valoroase .pentru îmbunătățirea continuă a muncii în sectoarele în cărei lucrează. Dezbaterile plenarelor au acordat o atenție deosebită sporirii eficienței economice în toate unitățile și ramurile de producție, ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al producției — că obiectiv central al întregii activități economice. în acest scop, pârticipanții la dezbateri au făcut propuneri prețioase privind organizarea producției și a muncii pe baze științifice, utilizarea cît mai deplină a capacităților de producție, introducerea în circuitul economic a unui volum sporit de materii prime și materiale, sporirea contribuției industriei constructoare de mașini Ia înzestrarea economiei cu tehnică modernă, realizarea integrală a sarcinilor care revin întreprinderilor pentru livrări de mărfuri la export.în -cuvîntul lor, mulți vorbitori s-au referit la căile menite să a-
(Continuare în pag. a III-a)

ÎNTREBARE : Cum apreciați situația internațională și posibilitățile normalizării ei în Europa și în lume ?
RĂSPUNS : Mai mult ca oricînd, omenirea este astăzi adine preocupată de evoluția vieții internaționale. Epoca noastră, epoca celor mai mari biruințe ale gîndirii științifice și forței de creație a omului, epoca revoluțiilor socialiste, a eliberării naționale a popoarelor, a folosirii energiei atomice trebuie să rămînă în istorie ca o remarcabilă etapă de progres și civilizație. Tocmai de aceea una din aspirațiile fundamentale ale popoarelor de pe toate continentele este găsirea căilor pentru evitarea u- nei noi conflagrații mondiale, pentru apărarea și consolidarea păcii.Desfășurarea evenimentelor internaționale demonstrează că imperialismul continuă să fie principala sursă a încordării între state, piedica de bază în calea soluționării problemelor arzătoare actuale, că, atîta timp cît există imperialismul, continuă să se mențină pericolul unui nou război mondial. Cercurile imperialiste, și în primul rînd imperialismul american, încearcă tot mai insistent să frîrieze lupta forțelor revoluționare contemporane,- procesele progresiste care au loc în societatea de Pentru a-și menține și extinde minația asupra altor popoare, perialișții recurg la presiuni imixtiuni' brutale în treburile altor țări, încalcă suveranitatea unor popoare, organizează comploturi și lovituri de stat pentru instaurarea și menținerea unor regimuri ul- trareacționare, aplică politica de dictat asupra unor state independente, săvîrșesc acte de agresiune, încălcări ale celoi- mai elementare norme de drept internațional.împotriva politicii agresive a imperialismului se ridică în întrea- ga-..lumo-,forțe. speiaLpoUtice. uriașe, aceasta fiind una din caracteristicile fundamentale ale dezvoltării istorice actuale. în marele front antiimperialist .se află țările socialiste, partidele comuniste, cla- 'sa muncitoare internațională, tinerele. state suverane, mișcarea de eliberare națională, alte forte democratice, popoarele din întreaga lume vital interesate în menținerea păcii. Actionînd în strînsă unitate, cu fermitate și perseverență, aceste forțe pot împiedica imperialismul să arunce omenirea intr-un nou război, pot apăra și consolida pacea mondială.Europa este continentul de unde au izbucnit cele două războaie mondiale care au zguduit lumea în prima jumătate a secolului nostru, de aceea o mare însemnătate internațională ar avea înfăptuirea securității europene, normalizarea relațiilor dintre statele de pe continentul nostru. Fără îndoială că realizarea acestui deziderat, în care sînt direct interesate România, Bulgaria, celelalte țări socialiste, toate țările de pe continent, ar afecta în mod favorabil întreaga viață internațională, ar juca un rol de mare însemnătate în conso-

po-

tri ultimul timp s-au formulat o serie de cri
tici cu privire la desfacerea legumelor și fruc
telor. Care sînt cauzele și ce trebuie făcut 
pentru remedierea lor ? Discuția avută cu tov. 
NICOLAE ȘTEFAN, prim-vicepreședinte al Uni
unii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, șeful Departamentului pentru valo
rificarea legumelor și fructelor, a abordat toc
mai această problemă.

— ,Departamentul pe 
care-l conduceți este în
ființat recent. Să fie a- 
ceasta o cauză a unor 
lipsuri sesizate în pre- , 
să, pe care le remarcă, 
gospodinele în legătură 
cu desfacerea legumelor 
și fructelor ? ~— Departamentul și înr treprinderile sale din țară își desfășoară activitatea numai de patru luni. Este adevărat că o dată cu înființarea acestui organ nu s-au putut îndrepta toate neajunsurile existente în domeniul aprovizionării și desfacerii legumelor și fructelor, dar este tot atît de adevărat că s-au înregistrat înainte cauzele remarc an, cantitățile de produse și desfăcute incomparabil mai mari de- cît în 1965 sau în anii anteriori. îi: ultimele 4 luni, față de perioada corespunzătoare din anul trecut, au fost vînduțe populației cu 40 la sută mai multe legume. cu 34 la sută mai multi cartofi și cu 57 la sută mai multe fructe. Totodată, populația a realizat economii importante,, deoarece preturile la legume sînt mai mici decît anul trecut.Putem afirma că acum

unele de a mă lipsurilor, totuși, că
progrese, referi la vreau să în acest legume sînt

cunoaștem mai bine producțiile ce se obțin și necesitățile de consum din.fiecărei oraș.

pi’oductie, cît și de preluare și desfacere. Că sortimentul e sărac, este adevărat. Situația este determinată de faptul că nu s-a ținut’seama la contractare de unele ’cerințe. în anul trecut s-au încheiat contracte pentru acest an cu un număr prea operative le din ele avind suprafețe de. grădină mici, nereprezentative din punct de vedere comercial și care nu
mâre de co- agricole, une-

țele, avem din unele și ne lipsesc altele.Bineînțeles că nu numai producția este de vină. U- nitățile noastre de desfacere nu au încă destulă mobilitate pentru a aproviziona un centru sau altul, după cum sînt cerințele. într-un articol publicat în „Scîn- teia" („Cumpărați în altă parte") s-a arătat că în cartierul Ferentari din Capitală s-au adus cartofi în cantitate necorespunzătoare— Totuși, unele cen

COMERȚUL
cu legume și fructe
poate fi perfecționat

tre nu sînt aproviziona
te ritmic cu legume, sor
timentul acestora este 
sărac, lipsind în această 
perioadă unele produse 
ca fasole păstăi, bârne, 
conopidă, roșii de salată altele. De ce nu sînt 
aduse la piață în canti
tăți corespunzătoare ce
rințelor ?— Cauzele țin atît de

livrează legume ritmic și la timp. De asemenea, unele unități nu mele și din această cauză recolta este multe cazurilit precis soiurile ce trebuiau cultivate, multe din specii înscriindu-se în contract sub denumirea de ..diverse legume". Așa se face că acum tragem consecin-

irigă' legu-nesigură. în nu s-au stabi-
cerințelor. Vina este a întreprinderii noastre din Capitală deoarece avem atîția cartofi în București încît la un moment dat a trebuit să se sisteze primirile de la furnizori. Deci, cel puțin două lucruri avem de făcut : un contract concret și apoi, o repartizare operativă a producției lă diferitele centre.

azi. doiniși

— Unele nemulțumiri 
sînt generate de calita
tea produselor. De ce nu 
se găsesc la toate uni
tățile comerciale legume 
și fructe de bună cali
tate. bine prezentate, 
care să-i atragă pe con
sumatori ?— Calitatea la legume și fructe nu depinde numai de o singură verigă, ci de un lanț întreg. Dacă, o singură verigă din acest lanț nu funcționează bine, se produc defecțiuni. Noi cunoaștem aceste defecțiuni și ne străduim să le înlăturăm. Mă voi referi la. un singur aspect. Există tendința la unele unități de a livra tot ce s-a produs', fie bun, fie rău. Acest lucru e determinat de faptul că nu se face o distincție între două noțiuni care nu sînt clare nici producătorilor și nici celor care preiau marfa : producția totală de legume și fructe la unitatea de suprafață, (care întreaga recoltă ține, indiferent tea realizată) șimarfă (adică cantitatea ce corespunde standardelor de stat și normelor de calitate). Or, ce se întîmplă? U- nitatea producătoare caută să livreze producția totală, iar unii recepționeri închid ochii și preiau mestecate bune

reprezintă ce se ob- de calila- producția-

produse a- cu rele.
Interviu
Ion HERȚEG

realizat de

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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lidarea păcii mondiale. Recenta' Consfătuire de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia a apreciat — pe baza unei analize aprofundate a situației existente pe continentul nostru, a puternicelor deplasări care au loc în opinia publică — existența condițiilor pentru abordarea în- tr-un mod nou a problemei securității europene. Ținînd seama de realitățile istorice concrete, de interesele vitale ale popoarelor europene, de aspirațiile celor mai largi pături sociale din toate țările, Declarația de la București privitoare la securitatea europeană propune un bogat program de măsuri, acceptabil pentru toate statele, oferă o bază largă de discuții la care sînt chemate să participe toate țările, forțele sociale și politice interesate în normalizarea relațiilor interstatale europene.După cum se știe, țările socialiste participante la consfătuire au relevat că una din căile principale spre înfăptuirea securității europene este dezvoltarea colaborării multilaterale între țări, indiferent de orînduirea lor socială, întărirea încrederii și cooperării întrepoare. Subliniind necesitatea recunoașterii realităților istorice părute pe continentul nostru ca urmare a celui de-al doilea război mondial, a existenței celor două state germane, țările socialiste au scos în evidență că în cadrul securității europene va putea să-și găsească rezolvarea și problema germană, inclusiv problema unificării Germaniei. Declarația de Ia București preconizează, de asemenea, o serie de măsuri pentru slăbirea încordării militare în Europa, printre care desființarea blocului agresiv N.A.T.O. și în același Tratatului de lâ Varșovia, rea trupelor americane și lalte trupe neeuropene de tinentul 'nostru,-a’tuturor străine în limita granițelor naționale, lichidarea bazelor militare străine, împiedicarea accesului R.F. Germane la arma atomică, crearea unor zone denuclearizate în Europa și altele.Propunerile cuprinse în Declarația țărilor socialiste întrunite la București s-au bucurat de o primire favorabilă în rîndul unor importante cercuri ale opiniei pu- . blice din Europa și din întreaga lume; ele au fost apreciate ca o contribuție deosebit de prețioasă la lupta popoarelor pentru zădărnicirea unui nou război mondial, ca o inițiativă de valoare îndreptată spre întărirea securității europene și a păcii mondiale. A- ceasta dovedește încă o dată că există toate posibilitățile pentru dezbateri constructive și fructuoase în vederea reglementării pe baze noi a relațiilor dintre statele europene. Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România consideră că acum cel mai important lucru este ca, pe baza platformei largi pe care o o- feră Declarația, precum și a altor propuneri animate de spirit de răspundere pentru soarta păcii pe

Zilei

a-

timp a retrage- a celor- pe con- tfupelor

continentul nostru, să se treacă la acțiuni și măsuri concrete menite să elimine treptat sursele de încordare, neîncrederea dintre state, să netezească drumul spre întărirea securității și păcii în Europa., în prezent, .lupta pentru pace este strîns legată de lupta pentru încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, de ajutorul acordat poporului vietnamez pentru respingerea interventioniștilor americani, în toată lumea, cercuri largi ale opiniei publice își exprimă indignarea și protestul față de războiul criminal purtat de Statele Unite ale Americii în Vietnam, cer cu hotărîre încetarea agresiunii împotriva pașnicului popor vietnamez, respectarea dreptului său sacru de a-și hotărî’ soarta conform voinței și intereselor sale supreme. Declarația adoptată la București cu privire la agresiunea Statelor Unite .ale Americii în Vietnam, avertismentul energic și solemn adresat guvernului american, reafirmarea solidarității depline a țărilor socialiste semnatare ale Declarației cu R. D. Vietnam, stat socialist suveran, cu lupta pa- trioților sud-vietnamezi. exprimarea hotărîrii noastre de a spori sprijinul acordat poporului vietnamez în vederea zdrobirii agresorilor au avut o puternică rezonanță internațională. Alături de poporul vietnamez se află uriașe forțe materiale, politice, sociale și morale, simpatia și sprijinul întregii omeniri progresiste. în ceea ce le privește, Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor lua toate măsurile ce se impun pentru intensificarea sprijinului acordat poporului vietnamez în lupta pentru înfrîngerea agresorilor americani.Cercurile conducătoare ale S.U.A. trebuie să înțeleagă faptul că singura ieșire din impasul politic în care au intrat, prin încălcarea atît de flagrantă a normelor dreptului internațional, este încetarea imediată și necondiționată a bombardării R. D. Vietnam, retragerea tuturor trupelor și armamentelor lor din Vietnamul de sud, respectarea acordurilor de la Geneva. Numai pe această cale poate fi rezolvată problema" vietnameză.- poate fi asigurată încetarea războiului în Vietnam.Consolidarea păcii și securității mondiale este condiționată de așezarea relațiilor între'state pe baze noi, care să asigure fiecărui popor posibilitatea de a urma calea dezvoltării sociale care corespunde voinței, aspirațiilor și intereselor sale vitale. Principiile independentei și suveranității naționale, ale egalității în drepturi'■ și neamestecului în treburile interne ale altor țări capătă azi în lume o recunoaștere tot mai largă, se impun ca singura bază rațională, unanim acceptabilă, pentru dezvoltarea relațiilor dintre state, pentru sporirea încrederii și stimei reciproce între popoare, pentru întărirea păcii.Considerăm că un rol deosebit de important în instaurarea și dezvoltarea unor asemenea relații între state, în normalizarea situației internaționale îl aU țările socialiste. O condiție principală a sporirii influenței țărilor socialiste asupra spiritului în care se desfășoară ra-
(Continuare în pag. a III-a)

In cinstea
minerului• Minerii bazinului carbonifer „Muntenia" au.extras.și livrat de la începutul, anului, peste prevederile planului,. aproape 26 000 tone de cărbune energetic. Ei anunță, totodată, că economiile la prețul de cost și beneficiile suplimentare obținute în cinstea Zilei minerului depășesc suma de 2 800 000 lei. în fiecare lună din acest an s-a. realizat. o viteză medie de avansare în abatajele cameră de aproape 80 de metri. ■ depășindu-se sarcina planificată.

dezvoltare și sistematizare a minelor din bazinul carbonifer Schitu Golești au fost date în exploatare pînă acum noi zăcăminte de cărbune la Slănic, Berevoiești și Pescăreasa.

20 la sută fată de cea realizată in 1961.

• în bazinul carbonifer Schitu Golești se fac lucrări de punere în valoare a noi zăcăminte de lignit. S-a terminat, forajul unui care rea zăcămînt de lignit din zona vestică a minei Jugur. La minele Po- enari și Godeni au fost terminate lucrările de deschidere, în prezent montîndu-se instalațiile de la suprafață. Totodată, în cadrul lucrărilor de

puț de mină a permis începe- deschiderii unui

e în bazinul minier Comănești se e- xecută ample lucrări de modernizare în vederea sporirii producției de cărbune și îmbunătățirii condițiilor de muncă ale minerilor. La minele Ral și Vermești s-a introdus transportul cărbunelui cu locomotive Diesel, s-au montat transportoare cu racleți și trolii de mină, s-a extins în galerii susținerea metalică și cu bolțari de beton, s-au construit noi stații de ventilație și grupuri sociale. Pînă la sfîrșitul a- cestui an vor mai fi date în funcțiune încă trei noi stații de ventilație, precum și noi grupuri sociale. Ca urmare a noilor dotări, producția de căr-- bune din acest an a minelor din bazinul Comănești a sporit cu

• Cu noile blocuri de locuințe terminate și recepționate în ultimele zile la Vulcan, Lupeni și Petrila, numărul apartamentelor date anul acesta în folosință minerilor din Valea Jiului a a- juns la aproape 700. Alte 1 060 de apartamente se află în diferite stadii de construcție, urmînd să fie gata pînă la .sfîrșitul anului. în localitățile miniere din acest important bazin carbonifer au apărut în ultimii ani blocuri cu 10 etaje, precum și diverse construcții social- culturale moderne. Din 1949 s-au total, neri câni, moderne, cuprinzînd peste 12 000 de apartamente. S-au mai construit numeroase cămine pentru nefa- miliști, avînd în total 4138 locuri, un institut de mine, școli, cămine studențești, cinematografe, case de cultură. (Agerpres)

și pînă construit, pentru— orașul12 cartiere
acum în mi- Un- noi,
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CU DRUMUL

anumit tra- capacitatea planificată, deservirea

des- 
de irig. Ins-

în cele, mai aceste organe ob- să obțină împă- mai ales expli- rezolvarea prin

La călă- să 
L în

acceptabile, bunăoară, sînt nevoiți

au fă- fraudu- banii au consumat alcoolice ele.

găse'sc piatră sfatu-

au 
cu 
de

Autobazelor D.R.T.A. Iași li se creează, de la an la an. condiții tot mai bune pentru întreținerea și exploatarea mașinilor. La Vaslui, de exemplu, < ’.te în construcție o autobază modernă. în funcție de cerințele mereu cres- cînde ale transportului de călători și mărfuri, autobazele din regiune fost înzestrate și un însemnat numărnoi mijloace rutiere. Multe dintre ele., de mare capacitate, circulă acum pe zeci de trasee, din care 
7 au fost deschise de la începutul anului, iar alte '• 5 sînt în pregătire.. ’ <— O dată cu creșterea parcului de mașini, a precizați tov. Mihai Neaga, inginer șef al JD.R.T.A. Iași, am căiutat să ne asigurăm mecanici, șoferi, taxatori. Ne-am străduit apoi' saă .îmbunătățim activitaitea de aprovizionare cu piese de schimb și materiale și să organizăm mai bine munca în atelierul de reparații și întreținere. Li acest, fel reușim acum să punem în circulație autobuzele intr-un ttrap scurt, și în stare mai: bună de funcționare. Penteu asigurarea regularfitățiȚi curselor de călători, atn reușit să asigurăm zițnic, la fiecare autobază, mașini de rezervă, iar la, autobaza nr. 1 din Iași folosim, de cele mai multă ori, cîțe două autobuze . pentru intervenții, atunei cînd se ivește cîte o defecțiune neprevăzută .sau cînd cerințele pe uri ' seu depășesc de transport— Totuși, călătorilor' nu răspunde încă exigențelor...— Așa este. în primul rînd, trebuie arătat că nici una din. autobazele noastre nu dispune de autogări proprii, corespunzătoare. Iar perspective de îmbunătățire nu' se întrezăresc intr-un viitor apropiat.Iată-ne în gara C.F.R. Iași, unde este tolerat sediul autogării D.R.T.A. O cameră de â X. 2 metri pentru casa de bilete și o alta, asemănătoare, un culoar în fața unor scări, pusă la dispoziția impie- gaților torilor, lătorii nabile trucît, țiu. nici în orele nu pot lucra mai i doi casieri. Din cauză nu se 'pot de pe o zi pe alta la o oră la alta foarte puține bilete, fost informați că pentru cele 38 de trasee care pleacă din Iași, se vînd zilnic aproximativ 12 000 bilete. Cum pot fi serviți eu promptitudine, în condițiile date, toți cetă-

de mișcane, taxa- controlorijor. Că- fac cozi intermi- pentru bîlete înde spade vîrf mult de această elibera sau de decît Am
din lipsă

(Urmare din pas'. I)

tenii ? Uneori, este întîr- ziată chiar plecarea, mașinilor în cursă.Pînă la construirea unei noi autogări. Direcția regională C.F.R. va trebui să manifeste mai multă înțelegere față de „chiriașul" tolerat în localul său și, cu sprijinul sfatului popular orășenesc, să găsească modalitatea dea-i mai lărgi cît de cît spațiul. Această cerință se pune și în legătură cu pă. Cum nimerii nu celelalte autogări. u căror situație ar trebui anali- numai la nivel ci și la Direcția a transporturi- din minister. Și
zată nu regional, generală lor auto la Pașcani, la Bîrlad, Vaslui, Huși, ele sînt tolerate în gările C.F.R., furicționînd în condiții nu

lucru, se asfaltează. Așa cum s-a subliniat însă și . la recenta sesiune a sfatului popular regional, lucrările se desfășoară cu mare încetineală, pe unele jJorțiuni mașinile se împotmolesc, mai ales pe vreme de ploaie.- Mai mult. înainte de a intra în comuna Cozia.. ele trebuie să urce anevoie un deal pieptiș. Dar chiaf în pantă se găsește o groase gîndește să o astupe, mașinile rămîn de multe ori suspendate aici. O' situație asemănătoare-este și la. intrarea in comuna Hor- lești, din raionul Iași, unde gropile s-au adîncit atît de mult îricît nu mai pot fi trecute.Drumuri prost întreți-
<1 Numai mașinile și traseele 
noi nu sînt suficiente • Auto
gări cu statut de „tolerat” 
® Cum se încearcă, uneori, 
rezistența călătorilor și mași
nilorprea Huși, lorii parcurgă cu bagajul mînă aproximativ 500 metri între casa de bilete și locul de parcare al autobazelor....Asistăm acum la plecarea în cursă a mașinilor din Piața gării C.F.R. Iași, pusă la dispoziție ca rampă pentru D.R.T.A. La semnalul impiegatului de mișcare, oamenii a- leargă spre mașini. La ușă, înghesuială, gălăgie. Șoferul și taxatorul abia prididesc să supravegheze urcarea călătorilor, oprind din eînd în, cînd această operație pentru a urca bagajele pe mașină. Deși schemele prevăd mînui- tori de bagaje în autogări, aceste posturi nu s-au completat, după cum ni s-a spus, pentru că... nu există nici condiții de primire a bagajelor IȘi acum iată-ne drum. Ne aflăm pe traseul Iași—Huși prin Ră- ducăneni. Drumul este în

la

Recepția trebuie să funcționeze foarte bine, pentru ca asemenea produse să nu ajungă în rețeaua comercială.
— De ce nu se face totuși 

selecționare pe calități?
o

Este vorba de modul cum e organizată munca și cum funcționează principiul cointeresării materiale. în zona Bucureștiului. s-a extins un procedeu interesant la sortarea și ambalarea tomatelor destinate exportului. Pentru fiecare lădiță recepționată cooperatorul care a cules mește cîte un zilele-muncă ce cind e vorba de .procedeu nu se aplică. De ce ? în multe cazuri, diferențele de la o calitate la alta nu tul de evidente pentru a unitățile producătoare să sortare riguroasă pe calități.

și sortat roșii pri- leu, în afară de i se cuvin. Dar piața internă acest
de preț sînt. des- stimula facă o

— Dar, degeaba vor pleca din 
unitățile producătoare legume 
și fructe de cea 'mai. bună 
calitate, dacă se vor deprecia- pe 
drum, așa cum se mai întîmplă 
acum. De ce la piață ajung multe 
legume veștede, de ce li se pier
de „aspectul comercial ?“.— Este punctdl cel mai nevralgic al activității noastre. Nu e cazul să ne scuzăm : lucrurile stau intr-adevăr așa. Obținerea producției agricole și valorificarea ei sînt cele două fețe ale aceleiași medalii. Deci. în egală măsură unitățile producătoare trebuie să se îh- grijeâscă și de recoltarea și de livrarea cu cea mai mare grijă a producției. Calitatea, mai ales, in cazul legumelor și fructelor, este un atribut al regulilor agrotehnice, al modului de recoltare, de transport și al felului cum se vinde produsul respectiv. Să vedem ce se întîmplă în cîmp. Uneori, legumele sînt re-

nule sînt, de asemenea, pe traseele Iași—Țibana prin Voinești; Iași—Mădîrjac; Iași—Golăești; Iași—Gro- ' zești și. altele. Pe ' unele din acestea se chiar cantități de transportată, darrile populare tărăgănează împrăștierea acesteia, pu- nînd la grea încercare atît rezistența călătorilor, cit mai ales a mașinilor.Despre întreținerea și repararea drumurilor s-a vorbit mult la sesiunea amintită a sfatului popular regional. A reieșit că din totalul de 4 441 kilometri de drumuri exis- tenți în regiune, abia 310 kilometri sirii; drumuri modernizate, 2 002 kilometri pietruite, dar nu suficient de bine întreținute. și 2129 kilometri sîht drumuri de pămîht, pe care nit se poate asi-- —- în
A-ca 
a-

gura circulația rutieră toate anotimpurile, ceasta situație impune măsurile și hotărîrile doptate de sesiune să fie puse operativ în aplicare

de către comitetele executive ale sfaturilor populare din' regiune. Fondurile alocate trebuie cheltuite judicios, organizîn- du-se operativ contribuția- prin muncă și acțiunile patriotice ale cetățenilor ,1a construcția și întreținerea drumurilor.Pentru realizarea unui transport rutier civilizat, ș.(J impune și din partea conducerii D.R.T.A. taș'i să desfășoare o activitate mai susținută de educare! a personalului de bord al mașinilor. Se semnalează încă destule cazuri cînd taxatorii și șoferii se poartă urii cu cetățenii : alții, cum sînt taxatorii Ion Crișu de la autobaza nr. 1 Iași. Vasile Mece- nică de la autobaza Bîrlad. Ion Horhogea de la autobaza Pașcani, cut transporturi 1 loase, îiisușindu-și încasați, băuturi ___„împotriva acestora s-au luat măsuri administrative mergind pînă la facerea contractelor muncă ■— ne-a spus 
Radu Popescu, șeful Rectoratului D.R.T.A. Cu sprijinul organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C. am prelucrat asemenea cazuri în rîndul salaîia- ților noștri și situația s-a îndreptat mult". Munca de educare trebuie desfășurată însă permanent și cu răbdare, nu abjp după ce s-^u săvârșit a- baterile. Pentru această este nevoie. între altele, să se ia și noi măsuri menite să înlesnească întregului personal cunoașterea și aplicarea întocmai a instrucțiunilor în vigoare, să se întărească controlul pe teren.Faptele arată că și forurile de resort din Ministerul Transporturilor rutiere, aeriene și navale vor trebui să analizeze și Să sprijine mai substanțial îmbunătățirea activi— tații de deservire de către unitățile D.R.T.A. Iași, în așa fel îneît mijloacele de transport afectate să fie realmente judicios folosite în interesul publicului călător.

Mctnole CORCACt
ebrOsp. „Scîrifeii"

COMERȚUL

cu legume și fructe
poate fi perfecționat

coltate, așezate în lădițe, și apoi uitate de producători, și de unitatea contractantă, stînd astfel în bătaia soarelui sau a vîntului, ore și chiar zile, pînă l.e vine rîndul la transport. în marea lor majoritate unitățile agricole n-au în cîmp nici un șopron, nici un adăpost unde să pună pentru cîtva timp produsele recoltate despre care știm că sînt atît de perisabile.
— Au fost formulate multe cri

tici. cu privire la. timpul prea în
delungat pe care îl parcurg legu
mele de la producător piuă la 
piață, lutr.-un recent articol, din. 
„Sclnteia" se arăta, că. mașinile 
care vin de la unitățile producă
toare ti a se îndreaptă spre cen
trele de desfacere, ci merg întins 
.spre depozite, unde marfa, 
întirzie o zi, două. De că se 
tîmplă așa ?

■mai 
în

printransportul, propriu de auto- mult îmbunătății, timpul de stațio-— în general crearea parcului camioane, a fost. S-a sciirtat mult nare a produselor pe cîmp, ori pînă să ajungă la piață. Cît privește celălalt aspect, cu depozitele intermediare, lucrurile sînt clare. A aduce legume proaspete de la cîmp direct la piață e calea cea mai simple, mai ușoară și așa se procedează în majoritatea cazurilor. Dar depozitele intermediare sînt necesare. Și iată de ce. Dacă se întîmplă să plouă o zi, două, nimeni nu-ți recoltează legume și aprovizionarea pieței este strangulată. De aceea este necesar un stoc tampon pe care să-l putem

Hiu&Kii:;':;

ill liW f
I HB h

S-a lea Bwz-uf&sW din orașul Pitești

— Mai sint. rnca frecvente 
în sălile tribunalelor așa-zisele 
procese „mărunte", pe care 
dumneavoastră, juriștii, le nu
miți acțiuni directe, în ce con
stau asemenea, procese și care 
sînt consecințele lor?adevărat că numeroase cauze penale ce vin spre soluționare tribunalelor privesc fapte cu un pericol social redus, in cea mai mare neînțelegeri■în cadrul de conviețuire, se referă în jurii, loviri, flicte locative că juristul trebuie să le acorde a- ceeași atenție ca oricărui alt proces, mai ales în măsura în care consecințele, deși urmare a unor fapte „fără prea mare, importanță", ridică totuși, luate în ansamblu, aspecte social-economice deosebite. Să ne gîndim. de exemplu, la starea de tensiune psihologica, la încordarea permanentă în care se află cei angajați îhtr-un asemenea conflict ; sau la timpul petrecut de împricinați și de martori pe sălile tribunalului, activitatea de producție fiind desigur afectată ; la implicațiile pe care asemenea împrejurări le au în viața de familie a respectivilor cetățeni, ca și în relațiile lor cu cei din jur ; sau. pur și simplu, ■' la banii chel-' tuiți. După trei ani de zile de procese provocate de „mici incidente. ca între vecini" — doi vechi procesomani din București s-au împăcat. Poate din curiozitate; sau poate cine știe dacă nu chiar din- fr-un proces de conștiință, au făcut socoteala a ceea ce au avut de pierdut din cătiza acestor conflicte : 9 000 de' lei și cam 100 de

parte determinate de ivite între cetățeni raporturilor obișnuite . Astfel de procese i general la in- amenințări. con- etc. Firește însă

H

Am cumpărat un ceas deșteptă
tor „Victoria”. Din ianuarie și pînă 
acum l-am reparat de 6 ori. La 
cooperativa . de ceasornicărie am 
mai văzut vreo 25 de frățiori de-ai 
lui, cu aceeași marcă. Ceasul m-a 
costat bani, reparațiile la fel. Un 
cocoș parcă revenea mai ieftin și 
era mai... conștiincios !

I, CERCASOV 
strungar-Bacău

Cu multe, luni în urmă, am de
pus 11 piei de miel la cooperativa 
Blănatilor din str. Lipscani nr. 12 
pentru a mi se confecționa o hai-

RELAȚIA:

convorbire cu tov, Justin IONESCU
consilier juridic în Ministerul Justiției

absentate din producție. Este limpede: oricare cetățean, atunci cînd își vede lezat un său, se competent. Unii însă, dominați de propriul orgoliu, sau tributari vechilor concepții, devin uneori adevărați „fabricanți" de procese. Faptele dovedesc că multe din cauzele care generează sau favorizează aceste procese pot fi realmente eliminate.
■ — Cum se acționează pentru 

prevenirea conflictelor din a- 
ceasta categorie?— Organele Justiției, Procuraturii și Miliției desfășoară O intftn-

drept al poate adresa organului lăsîndu-se

aă. A fost confecționată, dar din 
tot felul de rămășițe de piei, ră
mase, probabil, de la cele aduse 
de alti ciienți. „S-a greșit — ini-au 
declarat foarte 
blănăriei, Mircea 
ce face. Dacă vă 
nu...“.

Nu-mi place și 
U.C.E.C.O.M.-ul 
pie acest mod 
tățenilor.

Aurora
Banca de Investiții Buzău

calmi gestionarii 
și Vone. N-avem 
place, bine, dacă

întreb, de aceea, 
ce părere are deS- 
de deservire a c«-

CRACIUNESCU

Tovarășului Marian Celemet din 
comuna Miosid, raionul Zalău, i 
s-a ridicat din ianuarie contorul

dirija unde este nevoie. Depozitele sînt cu atît mai necesare cu cit o- rașele sînt mai mari sau mai îndepărtate de zonele de producție.Dar aici alta e problema. Nu e rău că legumele sînt aduse la depozite intermediare. Rău este că depozitele sînt în realitate niște improvizații care, cing atît de tare aduse aici parcă cuptor. Deci sînt pozite corespunzătoare și asemenea construcții vor trebui făcute.

Atît pentru transport cît mai ales pentru prezentarea produselor la magazinele de desfacere. Cu asemenea ambalaje.nu se poate face comerț. Tovarășii de la Ministerul Economiei Forestiere și Ministerul Industriei Chimice ar putea să ne ajute mai mult. E o problemă care trebuie rezolvată. Prezentarea mărfurilor depinde foarte mult de vînzători. Se cere ca ei să fie artiști în a păstra, prezenta și vinde produsele.

RECLAMAȚI!

RĂ^PUNSUM

vara se în- îneît legumele ar intra la... necesare de-
— Se pare că am ajuns la 

punctul nevralgic. Nu-ți place, nu 
cumperi—- îți spun unii dintre ei. 
De ce continuă 
intolerabilă ?

această practică
electric pentru -control.^ De luni d.e 
zile se tot... controlează, iar el plă
tește consumul electric după ochi.

— Și după depozitele interme
diare. produsele continuă, să ..se 
coacă" în rriagazinele de desfacere.-— Da. e adevărat. Rețeaua de desfacere a legumelor este însă pe treapta de jos în ansamblu! comerțului nostru. în București ca și in alte orașe s-au făcut magazine noi. dar după concepții vechi, în ele acum e mai cald decît afară, sint lipsite de ventilație, nu au un depozit pentru păstrarea corespunzătoare a produselor. \Ne gîn- dim și lă alte forme de prezentare a acestor produse, cum ar fi dulapurile frigorifice. generalizarea vinzării produselor preambalate.

— Poate ne veți spune de ce 
sînt: prezentate legumele și fruc
tele 
nici un gust, fapt care nu atrage 
pe consumator ?

necorespunzător și fără

— în primul rînd este vorba de ambalaje. Nu există decît două feluri de lădițe : „P“ și „C“. Nici cu nu știu de ce le zice așa. Știu însă că sîmt necorespunzătoare.

amintit, publicat pune întrebarea,seface o instruire sis- tuturor vinzătorilor de legume și fructe? să se uite un lucru.cu legu-
— în articolul în „Scînteia" de ce nu se tematică a din comerțul Nu trebuieReorganizarea comerțului ine și fructe a fos' determinată tocmai de defecțiunile care au existat în acest sector. Am preluat baza materială și oamenii. Unii dintre ei au apucături care nu trebuie să caracterizeze pe un lucrător din comerț. E greu să schimbi mentalitatea numai tre- cîndu-i în altă organizație comercială. Deși au existat posibilități pentru școlarizarea vinzătorilor din comerțul cu legume și fructe nu s-a făcut mare lucru în această privință. Vrem ca să remediem pe parcurs această situație organizînd școlarizarea vinzătorilor. recepțio- nerilor și a altor cadre. Se cere îmbunătățită munca politică. în acest sector sint puțini membri de partid, activitatea sindicală nu s-a ridicat la nivelul corespunzător. Fără a promite -„marea cu sarea" țin totuși să spun că progrese se vor face. Am reușit să preluăm și să desfacem la piață mai multe produse, ne vom îngriji și de calitatea lor, de practicarea unui comerț civilizat.

din blooul G 59, str. 
raionul T. Vladirnires- 
folosință în noiembrie

Locatarii 
Părului 32, 
cu, dat în 
1965, ne sdfiu că apartamentele de 
pe scara I au fost proiectate si 
construite fhră balcoane, deși fie
care dintre ele are . o ușă care dă 
în gol. Constructorii au început 
să facă balcoane, dar acestea sînt 
impracticabile din cauza curentului 
mare între blocuri și a direcției 
vinturilor predominante. S-au a- 
dresat și sfatului popular al raio
nului cu Sugestii pentru a le face 
practicabile, dar n-au primit răs
puns.

De le magazinul „Libelula“-Si- 
biu ăm cumpărat în februarie ma
terial de căptușeală (aft. 5307—10). 
După cîteva zile de purta
re, a început să se destrame. Ma
gazinul m-a îndrumat la furnizor: 
T.C.R.T.I.-Sibiu. LC.R.T.I. mi-a da*, 
explicații tehnice Si a înapoiat 
stocul fabricii producătoare „6 
Martie". Fabrica (scrisoarea nr. 
5258) a răspuns că materialul e 
fabricat conform normei interne și, 
o dată ieșit pe poartă, nu o mai 
interesează. întrebăm pc 
din Ministerul Industriei 
și noi, cei cu paguba, 
mînem ?

Adriana BASOC
B-dul Victoriei 51 — Sibiu

tovarășii 
Ușoare . 
cuin ră-

să activitate, fie folosind forme de prevenire specifice, fie colaborînd cu diverse organizații de masă în scopul educării cetățenilor în spiritul respectării. conștiente a legi- . lor statului, al formării și dezvoltării noilor trăsături morale. O influență crescîndă este exercitată: asupra cetățenilor de către diferitele organe cu caracter obștesc, expresie concretă a adîncirii continue a democrației noastre socialiste.Un rol deosebit revine însă comisiilor de împăciuire — unde a- ceste procese fac, în prealabil, un popas obligatoriu — chemate să realizeze prin mijloace de convin-
I.R.C.R. „N. Bălcescu" a exe- 

>• cutat vreme de doi ani de -zile 
'...lucrări de înlăturare a igrasiei la 

. clădirea din Calea Șerban Vodă 
104. -Rezultatul. ? Nu mult după 
terminarea lucrărilor, apa a în
ceput să se infiltreze în plafon 
și în pereții apartamentului pe 
care-I locuiesc-, înaintînd spre in
stalația electrică. -\m sesizat din 
luna martie pe tov. Filip, directo
rul T.A.L. — N. Bălcescu, pe tov. 
Iliescu, diriginte-sef, totuși nu »e 
face nimic.

Alexandru HRISTOFOR
Șerban Vodă 104 — București

H
Am cumpărat pentru copilul meu 

un. auto-rapid electric .de la maga
zinul de jucării din Brăila. Era 
singurul care furțeționa din cele 
patru încercate. Acasă, după ce a 
circulat 10 minute pe parchet, a 
înțepenit definitiv. L-am trimis 
fabricii „Bucuria copiilor" din Ca
pitală pentru reparații. Am cerut, 
totodată. si cîteva relații tehnice. 
De la sfirșitul Junii aprilie, copilul 
aslfeaptă’ jucăria, far eu un răspuns. 
Nici uliul, nici altul n-am primit 
nimic.

dr. Nicolaie BĂDILĂ
Măicănești, raionul Brăila

multi- cetățeni din Ta. Fru-Mai 
mos propun ca orarul de vară al 
magazinelor care țin de coopera
tiva „7 ’Noiembrie" să fie de la- 
7-—12 si de la-16—19. Ih felul a- 
eesta ar avea mai mult timp pen
tru a-și faoe cumpărăturile.

Nicolaie Dumitru din Tîrnăveni, 
str. Republicii 68, ne scrie că fri
giderul ,,l-ram", cumpărat c.ti cîteva 
luni în urmă, nu funcționează. S-a 
dus de vreri zece ori la coopera
tiva „Dezrobirea" pentru reparații, 
s-a adfesat si fabricii — dar de
geaba. Deși frigiderul e în termen 
de garanție, cooperativa îi pretin
de — tot păgubașului — să cum
pere o serie de pibse pentru a le 
înlocui pe cele defecte.

A,ni cumpărat o sobă de teracotă 
la T.R.C.R.-Videle. A început anul 
și n-a venit nimeni s-o instaleze, 
deși, am plătit și manopera. Am a- 
dus meștei pe cheltuiala mea. De 
11 ori am fost la Nastasescu, șeful 
secției, să-mi recuperez banii. L-am 
dat și în judecată la tribunalul 
Vidfele. Banii tot nu i-am văzut 
înapoi. în situația mea mâi sînt și 
alți cetățeni, dar sfatul popular 
regional nu acționează pentru a 
pune capăt acestor nereguli.

Ion GEORGESCU
S.M.T. Anghelești-Videl» I

gere împăcarea părților și, deci, evitarea proceselor în fața instanțelor judecătorești, multe cazuri, șteștl reușesc carea părților cindu-le că bună înțelegere a litigiului este in primul rînd în avantajul lor. Și argumentele, după -cum am văzut, nu lipsesc. Dar sînt încă unii cetățeni care nu numai în fața comisiilor de împăciuire, ci și la tribunal dau dovadă de lipsă de înțelegere și reav.oință ei nu . au altă satisfacție mai. .mare decît „condamnarea celuilalt".. pe care o cer cu insistență tribunalului. După părerea mea, prin felul cum sînt constituite și prin modul in care își desfășoară activitatea, comisiile de împăciuz ire au mari posibilități pentru cunoașterea adevăratelor , cauze ale conflictelor ivite între cetățeni și, stăruind mai mult, ar putea influența într-o măsură și mai; mare rezolvarea prin bună înțelegerea conflictelor.Rolul opiniei publice crește .continuu în viața socială a țării noastre. Să ne gîndim ce uriașă forță este ea în apărarea proprietății socialiste și a ordinii de stat, în respectarea regulilor socialiste de conviețuire etc. Aceasta impune tragere a colectivității la opera de educare a cetățenilor, de dezvoltare a: unei, atitudini conștiente față de obligațiile sociale și, , deși-, gur, de reeducare. a-celor dnrăițî; De pildă, s-ar putea stabili prin lege posibilitatea ca în anumite condiții — .în general ■ pentru faptele mai puțin grave, săvîrșite pentru prima dată — instanța de• judecată să amine darea hotărîrii pentru o anumită perioadă, timp în care cel vinovat să se afle sub supravegherea și îndrumarea mai atentă a colectivului din care face parte. Dacă în timpul stabilit de instanță vinovatul va dovedi, prin întreaga sa comportare, că s-a îndreptat, înseamnă, că scopul urmărit — reeducarea — este realizat și în această situație aplicarea sancțiunii penale nu și-ar mai găsi justificarea.

găsirea unor noi forme de a-

— Ce alți factori ar putea 
concura la profilaxia infrac
țiunilor „mărunte?".— Privind o mare varietate de fapte ale omului, fenomenul infracțional are o cauzalitate complexă, în care intervin factori dintre cei mai diferiți — economici, psihologici. După părerea mea, la .studierea fenomenului infracțional în ansamblul său și îndeosebi a cauzelor care îl generează — • condiție principală asigurarea succesului în de prevenire nevoia participării mai ■ larg de ținjnd celor mai. variate domenii de activitate : juriști, nomișți, sociologi, medici Cred, de asemenea, că pentru mărirea .eficacității -eforturilor lor, âr ■fi util' să se analizeze posibilitatea coordonării achstâi activități, studierii științifice a cazurilor. S-ar putea realiza astfel o colaborare mai apropiată între specialiști, fenomenele. ar putea fi,cercetate concomitent din mai mdite: puițcte- de vedere, concluziile fiind mult mai cuprinzătoare și mai elocvente. ' " • ■Desigur, familia, școala, colectivul de muncă, sindicatele sînt chemate să participe și ele mai activ la înlăturarea „măruntelor" infracțiuni penale, și aceasta în primul rînd printr-un proces de educare atentă a fiecărui individ în spiritul formării și dezvoltării concepției înaintate despre viață, ăl atitudinii noi față de muncă și față de oameni. înainte de a încheia. aș spune că și din partea presei, radioului, televiziunii și cinematografiei ie așteaptă mai mult: antrenarea în discuții a u- nui număr mai mare de specialiști. organizarea unor acțiuni comune cu aceștia, menite să ducă toate la respectarea conștientă legalității socialiste, la cultivarea sistematică a concepțiilor noi privind relațiile și obligațiile în societate.

pentru munca se face si-mțită unjj.î cerc cercetători.- J âpar-
eco- 
dtc.

a
Interviu realize! de
Nicolae BRUJAN
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TELEVIZIUNII BULGARE
(Urmare tlinpag. I)porturile •interstatale o constituie' fără. îndoială întărirea continuă a unității si coeziunii -lot. Unitatea tarilor , socialiste în problemele fundamentale .ale vieții internaționale. în 'lupta pentru zădărnicirea , politicii agresive h a . imperialismu- i lui. pentru înfrângerea intervenției 1 S.U.A, în-Viettiam, este o condiție principală- a unității'tuturor forțelor1 aritiimperialiste.în lupta pentru apărarea păcii popoarelor, -pen- ' tru întărirea securității internațio- nale/ .ÎNTREBARE: Cum evoluează, ț după părerea dv., relațiile inter- balcanice' și. cure sînt perspectivele dezvoltării lor ?ț RĂSPUNS: Experiența istoriei «t. învățat popoarele din Balcani, care în trecut au fost folosite de puterile imperialiste ca pioni de manevră în politica lor ide dominație și acaparare, că interesele lor sînt legate de stabilirea unor relații de înțelegere și bună vecinătate în această parte a lumii. Condițiile de dezvoltare istorică au făcut ca popoarele balcanice să fie animate de aspirații și idealuri comune în lupta împotriva cotropitorilor. pentru eliberarea națională și socială, pentru unitate de stat și heatîrnare. Poporul român consideră că apărarea și întărirea păcii, dezvoltarea colaborării pe baza stimei și respectului reciproc constituie o cauză comună a tuturor țărilor din Balcani.In spiritul rezoluției inițiate de țara noastră și adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. cu privire la acțiuni pe plan regional pentru îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate între statele europene cu orînduiri social-politice diferite, România depune eforturi consecvente pentru dezvoltarea unui climat de înțelegere și colaborare între toate popoarele din Balcani, pentru transformarea zonei balcanice într-o regiune lipsită de arma atomică. Sînt cunoscute inițiativele întreprinse de-a lungul ultimilor ani în acest sens de partidul și guvernul nostru. Noi cunoaștem, de asemenea, și dăm o înaltă prețuire eforturilor depuse de Bulgaria pentru îmbunătățirea relațiilor interstatale balcanice, inițiativelor sale privind îmbunătățirea climatului politic din această regiune.După părerea noastră, raporturile de colaborare între țările din Balcani se dezvoltă, în ultima vreme, în mod pozitiv. Țara noastră acționează consecvent pentru extinderea colaborării multilaterale cu toate țările socialiste din Balcani, pentru intensificarea relațiilor cu Albania, Bulgaria, Iugoslavia. Se lărgesc schimburile economice, politice, culturale și științifice cu R. P. Albania, în folosul ambelor noastre popoare. Capătă o amploare crescîndă colaborarea dintre România și Iugoslavia ; cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului losip Broz Tito și al altor întîlniri cu conducătorii iugoslavi s-au profilat noi posibilități de dezvoltare a schimburilor reciproce. de întărire a prieteniei româno-iugoslave.România acționează totodată pentru îmbunătățirea și întărirea legăturilor sale eu țările nesocia- liste din această zonă. Recenta vizită în țara noastră a delegației parlamentare turce, în frunte cu domnul Ferruh Bozbeyli, președintele Medjilisului. precum și vi

Prevederile cincinalului
. , A . ■ . . .■ ' ; ‘ ' ........

in dezbaterea plenarelor
comitetelor regionale ale P.C.R.

(Urmare din pag. I)sigure creșterea productivității muncii în toate ramurile producției materiale, buna gospodărire a materiilor prime, materialelor și combustibilului, reducerea cheltuielilor de producție, realizarea beneficiilor planificate, ridicarea rentabilității întreprinderilor la nivelul dotării tehnice a acestora.O atenție deosebită s-a acordat problemelor privitoare la realizarea planului de investiții. Au fost scoase ■ în evidență sarcinile de mare răspundere ce revin organizațiilor de partid. întreprinderilor și celorlalte organizații economice în asigurarea din timp a documentației necesare, în contractarea și livrarea utilajului tehnologic. în scurtarea termenelor de execuție și de dare în folosință, în atingerea într-o perioadă cît mai scurtă a parametrilor planificați, urmă- rîndu-se obținerea unei eficiente maxime a investițiilor.Plenarele au dezbătut, totodată, principalele sarcini ce revin agri- Ulturii în cincinal, subliniindu-se 

zita • făcută -în' Turcia de delegația guvernamentală rbîhână, în frunte cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului'de Miniștri, marchează progrese îmbucurătoare în relațiile . româno-tur- ce, oglindesc dorința țărilor noastre de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Se dezvoltă, de asemenea, colaborarea dintre.România și Grecia ; ne exprimăm convingerea-că vizita pe care o va întreprinde ’ în Grecia' delegația guvernamentală română, în frunte cu tovarășul Ion-Gheorghe Maurer, la invitația guvernului grec, va contribui la realizarea unor noi progrese pe calea intensificării relațiilor multilaterale dintre țările noastre.Dezvoltarea schimburilor economice, politice, tehnice, științifice, culturale, turistice dintre țările balcanice, întîlnirile bilaterale și multilaterale dintre reprezentanții forurilor conducătoare, ai organizațiilor obștești, ai vieții publice corespund intereselor tuturor popoarelor din Balcani, contribuie la îmbunătățirea climatului politic ,și consolidarea păcii în această zonă. De aceea, ne exprimăm convingerea că, dînd dovadă de spirit de răspundere față de interesele pro-J~ priilor popoare, guvernele țărilor balcanice vor acționa consecvent pentru transformarea Balcanilor într-o regiune a bunei vecinătăți,' a colaborării pașnice, spre binele păcii și securității pe întregul continent. în întreaga lume.
ÎNTREBARE : Ce părere aveți ’despre dezvoltarea colaborării dintre popoarele bulgar și român, a prieteniei româno-bulgare ?
RĂSPUNS : Relațiile de prietenie româno-bulgare au rădăcini a- dînci în trecutul istoric, în lupta dusă de-a lungul secolelor de popoarele. noastre pentru eliberare națională, pentru democrație și progres social. Trăind în bună vecinătate. luptînd și muncind, alături, românii și bulgarii s-au legat printr-o trainică prietenie frățească. prin stimă și respect reciproc. In anii construcției socialiste, prietenia rpmâno-bulgară s-a întărit și a căpătat un conținut nou, dînd roade tot mai bogate pe terenul fertil al luptei comune pentru făurirea noii orînduiri,. pentru cauza socialismului și păcii. La baza prieteniei româno-bulgare stau principiile mârxîshl-leniniș- mului și. internaționalismului proletar, respectarea independentei și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, colaborarea si întrajutorarea frățească, interesele prosperității ambelor popoare, cauza generală a socialismului.Poporul român se bucură din inimă de succesele remarcabile obținute de poporul frate bulgar, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar. în construirea socialismului. în dezvoltarea industriei, agriculturii, a științei si culturii, în ridicarea^ nivelului de trai al oamenilor muncii. înflorirea Bulgariei socialiste este o mărturie grăitoare a capacităților creatoare ale poporului bulgar care, cu talent și hărnicie, pune tot mai bine în valoare superioritatea noii orînduiri sociale.Aș vrea să subliniez și cu această ocazie satisfacția noastră pentru modul în care se dezvoltă relațiile de colaborare între Republica So

însemnătatea aplicării pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, îndeplinirii întocmai a prevederilor referitoare la irigații, chimizare, mecanizare, amplasarea cît mai judicioasă a culturilor, creșterea producției și reducerea cheltuielilor în sectorul zootehnic, folosirea cu spirit gospodăresc a fondurilor de investiții, a tractoarelor. mașinilor agricole și a forței de muncă.De asemenea, participanțiî la dezbateri au abordat probleme privind îmbunătățirea activității în cooperația meșteșugărească și în industria locală, în sectorul circulației mărfurilor, relevînd însemnătatea realizării integrale a sarcinilor de livrări către fondul pieței, ca o condiție esențială pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației.Un loc important în cadrul discuțiilor l-au ocupat problemele privind activitatea de cercetare științifică, evidențiindu-se răspunderea și sarcinile ce revin organelor locale pentru intensificarea și creșterea eficienței activității ști

cialistă România, și Republica Populară Bulgaria în domeniul economic, politic, tehnico-științific și cultural. Relațiile economice și comerciale dintre țările noastre au cunoscut, în ultimii ani, o creștere continuă ; în anul’ 1966, schimburile comerciale româno-bulgare vor fi cu 17 la sută mai mari' de- cît în 1965, iar acordul comercial de lungă durată, pe anii 1966— 1970. prevede o creștere cu aproape 50 la sută față de cei 5 ani anteriori. Colaborarea economică dintre țările noastre se va extinde prin construirea în comun, în anii următori, a hidrocentralei din zona Izlaz-Somovit, prin construcția liniilor de 220 kV și de 400 kV pentru transportul de energie electrică în R. P. Bulgaria.Se intensifică schimbul de vizite între specialiști, oameni de știință și cultură, vizitele delegațiilor de activiști de partid din cele două țări, schimbul de informații și documentare, se dezvoltă relațiile dintre instituțiile de stat, organizațiile sindicale, de tineret și alte organizații obștești.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar sînt unite printr-o trainică prietenie și solidaritate frățească, întemeiată pe principiile marxism-leninismu- lui și internaționalismului proletar, pe lupta comună pentru socialism și pace. îmi amintesc cu multă plăcere de vizita făcută în toamna anului trecut de delegația noastră de partid și guvernamentală în Republica Populară Bulgaria, de primirea călduroasă, prietenia sinceră și cordialitatea frățească cu care am fost înconjurați pretutindeni de poporul bulgar. A- ceste manifestări au constituit o puternică reafirmare a legăturilor de prietenie și colaborare tovărășească statornicite între partidele, statele și popoarele noastre. Cu prilejul acestei vizite, al vizitelor făcute de tovarășul Jivkov în România, precum și al altor întîlniri cu conducătorii bulgari, noi am hotărît împreună să dezvoltăm și mai mult relațiile dintre țările și. partidele noastre, colaborarea economică, politică, tehnică, științifică, culturală spre binele ambelor noastre popoare, aducînd în a- cest fel o contribuție la întărirea forței și coeziunii sistemului socialist mondial, la lupta pentru socialism și pace în întreaga lume.Mă folosesc de această posibilitate pentru a adresa, în numele comuniștilor români, al întregului popor român, comuniștilor bulgari, harnicului și talentatului popor bulgar, de care ne leagă sentimente de profundă prietenie și relații de solidaritate trainică, un fierbinte salut frățesc. Vă doresc, dragi-tovarăși, tuturor, noi și tot mai mari succese în munca eroică pe care o desfășurați, sub conducerea partidului comunist, pentru a făuri în patria dv. o puternică industrie socialistă modernă — baza progresului întregii societăți — pentru dezvoltarea agriculturii, pentru înflorirea științei și culturii, pentru ridicarea nivelului vieții materiale și .spirituale a tuturor celor ce muncesc. Sîntem încredințați că entuziastul popor bulgar va merge tot mai rapid înainte în înfăptuirea măreței opere de edificare a societății socialiste, va face patria sa tot mai îmbelșugată și înfloritoare.Urez din toată inima, tuturor oamenilor muncii bulgari, sănătate, viață lungă, fericire și prosperitate.

ințifice, realizarea unei cît mai strînse colaborări între unitățile de cercetare și întreprinderile din regiuni.Lucrările plenarelor au reliefat, de asemenea, importanța pregătirii de noi cadre calificate și a perfecționării și specializării celor existente, în concordanță cu cerințele mereu sporite ale economiei naționale.La plenara Comitetului orășenesc București al P.C.R. s-a subliniat că volumul producției industriale a întreprinderilor bucu- reștene va cunoaște o puternică dezvoltare în anii cincinalului, ceea ce pune sarcini sporite, de răspundere, în fața organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, a cadrelor din economie. Participanta la discuții au făcut propuneri prețioase pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor metalurgice, constructoare de mașini, din ramura energiei electrice și a materialelor de construcții, care au o pondere mai mare în economia Bucureștiului. In legătură cu noile obiective industriale și construcțiile social-culturale ce urmează: a fi construite în acest an și în anii

Uzinele de țevi „Republica" din Capitala. Se lucrează la montajul construcției metalice în vederea reamplasării
laminorului de 3 țoii

Cooperativele agricole din raionul Agnita, ■ regiunea Brașov, au o ex-' periență bună în folosirea retribuirii suplimentare în zootehnie. Aplicată încă de la începutul ă- nului trecut, aceasta a constituit unul din stimulentele principale în sporirea producției, cointere- sîndu-i pe cooperatori în rezultatele muncii lor.Indicatorii care s-au luat. în considerate la stabilirea cîștigurilor suplimentare bănești au fost: producția de lapte obținută pe vacă furajată, sporul de creștere în greutate la. tineretul taurin pe categorii de vîrstă, reproducția Ia juninci, producția de lapte realizată de la o oaie furajată, cantitatea de lină și numărul de miei obținuți, sporul în greutate la porcine și numărul de purcei realizați. Pentru depășirea sarcinilor de plan la. indicatorii fixați s-au dat cooperatorilor, ca plată suplimentară, în afara retribuirii de bază, peste 400 000 de lei. Cele mai mari sume le-au împărțit cooperativele agricole Âlțina — 38 765 lei, Ighișu-Vechi — 35 319lei, Agnita . — 25 837 lei, Stejerișul — 23 518 lei și altele!în raport cu depășirea planului, îngrijitorii Vîju Traian și Ion Vîju, de la 
S-a livrat 

al 10-lea transformator 
de 40 MV. A.La Uzinele „Electroputere*1 din Craiova, principala unitate constructoare de transformatoare din țara noastră, a fost livrat cel de-al 10-lea transformator de 40 M.V.A. El face parte din gama transformatoarelor de înaltă putere, fiind cel mai mare aparat electric realizat aici după autotransformatoarele de 200 M.V.A. Uzina cra- ioveană a produs de la începutul anului 35 de transformatoare, cuprinse între puteri de la 10 la 200 M.V.A.

următori, s-au propus un șir de măsuri importante menite să asigure darea lor în funcțiune la termenele stabilite și atingerea in cel mai scurt timp a parametrilor proiectați. .Dezbaterile plenarei Comitetului regional Bacău al P.C.R. au reliefat necesitatea luării unor măsuri eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității în întreprinderile din industria chimică, pentru elaborarea din timp a documentației tehnice necesare noilor construcții industriale și social-culturale, contractarea Ia termen a utilajelor necesare realizării investițiilor planificate. S-a subliniat cerința îndeplinirii ’ întocmai a sarcinilor de livrări pentru export.In cadrul plenarei Comitetului regional Banat al P.C.R. au fost dezbătute, printre altele, o serie de probleme referitoare la punerea în valoare a noi posibilități de creștere a productivității muncii pe baza folosirii mai intensive a capacităților de producție, introducerii de noi metode de organizare științifică a producției și aplicării în practică a celor mai valoroase realizări ale tehnicii contemporane,La Brașov, participanții la plenară au acordat o atenție deosebită măsurilor privitoare la asimilarea noilor produse, în special în construcția de mașini, realizarea planului pe sortimente și ridicarea calității produselor, îmbunătățirea relațiilor de cooperare dintre întreprinderi. S-au făcut recomandări în vederea perfecționării, în continuare, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice.La plenara Comitetului regional București al P.C.R., o dată cu pro

Experiența cooperativelor agricole 

din raionul Agnita 

Retribuția suplimentară 
In zootehnie

cooperativa agricolă Iglii- șu-Vechi, au încasat, la sfîrșitul anului, drept retribuție suplimentară, 3 132 și respectiv 2 547 de lei, Augustin Băilă și Emilian Faur, de la cooperativa agricolă de producție Altina, cite 2 000 de lei, Filip Buta și Gheorghe Mânase, de la cooperativa agricolă Stejerișul, 2 109 și respectiv 1 590 de lei. Numărul cooperatorilor care au încasat sume de peste 1 500 de lei este mare.în aplicar.ea retribuirii după producția obținută, o mare însemnătate au organizarea judicioasă, a producției și stabilirea sarcinilor pe brigăzi și pe

fiecare îngrijitor în parte. Plecînd de la aceste considerente, consiliile de conducere, atît în anul 1965, cît și în anul 1966 au stabilit indicatorii de retribuire pentru fiecare categorie de îngrijitori de animale, pe baza normelor de muncă orientative și în mod diferențiat. S-șu avut în vedere condițiile de adăpostire, numărul și calitatea animalelor, gradul de mecanizare a lucrărilor, asigurarea bazei furajere.Alcătuirea și defalcarea planului s-au făcut pe baza cunoașterii amănunțite a capacității de producție a fiecărui animal .și a fiecărui lot. Corespunzător acesteia s-au stabilit procentaje diferite de retribuire. De pildă, la cooperativa a- g'ricolă Răvășel s-a acordat îngrijitorilor 20 la sută din valoarea producției de lapte realizată peste plan, la Cincu — 45 la sută, la Bărcuț și Retiș — 50 la sută, la Altina și Marpod — 60 la sută. Aceasta a contribuit ca, în numeroase cooperative agricole, producția de lapte să crească simțitor. La cooperativa Merghindeal, de pildă, producția obținută pe vacă furajată a fost, în 1964, de 1511. litri, pentru ca un an mai tîrziu

ea să crească-la 2124. în 1964 această unitate a realizat din zootehnie cu 266 000 lei mai mult de- cît fusese prevăzut, distribuind în total, ca retribuție suplimentară, 28 281 lei.La cooperativa Ighișu- Vechi există o experiență bună în creșterea tineretului taurin. Pentru depășirea sporurilor în greutate, prevăzute anul trecut, s-au plătit ca retribuție suplimentară 5 300 lei, din care îngrijitorii Ion Andrei și M. Selcăianu au primit 1 500 de lei. Aici, în aplicarea retribuirii de bază s-au adus unele îmbunătățiri. Anul trecut, bunăoară, pentru fiecare vițel obținut și' predat la 21 de zile se acordau 12 zile- muncă, indiferent de greutatea corporală a a- nimalelor. Bineînțeles, cointeresarea cooperatorilor în obținerea unor sporuri mari de creștere în greutate era redusă. Iată de ce, începînd din acest an, s-a hotărît să se acorde cîte o zi-muncă pentru fiecare 6 kg realizate la 21 de zile. In a- ceste condiții nici un vițel ajuns la 21 zile n-a cîntăfit sub 60 kg.La începutul acestui an, la indicația comitetului raional de partid,
blemele privitoare la perfecționarea activității în industrie, s-a pus un mare accent pe problemele dezvoltării agriculturii, care ocupă un loc important în economia regiunii. în mod special, plenara a dezbătut măsurile ce se impun ■pentru creșterea producției vegetale. îndeosebi de grîu și porumb, și a zootehniei. S-a scos. în, evidență necesitatea definitivării lucrărilor pe șantierele de îmbunătățiri funciare, a folosirii tuturor suprafețelor amenajate pentru irigarea culturilor, aprovizionării unităților cu utilajele prevăzute. Apropierea campaniei de toamnă, au arătat mulți vorbitori, impune pregătirea temeinică și efectuarea la vreme a recoltărilor, a însă- mînțărilor și a celorlalte lucrări de care depinde creșterea producției anului viitor.La plenarele Comitetelor regionale de partid Crișana și Galați, numeroși participanți s-au. referit, printre altele, la măsurile care trebuie aplicate în scopul creșterii rentabilității gospodăriilor agricole de stat, întăririi cooperativelor agricole de producție, sporirii producției agricole și a veniturilor țăranilor cooperatori.Problema investițiiloi' a constituit obiectul unor ample dezbateri la plenara Comitetului regional de partid Maramureș. Aici s-a subliniat necesitatea lichidării urgente a unor rămîneri în urmă în domeniul investițiilor, precum și înlăturării deficiențelor din anumite întreprinderi ale regiunii în ce privește realizarea ritmică a planului la toți indicatorii.La Craiova, lucrările plenarei au insistat în mod deosebit asupra intensificării activității de cercetare geologică, pentru descoperirea și valorificarea unor substanțe mi

neraliere și combustibile, a dezvoltării energeticii, a industriei chimice, constructoare de mașini, a- limentare etc. In ce privește agricultura s-au făcut o serie de propuneri importante în legătură cu creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor Ia princioalele culturi, amenajarea a 100 000 ha irigate prin posibilități și rezerve locale și crearea de sisteme mari de irigație pe o suprafață de peste 27 000 ha, cu redarea în circuitul agricol a peste 76 000 ha prin irigări și desecări.Dezbaterile plenarei Comitetului regional de partid Ploiești au subliniat importanța valorificării în condiții optime a resurselor de țiței și gaze, de cărbune, sare și alte materii prime existente în regiune. Intrucit în următorii ani în această parte a tării urmează să intre în producție încă 12 întreprinderi și 17 secții noi și să se dezvolte și modernizeze 14 întreprinderi și 3 secții, un mare număr de vorbitori au relevat necesitatea aplicării celor mai eficiente măsuri pentru realizarea la termen a planului de investiții.Pe baza dezbaterilor, a propunerilor participantelor și a recomandărilor făcute de conducătorii de partid prezenți la, lucrări, plenarele comitetelor regionale au a- doptat planuri de măsuri menite să asigure realizarea integrală a sarcinilor de producție pe acest an și crearea tuturor condițiilor pentru înfăptuirea planului cincinal. Subliniind realismul prevederilor cincinalului, caracterul lor mobilizator, participanții la plenare au exprimat hotărîrea oamenilor muncii din regiunile respective de a îndeplini exemplar aceste sarcini, în condiții de înaltă eficiență economică.

LA PITEȘTI

Complex 
de epurare 

a apelor 
reziduale

Pe malul Argeșului. în apropiere de orașul Pitești, a început sli funcționeze un modern complex de epurare a apelor reziduale provenite din diverse procese de producție. Noua statie face parte din complexul măsurilor întreprinse în ultimii ani pentru continua îmbunătățire a calității apelor rîului Argeș. Apele rezultate din zona industrială Găvana sînt aduse printr-un canal colector, prin intermediul unei stații de pompare, dotată cu utilaje de mare capacitate. Nămolul rezultat din curățirea apelor este pompat în bazine din beton armat, unde are loc un proces de fermentare prin încălzire. Gazele rezultate din această fermentare sînt captate și utilizate la centrala termică a complexului de epurare, iar nămolul este debitat pe platforma de uscare și trimis unităților agricole socialiste care îl folosesc ca îngrășămînt.(Agerpres)
uniunea raională a cooperativelor agricole a organizat o consfătuire cu cadrele tehnice și de conducere din cooperative. Cu acest prilej, pe baza experienței acumulate, ■s-au adus o serie de îmbunătățiri sistemului de retribuire aplicat. Astfel, pentru a se obține la tineretul taurin o creștere în greutate uniformă și pe întregul lot, retribuirea suplimentară se aplică proporțional cu numărul de animale care au depășit sporul în greutate prevăzut. Se calculează ce procent din efectiv a depășit greutatea. Plata sumelor se face în luna cînd efectivele au trecut la alte categorii de vîrstă și este condiționată de încadrarea în consumul planificat de furaje. în toate cazurile, de retribuirea suplimentară beneficiază numai a- cei îngrijitori care au lucrat tot timpul anului cu efectivul de animale încredințat. Se asigură astfel stabilitatea ■ îngrijitorilor și întărirea răspunderii personale. La producția de lînă retribuirea este condiționată nu numai de depășirile cantitative, ci și de îndeplinirea și depășirea planului valoric, pentru a-i cointeresa pe ciobani și în obținerea unor produse de calitate și cu randament mare la spălare.După apariția recomandărilor Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole privind aplicarea retribuirii suplimentare, s-au organizat ședințe de pregătire separat cu președinții cooperativelor agricole, brigadierii și contabili. De a- semenea, s-au organizat consfătuiri și schimburi de experiență la nivel raional, cu toți brigadierii și vicepreședinții care se ocupă de zootehnie. Cu acest prilej au fost puse la punct probleme privind organizarea pă- șunatului, intensificarea întrecerii socialiste și u- niformizarea evidenței, în acest scop, s-au introdus graficele de urmărire a producției pe fiecare îngrijitor, în raport cu planurile zilnice, lunare și anuale.Efectele pozitive ale a- plicării retribuirii suplimentare s-au concretizat în respectarea cu strictețe a programului de grajd, furajarea diferențiată a animalelor în funcție de capacitatea de producție a fiecăruia, valorificarea superioară a nutrețurilor grosiere prin tocarea și amestecarea lor cu melasă și uree.Producția de lapte de vacă obținută în primele șase luni ale anului a fost superioară sarcinilor de plan și perioadei corespunzătoare a anului trecut. Cele mai mari producții s-au realizat în cooperativele agricole Merghindeal, Stejerișul, Cincu și Nocrich. Totodată, a fost realizat și depășit planul de reproducție la bovine și porcine.Pentru a generaliza rezultatele bune obținute în raionul Agnita, uniunea regională a cooperativelor agricole, la indicația comitetului regional de partid, a organizat schimburi de experiență și cu alte raioane • Sibiu, Mediaș, Făgăraș. Aceasta constituie un mijloc important pentru sporirea producției zootehnice.

Ing. C. ILIESCU
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studiului aplicativ
in invățămintul superior

Prof. univ. dr. docent
Victor MERCEA

teoretice, nu poa- moment al proce- în timpul căruia „vede" fenomene-
al

Asimilarea cunoștințelor noi, mai ales în domeniul științelor naturii sau al tehnicii, nu este azi de conceput fără un temeinic studiu aplicativ. O pregătire a studenților numai cu ..creta pe tablă", oricît de bine ar fi organizate prelegerile te înlocui acel sului instructiv cel care învațăle în toată complexitatea lor. discerne esențialul de faptele întîm- plătoare.Tnvățămîntul nostru superior a înregistrat progrese incontestabile în asigurarea unei ponderi cît mai corespunzătoare a studiului aplicativ în ansamblul procesului de pregătire a viitorilor specialiști. Laboratoarele pentru student? — din ce în ce mai bine și mai modern înzestrate — permit acestora să ia contact direct cu noile fenomene descoperite de știință. cu metodele de a le investiga. De asemenea, se acordă o importanță sporită activității practice pronriu-zise, de atelier, de practică în uzine sau în laboratoare direct legate de procesele de producție. Se răspîndește obiceiul ca în în ce leagă plomă practic sau experimental, aducînd uneori chiar o contribuție științifică sau tehnică originală. Totuși. față de nevoile de cunoștințe concrete care sînt necesare ținui absolvent al școlii superioare atunci cînd pășește în viață, ceea ce primește uneori în facultate mi se pare încă insuficient. Dintr-o destul de îndelungată experiență în munca de cercetare de laborator știu că se întîmplă să treacă chiar și un an pînă ce un tînăr sau altul se adaptează noilor condiții de activitate, și munca lui devine cu adevărat, productivă.Desigur, problema e complexă și greutățile pe care le întîmpi- nă absolventul unei instituții de învățămînt. superior cînd își o- cupă locul în viață sînt oarecum inerente. După părerea mea însă perioada de acomodare ar putea fi anilor de s-ar crea tact mai care îi va întîmpina după încheierea studiilor superioare. Consider că un prim pas care ar trebui făcut în acest scop este a- nalizarea ponderii studiului aplicativ în diferite instituții de în- vătămînt superior. Un asemenea studiu ar conduce, cred, la nevoia unor retușuri în planurile și programele de învățămînt. mai precis la acordarea unui număr sporit de ore lecțiilor c.u caracter aplicativ. Mi se pare însă că o asemenea măsură nu ar avea rodul scontat dacă lecțiile amintite s-ar adău-

ga în plus la ■ programul actual studenților. Ele și-ar putea găsi loc prin cedarea unei părți din orele rezervate prelegerilor cu o problematică ce poate fi însușită prin lectura cursurilor. Am făcut această precizare nu întîmplător. Cred că o dată cu studierea ponderii studiului aplicativ în învă- (ămîntul superior trebuie evaluat și timpul de care dispun studenții anumitor facultăți pentru studiul în biblioteci și laboratoare, deoarece, după cît se pare, o aglomerare de prelegeri și seminarii îi împiedică din cînd în cînd să se aplece mai îndelung asupra tratatelor. lucrărilor sau revistelor de specialitate, să efectueze experien-
PUNCTE DE VEDERE

a Institutului de fizică atomică, numeroși studenti au fost atrași în munca colectivelor de cercetare în așa fel îneît lucrările lor de diplomă erau efectuate chiar în laboratoarele institutului. Aceste lucrări făceau parte din planul de cercetare al institutului. Rezultatele bune obținute arată că. și în condițiile actuale de buget de timp, această formă de pregătire practică este posibilă și avantajoasă atît pentru studenți cît și pentru cercetători. Condiția succesului rezidă însă în înțelegerea de către student că de la el se așteaptă rezultate concrete, că are o răspundere precisă, chiar dacă ceea ce este pus să lucreze reprezintă doar aspecte mai secundare ale muncii colectivului căruia i s-a atașat.Activitatea practică a studenților este legată direct de c.ondiți- • ile materiale disponibile (nu refer aici rele denții timpul Pentru

întrebări

ca Hegel sau, la noi, T. 
Vianu — și încearcă să dea 
un răspuns nuanțat. Fireș
te, problema nu poale fi 
expediată înlr-un sfudiu de 
revista și, cu alîl mai pu
țin, înfr-un articol de ziar.

C.red, însă, că ar fi rod
nic ca, fără a da o solu|ie 
cu pretenfii definitive, să 
încercăm să vedem cum 
trebuie pusă problema pro
gresului în arlă, șliul fiind 
că, o formulare corectă a 
unei întrebări înseamnă 6n 
mare pas înainte pe calea 
găsirii răspunsului.

Cărei nevoi umane îi răs
punde arta ? Asta ar trebui,

mană distinctă, pe măsură 
ce a izbutit să aducă oa- 

o mai mare capa- 
a sesiza ceea ce 
profund în ei, 
constituie 

ale esenfei

■menilor 
citate de 
este mai 
ceea ce 
inefabile 
mane.

Marx a arătat că

datele 
lor u-

plamă-

„cantifă|ii de dezordine” 
se numește descreșterea 
„entropiei”. Să-mi fie în
găduit să folosesc terme
nul în domeniul de care ne 
ocupăm acum. De-a-lungul 
istoriei, entropia conștiinței 
umane scade treptat, se re
alizează mereu mai multă 
„organicilale”, o „ordine" 
interioară mereu mai mare 
a esenfei umane. Dar a- 
ceastă descreștere a entro
piei se înfăptuiește nu prin 
sărăcirea/ nu prin exclude
rea, nu prin renunțarea la 
ceea ce istoria a adus me
reu întru îmbogățirea esen
ței umane.

ultimii ani de studiu din ce mai multi studenți să-și a- subiectele lucrărilor de di- din domenii cu caracter

redusă dacă în timpul facultate studenților li posibilitatea unui con- strîns cu noua realitate

țe în laborator, cu alte cuvinte, sS depună o muncă individuală susținută ;— condiție hotărîtoa- re a temeinicei pregătiri a viitorului specialist. După părerea mea, bugetul de timp necorespunzător al unor studenti. determinat de un program foarte încărcat de cursuri predate mai ales teoretic, se datorește și unor carențe ale normării muncii cadrelor didactice care nu are în vedere că pregătirea tineretului studios se realizează nu numai de la catedră.Există, firește, numeroase căi pentru perfecționarea pregătirii practice a studenților. Un pas important în această direcție cred că ar putea fi realizat prin introducerea. în ultimii ani de studii, a unei activități practice mai susținute, de preferință legată de pregătirea lucrării de absolvire a facultății. Pentru aceasta ar fi în primul rînd necesar ca în ultimii doi ani de studii, studenții să dispună de mai mult timp, pe care să-l poată dedica în parte și unor lucrări de laborator, sub îndrumarea științifică a cadrelor didactice.Cred că sînt încă foarte puțin folosite în scopul pe care-1 discutăm și posibilitățile pe. care le o- feră institutele noastre de cercetări. Anumiți studenți ar putea parte dintr-un colectiv de cetare, trecînd pele teoretice unei astfel de unde acest sistem pe scară largă, se observă o maturitate deosebită în pregătirea practică a absolvenților. Tn același timp și activitatea de cercetare a cadrelor universitare primește un ajutor substantial- De mai mulți ani, la secția din Cluj'

face cer- eta- ale Acoloprin toate și practice munci- .este aplicat observă

„Ansamblul Opereia repurtatun frumos succes"
Zilele acestea s-a întors în 

Capitală colectivul Teatrului de 
Operă și Balet care a prezentai, în 
cadrul recentului Festival a) Ate
nei spectacole primite cu căldură 
de public și critică La sosirea pe 
aeroportul Băneasc mesagerii ar
tei interpretative românești au tost 
salutați de numeroși oameni
cultură si. artă lean Rînzescu. re
gizorul operei ..Oedip" Elena Cer
ne’ interpretă în ooera „Cedin' 
si Ileana Iliescu, solistă a baletu
lui .Lacul lebedelor", ne-au făcut 
sciiTte declarații :

de

JEAN RÎNZESCU: Ca regizor 
al spectacolului ..Oedip". pot să 
spun că ansamblul a fost In îriol- 
țime în.acest turneu. Calitatea 
artistică. sobrietatea. disciplinai 
ne-au permis să scoatem în relief ce 
e mai frumos. mai plin cin elan din 
posibilitățile noastre Spectacolul 
,.(~)edip“ ne scena ateniană a fost 
o încercare foarte prea pentru noi. 
deoarece l-am prezentat intr-im 
loc unde vestitul, mit gulie trăieș
te profund în conștiința si în ini
mile tuturor
hlul Operei noastre a 
frumos sitCces. 
primind//-ne foarte 
multă căldură

cartea de onoare a baletului nos
tru.. Măgulitoarele aprecieri 
criticii au comparat succesul nos- 
t.ru cu acela repurtat de cunoscu
tele tni.pe de 'balet din Leningrad 
și Londra. Publicul spectator ne-a 
primit qu multă căldură. Specta
colele au fbst susținute în teatrul 
Herodus Atticus, la poalele coli
nei Acropole. î.ntr-un minunat ca
dru natural. La sfîrșitul reprezen
tațiilor. aplauzele au adus de ne
numărate ori la rampă pe regizor, 
dirijor și artiști..

ale

mă din laboratoa- pe care stu- dispoziție în de practică), laboratoarele universitare cu utilaje se fac eforturi serioase, se investesc sume importante. Cred că această a'cțiurte trebuie dezvoltată cu consecventă și condusă cu multă chibzuință. E adevărat că unele apa-, rate sini costisitoare, dar de obicei ele sînt utile unui număr mare de discipline și deschid adevărate cîmpuri noi de activitate practică. O coordonare a intereselor de a- cest gen pe o universitate întreagă sau chiar pe un centru universitar ar arăta că, cu cîteva instalații moderne, activitatea practică a unui mare număr de .stu- denți ar putea fi radical îmbunătățită, iar după absolvirea facultății ei ar putea să facă mai bine față sarcinilor concrete, care le ridică activitatea economică.

la cele uzinele au lasaule stagiului a echipa cu serioase, se

Este oare abstracționis
mul contemporan situat 
undeva mai sus, pe dru
mul progresiv al arfelor 
plastice, decît pictura fla
manda sau statuara renaș
terii italiene ? Este oare li
rica lui Sainf-John Perse 
situata mai sus în dezvol
tarea progresiva a poeziei 
decîi sonetele lui Shake
speare ? Este cumva mu
zica serială deasupra „Pa
timilor după Matei' a lui 
Johann Sebastian Bach ? 
Cine esfe mai „înaintat" în 
artă : Luchian sau Țucu- 
lescu, Arghezi sau Emines- 
cu ?

Asemenea
auzite nu rareori — mi se 
par defectuos puse. Ele a- 
par, totuși, cu oarecare le
gitimitate, pentru că în țoa
le domeniile activităfii și 
creafiei umane ne între
bam mereu : sîntem oare 
In progres fajq, de trecut ? 
In vreme însă ce în pri
virea orinduirii sociale sau 
a realizărilor tehnice răs
punsul e mai ușor de dat, 
pentru că criteriile de a- 
preciere sînt mai 
stabilit, în artă, 
mai complicată, 
rile serioase cu 
greu de găsit.

Intr-adevăr, o 
este indiscutabil 
ră coasei 
cultura mecanizată a seco
lului nostru este, fără în
doială, în progres fafă de 
agricultura secolelor trecu
te. Mai încape discufie că 
o centrală electrică auto
matizată este mult mai sus 
situată pe drumul progre
sului tehnic, decif, să zi
cem, o moară de vînt'î Și 
cine ar pulea nega că me
canica cuantică se află pe 
o treaptă mai înaltă a pro
gresului știinfific decif me
canica newtoniană ? Lenin 
ne-a indicai un drum rod
nic, atunci cînd a vorbit 
despre criteriul productivi
tății muncii, ca dătător de 
seamă penlru progresul o- 
rînduirilor sociale.

Dar, în arfă, lucrurile sînf 
mult mai complicate. într-un 
număr recent al Revistei de 
filozofie, doi cercetători ti
neri, Ion Pascadi și M. Ciur- 
dariu, discută problema 
progresului în artă, cu re
feriri la pozițiile luate de 
teoreticieni de prestigiu —

lesne de 
situajia e 
răspunsu- 
mult mai

combină 
superioa- 

sau secerei, agri- 
mecanizafă a
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Cum putem înțelege
noțiunea

de progres în artă ?
cred, să ne întrebăm mai 
întîi, penlru a continua a- 
poi să cercetăm, în ce mă
sură, fiind din ce în ce mai 
adecvate acestei nevoi, re
alizările artistice se află sau 
nu pe drumul progresului. 
Cunoașterea științifică răs
punde nevoii de a acjiona 
eficient 
Progresul 
zullă 
deci, 
de 
ciențe. 
sociale va 
funcție de capacitatea, 
reu crescindă, oferită oa
menilor de a acționa con
știent asupra relațiilor 
tre ei.

Dar, oamenii resimt 
voia intensă de a se 
noaște pe ei înșiși, în zone 
care trec dincolo de ne
voile lor practice nemijlo
cite. Dacă aria a apărut.— 
cum știm astăzi — în pro
cesul muncii sociale, ea s-a 
diferențiat ca activitate u-

asupra realității, 
tehnic care re

de aici va fi,
apreciat în funefie 

creșterea acestei efi- 
Progresul științelor 

fi apreciat în 
, me-

din.

ne- 
cu-

t
5K
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Rechizitele școlare au început să fie căulale 
(La o unilate a librăriei „Eminescu" din Ca- 

pitală)TELE
Chi-

Emisiune pentru copil și ti
nerelul școlar.
Telejurnalul de noapte.
Galeria instrumentelor; 
tara și... rudele ei.
Cel de-al Ili-Jea festival al 
cîntecului dansului și portu
lui popular. Selectium din 
spectacolul Ansamblului regi
uni' Crișa'na. Transmisiune 
de la Teatrul de vara He
răstrău.

20,00 — Săplăniina.
21.00 — Avanpremiera.
21.15
21.25
21.55
22.15

— Preludiu „Maniaia-19(i6".
— Teleglob.
— Muzică ușoară... pe 18 mm.
— Soliști de operă și balet din 

Republica Populară Bulgaria
— Telelurnalul de noapte.
— Buletinul meteorologic.
— Închiderea emisiunii.

Prof. univ.
Marcel BREAZU

direa, dezvoltarea și com
plexitatea mereu crescîndă 
a esenfei umane s-a reali
zai prin îmbogățirea mereu 
mai mare a relațiilor mul
tiple dintre oameni, în ca
drul viejii sociale. însăși 
acuitatea simțurilor umane, 
capabile să sesizeze lumea 
din ce în ce mai nuan)af, 
s-a dezvoltai ca un produs 
al „întregii istorii univer
sale'. Conștiința umană — 
în sensul cel mai larg al 
cuvîniului, adică senzoria- 
litatea, afectivitatea, voinfa 
și inteligenta omului — s-a 
edificat treptat în cursul mi
leniilor prinfr-un proces de 
organizare continuă, de di
minuare neîncetată a hao
sului de elemente care re
prezentau oglindirea lumii 
de către om. In limbaj fi
zica!, această micșorare a

De-a lungul istoriei, ar
tistul, ca om cu înzestrare 
deosebită, a făurii alte u- 
nelte decît cele datorate 
progresului științelor, „unel
te" capabile de a comu
nica lot mai pregnanl ceea 
ce nu se putea transmite, 
din străfundurile vieții. su
fletești, prin limbajul rigu
ros al științei. Emoția în fața 
lumii pe care o descoperea 
treptat, eforturile și năzuin
țele, înfrîngerile și izbîn- 
zile, durerile și bucuriile 
de mare complexitate Is
cate de țoală această fră- 
mîntare intensă, 
dica mereu 
dincolo de 
a pășit din 
că în cea 
— întreg 
caută omul 
tisfică, Fiecare epocă isto
rică și-a găsit talentele și 
geniile care au știut să-și 
organizeze, în limbajele 
specifice ale artelor, expre
sia acestui clocot. în mă-

care îl ri
mai sus pe om, 
pragul pe ca>e 
lumea biologi- 

socialS, umană, 
acest clocot îl 
în creajia ar-

sura în care operele res
pective făceau sesizabilă 
esenja umană a vremii, ar
ta a fost mereu „la țintă” 
cum spunea Goethe, cu o 
formulare fericită, mereu 
cilala.

Homer și Phidias, Rafael 
și Vivaldi, Balzac și Tolstoi, 
Wagner și Van Gogh, Sa- 
doveanu si; Enescu au a- 
fins „finfa" respectivă. A 
vorbi în acest sens desp-e 
deoășirea lor de către ar
tiștii contemporani, situați 
cumva mai sus pe scara 
progresului artei, esle un 
non-sens.

Pe de altă parte, însă, 
putem să ne întrebăm : 
pentru a fi „la jinfă1’ în e- 
poca noastră, pentru a co
respunde progresului con
tinuu al esenței umane, un 
curent artistic contemporan 
sau altul, o operă sau alta, 
se află oare, pe linia a- 
cesfui progres istoric ? Nu 
cumva preconizarea (și re
alizarea) unei creații artis
tice în care se dă frîu li
ber dezorganizării inferi
oare (adică, în termenii fo- 
losifi mai înainfe, „creșterii 
entropiei"), nu cumva, ple
doaria împotriva 
zîjîei" artistice, 
„spontaneitatea" 
fă (anarhică, aș zice eu), 
constituie o abatere din 
calea progresului general 
al conștiinței umane? Tof 
așa, nu cumva sărăcirea 
preocupărilor artistului, ca'e 
neglijează misiunea lui, ca 
în epocă, să fie „la țintă”, 
exprimînd cu mijloacele lui 
imensa complexitate a e- 
senfei umane contempora
ne, — nu cumva această să
răcire („indigenfa ariei ab- • 
sfracle’ după expresia lui '> 
Jean Cassou) este jn. răs- ' 
păr cu progresul general 
al omenirii ? Și, mai dapar- 

nu tocmai acea 
folosind cuceri- 

ice" . ale . meșteșu
gului artistic modern, expri
mă amploarea și adîncimea 
esenței omului zilelor noas
tre, oare nu literatura, plas
tica, muzica care — cum 
spune Faulkner — să vor
bească puternic despre om, 
este tocmai arta care se 
află pe drumul larg al pro
gresului ?

Propun să reflectăm în
delung la răspunsurile a- 
decvate.

„compo- 
pentru 

desăvîrși-

Din activitatea secției de artă universală a Muzeului

de Artă al Republicii Socialiste Romaniaîn conceptul modern al muzeului. munca științifică este cuprinsă ca o coordonată esențială a ac- . tivității acestuia. Muzeele de artă, ea și muzeele de știință, se înscriu în mod legitim alături de celelalte foruri științifice, avînd aportul lor propriu și, într-o anumită măsură, specific, la dezvoltarea științei în țara noastră, respectiv a istoriei artei, naționale sau universale. A- ceastă legii imitate nu este numai de ordin teoretic, ci este întărită zi de zi de practica și de rezultatele activității științifice a muzeelor din tara noastră. Faptul este pe deplin valabil si pentru Muzeul de artă al Republicii Socialiste România și, în particular, pentru secția sa de artă universală. Colectivul secției, restrîns. dar alcătuit din cadre tinere de specialiști. entuziaști și cu o bună pregătire profesională, ră o rodnică activitate de cetare științifică. Moștenind patrimoniu artistic valoros, continuă să se îmbogățească 'parcurs prin noi achiziții.colectiv este preocupat de valorificarea muzeală ență a operelor de artă : expoziția permanentă a universale și în depozite.în ultimii ani munca de identificare a paternității sau cel puțin a apartenenței la una sau alta din școlile naționale a operelor — cu preponderentă a picturilor — exis-

desfăsoa- cer- un care pe acestcu .maximă efici- aflate în Galeriei
22.30
22,40
22.45

Ando MARINESCU

spectatorilor Ansam- . 
repurtat un . 

publicul atenian 
frumos și cu ;

Din punctul \ 
al inl.enpre- ■

ELENA CERNEI:
-nostru de vedere.
ților am avut mari emoții cu 
spectacolul „Oedip" deoarece urma 
să-l înfătisă.m la. Atena, patria lui. 
So focle. cel care a dat î.ntîia oară, 
viată scenică acestei nepieritoare 
legende Din cite ne-am dat. seama, 
spectatorii au fost adine impresio
nați șf ne-au aplaudat cu entu
ziasm. Avem satisfacția de a fi 
transmis și publicului grec mesajul 
profund umanist al muzicii genia
lului Fmescu.

ILEANA ILIESCU: Consider că 
succesul repurtat de balerinii ro
mani la Atena poate fi înscris in

I
I
I
I
I 
î
I
I
I

CLEOPATRA (ambele serii — cinemascop) : Pa
tria - 9-. 12,45; 16,45; 20.30, București - 8.30: 12; 
16: 19,45, Stadionul Dinamo — 20.30,
• JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Republica —
8.45; 11.15: 13.45; 16,15: 18,45: 21.15 (completare 
Carnet de schiței. Sala Palatului (seria 1695) —
19.30
• CtINELE 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, qrâdină — 
20 15 fia toate completare Navigatori care dispar —■ 
cinemascop). GrîvitO — 9: 11,15; 13,45; 16, 18,30: 21 
(completare Crimea), Modern — 9: 11,15: 13,30: 16: 
18.30: 21.30. Arenele Libertăți) — 20.15 (la ambele 
completare Impresii nocturnei
A 5 000 000 DE MARTORI: Capitol — 9; 11,15:
13.30: 16: 18,30:’21. qrâdină — 20.30 (Ia 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: Victoria — 9; 11,15: 
13,30; 15,45: 18,15; 20,45, grădina Proqresul — 20 
(la ambele completare Simfonie în alb — cinema
scop). Rahova — 15,30: 18. qrâdină - 20,45 
ambele completare Consfătuirea lucrătorilor 
industria constructoare de mașini).
• COPLAN TȘI ASUMĂ RISCUL : Central -
11: 
zesti

(la 
din

8,45;
13.30: 16: 18.30; 21 (completare Tinerețe), Bn- 
- 15,30; 18; grădină - 20.15. Arta — 11,15;

13.30: 16: 18.30: 21. grădină 20,30.
• HAI, FRANȚA 1 : Union 15,15; 18 (completare

Vizita conducătorilor de partid și de stal Io regiu
nea Oltenia).
• EDES ANA : Union — 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
• MONEDA ANTICĂ: Doina - 11.30; 13,45; 16; 
18.1.5: 20.45 (completare Stăvilirea torenților).
• CELE DOUĂ ORFELINE: Ciulești — 15,30; 18,15; 
20,45 (completare O zi din viata lui Tică), Aurora
— 9; 11,15: 13.30: 16: 18,30: 21. grădină — 20,30 
(lâ ambele completare Orizont științific ni. 3), Vol
ga — 9; 11,45: 15.15: 18: 20,45 (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stal în regiunea Ar- 
geșl.
• INSULA SCLAVILOR — ORIZONT ȘTIINȚIFIC
NR. 4 - UN NASTURE BORODINO — KOPRIV- 
ȘCIȚA — PICĂTURA : Timpuri Noi — 9—21 în
continuare.
• COLIBA UNCHIULUI TOM
roviar
8:
•
ca
•
nuare. 16: 18,30: 20.45 (completare Știință și tehni
că nr. 13).
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Glo
ria — 9: 11.15; 14: 16: 18,45; 21.15, Patinoarul „23 
August" - 20.15.
• FANTOMAS — cinemascop : înfrățirea între po
poare — 14: 16; 18,15; 20,30 (completare Laptele).
• INSPECTORUL : Crînqași - 15.30: 18; 20,45.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Bucegi
— 9,30: 12; 16: 18,30; 21 (completare Collegium Ma- 
ius al Universității 
13.30: 16.15: 18,30;
lowieska).
• DRAGOSTEA ȘI
gradină — 20,30 (la ambele completare Sandi, să 
asculți pe mămica I).

cinemascop : Fe- 
9: 12.15: 15,15: 18,15; 21.15, Excelsior — 

11-, 14: 17: 20. Flamura' - 9; 12: 15: 18; 21.
STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemate- 
- 10: 12: 14: 16: 18.30: 21.
MllNE, MEXICUL I : Dacia — 9—13,30 în conti-

iagellone), Tomis — 9: 11,15;
20,45 (completare Pădurea Bia-

MODA : Unirea — 15,30; 18,

« DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Flacăra 
15.30: 18: 20 45 (completare Știintă și lelinică nr. 14).
• SERBĂRILE GALANTE: Vitan - 15.30, 18.(com
pletare Partidului slavă I), grădină — 20.30.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE - cinemascop : 
Miorița — 8.30: II: 13,30; 16: 18,30: 21 (comple
tare Apartamentul, grădina Mosiloiț — 20.15, Cos
mos - 1530; 18: 20,45.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTTLOR (ambele serii) — ci
nemascop : Munca — 10; 16: 19 (completare Șo- 
pîrle).
« ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" - 
mascop : Popular — 10,30; 15,30: 18; 20.45.
• PRIMA DEZILUZIE : Moșilor — 15.30: 18 | 
pletare Don Quijote).
• OPERAȚIUNEA „I" : Viitorul - 15,15: 18: 
(conwletare Vizita conducătorilor de partid și 
stal în regiunea Oltenia).
O FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Colentina - 15.30; 18, 
grădină — 20.30 (la ambele completare Mobila), 
Expoziția — 20.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Melodia - 
11: 13.30; 16: 18,30: 2! (complelore Stuf).
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Floreasca
11.15: 13,30: 16; 18.30; 21.
• HAIDUCII — cinemascop ; Progresul — 
18: 20,45 (completare Uvertura), grădina 
— 20.
« OMICRON: Lira — 15.30; 18. grădină — 20,30 
(la ambele completare Schite turingiene).
• FANFAN LA TULIPE : Drumul Sării - 11: 15.30; 
18; 20.30.
• PREA TÎRZIU : Ferentari — 15,30; 18; 20,45
(completare Autobiografie).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Cotro- 
ce'ni - 15.15; 18; 20,45,.Pacea — 15.30; 18; 20.30.
• RĂSCOALA — cinemascop : grădina Bucegi — 
20,15.
• AVENTURA : grădina „Progresul-Parc" — 20,30.

cine-

(com-

20.45 
de

8,30;

9;

15,30; 
Tomis

tente în patrimoniul muzeului, precum și a celor oferite spre achiziții, a devenit obiectivul principal al activității întregului colectiv. A- ceastă orientare s-a impus în practica muzeografică. determinată fiind nu numai de pasiunea pentru cercetarea științifică, adică pentru cunoașterea tainelor pe care aproape fiecare tablou le ascunde — uneori cu strășnicie — dar și de acele obiective majore care jalonează existența și dezvoltarea Galeriei universale și anume de obiectivele propagandei artistice, înfăptuite în muzeu atît prin ghidaj cît și prin publicațiile de popularizare si de specialitate.Dat fiind că sectorul de pic- și sculptură profilează în mai mare parte caracte- Galeriei, iar în cadrul lui realizat o seamă de identificări remarcabile, aș menționa cîteva dintre cele mai importante. Astfel. Ia începutul anului 1965, unul din tablourile din prima sală de artă franceză. „Tînără mamă". ..care figura ca o operă de Simon Youet. a trecut în una din sălile de artă italiană. în urma cercetărilor muzeografului specialist' Anatoliy Teodosiu. care, bazat și pe unele indicații bibliografice și pe sugestiile unor specialiști străini, a identificat-o în mod cert ca o lucrare a pictorului italian Orazio Lorni Gentileschi Același cercetător a identificat pictura „Fecioara cu Pruncul și Sf. loan Botezătorul copil", atribuită lui Parmigianino, ca fiind, o operă, a lui Ippolito Scarșella (1551 —1620). fapt, confirmat de cîțiva specialiști din străinătate..O identificare mai recentă se referă la. tabloul intitulat „Fetița cu pisica" care a figurat sub diferite atribuții, ultima fiind aceea a lui Ferdinand Bol, elev al lui Rembrandt. Cercetări asidue începute încă din anii trecuti în legătură cu operele din Galerie atribuite lui Ferdinand Bol au condus treptat la concluzia că „Fetița cu pisica" aparține penelului pictorului flamand Gortzius Geldorp 1616). Această identificare, și cea privind tabloul lui van Mol. „Coborîrea de pe au fost în mod strălucit confirmate de către Institutul neerlandez de istoria artei din Haga, care, prin- tr-o foarte recentă scrisoare, o dată cu alte opinii exprimate (din care unele confirmă sau sînt apropiate de cele ale noastre) atestă aceste paternități.Aceste confirmări subliniază seriozitatea cercetărilor întreprinse, la baza cărora stă principiul probității științifice. în virtutea căruia se verifică multilateral autenticitatea izvoarelor, justețea părerilor . emise de cercetători. O asemenea poziție este demonstrată și de identificările referitoare la „Coborîrea de pe cruce", dună Rogier van der Weyden, și „Portret de bărbat", a-

tura cea rul s-au

(1553— precum Pieter cruce",

tribuit înainte lui Vincenzo Catena, dar actualmente studiat ca o pictura flamandă de către muzeograful principal Carmen Răchițeanu. sau „Ecce Homo", inițial figurină ca o lucrare a lui Rogier van der Weyden, astăzi însă atribuită de Stela Russu. conservatorul Galeriei. școlii hispano-flamande (atribuție confirmată de același Instig tul din Haga. df Institutul „Diego Velasquez" Madrid) și Caterina", Rosso dei cesco Bezz: dar acum, pe baza corespondentei cu specialistul italian Longhi și a studiilor muzeografului Maria Tudor, considerată ca aparținînd lui Pellegrino Tibaldi.Munca de cercetare științifică în secția de artă universală a muzeului mai are și un alt aspect important : stabilirea de contacte științifice cu savanți și cercetători de prestigiu din străinătate. Aceste contacte se realizează atit orin corespondentă cît și prin discuțiile vii prilejuite de vizitele la Galeria universală a numeroase personalități știiptîfice de peste hotare. Numai în ultimul an și jumătate si numai în legătură cu problemele picturii europene, secția a întreținut o amplă corespondență cu : catedra de istoria artei a Universității Princeton din S.U.A., Galeria de arfă din Bologna. Galeria de artă din Dresda. Departamentul artei occidentale al Muzeului Ashmolean din Oxford. Centrul Național de cercetări „Primitivii flamanzi" din Bruxelles. Institutul de istoria artei al Universității din Padova. Muzeul Prado și-Institutul „Diego Velasquez" din Madrid ș. a.Tot în aceeași perioadă secția a fost , vizitată de personalități marcante. ca prof. Orest.e Ferrari de la Universitatea din Neapole. prof. Iacopo Recupera din Roma. Sir Philipp Hendy. directorul Galeriei Naționale din'Londra, și prof. Louis Hautecoeur, membru al Institutului Franței. Fiecare din aceste vizite a constituit prilejul unor valoroase schimburi de păreri și satisfacția confirmării multor puncte de vedere elaborate în cursul studiilor.Dar importanta acestor vizite nu se rezumă la contactele științifice : ele au adăugat în cartea de aur a muzeului elogiile cuvenite pentru patrimoniul valoros și. mai ales, pentru înaltul nivel muzeografic de prezentare a acestuia. Sînt opinii care, laolaltă cu multe altele -aparținînd unor personalități de înaltă considerație ce au vizitat Galeria universală, contribuie la ridicarea prestigiului primului muzeu de artă al tării la nivelul unor muzee de artă de renume din Europa. Este și aceasta exnresis condițiilor remarcabile de care se bucură muzeografia românească și pe

. de institutul „Diego și Muzeul Prado din „Sfînta Familie cu Sf- atribuită pe rînd lui Rossi. Giovanni Fran- și -Jacopino del Conte,

care Ie-a făurit statul nostru.
Cristian BENEDICT
șeful secției de artă universală 
a Muzeului de Artă
al Republicii Socialiste România

t.ru
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Vizitele delegației Partidului
Comunist din Danemarca

CUM E VREMEA
TELEGRAME EXTERNE

Delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de tovarășul Knud Jespersen, președintele partidului, care, la invitația Comitetului Central a) Partidului Comunist Român, se află în țara noastră, a vizitat miercuri Muzeul Doftana. Apoi, delegația a sosit în regiunea Brașov, unde a fost în- tirapinată de tovarășii loan Voina, membru supleant al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului re-

gjonal Brașov al P.C.R., și Nicolae Gavrilescu, secretar al comitetului regional de partid.In cursul zilei de joi. oaspeții danezi au vizitat Uzinele „Tractorul" din Brașov, cooperativa agricolă de producție Codlea, serele gospodăriei agricole de stat din. Codlea și centrul turistic Poiana Brașov. (Agerpres)
Cronica zilei

Joi dimineața a plecat la Abidjan o delegație guvernamentală de Mircea Ocheană, am- extraordinar și plenipo- în Ministerul Afacerilor pentru a participa, Ia in-condusă basador tențiar Externe, vitația guvernului Republicii Coasta de Fildeș, la festivitățile prilejuite de cea de-a Vl-a aniversare a proclamării independenței acestei țări.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost, condusă de Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior.

în cadrul schimburilor de vizite dintre orașele înfrățite, la Constanța a sosit .joi seara o delegație a orașului francez Boulogne sur Mer, condusă de dl. Henri Hanne- guelle, primarul orașului.La aeroport, oaspeții francezi au fost. întîmpinați de Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța, și de alți membri ai comitetului executiv. în timpul șederii în țara noastră oaspeții vor vizita orașul Constanța și stațiunile de pe litoral.

Ieri în țarăi Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab, cu ușoare intensi
ficări tn vestul tării si pe litoral, din 
sud. Temperatura aerului a înregistrat, 
la ora 14, valori cuprinse între 23 
grade la Turda și 32 grade la Călă
rași și Adamclisi, în București: Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă cu 
cerul senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 august. în tară : Vremea va fi 
în general călduroasă, dar ușor insta
bilă. Cerul va fi variabil, tnnorări 
mai accentuate se vor produce irî 
Oltenia, Banat, Ardeal si nordul Mol
dovei, unde vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electri
ce. In rest, averse izolate. Vînt potri
vit din sectoral vestic, cu intensifi
cări trecătoare. Temperatura în scă
dere ușoară către sfîrșitul intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 grade, iar maximele între 25 si 
35 grade. în București și pe litoral : 
Vremea va fi în qeneral călduroasă, 
cu. cer variabil. Înnoraii trecătoare se 
vor produce în cursul după-amiezelor, 
cind cerul devine favorabil averselor 
de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

Convorbirea lui Jănos Kâdâr
cu un ziarist american

(Agerpres)

I

decît

sînt 
I. C.

POLO

FINALELE JUNIORILOR
La Ștrandul tineretului din Capitala 

continuă desfășurarea turneului final al 
campionatului republican de juniori la 
polo. în cadrul etapei de ieri (a fV-a) 
s-au intîlnit două dintre principalele as
pirante la titlu, echipele Steaua și 
Ș.S.E. 2. La capătul unei dispute echili
brate si spectaculoase, tinerii steliști 
Si-au adjudecat o prețioasă victorie cil 
scorul de 5—3. Totalizînd acum 6 puncte,

egali-
cu un

ei ocupă locul I în clasament, la 
tate cu Ș.S.E. 2 și Dinamo, dar 
golaveraj mai bun. Alte rezultate : Di
namo—I. C. Arad 5—2, Politehnica Cluj 
—Rapid Oradea 7—I.

Astăzi, începînd de Ia ora 17, 
programate următoarele meciuri : 
Arad—C.S.M. Cluj, Dinamo—Politehnica 
Cluj, Ș.S.E. 2—Ș.S.E. 1 și Rapid Ora
dea—Steaua.

(Foto : M. Cioc)

Disputarea celei de-a 8-a ediții a campionatului mondial de fot- i bal a stîrnit un imens interes în toată lumea. Reamintesc că finala a fost urmărită cu ajutorul televiziunii de către 400 000 000 de oameni — record în materie de a- sistență a oricărei competiții sportive. Socoteli mai recente arată că pe stadioanele din Anglia au luat loc in tribune aproape un milion și jumătate de plătitori, ceea ce demonstrează că cifra de afaceri a organizatorilor a atins nivelul maxim. Premiile căpătate de cîști- gători se ridică considerabile, ca bim de glorie.fotbalul a cîștigat milioane de noi aderenți, pentru că meciurile din Anglia au arătat incă o dală că sportul rege are frumuseți nebănuite. Un singur nour întunecă a- cest regal : divorțul lui Pele. „Perla neagră", așa cum am relatat la vreme, a declarat că nu va merge in Mexic. Cît îl cunoaștem, el se va (ine de cuvînt pentru că are toate motivele să fugă de brutalități. Scuzele ce au urmat ni se par eu totul gratuite. Spaima pe care acest jucător atît de înzestrat a exercitat-o asupra adversarilor săi a fost atit de mare, îneît s-a transformat in panică și panica în agresiune, din nefericire. S-a dovedit. îhsă, dacă mai era nevoie, că nu poți cîștiga singur pentru echipa ta nici măcar un meci decisiv, oricîț ai voi. în fotbal este nevoie dc ECHIPE, nu de OAMENI SINGURI, fie ei și genii ale balonului. Pele a fost înconjurat de către jucători de mîna a doua și. dacă-i exceptăm pe Garrincha și pe Djalma Santos, se poate spune că „regele" nu a fost ajutat de nimeni. Din rîndul foștilor campioni mondiali mai pot. fi menționați Bellini și Jairzinho. După jocurile făcute, noi credem că e- chipa aceasta merita mai mult și că, dacă ar fi avut mai mult noroc. ar fi putut obține chiar locul al treilea sau al patrulea. Dar cum fotbalul are regulile sale necruțătoare, să nu plîngem și să spunem despre morți numai bine...Clasamentul are în frunte echipa Angliei. cîștigătoare meritorie, chiar dacă lasă specialiștilor unele semne de întrebare. începutul jocurilor a arătat o crispare prelungită și. numai șansa sorților a ajutat destinului băieților lui Ramsey Tfichipuiți-vă pe insulari ju- cind, să spunem încă din primele meciuri, cu Portugalia și Ungaria sau cu Bulgaria și Brazilia. O să spuneți că pe prima a eliminat-o după un meci memorabil. Da. dar cind ? în momentul în care colegii lui Eusebio abia se măi regăseau după istovitoarea serie.Rindurile acestea nu au intenția dv nic. . .terminat compdfitia cu resurse fizice hotărîtoare. ceea ce prăsupune o pregătire superioară. Cu o gin- dire'simplă (nu simplistă), cu alegerea soluțiilor celor mai economi-

de Eugen BARBU

și ele la sume să nu mai vor- Sînt convins că

să șteargă din amintirea meritele unsprezecelui brita- Campionii de anul acesta au

ce în teren, cu un jucător extraordinar — Bobby Chariton — insularii au dominat în momentele decisive și au trecut peste doi adversari excelenți: Portugalia și R.F.G. Pesimiștii spun că în Mexic. Ramsey nu are prea multe șanse, dar noi credem că cel puțin acum sud- americanii au înțeles că fotbalul cu dantele nu se mai poartă. Sîntem convinși că pînă și Brazilia va renunța la jocul cu artificii și va trece la construirea solidă a unui unsprezece capabil să cîștige chiar în fața echipelor dure. Primele semne s-au văzut de pe acum : Argentina și Uruguay au gindit riguros și au practicat un fotbal nu lipsit de fantezie, dar bazat pe stfi- pînirea mingii.Vest-germanii. mai puțin cotați la începutul meciurilor din Anglia, arătau pe măsură ce se scurgea timpul că vor face zile grele celorlalți participanți. Și acest lucru a fost adevărat. Cel mai greji joc. în afară de finală, vest-germanii l-au susținut cu spune că au cîștigat după o acerbă. „Teamul" lui Schon strălucit prin ansamblu, ci marile sale personalități — grate totuși jocului de echipă — între care Beckenbauer șl Haller mi s-au părut cei mai buni, urmați de Overath, Schnelinger și Held.Portugalia, care dădea semne la un moment dat că e capabilă să furnizeze finala in compania Ungariei. a jucat strălucit în cea mai grea serie. Ea a arătat că posedă un moral excelent in dramaticul meci cu R.P.D. Coreeană, revelația campionatului, cînd condusă cu 3—-0 a remontat senzațional. Ca fotbal de spectacol, hotărît că băieții lui Otto Gloria merită toate laudelb. Din nefericire, sprezece t. .„șveițer" în care Pereira era steaua ei neagră și fatală. Marele Eusebio. care a umbrit o vreme gloria lui Pele, are in fată un viitor .strălucit. Kie ca apărători brutali să nu~l dezguste de frumusețea a- cest.ui joc atit de nobil Iîn sfîrșit. a patra clasată, echipa U.R.S.S. După un început dificil, echipa lui Iașin s-a pus pe picioare și a arătat că pierde greu. Din păcate, masivitatea ce se transforma cîteodată în joc greoi ne-a lăsat cu imaginea numai a unei e- chipe atletice, bună pentru jocuri de uzură, dar insuficient adaptată cerințelor unui fotbal modern.Un calificativ bun ar trebui să aibă și Ungaria. Dacă Rakosi ar fi egalat la vreme în meciul cu U.R.S.S.. altfel am fi. stat de vorbă astăzi, dar balonul de aceea e rotund 1 Vecinii noștri vin din urmă și vom mai auzi despre ei ISigur că neașteptații coreeni merită salutări fierbinți și felicitări multe, că Argentina poate fi menționată fără grijă, ca și Uruguayul. Dar despre echipa Italiei nu putem

U.R.S.S.. și se poate luptă nu a prin in le

acest un-a prezentai, o apărare

I 
I

spune nimic, cum nu putem’ cînd auzim Spania. Un Bulgaria și excelent cu absolut din
să ridicăm din umeri de Elveția, Chile și destin curios au avut Franța. Ultima a jucat Anglia, cînd a pierdut ghinion. Vinovatul principal în cazul ei este antrenorul. Ca și Villa- longa, Feola și Fabbri, Guerin și-a primit porția de reproșuri, deși se pare că are o soartă mai puțin brutală decît ceilalți.în concluzie, la acest campionat s-a dovedit, în general, falimentul betonului, al superapărărli, al concepției că întîi trebuie să te aperi și pe urmă să ataci. Evident că altceva este să pierzi la scoruri mici și altceva să încasezi goluri cu nemiluita, dar esențialul rămîne să marchezi, să-ți intreci adversarul I Acest lucru era să coste finala în cazul Angliei, care a fost egalată în momentul cind se apăra în loc să-.șl consolideze victoria.Tot ca apreciere generală, se poate spune că s-a jucat un fotbal curat, dur numai rareori. Ca spectacol deosebit s-au impus doar partidele Ungaria—Brazilia. Portugalia—Coreea de nord și Anglia— Portugalia. Finala a avut dramatism. tensiune, spuneti-i cum vreți, dar mi s-a părut depășită — ca nivel tehnic — de meciurile menționate mai sus. Jocul model din acest punct de vedere rămîne a- cela dintre Ungaria și Brazilia. Jucătorul turneului : Bobby Charlton.„World Cup" și-a arătat utilitatea și ideea lui Jules Rimet a ciș- tigat alți admiratori fideli. Să urăm ca sportivitatea cea mai deplină să însoțească viitoarele întreceri, pentru că de fapt fotbalul este totdeauna singurul cîștigător în asemenea competiții.

(Urinare din pag. I)

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Ziarul „Nepszabadsag" a publicai stenograma convorbirii care a avut loc între Jănos Kădăr, prim-secre- tar al C.C. al P.M.S.U., și corespondentul agenției americane ■ de presă U.P.I., Henry Shapiro. Răspunzînd întrebărilor puse de ziaristul american, J. Kădăr a abordat o serie de probleme actuale privind situația internă a Ungariei și politica internațională.Referindu-se la succesele obținute de R. P. Ungară în ultimul deceniu, vorbitorul a arătat că în 1965 producția industrială a țării a fost de două ori mai mare decît cea din urmă cu zece ani. în pofida dificultăților pe care le-a întîmpinat agricultura în unii ani, totuși în perioada 1961—1965 producția agricolă a fost cu 25 la sulă mai mare decît în 1951—1955. S-au îmbunătățit considerabil și condițiile de viață ale populației. în ultimii 10 ani salariul real al muncitorilor și funcționarilor a crescut cu 60 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii. — cu. 46 la sută, în domeniul științei, tehnicii, e- ducației, asistenței medicale, literaturii și creației artistice s-au obținut rezultate care au devenit cunoscute pe plan internațional.Răspunzînd la întrebarea corespondentului în legătură cu relațiile Ungariei cu țările socialiste și cu alte țări, J. Kădăr a subliniat că R. P. Ungară este legată de toate celelalte țări socialiste prin identitatea intereselor și scopurilor fundamentale. Baza relațiilor bune cu țările socialiste, pe care Ungaria se străduiește să le dezvolte în continuare, o constituie principiul a- vantajului reciproc și întrajutorarea de țiile Africa, minația colonială, declarat J. Kădăr — întreține relații economice reciproc avantajoase cu India, R.A.U., Algeria. S-au reglementat și se dezvoltă relațiile cu țările capitaliste din Occident și cu țările N.A.T.O. Vorbitorul și-a exprimat totodată regretul pentru faptul că pînă în prezent nu au fost reglementate relațiile dintre Ungaria și S.U.A.. în așa fel îneît această reglementare să corespundă . intereselor celor două popoare. Acest lucru, a explicat el, se datorește faptului că guvernul S.U.A. promovează o politică de discriminare față de- Ungaria și nu. respectă principiile și . normele unanim recunoscute ale relațiilor dintre state.în legătură cu problemele securității europene, vorbitorul a amintit că in prezent securitatea popoarelor din Europa este amenințată în primul rînd de faptul că S.U.A. au creat și mențin în scopuri agresive în numeroase țări din Europa baze militare, trupe,

tovărășească, asemenea, cu țările eliberate
Se dezvoltă, favorabil rela- din Asia și ele sub do-Ungaria — a

R. S. CEHOSLOVACĂ
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f Hotărîri în legătură
| cu folosirea in scopuri 
g pașnice a energiei atomicePRAGA 4 (Agerpres). — La Pra- ga a avut toc o ședință a guvernului R. S. Cehoslovace în problema folosirii pe scara tot mai mare a energiei nucleare. In. scopul sporirii treptate. încă în acest an. a ponderii energeticii nucleare în satisfacerea nevoilor de energie ale economiei naționale, guvernul a discutat măsurile în vederea încheierii lucrărilor de construcție a primei centrale atomoelectrice cehoslovace și a elaborat directivele în vederea pregătirii construcției celei dc a doua centrale de acest tip.Guvernul a hotărît totodată să transforme fosta comisie pentru energia atomică într-.un organ special de pe lîngă Comisia de stat pentru probleme tehnice.

i

un 
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productivitate, se realizează 
volum de lucrări de două 
mai mare decît cel care se ob
ținea la începutul anului, recu- 
perîndu-se râmifierea în urma 
înregistrată in primul trimestr-j.

De cîteva zile se lucrează și 
la turnarea pereelor din beton. 
La capătul canalului care de
bușează în Șiret lucrează echi
pele de betoniști conduse de 
fra(ii Nicolae și Gheorghe Asi- 
mionesei. Fiecare dintre cei doi 
șefi de echipă vorbește cu mîn- 
drie despre stăvilarele puse în 
calea apei la Pîngăra|i, Vaduri, 
Racova și despre noua albie de 
beton pe care i-au făurit-o Bis
triței. De menfionat un fapt : mai 
toate lucrările au fost executate 
într-uri timp record, iar în ac
tele de recepție au primit cali
ficativul de „foarte bine". Și aici 
au de executat un volum destul 
de mare de peree — 360 000

terminarea hidrocentralei 
II se încheie lucrările

mp, numai pe canale. Aceasta e- 
chivalează cu modernizarea unui 
drum lung de circa 60 km. în 
întrecerea pe care o desfășoară 
echipele conduse de cei doi 
frafi, participă și echipele de pe 
canalul de aducțiune. Toți con
structorii sînt hotărîfi să termi
ne lucrările de betonare cu cel 
puțin o lună de zile mai de
vreme.

Cu 
Bacău
pentru amenajarea hidroenerge
tică a văii Bistriței. Pentru con
structorii și montorii crescuți la 
„școala" Bicazului, acest sfîrșlf 
înseamnă și un nou început: 
undeva, pe Șiret, Lotru sau pe 
Olt, unde vor merge pentru a 
continua activitatea de înfăo- 
fuire a Directivelor Congresului 
al IX-lea al partidului cu pri
vire le valorificarea surselor 
energetice și la electrificarea 
tării.

avioane și nave de război cu bombe nucleare. Guvernul- S.U.A. ar trebui să renunțe la această politică a războiului rece și atunci problemele securității europene ar deveni mai ușor de rezolvat — a subliniat el. Referindu-se la Tratatul de la Varșovia, el a spus că R. P. Ungară este adepta lichidării blocurilor militare, însă, atît. timp cît există N.A.T.O., este nevoie de Tratatul de la Varșovia și de întărirea acestuia.în legătură cu situația din Vietnam, J. Kădăr a spus că S.U.A. duc un război de colonizare in Vietnamul de sud, iar împotriva R. D. Vietnam comit zilnic agresiuni armate, care contravin dreptului internațional. Daca S.U.A. doresc cu adevărat încetarea războiului, ele nu au altă alternativă decît să accepte cele patru puncte ale Republicii Democrate Vietnam și cele cinci puncte ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Răspunzînd la o întrebare cu privire la posibilitățile evitării unui al treilea război mondial, Jânos Kădăr a spus că situația internațională va fi liniștitoare numai dacă părțile interesate se vor așeza la masa tratativelor și vor căuta să soluționeze problemele, dînd dovadă că doresc sincer să ajungă la o înțelegere. Totodată, este necesară respectarea dreptului internațional, renunțarea la agresiune, respectarea suveranității țărilor. Pacea, a spus el în încheiere, este o problemă comur nă tuturor popoarelor și tuturor oamenilor și poate fi consolidată pe calea coexistenței pașnice a țărilor cu orinduiri sociale diferite.
r:

Intervenția delegatului român 
în Comitetul economic al ECOSOCGENEVA 4 (Agerpres). — în Comitetul economic al ECOSOC au luat sfîrșit discuțiile asupra activității în domeniul dezvoltării industriale. Din partea delegației române a luat cuvîntul Ion Desrni- reanu, care a înfățișat, pe baza experienței României, rolul hotărî- tor al industrializării în dezvoltarea forțelor de producții: și în consolidarea independenței naționale. Subliniind interesul cu care Roma-- nia privește eforturile similare pe care le fac celelalte țări ale lumii în curs de industrializare, reprezentantul român a precizat poziția delegației țării noastre față de noul organism al O.N.U. pentru dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.) și față de activitatea de pînă acum a Comitetului pentru dez.voltarea industrială. El a arătat că România a sprijinit întotdeauna preocupările O.N.U. pentru lărgirea acțiunilor sale în domeniul activității industriale, pentru crearea unui organism al O.N.U. care să se o- cupe de problemele industriale și care să sprijine eforturile ce le fac în acest domeniu țările membre șl în special țările în curs de dezvoltare. Referindu-se la simpozionul internațional asupra industrializării, care urmează sa aibă loc în 1967, delegatul român a arătat că este important ca a- cesta să reprezinte o etapă nouă în activitatea organismului respectiv, pe baza experienței colocviilor regionale din anii 1965—1966.

După încheierea dezbaterilor, Comitetul economic a adoptat o rezoluție asupra standardizării, prezentată de cinci delegații, printre care și România, precum și alte hotărîri privind activitățile O.N.U. în domeniul industrializării.

■
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NEW YORK 4 (Agerpres). — Grupul țărilor africane la O.N.U. a adresat o scrisoare secretarului generai al O.N.U.. U Thant, în care cere ca problema Africii de sud- vest să fie tratată cu prioritate la apropiata sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Președintele grupului, Louis Ignacio-Pinto (Dahomey), a declarat că un comitet al grupului a fost, însărcinat să elaboreze un proiect de rezoluție conțin înd măsuri eficiente pentru a soluționa problema Africii de sud-vest. unde Republica Sud-Africană promovează o politică de apartheid, violind mandatul primit din partea Ligii Națiunilor asupra acestui teritoriu.

Granzii se întorc"
Săptămînalul vest-ger- 

man „DEUTSCHE VOLK- 
SZEITUNG" publică un 
articol al corespondentu
lui său la Madrid, J.uan 
Fernandez^ ■ care arată dat acestui 
printre altele :

„Micul sat Sastago, din 
valea fluviului EbrO, nu 
departe de localitatea Cas
pe (provincia Saragossa), 
a căpătai, peste noapte, 
faimă și numele său putea 
fi înfîlnif pe pagina întîi a 
ziarelor. Ziariști din multe 
țări ale lumii au sosit aici 
ca să vadă, cu propriii lor 
ochi, cum granzii spanioli 
efectuează o contrareformă 
căutînd să reînvie obiceiuri 
din Evul Mediu.

La 25 iunie, Tribunalul 
suprem spaniol a recunos
cut dreptul de proprietate 
al contelui de Sastago asu
pra a 11 080 hectare de 
pămînf, în trecut sterp, pe 
care strămoșii acestuia l-au 
cedat țăranilor 
ultimii 35 de 
transformat de 
milii de țărani 
roditoare.

Dar să dăm

și care, în 
ani, a fost 

600 de fa
in ogoare

cuvîntul pri-

mărului din Sastago, Pedro 
Surribas-Riera : «La 27 mar
tie 1898 fosta contesă de 
Sastago, Maria Antonia Fer
nandez de Cordoba, a ce- 

saf, printr-un 
act de donație' legalizat la 
notariat, cinci parcele ster
pe, avînd în fotal 12 578 
hectare. în 1931, nepotul 
ei a cedat satului șapte 
parcele cu o suprafață to
tals de 11 623 hectare, par
tial apte pentru cultivarea 
cerealelor și creșterea vi
lei de vie.

In timpul războiului ci
vil, cadastrul din Caspe a 
ars — continuă primarul, el 
însuși agricultor care simte 
pe propria sa piele dificul
tățile în care se zbat ță
ranii spanioli. Primarul de 
atunci a neglijat să facă 
o nouă înregistrare, iar de 
acest lucru a profitai con
tele și a trecut ogoarele 
pe numele său .

Deși țăranii posedă chi
tanțele de plata impozitu
lui, Tribunalul 
recunoaște azi 
meni și se 
constatarea că 
cadastrului nu

suprem nu 
acest docu- 
limiiează la 
în registrul 
există o în

registrar© 
Actualului 
cunoscut 
numai 
cedate în 1931, ci și asupra 
celor predate satului în 
1898. Potrivit hoiărîrii tri
bunalului, țăranii sînt obli
gați să-l despăgubească pe 
conte pentru veniturile ne
încasate în intreaga a- 
ceastă perioadă, deși cele 
600 familii erau acelea care 
au fertilizai pămînfurile 
sterpe, transformîndu-le în 
ogoare. Deci, conform ver
dictului justiției, contele ur
mează să recolteze ceea 
ce n-a semănat el.

In sat domnește o puter
nică agitație. «Granzii se 
întorc. în țara asta, omul 
sărac nu găsește dreptate»; 
aceste cuvinte se puteau 
auzi în circiuma salului. 
Țăranii își văd amenințată 
existența. «Nu ne rămîne 
altă ieșire decît să emi
grăm. Să plecăm ca mun
citori în 
dentală 
străzile și a căra gunoaiele» 
— spunea țăranul Gonza
lez care, după ce a mun
cii din greu 20 de ani, și-a

corespunzătoare, 
conte i s-a re- 
proprieiatea nu 

asupra suprafețelor

Germania occi- 
peniru a mătura

avu-pierdut peste noapte 
tul.

De 
dalul 
cancelariile ministerelor 
madrilene se remarcă agi
tație. Dacă la începui se 
afirma că Ministerul Agri
culturii va cumpăra de la 
conte toate aceste pămîn- 
turi pentru a le repartiza 
din nou țăranilor '.contra 
unei plăji corespunzătoa
re», astăzi se spune că se 
elaborează «o reglemen
tare juridică generală» în 
vederea efectuării unei... 
reforme agrare. Pînă acum, 
însă, în Spania nu s-a re
marcat nimic din toate a- 
cestea.

Convingerea că Spania 
nu mai poate fi guvernată 
cu metodele secolului al 
XlX-lea începe să pătrundă 
și în cancelariile autorităti- 

ia Madrid, care 
mereu

pentru a 
obiceiuri 
prin care

cînd a izbucnii 
din Sastago,

scan- 
și în

lor de 
născocesc 
nevre 
«bunele 
cutului», 
înțeleg prerogativele anu
mitor clase sociale și în 
epoca actuală".

noi ma- 
fransfera 
ale tre
se sub-

De peste 60 de zile 

în fundul unei grote

Speologul francez Jean Pierre 
Maiteret trăiește de peste două 
luni în fundul unei grote din 
Alpii maritimi, la mai mult de 
100 metri adîncime. El își pe
trece timpul citind și efectuînd 
numeroase măsurători de me
teorologie subterană. In ciuda 
faptului că ține o evidență pre
cisă a stărilor de somn și de 
veghe, el a pierdut noțiunea 
timpului. După aprecierile sale, 
el se află sub păm-î-nt de 3S de 
zile, dar experiența sa a început 
cu 64 de zile in urmă. Obiecti
vul științific al experienței 
speologului francez este studie
rea evoluției ritmurilor biolo
gice fundamentale, ca cel respi
ratoriu și cel cardiac, tensiunea 
arterială și somnul. Tehnica fo
losită pentru studierea reacțiilor 
speologului permite controlul 
medical iii tot timpul experien
ței. Datele obținute pînă acum 
duc la concluzia că experiența 
constituie un succes pe plan 
științific. Jean Pierre Maiteret 
intenționează, să rămână în 
fundul grotei timp de șase luni.

hartă a depunerilor din Oceanul 
Pacific. considerată de specia
liști o sinteză a cunoștințelor 
științei contemporane despre 
fundul oceanului.

Harta este executată la scara 
1 :25 milioane. Ea a permis să 
se stabilească trei centuri de 
acumulare a depozitelor de pe 
fundul oceanului. Una din cen
turi urmează linia Ecuatorului, 
iar celelalte două limita zone
lor temperate din emisfera de 
nord și cea de sud.

La elaborarea hărții s-au fo
losit materiale ale unor expedi
ții științifice sovietice și din alte 
țări. Pentru a se putea aprecia 
amploarea activității desfășu
rate este suficient să amintim 
că Oceanul Pacific. ocupă o 
treime din întreaga suprafață a 
Pămintului. adică tot atit cit 
toate continentele.

Anestezic pentru 

rechini

Hartă a depunerilor 

din Oceanul Pacific

Colaboratorii Institutului de 
oceanologie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au elaborat o

Dr. Thienpont, biolog belgian, care își desfășoară cercetările la laboratorul parcului zoologic din Anvers, a descoperit un lichid anestezic pentru adormirea rechinilor. Este suficient un gram din acest lichid în 5 000 litri de apa pentru a imobiliza rechinii. în afara utilizării sale practice în cercetările biologice. lichidul poate fi folosit pentru protejarea de rechini a naufragiaților.
Pe unei din străzile orașului Tokio 
a fost irrstalat acest automat de 
unde se pot împrumuta, la ori ce 
oră, diferite sume de bani introdu- 
cindu-se, în prealabil, în automat 
o legitimafie de membru al socie
tății bancare căruia îi aparține 

aparatul
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VIETNAMUL DE SUD

AGRESORII SUFERĂ PIERDERI GRELE
Peste 1000 de militari americani uciși sau răniți 
în timpul „operațiunii Hastings"

Declarații ale 
noului conducător 

al Nigeriei TRATATIVELE CU FRANȚA

SAIGON 4 (Agerpres). — Comandamentul american din Saigon a anunțat încheierea așa-numitei „operațiuni Hastings", cea mai mare operațiune a trupelor americane din Vietnam. Ea s-a desfășurat în provinciile de nord ale Vietnamului de sud, de-a lungul șoselei nr. 9, în apropierea paralelei 17. In timpul acestei operațiuni a avut loc o nouă escaladare a războiului prin bombardarea zonei demilitarizate dintre cele două părți ale Vietnamului. Potrivit cifrelor oficiale, la operațiuni au luat parte 8 000 de militari americani și 3 000 de soldați ai trupelor saigoneze, și au fost folosite un mare număr de bombardiere grele. Deși operațiunea a fost începută la 7 iulie, trupele agresoare nu au luat contact cu forțele patriotice decît la 15 iulie, dată la care au fost declanșate lupte de anvergură. Agenția France Presse menționează ca o raritate faptul că în comunicatele oficiale ale forțelor americane din Vietnamul de sud se recunoaște că forțele patriotice le-au cauzat pierderi grele.Agenția de presă „Eliberarea", citată de VNA, subliniază că, res- pingînd trupele agresoare, forțele patriotice au obtinut succese importante. In cadrul „operațiunii Hastings" au fost uciși și răniți peste 1 000 de militari americani, iar 30 de avioane de diverse tipuri au fost doborîte și distruse. Agenția citează faptele de eroism ale unităților Frontului National de Eliberare în diversele bătălii care au avut loc în partea de nord a Vietnamului de sud în ultimele săptă- mîni.
Noi bombardamente 
asupra zonei 
demilitarizate

HANOI 4 (Agerpres). — Agenția V. N. A. anunță că la 3 august avioane americane, decolînd de pe navele flotei a 7-a și de la bazele din Vietnamul de sud și Tailanda, au bombardat și mitraliat în repetate rînduri regiuni populate și obiective economice din districtul Vinh Linh și din provinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa și Thai Binh din R. D. Vietnam. în aceeași zi avioanele americane au bombardat în două rînduri regiunile Cay Tam, Xom Moi și Cu Bac din partea de nord a zonei demilitarizate.

R. D. VIETNAM. Servanjii unui tun antiaerian în timpul luptei

R. D. VIETNAM

Dezvoltarea industriei locale
în primul semestru

LAGOS 4 (Agerpres). — Șeful noului guvern militar al Nigeriei, colonelul Yakabu Gowon, a ținut joi o conferință de presă în cadrul căreia a făcut unele precizări asupra politicii regimului. El a afirmat că va continua orientarea precedentului guvern al generalului Ironsi, dar s-a pronunțat în mod explicit împotriva încercărilor de a constitui un stat unitar și a înlătura fărîmițarea feudală. Colonelul Gowon a spus că va fi remisă puterea unui guvern civil cit mai curînd posibil, fără, a fixa însă nici un termen precis. Pînă atunci partidele politice rămîn interzise și toate legile adoptate în trecut voi’ continua să fie în vigoare. Declarînd. că trupele sale dețin controlul în întreaga țară, el a refuzat să facă vreo precizare asupra soartei predecesorului său, generalul Ironsi. Știri insistente menționează că a- cesta ar fi fost ucis. Colonelul Gowon a făcut cunoscut că va fi format un organ consultativ din care vor face parte „cetățeni nigerieni independenți și-care se bucură de respect".Conferința de presă s-a desfășurat sub o puternică pază militară, toți ziariștii fiind percheziționați înainte de a intra în sala conferinței.Se anunță, pe de altă parte, din Lagos că alte personalități politice aflate în închisoare au fost e- liberate. Printre acestea se află fostul prim-ministru al Nigeriei Orientale, Okpara.

AU FOST SUSPENDATE
4 (Agerpres). — La anunțat că tratativelePARISParis s-a dintre Franța și ceilalți parteneri ai săi din N.A.T.O. privind consecințele retragerii sale din organismele integrate ale N.A.T.O. au fost suspendate pînă în luna septembrie. în capitala Franței vor continua însă tratativele bilaterale între reprezentanții Franței și cei ai R. F. Germane privind viitorul statut al trupelor franceze sta-

ționate pe teritoriul Germaniei occidentale. Agenția France Presse relatează, citind cercuri bine informate, că pentru moment nu se așteaptă nici un rezultat concret de pe urma acestor tratative, în ciuda acordului de principiu intervenit între generalul de Gaulle și cancelarul Erhard cu prilejul recentei vizite a președintelui Franței la Bonn.

Ambasadorul român 
in Islanda și-a prezentat 
scrisorile de acreditareREYKJAVIK 4 (Agerpres). — La 4 august, președintele Islandei, dr. Asgeir Asgeirsson, a primit pe noul ambasador al Republicii Socialiste România în Islanda, Vasile Pun- gan, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. La ceremonie a fost de fată ministrul afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson.în aceeași zi, președintele Islandei a oferit un dejun în cinstea ambasadorului român. Au participat Emil Jonsson, ministrul afacerilor externe, precum și alte oficialități. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Motive adinei de nemulțumire
WASHINGTON. — „Nemulțumirea' în sinul N.A.T.O. nu este datorată numai generalului de Gaulle sau Franței. Ea are motive mai adinei, principalul fiind acela că alianța nu a știut să se adapteze dezvoltării Europei și restului lumii".Această analiză este conținută intr-un studiu elaborat în cursul ultimelor trei luni de către un subcomitet al Camerei Reprezentanților și dat publicității la 3 august. „Statele Unite, se spune în acest studiu, sînt

insensibile la schimbările petrecute în Europa și au tendința de a nizație" studiu ției să pentru țită asupra modului ganizare și funcționare NiA.T.O.. Autorii studiului fac' aprecierea că, după retragerea Franței din comandamentele integrate ale N.A.T.O., ar trebui incluși noi membri în alianță, între care Spania.

dicta în această orga-(N.A.T.O. — n.ns.). în se cereiao reformăAdministra- rnăsuri urgente amănun- de or- a

COLONIALIȘTII
PORTUGHEZI
SUFERĂ
ÎNFRÎNGER1

HANOI 4 (Agerpres). — în primele șase luni ale anului în curs, industria locală din R. D. Vietnam, în pofida reorganizării producției în raport cu necesitățile luptei împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A., a continuat să cunoască o dezvoltare însemnată.Producția globală a rămas aproximativ ia același nivel ca anul trecut, dar volumul producției la numeroase produse din sectoarele agricol, industrial, transporturi și comunicații a sporit de la 5 la sută la peste 37 la sută în comparație

cu primele șase luni ale anului 1965.într-o serie de provincii, supuse adesea raidurilor și bombardamentelor aviației americane, ca Quang Binh, Thanh Hoa, Ha Tinh, ca și în provinciile situate în regiuni muntoase, ca Hoa Binh și Yen Bai, întreprinderile industriei locale au obtinut o producție sporită. La Hanoi. Haifong, Nam Ha și Thanh Hoa, industria locală a fost readaptată pentru a face față nevoilor crescînde, atît locale cit și ale altor regiuni din Vietnamul de nord.Reprezentanța comercială a K. D. Vietnam la Paris ridicată la rangul de Delegație generalăHANOI 4 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că, cu începere de la 1 august 1966, Reprezentanta comercială a R. D. Vietnam de la Paris a fost ridicată la rangul de „Delegație generală a R. D. Vietnam". Mai Van Bo, ministrul plenipotențiar, șeful Reprezentan
tei comerciale, a fost numit delegat general ad-interim al R. D. Vietnam în Franța.Franța este reprezentată la Hanoi de către o Delegație generală, condusă de un delegat general ad- interim.

Cauza dreaptă a poporului vietnamez va triumfa
Zilnic, agențiile de presă relatează despre noi raiduri barbare săvîrșite de bombardiere americane asupra teritoriului R. D. Vietnam, în cursul cărora sînt provocate distrugeri de bunuri materiale și pierderi, de vieți omenești. Se împlinesc astăzi doi ani de cînd imperialiștii americani, încâlcind cele mai elementare norme ale dreptului internațional, au trecut la acte de război fățiș împotriva Republicii Democrate Vietnam — stat socialist, independent și. suveran. De la atacul aerian, săvîr- șlt la 5 august 1964, în zona golfului Tonkin, agresorii americani, sfidînd cu cinism protestul opiniei publice mondiale, au urmat, una după alta, treptele extinderii războiului împotriva poporului vietnamez.în nord, interventioniștii americani au transformat bombardamentele lor sălbatice într-o acțiune sistematică de distrugere a orașelor și satelor, a obiectivelor industriale, instalațiilor de irigații, barajelor, căilor de comunicații, podurilor, spitalelor, școlilor — create cu mari eforturi în anii puterii populare. De pildă, orașul Nam Dinh, centrul industriei textile al R. D. Vietnam, a constituit ținta a zeci de atacuri aeriene; sute de tone de bombe au fost lansate asupra unor cartiere cu populație densă ca Hang Thao, Hang Nau, asupra gării, pieței etc. Zonele atacate de aviația S.U.A. au devenit, lună de lună, tot mai numeroase. în martie 1966, raidurile agresive s-au extins asupra provinciilor din nord-vest și Viet Bac, iar în aprilie ele au cuprins provincii din nord-est.La sfîrșitul lunii iunie, agresorii au făcut un nou. pas, deosebit de periculos, pe această cale. Bombardarea Hanoiului și Haifongului a constituit o acțiune gravă de extindere a agresiunii, care a creat noi pericole pentru pacea în Asia de sud-est și în întreaga lume. Ho- tărîrea anunțată oficial la Washington de a bombarda zona demilitarizată din Vietnam, hotărîre pusă recent în aplicare, sporește și mai mult aceste pericole, mareînd — după cum a menționat agenția „France Presse" — „o nouă agra-

vare a conflictului și dispariția treptată a acestei zone". Toate a- ceste acțiuni. înfierate cu asprime de popoarele lumii. dezaprobate chiar în rîndurile. unor aliati S.U.A.. reflectă ura și deruta lor mai reacționare cercuri ale perialismului american în fața putinței lor de a îngenunchea porul Vietnamez. Ridieîndu-se
ai ce- im- ne- po- ....... . cuabnegație la luptă împotriva agresorilor, forțele armate; și populația din Vietnamul de nord au doborî t . de la 5 august 1964 aproape 1 300 de avioane ale acestora, jar un număr de pilot! americani au fost luați prizonieri.’ Continuarea și extinderea ■ bombardamentelor împotriva Vietnamului de nord reprezintă un nesăbuit act de răzbunare al inter- venționiștilor și o încercare zadarnică de a ridica: „moralul" marionetelor de la Saigon, în fata e- șecurilor suferite în sud.în Vietnamul de sud, în ciuda sporirii continue a efectivelor militare ale S.U.A. și ■ sateliților lor (însumînd în prezent circa 300 000 de oameni), a îngrămădirii cantităti. uriașe de material război, a folosirii napalmului gazelor toxice, a masacrelor și rorii de masă, agresorii nu izbutit să determine o evoluție vorabilă lor. Armata de eliberare sud-vietnameză dă lovituri tot mai puternice intervenționișiȘIor. Intr-un comunicat al agenției V.N.A. se arată că de la începutul agresiunii americane, patriotii sud-viet- namezi au distrus la sol sau în aer 4 400 de avioane și elicoptere, au distrus sau. avariat 2'686 de vehicule militare, dintre care 867 de tancuri, au eliberat 6 000 de „sate strategice". Patriotii au capturat însemnate cantități de muniție și armament.Războiul dus în Vietnam constituie cea mai flagrantă expresie a politicii imperialismului american, care se opune luptei popoarelor pentru eliberarea națională și socială. Așa cum se arată în Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, adoptată la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia : „Actele comise

unei de și te- au fa-

de trupele . americane, precum și de sateliții lor în Vietnam, constituie crime umanității, care gravă răspundere Agresorii trebuie de lecțiile istoriei- nu vor putea scăpa de răspundere pentru fărădelegile lor". Cauza dreaptă a poporului vietnamez se bucură de profunda simpatie și deplina solidaritate a țărilor socialiste, a tuturor forțelor păcii și progresului..Țara noastră, condamnînd ferm actele barbare săvîrșite de .inter- ventioniști în Vietnam, a, sprijinit și sprijină cu consecvență și hotărîre cauza dreaptă a eroicului popor vietnamez, îi acordă sprijinul său material, politic și moral în lupta împotriva agresiunii imperialismului american, pentru a- părarea nordului socialist, eliberarea sudului și integritatea patriei. Poporul nostru nutrește o caldă simpatie și își exprimă admirația fată de dîrzenia și curajul poporului vietnamez. Poziția României socialiste, în legătură cu situația din Vietnam, a fost reafirmată în repetate rînduri: S.U.A. trebuie să înceteze imediat războiul agresiv din Vietnam, să aplice acordurile de la Geneva,'să respecte drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez la pace, independentă națională, unitate și integritate teritorială, să pună capăt imediat, definitiv și necondiționat bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, să înceteze intervenția armată în Vietnamul de sud, să-și retragă trupele lor și ale sateliților lor, armamentul și bazele militare din Vietnamul de sud, să recunoască Frontul Național de Eliberare drept singurul reprezentant autentic al populației din Vietnamul de sud, să recunoască dreptul poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele sale, fără amestec din afară, potrivit aspirațiilor sale naționale.Poporul român își exprimă convingerea de nezdruncinat că lupta eroică a poporului vietnamez va triumfa.

împotriva păcii și atrag cea mai internațională, să țină seama și să nu uite că

GH. CERCELESCU

Tensiune in Camera Comunelor
Majoritatea guvernamentală redusă 

la 52 de voturiLONDRA 4. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite: în cadrul dezbaterilor asupra, proiectului de lege a prețurilor și veniturilor, tensiunea în'Camera Comunelor a crescut rapid miercuri noaptea, cînd a fost supusă votului o moțiune a opoziției. Moțiunea cerea ca proiectul să fie retras din Comitetul parlamentar care îl examinează și să fie adus in discuția întregii camere. Rezultatul scrutinului a arătat, în mod surprinzător, o reducere a majorității guvernamentale la 52 de voturi (ea este în mod teoretic de 95 voturi), datorită abținerii deliberate a unui număr important de deputafi laburiști de stingă.Deși problema are un aspect pur procedural, atitudinea aripii de stînga a laburiștilor este considerată ca avînd o semnificație mult mai largă. După cum scrie ziarul „Guardian", „laburiștii care s-au abținut de la vot au demonstrat de fapt nu împotriva procedurii, ci împotriva legii". Refe- rindu-se la posibilitatea adoptării unor măsuri drastice în cadrul grupului parlamentar laburist, a- celași ziar arată că Michael Foot, unul din liderii aripii de stînga, care figurează printre cei ce

s-au abținut, s-ar fruntea listei celoi’ tualele sancțiuni. Este semnalată, totodată, intenția conducerii laburiste de a lua măsuri pentru a preveni o reducere similară a majorității, dacă nu chiar într-o măsură și mai mare, în cursul săp- tămînii viitoare, cînd proiectul de lege urmează a reveni în dezbaterea Camerei Comunelor.Referindu-se la substratul opoziției în rîndurile deputatilor laburiști, ziarul „Daily Mail" scrie : „Multi deputați s-au aflat sub presiune din partea circumscripțiilor electorale și a a nu sprijini viilor".

SANTO DOMINGO

împotriva

putea găsi în vizați de even-

sindicatelor pentru înghețarea sala-
★(Agerpres). — Co-LONDRA 4mitetul parlamentar însărcinat cu examinarea împuternicirilor speciale care ar urma să fie acordate guvernului britanic pentru punerea în aplicare a măsurilor de înghețare a salariilor și preturilor și-a încheiat joi dezbaterile. Cu 13 voturi pentru și 11 contra, comitetul a aprobat guvernamental care va gat legislației cu privire ritate, aprobată deja în de Camera Comunelor.

proiectul fi adău- la auste- principiu

creării „poliției

industriale"

ALGER 4. Joseph Turpin, prezentantul permanent la ger al Partidului african independentei din Guineea portugheză și insulele capului Verde (P.A.I.G.C.) a declarat la o conferință de presă că „forțele patriotice din Guineea „portugheză" controlează rnai mult de jumătate din teritoriul tării, iar în regiunile eliberate se desfășoară cu succes opera de reconstrucție națională".
„Bilanțul luptelor duse de pa

triot! împotriva cotropitorilor 
portughezi, a subliniat Joseph Turpin, este în favoarea noas
tră, ceea ce ne determină să 
fim optimiști. Dacă guver
nul portughez nu ar beneficia 
de sprijinul N.A.T.O., Salazar 
n-ar putea rezista multă vreme 
atacurilor forțelor patriotice".

re-Al- al

SANTO DOMINGO 4 (Agerpres). — Lideri sindicali din Republica Dominicană au dat publicității o declarătib în care protestează, în numele tuturor oamenilor muncii dominicani, împotriva hotărîrii companiilor industriale din această tară de a crea o așa-zisă ,-jpOlitie industrială". în declarație se subliniază că această „politie", care a fost deja pusă sub controlul autorităților guvernamentale dominicane, „va transforma fabricile în lagăre".Ziarul dominican „El Popular" a publicat un editorial în care protestează împotriva cererii Statelor Unite, adresată recent Republicii Dominicane, de a li se plăti despăgubiri pentru - „daunele suferite cu ocazia revoltei generale ’ dominicane". în editorial se subliniază că „nimeni nu plătește pagubele și distrugerile suferite de familiile dominicane" in urma intervenției forțelor interamericane, formate îndeosebi din militari ai S.U.A.

S® PNOM PENH. Guvernul cam- 
bodgian a dat publicității o de

clarație în care protestează împotri- “ 
va bombardării satului Thlok Trach 
din provincia Kompong Cham de a- 
vioanele americane staționate în 
Vietnamul de sud. „Această agre
siune nejustificată — se arată în de
clarație — constituie o nouă mărtu
rie a acțiunilor criminale întreprinse 
de forțele aeriene americano-saigo- 
neze împotriva cetățenilor pașnici 
cambodgieni".

BUDAPESTA. A fost semnat 
planul de colaborare științifică 

Pe 1366—1967 între Academia de 
Științe a R.P. Ungare și Comitetul 
de Stat pentru problemele științei din 
R.D. Vietnam.

MB MONTEVIDEO. Alberto Heber. 
““ președintele Consiliului National 
guvernamental al Uruguayului (preșe
dintele republicii) și-a abandonat în 
mod provizoriu funcțiile. Heber va 
face sîmbătă o declarație pentru a 
explica motivele hotărîrii sale.

îr.trerupîndu-și tradiționala vacanță de vara. Camera Deputa- ților a fost convocată joi în ședinjă extraordinară pentru a aproba decretul guvernamental cu privire la acordarea unui ajutor financiar de 20 miliarde lire orașului sicilian Agrigento, care, în urmă cu două săptă- mîni, a fost distrus partial în urma unei alunecări de teren.După cum s-a anunțat. în de 19 zonă oraș transformat în Zeci de blocuri înalte s-au prăbușit ca un castel din cărți de joc semănînd panică printre locuitori. Orașul purtînd pe umeriveacuri de istorie, căruia Pindar ii cînta o- dinioară bogățiile colosale, care a cunoscut înflorirea imperiului roman, oferea de data aceasta privirilor aspect dezolant.

: eORESPON

9® MOSCOVA. Aici s-a deschis 
joi cel de-al 8-lea Congres 

internațional de psihologie Ia care 
participă peste patru mii de cer
cetători în domeniul psihologiei 
din 43 de țări. Din tara noastră este 
prezentă o delegație de psihologi 
condusă de proî. A. Roșea, directo
rul Institutului de psihologie al Aca
demiei Republicii Socialiste România.

DOSARUL AGRIGENTO
ÎN FAȚA PARLAMENTULUI

dimineata zilei iulie o vastă a străvechiului Agrigento s-a ruine.
scris pe dezastrul

un, asemănător ■ poate doar vremurilor cînd clădirile sale se mistuiau sub incendiile ocupan- tilor . cartaginezi arabi. Peste persoane au adăpost.La locul au sosit republicii ministru și te măsuri urgente pentru primele ajutoare. Presa italiană de toate

sau opt mii de rămas fărăcalamității președintele și primul au fost lua-

tendințele a larg despre de la Agrigento, subliniind faptul că cele petrecute nu pot fi puse pe seama întîm- plării, ci se datoresc acțiunilor marilor spe.- culanti constructori care au amplasat fără nici un fel de aprobare clădirile pe locuri total necorespunzătoare.în aula de la palatul Montecitorio, dezbaterile au fost furtunoase, punînd în lumină nu numai situația dramatică existentă, dar șl cauzele care au provocat distrugerea a mai bine de un sfert din oraș. însuși ministrul lucrărilor publice Mancini a declarat că „la Agrigento s-au verificat fapte grave, a- larmante, monstruoase, care arată că de-a lun- . gul anilor în acel oraș a domnit arbitrariul și nu legea". Numeroși deputați care au luat cuvîntul au arătat că specula în domeniul

construcțiilor, care este o adevărată plagă a întregii Sicilii, a lovit în mod deosebit Agrigento. Parlamentarul comunist Alicata a subliniat că ani și ani de zile aici au fost comise abuzuri, neglijente și favoritisme, iar deputatul democrat-creș- tin Sinesio a precizat că încă cialiștii că sub prezent se tes freatică.în întreaga tară desfășoară o vastă tiune pentru ajutorarea sinistratilor, au loc manifestații emoționante de solidaritate. Parlamentarii partidelor de stingă, nemulțumiți de faptul că ancheta se face doar pe plan administrativ, au cerul instituirea unei comisii speciale a Camerei De- putatilor care să cerceteze întregul dosar Agrigento.
I. MARGINEANU

din 1887 spe- au demonstrat zona lovită în de calamitate pînze de

PRAGA, Aci șf-a început lucră- 
rile cel de-al 18-lea Congres al 

Societății internaționale pentru edu
care prin artă (I.N.S.E.A.) cu parti
ciparea a 2 00(1 de specialiști din 34 
de țări. Din țara noastră participă 
Alexandru Bo|ln, director general 
adjunct în Ministerul Tnvățăminlu- 
lui, și George Văideanu, prorector al 
Institutului 
lății AI. I.

Pedagogic al Universi- 
Cuza din Iași.

KS! OSLO. In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țările nor

dice, ministrul de externe cipriot, 
Spyros Kyprianu, a sosit joi la Oslo.

Pe străzile orașului sinistrat
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