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MINERULUIntregul nostru popor sărbătorește astăzi ziua harnicilor mineri, care prin munca lor plină de abnegație scot din adîncurile pămîntului, din minele de1 cărbune, de minereuri, din saline, bogății de preț ale țăriiatît de necesare dezvoltării .necontenite a economiei naționale. Sărbătorirea Zilei minerului este o cinstire a eroicelor tradiții de luptă ale minerilor, un semn de înaltă prețuire a muncii rodnice a acestui harnic detașament al clasei noastre muncitoare.Minerii de pe întreg cuprinsul țării muncesc entuziasm, alături de întregul popor, pentru mfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, contribuind astfel la continua dezvoltare și înflorire economică a patriei noastre socialiste. Mărturie stau rezultatele obținute în întrecerea socialistă în primul semestru al acestui an. Pe ansamblul industriei miniere, planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 102,8 la sută, sporul de producție obținut în plus reprezentînd 66 milioane lei. Este de remarcat că acest spor a fost obținut integral pe seama creșterii productivității muncii, sarcina planificată fiind depășită cu 2,9 la sută. în perioada amintită au fost livrate economiei naționale, peste plan, 176 000 tone cărbune net, peste 14 000 tone fier în minereu marfă, 4 000 tone bauxită, 6 550 tone minereu de barită, 49 000 tone calcar pentru industrie, precum și o serie de alte minereuri neferoase și nemetalifere. Sînt bine cunoscute recordurile obținute în ultimul timp în bazinul carbonifer al Olteniei, în minele Văii Jiului sau la cele din Maramureș, unde brigăzi de mineri cu experiență, lucrînd cu mașini de înalt randament, au depășit cu mult realizările cele mai bune obținute în decursul anilor.Congresul al IX-lea al P.C.R. a deschis în fața industriei miniere însuflețitoare perspective. în cadrul politicii partidului și statului nostru de valorificare maximă și eficientă a resurselor naturale ale țării, această ramură va cunoaște în actualul cincinal o impetuoasă dezvoltare. în perioada 1966—1970, extracția de substanțe minerale utile solide urmează să crească într-un ritm înalt, atingînd în ultimul an al cincinalului peste 42 milioane de tone. Un accent deosebit se pune pe creșterea producției de cărbune, care în 1970 va depăși 22 milioane de tone, precum și pe dezvoltarea extracției de minereuri feroase și neferoase.■, îndeplinirea obiectivelor mobilizatoare ale planului cincinal cere noi eforturi creatoare, o muncă fără preget din partea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, specialiștilor din industria minieră. Pe primul plan se cuvine să stea grija pentru mărirea eficacității întregii activități economice. Cele peste 14 miliarde lei fonduri de investiții, alocate pentru dezvoltarea la nivelul optim a capacității de producție la marea majoritate a minelor existente și construirea a 19 mine si cariere noi, trebuie folosite cu maximum de eficiență. Sarcina principală este ca fiecare obiectiv să intre în funcțiune la termenele prevăzute și să atingă în scurt timp parametrii proiectați. astfel ca economia națională să beneficieze cît mai mult de pe urma marilor fonduri alocate.Dezvoltînd realizările de pînă acum, minerii sînt chemați să-și îndrepte în permanență atenția spre creșterea cît mai accentuată a productivității muncii, prin organizarea pe baze științifice a proceselor de producție, promovarea largă a celor mai moderne procedee și metode de muncă, folosirea cu maximum de randament a mașinilor și utilajelor cu care sînt continuu înzestrate minele și carierele. Concomitent, se cer să fie mai deplin valorificate rezervele și posibilitățile de reducere a prețului de cost și de îmbunătățire a calității cărbunelui și minereurilor — aceasta reflectîndu-se favorabil în activitatea economică a întreprinderilor producătoare de energie și metal. Contribuția cercetătorilor, a specialiștilor
(Continuare în pag. a III-a)

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

în Bulgaria
Sîmbătă dimineață tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care petrece cîteva zile de odihnă în Bulgaria, împreună cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, au vizitat vechea capitală bulgară Tîrnovo, unde au fost întîmpinați cu cordialitate de locuitorii orașului. Au fost vizitate satul Arbanasi, interesant prin arhitectura sa veche, precum și casa lui N. Gabrovski, unde în urmă cu 75 de ani a avut loc prima adunăre socialistă din Bulgaria. De pe colina unde se află ruinele cetății Țarevet, fostă reședință a țarilor bulgari, monument din secolele XII— XIV, a fost admirată plăcuta panoramă a orașului Veliko-Tîrnovo.Seara, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au sosit în orașul Gabrovo. De la intrarea în acest oraș, centrul unei importante regiuni industriale din Bulgaria, oaspeții au fost întîmpinați cu căldură de mii de cetățeni ăi orașului. Printr-un coridor viu, în aplauzele puternice ale miilor de locuitori, ei străbat drumul pînă în Piața „Gheorghi Dimitrov". Aici a avut loc un miting. Participanții purtau lozinci în limbile română și bulgară. în cinstea prieteniei româno-bulgare, a Partidului Comunist Român și a Comitetului său Central, a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în piață se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.Hristo Dakov, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Gabrovo, a rostit un cuvînt de bun sosit.Mulțumind locuitorilor din Gabrovo pentru

călduroasa primire făcută, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat un salut cordial din partea comuniștilor și a poporului român, le-a urat să obțină — împreună' cu întregul popor bulgar — noi succese de seamă în construcția socialismului.între popoarele român și bulgar, care în decursul veacurilor au luptat împreună pentru libertate națională și socială — a spus vorbitorul — s-au statornicit relații trainice de prietenie. în anii socialismului, prietenia româno-bulgară a căpătat o nouă bază, fiind însuflețită de idealul comun al construirii socialismului. Prietenia dintre partidele și țările noastre corespunde intereselor popoarelor noastre, contribuie la întărirea forței sistemului mondial socialist.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost salutată de aplauzele celor prezenți. Miile de cetățeni scandau lozinci în cinstea prieteniei veșnice dintre popoarele român și bulgar.Luînd cuvîntul, tovarășul Todor Jivkov a salutat prezența în Bulgaria a tovarășului Nicolae Ceaușescu, arătînd că prin aceasta salută Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, poporul român vecin, prieten și frate. Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, guvernele țărilor noastre sînt însuflețite de dorința de a dezvolta prietenia româno-bulgară, spre binele ambelor popoare, pentru cauza generală a socialismului. /însuflețitul miting din orașul Gabrovo a constituit o manifestare a prieteniei dintre partidele și țările noastre, dintre popoarele român și bulgar. > (Agerpres)

Lucrări pentru extindereo irigării la G.A.S. „30 Decembrie“-București
Foto : Agerpres

PREVEDERILE CINCINALULUI 
In dezbaterea plenarelor 

COMITETELOR REGIONALE ALE P. C. R.

între 26 septembrie—3 octombrie a.c. se va sărbători Centenarul Academiei Republicii Socialiste România, împlinirea unui secol de la înființarea Academiei constituie un eveniment de seamă în viața științifică și culturală a țării. Această sărbătoare se va organiza sub președinția de onoare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Patronînd organizarea sărbătoririi Centenarului Academiei, Comitetul Central al partidului, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România cinstesc creația și tradițiile progresiste ale înaintașilor științei și culturii românești, prețuiesc contribuția pe care o aduc oamenii de știință, literatură și artă la opera de dezvoltare economică și social-culturală a patriei noastre, la îmbogățirea vieții materiale și spirituale a poporului român.In decursul secolelor, din rîndul poporului nostru s-au ridicat savanți de renume care și-au închinat întreaga viață, operă și putere de creație propășirii țării, eliberării sociale și naționale a poporului român, îmbunătățirii condițiilor sale de viață. Personalități științifice remarcabile care au fondat strălucite școli de matematică, fizică, chimie, geologie, medicină, istorie, sociologie au adus contribuții de seamă la îmbogățirea patrimoniului științei, au făcut cinste patriei și veacului în care au trăit.în anii puterii populare, cercetătorii și oamenii de știință au continuat și dezvoltat cu succes tradițiile progresiste ale înaintașilor, au dus mai departe ceea ce a creat valoros poporul nostru în trecut în acest domeniu, ob- ținînd realizări importante pentru dezvoltarea țării, cunoscute și apreciate și peste hotarele patriei.întreaga istorie a civilizației umane demonstrează importanța cuceririlor gîndirii științifice pentru progresul vieții sociale în toate epocile, pentru cunoașterea și transformarea de către om a naturii și societății.Avîntul fără precedent al cercetării științifice în lume este una din principalele caracteristici ale epocii de mari prefaceri revoluționare pe care o trăim. Știința devine tot mai mult un factor de primă importanță al mersului înainte al economiei și culturii, cuceririle ei îndrăznețe accelerează procesul cunoașterii naturii și societății, stimulează și deschid uriașe posibilități de afirmare a geniului uman, în societatea contemporană, potențialul științific al unui popor reprezintă un element constitutiv al progresului în toate domeniile vieții materiale și șpi- . rituale," al ridicării nivelului său de civilizație și cultură.Pornind de la interesele fundamen- 
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ASALTUL ISCUSIT AL ADINCURILOR

Mihai NEGULESCU

Înfîiele ptifurl prin 
care omul a coborît 
spre inima pămîntului 
nu se deosebeau prea 
mult de fîntînile cu 
roată, întîlnite pretutin
deni în zonele delu
roase.

țin minte o aseme
nea fîniînă peste care 
ani în șir mi-am arătat 
fata copilăroasă. Cu 
toate că, spontan, la 
zeci de metri, îmi răs
pundeau contururi care 
puteau fi foarte bine 
ale aplecării mele peste 
ghizdul slrîns în șină 
de fier, așteptam, par
că, să îmi răspundă în
că ceva, să mă îrifîm- 
pine îndepărtată, o al
tă ființă, un chip al a- 
dîncurilor.

Minerii de demult, 
de la băile românești, 
ale fiului, ale Apuseni
lor ale Maramureșului 
au coborît și ei încet, 
încet la adîncimi și 
ma amețitoare, privind 
cum cercul de lumină 
ai zilei se închide fot 
mai avar deasupra 
creștetului.

De peste dealuri vor 
fi străbătut, pe vremuri, 
pînă la ei aceleași do
rințe de regăsire, ace
leași așteptări ale co
piilor, ale soafei, ale o- 
grăzii, ale călălandrului 
ghemuit pe pragul 
scund al odăii.

— Munte, munte, brad
frunzos 

apleacă-fi crengile-n " 
gios 

să mă urc în vîrful tău 
să mă uit în satul meu 
să-mi văd casa și co

piii....

Și răspunsul, ca o 
încurajare de prieten, 
al muntelui :

— Copilașii tăi fac
bine, 

întreabă mereu de
tine : 

Mamă, fata cînd mai 
vine 

de prin băile streine ?

Minele, în care tatăl 
rătăcea în goana înfri
gurată după minereu, 
aveau cotloane și în-

torfocheri, primejdii și 
eresuri înspăimînfătoa- 
re. Omul bătea în stîn- 
că să-și dea curaj, să 
nu-și mai pară singur, 
să nu creadă a fi în
cremenit, rece, în hai
na descusută a pămîn
tului.

Prin vitregiile stratu
rilor, omul contempo
ran a răzbătut cu înfri
gurare, lăsînd în urmă 
nu tuneluri de cîrfifă, 
ci ifinerarii ordonate, 
ca înfr-o luptă cu un u- 
riaș bronfozaur metalo- 
carbonifer, spre care 
săgefile și lăncile gale
riilor de extracție au 
finfif cu tot mai multă 
dibăcie, pe măsură ce 
vînătorii au deprins 
măiestria de a străbate 
în necunoscut, de a-și 
impune supremafia a- 
supra materiei învălmă
șite.

Ritmul asaltului de 
odinioară, la început 
haotic și orb, s-a trans
format în asalt unifar,

(Continuare 
în pag. a IV-a)

In zilele de 5 și 6 august a. c., comitetele regionale Argeș, Cluj, Dobrogea, Hunedoara, Iași, Mureș- Autonomă Maghiară, Suceava ale P.C.R. au dezbătut în cadrul plenarelor lărgite rezultatele îndeplinirii planului economic pe primul semestru al acestui an, sarcinile din planul de stat pe cinci ani ce revin unităților economice din regiunile respective, precum și măsurile politico-organizatorice pe care trebuie să le ia organele și organizațiile de partid, conducerile tehnico-administrative ale întreprinderilor, organizațiile de masă și instituțiile economice regionale în vederea realizării planului pe anul în curs, a planului cincinal și pentru pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii planului pe 1967.La lucrările plenarelor au luat parte tovarășii : Emil Bodnăraș, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. — la Suceava, Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R. — la Deva, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. — la Iași, Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. -r- la Pitești. Vasile Vîlcu. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — la Constanța. Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. — la Cluj, și Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R. — la Tîrgu-Mureș.Pe baza informărilor prezentate de primii secretari ai comitetelor regionale de partid, în cadrul ple

narelor au luat cuvîntul numeroși participant din diferite domenii de activitate: secretari cu probleme economice și secretari cu probleme agrare de la comitetele orășenești și raionale de partid, președinți ai sfaturilor populare, ai consiliilor agricole și ai uniunilor cooperativelor agricole de producție, primi-secretari 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 din economie.în centrul dezbaterilor plenarelor au stat problemele sporirii eficienței economice în toate unitățile și ramurile de producție, ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al producției. Analizînd cu simț de răspundere activitatea desfășurată pînă acum și posibilitățile de care dispun întreprinderile și organizațiile economice din regiune, participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri în legătură cu organizarea științifică a producției și a muncii, folosirea intensivă a capacităților de producție. introducerea în circuitul e- conomic a unui volum sporit de materii prime și materiale. înzestrarea întreprinderilor cu tehnică modernă, realizarea în cele mai bune condiții a contractelor pentru livrări de mărfuri la export. Mulți vorbitori s-au referit la mobilizarea rezervelor de creștere a productivității muncii în toate între-

Mă aflam, mai zilele trecute, pe plaja împărățită de entuziasmul și volubilitatea tineretului venit, ca în fiecare an, din patru puncte cardinale ale țării, la odihnă. Ieșită parcă din adîncurile albastre ale mării, muzica a cucerit, mirific, a- ceste locuri ca și întreg litoralul. Curiozitatea m-a îndemnat să urmăresc una dintre veșnic romanticele însoțiri : tinerețea și muzica. Am deslușit permanența acestei însoțiri încă de cînd „noua serie* a studenților se orînduia, cu chitara la braț, în fața prieteneștii întîm- pinări cu litere de o șchioapă, „Bine ați venit' și pînă la dansul ultimei seri petrecute împreună.Muzica a intrat de fapt în viața
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tale ale poporului, de la înțelegerea profundă a rolului științei în construirea socialismului, Partidul Comunist Român acordă creației științifice o a- tenție deosebită.In vastul program de desăvîrșire a construcției socialismului pe perioada 1966—1970, adoptat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, un loc de seamă îl ocupă prevederile cu privire la dezvoltarea cercetării științifice și folosirea pe scară tot mai largă a realizărilor științei în producția materială, în tehnică și cultură.Programul unitar al cercetării științifice prevede intensificarea activității în acele domenii care condiționează dezvoltarea neîntreruptă și menținerea la nivelul tehnicii mondiale a ramurilor hotărîtoare ale economiei naționale, perfecționarea continuă a tehnologiei industriale, ridicarea performanțelor tehnice și calității produselor ; se vor dezvolta cercetările științifice în domeniul construcțiilor de mașini, mai ales al mașinilor-unelte, al electrotehnicii, electronicii și automaticii, cercetările și studiile de geologie și energetică, cercetările în domeniul chimiei, petrolului, construcțiilor, precum și cele din alte sectoare ale industriei. Un avînt deosebit vor cunoaște cercetările fundamentale și aplicative în agricultură și biologie, în matematică și fizică. O perspectivă vastă se deschide în fața cercetătorilor din domeniul științelor sociale și umanistice, ale căror lucrări au menirea de a îmbogăți cu noi idei teoretice patrimoniul științific și cultural al poporului român, pus în slujba progresului material și spiritual al patriei.Sărbătorirea Centenarului Academiei Republicii Socialiste România în condițiile muncii entuziaste a poporului român pentru asigurarea progresului și înfloririi patriei în toate domeniile constituie un prilej de mobilizare și mai activă a întregului front științific al țării la îndeplinirea obiectivelor politicii partidului și statului nostru. Oamenii de știință, toți cercetătorii își vor intensifica eforturile în vederea sporirii contribuției la dezvoltarea economiei, științei și culturii, pentru ridicarea nivelului de civilizație al poporului român și înflorirea națiunii noastre socialiste.Pentru sărbătorirea Centenarului A- cademiei Republicii Socialiste România se instituie următorul comitet de organizare :PREȘEDINTE: Miron Nicolescu, academ'ciam președintele Academiei. MEMBRI : Aure) Avramescu, academician, directorul Centrului de documentare științifică al Academiei; Eugen Bădărău, academician, directorul Institutului de fizică al Ac a dorinei ■ "Ștefan Bălan, academician, ministrul învătămintului; Ștefan Birlea, șeful Secției Știință a C.C. al P.C.R. ,• Elie Carafoli, academician, președintele Secției de științe tehnice a Academiei; Elena Ceaușescu, directorul Institutului de cercetări chimice ■, Nicolae Cernescu, academician, președintele Secției de științe agricole și silvice a Academiei ; Alexandru Codarcea, academician, președintele Comitetului de Stat al Geologiei ; Grigore Comartin, rectorul Academiei de științe social- politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R ; Ion Cosma, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular ăl orașului București : Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza" din Iași ; Ludovic Csogor, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș ; Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara; Constantin Dai- coviciu, academician, președintele Secției de științe istorice a Academiei ; Ascanio Damian, rectorul Institutului de arhitectură „Ion Min- cu“ din București; Ilie Diculescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice ; Constantin Dinculescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu- Dej" din București; Dumitru Dumitrescu, academician, secretar general al Academiei; Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor; Iosif Egri, rectorul Institutului

politehnic din Galați; Ion S. Gheorghiu, academician; Ion Goliat, secretar științific adjunct al Academiei ,- Victor Hoffman, rectorul Institutului politehnic din Brașov; Horia Hulubei, academician, președintele Secției de știinte fizice a A- cademiei; Traian Ionașcu, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de cercetări juridice al Academiei ; C. Ionescu-Gu- lian, academician, președintele Secției de științe filozofice, psihologice și juridice a Academiei; Gheorghe Ionescu-Șișești, academician ; Iorgu Iordan, academician, directorul Institutului de lingvistică al Academiei ; Ion Jalea, academician, președintele Uniunii Artiștilor Plastici; Athanase Joja, academician, vice- ' președinte al Academiei; Dumitru Lăzăroiu, director științific al Institutului de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică ; Marin Lupu, rectorul Institutului de știinte economice „V. I. Lenin" din București; Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă ; Vasile Mălin- schi, academician, președintele Secției de știinte economice și cercetări sociologice a Academiei; Ion Mesrobeanu, directorul Institutului de seruri și vaccinuri ,,Dr. I. Can- tacuzino"; Gheorghe Mihoc, academician, rectorul Universității din București; Ștefan Milcu, academician, vicepreședinte al Academiei ; Aurei Moga, academician, președintele Secției de științe medicale a Academiei; Grigore Moisil, academician, președintele Comisiei de cibernetică a Academiei ■, Coslin Murgescu, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de cercetări economice al Academiei; Ilie Murgulescu, academician, directorul Centrului de chimie fizică al Academiei; Costin Nenițescu, academician, președintele Secției de științe chimice a Academiei; Toma Nicolaescu. secretar științific adjunct al Academiei ; Ștefan Gh. Ni- colau, academician ; Ștefan S. Nico- lau, academician, directorul Institutului de inframicrobiologie al A- cademiei ,• George Oprescu, academician, directorul Institutului de istoria artei al Academiei; Andrei Oțetea, academician, directorul Institutului de istorie ai Academiei; Dan Pavelescu, secretar științific adjunct al Academiei; Ștefan Peterfi, academician; Emil Pelrovici, academician, președintele Secției de știinte filologice a Academiei; Alexandru Philippide, academician, președintele Secției de literatură și artă a Academiei; Emil Pop, academician, președintele Segtiei deștiinte biologice a Academiei; Sî- mion Pop, directorul Institutului„Proiect" București; Ion Popescu- Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.; Marius Preda, rectorul Universității din Craiova ; Remus Răduleț, academician, vicepreședinte aj Academiei; Ra- luca Ripan, academician, președintele Filialei din Cluj a Academiei; Ion Roman, directorul Institutului pentru cercetări tehnologice în construcția de mașini; Alexandru Ro- setti, academician, directorul Centrului de cercetări fonetice și dialecticale al Academiei; Crislofor Simio- nescu,’ academician, președintele Filialei din Iași a Academiei ,■ Irimie Staicu, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului Central de Cercetări Agricole; Zaharia Stancu, academician, președinteleUniunii Scriitorilor; Sabba Stefă- nescu, academician, președinteleSecției de știinte geologice și geografice a Academiei; Nicolae Teo- dorescu, academician, președintele Comisiei de științe matematice șl fizice a Consiliului Național al Cercetării Științifice; Iosif Tripșa, directorul Institutului de cercetări metalurgice ; Ion Tutoveanu, generil de armată, comandantul Academiei Militare Generale; Șerban Țițeica, academician, vicepreședinte al Academiei; Gheorghe Vrînceanu, academician, președintele Secției de știinte matematice a Academiei.
PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI

COMUNIST DIN DANEMARCA

(Continuare în pag. a III-a)

tuturor generațiilor. Fie că emană din „tranzistori* sau de pe disc, fie că se face cu chitara pe plajă, cu un ciorchine de voci împrejur (ba am văzut pe nisipul fierbinte chiar un saxofon și o tobă), fie că este adusă pe estradă de către cîntăreții populari sau de muzică ușoară, ori este cîntată de tot o- mul pe scena căminului cultural sau în școală — muzica a devenit un tovarăș de viață, de muncă, de destindere al tuturor.O dimensiune a culturii muzicale de masă, cu baza într-o tradiție glorioasă, este corul. Cîntecul coral a devenit în anii construcției socialiste un factor de mobilizare a e- lanurilor, de cultivare a sentimentelor de dragoste față de patrie, de partid, a ideilor umanismului socialist. Păstrînd tonurile grave și ritmurile energice ale marșului de muncă și de luptă, ale imnului festiv, cîntecul de masă este o cronică fidelă, mereu înnoită tematic, a istoriei și o prefață a viitorului. Cîntecul de masă, menținîndu-și, ca și folclorul, o stabilitate a trăsăturilor de gen, a dat substanță can-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de tovarășul Knud Jespersen, președintele partidului, care, la invitația Comitetului Central a) Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte tovarășii Poul Emanuel, membru al Comitetului Executiv și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Danemarca, și Jorgen Jensen, membru al Comitetului Executiv al Comi

tetului Central al Partidului Comunist din Danemarca.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R., Petre Lupu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
TELEGRAMĂ

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaAm primit amabilul mesaj de felicitări trimis în numele dv., al poporului român și al membrilor Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a revoluției de la 23 iulie.în numele poporului R.A.U. și al meu personal, transmit dv. și membrilor Consiliului de Stat cele mai călduroase mulțumiri, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului român.Doresc sincer ca relațiile prietenești dintre popoarele noastre să se întărească în continuare spre binele lor și al promovării păcii în lume. .

GAMAL ABDEL NASSER



PAGINA 2 SCINTEIA

ZIUA MARINEI
Sufletul

navei

ORDINUL
ministrului forțelor armate

ale Republicii Socialiste România

Tn aceste zile, cînd milioane de oameni se plîng de căldurii, francezul Jean Pierre Marquant a înfruntat unul dintre cele mai ostile medii de pe glob. Străbâtînd, pentru prima oară, Valea Morții (160 km) din California, ttnărul cercetător a suportat o temperatură medie de 50 grade C. Nu de puține ori, termometrul indica + 90. Oare această performanță aduce vreo contribuție științei, sau este un simplu „record” ?

Soldatul Bîrsu Alexandru, proas
păt venit pe navă, își șterge mâi
nile de ulei și privește cum răs
punde la comenzi maistrul mași
nist Ion Ța.lea.

Gîndul lui zboară dincolo, peste 
puntea vasului, acolo unde e ce
rul, unde e marea nemărginită. 
Marea... lat-o, desferecată, mu
gește, ridică valuri uriașe de apă 
care aleargă, se ciocnesc și se 
sparg de bordul navei. Dar nava 
înaintează vitejește peste talazuri. 
Este condusă de un singur om, ti
monierul. In încleștarea sălbatică 
cu stihiile, „cîrmaelul" s-a între
cut pe șine, a învins furtuna, a 
învins oboseala. Cină totul s-a li
niștit, comandantul i-a spus emo
ționat :

— Ești un marinar călit, timo
nier e !...

Imaginea timonierului care în
fruntase talazurile mînioase ale 
mării și care primise felicitările 
comandantului stăruia puternic în 
mintea tînărului ostaș Bîrsu, deși 
de la ambarcarea sa trecuseră cîte- 
va săptămîni.

— Măi, ce mocnește în tine ? l-a 
întrebat într-o zi maistrul Țalea. 
Nu prea te incintă meseria de mo
torist.

Bîrsu tăcea și rămînea la visul 
lui: timona. Țalea a început să-l 
vorbească despre importanța și 
frumusețea fiecărei „funcții" de 
pe vas.

— 'timonierii „țin" direcția. Sem
nalizatorii sînt „ochii"; observă, 
mențin legătura cu navele vecine. 
Radiotelegrafiștli sînt „urechile 
navei", hidrometriștii scrutează 
adâncurile, tunarii nimicesc pe ina
mic. Dar noi sîntem sufletul navei. 
Motoarele îi dau viață și forță. 
Im-preună formăm puterea navei, 
acea voință unică în. care se con
topesc atitea. biografii, talente, 
ginduri și sentimente.

Bîrsu se făcuse roșu. Dar figura 
nu i se înseninase.

...Au trecut de atunci mai multe 
luni. Tinerii ostași au devenit mi
litari de frunte. Soldatul Bîrsu a 
fost înaintat la gradul de caporal, 
devenind in același timp unul din 
mașinișții de bază ai navei.

...Intr-o noapte nava se afla în 
larg. Marea își încrețise din nou 
fruntea. Marinarii spuneau în glu
mă că valurile n-au decît 70 de 
metri lungime și 4 metri înălțime. 
In cadrul programului de instruire 
comandantul primise o nouă mi
siune. Ordinul trebuia executat cu 
precizie și rapiditate. Marinarii, 
„ochii" și „urechile" navei erau la 
post. Printre ei se afla și Bîrsu. 
Deodată auzul lui deslușește o bă
taie ciudată la motorul auxiliar, 
își încordă atenția. Urechea nu-l 
înșela. Motorul auxiliar dădea 
semne de oboseală. Prin porta
voce a raportat comandantului.

Ordinul acestuia a fost prompt:
— Remediați de urgență avaria! 

Misiunea trebuie îndeplinită...
Caporalul Bîrsu și-a dat seama 

de gravitatea situației; îi trebuiau 
cel puțin 12 ore de lucru. Dar dacă 
se strică în acest timp vreunul din 
celelalte motoare ? Parcă auzea

Sărbătorind la 7 august tradiționala Zi a Marinei Republicii Socialiste România, poporul nostru își exprimă prețuirea pentru activitatea neobosită, curajul și abnegația do care dau dovadă marinarii români în munca pe care o desfășoară.Cinstind cu adîncă recunoștință glorioasele tradiții înscrise în cartea de aur a istoriei multiseculare a poporului nostru, mîndri de moștenirea eroică ce au preluat-o, trăind fericirea de a vedea înfăptuin- du-se rasurile cele mai înaripate ale înaintașilor, marinarii militari își fac cu cinste datoria patriotică, consacrînd priceperea, talentul, întreaga lor energie muncii de perfecționare a măiestriei de luptă și marinărești, ridicării capacității combative a navelor, unităților și marilor unități. Profund devotați patriei, poporului și partidului, ei străjuiesc cu vigilență, împreună cu toți militarii forțelor noastre armate, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, pămîntul străbun, independența și suveranitatea României socialiste.Personalul flotei comerciale, muncitorii, inginerii și tehnicienii din porturi și șantiere obțin realizări de prestigiu pe tărîmul construcțiilor navale, al navigației pe mări și oceane, îndeplinesc cu avînt sarcinile ce le revin în cadrul planului cincinal.Cu prilejul acestei sărbători, felicit pe ostașii, subofițerii, maiștrii militari și ofițerii Marinei militare, pe lucrătorii din transporturile fluviale și maritime, pe constructorii navelor românești și le urez noi succese în munca ce o închină patriei socialiste.De Ziua Marinei Republicii Socialiste RomâniaOrdon:La 7 august, în garnizoana Mangalia, să se tragă în semn de salut 21 salve de artilerie.Trăiască Marina Republicii Socialiste România1Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !
Ministrul Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România 
general de armată 

LEONTIN SÂLĂJAN

vorbele lui Talea: „Iți dai seama? 
Motoarele sînt sufletul navei"...

Să repari un motor căruia tre
buie să-i demontezi și să-i mon
tezi fiecare piuliță, cînd nava este 
săltată pe crestele valurilor, cînd 
piesele zboară dintr-un loc în al
tul, cînd cu greu îți menții echi
librul este un lucru deosebit de 
greu. împreună cu ajutorul său, 
soldatul Gheorghe Vîrlan, s-au a- 
pucat de treabă. Au verificat 
„jocurile" la arborele cotit, pompa 
de injecție, au demontat chiulasa. 
Cu o încordare pe care n-au mai 
cunoscut-o niciodată, cei doi au 
înlăturat avaria într-un timp re
cord. între timp echipajul vasului 
își îndeplinise și el misiunea.

In ziua aceea, cu toate condi
țiile grele, echipajul a primit cali
ficativul „foarte bine" pentru felul 
cum își îndeplinise misiunea...

— Te felicit, caporal Bîrsu Ale
xandru, îi spuse comandantul.

Fericit, Bîrsu rostește !
— Servesc Republica Socialistă 

România! *
Din noianul de impresii trăite în 

rîndul harnicului echipaj comandat 
de căpitanul-locotenent Gheorghe 
Cucu, una îmi stăruie în minte: 
dragostea de navă pe care acești 
marinari o consideră ca pe o păr
ticică din pămîntul țării, oricît de 
departe s-ar afla în larg.

Dumitru MINCULESCU

Toți știm ce înseamnă inventivitatea autentică. E- fectele ei binefăcătoare le întîlnim pretutindeni. Există însă situații în care se verifică o foarte ciudată „viziune" asupra ceea ce s-ar chema... inventivitate. în fond, dac-ar fi să nesocotim conținutul noțiunilor, și șoferul care pornește nebunește pe străzi aglomerate, strecurîndu-se abil printre sensuri interzise, e un „inventiv".în realitate mai descoperim cazuri în care sînt născocite „mișcări înainte", ascunzînd de fapt nemișcarea — și nu de orice natură, ci cea interioară. Se întîmplă uneori să se aplice în practică schimbări insuficient elaborate, nerentabile, „idei" care se dovedesc inutile, rod ai unei... inventivități exercitate în gol.
Să n-ai norocul 

să rămîi în lift...în blocul „Perla" din șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1—13, la scara 6, cineva a rămas în lift Se-ntîmplă. Bate disperat în ușa metalică. altcineva trece pe scări și îi promite involuntarului sechestrat c-o să a- nunțe jos, la uzina blocului, „accidentul". în uzină, de serviciu, un mecanic.

— A rămas cineva în lift. Vă rog să luați măsuri.— Imposibil.— Cum „imposibil" ?— Dispozițiile I.D.G.B.-u- lui îmi interzic să părăsesc locul de muncă.— E-n regulă 1 Dar omul care stă în colivie, ce trebuie să facă ? Poate că merge la slujbă...— E simplu ! Dă un telefon la „Ascensorul" șl i- mediat vine echipa de serviciu cu mașina. îl scot ei rapid.— Dar în lift nu-i nici un telefon. Cum să telefoneze ?— Asta nu mai știu I Așa-s dispozițiile 1 Telefonați dumneavoastră...— Și dacă n-aș fi trecut, întîmplător, eu sau altul, pe scări...Desigur, trecătorului nu-i era greu să telefoneze, dar. chestiunea rămîne în picioare : o întîmplare să 
rezolve cBea ce ar li tre
buit să fie, de la bun în
ceput, stabilit, prevăzut ?— Regulamentul îmi interzice— Cum adică, îți interzice regulamentul să urci cînd sare automatul, să a- peși butonul respectiv șl liftul să meargă iarăși ?— Vă dau cuvîntul meu de onoare c-aș face cum ziceți, dar liftul aparține de „Ascensorul". Uitați, cheile liftului le am la mine, dar n-am aprobare să Ie folosesc... Avem și-aici... sec

toare, ca-n orice uzină; „teritoriile" sînt împărțite. Pînă aici (și omul face trei pași și se oprește brusc) e teritoriul meu, adică al I.D.G.B.-ului, fiindcă eu sînt angajat al I.D.G.B.-ului. Eu răspund de uzină, dar dincolo, unde vedeți că sînt hidrofoarele, e teritoriul I.C.A.B.-ului.— Dar nu văd pe nimeni acolo.— Nici nu e cazul să vedeți pe cineva.— Și dacă se întîmplă la hidrofoare vreo defecțiune.? ' — Vin cei de la LC.A.B.s-o repare. Eu n-am dreptul să mă bag, fiindcă alții răspund.— Și cum află ei că s-a ivit o defecțiune ?— îi anunț eu.— Cum îi anunți?— Le dau un telefon. De fapt nu le dau telefon direct. Telefonez la I.D.G.B., la camera de comandă, și ei anunță mai departe...— Ai un telefon aici, în uzina blocului ?— N-am.— Atunci pățești ce-a pățit omul din lift: telefonezi fără telefon ! Că regulamentul îți interzice — dumneata ai spus-o — să părăsești uzina blocului. Dumneata aparții de I.D.G.B. Vrei să se supere cineva?Zîmbește.— Bine. îți scot omul din lift. Dar rămîi dumneata o clipă aici, în uzină, să nu se întîmplă ceva.

Mihai STOIAN

Și omul a tost scos. Mă bucur de întîmplare, fiindcă ea mi-a evidențiat „forța" absurdă a unor hîrtii, într-adevăr născute și parafate în birou. Un lucru pe care înainte îl făcea un 
singur mecanic de bloc, îl fac acum trei instituții specializate : I.D.G.B., I.C.A.B. și „Ascensorul", pe care trebuie să le chemi la telefon chiar dacă n-ai aparat. Acum, așteptăm un simplu telefon care să ne anunțe că lucrurile s-au rezolvat.
...și să ți se epui

zeze o carteApare o carte, se epuizează repede, editura (în cel mai fericit căz) dorește să tragă o continuare de tiraj (cu alie cuvinte, folosind textul gata cules, să realizeze un cîștig din faptul că poate să mai tipărească un număr de exemplare). Urmează obținerea unei, serii de aprobări, ele se realizează relativ prompt și... un telefon la respectiva întreprindere poligrafică. Răspunsul sună însă derutant :— Zațul cârtii s-a topit

Nehotdrîtul.., Primii tâmîioși Florâreasa
Foto : R. Costtn

Convorbire cu
dr. Bernard BARHAD 

director adjunct științific al Institutului 
de igienă din București

— Pare de necrezut, dar omul poate suporta — pentru un timp scurt, e adevărat. — temperaturi foarte ridicate ; s-a scris despre cei care au lucrat timp de cîteva minute într-un cuptor încălzit la 120°C. în unele țări, printre care și la Institutul de igienă din București, s-au construit „camere climatice", în care, prin reglarea microclimatului, se studiază fenomenul de adaptare a organismului la temperaturi ridicate. Datorită unor mecanisme proprii, omul face parte dintre a- nimalele homeoterme, a- dică își păstrează temperatură constantă, indiferent de aceea a mediului.
— Vorbim deseori des

pre aclimatizare — la frig 
sau la cald. Cît durează 
perioada de adaptare?

Există un regulament care prevede că termenul limită al păstrării zațului unei cărți este de... 10 zile.— Și-atunci ce-i de făcut ?— Simplu. Culegem cartea de la început.— încă o dată ? Cît costă asta ?— Ca și prima dată, destul de mult, dar n-avem încotro, așa e... regulamentul. Dar toată lumea știe că, în general, procesul u- nei editări este următorul : autorul scrie cartea (într-un an, doi, trei etc.) — predă cartea editurii (procesul de lectură, referare, macheta- re etc. (ine în medie un an, doi) — cartea merge la tipar, este imprimată, apare în librării și... dacă se e- puizează rapid, editura află acest lucru peste un an (căci un director de e- ditură nu primește grafice ale vînzăriî cărților editate de el decît... o dată pe an, după întîi martie, neapărat). Așadar, în cazul fericit pe care-1 luăm în discuție, dacă editura află —- în mod particular mai ales, nu prin Direcția Difuzării Cărții — că o carte s-a e- puizat repede, deci că a avut priză la public, și dorește tipărirea ei în conti
nuare, deci economic, n-are cum să facă lucrul acesta deoarece... în termen de 10 zile (în zece zile abia dacă ajunge o carte din tipografie în librării) zațul se... topește. Urmează reculegerea întregului text, o

— De obicei, aclimatizarea la temperaturi ridicate se face destul de repede. După aproximativ 8—12 zile de expunere la căldură se obțin 80 la sută din modificările organismului, care-1 fac apt de a lucra în condiții optime la temperatură ridicată. în general, posibilitatea de adaptare la căldură scade cu vîrsta și de aceea persoanele vîrstnice trebuie să evite expunerea bruscă la temperaturi ridicate. De asemenea, femeile suportă mai greu căldura. Copiii sub 3 ani trebuie feriți de căldură excesivă, lucru puțin cunoscut de unele mame „grijulii", care-i înfofolesc și-n luna lui cuptor.
— Pentru a se răcori, 

unii oameni creează cu- 
renți de aer, deschizînd 

risipă de sute și sute de ore de muncă, a mii și a zeci de mii de lei azvîrllți pur și simplu pe fereastră.îl întreb pe un tehnician al întreprinderii poligrafice „13 Decembrie" din București, la care s-a petrecut faptul real de la care am pornit :— Totuși, de ce nu se așteaptă pînă se constată sițuatia reală a distribuirii cărții, pînă cînd se ia pulsul publicului ?.— Asta nu ține- de noi, tine de difuzare.— Și efortul a nu știu cîți linotipiști și paginatori, nopțile lor de nesomn, sau chiar zilele, timpul irosit, spațiul tipografic pierdut, banii, toate acestea n-au nici o însemnătate ?— Problema e cunoscută... Există totuși o ieșire — ni se spune. în același regulament se prevede că, la cererea beneficiarului zațul se poate păstra și după termenul limită cu condiția ca beneficiarul să ceară aceasta, plătind în schimb o locație Dar cum beneficiarul (adică editura sau Direcția Difuzării Cărții) n-are cum să știe dinain
te cum se va comporta cartea respectivă pe piață, este practic pus în imposibilitatea de a ieși din 
arbitrar.Modul acesta de a edita este inexplicabil. De ce nu s-ar păstra obligatoriu zațul, să zicem trei luni, de ce directorul editurii n-ar primi situația vînzării la 

ușile și ferestrele ; alții' 
protestează de frică să nu 
răcească. Cine are drep
tate ?— Curenții de aer au rol binefăcător în termo- reglare, deoarece elimină vaporii de apă din atmosferă și creează organismului posibilitatea- să elimine transpirația, care este foarte utilă în lupta contra căldurii. Da

că aerul înconjurător este cald, curentul format - prin deschiderea geamurilor în troleibuze, trenuri sau tramvaie nu este dăunător. în același timp, trebuie să ne ferim de curenții prea puternici și reci, care solicită intens și brusc mecanismul de ter- moreglare, producînd astfel răceala, prin scăderea rezistenței generale a organismului. De altfel, numeroase cercetări au arătat necesitatea utilizării dușurilor de aer în locurile calde din industrie. Aceste dușuri reprezintă de fapt niște curenți de aer dirijați, avînd viteza de 1—3 m/sec.
— In timpul verii, oa

menii asaltează chioșcu
rile de răcoritoare pentru 
potolirea setei. Are aceas
ta vreo rațiune medicală ?— Bineînțeles ! Prin transpirație se pierde în 24 ore circa o jumătate de litru de apă; vara, în toiul căldurilor, se elimină uneori chiar 2 L Această cantitate de apă trebuie înlocuită. Avînd în vedere că zaharurile joacă un rol important în creșterea capacității de muncă și că prin transpirație omul pierde și vitamine, este indicată consumarea cu predilecție a sucurilor de fructe, de roșii, a siropurilor. Bun în această perioadă este și sifonul. Ne surprinde faptul că la numeroase chioșcuri, ce

două săptămîni sau la o lună, de ce n-ar exista o- bișnuința ca un plan editorial să fie considerat în- • deplinit nu atunci cînd ți-qi tipărit toate cărțile dnqlui, respectiv, ci atunci cînd ți 
le-ai și vândut ? De ce n-ar exista (ideea nu ne aparține, e veche de cînd lumea) așa-zisele tiraje de probă? Să fie tipărite la început nu 15 000 de exemplare, ci doar 3 000, să se păstreze zațul, să fie urmărite ecourile pe care cartea le are în rîndul cititorilor, apoi, în raport direct cu cererea, să se tipărească nu 15 000 de volume, ci — dacă-i nevoie — 30 000. Din ce nu se cere și rămîne prin rafturile librăriilor, s-ar tipări mai puțin. Așa ar fi logic, economic. Ideal ar fi ca fiecare editură să-și aibă propriul său- serviciu de difuzare, specializat pe profilul respectiv, căci ®3te un nonsens să tipărești cărți, dar să mi te intereseze cum se distribuie ceea ce tipărești.

★Cazurile la care ne-am oprit par a fi și mărunte, și ridicole. Ne interesează însă efectele. Pentru că fiecare dintre ele (fie o mișcare gratuită, insuficient gîndită, cu orice preț spectaculoasă, fie o stare de anchilozare) declanșează efecte dintre cele mai nedorite. Și nu putem, întîl- hindu-le, să ridicăm din u- meri.

tățeanul încălzit nU-1 găsește; pe lîngă acțiunea sa răcoritoare, sifonul, în cantități moderate, are influență favorabilă asupra mucoasei gastrice. Pentru cei ce depun eforturi, se recomandă să consume apă carbogazoasă sărată, pentru înlocuirea sării ce se elimină prin transpirație. Băuturile alcoolice sînt contraindicate, deoarece, slăbesc capacitatea de termoreglâre și produc ele înșile căldură în organism. în ceea ce privește alimentația, este recomandabil să evităm folosirea în exces a grăsimilor și, în. general, mesele prea bogate.
— Cît lichid trebuie să 

bea oamenii vara ? Există 
vreo diferență pentru oa
menii slabi sau... robuști ?— Nu se pot da rețete. Bem cît simțim nevoia ; între oamenii slabi și. grași diferența de necesitate este foarte mică. Cei care trebuie să se abțină sînt cardiacii și bolnavii de rinichi, cărora medicii sînt obligați să le indice exact cantitatea admisă.

— Cum rămîne cu cea
iul fierbinte pe care-l 
beau vara, cu regularitate, 
oamenii din diferite țări ?— Această „abatere" ține și de tradiție, dar are în primul rînd o explicație științifică. Două sînt procesele care se produc în astfel de ocazii : corpul primește o. cantitate de căldură care creează un echilibrul termic cu mediul înconjurător; s-a constatat științific că trecerea bruscă de la o temperatură la alta accentuează senzația de căldură sau frig. Ceaiul, supa fierbinte produc vaso-dilata- ție. accelerează circulația sangvină, forțează arderile și atunci cornul transpiră mai mult, mai repede. ceea ce răcorește... Sincer să fiu, eu prefer totuși un suc la gheață... Obișnuința 1

— Un cunoscut sportiv 
spunea, că. în timpul arși
ței face gimnastică, alear
gă. puțin, după care se 
simte... răcorit. E vdrba 
tot de obișnuință ?— într-un fel, da. Spor

tivii trebuie să se supună unui regim de antrenament, indiferent de anotimp. Căldura dă o stare de moleșeală ; dacă-i trecut de cîteva ori acest prag — și inerția are aici un rol important —■ gimnastica nii numai că nu obosește, dar reconfortează, răcorește. Arderile care se produc în corp provoacă o transpirație abundentă și un duș călduț după aceea are efecte dintre cele mai plăcute.
— Multă lume se în

treabă cum, să împace 
exigențele modei cu do- 
rința — în timpul călău- ; 
rilor de vară — de a se 
îmbrăca cît ma,i... sumar. 
Cum se poate rezolva a- 
ceastă problemă ?— Celor care consideră că cel mai bine se simt la ștrand, cînd pot să stea la soare doar în costum de baie, le pot aminti că arabii, Care își petrec via- , ța sub arșița deșerturiloî-, se îmbracă în postav alb și își acoperă capul cu glugi albe. Pentru ei, haina este un „izolator termic", aerul înconjurător fiind supraîncălzit. La noi, acoperind corpul cu o îmbrăcăminte ușoară, respectăm și anumite norme de conduită, și linia modei, dar ferjm și, corpul de radiațiile calorice. îmbrăcămintea. de culoare deschisă, trebuie să aibă o croială largă, pentru a crea spațiu subvestimen- tar care să ofere.posibilitatea evaporării transr.- rației corbului. Totuși, în timpul liber și în. concediu sau vacanță este deosebit de util să stăm cît mai multă vreme. în aer liber, să exnunem cornul în mod rațional aerului, apei și Soarelui. Soarele, apa și aerul sînt factori naturali do o deosebită importanță pentru dezvoltarea armonioasă, fizică șî psihică, mai ales a organismului în creștere. Căldura verii nu este neapărat dăunătoare sănătății, ci. dimpotrivă, folosind rațional avantajele factorilor naturali, putem s-o transformăm într-un izvor de sănătate.

Valentin HOSSU

PRESTĂRI DE SERVICII 
CERUTE DE POPULAȚIECetățenii mai prevăzători, care iau măsuri mai din vreme pentru întîmpinarea iernii, au început să solicite, chiar din aceste zile toride, serviciile noastre- de reparat .instalațiile de încălzit șî de curățit coșurile sobelor. — ne-a spus tov. David Constantin, directorul întreprinderii servicii manuale (I.R.S.M.) din Capitală. Pentru cei care nu știu unde să se adreseze în acest, scop, îi informăm că pot face comenzi la unitățile noastre situate pe străzile Buzești nr. 50 (tel. 13.82.86). Galați nr. 136 (tel. 11.85.25), Calea Rahovei nr. 3 (tel. 15.76.40). calea Rahovei 120 (tel. 23.61.00), Moșilor nr. 243 (tei. 11.98.58), Calea Văcărești nr. 14 (tel. 21.36.38), str. Buzești nr. 52 (tel. 13.15.28), și Bd. Cuza nr. 49 (tel. 17.70.52).întrebat dacă s-a prevăzut pentru viitor înființarea unor noi prestări de servicii pentru populație, tov. director ne-a răspuns '— Firește. _ întreprinderea noastră are asemenea posibilități. în acest sens, noi am făcut chiar o serie de propuneri secției de gospodărie comunală a Sfatului popular -al orașului București. Se prevede, pentru viitor, crearea unor unități prestatoare de servicii la ^domiciliu, foarte solicitate de cetățeni: spălat și curățat geamurile, scuturat covoarele. scuturat tapiseria mobilei, șters praful, tăiat și așezat lemnele de foc etc. De asemenea se prevede, pentru viitor, extinderea activității de parcare auto prin înființarea, pe lingă cele 15 stații existente, a unor noi stații de parcare auto cu pază și plată. Pentru a contribui la menținerea liniștii în timpul nopții, avem în vedere înființarea de stații ele parcare pentru autocamioane chiar la intrările în oraș. Totodată, ne-am propus să extindem activitatea unităților foto prin înființarea unui nou serviciu și anume acela de imprimare a fotografiilor-portrete. peisaje etc. nu numai pe ceramică, ci și pe porțelan șf faianță. Așteptăm doar aprobarea secției de gospodărie comunală a Sfatului popular al Capitalei.Asemenea prestări de servicii sînt, într-adevăr. solicitate de cetățeni. Nu s-ar putea oare aproba mai repede înființarea lor?
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Realizări

pentru mineri

Tn depozitul întreprinderii de prefabricate „Pro
gresul" din Capitală: cu ajutorul _ unei puternice 
macarale sînt manipulate panourile de prefabri

cate din beton

In aceste zile în agricultură

SARCINA PRINCIPALA

ritmului lucrărilor de vară
Preocupîndu-se de stiîngerea cu grijă a recoltei, de crearea condițiilor pentru obținerea unei producții bogate în anul viitor, oamenii muncii diu agricultură au eiectuat un maro volum de lucrări. Pînă în ziua de 4 august recoltatul griului s-a efectuat în proporție de 93 la sută, treierișul s-a făcut pe 79 la sută din suprafață, iar arături s-au executat pe 42 la sută din terenurile prevăzute. Este necesar ca în aceste zile să fie intens utilizate toate forțele și mijloacele pentru ca aceste lucrări să se termine peste tot, în cel mai scurt timp.Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole, uniunile cooperatiste au datoria să acorde un sprijin temeinic îndeosebi acolo unde se constată rămîneri în urmă. înlăturarea cu rapi

ditate a oricăror defecțiuni, intensificarea recoltării, transportului și 
depozitării recoltei, executarea arăturilor de vară pe toate supra
fețele prevăzute, fertilizarea teienului, condiționarea semințelor și 
alte lucrări urgente trebuie să stea în centrul atenției oamenilor 
muncii din agricultură.In legătură cu desfășurarea lucrărilor agricole din această perioadă, lată ce constatări au făcut corespondenții noștri din regiunile Argeș, Ploiești, Mureș-Autonomă Maghiară și Suceava.

In regiunile unde mai sînt încă de recoltat cereale de pe suprafețe întinse intensificarea secerișului constițuie una din preocupările principale ale oamenilor muncii de pe ogoare. Cu toate acestea, în u- nele locuri, nu se depun eforturi susținute pentru urgentarea strîn- gerii recoltei. în regiunea Mureș- Autonomă Maghiară, este adevărat că, în ultimele zile, s-a intensificat ritmul secerișului. Cooperativele agricole din raionul Luduș au raportat primele în regiune terminarea acestei lucrări. în alte locuri însă mai există suprafețe însemnate de unde trebuie strînsă grabnic recolta de grîu. Accelerarea ritmului secerișului se impune mai în raioanele Odorhei, Reghin, 'l'îrnăveni și Tg. Mureș. La sediul consiliului agricol raional Tîrnă- veni, de exemplu, exis.tă date statistice dih care rezultă că în unele zile ritmul la secerișul griului a scăzut în loc să crească. Destule lanuri au trecut de mult de stadiul coacerii depline, iar strînsul acestora continuă să se tărăgăneze de la o zi la alta. La cooperativa din Lăscud mai erau de recoltat peste 150 ha grîu răscopt. Este necesar ca asemenea neajunsuri, care nu înseamnă altceva decît pierderi de recoltă să fie grabnic înlăturate. In acest scop este necesar un ajutor sporit din partea consiliilor agricole si' uniunilor cooperatiste.în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, ca de altfel și în altele, problema care se cere însă rezolvată cît piai grabnic este lichidarea decalajului între seceriș și treieriș. Aici. în ultimele trei zile s-a strîns recolta de grîu de pe circa 2G la sută din terenurile cultivate, în timp ce la treierat s-a înregistrat un spor de numai 3 la sută.îh multe cooperative agricole cum sînt cele din Cerghid. Mica și altele se găsesc mii de clăi cu grîu pe cîmp. în aceste unități a- bia Ia data de 4 august a început transportul snopilor la arii. Oare în aceste cooperative nu se știe că recolta se consideră asigurată numai cind este depozitată în bare ?Asemenea exemple pot fi uite și în regiunea Argeș.ia data de 4 august s-a tre- recolta de pe 109 000 ha din 147 226 ha. în multe unități raioanele Găești, Costeștî,

la sută. Discutînd cu specialiști de la consiliile agricole și de la uniunile cooperatiste, majoritatea au fost de părere că decalajul între recoltat și treieriș nu are la bază cauze obiective. Acest lucru este demonstrat, de altfel, și de rezultatele foarte diferite înregistrate de raioane cu condiții asemănătoare. Raionul Săveni, bunăoară, a treierat grîul și secara în proporție de 71,5 la sută, față de 54,5 la sută în raionul Botoșani, și 36,8 la sută în raionul Dorohoi, cu care se învecinează. De ce ? Fiindcă în primul, așa după cum a relatat tov. inginer Fetic, vicepreședinte al consiliului agricol, munca a fost bine organizată. în cooperative s-au alcătuit echipe de deservire a combinelor și batozelor, iar majoritatea atelajelor și camioanelor au fost repartizate la căratul paielor de pe cîmp și al produselor la magazii și bazele de recepție. Unitățile care duc lipsă de atelaje sînt ajutate de S.M.T.-uri cu remorci și platforme special amenajate.In raionul Dorohoi, în schimb, în ultimele două zile, viteza ,de lucru la treierat în loc să crească a scăzut. La cooperativa agricolă din Darabani nici n-a început tre- ierișul griului de pe 965 de hectare, deși S.M.T.-ul din localitate a repartizat din timp batozele necesare.Chiar și în cooperativele unde a început treierișul, nu se realizează viteza zilnică din cauza slabei organizări a muncii. In raioanele Gura Humorului și Rădăuți se lucrează cu 50 la sută din viteza zilnică de lucru prevăzută.Pentru a urgenta treierișul s-a indicat să se folosească la treier și combinele. Nu peste tot însă acestea lucrează la întreaga capacitate. In dimineața zilei de 4 august, Ia cooperativa din Dumbrăveni, raionul Botoșani, din cele 3 combine lucrau numai două. Cea de-a treia stătea din cauză că brigadierul Mihai Ifrim de la brigada de cîmp nr. 6 nu s-a îngrijit să repartizeze oamenii care să deservească combina.

care. Greutăți de asemenea natură s-au semnalat și la cooperativa din Izvoru, raionul Costești, și in alte locuri.— Preluările — ne spune Marin Popa, șeful bazei de recepție Costești Sînt totuși gospodării de stat ca cele din Stolnici, Vulpești, Izvoru, care au adus produse amestecate cu pleavă și alte reziduuri sau cu procent mare de umiditate. Din această cauză munca de preluare a fost încetinită ; a trebuit să verificăm fiecare sac în parte, iar camioanele să aștepte. Sînt șî unități cooperatiste ca cele din Fîlfani, Popești, Dumbrăveni, Mozăceni care au transportat la bază cantități destul de mici de cereale contractate.Trebuie spus însă că unele greutăți sînt provocate chiar de bazele de recepție. Drumurile de acces spre bazele din Slatina și Drăgă- nești Olt sînt nepracticabile, dău- nînd mult transportului.Și unitățile agricole din regiunea Ploiești trebuie să intensifice transportul cerealelor contractate la bazele de recepție. Lucrurile nu decurg mulțumitor în raioanele Ploiești, Tîrgoviște, Cîmpina. Este necesar ca peste tot să fie folosite cu mai multă chibzuință mijloacele existente pentru a intensifica transportul cerealelor și al celorlalte produse.în unele locuri se semnalează lipsa spatiilor de depozitare. La baza de recepție Pogoanele grîul se află pe platforme descope- l rite, expus ploilor. Aici se construiesc 4 magazii _ noi de către | T.R.C. Ploiești. Lucrările, așa după' cum afirmă tov. Troian Rizea, directorul întreprinderii regionale de valorificare a produselor agricole, sînt mult rămase în urmă. Puteau fi într-un stadiu mult mai. avansat, dacă pe șantier ar fi exis- i tat o bună organizare a muncii. Ing. Aurel Tihon, de la grupul 3 construcții Buzău, motiva pînă mai acum cîtva timp această întîrziere prin lipsa brațelor de muncă. Acum sînt pe șantier circa 160 de oameni. Dar aceștia nu sînt bine folosiți. Cine să organizeze munca, dacă pe acest șantier nu se află decît un singur maistru ? Este de datoria conducerii T.R.C. Ploiești să ia măsuri ca magaziile să fie terminate în termenul prevăzut pentru ca produsele să poată fi depozitate în condiții bune.

decurg în general bine.

ham-întîî-Aici,

ale minerilor

inginerii s-au de eliberareaconsiliul agri- o serie de mă-
consiliile agricole, ocupat prea puțin terenului.în ultimul timp col regional a luatsuri pentru lichidarea acestor deficiențe. Conducerile cooperativelor agricole de producție au fost îndrumate să scoată în cîmp toate atelajele pentru eliberarea terenurilor de paie. S-a indicat ca acolo unde transportul nu este posibil să se așeze paiele în șire, la marginea tarlalelor. Aplicarea a- cestor măsuri trebuie să fie urmărită punct cuEliberarea este întîrziată reș-Autonomăîn această perioadă, cînd în agricultură sînt numeroase lucrări de executat, organele de partid, consiliile agricole și uniunile cooperatiste au datoria să acorde un puternic sprijin unităților agricole pentru a se termina peste tot recoltatul cerealelor, transportul și depozitarea acestora în bune condiții, tate luate căriiturilor și a celorlalte lucrări de care depinde obținerea unei recolte bogate în anul viitor.

punct. terenului de și în regiunea Maghiară. paie Ma

I
I
I

livrarea produselor contrac- cu statul. Totodată, trebuie măsuri în vederea intensifi- ritmului de executare a ară-

Iv

(Urmare din pag. I)

Ziua minerului(Urmare din pag. I)cu îndelungată activitate, la perfecționarea organizării producției industriei miniere poate fi mult sporită, astfel ca în munca lor minerii să simtă din plin sprijinul acestora în rezolvarea celor mai vitale probleme ale producției.Prețuirea de care se bucură minerii pentru munca pe care o depun, pentru contribuția pe care o aduc la dezvoltarea întregii economii naționale, este ilustrată de grija pentru a se asigura condiții mai bune de muncă de trai. Localitățile miniere se dezvoltă de la an la an prin noi construcții de locuințe și social-culturale. Minerilor li se acordă a- nual zeci de milioane de lei pentru prime de vechime, salariile lor tarifare se situează la cel mai înalt nivel. Pentru anii cincinalului s-a

li cît și

prevăzut să se investească 950 milioane lei pentru construcții de locuințe și social-cultu- rale destinate minerilor. Statul nostru alocă anual fonduri importante pentru asigurarea protecției și securității muncii în întreprinderile miniere. Partidul cere conducerilor tehni- co-administrative să-și îndeplinească cu înaltă răspundere îndatoririle ce le revin în această privință, pentru ca munca minerilor să se desfășoare în condițiile respectării cu strictețe a normelor de tehnica securității muncii.De ziua lor, întregul popor felicită din toată inima pe bravii mineri ai țării și le urează noi și importante succese în munca închinată îndeplinirii sarcinilor în- suflețitoare de planul săvîrșirii socialiste noastră.
prevăzute cincinal, de- construcției în patria

pînă ierat cele din Slatina și Pitești procentele sîntneînsemnate. Așa stau lucrurile la cooperativele din Negrești, Bogați. Broșteni. Izvoru, Negrași și din alte părți. Cauza ? Slaba organizare a muncii la arii, precum și la transportul snopilor din cîmp. Un exemplu concludent: în comuna Bogați există o batoză care n-a „bătut" pînă tn prezent nici un pai de griu, deoarece consiliul de conducere al cooperativei nu a asigurat brațe de muncă să o deservească. Se impune ca aici ca și în alte locuri să se acorde mai multă atenție bunei organizări a muncii pentru ca treierișul ca și celelalte lucrări să poată fi terminate în cel mai scurt timp.Treierișul nu ține pas cu secerișul nici în regiunea Suceava. Pînă la data de 4 august, potrivit situației operative a consiliului a- gricol regional, grîul și secara au fost recoltate în nroporție de 96 la sută, în vreme ce treierișul s-a realizat numai în proporție de 45,5

Transportul și depozitarea corespunzătoare a cerealelor sînt lucrări care necesită maximum de atenție din partea conducerii unităților agricole astfel ca nici un bob de grîu să nu se risipească. Paralel cu înmagazinarea recoltei unitățile agricole au intensificat livrarea cerealelor contractate cu statul la bazele de recepție. In multe locuri însă nu se acordă toată atenția cuvenită acestor lucrări.In regiunea Argeș, de exemplu, se semnalează atît deficiențe la transportul cerealelor de pe cîmp la locul de depozitare, cît și la livrarea produselor contractate. Cooperativa din Negreni, de pildă, are contract cu IRTA Slatina să-i transporte cu patru camioane grîul Ia magaziile proprii sau la baza de recepție. Din cauză că munca nu este bine organizată, se efectuează transporturi puține, ducă bunul plac al unor șoferi. Acum clteva zile, din cele patru autocamioane au lucrat numai două și acestea au făcut doar cîte un drum fie-

Se spune că buturuga mică răstoarnă carul mare. O astfel de buturugă o reprezintă strîngerea paielor. în sute de gospodării de stat și cooperative agricole, din cauză că terenul nu este eliberat cu operativitate, tractoarele nu lucrează cu întreaga capacitate. Iată de ce rezolvarea acestei probleme trebuie să stea mai mult în atenția lucrătorilor de pe ogoare.Cu ocazia raidului întreprins în regiunea Ploiești s-a constatat că, adesea, tractoarele nu au unde să lucreze oră de oră. La cooperativa agricolă Cocorăști s-au arat numai 80 de ha pentru că mecanizatorii, văzînd că nu pot lucra din cauza paielor nestrînse, au plecat în altă parte. Dacă consiliul de conducere al cooperativei ar fi mobilizat mai bine forțele de muncă și atelajele la strînsul și căratul paielor de pe tarlale alta ar fi fost situația.In multe locuri întîrzierea strîn- gerii paielor se datorește deselor defecțiuni la presele de balotat. Vinovate sînt, în primul rînd, conducerile S.M.T.-urilor, mai ales cele din Buda și Bărcănești. Conducerea S.M.T. Bărcănești nu a a- sigurat nici sîrma necesară. Tehniciană Elena Predescu, de la cooperativa din Bilciurești, în ziua de 1 august, de dimineața și pînă seara, a dat telefoane peste telefoane la S.M.T. cerînd să trimită sîrmă pentru balotare.Nu sînt singurele exemple de a- cest fel. Referindu-se la întîrzierea strîngerii paielor, ing. Liviu Iordăchescu, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Ploiești, a apreciat că în raioanele Ploiești, Rm. Sărat, Tîrgoviște,

prinderile, la buna gospodărire a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei electrice, reducerea prețului de cost, îndeplinirea planului de beneficii și acumulări bănești, ridicarea ren-, tâbilității întreprinderilor la nivelul dotării tehnice a acestora.Lucrările plenarelor au pus un accent deosebit pe problemele privitoare la realizarea planului de investiții. Au fost subliniate sarcinile importante ce revin organizațiilor de partid, întreprinderilor și celorlalte organizații economice în asigurarea la termen a documentației tehnice. în contractarea și livrarea utilajului tehnologic, în reducerea termenelor de execuție și de dare în funcțiune, în atingerea într-o perioadă cît mai scurtă a parametrilor proiectați, asigurîn- du-se o eficiență maximă a tuturor fondurilor investite.O mare atenție a fost acordată principalelor sarcini ce revin agriculturii în cincinal. Participanții la plenare au relevat importanța aplicării pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, realizării la termen a prevederilor referitoare la irigații, chimizare, mecanizare, amplasarea cît mai rațională a culturilor, la sporirea producției și reducerea cheltuielilor în sectorul zootehnic, utilizarea judicioasă a tractoarelor, mașinilor agricole și a forței de muncă.Totodată, plenarele au abordat un șir de probleme importante referitoare la activitatea de cercetare științifică, scoțînd în evidență răspunderea și sarcinile ce revin organelor locale pentru dezvoltarea și sporirea eficienței activității științifice, aplicarea în producție a rezultatelor tehnicii și științei contemporane.Plenarele au subliniat, de asemenea, însemnătatea pregătirii de noi cadre calificate șl a perfecționării și specializării celor existente, ca o condiție esențială a îndeplinirii cu succes a prevederilor complexe și sporite ale cincinalului.La plenara Comitetului regional Argeș al P.C.R. s-a subliniat că pentru realizarea a încă 41 de o- biective, întreprinderi și secții noi planul cincinal prevede alocarea unui volum de investiții de peste 22 miliarde lei. Din totalul investițiilor prevăzute pentru regiune, aproape o treime revin industriei chimice și petroliere. O mare dezvoltare vor cunoaște raioanele lipsite de industrie sau cu o industrie mai puțin dezvoltată, ca, de pildă, Găești, Curtea de Argeș, Drăgășani. Totodată, se vor

asigura extinderea și diversificarea lucrărilor , mecanizate pe suprafețe tot mai mari și în toate 'ramurile de producție ale agriculturii. Prin dezvoltarea producției de îngrășăminte chimice, cooperativele agricole de producție din regiune vor primi în 1970 de 4,5 ori mai multe- chimice, substanță de 1965. în anii fonduri de stat vor fi amenajate pentru irigat peste 5000 ha și se voi- executa îndiguiri și desecări pe 20 000 ha, iar cooperativele a- gricole vor pregăti pentru irigat 31 400 hectare. Toate acestea pun sarcini de mare răspundere în fața organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, a cadrelor din economia regiunii. în acest sens 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.în dezbaterile plenarei Comitetului regional Cluj al P.C.R., participanții au insistat asupra măsurilor care se cer luate în vederea punerii mai largi în valoare a rezervelor de creștere a productivității muncii, de reducere a prețului de cost și de îmbunătățire a calității producției în toate întreprinderile, pe baza organizării superioare a producției și a muncii, aplicării operative și eficiente în practica producției a celor mai noi realizări ale tehnicii. Au fost subliniate, în acest sens, contribuția importantă pe care pot să o aducă oamenii de știință din orașul și regiunea Cluj, rolul și sarcinile sporite ce revin acestora , în dezvoltarea cercetării științifice și legarea ei mai strînsă de nevoile economiei în cincinal.în cadrul plenarei Comitetului regional Dobrogea al P.C.R. s-a subliniat, printre altele, necesitatea folosirii eficiente a fondurilor de Investiții, dării la termen în funcțiune a obiectivelor industriale și social-culturale prevăzute în plan. Un loc important în dezbaterile plenarei l-au ocupat problemele dezvoltării agriculturii. Participanții la plenară au făcut propuneri prețioase în legătură cu folosirea în modul cel mai rațional a pămîntului, amplasarea judicioasă a culturilor, aplicarea unei agrotehnici superioare în scopul ridicării continue a producției agricole. S-a subliniat, de asemenea, importanța continuării acțiunii de profilare și de concentrare a producției agricole a G.A.S. în unități specializate, potrivit condițiilor concrete ale fiecărei gospodării, în vederea obți-

îngrășăminte activă, față următori, din

• Minerii din Valea Jiului au înscris în acest an pe graficul întrecerii aproape 40 000 tone de cărbune extras peste prevederile planului. Acest succes este întregit cu peste 23 000 000 lei economii și benefici’ suplimentare, realizate în prima jumătate a anului.• Unitățile trustului minier Oltenia au extras, în cele 7 luni din acest an, peste plan, 47 000 tone lignit și 880 de tone antracit. In aceeași perioadă au fost date în exploatare trei abataje frontale noi, cu o capacitate zilnică de 250 tone fiecare.• In minele din bazinul Domelor ca ți Ia Complexul minier Leșul Ursului, planul producției globale pe luna iulie a fost realizat în proporție de 105,75 la sută. în cele șapte luni care au trecut din acest an au fost livrate peste plan 6 115 tone pirită și 2 530 tone baritină.• Minerii maramureșeni au extras pînă acum peste plan circa 15 000 tone de minereu. Valoarea metalelor obținute din minereul extras de ei peste plan, de la începutul anului, se cifrează la aproape 10 milioane lei și tot atît reprezintă economiile realizate prin reducerea prețului de cost.• în șapte luni, colectivele unităților Trustului minier Cluj au dat peste plan 825 tone minereu complex, 6 000 tone concentrate de fier, peste 15 000 tone nisip spălat de turnătorie și mai bine de 22 000 tone calcar metalurgic și sodic. Economiile realizate în această perioadă peste prevederile planului se ridică la aproape 1 milion lei.• In anii șesenalului s-au cheltuit 462 milioane lei pentru construcții de locuințe și social- culturale destinate minerilor. Pentru actualul cincinal s-au alocat 950 milioane lei în acest scop, adică mai mult de două ori față de perioada precedentă de cinci ani.
Decorări cu ordine și medaliiPrin decrete ale Consiliului de Stat, cu prilejul „Zilei minerului” au fost conferite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unui număr de aproape 700 de muncitori, tehnicieni, geologi și ingineri care lucrează în industria minieră. (Agerpres)

nerii unei rentabilități ridicate. Totodată, s-a relevat importanța consolidării continue a cooperativelor de producție, a creșterii gradului de intensificare a producției, a dezvoltării legumiculturii și po- miviticulturii, sporirii efectivelor de animale.Dezbaterile plenarei Comitetului regional Hunedoara al P.C.R., re- levînd grija pe care partidul și statul o acordă dezvoltării, în continuare, a industriei regiunii, s-au ocupat pe larg de sarcinile ce revin unităților economice și ministerelor în vederea îndeplinirii exemplare a planului de investiții. Au fost făcute importante propuneri ' cutarea scurt și de bună calitate a noilor obiective industriale, atingerea grabnică a parametriloi- tehnico- economici proiectați. O mare atenție a fost acordată măsurilor care trebuie luate în vederea creșterii producției de metal, a lărgirii sortimentelor și îmbunătățirii în continuare a calității acestuia. Participanții la dezbateri s-au oprit, de asemenea, la măsurile care trebuie aplicate pentru organizarea științifică a producției și ridicarea continuă a nivelului tehnic al produselor. Măsuri importante au fost propuse și în ce privește dezvoltarea zootehniei în regiune.La plenara Comitetului regional Iași al P.C.R. s-au relevat sarcinile ce revin industriei regiunii în cincinal, în ce privește creșterea producției de țevi sudate, de rulmenți, mase plastice, mobilă, materii prime pentru industria ușoară și alte produse necesare consumului intern și pentru export. Creșterea producției industriale la nivelul planificat va fi posibilă prin intrarea la termen în funcțiune a noilor întreprinderi, dezvoltarea celor existente și creșterea productivității muncii. In cadrul măsurilor propuse la plenară, un loc important l-au ocupat cele privitoare la dezvoltarea agriculturii regiunii, căreia îi sînt repartizate în cincinal investiții în valoare de 571 milioane lei, Ia care se adaugă 261,1 milioane credite și 328,7 milioane lei fonduri proprii ale cooperativelor agricole de producție. Totodată s-au făcut propuneri pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetării științifice și a învățămîntului din regiune.Plenara Comitetului regional Mureș-Autonomă Maghiară al P.C.R. a dezbătut, printre altele, măsurile de îmbunătățire a indicilor de utilizare a instalațiilor și utilajelor, prin organizarea de noi fluxuri tehnologice, de realizare a

de măsuri privind exe- într-un termen, cît mai

■ J

unor produse de înaltă calitate șî la un preț de cost mai scăzut. S-au făcut propuneri prețioase privind aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor, perfecționarea colaborării și cooperării în producție. Plenara a accentuat în mod deosebit răspunderea ce revine fiecărui conducător de întreprindere în ce privește respectarea cu strictețe a clauzelor contractuale de cooperare și aprovizionare. In legătură cu dezvoltarea industriei forestiere, una din ramurile de bază ale regiunii, s-au făcut propuneri menite să asigure extinderea mecanizării lucrărilor, ridicarea calificării cadrelor, îmbunătățirea continuă a calității produselor și creșterea productivității muncii.Problema dezvoltării industriei forestiere, a valorificării superioare a masei lemnoase, a lărgirii fondului silvic prin lucrări de întreținere și exploatare judicioasă a pădurilor a constituit obiectul unor ample dezbateri și în cadrul plenarei Comitetului regional Suceava al P.C.R. De asemenea, aici s-a insistat asupra necesității de a se respecta întocmai contractele de livrări la export în specia] de către întreprinderile de industrializare a lemnului din regiune. O mare atenție a fost acordată dezvoltării zootehniei, pentru care în - există condiții din cele bune. Prin îmbunătățirea efectivelor de animale, prin dezvoltarea bazei valoarea producției va trebui în 1970, comparativ
regiune mai structurii a raselor, furajere, sectorul zootehnic creascămedia anilor 1962—1965, cu 70 la sută în G.A.S și de 1,5 ori în cooperativele agricole de producție.In încheierea dezbaterilor, pe baza propunerilor participanților și a recomandărilor făcute de conducătorii de partid prezenți la lucrări, plenarele comitetelor regionale au adoptat planuri de măsuri zarea integrală a sarcinilor producție condițiilor planului ... __________la plenare au subliniat caracterul profund mobilizator și realismul prevederilor cincinalului și au exprimat hotărîrea oamenilor muncii din regiunile respective de a îndeplini exemplar, în condiții economică, importante IX-lea Congres al partidului pentru dezvoltarea continuu ascendentă a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului.

în să cu

menite să asigure reali- de pe acest an și crearea pentru înfăptuirea cincinal. Participanții
de înaltă eficientă sarcinile deosebit de trasate de cel de-al
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pionieri :

Jurnalulanumit mod de un 16,45;
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unei femei în
16,15:
169?)

în-
co- 
iz- 
co-

afe. mișcării

să înlăture șablonul, 
izvor al șablonului l-a cons
tituit pînă acum, în 
școli,

18,30;
18,30: 21, grădina

fe despre

Pe purtătorii cravatelor 
roșii îi vezi în fiecare zi în- 
vățînd, cîntînd, făcînd spori 
sau jucîndu-se (căci jocul 
nu poate lipsi copilăriei, să 
nu uităm asta). Noile acte 
statutare ale mișcării pionie
rești cuprind în coordona
tele lor toate aceste iposta
ze ale cotidianului copilă
riei, și care pot și trebuie 
să fie folosite pentru edu
carea multilaterală și lărgi
rea orizontului elevilor.

Stabilind obiective clare, 
proiectul de statut sublinia
ză, între altele, că organiza
ția pionierilor are menirea 
de a stimula preocuparea 
elevilor pentru învățătură, 
pentru întărirea disciplinei 
școlare, să educe școlarii 
în spiritul patriotismului și 
internaționalismului socia
list, să cultive la copii cins
tea, modestia, curajul și 
disciplina, prietenia și to
vărășia, dragostea față de 
muncă și respectul pentru 
cei ce muncesc, răspunde
rea pentru păstrarea cu 
grijă a bunurilor obștești. 
Deosebit de important mi 
se pare că, o dată cu jalo
narea unor asemenea o- 
biective majore, se indică 
și mijloace de activitate 
judicioase, cum ar fi : săr
bătorirea, 
școala, a 
importante din viața po
porului, aniversarea unor 
personalități ale științei și 
culturii românești și univer
sale, activități oultural-ar- 
tistice și sportive, organi
zarea, împreună cu școala, 
g; cercurilor pe obiecte, a 
cercurilor tehnice, a unor 
activități practice care să 
permită inițierea copiilor în 
diferite îndeletniciri.

Consider foarte bineveni
tă măsura prevăzută în noul 
Statut și Regulament de a se 
înlătura din activitatea pio
nierească formele de activi
tate care vin în dezacord 
cu cerințele pedagogice de 
vîrsta. Am asistat la adunări 
care, 
ceau 
gedă 
pau.
sau 
tențioase, 
fi pe i 
Deseori o temă 
cuta în ora de dirigenție, 
pentru ca apoi să devină

bași temă a unei adunări, 
chiar o întîlneai la toate 
detașamentele (de la a lll-a 
pînă la a Vll-a). Și, ca ur
mare, în mintea lor noțiu-

unele 
credința comodă a 

unor profesori că o anu
mită acțiune organizată 
fr-un
leg, întrucîf s-a dovedit 
bulită, trebuie neapărat 
piață. Or, fără a ne gîndi 
la problemele care preocu
pă unitatea sau detașamen
tul de care răspundem nu 
putem alege metodele de 
activitate. Cred că trebuie să 
acordăm o mare atenție în 
activitatea viitoare acțiunilor 
în aer liber (focuri de ta-
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fe. Munca s-a încheiat cu o 
„serbare a pomilor” anun
țată din timp. La pregătirea 
ei au participat un număr 
foarte mare de 
unii au. alcătuit o brigadă 
și, înfruchipind diferite spe
cii de pomi, se adresau să
lii sub formă de ghicitori, 
trebuind să fie identificați ; 
o parte din copii cîntau, spu
neau poezii ; un grup de ti
neri, ajutați de părinți, au im
provizat costume și au pa
voazat sala, alții au întocmit 
o machetă a locurilor unde 
au fost sădiți pomii. In 
această atmosferă generală 
de muncă și veselie fiecare 
iși avea sarcina sa precisă. 
Valoarea unor asemenea 
acțiuni constă, după părerea 
mea, nu numai în faptul că 
copiii sînt antrenați în ac
țiuni care-i interesează, ci și 
în trăirea sentimentului că 
sînt folositori. Pentru ase
menea trăiri trebuie să le 
creăm cîf mai des prilej.

Sînt minunate perspecti
vele ce se deschid în fața 
activității pionierești. De a- 
ceea consider ca absolut 
necesară și de mare însem
nătate sarcina pe care parti
dul a pus-o în fața școlii și 
a cadrelor didactice, de a-și 
pune toată experiența, toa
tă priceperea pedagogică 
în slujba îmbunătățirii con
ținutului activității pionie
rești, încît aceasta să cores
pundă înfrutotul obiective
lor educației comuniste. Pa
siunea, dragostea pentru 
copii vor fi desigur în mă
sură să dea viață acestei 
sarcini de mare răspundere.

Prof. Ileana VOINESCU
Liceul nr. 32, București
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Despre filmul lui 
Lara se poate scrie 
mod succint în care își adnotează e- 
roina în jurnalul său constatările coti
diene : o încercare de a dezbate o 
problemă de mare însemnătate socia
lă, aceea a natalității, făcută cu mij
loace care nu țin cu totul nici de fil
mul documentar, nici de cel artistic. 
Accentul cade pe narațiunea unei 
întîmplări din viața de spital,
ilustrată pentru a-i da un ca
racter mai convingător, prin imagini 
realizate chiar acolo unde s-au pe
trecut lucrurile. Dorind să redea par
ticularitățile și atmosfera clinică, re
putatul regizor suedez Ingmar Berg
man a realizat și el, pe o temă destul 
de asemănătoare cu cea a lui Auiant- 
Lara, filmul Vreau să fiu mamă, care 
a rulat pe ecranele noastre.

în societatea modernă femeia tinde 
lot mai mult să înlăture orice inegali
tăți în ce privește condiția ei cetățe
nească și umană, iar pe o bună parte 
a globului poziția ei civică și-a cîști- 
gal recunoașterea deplină : la muncă, 
la drepturi, la răspunderi și la ono
ruri. O seamă de împrejurări și de 
fapte, fie de ordin material, sentimen
tal sau prezența încă a unor preju
decăți vetuste mai duc cîteodaiă la 
erori cu grave urmări (așa cum vrea 
să demonstreze Autant-Lara în filmul 
său pe care-l închină femeii-mamă, ca

Claude Aufanf- 
cam în același

noblețea malerni- 
ca viitor medic, 

înțelege umanismul 
Căci a folosi ser- 

unor esculapi 
în definitiv,

o pledoarie pentru 
lății). Ca femeie și 
eroina filmului 
profesiei sale, 
viciile retrograde ale
clandestini, a nu dovedi, 
luciditatea și cunoașterea noii condiții 
a femeii in societate înseamnă a că
dea în eresuri adesea fatale. Ceea ce 
se și îhtimplă în filmul pomenit, fap
tele redate pe ecran avind o incon
testabila semnificație educativă. To
tuși, în loc să zăbovească puțin asu
pra unor aspecte ce țin de psihologia 
femeii în cazul unui eveniment covîr- 
șitor cum este acela de a deveni 
mamă — cu aspecte ce pot fi dra
matice și deci exploatate artistic — 
filmul se pierde într-o descripție a e- 
lemenfelor 
interesantă 
tenlic.

„Jurnalul
zare a unui regizor cunoscut, benefi
ciind de inferprelarea actriței Marie 
Jose-Nat — distinsă cu premiul „Fe- 
mina" pentru creația din acest film — 
exprimă efortul cineaștilor de a lu
mina una din problemele de viață 
care implică o mare răspundere uma
nă. Este o contribuție înfr-o dezbate
re ce merită nesfîrșită atenție și din 
partea arfei cinematografice.

clinice care ar fi fosl mai 
înlr-un documentar au-

Mircea ALEXANDRESCU

• CLEOPATRA (ambele serii) — cinemascop: Patria — 9: 12,45; 
20,30, București — 8,30; 12; 16; 19,45 Stadionul Dinamo — 20,30.
• JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB: Republica — 8,45; 11,15; 13.45; 
18,45; 21,15 (completare Carnet de schițe), Sala Palatului (seria

19,30. '
• C1INELE
21, grădina
— 20)15 (la
- 9; 11,15: 13,45: 16;
13,30:
presii nocturne).
• 5 000 000 DE MARTORI : tfopitol 9; 11,15:

20,30 (la ambele completare Carnet de schițe).
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Lumina 8,45;
(completări' Lucrările Sesiunii
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Victoria — 9;
grădina Progresul 20 (la ambele completare Simfonie în alb 
srop), Rahova ! 10,30;

DIN BASKERVILLE: Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16;
Doiu-a - .20,15, Festivul : 9; 11,15; 13,30; 16
toate completurea Navigatori care dispar — cinemascop), Grivița 

18,30: 21 (completare Crimea), Modern
16; 18,30; 21, Arenei» libertății -,- 20,15

— 9; 11,15;
(In ambele completate Im

it,15; 13,30; 16; 18,30; 21,Lumina
Marii Adunări Naționale).

11,15; 13,30: 1'5,45; 18,15; 20,45; 
cinema- 

15,30: 18, gradină - 20,45 (la ambele completare
Consfătuirea lucrătorilor din industria constructoare de mașini).
• COPLAN iși ASUMA RISCUL: Central 8,45; 11; 13,30; 16:
(completare Tinerețe), Buzești — II; 15,30; 18, gradină — 20.45, 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, grădina ... 20,30.
• HAI, FRANȚA!: Union— 10,30; 15,15; 18 (completare Vizita 
lorilor de partid și de stat in regiunea Oltenia|.
• MOARA ,CU NOROC : Union - 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
• MONEDA ANTICĂ: Doina 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,45 (completare 
Stăvilirea torențiloij.
• CELE DOUĂ ORFELINE: Ciulești — 1.5,30; 18,15; 20,45 (completare O zi 
din Viata Iul Tică), Aurora 3; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30 
(la ambele completare Orizont științific nr. 3), Volga — 9; 11,45-, 15,15; 18; 
20,45 (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat in regiunea 
Argeș).
• INSULA SCLAVILOR — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 4 — UN NASTURE — 
BORODINO — KOFRIVȘCIȚA — PICĂTURA : Timpuri Noi — 9—21 In 
continuare.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Feroviar — 9.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Ferovior — 12,15; 15,13; 18,15; 
21,15, Excelsior.— 8; 11; 14; 17; 20, Flamura — 9; 12; 15; 18; 21.
• STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI :
• FANTOMAS - cinemascop : înfrățirea 
18,15; 20,30 (completare Laptele).
• MÎINE, MEXICUL I : Dacia — 9 14,30 
(completare Știință .și tehnică nr. 13).
• ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop i Gloria — »; 11,15; 14; 16; 
18,45; 21,15, Patinoarul „23 August" — 20,15.
• INSPECTORUL: Cringași — 15,30; 18; 20,45.
• FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂINĂ: Blicagi — 9,30; 18; 16; 16,30; 
21 (completare Collegium Maiuș al Universității Iagellone), Tomis — 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45 (completare Pădurea Blalrwieska).
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Unirea — 10,30; 15,30; 18, grădină — 20,30 
ambele completare Sandi, >ă asculți pe mămica I).
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ: Flacăra — 10; 15,30; 18; 20,45 (comple
tare Știință șl tehnică nr. 14).
• SERBĂRILE GALANTE : ViUn — 15,30; 18 (completare Partidului slavă I), 
grădină — 20,30.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Miorița — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21 (completare Apartamentul), grădina Moșilor — 20,15, Cosmos 
— 13; 15,30: 18; 20,45.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTJLOR (»mh»le wii) — oinemascop : Munca 
16; 19 (completare Șoplrle).
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR"
15,30; 18; 20,45.
• PRIMA DEZILUZIE : Moșilor — 15,30;
• OPERAȚIUNEA „I" : Viitorul — 15,15;
ducătorilor de partid și de stat in regiunea Oltenia).
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ: Colenlina — 15,30; 18, grădină — 20,30 
ambele completare MobllH), Expoziția — 20.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
(completare Stuf).
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ; Flornasoa — 9; 11,15: 13.30; 16; 18,30;
• HAIDUCII — -cinemascop : Progresul ■— 15,30; 18; 20,45 (completare 
Uvertura), grădina Touiis — 20.
• OMICRON : Lira — 15,30; tS, gradină — 30,30 (Ia ambele completare 
Schițe turingiene).
• FANFAN LA TULIPE : Drumul Sării — 111 15,30; 18; 20,30.
• PREA TÎRZIU : Ferentari — 15,30; 18; 20,45 (completare Autobiografie).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Cotroceni — 10,30; 15,15; 1 
20,45, Pacea — 15,30; 18; 20,30.
• RĂSCOALA — cinemascop : grădina Bucegi — 20,15.
• AVENTURA : grădina „Progresul-Patc“ — 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII ! : Clubul Uzinelor Republica 15; 17,30; Î0.

18.30; .21
Arta —

conducă»

Cinemateca — 10; 12; 14; 16; 
intre popoare — 10; 12; 14; 16;

In continual'», 16,30; 18,30; 20,45

împreună cu 
evenimentelor

con-

Inepuizabilele
într-una din sălile Muzeului memoria) „Mihatl Sadoveatw" dă Io Piatră Neamț Foto : Agerpres

comori

prin cadrul lor, fe fă- 
să uiți de vîrsta fra- 
a celor care partici- 

Erau, prezentate teme 
dări de seamă pre- 

, departe de a 
înțelesul copiilor, 

se dis-

nea de ședință semnifica a 
obligație deloc atrăgătoare. 
Din păcate, o asemenea im
presie persista uneori mult 
timp (am întîlnit-o și la co
pii mai mari, care erau de 
multe ori elevi buni la în
vățătură, activi, plini de ini
țiativă în alte împrejurări).

Proiectul de Statut și Re
gulamentul organizației îți 
dau convingerea că munca 
cu pionierii va cunoaște o 
radicală îmbunătățire. Dar 
eficacitatea metodelor de 
activitate care s-au prefigu
rat depinde de felul în care 
vor fi alese, în funcție de 
prilej, pentru ca prin ele 
să ajungem la inima copi
lului, să sădim în ea
vingeri trainice. Ea depin
de și de măsura în care 
fiecare educator va izbuti

bSră, excursii, concursuri 
sportive și de orientare tu
ristică, expediții pionierești 
pe urmele unor evenimente 
memorabile din istoria pa
triei și a mișcării democra
tice și revoluționare din 
țara noastră, vizitarea mu
zeelor și a caselor memo
riale, șezători, învățarea de 
cîntece și poezii etc.). Dar 
atunci cînd le vom organi
za nu putem să uităm că 
pionieratul este în același 
timp vîrsta entuziasmului, 
a spontaneității, vîrsta cînd 
imaginația aleargă cu pași 
de voinic. La aceste trăsă
turi specifice ale vîrslei, 
precum și la cele care ca
racterizează pe fiecare pio
nier în parte trebuie să ape
lăm. Drept argument voi re
aminti o acțiune de sădire 
a pomilor la care au parti- j 
cipaf mai multe detașamen-

— einemascop : Popular — 10,30;

18 (completare Don Quijote).
18; 20,45 (completare Vizita con-

ale mărilor și oceanelor (Urmare din pag. I)
Indiferent de faptul dacă 

populația globului se va 
dubla pînă în anul 2 000 
sau ceva mai tîrziu, asigu
rarea viitoarelor surse de 
energie și de materii pri
me, combaterea foameiei — 
endemică și astăzi în unele 
regiuni ale globului — sînt 
probleme la ordinea zilei 
în mulfe țări ale lumii. Este 
totuși surprinzător faptul că 
nu s-a făcut pînă acum apel 
mai stăruitor la inevaluabi- 
lele bogății ale mărilor și 
oceanelor. Apele lor ascund 
și hrană, și energie, și 
terii prime.

Scoicile, crabii, 
făcut parte încă din 
mentația omului

ma-

au 
ali- 

___  primitiv. 
De-a lungul mileniilor, me
todele pescuitului au evo
luat însă foarte lent ; a ră
mas mereu aceeași incerti
tudine a rezultatelor. Abia 
în ultimele decenii, tehnica 
a acordat un ajutor mas'v 
și pescarului. El cercetează 
astăzi adîncurile cu ajuto
rul unor vase speciale de 
detectare, între care și sub
marine, se folosește de a- 
parate care depistează ban
curile de pește, înregis- 
trînd ecoul undelor reflec
tate de acestea, 
lămpi subacvatice 
peștele, pînă acesta 
în raza unor pompe care îl 
aduc la bordul navelor de 
pescuit, deplasîndu-l pe 
benzile rulante ce deser
vesc instalații de prelucrare, 
în arsenalul pescarilor mo
derni se află și cîmpurile și 
șocurile electrice, care îm
ping peștii în direcția pla
selor.

Viața peștilor prezintă 
încă destule enigme pe 
care cercetarea științifică 
încearcă să le pătrundă. în 
acest scop, se studiază in
fluența condițiilor de me
diu, a temperaturii și salini- 
tății apelor, a curenților, a 
factorilor nutritivi etc. asu
pra viețuitoarelor din a- 
dîncuri. Prin marcarea unor 
specii de pește — bafog, 
scrumbii,, heringi etc. — au 
putut fi- parțial deslușite 
cauzele migrației lor perm-

peștii

Puternice 
atrag 
intră

la

dice și neperiodice, pricina 
oscilațiilor 
bancurilor
aflat astfel strînsa 
dență între aceste fenome
ne și evoluția planctonului, 
acele miriade și miriade de 
infime organisme vegetate 
și animale ce populează 
mările și oceanele 
vesc drept 
Dezvăluind 
vernează 
știința a 
uriașă

canfitativ'e ale 
de pești. S-a 

depen-

și șer
peștilor, 

ce gu- 
acvatică, 

o
cantității 

20

hrană 
legile 
viața 
contribuit la 

sporire a 
de pește prins — de la 
milioane lone în 1938 
la 35 milioane în 1959 și 
milioane în 1964.

Dar omul poate suferi 
numai de 
sele. Pînă 
populate, ca New Yorku! 
sau Viena, c_ __ j
timii ani 
apă. Apa mărilor și 
nelor este însă 
pentru a potoli setea. Pro
blema seculara a desalini
zării apei marine a început 
să-și găsească rezolvare in 
zilele noastre. Instalațiile 
industriale, care servesc a- 
cestui scop, consumă însă 
mari cantități de energie 
termică. Deocamdată aceas
ta o furnizează combustibilii 
fosili : cărbunele, petrolul, 
în unele țări din Orientul 
Mijlociu și în zona 
Mediterane, în 
au începui să 
neze instalații 
salinizarea apei 
Perspective deosebite des
chide în acest domeniu uti
lizarea energiei atomice; ea 
îngăduie, ca împreună cu 
apa solicitată să se producă 
și energie electrică.

Astăzi, un metru cub de 
apă dulce, 
costă de 
mult decît 
proaspătă 
prețul se 
la acest nivel, 
chide drum larg, utilizării ei 
în industrie, agricultură,

toarne, ci și 
și mari

50

nu 
de 

centre

au resimțit în ul- 
o acută lipsă de 

oceă- 
impropre

Mării
U.R.S.S., 
funcțio- 

pentru de- 
marine.

extras din mare, 
patru ori mai 
un litru de apă 

obișnuită. Cînd 
va reduce pînă 

se va des-

gospodării. Există totuși 
încă o dificultate care tre
buie învinsă : la 
folosi cele' 35 kg de 
grediente" de tot felul ce 
rămîn după evaporarea fie
cărui metru cub de 
Dintre acestea 28 kg. 
sare de bucătărie, 
sare de magneziu, 
ghips, in afară de 
apa mărilor mai 
de circa 80 de 
le chimice 
forma de 
cupru, aur, 
niu, cesiu, 
etc. După 
fe în S.U.A., 
sfalațiile de 
proiectate ar 
anual cantități 
apă dulce, 
comitent circa 
de tone 
cundare. 
diul 
din 
late,
liza decît 58 milioane tone. 
Ce s-ar putea face cu pro
dusele inutilizabile ? Să se 
foame înapoi în mare ? Nu 
va fi recomandabil, deoa
rece s-ar tulbura echilibrul 
natural din apele mărilor și 
oceanelor. Deocamdată, 
problema a rămas deschisă.

Există totuși unele înce
puturi, destul de modeste 
încă, în exploatarea bogă
țiilor submarine. De 4 000 
de ani se obține, pe coas
tele însorite și bătute de 
vînlurj ale Chinei, prin eva
porarea iipei, sare de bu
cătărie. La fel se procedea
ză în India, Japonia, Turcia 
și în California. Bromul ex
tras din apa mării se utili
zează în producția de me
dicamente și ca antideto
nant în combustibilele li
chide, iar magneziul în 
aliaje care își găsesc între
buințare în construcția de 
mașini, vehicule și avioane.

Pe alocuri, în preajma
continentelor, la adîncimi

ce vc
„in

apă ? 
sînt 

5,5 kg 
1,3 kg 

.acestea, 
cuprin- 

elemen- 
cunoscule, 

urme fine 
, cobalt, 

anlimoniu, 
calcule i 
una din 

desalinizare 
putea furniza 

imense de 
produci nd con-

93 miliar- 
produse se- 

la sfa- 
tehnicii, 

i canti- 
uti-

de
Totuși, I 

actual al 
această uriașă 

nu s-ar putea

sub 
de 

ura- 
zinc 

făcu- 
i in-

se 
în

nu prea mari, se scot 
iveală ...diamante, cîte 700 
de carafe pe zi. O aseme
nea exploatare, prin dra- 
gaje pe fundul mării, există 
lîngă coasta Africii de sud.’ 
La Nime, în Alaska, 
scoale tot astfel aur.
Golful Mexic, prin dragaj, 
se obține o cantitate imen
să de 
fiind i 
de ciment. Altă bogăție 
oceanelor — petrolul 
gazele naturale — a 
put, de asemenea, 
exploatată. în 
dului s-au făcut i 
încercări, in Golful 
în Golful Mexicului, 
dele forajului marin 
devenit un element 
nuit al peisajului. Se 
ciază ca sub fundul 
s-ar afla cam tot atîf petrol 
cîf există în zăcămintele de 
pe uscat.

în ce stadiu se află însă 
furnizarea de energie ? in 
ultima vreme, omul a reu
șit să stăpînească energia 
mareelor, uriașa deplasare 
a apelor, datorată atracției 
Lunii și a Soarelui, in unele 
puncte ale globului, fluxul 
și refluxul ridică apele pînă 
la 10—14 metri, acoperind 
uscatul cu viteza de 2—4 
mile marine pe oră. în A- 
merica — la Fundy-Bay, în 
Anglia — la gura rîului Se
vern, în Franța — în gol
ful de la Sainf-Malo, la 
gura rîului Rance, în 
U.R.S.S. — la Murmansk și 
în mulfe alte locuri există 
condiții prielnice pentru 
construirea unor centrale 
electrice mareemotrice. în 
aceste regiuni, solul și sub
solul sînt suficient de sta
bile pentru a suporta digu
rile care trebuie să capteze 
apele aduse de flux și re
trase de reflux, silindu-le 
să se scurgă prin deschideri 
speciale, acționînd turbi
nele. in Franța, la gura rîu
lui Rance, centrala, în curs 
de construcție, va produce 
540 milioane kWh pe an, 
la o tensiune de 250 000 
volți.

scoici, calciul lor 
utilizat în producția 

a 
Și 

înce- 
sa fie 

Marea Nor- 
primele 

Persic, 
son- 

au și 
obiș- 
apre- 
mării

disciplinat, coordonat în cele din 
urma, în. zilele noastre, de instituții- 
general, de trusturi de extracție în 
vederile cărora intră, deopotrivă, fi
rul subteran al picamerelor sau ha- 
vezelor și strategia de perspectiva a 
rezervelor, a prospecțiunilor, a cer
cetărilor geologice. De la Leșul Ur
sului la Moldova Nouă sau Valea 
Molrului, mineritul de azi conține 
caratele și 
voluale tehnici, ale 
nioase iscusințe.

Pentru ca finețea 
tuiție a „așilor” în 
iilor geologice să devină aci creaior, 
pentru ca uriașa băfălie să fie pur
tată cu iscusința pînă în posturile 
cele mai depărtate, la Petroșeni — 
într-o adevărală universitate minieră 
— sau la Baia Mare, într-un mare 
grup școlar, se făuresc promoții 
de meșteri ai mineritului, ai meca
nicii și electricității specifice, ai pre
parării și prelucrării minereurilor și 
ai cărbunelui.

O legătură temeinică cimentează 
generațiile de mineri într-o continuă 
aspirație de dominare a adîncimilor, 
de prefacere a meseriei lor într-un 
act al iscusinței și temerității ome
nești. Mîndria efortului, abia în zilele 
noastre răsplătit pe măsură, se conju
gă astfel cu satisfacția de a fi — în
tr-un fel — reazemul uneia dintre 
cele mai importante ramuri ale eco
nomiei socialiste în plin avînf. Asis
tența tehnică și socială, sporirea secu
rității muncii, combaterea bolilor pro
fesionale — fac din mineritul contem
poran una dintre florile anotimpului 
nostru de împlinire.

între fine, călător prin vechile și 
noile cetăți ale mineritului și nașterea 
de acum pairu-cinci veacuri ale ace
lorași metale, nu se află decît bariere 
cu adinei înțelesuri — muzeul, căr
țile de istorie, spusa celor bătrîni.

Pentru patru secole de istorie, le-au 
excavatoarelor 
lor largi au 

carnea solului 
după aur, ci 
pentru case,

minerilul de azi 
dimensiunile celei mai e- 

celei mai înge-

de gindire și in- 
cercelarea straiu-

trebuit lopeților și 
cîteva ceasuri. Cupele 
mușcat cu înfometare 
maramureșean. Dar nu 
căutînd loc de temelii
pentru somnul și visele familiilor de 
băimăreni.

Despicat brazdă cu brazdă, pămîn-

Iul orașului avea să dezvelească, la 
'cîțiva metri adîncime, aria de lucru 
a unui vechi atelier pentru prelucra
rea metalelor. Unelte, țoale, creuzete, 
oale de probe, resturi de construcție, 
readuceau, dinlr-o dată, în fața noas
tră, viața dinamică a unui alt secol. 
Au sosit, să valorifice prețioasele ves
tigii, arheologii, muzeografii.

După plecarea acestora, cu brațele 
încărcate de dovezi — ale istoriei — 
constructorii au trecut mai departe, 
peste sălașul vechilor relicve, spre 
profilele tinere ale orașului.

(Urmare din pag. I)
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țațelor și oratoriilor largă anvergură. între cele două modalități — cîn- tecul de masă și creația amplă vocal-simlonică — s-a dezvoltat într-o direcție permanent înnoitoare ca limbaj, corul propriu- zis, elaborat pentru concert, axat pe o tematică general-umană, academică sau modernă. Sînt madrigalele, poemele corale a capella sau piesele mici de gen avind un caracter reprezentativ pentru evoluția mijloacelor în acest domeniu.. Există, firește, și un sector al creației corale care, fără a avea gravitatea cîn- tecelor de masă și fără a fi destinată unor circumstanțe festive, nu se aseamănă totuși cu elaborările corului de concert ; sînt prelucrările de folclor sau cîntecele în stil clasic-național destinate căminului cultural, școlii, pionierilor.Considerînd în perspectiva anilor creația și cercetînd repertoriul studenților plecați cu chitara la mare, ascultînd ce fredonează cetățeanul pornit cutezător spre

Ora exactă. Cum va ti vreiae»?8,32 — Pentru noi, femeile ! Sfaturi practice.9,15 — Emisiunea pentru copii și țiueretul școlar î Cu cartea... i» vacantă- Transmisie de la biblioteca pentru pionieri ?i școlari din parcul Herăstrău. înotul în zece lecții.10,30 — Emisiunea pentru sate. Ritmuri de vară — reportaj filmat despre strîngerea recoltei și executarea arăturilor de vară. Cercetări și rezultate : orientări noi în asigurarea proteinelor pentru animale. Ancheta noastră : absolvenții clasei a VllI-a, Telejurnalul satelor. Reportaj filmat — oameni, locuri, obiceiuri. Muzică populară românească în interpretarea orchestrei populare „Flacăra Prahovei" din Ploiești.12.00 — închiderea emisiunii de dimi»e,«ț-ă.18,00 — Magazin duminical.19.00 — Telejurnalul de seară.19.15
19.45

— TV-111 — emisiune alcătuită la oererea telespectatorilor.— Documente de piatră : IWînăstirea Cozia — film realizat de Studioul de televiziune.— Mari ansambluri : Doina Banatului din Caransebeș20.0020.40 — Film : Costa Diva — producție a studiourilor italiene.22,10 ■— Telesport.22,3022.40 Telejurnalul de noapte. Închiderea emisiunii.

enerator de elanuri
crestele munților, școlarul etc. aflăm o dimensiune încă neîmplinită : cîntecul cetățene'sc, cîn- tecul cotidian. Acea însoțire între stihul sprinten și melodia inspirată, care să răspundă chemărilor tuturora și ale fiecăruia du-le dealul mentul tec prefigurat de Chirescu, dar realizat desigur după orizontul de viață și simțire a omului de azi, acel mesaj de dragoste și mîndrie pentru frumusețile acestei țări, purtat la vremea lor de formațiile lui Musices- cu și Cucu, aflate în colindă prin România, ca pionieri ai artei corale naționale.E vorba de cîntecul diferențiat de problematica gravă, festivă, de ritmul tumultuos ăl marșului, al corului cu temă, de lirica uneori pe o singură coardă a muzicii ușoare, de limbajul complex al corului de concert. Cîntecul capabil să se răspîn- dească larg prin tematica sa izvorîtă din aspectele de viață cotidiană, prin expresia sa sponta-

în parte, cîntîn- visele, faptele, i- de mîine și mode azi. Acel cîn- Kiriac,

nă, proaspătă, cuceritoare. Din păcate, creația ultimilor ani e destul de săracă în acest domeniu, încît atunci ' cînd dorim să cîntăm ceva ne amintim tot de vechile melodii : „Pe cărare sub un brad", „Dor-doruleț etc... cui simplu, direct, menea celor riac, Vidu, Chirescu este deosebit de necesar și azi.Avem ce care pile lor doarea, structorilor vieții noi, dea glas ritmului înfocat al inimii celor îndrăgostiți, să exprime mintele generoase fac să înflorească și societatea, să ecoul extazului în frumuseților naturii cuceririlor omului.Publicul de toate goTiile, îndeosebi tul, studenții, elevii teaptă din partea compozitorilor noștri cîntece melodioase, care să poată fi învățate ușor și fredonate cu plăcere. Cele mai variate forme de promovare, de la caietul de

„Lugojana',Cînte- 
ase- create de Ki

me

nevoie de cînte- să poarte pe ari- optimismul, ar- pasiunea con- să
simță- care familia poarte fața, 

i a‘ cate- tineie- a?-

melodii tipărit cu promptitudinea „ultimei noutăți" pînă la emisiuni telegenice și radiofonice, discuri sau concerte pot și trebuie să permanentizeze viața acestor cîntece.In realizarea lor, poetul și compozitorul trebuie să colaboreze, cum au făcut-o cu dăruire la vremea lor Alecsandri, Coș- buc, Bolintineanu sau Ne- gruzzi alături de precursorii cîntecului românesc. Cu cîtă sporită îndreptățire se va spune despre un poei al cîntecului contemporan ceea ce acum 85 de ani Alecsandri însemna despre el însuși : „Eu am existat românesc cînd sti- răsunat Flechfen- compozi- prestigiu vedem cintece mergînd

„Eu am pentiu neamul i numai din ziua hurile mele au sub arcușul lui macher". Avem tori și poeți de și am dori să-i creînd împreună dinamice, active, cum chema Enescu, de la inimă la inimă Este pasul la care ne obligă șl tradiția, căci înainte de a cultiva tranzistorul, chitara și saxofonul o glorioasă artă un puternic și cîntec românesc.
am avut corala, original



Cronica zile»

Lucrâri de amenajare a unui lac în cartierul Balta Albâ din Capitală Foto : Agerpres

Azi în Capitala
MOTOCICLISM. — La Complexul sportiv Pantelimon (lingă capătul tramvaiului 14) este programată, începînd de la ora 10, a doua etapă a „Cupei capitalelor balcanice" la motocros.
POLO. — Ultimele meciuri din cadrul turneului iinal al campionatului republican de polo pentru juniori se desfășoară la Ștrandul tineretului, cu începere de la ora 9.

TELEGRAMĂ

Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, a trimis o telegramă ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, prin care mulțumește pentru amabilul mesaj transmis cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Arabe Unite.

Rezultate din campionatul 
individual de atletism

LISTA DE CÎȘTIGURI 
la depunerile pe librete de economii 

pentru construirea de locuințe

me — V. Sărucan (Dinamo) 7,53 m; suliță — Gh. Popescu (Metalul) 74,28 m; 110 m garduri — C. Sokol (Universitatea Cluj) 14"7/10; 3 000 m obstacole — Z. Vamoș (Dinamo) 8'43"5/10 ; înălțime — Ăl. Spiridon (Dinamo) 2,00 m; ștafeta 4x100 m — Dinamo 41"8/10; femînîn: ștafeta 4x100 m — (Steaua) 48”5/10. Campionatele se încheie astăzi.
Spartachiada de vara a tineretului 

din Capitalăcompetiția de handbal feminin, e- chipa Bumbacul a învins cu 8—3 (5—1) Igiena, iar la masculin U- nirea Fabrica de ace a dispus cu 14—13 (după prelungiri) de Metalurgistul. întrecerile continuă astăzi de la ora 8. (Agerpres)

TRAGEREA I.A SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL 11—1966 

din 5 august 1906

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

ur
ilo

r

Nr. libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală j
|

1 849-1-39 50 000 50 000
1 835-1-15 40 000 1
1 859-1-316 40 000 80 000 ;
1 831-1-22 30 000 •-
1 862-207-163 30 000 60 000 ;
1 860-201-39 20 000 ■ i
1 834-103-179 20 000
1 863-1-50 20 000 60 000 ,
-1
1

8O9-1-13Q
' 843-1-251

..15 .000 
lSOfllT

1 815-1-53 15 000 r •. ... ‘-f
1 818-211-1 15 000
1 850-1-89 15 000
1 864-1-19 15 000 ■ ■ i
1 859-1-242 15 000 105 000 ,

15 TOTAL 355 000 1

Plata cîștigurilor se face de casele 
raionale (orășenești) de economii prin 
virarea în contul contractului pentru 
construirea de locuințe proprietate per
sonală, prin depunerea pe instrumente 
de economisire C.E.C. sau în numerar, la 
cererea titularului libretului.

Sîmbătă la Cluj au continuat întrecerile campionatului republican individual de atletism. Sprinterul Gh. Zamfirescu (Steaua) a cîștigat și proba de 200 m plat, fiind cronometrat în 21"3/10. în proba de 400 m plat femei, Doina Bădescu (Rapid) a învins-o pe Florentina Stancu (Steaua), realizînd 57"l/10. Alte rezultate : masculin: lungi

Pe stadionul Dinamo au continuat simbătă finalele Spartachia- dei1 de vară pe Capitală. Cei a- jT.oape 800 de participant s-au întrecut la 10 discipline sportive, printre care ciclism, fotbal, atletism, volei, baschet și handbal. în
ACTUALITATEA LA FOTBAL
Medalii de bronz 
la campionatul

dra, pe un teren greu din cauza ploii. Golurile au fost înscrise de Ciornoavă. Libardi și Anca (autogol).
IN COLONIILE PORTUGHEZE DIN AFRICA

Faza actuală

a luptelor de eliberare

european 
universitarIntorcindu-se vineri din Spania, unde au participat la campionatul european universitar de fotbal, jucătorii selecționatei noastre și-au făcut apariția împreună cu... medaliile de bronz și o Inimoasă cupă pentru ocuparea locului al treilea în competiție. Dilema celor ce i-au intîmpinat a fost repede înlăturată t în meciul cu R. F. Germană, pentru locurile 3—4, fotbaliștii români au 
învins, și nu au pierdut, cu scont) de 2—1 (0—0), cum ș-a anunțat din- tr-o eroare de transmisie telegrafică a unei agenti’ de presă străine. Partida s-a desfășurat la Ponteve-

Cuplaj pe stadionul 

„Republicii"Astăzi, începînd de la ora 19,3(1, stadionul „Republicii", din Capitală va găzdui in nocturnă meciul internațional amical Progresul București- 
S.K.A. Rostov /U.R.S.S.). în deschidere. de la ora 17.30, este programată partida dintre echipele bucu- reștene Rapid și Știinta, contînd pentru „Cupa de vară"Tot astăzi, la Constanța, formația locală Parul se va întîlni cu selec
ționata orașului Hanovra (R. F. Germană).ÎN CÎTEVA RÎNDURI

In ultimele două decenii omenirea a fost martora destrămării vechi
lor imperii coloniale. Sub loviturile luptei de eliberare națională a po
poarelor, zeci de țări și-au cucerit independența. Dacă în 1919 aproape 
70 la sută din populația globului trăia sub dominația colonială, in pre? 
zent această cifră reprezintă mai puțin de l la sută. Majoritatea 
popoarelor încă neeliberate trăiesc în Africa, unde din vechile pose
siuni coloniale au rămas pînă în zilele noastre aproape intacte cele ale 
Portugaliei. Angola, Mozambicul, Guineea „portugheză" și Insulele Ca
pului Verde, al căror teritoriu (2 milioane kmp.) întrece de 25 de ori 
pe cel al Portugaliei, continuă să se afle sub dominația regimului lui 
Salazar. Dar popoarele acestor teritorii s-au ridicat la luptă împotriva 
dominației coloniale, pentru independență și afirmarea ființei lor na
ționale.

Care este situația în aceste colonii ?
Ne-au răspuns la această întrebare : NICOLAO SPENCER, membru 

al Direcției mișcării populare pentru eliberarea Angolei (M.P.L.A.), ARIS- 
TIDOS PEREIRA, membru al Biroului Politic al Partidului african al 
independenței din Guineea „portugheză" și Insulele Capului Verde, și 
MARCELINO DOS SANTOS, secretar pentru problemele externe al 
Frontului de eliberare din Mozambic (Frelimo), pe care i-am întâlnit. la 
Belgrad.

• Rezultate din runda 
a treia a turneului final 
al campionatului mondial 
studențesc de șah de la 
Orebro : România-Finlan- 
da 3,5—0,5: Anglia-Dane- 
marca 0,5—2,5 ill: R. O. 
Germană-Izrael 0,5—2,5 
(1); U.R.S.S.-Olanda 2,5— 
0,5 (1). După trei runde, 
în clasament conduce e- 
chipa U.R.S.S.

• tn cadrul campionate
lor internaționale de te
nis ale R. F. Germane, 
perechea Tiriac (Roma- 
nial-Bungert (R.F.G.) a 
întrecut în turul doi cu
plul Gottsclialek-Ploetz 
(R.F.G.) cil 6—1, 6—4,
6--4. Rezultate din turul 
trei, simplu bărbați : Fred 
Stolle (Australial-K. De- 
epraam (Republica Sud- 
Africană) 8—6, 6—2, 6—2. 
I. Buding (R.F.G.)-Crom- 
well (S.U.A.) 6—1. 6—3, 
6—3, Nerv Combe (Aus
tralia)-Mc. Mlllan (Repu
blica Sud-Africană) 4—6. 
6—3, 6—2. 6—2.

® Turneul internațio
nal feminin <je șal: de Ia 
Petrozavodsk a fost cîs- 
tigat de fucătoarea so
vietică Tatiana Zatulov- 
skaia cu 8.5 puncte din 
11 nosibile Reprezentan
ta României. Margareta 
Teodorescu s-a clasat oe 
Incul 5—6 împreună ca 
Rima Kazmina (U.R.S.S.).

• Cu prilejul Tocurilor 
britanice ale Common- 
wealthului, în competiția 
de na la tie, echipa femi
nină de ștafetă 4X110 
yarzi liber a Canadei a 
stabilit un nou record 
mondial : 4’10"8/10. Un 
nou record mondial a 
obtinut în proba de șta
fetă 4X220 yarzi liber 
echipa masculină a Aus
traliei : 7*59”5/10.

® în semifinalele com
petiției de tenis „Cupa 
Ga’ea". care se desfășoa
ră la Vichy. Cehoslova
cia conduce cu 2—1 în 
meciul cu Anglia, iar 
U.R.S.S. cu același scor 
în meciul cu Franța.

• în runda a treia a 
turneului zonal de șah de 
la Varna, contind pentru 
campionatul mondial fe
minin, următoarele parti
de s-au încheiat la ega
litate ■ Polihroniade (Ro- 
mânia)—Karakaș (Unga
ria), Nicolau (România)— 
Perevoznic (România), Sili 
(Ungaria) --Radczinkovska 
Polonia), Ritmanovicz (Po
lonia) — Keller (R.D.G.), 
Novara (R.D.G.) a în
vins-o ne TodorOva (Bul 
paria). în clasament con
duce Novara. cu 2,5 
nunele.

• Federația română de . 
box organizează între 25 
—30 august, la București.

un turneu internațional 
la care au fost invitați 
pugiliști de valoare din 
Tunisia, Polonia, R. D. 
Germană, . Ungaria si 
U.R.S.S. Țara noastră va 
participa cu două echipe, 
întrecerile vor avea loc 
pe un ring montat în in
cinta stadionului „Repu
blicii".

• Surpriză in prima zi 
a campionatelor mondia
le de schi (probe alpine), 
care au Ioc la Portillo 
(Chile) : Annie Famose 
(Franța) a cîștigat proba 
de slalom special, reali
zînd în cele doua manșe 
timpul de 90''48/100. Ma
rea favorită, Marielle 
Goitschel) (Franța), s-a 
Clasat a doua (92"35/i00), 
urmată de Penny Mc. Cov 
(S.U.A.) - (92"35/100).

• tn a treia zi a tur
neului internațional mas
culin de baschet rezervat 
echipelor studențești, se
lecționata Istanbul a în
vins cu 55—50 echipa 
Romei, tar Varșovia 3 
întrecut cu 56—53 echipa 
Salonicului.

• Lb Marsala (Italia) 
s-a disputat a doua întîl- 
nire de box Italia-Bulga
ria Pugiliștii italieni au 
învins din nou: 7—3. Pri
mul meci, desfășurat la 
Cagliari, le revenise cu 
6—4.

ANGOLA:

Pe trei fronturi

Pentru a înțelege lupta dusă dă poporul angolez — ne-a spus NICOLAO SPENCER - trebuie s-o situăm în contextul situației existente în sudul Africii. în primul rînd. trebuie tinut seama de faptul că țara noastră este încercuită — la nord de rasiștii din Rhodesia iar la sud de cei din Republica Sud- Africană. La aceasta trebuie adăugat faptul că regimul lui Salazar primește un ajutor substanțial din partea unor țări din N.A.T.O., fără de care n-ar fi putut rezista atîta timp.Deși întîmpinăm multe dificultăți. lupta noastră se desfășoară pe trei fronturi. în Kabinda, de exemplu, am depășit de mult faza luptelor de ambuscade, stabilind controlul asupra căilor de comunicații.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE 

ÎN IRANSîmbătă a plecat în Iran, o delegație guvernamentală română condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, Ion Cîmpeanu și Va- sile Răuță, adjunct! ai ministrului comerțului exterior, Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, conducători ai unor întreprinderi de comerț exterior.'*Prof. dr. K, I. Gurckan, președintele secției turce a Uniunii Medicale Balcanice, și prof. dr. Luftii Tat, decanul Facultății de medicină din Ankara, care se află în țara noastră la invitația Secretariatului general internațional al Uniunii Medicale Balcanice și a Secțiunii Naționale Române, au fost primiți sîmbătă la Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale de Sandu loan, adjunct al ministrului, și la Ministerul în- vățămîntului de Costin Nădejde, adjunct al ministrului.în aceeași seară, dr. docent M. Popescu Buzeu, secretar general al Uniunii Medicale Balcanice, a ofe
Consfătuire a specialiștilor
din gospodăriile de stat

în zilele de 5 și 6 august a avut loc la Oradea consfătuirea pe țară a specialiștilor din complexele de creștere și îngrășare industrială a porcinelor și din unitățile Gostat în care acest sector ocupă o pondere importantă. Participanții la consfătuire au subliniat, cu acest prilej, metodele folosite în creșterea și îngrășarea porcinelor, succesele obținute pe linia sporirii producției de. carne. A reieșit astfel că, în primele 7 luni ale anului, în acest sec
(UMEVREMEA

Ieri In țară: Vremea a continuat 
ISf '8'S 'ra'Csasi'â'"uș6r in jumătatea de 
nord-vest a tării, menținîndu-se căl
duroasă în rest. Cerul a fost variabil, 
cu înnorări mai accentuate în Banat, 
Transilvania și Moldova, unde au că
zut averse de ploaie. însoțite do des
cărcări electrice. în celelalte regiuni, 
aversele au avut caracter izolat. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit, Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila 
între 17 grade 13 Roman și 36 grade 
la Călărași: în București : Vremea a 
fosr călduroasă, dar ușor instabilă în 
cursul dimineții, cind a plouat slab. 
Vîntul a suflat slab, pînă Ia potrivit.

Noi sîntem cei care stabilim cînd și unde să dăm lupta. Tn această regiune controlăm 1/3 din teritoriu, unde am format deja embrionul viitoarei puteri populare. Tn regiunea de nord dispunem de o serie de puncte de rezistență, cum sînt Denbus, Nambuangongo și Kateb. deosebit de active, unde trupele portugheze n-au reușit să pătrundă din 1961. Și în sudul țării s-au deschis noi fronturi de luptă. Aici se desfășoară o intensă muncă po- litico-militară pentru crearea de comitete ilegale și rețele de legătură cu marile orașe.Că rezultatele obținute pe cele trei fronturi sînt pozitive o dovedește și faptul că numărul solda- ț.ilor care părăsesc forțele inamice crește mereu. în teritoriul eliberat se desfășoară o amplă activitate de alfabetizare și de asistență sanitară. Deși mijloacele de care dispunem sînt încă modeste, sîntem hotărîți să continuăm lupta pînă la 

rit un dineu în cinstea oaspeților la Casa Universitarilor.Au luat parte academicieni, alți oameni de știință, precum și membri ai ambasadei Turciei la București.
■ArLa invitația Ministerului Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România a sosit în Capitală, sîmbătă dimineața, Ansamblul de cîntece și dansuri al armatei R. P. Ungare.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, artiștii oaspeți au fost în- tîmpinați de general maior Ion Serb, șeful garnizoanei București, de ofițeri superiori și membri ai Ansamblului de cîntece și dansuri al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei R. P. Ungare la București.în timpul vizitei în țara noastră, oaspeții maghiari vor susține spectacole în Capitală și în alte orașe.

• ArSîmbătă a sosit în Capitală o delegație a Asociației inginerilor civili din Grecia, condusă de prof, dr. ing. Th. Tassios, care la invitația Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor va face o vizită în țara noastră. (Agerpres)

tor au fost livrate peste prevederile planului 2 500 tone de carne.Constituind un util schimb de experiență, consfătuirea a stabilit unele măsuri tehnico-organizatori- ce care trebuie luate în continuare în vederea îndeplinirii în bune condiții a planului anual. S-au făcut recomandări privind îmbunătățirea muncii în ceea ce privește selecția animalelor, folosirea eficientă a furajelor etc. (Agerpres)

Temperatura maxirnă a atins 35 grade. 
Timpul" probabil pentru 8, 9 și 10 
august. în tară: Vremea va fi răco
roasă, în prima parte a intervalului, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit, din nord-est. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
iar maximele între 21 și 31 grade, 
în București: Vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul schimbător. Vor 
cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit 
din eșt. Temperatura ușor variabilă.

victoria finală. Desigur, am vrea ca ziua victoriei să fie cît mai aproape, dar dușmanul ne impune o luptă de durată. Sîntem hotărîți să ducem lupta pînă la dobîndirea libertății în ciuda tuturor dificultăților pe care le avem de întîmpi- nat.
GUINEEA 
„PORTUGHEZĂ": 

Jumătate din suprafața 
țării a fost eliberatăMai mult de jumătate din suprafața Guineei zise „portugheze" și a Insulelor Capului Verde — ne spune ARISTIDOS PEREIRA — a fost eliberală și sîntem pe punctul de a construi o viață nouă pentru populație. în restul teritoriului desfășurăm ample acțiuni militare. Noi dominăm satul, iar colonialiștii o- cupă doar marile orașe. Pentru a se aproviziona, ei pot folosi doar două căi : aeriană și navală. Pe drumuri ei nu se pot deplasa, deoarece acestea se află sub controlul nostru. Unitățile de partizani și cele ale armatei populare provoacă inamicului mari pierderi. Se duc lupte chiar în apropiere de capitala țării — Bissao. La începutul sezonului uscat din anul acesta (ianuarie — martie) inamicul a încercai să pătrundă în teritoriul eliberat dar n-a reușit. Tn bătălia de la Blo- sato. care a durat șapte ore. inamicul a pierdut peste o sută de oameni. Aș vrea să mai amintesc și de lupta de pe insula Komo: care a marcat de fapt începutul declinului forțelor portugheze in tara noastră. Acolo lupta a durat 72 de ore. Tocmai avea loc congresul partidu-
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„înstrăinarea Europei
de S.U.A."

Sub titlul „Noțiuni 
depășite", revista ame
ricană „NEWSWEEK" a 
publicat un comentariu 
al cunoscutului publi
cist Walter Lippmann. 
din care reproducem 
următoarele:„Relațiile noastre cu Europa s-au schimbat atît de radical în ultimele luni, îneît politica europeană (a S.U.A. n.r.), proiectată în perioada postbelică, este demodată. Această politică a devenit atît de nepotrivită în situația actuală, îneît influența noastră asupra celor întîmplate a devertit neînsemnată.Aceasta se datorează în parte, dar nu în întregime, situației complicate și preocupărilor generate de războiul din Vietnam, un război care este extrem de nepopular în întreaga Europă. înstrăinarea Europei de America administrației Johnson se datorează, de asemenea, faptului că făuritorii politicii noastre europene uu au înțeles niciodată apariția Europei moderne și i s-an opus cu putere.Printre evenimentele care marchează această mare schimbare, cel mai evident a fost scăderea tn intensitate a războiului rece, așa cum arată declinul pactelor militare. A urmat apoi vizita generalului de Gaulle în Uniunea Sovietică, care, printre altele, a prevestit sfîr- șitul noțiunii postbelice cu privire la existența a două Europe riguros separate una de alta.Vizita generalului de

Gaulle la Moscova a fost urmată de două e- venimente care marchează în mod deosebit sfîrșitul perioadei postbelice. Partidul creștin- democrat din Germania occidentală a fost încă de pe vremea lui John Foster Dulles principalul nostru aliat pe continentul european. El a suferit o pierdere severă a sprijinului în recentele alegeri din landul pilot. Renania de nord-Westfalia, iar cancelarul Erhard, omul de stal european favorit aJ președintelui Johnson. pare a se apropia de sfîrșitul puterii sale politice.
In continuare, auto

rul arată că ideea 
după care Anglia și 
America, cele două 
puteri de limbă engle
ză, sînt „gardienii pre
destinați ai păcii lu
mii" este acum înve
chită.Pentru cei ce au trăit cu această idee prin furtuna și tensiunea celor două războaie mondiale, scrie I.ipn- mann, este dureros să recunoască faptul că vechea dominare a țărilor de limbă englezii a trecut.Anglia nu mai este un imperiu mondial. Este doar o națiune europeană de dimensiune medie. Statele Unite. cu toată bogăția și puterea lor militară si cu toate pretențiile care emană acum de la Casa Albă și Departamentul de Stat, sînt cu totul incapabile de a fi jandarmul lumii și de a conduce o cruciadă globală în folosul mo

Contribuție la întărirea
1

păcii și securitățiiBERLIN 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la ședința lărgită a Prezidiului Consiliului național al Frontului Național al Germaniei democrate, Albert Norden, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. a declarat că ..Frontul Național al Germaniei democrate sprijină hotărîrile Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și va depune toate eforturile pentru a le traduce în viață, adu- cîndu-și prin aceasta contribuția la întărirea păcii și securității în Europa. Arătînd că între agresiunea S.U.A. în Vietnam și situația din Europa există o legătură 
lui nostru și inamicul ne-a atacat prin surprindere. După ce l-am forțat pe dușman să se retragă, ne-am continuat lucrările. La a- doptarea rezoluțiilor n-au lipsit dealt doi delegați care căzuseră în luptă.Preocuparea noastră majoră, pe lingă intensificarea acțiunilor de luptă împotriva inamicului, este aceea de a munci în vederea reconstrucției naționale. Situația de la care pornim este foarte grea, ca urmare a dominației coloniale. Ducem o lipsă acută de cadre (99.7 la sută din populație este analfabetă). Dar am pornit la lichidarea acestei stări de lucruri. Tn domeniul asistenței sanitare am pregătit un număr de infirmieri, care sînt pe punctul de a-și începe lucrul. Nu dispunem de medici și medicamente , sperăm că, cu ajutorul țărilor prietene, vorn rezolva și această problemă. Mari pași înainte am făcut în domeniul . învățămîntului. In ultimii doi ani s-a dublat numărul elevilor. In ceea ce privește cadrele medii, avem o „școală pilot" cu 70 de locuri în străinătate, unde trimitem pe cei mai buni absolvenți ai școlilor elementare. O altă problemă este aceea a asigurării produselor alimentare. Pentru aceasta am înființat la sate magazine proprii, pe bază de troc : oferim populației articole obținute din țările prietene în schimbai produselor agricole.
MOZAMBIC: 
Semnificația 
unui manifestînainte de a răspunde la întrebări, MARCELINO DOS SANTOS îmi oferă unul din ultimele manifeste editate de Frontul de eliberare din Mozambic. Tn el se spune : „Soldat portughez ' Tu nu lupți pentru „apărarea țării". Tara ta este Portugalia, nu Mozambic. Tu ai fost trimis să aperi interesele celor bogați. care stau la Lisabona. Tu însuți ești exploatat, soldat portughez. Noi nu vrem să te ucidem, noi nu îți sîntem dușmani. Dar tu ești dușmanul nostru și ai omorît. oamenii noștri 1 tntoar- ce-te acasă la părinții și frații tăi. la soția și copiii tăi ’ Fă aceasta cît mai repede altfel niciodată nu-i vei mai vedea".Acest manifest, ca și celelalte editate de Frontul de eliberare din 

dului lor de viață și al doctrinelor lor favorite.Sînt mai multe motive pentru care Statele Unite sînt incapabile să îndeplinească acest suprarol în problemele mondiale. Unul este că există alte mari puteri în lume care nu vor să asculte de noi, nu vor să ne urmeze, cu care trebuie să realizăm relații de conviețuire și tolerare reciprocă.Un alt motiv este că popoarele slabe și sărace de pe pămînt au găsit un răspuns pentru bogăția și armele noastre. Pot lupta cu arme simple contra armelor mari și complicate și sînt greu de învins. Vechii superiorități militare a lumii occidentale îi este greu să facă fată unui război de partizani.Un alt motiv pentru care noi nu putem juca suprarolul pe care președintele Johnson vrea să creadă că îl joacă este că această țară mare are acum problemele sale pe. care, cu excepția unui mare risc, nu le mai poate rezolva în pripă.Situația orașelor noastre. unde trăiește majoritatea populației, este explozivă, nu numai din cauza ghetourilor negre, dar de asemenea din cauză că aceste o- rașe devin din ce în ce mai de nelocuit pentru toti — negri sau albi. Orașele acestea cer întreaga noastră atenție. Au nevoie de mari stime de bani. Nici atenție, nici bani nu există însă acum, cînd administrația a pornit în goană după puterea mondială".

strînsă, Norden a amintit avertismentul țărilor participante la Tratatul de la Varșovia că întreaga răspundere pentru continuarea si extinderea războiului revine Statelor Unite.Roferindu-se la problema, germană. vorbitorul a arătat că recunoașterea existentei celor două state germane constituie elementul fundamental al securității europene. „Sîntem convinși, a subliniat el, că rezultatele Consfătuirii de la București vor contribui la înregistrarea unui progres continuu. la menținerea păcii și asigurarea securității în Europa și în lume".
Mozambic — îmi spunea Marcelino Dos Santos — are un rol agitatoric important : citindu-1. numeroși soldați portughezi refuză să mai lupte. De aceea, colonialiștii sînt nevoiți lot mai mult să recurgă la „forțe speciale", care nu sînt altceva dealt mercenari plătiți să ucidă Tn prezent. în Mozambic trupele portugheze au un efectiv de aproape 50 000 de oameni.Lupta de eliberare națională se desfășoară cu succes. Noi am început operațiunile militare la 25 septembrie 1964 De atunci am reușit să eliberăm complet două provincii — Niassa și Kapdelgad — iar în alte două — Zambezia și Teti — colonialiștii nu mai dețin decît ci- teva localități. Tn celelalte regiuni ale țării desfășurăm o activitate clandestină pentru mobilizarea maselor iar în păduri se instruiesc unități de partizani. In multe sate avem miliții populare, care apără pe țărani împotriva incursiunilor trupelor colonialiste.Războiul pe care îl duc colonialiștii portughezi în Mozambic e crud. Populația ori este ucisă în masă, ori este tîrîtă în așa-numite- le „sate strategice", câre sînt de fapt lagăre de concentrare. Dar colonialiștii nu dispun de pămînt pe care să-l lucreze țăranii și, chiar dacă a- ceștia nu au legături cu Frelimo, se răscoală împotriva autorităților, distrug satele strategice și fug în păduri la partizani. Astfel, fără să vrea, colonialiștii ne sporesc rîn- durile cu noi combatanți.Referindu-se la activizarea forțelor imperialiste care urmăresc să-și recîștige domeniile pierdute, să frîneze lupta pentru libertate în Africa și în alte părți ale globului, Marcelino Dos Santos a spus: „A- ceasta dovedește că imperialismului îi fuge peste tot pămîntul de sub picioare. Forțele care lupta împotriva imperialismului sînt mult mai puternice. Unindu-se. ele pot sili pe imperialiști, pe colonialiști și pe neocolonialiștî să bată în retragere".Tn încheiere, Marcelino Dos Santos a tinut să-și exprime părerea cu privire la politica țării noastre. ..Noi — a spus el — apreciem în mod deosebit rolul pe care România îl joacă în lume și importanta politicii pe care o promovează tara dv. pentru unirea tuturor forțelor antiimperialiste**.

Nicotae PLOPEANU



Largul ecou al interviului televizat 

acordat de tovarășul Nicolae Ceausescu
Interviul acordat televiziunii bulgare de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al C.C. al P.C.R., a avut un larg ecou internațional. 
Agenții de presă și ziare publică ample extrase sau relatări ale in
terviului.

Ziua independenței 

Coastei de Fildeș

Ziarele bulgare au publicat interviul pe larg, însoțindu-1 de fotografii ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. „O prietenie frățească ou adinei rădăcini seculare" („Rabotnicesko Delo"), „Unitatea țărilor socialiste constituie condiția principală pentru menținerea păcii" („Otecestven Front"), „Prietenie în numele țelurilor comune — socialismul și pacea" („Zemedelsko Zname"), „O prietenie adîncă leagă popoarele bulgar și român" (,,Trud“), „Prietenie sinceră și cordialitate frățească" („Narodna Mladej") — a- ceștea sînt titlurile sub care a apărut interviul în ziarele bulgare.„Ceaușescu : Colaborarea dintre România și Iugoslavia devine tot mai largă" — sub acest titlu ziarul iugoslav „Borba" publică ample extrase din interviu, subliniind că „Secretarul general al C.C. al P.C.R. a apreciat colaborarea dintre țările balcanice ca satisfăcătoare". Ziarul relevă partea din interviu care.se referă la relațiile româno- i'ugoslave, arătînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat că colaborarea dintre România și Iugoslavia devine tot mai largă și s?au deschis noi posibilități pentru dezvoltarea schimburilor reciproce și întărirea prieteniei româno-iugo- slave. Ziarul remarcă dezvoltarea cu succes a colaborării dintre Bulgaria și România în domeniile economic, politic, țehnico-științific. și cultural. Ziarul relevă că secretarul general al C.C. al P.C.R. a reafirmat principiul independenței naționale,' al suveranității și neamestecului' în treburile interne ale altor țări ca unica bază rațională pentru consolidarea încrederii reciproce și respectului între popoare, precum și pentru întărirea păcii.La rîndul său, ziarul „Politika" redă interviul sub titlul „Au fost create noi posibilități pentru consolidarea prieteniei României 
Noi incidente rasiale la Chicago

cu R.S.F. Iugoslavia". Ziarul citează pasajul în care se arată că țările europene sînt direct interesate în crearea unei atmosfere favorabile în viața internațională, ceea ce ar avea un rol deosebit de important în întărirea păcii mondiale și că, în stabilirea și dezvoltarea unor relații noi între state și normalizarea situației internaționale, țările socialiste au un rol important.Ziarul polonez „Trybuna Ludu" publică o' corespondență din București a agenției P.A.P., care rezumă cuprinsul interviului. Ziarul citează părțile referitoare la condamnarea agresiunii S.U.A. în Vietnam și sprijinul pentru lupta poporului vietnamez, problema securității europene și colaborarea dintre țările balcanice. „Trybuna Ludu" arată că secretarul general al C.C. al P.C.R. a spus că, în ultimul
„Există certe posibilități
de dezvoltare

Greciei delegației de
Declarațiile făcute de 

alATENA■ 6.— Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmi- ' te: în cadrul vizitei pe care o face în Grecia, la invitația guvernului grec, delegația de ziariști români a fost primită de ministrul afacerilor, externe, Ioannis Toum- bas, cu care a avut o convorbire cordială. Solicitat de ziariștii români să expună părerea guvernu- 

timp, relațiile de colaborare dintre țările balcanice se dezvoltă cu succes și că țara noastră se pronunță consecvent pentru lărgirea colaborării multilaterale cu toate țările socialiste din regiunea Balcanică și pentru îmbunătățirea și întărirea contactelor cu țările nesocialiste din această zonă.Ziarul cehoslovac. „Rude Pravo" publică, de asemenea, o relatare a interviului, relevînd solidaritatea deplină a țărilor socialiste cu lupta poporului vietnamez și necesitatea de a se trece la acțiuni concrete pentru. înlăturarea treptată a surselor de încordare și de neîncredere între state, de a păși pe calea consolidării păcii și securității în Europa.Ziarele „Neues Deutschland" și „Berliner Zeitung" publică extrase din interviul acordat televiziunii bulgare de secretarul general al C.C. al P.C.R.O relatare amplă a interviului a fost transmisă de agenția sovietică TASS. Agenția engleză „Reuter" a transmis, de asemenea, o relatare a interviului.

reciproce"
ministrul de externe 

ziariști românilui grec asupra evoluției relațiilor dintre România și Grecia, I. Toum- bas a menționat că poporul grec cunoaște bine calitățile remarcabile ale poporului român, față de care a avut întotdeauna sentimente prietenești și apreciază gradul de dezvoltare atins de România. „Sînt deosebit de satisfăcut că vom avea cinstea să-1 salutăm în Grecia pe premierul României, Ion Gheorghe Maurer. Invitația adresată de noi reflectă dorință guvernului grec de a-și aduce contribuția la îmbunătățirea relațiilor bilaterale dintre cele două țări în domeniul activității politice, al schimburilor economice, comerciale și tehnico-științifice. Privim cu optimism această vizită și, în general, perspectivele legăturilor greco-române. Considerăm că există certe posibilități de dezvoltare multilaterală a relațiilor reciproce. Sînt convins că apropiata vizită a premierului României se va desfășura într-un climat favorabil și va a- duce o contribuție pozitivă la întărirea sentimentelor de prietenie dintre popoarele român și grec".Delegația de ziariști români a mai fost primită de ministrul comerțului, Emmanoil Kothris, ministrul adjunct al coordonării economiei, Tsuderos, președintele parlamentului, Dimitrios Papaspyru, primarul Atenei, Gheorghios Plitas. La invitația subsecretarului de stat la președinția Consiliului de Miniștri, Dimitrios Gheorghiu, delegația a făcut o vizită în regiunea Tesalia.Vineri, subsecretarul de stat Gheorghiu a oferit o masă în cinstea ziariștilor români. Au participat ambasadorul României la Atena, Mircea Bălănesc.u, directori de ziare, ziariști greci.

Peste 10 000 de persoane au participat recent, la Roma, la o demonstrare 
de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

Ho Și Min felicită 
pe apărătorii HaifonguluiHANOI 6 (Agerpres). — După cum anunță agenția VNA, președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a trimis apărătorilor orașului — port Haifong o scrisoare de felicitări în legătură cu faptele eroice săvîrșite în perioada 2 — 5 august în luptele împotriva agresorilor a- mericani. în aceste zile unitățile de luptă antiaeriene și populația Haifongului au doborît 9 avioane inamice.Exprimîndu-și satisfacția față de victoriile repurtate, președintele Ho Și Min, în numele guvernului R.D. Vietnam și al C.C. al Partidu

PREOCUPĂRILE S
După dezbateri care au 

durat cinci săptămîni, cea 
de a 41-a sesiune a Consi
liului Economic și Social 
(ECOSOC) și-a încheiat lu
crările. Pe ordinea ei de zi 
au figurat probleme legate 
de finanțarea dezvoltării 
economice, de industriali
zarea, punerea în valoare a 
resurselor naturale și apli
carea științei și tehnicii în 
țările în curs de dezvoltare. 
De asemenea au fost discu
tate probleme ale transpor
turilor, telecomunicațiilor și 
furismului, ca și aspecte ale 
campaniei mondiale pentru 
alfabetizare.

Situația actuală a țărilor 
în curs de dezvoltare a con
stituit o preocupare cen
trală. La sesiune numeroși 
delegafi au vorbit despre 
decepțiile provocate de fap
tul că prima parte a De
ceniului O.N.U. pentru dez
voltare nu și-a atins obiec
tivele. Ei au pledat pentru 
o politică coerentă de co
operare internațională, de 
evaluare a programelor de 
asistentă, de raționalizare și 
coordonare a diferitelor ti
puri de programe de coope
rare tehnică. S-a subliniat, 
de exemplu, că, în timp ce 
cererile de asistentă tehnică 
sînt în continuă creștere, 
creditele marchează un re
gres continuu. Pe de altă 
parte, acestea sînt adeseori 
condiționate de puterile oc- 

lui celor ce muncesc din Vietnam, a chemat pe toți locuitorii orașului să depună eforturi în vederea obținerii de noi succese în muncă și în lupta pentru respingerea agresiunii americane.
★La 5 august, anunță agenția V.N.A., avioane americane de tipul „B-52" au bombardat localitatea Cay Turn, din partea de nord a zonei demilitarizate. Cu o zi în urmă, avioane de același tip au bombardat o regiune din partea de sud a zonei demilitarizate.

cidenfale prin revendicări 
cu caracter politic. Majori
tatea delegajilor s-au pro- 
nunfat pentru acordarea de 
credite în condiții mai favo
rabile, pentru dezvoltarea 
independentă a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu res
pectarea suveranității lor.

Scoțînd în evidență efor
turile desfășurate de înseși 
țările în curs de dezvoltare 
în vederea ameliorării eco
nomiei lor, dezbaterile au

a accepta rambursarea dato
riilor contractate de țările în 
curs de dezvoltare prin 
produse finite și semifinite.

Un mare număr de vor
bitori au pledat pentru di
versificarea exportului țări
lor în curs de dezvoltare, 
pentru dezvoltarea agricul
turii și a industriei, pentru 
menținerea unui echilibru 
între agricultură și indus
trie. Planificarea, s-a subli
niat adeseori în cursul dez-
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reliefat totodată importanța 
lipsei de devize . devenită 
cronică și cu un caracter fot 
mai ascuțit. Printre cauzele 
ei s-a enumerat instabilita
tea prețurilor la produsele 
de export ale țărilor în curs 
de dezvoltare, creșterea 
continuă a prețurilor echi
pamentelor industriale im
portate de ele, barierele va
male ridicate de țările capi
taliste industrializate în ca
lea produselor primare pro
venind din statele așa-zisei 
a treia lumi. S-a amintit de 
exemplu eșecul recentei 
Conferințe a O.N.U. pentru 
cacao. De asemenea s-a 
menționat refuzul țărilor in
dustrializate din Occident de

baterilor, esfe un factor in
dispensabil al dezvoltării 
economice. Și trebuie să 
reținem că delegația ro
mână a inițiat, împreună cu 
alte delegații, o rezoluție 
în acest sens adoptată în 
unanimitate.

Dezbaterile au scos în 
evidență că o piedică în 
calea dezvoltării economi
ce o constituie cursa înar
mărilor. S-a arătat că eco
nomiile realizate în urma 
dezarmării ar putea ușura 
procesul de dezvoltare. în 
același sens, s-a preconi
zat lichidarea bazelor mili
tare pe teritorii străine.

Numeroși delegați, între

Poporul Republicii Coastei de Fildeș sărbătorește astăzi împlinirea a șase ani de la proclamarea independenței țării sale. La festivitățile care au loc cu acest prilej participă reprezentanți din 60 de țări, printre care și o delegație guvernamentală română.Situată în Africa occidentală, între Ghana, Volta Superioară, Mali, Guineea și Liberia, Coasta de Fildeș are o largă ieșire la Oceanul A- tlantic. Suprafața sa este de 322 000 km p. în sud predomină mari păduri cu lemn de esență tare, în timp ce în nord, vegetația este sărăcăcioasă. Populația Coastei de Fildeș, alcătuită din 13 grupe etnice, depășește 3 500 000 de oameni. Această țară dispune de numeroase zăcăminte de diamante și magnezită. Agricultura produce mari cantități de cafea pentru export, cacao, banane, bumbac, orez. Se cultivă, de asemenea, palmieri pentru ulei.în cei șase ani care au trecut de la cucerirea independenței țării s-au depus eforturi pentru dezvoltarea unor ramuri industriale necunoscute pînă atunci. Alături de industria extractivă au apărut fabrici textile, chimice, metalurgice, de mase plastice, alimentare, pentru prelucrarea tutunului. Dezvoltarea industriei a avut efecte pozitive asupra structurii populației, sporind în mod simțitor ponderea populației angajată în industrie și transporturi.în ultimii ani, autoritățile au depus eforturi pentru cuprinderea u- nui număr cît mai mare de copii în rețeaua de învățămînt, se îmbunătățesc, de asemenea, condițiile de ocrotire a sănătății populației. Capitala țării — Abidjan — extinsă și modernizată simțitor în ultimii 10 ani, este cunoscută pe continent ca un important centru cultural. Abidjanul a devenit, de

ECOSOC

ve-
au

care și delegația română, 
au sublinia! că politica a- 
mericană a „escaladării’ 
războiului din Vietnam 
exercită o influență de
favorabilă asupra efortu
rilor internaționale în 
derea dezarmării. Ei 
pledat pentru dreptul fie
cărui popor de a hotărî a- 
supra propriului său destin, 
fără imixtiuni din afară.

O altă piedică în calea 
dezvoltării o constituie, 
după cum S-a arătat, poli
tica de discriminare rasia
lă practicată de guvernele 
din Republica Sud-Africa- 
nă și Rhodesia, ca și în co
loniile portugheze. O re
zoluție condamnă deopo
trivă practicile rasiste ca și 
colonialiste.

Delegația română, con
dusă de Cosfin Murgescu, 
prim-vicepreședinfe al se
siunii ECOSOC, a desfășu
rat o largă activitate atît 
în Comitetul economic, cit 
și în Comitetul social al 
Consiliului. Ea și-a adus 
contribuția în discuțiile cu 
privire la lărgirea compozi
ției 
ale Consiliului, 
rea Anului internațional al 
furismului și în ce privește 
analizarea multiplelor as
pecte ale evoluției țărilor 
în curs de dezvoltare. 

organelor subsidiare 
organiza-

H. LIMAN

asemenea, unul din cele mal mari porturi din Africa occidentală, găzduind anual aproximativ cinci mii de nave, cu un tonaj de peste 13 milioane tone de mărfuri.Potrivit constituției Coastei de Fildeș, președintele țării, ales prin vot direct, este în același timp și șeful guvernului. Din 1960, data cuceririi independenței, postul de președinte al republicii este deținut de dr. Felix Hophouet Boigny. El a fost unul din întemeietorii partidului „Uniunea democratică a- fricană", care grupa elementele democratice din Africa occidentală, jucînd un rol important în lupta pentru cucerirea independenței țărilor de limbă franceză din a- ceastă parte a continentului. în prezent, în Coasta de Fildeș acest partid, aflat la putere, a luat denumirea de Partidul democratic.
ABIDJAN 6 (Agerpres). — în cursul dimineții de sîmbătă, delegația guvernamentală română a fost primită de Hophouet Boigny, președintele Republicii Coasta de Fildeș. Cu acest prilej Mircea O- cheană, șeful delegației guvernamentale române, a transmis ri. ,;șa- jul adresat de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, președintelui Republicii Coasta de Fildeș, cu prilejul celei de-a șasea a- niversări a independenței acestei țări. Președintele Boigny a mulțumit pentru mesaj și a transmis totodată calde urări de prosperitate poporului român.

Vedere din

MITING
LA HIROSHIMATOKIO 6 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la bombardamentul atomic asupra o- rașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, vineri a avut loc la Hiroshima un mare miting la care au participat mii de japonezi și oaspeți de peste hotare.Participanții lă miting s-au pronunțat pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam, pentru interzicerea imediată a oricăror tipuri de arme atomice și cu hidrogen, pentru ajutorarea victimelor de pe urma bombardamentului a- tomic american.în aceeași zi, la Hiroshima s-au deschis lucrările celui de al 12-lea Congres internațional pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen.

otelului" în
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La Chicago au reizbucnit vi
neri incidentele rasiale. In car
tierul sud-estic al orașului cir
ca 800 de oameni de culoare se 
pregăteau, în frunte cu cunos
cutul lider al mișcării antisegre- 
gaționiste, pastorul Martin Lu
ther King, săia parte la o ma
nifestație împotriva discrimi
nării rasiale în domeniul locuin
țelor. Aceasta a fost deajuns 
pentru ca vreo 5 000 de rasiști 
— unii dintre ei purtînd insig
nele Ku-klux-klan-ului — să se 
dezlănțuie. Din toate părțile : 
din case, din copaci, de pe tro
tuare, se arunca cu pietre în 
manifestanți. Pastorul Martin 
Luther King a fost și el lovit și 
rănit la cap. Peste 1 200 de po
lițiști au fost aduși la fața locului. Incidentele s-au soldat cu 
2 morți și 25 răniți. în fotografie : pastorul King brutalizat de 
unul dintre rasiști.

După ce compania „Inland Steel" a ridicat, miercuri, prețurile la, trei dintre principalele sale produse, alte zece oțelării americane i-au urmat exemplul. O reacție în lanț, despre care se spune că va continua. La acest gînd, neliniștea oficialităților americane sporește.Spre sfîrșitul anului trecut, cînd compania „Betlehem Steel" a deschis focul în, prima „bătălie a oțelului" cu' actuala administrație. Casa Albă a reușii să obțină o victorie, fie și parțială. Ea a determinat pe producătorii americani să scumpească cu numai 2,75 dolari tona de oțel, față de 5 dolari cît revendicaseră aceștia. în cea de a doua „bătălie", care a început săptămîna aceasta, administrația nu mai dispune, însă, de armele folosite în prima. iar șansele de a recurge la altele noi sînt pe moment reduseIntensificarea și extinderea agresiunii S.U.A. în Vietnam — după cum relevă și agenția „France Presse" — provoacă dificultăți din ce în ce mai mari economiei americane Rezervele de oțel ale statului au fost înghițite de comenzile cres- cînde ale Pentagonului, astfel că administrația nu mai are ce

aduce pe piață pentru a stăvili urcarea prețurilor. Totodată, reacția în lanț a companiilor de oțel limitează posibilitatea Casei Albe de a amenința pe „rebeli" cu încredințarea comenzilor sale celor „loiali". Pînă și cel mai mare producător de oțel „U.S. Steel Corporation", care în prima „bătălie* a fost de partea administrației, a ho-
COMENTARIUtărît să sporească și el prețurile.Purtătorii de cuvînt ai Casei Albe refuză să spună ce alte arme ar putea folosi președintele Johnson în „bătălia" cu producătorii de oțel. Tăcerea lor este explicabilă : mai sînt doar cîteva luni pînă la alegerile pentru Congres, iar, după cît se presupune, republicanii își vor întemeia campania electorală tocmai pe dificultățile e- conomiei americane. Nu însă din orice punct de vedere „tăcerea este de aur". Invocînd motivul creșterii preturilor pe piața americană cu 3,5 la sută numai în primul semestru al anului 1966 — producătorii de

condiții noi
5oțel doresc, în fapt, să profite cît mai mult de pe urma actualei conjuncturi de războb Dar scumpirea oțelului, produs de bază al economiei S.U.A., poate determina o creștere generală a preturilor. Reacția bursei din New York, unde cursurile acțiunilor industriale au sporit simțitor săptămîna a- ceasta, este elocventă. în acest caz, tendințele inflaționiste din economia americană se accentuează, fapt față de care Casa Albă nu poate rămîne indiferentă.De altfel, președintele Johnson a lansat vineri un „apel solemn", în care cheamă patronatul american să dea dovadă de „moderație" în ce privește prețurile. El a afirmat că dacă preturile vor continua să urce, administrația își va reduce cheltuielile în domeniul cercetărilor spațiale, precum și în alte sectoare. Președintele S.U.A. s-a văzut nevoit să intervină după ce apelul consilierilor săi economici către producătorii a- mericani de oțel s-a dovedit ineficace. Care va fi reacția patronatului Ia apelul președintelui ?

Gheorghe CERCEI.ESCU
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n| NAIROBI. Cinci colaboratori apropiati ai fostului vicepre- ““ ședințe al Kenyei, Oginga Odinga, au fost arestați de către guvernul kenyan, sub pretextul „suprimării subversiunii", a declarat joi fostul vicepreședinte în cadrul unei conferințe de presă. El a spus că politia kenyană i-a percheziționat casa.PEKIN. Liu Șao-ti, președintele R. P. Chineze, a primit mi- siunea de bunăvoință a Zambiei, condusă de Mosonda Chimba, ministrul comerțului și industriei acestei țări.BERLINUL OCCIDENTAL. Peste 500 de persoane au de- monstrat în Berlinul occidental împotriva prezentării filmului documentar intitulat „Adio Africa", în care se proslăvește colonialismul și se insultă noile state africane. Poliția a o- perat 24 de arestări în rîndul demonstranților.M WASHINGTON. Senatorul Ross Bass, unul din cei mai ferventi sprijinitori ai președintelui Johnson, a fost în- frînt în alegerile preliminare desfășurate în statul Tenessee pentru desemnarea candidatului partidului democrat la funcția de guvernator în alegerile ce vor avea loc în toamna acestui an.8H5 BANGKOK. Agenția P.A.P. anunță că reprezentantul co- 138 mercia) al R. P. Polone Ia Bangkok a fost ucis cu focuri de armă de două persoane necunoscute. Politia tailandeză efectuează cercetări.KINSHASA. Jandarmii katanghezi, care se află in rebeliu- ne împotriva guvernului central, înaintează dinspre Isiro (fostul Paulis), spre Kisangani (fostul Stanleyville). Potrivit a- gentiei, ei ar fi ajuns la marginea orașului. Se pare că apelurile lansate prin radio de primul ministru congolez, generalul Mulamba, indică faptul că situația devine foarte îngrijorătoare și că trupele guvernului central întîmpină dificultăți in respingerea rebeliunii.
M BELGRAD. Agenția Taniug anunță că în noaptea si în di- mineata zilei de 6 august, aparatele seismice din Titograd, capitala Muntenegrului, R.S.F. Iugoslavia, au înregistrat 20 de cutremure, dintre care cel mai puternic a fost de gradul 7. E- picentru) s-a aflat la 40 kilometri sud-vest de Titograd, în regiunea orașului Petrovat. Agenția menționează că nu s-au înregistrai victime omenești, ci numai unele avarii la clădirile din Petrovat.

Demisia 
guvernului

irakian
BAGDAD 6 (Agerpres).— Agenția M.E.N. transmite că .primul ministru al Irakului, Al Bazzaz, a prezentat sîmbătă demisia guvernului său președintelui Aref, după ce în ultimele zile au avut loc consultări cu diverse grupări politice în vederea formării unui cabinet mai cuprinzător Președintele l-a desemnat pe Al Sayed Taleb să formeze noul guvern. Intre altele, a- genția menționează posibilitatea ca din noul guvern să facă parte și doi reprezentanți ai populației kurde.
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