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O LUCRARE CARE TREBUIE URGENTATĂ

CONSTRUCȚIILE
ZOOTEHNICE

ÎN COOPERATIVELE
AGRI

Punînd în valoare în măsură tot mai mare condițiile favorabile pe care le au pentru creșterea diferitelor specii de animale, cooperativele agricole din întreaga țară dezvoltă și mai mult în acest an sectorul zootehnic. Ele au astfel posibilitatea să realizeze venituri sporite, în tot cursul anului, să retribuie mai bine munca depusă de cooperatori. O condiție esențială pentru ca de la întregul efectiv de animale să se obțină producții ridicate, deci și venituri mari, este însă ca ele să fie adăpostite în condiții corespunzătoare.Membrii cooperativelor agricole s-au gîndit din vreme la această problemă. In planul de producție al fiecărei unități s-a prevăzut construirea de grajduri pentru bovine, maternități, crescătorii și în- grășătorii de porci, saivane pentru oi, hale de păsări etc. corespunzător cu creșterea efectivelor de animale. în multe unități terminarea la timp a acestor obiective a constituit o preocupare de cea mai mare importanță, știut fiind că darea în exploatare la timp a construcțiilor zootehnice condiționează în bună măsură desfășurarea normală a procesului de producție. Un exemplu bun în această privință îl constituie cooperativa agricolă din Tîrgu Frumos, regiunea Iași. Pentru construcțiile prevăzute în planul pe 1966 (un grajd nou de 100 capete, un complex pentru pregătirea furajelor etc) s-a rezervat din fondurile proprii obținute în anul trecut mai bine de un milion de lei. In felul acesta, cooperativa a putut să-și procure încă din toamnă materialele necesare, să înceapă la timp, în primăvară, lucrările de construcție. Așa se face că in prezent aceste lucrări sînt foarte a- vansate la toate obiectivele. Desigur, acesta nu constituie un caz izolat. Ajutate de organele locale de partid și de stat, de uniunile cooperatiste, multe alte cooperative agricole, îndeosebi din regiunile Galați și București, au reușit să realizeze într-o măsură mai mare decît în alte locuri volumul de investiții prevăzut pentru anul în curs. Așadar, acolo unde există preocupare, unde munca este bine organizată, iar sprijinul primit de cooperatori din partea organelor de stat și cooperatiste este operativ, susținut, rezultatele sînt satisfăcătoare. Trebuie însă spus că, în ansamblu, pe țară, situația construcțiilor zootehnice din cooperativele agricole nu este mulțumitoare. Deși au trecut șapte luni din acest an, un număr destul de mare de obiective n-au fost încă atacate, iar cele aflate în execuție sînt, în majoritatea cazurilor, abia în stadiul de turnare a fundațiilor sau de ridicare a zidăriei. In regiunea Bacău din 304 obiective zootehnice n-au fost terminate decît 31 ; la multe abia se toarnă fundațiile sau se face zidăria, construcții cepute. In
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alături de regiunea Bacău, stau și alte regiuni: Iași, Crișana, Dobro- gea, Oltenia etc. Și aici ritmul în care se realizează investițiile prevăzute pentru acest an este necorespunzător.Motivele care se invocă pentru a se „justifica" rămînerea în urmă sînt, cu mici excepții, aceleași : unitățile agricole au întîmpinat unele greutăți în aprovizionarea cu materiale de construcții, secțiile de irigații și construcții din cadrul uniunilor cooperatiste au fost încadrate tîrziu cu personalul necesar și, ca urmare, nu prea a avut cine să urmărească lucrările, să sprijine cooperativele agricole etc. Desigur, au existat unele greutăți, care au provocat mari întîrzieri în atacarea obiectivelor planificate. Dar multe din cauzele întârzierii construcțiilor puteau fi evitate. In regiunea Bacău, de exemplu, ritmul nesatisfăcător în care se desfășoară .lucrările este determinai, între altele, de lipsa cărămizilor, a plăcilor de azbociment, a cimentului și cherestelei de rășinoase. Din vina cui această situație,? In bună parte și din vina celor care acum se plîng de greutățile amintite. Necesarul de materiale pentru . acest an a fost întocmit defectuos. Direcția regională a economiei forestiere Bacău a repartizat, uneori, fără discernămînt lemnul de construcții, așa încît cooperative agricole

In întreprinderile industriale și în alte unități economice con
tinuă dezbaterile referitoare la realizările obținute in primul se
mestru, la sarcinile din planul cincinal, discutîndu-se concret, cu 
spirit de răspundere, măsurile politico-organizatorice care se vor 
aplica în scopul îndeplinirii exemplare a planului pe 1966, a pre
vederilor cincinalului, în scopul pregătirii condițiilor pentru rea
lizarea planului pe 1967. Corespondenții noștri, prezenți la aceste 
dezbateri, ne relatează :

0 înaltă productivitate

Prin deschiderea de 
noi mine, dezvoltarea și 
modernizarea celor e- 
xistente, producția Văii 
Jiului va trebui să atin
gă în 1970 nivelul 
8,5 milioane tone 
cărbune energetic 
cocsificabil. Cum
încheiat primul semes
tru, cu ce realizări ? Mi
nerii 
după 
ing. 
ESCU, director 
al combinatului 
nifer, au realizat 41 000 
tone de cărbune peste 
plan, au depășit pro
ductivitatea muncii pla
nificate cu 3,8 procen
te, obținînd economii 
suplimentare în valoare 
de peste 11 milioane 
lei. în dezbateri s-a a- 
rătaf că productivitatea 
muncii nu a înregistrat 
încă o dinamică sufici
ent de rapidă, potrivit 
condițiilor existente.

fransportului la orizon
turile de bază, introdu
cerea în galerii și aba
taje a unor tipuri per
fecționate de mașini, u- 
tilaje și armături, ceea 
ce va asigura creșterea 
gradului de mecanizare 
a operațiilor în subte
ran. Totodată, prin sis
tematizarea incintei mi
nelor și mecanizarea 
manipulării lemnului și 
altor materiale în de
pozite se va reduce 
ponderea personalului 
auxiliar în favoarea ce
lui direct productiv, 
schimbare ce va influ
ența pozitiv indicele 
de productivitate.

O seamă de partici
pant la dezbateri, prin
tre care ing. VASILE 
CIRIPERU, ANDREI 
BRÎNDUȘI și IOSIF 
DRER, s-au referit

Randamentele pe aba
taje, ca și cele de la lu
crările de deschidere 
și pregătiri, pot fi miilt 
sporite. în acest sens, 
piedicile care mai frî- 
nează încă ascensiunea 
productivității muncii 
pot fi biruite ; unele 
prevederi ale planului 
tehnic, printre care în
cărcarea mecanică în 
galerii, extracția cărbu
nelui din abataje cu 
susținere metalică, tre
buie realizate în cel mai 
scurt timp. -

Numeroși vorbitori 
au criticat faptul că a- 
numite mașini și utilaje 
stau nefolosite sau sînt 
utilizate parțial, că exis
tă încă unele brigăzi și 
sectoare care nu-și în
deplinesc ritmic sarci
nile de producție. Ei au 
făcut propuneri preți
oase privind : moderni
zarea procesului de ex- (Continuare 
fracție și concentrarea in pag. a III-a)

In plus: o producție

de 17 milioane lei
„Victoria"Colectivul Uzinelor 

din Călan a realizat peste pre
vederi, pînă la începutul lunii 
august, produse în valoare de 
17 milioane lei, depășind astfel 
angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August. Bate
riile de carbofluid ale uzi
nei au produs și livrat coc.se- 
riilor de la Hunedoara și

șifa cu 378 vagoane de semi- 
cocs mai mult decît era prevă
zut. Totodată au fost livrate la 
termen utilaje pentru conslrucjia 
furnalului de 1 000 mc de la 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra și aproape 600 tone elemenji 
de răcire necesari la construc
ția furnalului de 1 700 mc de la 
Galafi.

ntregul păienjeniș al rețelei de poștă, telegraf, telefon asigură comunicații rapide între oameni de la un capăt la altul al țării. Poșta și telecomunicațiile, asemenea altor sectoare ale economiei naționale, au făcut pași mari înainte pe calea dezvoltării și modernizării. Numai în perioada 1961—1965 au început să funcționeze încă 70 000 linii telefonice noi. Lungimea totală a căilor de telefonie interurbană a crescut cu 76 la sută față de 1961. S-a îmbunătățit recepția emisiunilor radiofonice. Prin cele 9 stații principale de televiziune și 15 stații translatoare existente în 1965, programul micului ecran putea fi vizionat aproape pe tot teritoriul țării.Pentru a informa pe cititorii ziarului nostru despre noi realizări și proiecte în ramura poștei și telecomunicațiilor am solicitat un interviu tovarășului inginer GH. AI”INEI, adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor.
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0 Se dezvoltă telefo
nia și rețeaua telex 

Noi stații de radio 
și televiziune

reștanțierilor",, iar 66 nici măcar n-au fost în- „banca

(Continuare în pag. a V-a)
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Șantierul naval, din Galați: un nou cargou de 4500 tone se află în faza finală de construcfie (Foto; Agerpres)
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După șapte luni — a precizat ing. L’adislau Frumosu, directorul UZINEI 
CHIMICO-METALURGICE „NEFERAL" din Capitală, în ședința de dezbatere a 
prevederilor cincinalului — ne prezentăm cu toți indicatorii planului economico- 
financiar îndepliniți. Problema esențială a producției, a arătat în continuare ingi- 
nerul-șef adjunct Ion Georgescu, este creșterea eficienței economice. Pornind 
de la sortare și mergînd. pe întregul flux

SENȚIMENȚU^AȚRIOȚI^^
GENERATOR DE MARI ENERGII
O vie emoție ne lămîne Întipărită tuturor în memorie ori de cite ori, dincolo de aria trăirii fiecăruia dintre noi, biografiile ni se adună și ni interferează în izbînzi lective, în consfințiri hotărîri, în prefigurări de viitor, la care, noi înșine sau prin aleșii noștri, subscriem.Din august trecut — iată, e aproape un an de atunci — păstrăm, vibrantă amintire, satisfacția de a fi fost martorii momentului cînd, în clipa festivă, România noastră, patrie milenară,, s-a proclamat prin voința poporului său, prin îndritu- re istorică, Republică Socialistă.Precizarea, în sensul a-

Mihai NEGULESCU

costa, a marelui nume de familie al statului român răspundea atît unei realități sociale și constructive, aflată acum pe o treaptă superioară, cît și conștiinței noastre comune, sentimentului demnității naționale și patriotice, moștenit din tată în fiu, reliefat cu vigoare în efortul pentru edificarea continuă a noii societăți.Numele patriei, propriul nostru, nume, conjugat cu clipa de față, împlinit cu identitatea tuturor energiilor umane puse astfel în mișcare, deschide largi

albii ale viitorului. Cu gîndul la patrie înălțăm combinate, cercetăm taine ale materiei, zăgăzu- im rîuri, cutreierăm oceane, dobîndim victorii sportive, scriem poeme și oratorii. Cu' gîndul la patrie ne înfrîngem rutina și inerția, milităm pentru promovarea noului, a cuceririlor minții și sensibilității umane, pentru împlinirea în viață a îndemnurilor, a perspectivelor arătate de partid.Cu gîndul la patrie ne întrebăm care este sporul de aspirație și realizare al fiecăruia dintre noi, grăunte de aur într-o amplă recoltă a prezentului. Sentimentul patriotic e deopotrivă creator, putere de că, nemulțumire de Intre soldatul care legămînt — sub drapelul desfășurat — făgăduiește a fi scut de nădejde și liniștea sălilor de studiu, a laboratoarelor, vibrează de aceeași ho- tărîre firească a tuturor de a ne sluji țara, întotdeauna, fiecare după puterile noastre, cu tot ce avem mai bun■ în noi.Tineretul, de pildă, mai bun și mai în el entuziasmul, tosul muncii și al noașterii. Celor maturi — experiența luptelor și eforturilor de pînă acum le conferă chibzuință și siguranță în tot ce realizează... Dar cine ar putea spune cu exactitate încep hotarele unei te și se conturează ludiile celeilalte ? punderea în atîtea și atî-

tea sectoare ale noii societăți nu revine exclusiv celor vîrstnici, după cum setea de învățătură nu sfîrșește cu adolescența. In înlănțuirea de talente și energii sîntem cu toții de o singură vîrstă și vîrsta aceasta e climatul etic al socialismului.în locul cuvintelor goale despre patrie și patriotism, vînturate decenii în șir de un politicianism de tristă memorie, am știut să punem — am învățat aceasta de la comuniști, încă din primul ceas al victoriei noastre — acoperirea în aur a faptelor, a acelor acțiuni, idei și întruchipări în care . trăiește grija pentru demnitatea și prosperitatea o- mului, a familiei, a națiunii.Rememorarea, oricît de succintă, a bilanțurilor a- nuale ale întregii noastre economii și culturi, ca și a imaginilor colorate, expresive pe care le oferă fiecare ținut unde trăiesc și muncesc fii ai acestor pămînturi nu poate trece ușor cu vederea ț fapte cotidiene ori eroice, în care pulsează deopotrivă sevele unui fierbinte patriotism.A crea, de pildă, o asemenea industrie siderurgică ori toare de mașini care ne mîndrim implică o treaptă deosebită a înțelegerii mîndriei naționale, a „iubirii pentru viitorul țării", cum s-au pronunțat pașoptiștii. Izvorul acestor sentimente se află întotdeauna în perspectivele zătoare trasate de partid.

— Care sînt principalele di
recții ale activității - viitoare in 
cadrul acestui important sector 
al economiei naționale?- Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. au pus în fața sectorului de poștă și telecomunicații sarcini deosebit de importante, care urmăresc modernizarea pe ramurii telefonice, telegrafice, poștei și difuzării presei, a transmisiunilor de radio și televiziune. La realizarea acestor sarcini se va a- vea în vedere stadiul actual al dezvoltării poștei și telecomunicațiilor, ritmul mediu de creștere a economiei naționale în perioada 1966— 1970, creșterea nivelului de trai material și cultural al populației, dezvoltarea industriei de telecomunicații, a celei radiotehnice. Planul de stat pe perioada 1966—1970,

dezvoltarea și mai departe a a
mai 
prin 
din

tehnologic trebuie să valorificăm 
bine materia 
realizarea a 
producția de 
fază de prelucrare, se va obține o pro
ducție suplimentară în valoare de un 
milion lei. Au mai luat cuvîntul mais
trul Gheorghe Drăgușin, ing. Livia Dra
gan, Ion Sălceanu, șeful serviciului a- 
provizionării, Constantin Filipides, teh
nolog, care au făcut propuneri prețioa
se, subliniind că cifrele planului pe 1967 
șl ale cincinalului în ansamblul său 
sînt pe deplin realizabile.
In fotografie : participanții la dez

baterile de la „Neferal“-București

primă.
25 de 
cupru

Numai 
procente 

dintr-o singură

(Continuare în pag. a V-a)
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Paul Alexandru GEORGESCU

Velkommen til Danmark I Bun ve
nit în Danemarca I Cu această urare 
și cu zîmbetele calde, prietenești, ale 
gazdelor daneze' a început călătoria 
pe care am făcut-o în Danemarca cu 
prilejul vizitei delegației parlamenta
re române în această țară, în luna 
mai. Programul pregătit de Prezidiul 
Folketingului era deosebit de 
bogat și atrăgător : urma să cunoaș
tem în primul rînd Copenhaga, oa
menii și viața capitalei, parlamentul, 
întreprinderi, muzee, trebuia să stră
batem apoi insulele și lutlanda, să 
vizităm ferme și fabrici, să mergem 
la Odense, locul de naștere al lui An-

for al mării și al canalelor ; patina 
galben-verzuie a turnurilor de aramă 
veche se proiectează pe albastrul dia
fan, de sidef, al cerului. Chiar sub 
exuberanfa primăverii Copenhaga 
își păstrează delicatețea tonurilor, 
gra|ia liniilor. Sînt calitățile surî- 
sului, specifice — în diferite fe
me — capitalei daneze. Le recunoști 
prezenta în melancolia suavă a Micii 
Sirene, statuia care, priveghind in
trarea în port și ocrotind visarea în- 
drăgostifilor de pe aleea Langelinie, a 
devenit simbolul, definiția plastică, 
neobosit multiplicată, a Copenhagăi. 
Le recunoști, de

NOTE DE CĂLĂTORIE
............................................ ■ ......................................... _ _ ..............................

dersen, la castelul din Helsingor, 
unde și-a purtat pașii melancolic 
Hamlef, prințul Danemarcei...

Am făcut toate acestea în cursul 
unei călătorii de zece zile, din care 
desprind cîteva imagini, doveditoare 
că, scriind celebrul vers Der er et 
yndigf land (Există o țară îneîntătoa- 
re), poetul romantic danez Adam 
Oehlenshlăger nu a făcut o simplă 
figură poetică.

...Un soare cald și generos, puțin 
obișnuit la 55° latitudine nordică, 
scaldă case și străzi, făcînd din Co- 
penhaga-Kdbenhavn, cum spun da
nezii — o sărbătoare a culorii. Roșul 
închis al zidurilor de cărămidă apa
rentă e mărginit de vioriul schimbă-

asemenea, în arh'- 
teclura palatelor 
care — fie că apar
țin stilului neocla
sic, cum este Ama- 
lienborg, reședința 
regală, fie că a- 

doptă neobarocul, ca Christiansborg, 
sediul parlamentului — au aceeași 
zveltă eleganță, aceeași frumusețe 
luminoasă. Regăsești, în sfirșif, vir
tuțile zîmbetului în voioșia și can
doarea renumitului parc al dis
tracțiilor, Tivoli, zgomotos și dornic 
de baloane colorate ca un copil, le 
regăsești în bucuria de viață și grația 
înaripată cu care valurile nesfîrșite de 
bicicliști contribuie la farmecul Co
penhagăi.

Pătrundem în palatul Christians
borg, centrul vieții de stat da
neze, și în frămînfata lui istorie.

(Continuare în pag. a V-a)
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sporește rolul
adunărilor generale principii

îndruma ordinei număr de par-
și rutină, înainte zi, să mare să le

începînd desi- 
cu aspectul exterior 
trebuie să recunoaș- 
esfe foarte îngrijit.le vomde fixareaconsulte unde membriceară sugestii, astfel

Constantin RADU 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Brăila

Tematica bine orientată Chiulangiul
cu

Rezultatele pozitive obținute de întreprinderile brăilene de la începutul anului reflectă îmbunătățirea muncii politico-organizatori- ce a organizațiilor de partid,’creșterea forței lor de mobilizare a maselor.Experiența dovedește că o con
diție esențială pentru ca organiza
țiile de partid din întreprinderi 
să-și exercite în bune condiții ro
lul conducător constă în cunoaște
rea temeinică a principalelor sar
cini aflate în fața fiecărei secții, 
în intervenția competentă, opera
tivă pentru soluționarea lor ; desigur, mă gîndesc nu la o intervenție de „ultima oră", ci la o orientare chibzuită, la măsuri din timp stabilite. în această privință un rol important revine adunărilor generale de partid.

De chibzuință, de priceperea cu 
care e stabilită tematica adunări
lor generale, depinde în bună mă
sură înrîurirea, eficacitatea lor. Din inițiativa comitetului de partid de la Combinatul de celuloză și hîrtie, în aproape toate organizațiile de bază mari din întreprindere s-au dezbătut problemele legate de ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor, specializarea inginerilor și tehnicienilor ; măsurile stabilite cu acest prilej au contribuit la îndeplinirea mică a sarcinilor de plan în mul semestru.

Inițiativa și operativitatea 
nifestate în punerea în discuția a- 
dunărilor generale a unor neajun
suri în organizarea producției con
diționează remedierea lor grabnică. Incluzînd în ordinea de zi a adunărilor generale discutarea căilor de înlăturare a marelui volum de remedieri înregistrate la șlepurile de 1 700 tone, organizațiile de bază montaj și sudură electrică de la Șantierul naval Brăila au stabilit măsuri pentru întărirea controlului pe faze de către cadre competente, repartizarea comuniștilor, a celor mai buni meseriași la lucrările cele mai grele, necesitînd un grad înalt de calificare. La Uzina de utilaj greu „Progresul", semnalîndu-se nu demult deficiențe în activitatea e- conomico-financiară, care creau primejdia nerealizării unor indicatori de plan, adunările generale ale organizațiilor de bază au propus un șir de măsuri a căror aplicare a contribuit la reducerea împrumuturilor restante, îmbunătățirea ritmicității, depășirea sarcinilor de plan la producția marfă.

După părerea noastră, stabilire» 
judicioasă a ordinei de zi a adu
nărilor generale în așa fel incit, 
privite pe o perioadă mai înde
lungată, ele să aibă o tematică bo
gată. multilaterală și, totodată, să 
pună accent pe principalele sarcini 
ale unității respective constituie u- 
nul din cele mai importante criterii 
de apreciere a stilului de muncă 
al organizațiilor de partid, reflectă 
gradul de receptivitate la cerin
țele vieții, maturitatea și discer- 
nămîntul lor. O recentă analiză întreprinsă de comitetul orășenesc de partid ne-a arătat că la unele organizații de bază mai sînt lacune în tematica adunărilor generale. Din decembrie 1965 pînă în iunie 1966 în adunările gene- ' rale ale organizațiilor de bază de

tatea unei mai bune îndrumări a organizațiilor de bază de către comitetul orășenesc. Așa cum s-a stabilit într-o recentă plenară a comitetului orășenesc de partid, 
vom îndruma birourile organizați
ilor de bază să îmbine grija pen
tru stabilirea unei ordini de zi a 
adunărilor generale reflectînd mul
tilateralitatea preocupărilor parti
dului nostru cu acordarea unei 
atenții predominante sarcinilor 
esențiale pentru bunul mers ăl 
activității în unitatea respectivă. Vom ajuta organizațiile de bază să combată orice tendință de inerție ca, de mai tid.ca și această latură importantă a muncii de „.partid să reflecte experiența și înțelepciunea colectivă a comuniștilor.
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Foto : Toma Pîrvulescu

ma

rit- pri-

de bază, ca de fibre ar- șan-
fost de către co- complexului

în Editura politică 
culegerea de articole 
din istoria Partidului 
Român.

Odihna uneltelor

vremea clnd s-au construit
cartierul un drum

producătoare. In- locală este stimu- comerț pentru rea- de produse noi, a satisface cerin-

?
V. CĂLINESCU
str. M. Eminescu 8-București

Datorită cunoaș- consum, au fostrestrînse,

cerințelor altfel riscăm producem
ele, cum împletite răchită picioare, de

creăm ușurarea mobilei.strînsălocală, studierea

L. BORSOVA 
salariat la I1

Iosif GANEA
Director al Direcției 
comerciale a Sfatului 
popular al regiunii 
Mureș-Autonomă 
Maghiară

Ea pre- noi aspecte să țină

a apărut
Momente 
Comunist

Deși, căsătoriți, deși avem un copil, eu și soțul meu trăim des- părțiti de aproape 4 ani. Eu shit învățătoare în satul Nămoloasa. Soțul, avînd nevoie de asistentă și supraveghere medicală în urma unei operații grele, locuiește în Rm. Sărat. Am cerut Ministerului învătămîntului transferul în 1964 pentru a fi cu soțul împreună. Mi s-a răspuns că nu îndeplinesc condițiile de studii. în 1965 am terminat Institutul pedagogic, am luat examenul de stat. O nouă scrisoare, un nou răspuns : în perioada transferului eram în curs de calificare. Să revin în 1966. Am revenit în 1966 cu o nouă cerere. Nici de data asta nu mi se aprobă transferul.întreb : este oare normal să nu trăiesc lîngă soțul și copilul meu de patru ani de zile î
Ruxanda JUGLAN 
învățătoare 
satul Nămoloasa, 
raionul Galați

VIAȚA
DE PART IDla întreprinderea de expediție și camionaj a complexului C.F.R. nu s-a discutat o singură dată despre asemenea probleme specifice unității cum sînt îmbunătățirea expediției și camionajului, întreținerea utilajelor, disciplina în muncă, ci invariabil despre desfășurarea învățămîntului de partid. Nu-i de mirare că abordarea unei astfel de tematici unilaterale în adunările generale a „coincis" aci cu nerealizarea sarcinilor de plan pe primul semestru ; surprinzător este faptul că nu au luate din timp măsuri mitetul de partid al C.F.R.Există șl organizații cele de la Combinatul tificiale sau întreprinderea tiere construcții-montaje, unde a- dunările generale au o tematică mai variată, în schimb nu s-a a- cordat atenția cuvenită unor aspecte hotărîtoare pentru bunul mers al acestor unități, ca atingerea parametrilor proiectați sau punerea în funcțiune după grafic a noilor obiective.în tematica altor adunări generale, „absențele" se referă la problemele muncii politico-educative. Mi se pare concludent următorul exemplu : aproape 90 la sută din adunările generale pe primele patru luni ale anului ținute de organizațiile de bază de la Complexul de industrializare a lemnului au analizat stereotip cum este îndeplinit planul de producție. Desigur, a- ceasta este o temă de cea mai mare importanță, dar atenția ce trebuie să i se acorde nu justifică cîtuși de puțin neglijarea problemelor referitoare la aspecte variate ale calității produselor, e- ducării comuniste, îndrumării organizațiilor de tineret, grijii față de avutul obștesc, domenii unde aci mai sînt destule neajunsuri.Concluzia pe care o desprindem din controlul efectuat în organizațiile de bază din Brăila este că 

trebuie evitată atît tematica în
gustă, unilaterală, în care nume
roase probleme importante „absen
tează nemotivat" de pe ordinea de 
zi, cît și tematica exagerat de lar
gă, care pune pe același plan 
probleme de importantă și urgență 
mult diferită.Trebuie să arăt că deficiențele amintite scot în evidență necesi-

tră în funcțiune eu toată capacitatea, și asta pînă la 2 noaptea. Am sesizat sfatul popular, T.A.P.L., Ministerul Comerțului Interior, Militia — degeaba ICa să fie mai multă liniște în centrul orașului, au fost scoase tramvaiele de pe bd. Magheru și Calea Dorobanți. încadrarea „Parcului Trandafirilor" în dispozițiile legale ridică cumva probleme mai grele *
8SPeprimele 20 de blocuri din cartierul „Steagul roșu"-Brașov, s-a deschis aici un magazin de legume și zarzavaturi. Micul magazin de odinioară nu mai poate face fată însă cerințelor populației în ce privește aprovizionarea.Cetățenii sînt nevoiți să pornească în oraș după cumpărături. Se simte și nevoia unui nou centru de carne, precum și a unei farmacii.

o SARCINA MAJORA A INDUSTRIEI LOCALE
Problema legăturii între consumator—comerț—producție nu este o problemă nouă, totuși este departe de a fi epuizată, zintă mereu de care trebuie seama atît organizațiile comerciale cît și întreprinderile dustria lată de lizarea pentru tele publicului sub aspectul varietății și calității produselor ?De la bun început aș vrea să subliniez caracterul deosebit de actual al problemei puse în discuție, atît în lumina sarcinilor trasate industriei locale și comerțului socialist, cît și prin ponderea pe care industria locală o are în regiunea noastră, în general, și în producerea unor mărfuri pentru fondul pieței în special. în acest sens menționez că, în prezent, peste 140 de sortimente produse de către industria locală se livrează unităților comerciale spre a fi vîndute populației.între organizațiile comerciale și întreprinderile industriei locale se dezvoltă o colaborare tot mai rodnică pentru deservirea civilizată a populației. în cadrul unor analize însă a ieșit la iveală faptul că în acest domeniu inițiativa se lasă așteptată sau i se face loc cu greutate.Din acest motiv, cumpărătorii nu pot găsi în unități o serie de articole in aparentă simple, necesare zi de zi în gospodărie, cum ar fi: butoiașe pentru murat varză, fărașe, fund de lemn pentru tocat carne, seînduri pentru călcat rufe, chei fasonate, stropitori etc.Cauza principală a a- cestei stări de lucruri este lipsa de operativitate cu care prototipurile realizate în atelierele creație

veche tradiție în domeniul producției de mobilă. Vreau să mă opresc puțin la acest sector, în plină dezvoltare. Este greu de înțeles de ce în aceste întreprinderi, cu prea puține excepții, lipsește efortul de a crea unele produse originale. Așa se face că, intrînd în locuința a sute de oameni, găsești același tip de mobilier. Cred că prin intensificarea activității de proiectare în cadrul întreprinderilor, cu consultarea în mai mare măsură a cumpărătorilor, prin organizarea unor expoziții chiar în fabrici, cu accesul publicului, s-ar putea influenta în bine munca creatorilor de mobilă. Unele inițiative în acest sens așteaptă să fie transpuse în realitate.împreună cu Industria locală, am cord să transportul

Vecinul care ne supără este grădina de vară „Parcul Trandafirilor". La ora 9 seara încep primele acorduri ale orchestrei, la 10 — trompetele și talgerele prind curaj, instalația de amplificare in-
N. PROSAN 
economist

hNe aprovizionăm cu lemne de foc de la depozitul „Combustibi-

Iul" nr. 69 din șos. Giurgiului. A- cest centru deservește și comunele subordonate raionului Bălcescu. Dacă vrei să plătești lemnele, să zicem, în ziua de marți, te prezinți la depozit de luni după amiază, pe la 12—14, și te înscrii pe o listă. Șiruri nesfîrșite de cetățeni își așteaptă rîndul. Noaptea, doi- trei oameni păzesc cu rîndul lista, iar dimineața, pe la vreo 4—5, cetățenii se prezintă să plătească.Cum tolerează sfatul popular al raionului un mod atît de necivilizat și primitiv de deservire a cetățenilor ?
blocul G 4, Balta Albă, nu avem asfaltat sau măcar pietruit pînă la primul mijloc de transport. Cum ieșim din bloc, intrăm în mocirlă, în care ne pierdem și încălțămintea. Sîntem siliți să escaladăm și vagoanele garate pe linia unei fabrici de betoane din apropiere. Locuim în condiții excelente, am putea ieși din casă îmbrăcați „ca din cutie", dar nu e chip din cauza neglijentei constructorilor.

I. MOSCOVICI 
tehnician

sînt multiplicate pe scară largă, în producția de serie. Astfel, biblioteca tip „Pionier", omologată în două variante, sau vasele, — scrumierele și serviciile de apă, vin și lichior din sticlă „Ubertang" — care ne-au plăcut așa de mult la omologare (și. sîntem siguri că vor fi și pe placul cumpărătorilor) — se lasă de foarte multă vreme așteptate. în alte cazuri, apariția pe piață a noilor produse este tergiversată de procesul prea complicat și greoi al aprobării preturilor.Evident că vor trebui găsite soluții pentru eliminarea acestor fenomene, după cum trebuie să combatem și tendința ce se manifestă la unii creatori de prototipuri de a nu tine seama în suficientă măsură de cerințele de consum și de utilitatea practică a anumitor produse noi. S-a întîmplat ca în locul unor produse căutate să ni se ofere mărfuri rentabile Fa producție, dar a căror desfacere este mai mult decît problematică. Căutarea noului cred că va trebui să se desfășoare pe terenul foarte vast și multilateral al populației, să greșim, să marfa ce nu va putea fi vîndută, iar pe de altă parte să nu satisfacem cerințele reale de consum.Desigur că în această privință e vorba și de unele metehne ale organizațiilor comerciale. Concluziile unor consfătuiri cu publicul cumpărător, expoziții, sondaje de opinii nu sînt totdeauna valorificate din plin, unei insuficiente teri a cererii de comenzile noastre uneori foarte neputînd constitui baza u- nei producții, chiar de serie mică.Organizațiile comerciale din regiune nu au avut întotdeauna o atitudine fermă pentru a împiedica pătrunderea unor mărfuri necorespunzătoare sau folosirea unor piese necorespunzătoare la asamblarea produselor care au o mare căutare. în numele „bunei colaborări" cu furnizorii, interpretată credem în mod greșit, am acceptat să fie montate la o mobilă frumoasă piese și feronerie etc. necorespunzătoare, inestetice, care strică aspectul general

al produsului. A fost insuficientă preocuparea noastră pentru a determina industria locală să producă unele piese mici de mobilă (etajere de perete, galerii etc.), precum și tipuri de mobilă ușoară, corespunzătoare locuințelor moderne ce se construiesc și pe teritoriul regiunii.Cu ocazia unei recente analize a muncii noastre de către biroul comitetului regional de partid au fost sesizate și alte deficiente și s-au indicat căile care duc la îmbunătățirea aprovizionării populației cu mărfurile solicitate. Pe baza recomandărilor primite am mărit substanțial . numărul articolelor care urmează să fie fabricate ■ și livrate rețelei comerciale. Pentru 33 de articole ni s-au indicat furnizori din alte regiuni. Au mai rămas unele articole pentru care, în momentul de fată, nu avem furnizori și căutăm împreună cu in- • dustria locală să găsim soluția de a le putea produce. Unele din ar fl articole din papură și (ștergătoare de papuci de baie, coșuri rufe etc.) ar putea fi produse în atelierele anexe ale cooperativelor agricole de producție cu tradiție în aceste activități, asigurîn- du-li-se beneficii convenabile.în orașul Tg. Mureș, ca de altfel și în alte localități ale regiunii, există o

căzut de a- experimentăm mobileila fabrică direct ciliul clientului cînd e vorba eași localitate, și de Tg. Mureș.cazuri, o dată cu recomandarea tipului de mobilă la magazinul de prezentare, vom oferi clientilor o colecție de eșantioane în diferite culori a stofei de mobilă ce se poate folosi la garnitura respectivă. Am propus, de asemenea, producerea unor tipuri de mobilă care să fie livrată în subansamble, în special piesele mai voluminoase — dulaouri. biblioteci ele. Aceste piese ar urma să fie transportate la domiciliul clientului de salariatii organizațiilor' comerciale și asamblate chiar în camera în care urmează să fie cat fel, de

de la domi- atunci de ace- mai ales în aceste

folosite, pe locul indi- de client.economisim producție, zitare, pentru portului borarea dustria mai atentă și cu spirit de răspundere a cererii de consum a populației ne vor servi drept criteriisigure, obiective, pentrugăsirea de noi metode în vederea îmbunătățirii activității comerciale.

în acest spațiul de depo- condiții trans- Cola- cu in-

Există chiulangii obișnu- 
iți, care trag chiulul cu in
tenția ca în timpul astfel ob
ținut să rezolve mărunte 
probleme personale. Există 
sărmanii chiulangii de oca
zie, care mai trag ți ei cî- 
fe-un chiul. Dar există și 
chiulangiul subtil care se a- 
rată cu totul „dăruit" muncii 
și care pare să desfășoare 
o activitate vulcanică.

Am început astfel să-l 
descriu pe chiulangiul cu 
principii. Dar să procedăm 
sistematic, începînd desi
gur 
care, 
tem, 
După o mărturisire proprie, 
se funde numai la tovarășul 
Puiu, premiant I pe țară ia 
concursul de tunsori cla
sice și moderne. Cu toate 
acestea, esențiale sînt prin
cipiile pe care le poartă 
asupra sa cu 
demnitate și în 
Vă închipuiți, 
el are principii 
diferite pentru 
tegorii de sala- 
riafi, pentru di- 
ferite vîrste și 

. probleme, pen-1 
tru diferite îm- 
prejurări ți stări 
sufletești. A îm
părtăși principii, 
a expune principii, a 
soluții de principiu 
este o treabă ușoară, 
cere osteneală și timp, 
timpul sînt însă probleme, 
lată cum utilizează el timpul 
unei zile.

Venind dimineața la bi
rou, el constata cu regret că 
ascensorul, abia revizuit de 
cooperativa cu același nu
me, s-a stricat.

Deși liftul nu intră în sec
torul său de activitate, nu 
va rămîne nepăsător. El se 
va duce nu la el în birou, 
ci la administrație arătînd 
că lipsurile mici nasc gre
utăți mari, atunci cînd mă
surile corespunzătoare și e- 
ficienfe nu sînt luate cu ho- 
tărîre, în termene utile. El 
va arăfa că nu e prima 
oară cînd atrage atenția 
asupra unor chestiuni 
care masa salariaților și le 
pun pe bună dreptate 
nu întîmplător. • El are 
principiu sfînt : 
să-și facă datoria în micul 
sector
care 
este : 
fa în 

Nu.
ful sindical unde arată că 
în principiu repararea unui 
lift nu e o chestiune u- 
șoară. Așa cum a mai ară
tat el, a îngădui oameni
lor să greșească este o gre
șeală. A tolera lipsurile în
seamnă a încuraja lipsurile. 
Cu acest prilej, el se alege 
cu sarcina sindicală de a 
prelucra problema micilor 
neglijențe înfr-o ședință de 
grupă și cu caracterizarea 
de „element activ".

Cînd ajunge, deci, el în 
micul sector încredințat lui 
și ce face acolo ? Ajunge 
după două ore, arătînd tu
turor că nu are nimic îm
potriva sarcinilor (dimpo
trivă), dar că în principiu 
nu e just ca ele să revină 
mereu acelorași oameni. El, 
de pildă, tocmai a primit 
o sarcină nouă sindicală. 
Exagerează, totuși, tova
rășii de la sindicat, deși el

o deosebită 
permanentă, 
desigur, 
din cele 
diverse

că 
mai 
ca-

MORAVURI

da 
nu 
Ea 
Cu

pe

Și 
un 

fiecare

încredinfat lui. După 
pleacă. întrebarea 

se duce după aceas- 
biroul său ?
El se duce la comife-

nu se plînge. Ar fi jus' 
însă ca toți să aibă sarcini.

După terminarea scurtei 
sale expuneri de principiu, 
pe la orele 10 și ceva ob
servă că lucrarea care-l aș
teaptă de la 8, primită de 
la contabilitate, este o bat
jocură și nu o lucrare. El 
arăta șefului său ierarhic 
că nu ar trebui permis ca 
fiecare să facă ce-i trece 
prin cap. în principiu, el 
ar putea, desigur, să veri
fice lucrarea și chiar ar pu
tea pune personal cele 3 
virgule și cele 4 căciuli de 
„ă" lipsă, dar el are un 
principiu : fiecare să-și în
drepte greșelile. Mai ales 
că a vorba de tînărul sta
giar abia venit în între
prindere. Tineretul trebuie 
învăfat să învingă greută
țile și să se călească. Să 
nu se supere stagiarul, dar 
el va merge la contabili
tate și va înapoia lucrare?.

..Nimic nu-i „scapă", vor 
gîndi colegii de biroli în 
timp ce el, în drum spre 

contabilitate, s-a 
oprit la dactilo
grafe, să bea o 
cafea cu tovară
șa Nufzy. (Cum
pără cafea îm
preună și o 
face Nutzy ca.-e 

se pricepe. O pauză de 
douăzeci de minute la o 
cafea nu e moarte de om. 
De altfel. în principiu, n-are 
nimic împotriva pauzelor, 
chiar și mai mari, cu o con
diție : să meargă treaba.)

Apoi, numindu-l cu mă
rinimie „măi băiete”, arată 
stagiarului greșelile de co
rectat.

...Nu are rost să-l mai ur
mărim pe acest campion al 
pierderii timpului. Destul să 
spunem că în sinuosul Iu. 
itinerariu, prin aproape toa’e 
secțiile și birourile, el con
tinuă să etaleze păreri și să 
dea sfaturi. La subsol, de 
pildă, unde nici el nu șt>e 
cum a ajuns, și-a răspînd-* 
principiile pînă și asupra 
salariaților unei alte între
prinderi, venifi să înlocuias
că un cazan la calorifer. 
Totul a început de la faptul 
că 
se montează 
„Așa se (ine o sculă, frate 
a întrebat el, destul de ne
mulțumit, și a explicat că, 
în principiu, munca trebuie 
făcută bine. A munci este o 
chestiune foarte importantă 
Munca înnobilează pe om.

„Dă-i zor, frate — a zis 
după plecare un sudor — 
că ne-a ținut ăsta de vor
bă". „Cine o fi șmecherul?” 
— a întrebat, reluînd lu
crul, mezinul echipei, fapl 
care m-a mîhnif peste mă
sură. Căci el nu-i un „șme
cher* oarecare. încearcă să-1 
spui că nu face nimic, în
cearcă să-l convingi că e 
chiulangiu. El îfi va arăfa de 
îndată că în principiu, chiu
langiii sînt niște profitori or
dinari care Iraq de timpul 
întreprinderii pe turta inte
resului personal. Pe cînd 
el... El nu trage de timp. îl 
roade încetul cu încetul... 
Și nu numai pe-al lui, ci și 
pe al altora.

lui nu i-a plăcui cum 
manometrul.■ ,91»

Adrian RIZA

(Agerpres)

Umbrele de sezon în Piața Unirii din Capitală Foto : M. Cioc

Camping la Căciulataîn stațiunea Căciulata, cunoscută pentru apele sale curative, a fost dat in folosință un modern camping, format din căsuțe construite din plăci aglomerate de lemn, corturi și un teren destinat parcării autoturismelor. La dispoziția turiștilor se mai află un grup sanitar și unități comerciale.Tot aici a început șl construcția unui motel cu 80 de locuri.
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LA CHEIE IN LOC SA AJUNGA
A LOCUINȚELOR

și darea a locuin- calitătii lor.
RITMICE...

e cițiva ani, Trustul regional . de construcții Bacău își încheie activitatea cu rezultate tot mai bune în ce privește construcția ritmică în folosință țelor, îmbunătățirea Realizările obținute în primul semestru al acestui an și în cinstea zilei de 23 August vin să întărească succesele de pînă acum: 
planul producției globale a fost 
depășit cu 21 la sută, productivita
tea muncii cu 2 la sută, iar la 
prețul de cost s-au înregistrat eco
nomii suplimentare în valoare de 
circa 1 000 000 de lei. „Ceea ce trebuie menționat în mod deosebit, ne spunea tov. ing. MIHAI PO- 
POVICI, adjunctul comisiei economice a Comitetului regional Bacău al P.C.R.. este faptul că cele peste 600 de apartamente planificate, complexele comerciale, cît și o serie de lucrări de drumuri și canalizări au fost predate la termen și chiar mai devreme, ele fiind de calitate corespunzătoare, în prezent, alte blocuri se află într-un stadiu avansat de execuție ; concomitent, trustul a început o bună parte dintre locuințele care reprezintă frontul de lucru pentru primele luni ale anului viitor".

— In ce constă „secretul" acti
vității rodnice a .trustului?— în decursul anilor — ne-a relatat tov. AUREL MUȘAT, ingine- rul-șef al trustului — conducerea trustului s-a convins, din proprie experiență, de însemnătatea covîr- șitoare pe care o au în desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor 
asigurarea din timp a proiectelor, 
a mijloacelor materiale și a forței 
de muncă, introducerea pe scară 
largă a metodelor și tehnologiilor 
de execuție avansate. Asigurarea stor condiții a constituit, în fiecare an, punctul de plecare, esențialul în pregătirea lucrărilor și realizarea ritmică a planului.

— Cum v-au sprijinit beneficia
rul și D.S.A.P.C. Bacău?

— Ajutat de sfatul popular re
gional și prin întărirea colaborării 
cu D.S.A.P.C.-Bacău, trustul a a- vut din timp o documentație suficientă și de calitate, ceea ce ne-a permis să organizăm judicios munca pe toate șantierele, să începem încă din primele luni ale anului un volum mare de lucrări (80 la . sută din volumul planificat pe în-

CHEIA PREDĂRII

tregul an), să obținem durate de execuție mai scurte și o ordine firească în desfășurarea construcțiilor și darea lor ritmică în folosință....Am fost pe șantierele trustului. 
Utilizarea întregii capacități de 
producție este o preocupare per

manentă. Au luate’ măsuri tru folosirea țională, cuciență sporită,
profe- 

muncitorilor.și-auprofesionale. Sute de completat cu- 
Nume- 
însușit

mai 3—4 luni, în loc de 6—7 luni, 
cît era prevăzut în proiecte, iar 
consumul de manoperă pe aparta
ment a scăzut cu 200—300 de ore.Nu au fost neglijate nici șantierele mici, care la alte trusturi nu prea se bucură de atenția cuvenită. Pe aceste șantiere dispersate,, din cuprinsul ' regiunii, s-au. format la punctele de lucru brigăzi 

complexe, care au obținut o productivitate a muncii ridicată, diminuarea cheltuielilor- neeconomi- de mutarea, la in- muncitorilor de pe altul. Caracteristic

fostpen-ra- efi- autilajelor și forței de muncă, perma
nentizarea și ridi
carea nivelului de 
pregătire 
sională a muncitori noștințele
roși constructori și-au 
chiar o a doua meserie. în prezent, majoritatea dulgherilor sînt și nar- ■ chetari. zidarii sînt și mozaicari. O asemenea policalificare a permis extinderea organizării muncitorilor (în special pe șantierele de la Roman și Bacău) pe loturi specializate, constituirea de brigăzi specializate. împreună cu alte măsuri organizatorice, specializarea favorizează aplicarea lucrului „în lanț" și, implicit, obținerea unor indici sporiți de productivitate. Un exemplu elocvent : blocurile din pa
nouri mari și cele de 60 de apar
tamente au fost terminate în nu-

Prevederile cincinalului
în dezbaterea

(Urmare din pag. I)

defecțiunilor 
sub- 

se

lichidării
și organizatorice în 
Ei au propus să 

temeinic posibilitățile de 
judicioasă a utilajelor 
se creeze din vreme condiții

mi

necesitatea 
tehnice 
teran. 
studieze 
folosire 
niere, să
la onturile de lucru pentru a scurla 
perioadele de inactivitate a mașini
lor. Un loc important în sfera de pre
ocupări a conducerilor exploatărilor 
trebuie să-l ocupe — așa după cum

s-a subliniat în dezbateri — situația 
brigăzilor care au realizări sub plan, 
în acest scop s-a insistat asupra pre
gătirii din timp a liniei de front de 
lucru, îmbunătățirii aprovizionării 
locurilor de muncă cu vagonete 
goale și materiale, întăririi securită
ții muncii. Se are, în același timp, 
în vedere perfectionarea structurii 
organizatorice a brigăzilor, a nor
mării muncii și asistentei tehnice, în
tărirea disciplinei și folosirea inte
grală a fondului de timp.

Indici sporiți 
a materialului

de utilizare
rulant

coase generate tervale mici, a un șantier pe pentru activitatea trustului din Bacău este faptul că aici s-g. trecut 
cu curaj la folosirea 
constructive moderne, 
mit atingerea unui 
de industrializare a lucrărilor.Cadrele tehnice ale trustului sînt permanent preocupate de perfecționarea procedeelor și metodelor de execuție. Anul acesta, de acord cu proiectantul, s-au experimentat cu rezultate bune planșe- ele dală cu goluri, în locul celor turnate pachet fără goluri. Experimentul a fost realizat de un colectiv de ingineri ai trustului, în colaborare cu specialiști de la catedra de betoane a Facultății de construcții din Iași. Prin folosirea planșeelor respective se economisesc cantităti însemnate de fier-beton, se înlătură tencuirea tavanelor, realizîndu-se o economie de 25 de lei pe metrul pătrat de suprafață construită. Eficientă s-a dovedit și înlocuirea, la unele blocuri, a pereților despărțitori din cărămidă cu panouri din beton turnate în baterie etuvată, rezul- tînd economii de manoperă de 100 ore pe apartament.Cu rentabilitate sporită se aplică și alte metode constructive, executarea atelierelor S.M.T. Moinești și Filipești, de pildă, mele prevăzute de proiectant bolțari precomprimați sau monolit! au fost înlocuite cu altele pre- comprimate, prin procedeul elec- 
tro-termic — procedeu folosit pen
tru prima oară în țară. în soluționarea problemelor de introducere a tehnicii noi, conducerea trustului se consultă cu un număr mare de ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori, caută să stimuleze inventivitatea colectivului. Un exemplu. Pînă mai acum cîteva luni, la izolarea termică a teraselor se folosea vata minerală. Unul din inginerii trustului a sesizat că

la o întreprindere chimica din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej e- xistă nevalorificate deșeuri de po- listiren expandat. După mai multe experimentări, el a propus conducerii tehnice înlocuirea vatei minerale cu noul material. Propunerea a fost acceptată, rezultînd îmbunătățirea calității izolației termice și economii de 6—7 lei pe mp. ■După cum se știe, ridicarea calității construcțiilor este o problemă complexă. Cînd conducerea trustului a sesizat că pe șantierele din Moinești și Piatra Neamț unele operații nu corespund întrutotul • criteriilor de calitate a intervenit operativ. Pe aceste șantiere s-au în
tărit asistența tehnică și controlul 
pe faze și operații. Mai multe echipe de zidari și mozaicari fruntași, cît și de alte profesii au mers pe aceste șantiere și au lucrat efectiv, pînă în momentul cînd toți muncitorii și-au însușit executarea corectă a uneia sau alteia dintre o- perații. Tot pentru ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor, la propunerea unor muncitori introdus și se aplică pe scară largă predarea lucrărilor de la o echipă la alta în prezența maiștrilor și a controlului tehnic de calitate.Inginerul șef al • trustului. Aurel Mușat a ținut să precizeze : „în prezent se analizează posibilitatea realizării unui ' bloc de planșee dală pe stîlpi de beton, planșeele fiind turnate la nivelul pardoselii, apoi liftate prin sistemul glisării, cînd se toarnă și stîl- pii. Consumul de cherestea în a- ceste condiții este redus la zero. De asemenea, ne preocupă foarte mult reducerea consumurilor specifice de materiale".Ar fi deosebit de util ca 
C.S.C.A.S. să inițieze unele măsuri 
pentru generalizarea bogatei expe
riențe a acestui trust fruntaș și pe alte șantiere ale cincinalului.

s-a

sistemelor 
care per- 

înalt grad
Vasile M1LEA

Avansează construcția
Fabricii de motoare
electrice din Pitești

1

Pe șantierul Fabricii de motoare 
electrice din Pitești a început tur
narea structurilor de 
clădirea în care sînt 
secfiile tratament termic, turnătorie, 
atelierul de întreținere auto, stafiile 
de compresoare și electrocare. A- 
ceeași lucrare a început la pavilio
nul tehnico-administrativ, care va 
avea 8 nivele, și la grupul tehnico- 
sanitar. Concomitent, se lucrează la 
închiderea halei, în secfia micro- 
motoare. Pentru montarea plăcilor 
de beton autoclavizaf pe acoperiș 
se utilizează un pod rulant care 
folosește drept cale de rulare ele
mentele rezistentă ale halei.

(Agerpres)

rezistență la 
amplasate

Valorificarea legumelor
regiunea Argeș

PE PIAȚĂ
5

Direcția regională C.F.R. Craiova, 
care își desfășoară activitatea pe te
ritoriul cîtorva regiuni, este una din
tre cele mai 
transport din tară. I 
dezbatere a planului 
IULIAN IANCOVICI, 
rectiei regionale

importante unități de 
In adunarea de 
i cincinal, ing. 

directorul Di- 
s C.F.R. Craiova, a 

arătat că în primele 7 luni ale acestui 
an, pe întreaga direcție, planul glo
bal, exprimat în tone-km convențio
nali, a fost depășit cu aproape 10 
la sută. A fost cu mult depășit tra
ficul 
cat, 
1965 
țială 
folosirea vagoanelor, întreținerea căii 
ferate și altele.

Pînă în 1970 — a precizat vorbi
torul — lucrătorii direcției vor tre
bui să realizeze un volum de trans
port de aproape 8 200 000 fone-km 
convenționali, ceea ce reprezintă o 
creștere de 54,13 la sută față de 1965. 
In fiecare zi vor fi încărcate, în me
die, cîfe 3 439 de vagoane. Tonajul 
brut remorcai cu locomotive Diesel 
electrice la sfîrșitul cincinalului va 
fi cu 71,50 la sută mai mare decît în 
1965. Sarcini deosebite revin Direc-

de marfă și de călători planifi- 
volumul de încărcare. Fa|ă de 
se remarcă o creștere substan- 
la indicatorii privind fracțiunea,

ției regionale C.F.R. Craiova și în do
meniul investițiilor, modernizării și 
sistematizării transportului, pregăti
rii cadrelor.

Cu spirit de răspundere și exigență 
numeroși participanți, care au luat 
cuvîntul, printre care IULIAN TU- 
DOSE, au făcut valoroase propuneri 
pentru realizarea sarcinilor în mod 
ritmic, exemplar. O bună parte 
din propuneri se referă direct la 
organizarea științifică a transportu
rilor pe C.F.R., folosirea intensivă a 
parcului de locomotive și vagoane, 
realizarea în cele mai bune condi
ții a contractelor de transport că
tre beneficiari. Mulfi vorbitori s-au 
referit apoi la unele măsuri concrete 
ce trebuie aplicate de pe acum pen
tru pregătirea tehnică a cadrelor ne
cesare viitoarelor noduri de cale fe
rată moderne, ce se vor înființa pe 
cuprinsul regionalei, remorcarea unui 
număr sporit de trenuri, îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și a calită
ții lucrărilor în depouri și ateliere, a 
funcționării și siguranței instalațiilor 
de centralizare și telecomandă, pen
tru reducerea rulajului în gol al va
goanelor, creșterea vitezei comerciale 
a trenurilor.

îngrășăminteAgriculturii
mai multe și de bună calitate

Chimiștii Combinatului din Piatra 
Neamf, în cele 7 luni care au trecut 
din acest an, au realizat peste plan 
o producfie globală în valoare de 
11 milioane lei. De pe rampa com
binatului au plecat cu destinația o- 
goarelor 1 200 tone îngrășăminte a- 
zotoase și 1 260 tone de uree, fa
bricate suplimentar.față de prevederi, 
iar productivitatea muncii a crescut 
la secfia îngrășăminte cu 1,6 la sută. 
Numai în primul semestru s-a înre
gistrat la prețul de cost economii su- 

. plimenfare de circa 5 milioane lei.
Potrivit prevederilor, în 1970, va

loarea producției globale a secției de 
îngrășăminte va fi cu 10,8 la sută 
mai mare decît cea planificată pen
tru anul în curs.

— Stă în puterea noastră să înde
plinim și chiar . să depășim cifrele 
planificate afîf la azotat de amoniu, 
cit și la uree — a spus ing. EUGEN

TEODORU. Trebuie însă să grăbim 
lucrările de automatizare la procesul 
de neutralizare de 
azotat de amoniu și 
odată, continuitatea 
poratoarelor de la faza I.

Alji parficipanfi au cerut ca con
ducerea secției și a combinatului să 
fie mai operative în luarea unor mă
suri care să asigure încadrarea în 
consumurile specifice planificate de 
materie primă și materiale, reducerea 
cheltuielilor neproductive, întărirea 
disciplinei în muncă. Maiștrii AUREL 
BICA, IOANA LUNGU, operatorul TU
DOR PAPA au formulat o serie de pro
puneri referitoare la înlăturarea para
lelismului și îmbunătățirea coordonă
rii lucrărilor, la justa utilizare a forjei 
de muncă, valorificarea posibilități
lor de folosire a capacităților de pro
ducție, perfecționarea procesului 
tehnologic și a calităfii produselor.

la insfalafia de 
să asigurăm, fot- 
funcfionării eva-

Raioanele Drăgănești- Olt și Slatina sînt socotite, pe drept cuvînt, „grădinile de legume" ale regiunii Argeș. în acest an, aici producția a fost mai bună ca niciodată, creîndu-se condiții pentru aprovizionarea abundentă a populației cu astfel de produse și realizarea de către cooperativele agricole a unor venituri bănești însemnate. Dintr-o situație existentă la comitetul raional de partid Drăgănești-Olt rezultă că aceste posibilități nu sînt pe deplin valorificate. Se apreciază că de la începutul recoltării roșiilor în cooperativele agricole și preluării Tor s-au loric circa La aceasta deprecierile alte produse de grădină. Situația nu este deloc normală mai ales dacă se are în vedere că pe piață se simte uneori lipsa legumelor proaspete și de calitate.Constatările pe teren, discuțiile purtate cu producătorii, cu activiști de partid și ai organeloi' agricole din aceste raioane au scos la iveală deficiențe serioase în activitatea organizațiilor contractante, ușurința neînțeles cu care unii crători ai acestora se chită sau mai bine nu se achită de obligațiile ce le revin. Referin- du-se la aceasta, tov. DUMITRU COȘEREA- NU, brigadier legumicol la cooperativa agricolă din Comani, spunea :
„Intr-una din zile a 

poposit în grădina noas-

depreciat va- 20,5 vagoane, se adaugă și suferite de

de lu-
a- zis

directortră. tov. Stere, 
adjunct al întreprinderii 
regionale de valorificare 
a legumelor și 
„Aveți marfă 
aprecia dînsul. 
cît mai multe 
fiecare zi vă stau la dis
poziție două autocamioa
ne ale noastre". Pînă sea
ra am strîris cîteva 
de lig. Camioanele 
mise nu au venit 
așa. că marfa s-a depre
ciat".Cu aceeași nemulțumire vorbește despre „activitatea" achizitorilor și NICO.LAE NEGEL, președintele cooperativei din Bălănești :

„Din 85 tone de roșii 
contractate, Oficiul raio
nal pentru valorificarea 
legumelor și fructelor 
ne-a preluat doar 15. Am 
pierdut pînă acum can
tități însemnate: fie că 
nu au corespuns stas-ului, 
fie că achizitorii s-au 
prezentat cu mare întâr
ziere și produsele s-au 
stricat. Nu este singurul 
caz. Nici spanacul și sa
lata n-au fost ridicate. 
La fel stau lucrurile, a- 
cum. cu varza".Pagube însemnate, provocate din cauză că O.R.V.L.F. nu ridică la timp produsele, s-au înregistrat. și în alte cooperative. Pentru ca să nu fie trași la răspundere atunci cînd întîrzie preluarea, unii lucrători acestei organizații „găsit" soluția : se feresc să lanseze în vele agricole scrise pentru produselor și lucru verbal, nea exemplu furnizat la Izvoarele

Trebuie spus, totodată, că aprecierea calității produselor se face, uneori, destul de subiectiv. In legătură cu aceasta, președintele consiliului agricol raional Slatina, spunea :„în fața mea, la Pleșo- 
iu, achizitorii au ridicat 
varză de categoria a 11-a. 
Pe piața Slatinei acest 
produs a fost vîndut la 
categoria I, Și încă ceva. 
Sînt cazuri cînd unii achi
zitori resping anumite 
cantități de legume ca ne
corespunzătoare. Aceleași 
produse sînt vîndute însă 
de către cooperatori, la 
chioșcuri, la categorii su
perioare. Nu mai înțeleg 
nimic".Și, totuși, lucrurile sînt cît se poate de clare. Si într-un caz și în celălalt nu-i vorba decît de lipsă de conștiinciozitate. Or, aceasta aduce pagube, fie producătorilor, fie consumatorilor. De altfel, aspecte ca cele semnalate mai sus am întîlnit și noi. în ziua de 8 august, orele 17,30, urmăream împreună cu recepționerul Pitești legumelor și la chioșcurile

Bălănești. Aici, în anumite zile, achizitorii au pus pe cooperatori să cuca seara să nu se mai prezinte să le ridice și nici să recunoască că le-au dat o astfel de comandă.Trebuie subliniat și un alt aspect dăunător. U- neori unitățile mai îndepărtate sînt ocolite de a- chizitori. Așa stau lucrurile cu Văleni, Sărată, pentru au fost tîrziere tervenția comitetului ional de partid.Cunoscînd toate acestea, rămîi surprins atunci cînd lucrătorii organizațiilor contractante din ambele raioane susțin că activitatea lor decurge bine, că deficiențele semnalate sînt. pricinuite, u- neori, de lipsa beneficiarilor. Cum pot fi făcute asemenea afirmații cînd în unitățile producătoare există mari cantități de legume neridicate, supuse degradării. în vreme ce în unele centre muncitorești ca, de pildă, bazinele forestiere, șantierele hidrocentralelor de pe Argeș și Lotru, roșiile și alte legume sînt socotite. acum verii, dreptNu-i mai rat că, în tuații, nici ducătoare toate măsurile pentru prevenirea deprecierii legumelor. Unele cooperative agricole, cum sînt cele Bușea, Sărată, jat, la pentru porară coltate. taia soarelui ore în o parte din roșii preciază.Cîteva cuvinte soarta legumelor corespund stas-ului. „Noi nu avem ce face cu ele. — susțin achizitorii. Ră- mîn la producător". Ase- merea produse am văzut în cîteva grădini. Am întîlnit, de pildă, roșii ce-i drept mici, dar destul de sănătoase care ar putea fi foarte bine valorificate pe piață, la un preț convenabil. Prost este că organele de resort nu s-au ocupat măcar de industrializarea unor asemenea produse, de transformarea lor în bulion. Din această cauză o parte însemnată din recoltă se irosește fără rost.

fructelor. leagă roșiile, pentru 
frumoasă,

Culegeți
roșii. In

mii 
pro- 
însă,

aiorganizații aucooperati- comenzi recoltarea fac acest Un asemene-a fost și

mă- și în

La G.A.S. Popești-Leordeni, din 
apropierea Capitalei, se strîn- 
ge fînul de lucerna din coasa 
a lll-a de pe ultimele suprafețe

Foto : Agerpres

Ing. I. VELEA 
prim adjunct 

industriei chimice:

Articolul apărut în ziarul „Scînteia" (intitulat: 
„Oamenii de Ia planșetă și 
marea lor răspundere" — n. r.) a fost studiatcu atenție în cadrulministerului nostru în vederea analizării lipsurilor semnalate și luării în continuare a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea activității de investiții. U- nele din lipsurile arătate în articol au fost în ■ atenția ministerului î încă de la începutul anului, în vederea luării măsurilor necesare de îmbunătățire a activității. în acest sens, încă din luna ianuarie a.c. s-au constituit colective pentru contractarea instalațiilor ce se. achiziționează din astfel îneît să se gura procurarea stalații cît mai zătoare din punct de dere tehnic și economic. De asemenea, s-a luat măsura ca pentru noile platforme industriale, inginerii care vor lucra la instalațiile componente să urmărească și să colaboreze cu

proiectanții la toate fazele de proiectare, începînd cu studiul tehnic-economic, participînd, totodată, și la tratativele de contractare.

de prelungirea duratei de avizare și aprobare a fazei premergătoare proiectului de ansamblu, adică a studiului tehnic-economic. Avînd în vedere întîrzie- rea în contractarea instalațiilor complexe și, implicit, întîrzierile in livrarea documentațiilor tehnice de către furnizorii externi, s-a propus și s-a aprobat ca specialiști din institutele noastre de proiectare să se deplaseze la furnizorii externi pentru a obține mai urgent datele proiectării.Totodată, tinînd de întîrzierile în
cîtnecesareseama contrac-

Sarcinile trasate de < ’ de-al IX-lea Congres al P.C.R. în domeniul investițiilor pentru industria chimică au dus la necesitatea luării unor suri excepționale proiectare, care să permită asigurarea șantierelor cu documentație. în acest sens, s-au înființat institutele de proiectări IPROCHIM și IPROSIN, prin separarea institutului de și re ce substanțial la creșterea ca-
proiectare IPROCHIM institutelor de proiecta- IPRAN și IMNR, ceea va contribui în mod

PE URMELE ARTICOLELOR „ȘCÎNTEirîntr-adevăr — așa cum s-a arătat în articol — la 1. iunie 1966, din 49 de lu- nostru crări ce trebuiau începute ’ • în cursul anului 1966 erauaprobate sau în curs de avizare și aprobare proiectele de ansamblu pentru 7 lucrări. La începutul lui august în această situație erau 9 lucrări, iar în curs de analiză în cadrul ministerului — documentațiile pentru 3 lucrări. Această întârziere forează — așa se arată și în col — unor deficiențe în planificarea elaborării proiectelor, deficientă generată, în mare măsură, fie de întîrzierea contractării instalațiilor tehnologice industriale din import, fie

import, poată asi- unor in- corespun- ve- se da- cum arti-

tare, care implicit duc la întîrzierea în obținerea datelor necesare elaborării documentațiilor tehnice e- conomice care să fie aprobate, Ministerul Industriei Chimice a inițiat un proiect de hotărîre care prevedea, în principal, ca la un număr de 7 lucrări importante, prevăzute în planul de investiții ale M.I.Ch. pe 1966, proiectele să fie începute înainte de aprobarea studiilor tehni- co-economice. Pentru număr de 13 lucrări care au fost incluse și 7 lucrări de mai sus)aprobat să se elaboreze proiecte de execuție înainte de aprobarea studiilor tehnico-economice respective.

un(în cele s-a

parității de proiectare a institutelor și va asigura posibilitatea studierii mai aprofundate a soluțiilor de proiectare în vederea eliminării modificărilor de proiecte și livrarea acestora la termen pe șantier, în scopul livrării proiectelor la termene, care să asigure desfășurarea normală a lucrărilor de construcții montaj pe șantier, s-au întocmit grafice detaliate de predare a documentațiilor care sînt în permanență urmărite, în vederea respectării acestora. în același timp, s-au făcut în cursul lunii iunie 1966 a- nalize amănunțite pe fiecare șantier, analize care au avut loc și la sfîrșitul lunii iulie. Totodată, s-au

cooperativele din Mandra, Balta unde comenzile recoltarea roșiilor date cu mare și numai la în- in- ra-

la sfîrșitul trufandale? pufin adevă- anumite si- unitățile pro- nu stabilesc necesare
din Dăneasa, Mihăiești, Balta nu și-au amena- grădină, șoproane depozitarea 1 a produselor Or, stînd în

cel dat instrucțiuni precise titularilor de investiții pentru urmărirea riguroasă a respectării termenelor predare a prevăzute în aplicarea cu prevederilorîn scopul scurtării duratei generale de. avizare a documentației, M. I. Ch. a propus ca introducerea în plan a lucrărilor și deschiderea finanțării să se facă în baza studiului tehnico- economic aprobat, elimi- nîndu-se astfel o fază intermediară, care consumă un număr important de ore de proiectare, asigurîndu-se trecerea mai rapidă la faza proiectelor de execuție. în acest mod, lucrările vor putea fi începute mai devreme, asigurîndu-se o eșalonare mai rațională a elaborării lor, ceea ce conduce implicit la posibilitatea analizării mai profunde a soluțiilor și- realizării lor la un nivel calitativ superior. Prin aplicarea măsurilor luate de M. I. Ch. și care se vor mai lua, ca și a celor propuse și care nu depind numai de M. I. Ch., se va asigura livrarea la termen a proiectelor, asigu- rîndu-se, totodată, ca acestea să fie la nivelul necesar.Apreciem că articolul publicat a fost de un prețios ajutor în activitatea de investiții a ministerului nostru, ajutîndu-ne să depistăm unele lipsuri și să luăm măsuri în vederea remedierii lor.

de documentației contracte și strictețe legale. a

se
tem-• re- bă- șir, de-despre care nu

O. R. V. L. F.-ului. vînzarea fructelor din piața centrală a orașului. Ceapă, morcovi, roșii, struguri, vinete de calități inferioare erau vîndute de unii vînzători la preturi de calitatea I. Re- cepționerul le-a atras a- tenția să le scoată din vînzare sau să le încadreze la categorii corespunzătoare. Vînzătorii s-au lăsat greu convinși. Și încă un „amănunt" : nici n-am apucat să părăsim tarabele că produsele au reapărut în vîn- zare. „Vedeți, eu mă lupt cu ei și nu vor să înțeleagă" — se plîngea recepționerul.Curioasă poziție. Asemenea oameni pot și trebuie să fie determinați să înțeleagă necesitatea, o- bligativitatea de a respecta întocmai instrucțiunile existente, de a practica un comerț cinstit, civilizat.Iată cîteva constatări privind preluarea și valorificarea legumelor ;și fructelor în regiunea Argeș. După cum se vede, în această activitate stăruie încă deficiențe serioase pentru a căror înlăturare organele competente trebuie să intervină cu măsuri energice.
Gh. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Diversificarea 
producției de 
autovehicule

Diversificarea producției de 
autovehicule constituie o 
preocupare de seamă a con
structorilor de mașini. In ac
tualul cincinal se prevede a- 
similarea unor noi tipuri de 
autovehicule specializate, prin
tre care basculante pentru 
transportat beton și cereale în 
vrac, furgoane izoterme și fri
gorifice ca și caroserii specia
le pentru transportul animale
lor, a păsărilor vii. Se vor 
produce, de asemenea, semire
morci cu greutatea totală de 
13 tone pentru autotractorul 
S.R. 115 și se vor executa 12 
tipuri de semiremorci, prevă
zute cu platforme normale sau 
basculante de 8—10 tone sar
cină utilă. Ele vor servi la 
transportul stîlpilor metalici 
și de beton, cimentului în 
vrac, laptelui, combustibililor.

Si producția de autocamioa
ne va cunoaște o diversificare 
importantă în anii care ur
mează. Printre altele se preve
de realizarea unor derivate cu 
2 sau 3 dimensiuni de platfor
mă pentru aceeași sarcină 
utilă.

(Agerpres)
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festivalul cîntecului,

16; 18,30;
13,30; 16;

Patria —
16; 19,45,

Flacăra — 15,30; 18; 20,45.
MĂ ÎNTORC LA TINE : Vitan (com- 
15,30; 18,15; la grădină — 20,30.

Miorița (completare Carnet de

." — 20,15.
cinemascop : Unirea — 15,30; 18; la

dansului

șiportului popular

Dansul popular are ne
voie — după părerea noas
tră — de subsfanțializarea 
materialului autentic pentru 
a străluci cum se cuvi
ne ; el nu cere nicidecum 
simplificarea valorilor ori
ginare. în general, nivelul 
echipelor care au evoluai 
în cadrul festivalului ne a- 
rafă că aceste echipe au 
învățat mult de la profe
sioniști. Aranjarea unei 
suite nu mai ridică acum di
ficultăți, formulele sînt cu
noscute, rejetele încercate. 
Varietatea formelor, grada
ția, vioiciunea și vigoarea 
sînt puse în evidență cu 
pricepere. Artiștii amatori 
conving în interpretare. To
tuși se manifestă unele 
tendințe care, credem noi, 
trebuie evitate. Mai întîi se 
practică prea mult imitarea 
unor forme și formule vă
zute pe o arie prea întinsă. 
Apoi, din dorința pripită de 

a lărgi repertoriul, devine 
vădită o tendință de sim
plificare a elementelor au
tentice, care nu duce la în
frumusețare ci la sărăcire ; 
acest lucru s-a văzut în fi-

părerea noastră, lipsite de 
autenticitate folclorică, iar 
legăturile vădeau o oare
care lipsă de gust. Cu 
riscuri a fost și încercarea 
Maramureșului de a aduce 
pe scenă ceremonialul nun
ții. Dansurile din Oaș, Ma
ramureșul propriu-zis, Lă- 
puș, Chioar — cu toate că 
au zugrăvit somptuozitatea 
coloritului popular — au a- 
vut de suferit o împăunare 
a acțiunii cu elemente gra
tuite, care au dus la dilua
rea scenelor importante ; au 
apărut amestecuri de sub
stanțe folclorice neaderen
te, neglijîndu-se firul con
centric a! acțiunii. Din a- 
ceastă pricină s-a creat o 
lipsă de mobilitate ritmică 
manifestată în desfășurarea 
scenelor. Ritmicifalea, atît 
a întregului cît și a părți
lor, a suferit, subiectul a 
pierdut din forță și unitate 
și momentele de spectacu
lozitate nu au obținut con
turul maxim. Intenția de a 
pune alături mai multe obi
ceiuri nu s-a realizat, 
cui colacilor”, moment 
portant în ritualul nunții

în general, în cadrul re
centului festival al cîntecu- 
lui, dansului și portului 
popular s-a abordat formu
la spectacolului muzical-co- 
regrafic popular alcătuit 
dintr-o succesiune de nu
mere variate ca specie, 
după modelul ansambluri
lor profesioniste. Datinile și 
obiceiurile Crișanei s-au 
desprins din „Tîrgul sărutu
lui” — spectacol format din 
tablouri scurte în care ac
țiunile coregrafice conți
neau substanța subiectului 
Suitele de jocuri pe care au 
fost încrustate momente 
preluate din vechile tradi
ții au adus o mare varieta
te și în numerele pregătite 
de suceveni. Oltenia, prin 
dansatorii din Osica, a
dus pe scenă, alături de 
numerele obișnuite, „Călu
șul oltenesc", într-o preci
zie ritmică îmbinată cu 
vioiciune și elan. Și folclo
rul dobrogean s-a străduit 
să apară cu elementele sale 
cele mai caracteristice ; sui
tele de dansuri dobrogene 
au evidențiat de altfel o în
zestrată formație : echipa 
din Cogealac. Virtuozitatea 
mișcărilor a strălucit cu toa
tă pregnanța și în dansul

Eugenia POPESCU-JUDET 
Gh. POPESCU-JUDEȚ 

artist emerit

bărbătesc al echipei din 
Chimitelnic, regiunea Mu- 
reș-Aufonomă Maghiară, 
într-o acuratețe care 
dezvăluia convingerea și 
respectul pentru stilul pro
priu și tradiția locală. O 
surpriză care a dat mari sa
tisfacții spectatorilor a con- 
stifuil-o dansul cu măști al 
tinerilor vrînceni — punc
tul de plecare spre un gen 
de teatru popular, cu rădă
cini tradiționale, pus însă 
pe baze mai dezvoltate. 
Din evoluția plină de cu
loare și ritm a echipelor 
argeșene a scînteiat într-o 
virtuozitate și tehnică lău
dabile călușul. Apogeu al 
programului, acest dans in
terpretat de 72 de călușari, 
eșalonați pe trei generații 
(reprezentanți ai comune
lor Sfoicănești, Bălănești, 
Colonești, Vîlcele și copiii 
din Sîrbi-Măgura) a fost 
convingător, a entuziasmat 
atît pe amatori cît și pe 
specialiști.

generator de mari energii
(Urmare din pag. I)Sînt sentimente plenare, a căror forță capătă relief prin milioane biografii, al căror gran de preț îl constituietocmai răspunderea în fața urmașilor. în zorii dintîi ai acestor zile, sute de mii de fii ai poporului nostru n-au precupețit a-și pune viața în cumpănă pentru pămîntului pentru alungarea și stri- a cismului. Sute de mii tineri și vîrstnici au aceia care, devenind luntari ai reconstrucției, au scos țara de sub ruină și au lansat-o cu fermitate spre ziuă de azi. Milioanele de cetățeni ai patriei socialiste, uniți acum într-o amplă operă de creație, au gravată în suflet demnitatea seculară a acestui popor, notărîrea de a preschimba cuprinsul țării rai".Altfel Intim al noi, angrenat într-o prinzătoare înlănțuire de energii, reprezintă un factor de armonie și dinamism, sau, mai exact, de ascensiune. Vedem astăzi, cu îndreptățită venerație, cum prestigioși oameni de știință, personalități ale artei, medici sau inventatori renumiți— continuînd tradițiile nobile ale învățaților și artiștilor acestui popor — dau strălucire culturii României socialiste, preocupați a împleti iubirea -de țară în tratate, invenții și opere prin care viața noastră spirituală va deveni mai bogată, căile de înaintare ale societății noastre vor fi mai eficiente, mai viguroase. Respingînd speculațiile științifice gratuite, tribulațiile unor „mode* artistice prin care sufletul o- mului e arătat schilod ș) încețoșat, oamenii de știință, de cultură, de artă— ale căror rînduri sporesc neîntrerupt prin a- poriul generațiilor tinere— își manifestă rodnic spiritul creator, resursele de inteligență și sensibilitate prin care fenomenul cultural românesc trăiește o puternică efervescență.Vorbind despre asemenea oameni, ca și despre constructorii, tehnicienii, dascălii, cooperatorii, e- levii și studenții acestui

popor, îți vin de fiecare dată la îndemînă cuvinte de laudă, cuvinte de imn. Mai presus de orizontul casei și al zilei fiecăruia, țara în mers — țara care are continuu a- tîta nevoie de talente și energii — își deshide generos orizonturile.

naiul suitei de dans 
zentafe de echipa din Sfoi- 
căneșfi-Argeș, în care core
graful a renunțat la mo
mentul de culminație dînd 
o ieșire mai scăzută infer- 
preților. De asemenea, inte
resanta evoluție a măștilor 
din Vrancea trebuia să pu
nă mai mult în lumină per
sonajele animaliere dezvă
luind astfel și ideile anec
dotice. Aceste simplificări 
au diminuat, evident, cali
tatea dansurilor.

O altă deficiență se vă
dește uneori în neglijarea 
elementelor stilistice, lu
cru ce duce, în unele ca
zuri, la pierderea autenti
cității. Astfel, născocirea 
„dansului de fete din Sicu- 
la”, dans care nu avea le
gătură cu adevărul folclo
ric, a distonat în progra
mul Crișanei. Prezentarea 
obiceiurilor a fost estom
pată de un aranjament ne
inspirat și la jocurile stră
moșești ale echipei din co
muna Tudora-Fălficeni. Că- 
iuții, Urșii cu ursarul și Ca
prele au trecut prin scenă, 
dar rolul lor nu a fost va
lorificat în cadrul cuvenit. 
Elementul spectaculos nu a 
fost înțeles de coregraful 
respectiv și efectul artistic 
s-a pierdut. Din păcate, sub 
acest aspect multe însușiri 
ale jocului moldovenesc au 
rămas ascunse și înăbușite 
de coregrafia adeseori ba
nală și monotonă. Pare 
ciudat că mai întîlnești as
tăzi tendințe de denatura
re a folclorului, cînd atîfea 
formații au ajuns la rezul
tate valoroase ; totuși, la 
formația I.S.C.M.-Brăila miș
cările dansurilor erau, după

Oaș, a apărut înfr-o formă 
denaturată — în cu totul 
altă compoziție decît cea 
știută. Ne întrebăm de ce 
era necesar să se schimbe 
un element teatral autentic 
numai pentru a inventa ce
va subiectiv și arbitrar ?

în ancheta pe care zia
rul „Scînteia" a făcuf-o în 
jurul problemei valorilor 
autentice ale folclorului, 
s-au relevat cîteva din crea
țiile poporului în dans la 
care nu se mai poate adău
ga nimic, s-a pus proble
ma subtilității preluării și 
prelucrării jocurilor origina
le pentru a nu se părăsi 
spiritul viu al autenticului. 
Așadar, în cazul spectaco
lului maramureșean era 
oare mai îndreptățit a se 
inventa un „joc al coșerci- 
lor" și „al bufilor de vin” 
dansuri de gust operetistic 
și de iz neutru și conven
țional, decît să se dezvol
te un joc original de nun
tă din această regiune, 
dans care nu se mai gă
sește nicăieri în altă parte 
a țării ? în acest sens, s-a 
simțit lipsa „Jocului femei
lor prin casă”, dans auten
tic maramureșean de nuntă 
a cărui melodie ternară 
legănată, dansată lent, 
tea completa tabloul.

Formațiile de dansuri 
ansamblurilor regionale 
amatori ne-au arătat în a- 
ceasfă ediție că doresc să 
promoveze idei interesan
te, că se străduiesc să re
prezinte tradiția, să-i redea 
frumusețea. îndrumătorilor 
șî instructorilor de echipe 
le revine grija de a merge 
pe un drum ascendent de 
valorificare a artei popu
lare. Aceste echipe de dan
satori constituie un izvor în
semnat al creației coregra
fice. Așteptăm de la ele o 
valorificare temeinică a fi
lonului dansului 
autentic.
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pu-

ale 
de

eliberarea românesc,virea definitivă

într-o

fas- de fost vo-

spus, universul fiecăruia dintre cu-

nerală sau de cultură tehnică, bunăoară în materie juridico-econo- mică. Astfel, de pildă, în clasa a IV-a se preda instrucția civică, mai tîrziu, dreptul comercial și dreptul administrativ etc. Se predau și materii de cultură generală, dar ele aveau o pondere scăzută și a- cest fapt a constituit o sursă de greutăți pentru tinerii care doreau

pregă- bogate funcțio-

Dezvoltarea învățămîntului nostru în viitorii ani are ca una din principalele sale coordonate perfecționarea pregătirii cadrelor de nivel mediu, chemate să aducă o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor economiei și culturii noastre socialiste. După cum se știe, potrivit hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, încă din toamna acestui an își vor începe activitatea pe întreg cuprinsul țării peste 180 licee de specialitate, ale căror cursuri de zi și serale vor fi frecventate de circa 23 000 de tineri. Pentru asigurarea unui cadru științific și organizatoric corespunzător se fac numeroase pregătiri în vederea elaborării u- nor planuri și programe de învă- țămînt cît mai judicioase.în desfășurarea acestor firi avem avantajul unei tradiții în organizarea șinarea școlilor de grad mediu cu profil profesional. încă din veacul trecut, în țara noastră au existat instituții de învățămînt în care elevii primeau, pe lîngă pregătirea teoretică, și o anumită pregătire practică, iar la începutul secolului nostru au fost înființate școli medii cu profil agricol, viticol, comercial, școli de arte și meserii etc. în decursul activității mele am cunoscut mulți dintre absolvenții din trecut ai școlilor amintite care, deși au întîmpinat mari greutăți de ordin material, au reușit totuși să urmeze cursurile învățămîntului superior, devenind specialiști de prestigiu în domeniul lor de activitate.După părerea mea, unul din bunurile cîștigate în organizarea fostelor școli de grad mediu cu profil profesional se concretizează în legătura școlii cu sarcinile pentru a căror îndeplinire se pregătea absolventul. Ca urmare, planurile de învățămînt ale liceelor comerciale de pildă — ca să mă refer la domeniul mai bine cunoscut mie — aveau în componența lor multe dintre disciplinele tehnice și de specialitate care puteau fi întîlni- te frecvent în activitatea cotidiană. Un elev al fostului liceu comercial putea asimila pe parcursul perioadei de școlarizare cunoștințe de contabilitate, studiul mărfurilor, corespondență și lucrări de birou, statistică etc. Concomitent, 
el primea și noțiuni de cultură ge-

0 IN NORD, SPRE ALASCA I : Sala Palatului
bilete 1728 — orele 19,30).
e CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 
Modern — 9,30; 13; 17; 20,45.
O JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Republica — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, grădina „Progresul" — 
20 (la ambele completarea Vizita tovarășului Ciu En-Iai în 
Republica Socialistă România), Grivița — 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21.
0 STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemateca — 10; 
12; 14; 16.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE: Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45; la grădină — 20, grădina „Doina" — 20,15 (la toate 
completare Tinerețe), Festival — 9; 11,15; 13,30; 
21; la grădină — 20,30, Floreasca — 9; 11,15; 
18,30; 21.
0 URME IN OCEAN : Capitol — 9; 11,15; 13,30:
21; la grădină — 20, (completare Borodino), Melodia (com
pletare Carnet de schițe) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 ESCROCII LA MlNASTIRE — cinemascop : Lumina 
(completare Stuf) — 8,45; 11; 13,15; 18,15; 20,45, Arenele 
Libertății — 20.

0 COPIII MĂRII — cinemascop : Victoria (completare 
Koprivșcița) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,45, Feroviar (com
pletare Știință și tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15.
0 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Central (completare 
Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale) — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, Buzești (completare Borodino) — 
15,15; 17,45.
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : Union (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș) — 
15,15; 18; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
0 NOAPTEA IGUANEI: Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,30:21. 
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Giulești (completare

Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18,15; 
20,45.
0 FIII „MARII URSOAICE" : înfrățirea intre popoare (com
pletare Orizont științific nr. 3) — 14; 16; 18,15; 20,30.
0 5 000 000 DE MARTORI I : Excelsior (completare Mo
bila) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, Flamura (comple
tare Tinerețe) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 PRIMA DEZILUZIE : Dacia (completare Sandi, să asculți 
pe mămica !) — 9; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop ; 
Cosmos — 15,30; 18; 20,45, Munca (completare Arsura) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării (completare Simfonie 
în alb) — 11; 15; 17,45; 26,30.
0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Bucegi (completare Carnet 
de schițe] — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Arta (completare 
Liniorii) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30. 
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Gloria — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 21, Stadionul Dinamo — 20, Pati
noarul „23 August 
0 FANTOMAS — 
grădină — 20,30.
0 TOM JONES :
0 ÎN GENUNCHI 
pletare Crimea) — 
0 MÎINE, MEXICUL I : 
schițe) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Popular (com
pletare Laptele) — 15,30; 18; 20,45.
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Aurora (com
pletare Navigatori care dispar) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45; la grădină — 20,15, Crîngași (completare Stă
vilirea torenților) — 15,30; 18,15; 20,45.
e CELE DOUĂ ORFELINE : Moșilor (completare Partidu
lui, slavă I) — 10,30; 15; 18; la grădină — 20,30, Ferentari
— 10,30; 15,15; 18; 20,45, Pacea - 10; 15,30; 18; 20,30 (la 
ultimele două completarea Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Oltenia).
0 MONEDA ANTICĂ : grădina „Expoziția" — 20.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Viitorul 
(completare Navigatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30.
0 HAIDUCII — cinemascop : Colentina (completare Ori
zont științific nr. 3) — 15,30; 18; grădina „Buzești" (com
pletare Borodino) — 20.
0 SERBĂRILE GALANTE : grădina „Colentina" — 20,30, 
grădina „Progresul-Parc" (completare Schițe turinglene)
— 20,30.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
serii) : Grădina „Bucegi" — 20.

18,00 — Pentru capii și tine
retul școlar:— Filmul: „Aventu
rile Baronului Miin- chausen", pus la dispoziție de Arhiva națională de filme.

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,15 — Clubul tinereții :

întâlnire cu... Neptun.Transmisiune de la lacul Herăstrău.20,00 — Festival „Mamaia — 
1966". Transmisiune de la Mamaia.22,00 — „Muzică, soare și apă", emisiune cu artistul poporului Nicolae Herlea.

22,20 — Telejurnalul de noap
te.22,30 — Buletinul meteorolo-

0 Teatrul Național Cara-
giale" (la Teatrul de vară din par
cul Herăstrău) : O FEMEIE CU 
BANI — 20.
0 Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară din parcul N. Bălcescu) : 
INSULA — 20,15.
0 Circul de stat : CALEIDOSCOP- 
CIRC 1 — 20.

înlocuirea organelor și țesuturilor umane cu „piese" fabricate de industrie din corpuri inerte — cum ar fi masele plastice, produs care poate fi preparat cu o gamă foarte largă de calități mergînd de la moliciunea și flexibilitatea țesăturilor pînă la duritatea metalelor — devine tot mai mult o realitate a zilelor noastre.înainte de a face apel la asemenea operații, în atenția medicilor stă problema procedeelor „clasice" de înlocuire a organelor tot cu organe, luate de la același individ sau de la un altul. Se știe’că numai o parte din numărul acelora care sucombă au leziuni în toate organele. Restul — și nu pare să fie numeric neglijabil — mor cu multe organe sănătoase, care ar putea foarte bine înlocui pe cele bolnave ale semenilor lor, salvînd vieți.Ideea înlocuirii țesuturilor și organelor nu este nouă. Re-

cent însă, greselor substanțe transplantarea organelor a început să intre în practica medicală. Grefele de pielș, cornee, os, tendoane, de artere și vene, măduvă osoasă și glande endocrine, sînt larg utilizate în întreaga lume. Transplantarea organelor — formațiuni cu funcții multiple și complexe, de a căror bună desfășurare depinde viața omului — legată la început de anumite dificultăți în funcție tehnica operatorie — anestezie reanimare — a fost pusă însă punct prin diverse experiențe animale.Procurarea unui organ uman sănătos în vederea grefării constituie însă o problemă destul de complicată. Organismul primitorului trebuie să tolereze și apoi să integreze în complexul său humoral o mare cantitate de țesuturi străine, introduse odată cu noul organ în

ca o consecință a pro- obținute în aparatură, și tehnică chirurgicală,

de Și la pe

l

scriere într-o altă limbă se datora caracterului aplicativ care 1 se conferea studiului. Iată, după părerea mea, o metodă îndelung verificată pe care putem s-o folosim și în viitor în organizarea și funcționarea noilor licee de specialitate.Ceea ce aduce nou actuala organizare față de fostele școli me-
ECOURI

Liceele de specialitate

ACTUALITATEA
UNEI VECHI
TRADIȚII

Prof, emerit Octavian POPESCO

să-și perfecționeze pregătirea în învățămîntul superior de specialitate.Mi se pare demn de reținut și faptul că absolvenții școlilor despre care discutăm stăpîneau, de regulă, într-o măsură. corespunzătoare unele limbi străine. Dat fiind că problema însușirii rapide și corespunzătoare a limbilor de mare circulație preocupă și azi pe educatori, mi se pare nu lipsită de interes explicația pe care cei mai mulți dintre colegii mei o dau rezultatelor îmbucurătoare pe care le dobîndeau mulți dintre elevi. Ei spun, și pe bună dreptate, că deprinderea rapidă a cunoștințelor de vorbire și

dii cu profil industrial, comercial, agricol etc. este, între altele, o creștere a numărului domeniilor în cadrul cărora iau ființă liceele de specialitate, reflectare a dezvoltării rapide a tuturor ramurilor economiei socialiste. Cu alte cuvinte, gradul de finalizare a învățămîntului mediu — tendință ie
pe plan mondial — noi parametri, indica- ai eficacitățiimarcată atinge tori semnificativi procesului instructiv-educativ al tinerei generații și ai îmbogățirii structurii economice naționale. Durata diferențiată a liceelor de specialitate, întocmirea planurilor și programelor de învățămînt în strîn-

să corelație cu situația concretă din diversele ramuri, preocuparea manifestată constant față de modernizarea conținutului disciplinelor predate și a metodelor pedagogice, introducerea celor mai noi cuceriri științifice și tehnice în programul școlar de studiu definesc pe scurt noile atribute cu care se înfățișează școlile recent înființate.Important mi se pare, de asemenea, și faptul că absolvenții liceelor de specialitate vor asimila un volum de cunoștințe de cultură generală care nu se va deosebi esențial de cunoștințele absolventului unui liceu teoretic, ceea ce nu se realiza în trecut. Stabilirea unui raport just între obiectele de cultură generală și cele de cultură tehnică este cu atît mai necesară cu cît la sfîrșitul perioadei de studiu absolvenții liceelor de specialitate, cu examen de bacalaureat, vor fi încadrați în posturi corespunzătoare cu specialitatea lor sau se vor prezenta la concursul de admitere în învățămîntul superior în aceleași condiții ca și absolvenții liceelor de cultură generală.în ultimii ani s-a discutat mult despre politehnizarea învățămîntului. Cred că despre o adevărată politehnizare a învățămîntului se poate vorbi abia de acum înainte, în liceele de specialitate unde se creează condiții realiste pentru însușirea unei specialități concomitent cu pregătirea de cultură generală. în legătură cu aceasta, aș vrea să fac, în încheiere, cîteva sugestii. După părerea mea, prima măsură care se impune pentru început este stabilirea unităților de practică dintre întreprinderile și organizațiile economice dotate cu mașini și utilaje moderne, cu o bază tehnică și economică corespunzătoare, capabile să asigure instruirea elevilor la un înalt nivel Evident, această alegere trebuie făcută pentru o perioadă mai lungă de timp, 5—6 ani, de pildă, și însoțită de elaborarea unor instrucțiuni care să reglementeze sarcinile și răspunderea unităților economice și a celor școlare. Dezvoltînd în această direcție colaborarea dintre cadrele didactice și întreprinderile economice, asigurăm implicit reușita învățămîntului mediu de specialitate.

corpul său. In general reacția ființelor vii la corpii străini este variabilă. Sînt bolnavi care fac reacții de intoleranță la firele de catgut sau nailon, cu care sînt cusute plăgile în adîncime. împiedicarea acestei reacții preocupă pe cercetătorii din domeniul imunologiei, ramură a medicinii care studiază aceste fenomene.Pentru a înțelege procesul de perfecționare a tehnicii operatorii, a anesteziei și reanimării, trebuie să ne închipuim sala de operație ca pe o uzină modernă, redusă la maximum în toate secțiile ei și concentrată într-o singură încăpere de dimensiuni obișnuite. Această complexă mașină — omul — demontată și reparată în uzina miniaturală continuă să funcționeze, cel puțin în părțile ei vitale, tot timpul cît durează demontarea piesei stricate și înlocuirea ei. Controlul funcțiilor vitale se face de către specialiști, anesteziști-reanimatori — cu ajutorul unei aparaturi din ce în ce mai sensibilă și mai complicată care înregistrează pulsul, tensiunea arterială, funcționarea cordului, gradul de sîngelui etc. Alte

gazdei îi asi-organ la ni-

oxigenare a mașini asigură circulația sîngelui în organism și oxigenarea acestuia cînd inima a fost oprită.Un singur bolnav este operat uneori de două echipe chirurgicale, totalizînd 4—6 oameni, care deseori lucrează independent pe regiuni deosebite ale corpului, pentru a scurta timpul de anesteziere a pacientului. ale cărui țesuturi și organe profunde sînt expuse contactului cu exteriorul, așa cum se în- tîmplă în operațiile pe abdomen și torace.La transplantarea unor organe ca rinichii, ficatul, plămînii sînt necesare suturi ale vaselor prin care sîngele din circulația intră în organul oaspete și gură viața și funcțiunea.Sînt însă cazuri cînd un nu poate fi împrumutat demeni, deoarece pacientul nu primește sîngele prin intermediul vaselor mari, care să poată fi conectate prin suturi la sistemul său circulator. Atunci cînd este irigat prin numeroase vase de un calibru mai mic decît 1 mm (care duc singe la o arie limitată din întregul volum al organului), transplantarea nu este posibilă deoarece suprimarea circulației într-una din aceste arii provoacă moartea. Așa se în- tîmplă, de pildă, cu esofagul, care nu poate fi împrumutat de nicăieri, ci trebuie confecționat din alte organe cavitare cu funcție înrudită ale aceluiași individ.în ce privește reacția de distrugere a transplantului de către organismul gazdă — pe care am menționat-o ca o a doua dificultate majoră greu de învins — viteza șr intensitatea acesteia pot să aibă foarte mari variații și depind de . diverși factori, ca, de pildă, modul obișnuit de viață al celulelor țesutului respectiv: dacă au o activitate intensă și variată ca celula hepatică, sau au o viață mai statică, precum celula din os sau cornee. Se știe că și celulele organismului se comportă diferit ca și oamenii : unele sînt active, îndeplinesc funcții multiple și cu răspunderi mari, altele sînt mai mult contemplative.Modul în care organul transplantat este conectat la sistemul de circulație a sîngelui influențează mult intensitatea reacției destructive, exercitate de organismul gazdă. De asemenea, și gradul de

~ O <£ • antigenitate, (calitatea — în cazai nostru cusurul — celulei străine de a face să apară în organismul gazdă substanțe al căror efect este îndreptat împotriva celulei care le generează) este diferit. Pentru a se împiedica apariția acestor substanțe, numite și anticorpi, s-au efectuat în ultimii ani numeroase studii și experiențe încurajatoare. •Pînă în prezent s-au grefat un număr de 342 rinichi, 4 ficați, 2 plămîni, 6 spline și un cord. în a- cest din urmă caz, cordul transplantat fusese luat de la un cimpanzeu și a funcționat două ore. Din pricina dimensiunilor mici, nu a putut face față însă sarcinii impuse de circulația sanguină a unui om, s-a dilatat și a devenit treptat ineficient.Dificultatea de a recolta și conserva țesuturi și mai cu seamă organe a făcut ca atenția chirurgilor și a biologilor să se îndrepte spre materiale inerte, metale și mase plastice, folosite de obicei acolo unde funcția organului înlocuit era. de ordin mecanic : susținere și mișcare, ca în cazul oaselor și articulațiilor, sau conducerea—și în ultima vreme și pomparea — sîngelui prin sistemul circulator. S-au confecționat, încă în trecut, proteze pentru oase și articulații, din metale suportate de organism, cum este vitaliumul, sau din mase plastice (acrilații și siliconul). Gre^*l de artere și valve cardiace se Ț astăzi curent pe scară largă, în toată lumea ca și la noi în țară, la Spitalul Fundeni. Dr. Willem J. Kolff, șeful Departamentului de organe artificiale din Cleveland, a pus la punct un cord din material plastic, cu care a menținut în viață 31 de ore un vițel căruia îi cordul.In ciuda eșecurilor de pînă acum, nu este însă momentul în care în pieptul omului va bate o „inimă artificială". Corneea, acea fereastră transparentă prin care imaginile lumii exterioare ajung pe retină și apoi mai departe în creier, a putut fi înlocuită de un savant german cu o membrană plastică al cărei inel de susținere a fost înglobat de ochiul gazdă și își îndeplinește normal funcția.Protezele plastice iau deocamdată locul organelor cu funcții simple și care prin însăși funcția lor nu sînt expuse unui pericol de infectare masivă (organele tubului digestiv, de pildă, prezintă în mod obișnuit un mare grad de septici- tate : microbi de forme și virulente foarte variate, deosebit de vătămători pentru toate celelalte țesuturi).Practica a dovedit că este deci posibil să fie înlocuite acele piese care îndeplinesc în „mașina umană" funcții mecanice. Materialele utilizate prezintă avantajul că pot fi reproduse pe scară industrială. Pentru organele ale căror funcții sînt strict condiționate de existența celulei vii cu activități biochimice complexe, singura soluție rămîne deocamdată transplantarea de la alte ființe, și problemele ce trebuie rezolvate cu acest prilej sebit de complicate.Cercetătorii studiază constituirea unor stocuri de organe, gata să fie transplantate atunci cînd se ivește necesitatea. Experiențele cu anumite organe de animale păstrate în instalații de conservare speciale demonstrează că va veni ziua în care bolnavii vor putea obține cu ușurință „piesele de schimb" de care au nevoie pentru salvareâ vieții lor.Aportul școlii românești de medicină și chirurgie este substanțial. Școlile de chirurgie de la clinica „Panduri", „Spitalul de urgențe", „Carol Davilla" întreprind cercetări asidue în această direcție. Un interes deosebit prezintă pentru specialiștii de peste hotare metoda noastră de înlocuire a esofagului. Rezultatele obținute pînă în prezent în domeniul transplantării de organe ne îndreptățesc să credem că putem ține pasul cu cele mai noi investigații pe plan mondial în acest cîmp de activitate al chirurgiei, atît de pasionant.

înlocuise
departe

sînt deo-astăzi si
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PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEMiercuri dimineața, George Ma- covescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, a primit pe dr. Dragoslav Protici, secretar general adjunct al Organizației Națiunilor Unite pentru problemele politice speciale, directorul programului O.N.U. pentru formarea cadrelor diplomatice, care ne vizitează tara în fruntea unui grup de diplomati din ministerele de externe ale unor tari în curs de dezvoltare. în timpul șederii în tara noastră, diplomații străini au audiat, la Ministerul Afacerilor Ex- ' terne, expunerile intitulate „Prîn- r ciniile politicii externe a Republicii Socialiste România", „Dezvoltarea economică a Republicii Socialiste România" și „Organizarea Ministerului Afacerilor Externe". De asemenea, oaspeții au făcut o vizită la Asociația de drept international și relații internaționale. unde a avut loc un schimb de vederi asupra organizării și funcționării acestei instituții, Miercuri după-amiază. ei au plecat la Brașov, unde vor vizita o- biective social-culturale și turistice.

CONFERINȚĂ DE PRESĂCu prilejul ediției de toamnă a tîrgului international de la Leipzig, care se va deschide la înce-■ putui lunii septembrie, miercuri dimineața a avut loc la sediul reprezentantei comerciale a R. D. Germane din București o conferință de presă. Au luat parte reprezentanți ai Camerei de Comerț și Ministerului Afacerilor Externe, ai unor întreprinderi românești de■ comerț exterior, ziariști români și străini.
VIZITA ÎN DOBROGEA 

A dflegattfi orastțt.ui 
BOULOGNE SUR MERDelegația orașului francez Boulogne sur Mer condusă de dl. Henri Hanneguelle, primarul orașului, care timn de o săptămînă a fost oaspete al orașului Constanta în cadrul relațiilor dintre cele două orașe înfrățite, și-a încheiat miercuri seara vizita în Dobrogea. în timpul șederii în această regiune. membrii delegației au vizitat or șui si portul Constanta, unităti / .aomice, stațiunea experimentală Dobrogea. stațiunile balneoclimaterice de pe litoral, așezăminte culturale, muzee și monumente istorice. Delta Dunării. De asemenea, au avut convorbiri la Comitetul executiv al Sfatului popular al orașului Constanta, precum și la comitetul local de înfrățire,

★La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a sosit în țară dl. Mohamed Aziz Lahbabi, decan al Facultății de litere din Rabat, președinte al Uniunii Scriitorilor din Maghrebul arab și redactor-șef al revistei „Azag", editată de această uniune. (Agerpres)
PRONOEXPRES

ta tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 32 din 10 august 1966 au fost ex
trase din urnă următoarele numere ;

7 15 24 4 43 29

Numere de rezerva : 40 19»

Construcțiile

O
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Din agenda întrecerilor cicliste

IU Astăzi, start în „Cupa Steaua" Intre 14-25 
septembrie va
Începînd de astăzi, 

60 de cicliști din Capi
tală și din provincie iau 
startul în cursa de fond 
„Cupa Steaua", ale că
rei etape sînt stabilite 
astfel : 11 august,
București — Giurgiu — 
București (108 km) ; 12 
august. București — A- 
lexandria — București 
(158 km); 13 august, 
București — Urziceni 
(km 34) — București 
(contra-timp individual,

avea loc „Turul
45 km); 14 august; 
București — Ploiești (va
rianta Buftea) — Bucu
rești (120 km). Plecarea 
în prima etapă se dă 
astăzi, la ora 16,30, de 
la km 11,500 pe șoseaua 
București — Giurgiu.

întrecerea prezintă un 
dublu interes, înirucît 
disputa pentru trofeele 
puse în joc (clasamen
tele vor fi 
și pe

individuale 
echipe) constituie

XII-lea Concurs in-
României"

totodată un prilej de 
verificare în vederea 
competifiei internațio
nale „Turul României”, 
programat între 14—25 
septembrie. Reluată 
după o întrerupere de 
cinci ani, cursa de mare 
fond „Turul României" 
va reuni la startul din 
acest an alergători din 
Albania, Italia, Olanda, 
Polonia, Ungaria și 
România.

La cel de al ternațional de vinuri, care s-a încheiat zilele acestea la Ljubljana, au fost reprezentate 22 de țări cu podgorii renumite, printre care Franța, Italia, Ungaria, Grecia, Bulgaria, R. F. Germană.Și în acest an vinurile românești s-au situat prin calitățile lor la loc de frunte. Din cele 42 de probe prezentate la concurs, 24 au primit medalii de aur și 18 de argint. Cele mai bune aprecieri ale juriului le-au primit Tămîioasa românească de Ștefănești, Cabernet- Sauvignon și Muscat Ottonel de Tîrnave, Chardonnay de Murfatlar și Grasa de Cotnari și Pietroasele.La concurs, țara noastră a luat parte și cu 8 probe de produse alcoolice distilate — coniacuri, țuici și rachiuri — care au primit 7 medalii de aur și una de argint.(Agerpres)
NATATIEO

Loturile noastre
pentru europeneLa campionatele europene notație, care vor avea loc 20—27 august la Utrecht (Olanda), țara noastră va fi reprezentată de următorii sportivi : Cristina Bala- ban, Anca Andrei, A. Șoptereanu, V. Costa și V. Moraru (probele de înot), I. Ganea, P. Decuseară (sărituri), M. Ștefănescu, N. Cizer, C. Frățilă, N. Firoiu, C. Fleșeriu, A. Zahan, A. Grințescu, C. Mărculescu, Șt. Kroner, Gh. Zamfirescu, I. Popa și G. Novac (polo).Comitetul de organizare a anunțat că se scontează pe participarea a peste 700 de sportivi din 27 de țări, loturile cele mai numeroase fiind prezentate de R. D. Germană (56), U.R.S.S. (54) ’ și Anglia (49). în turneul de polo vor lua startul 19 echipe, împărțite prin tragere la sorți în 4 grupe, primele două mînd

de între

clasate din fiecare grupă ur- să-și dispute turneul final.
în cîteva rînduri

• Campionatele mondiale de schi au 
continuat la Portillo (Chilei cu desfă
șurarea primei „manșe* a nrobei mascu
line de slalom uriaș. în clasament con
duce Jean Claude Killy (Franța) cu 
1'37 '22/100, urmat de Guy Perillat 
(Franța) l'3?"43/100. Unul din favorițfi 
probei, austriacul Egon Zimmerman, a 
fost descalificat, deoarece a ratat o 
poartă.

aeroportul Tusino de lînoă 
au continuat campionatele 

de aviație sportivă. Concuren-

o Pe 
Moscova 
mondiale 
ta sovietică Ludmila Vasilieva a c'fstigat
proba de acrobație cu 4 145,1 puncte. în 
clasamentul primei serii la pilotai su
perior, nrimtil loc 
dimir Marteianov 
puncte.

este ocunaf de Via- 
(U.R.S.S.) cu 4 344,6

ii

MELEAGURI ALBANEZE
al- apar Sîn- al tide

Nicolae MORARU

Elvsfroem a cîsttaat.• Danezul Paul
nou campionatul mondial de yah- 
clasa .,5.5 m". El a totalizat cel 

bun punctai în 6 regate și, indife- 
de rezultatele ultimului ..act" al

din 
ting 
mai 
rent
competiției, nu va putea pierde titlul.

• întîlnirea 
Finlanda—Cehoslovacia, 
Helsinki, a 
cu scorul

masculină de natatie 
desfășurată la 

revenit ’înotătorilor finlandezi 
de 84—63.

* Dună
„Memorialul Piatigorski 
condnră 
Snasskî.
(S.U.A.l — 7 5; Larsen fDanetnarcal — 
7: Naidorf (Argentina!. Unz'cker (R. F. 
Germană! — cu cîte 6.5 (11 nunele etc. 
De remarcat că la acest turneu Sna'ski 
este sinmirul participant neînvins pînă 
în prezent.

14 runde. în turneul de șah 
continuă să 

marele maestru sovietic Boris 
cu 6 puncte, urmat de Fischer

• Orașul Ciul va găzdui. Între 13 si 
15 august, 
masculin ele 
două echipe 
participarea
R.P. Chineze.

un turneu international 
volei, la care, alături de 

ale României, și-au anunțat 
selecționatele Ungariei și

© într-un meci amical de fotbal dis
putat la Hamburg, echipa maghiară 
Dozsâ Ujpest a terminat Ia egalitate 
2—2 (1—1) cu formația vest-germană 
H.S.V. Hamburg.

zootehnice
in cooperativele agricole
(Urmare din pag, I) Și

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 august. în tară : Vremea 
va fi . relativ călduroasă, cu cerul va
riabil. înnorări mai accentuate se 
vor produce în a doua parte a inter
valului în nordul tării și regiunea 
muntoasă, unde vor cădea averse lo
cale însoțite de descărcări electrice.

Vînt potrivit, predominînd din vest. 
. Temperaturile minime vor fi cuprinse 

între 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 24 și 34 de grade. în București 
și pe litoral : Vreme relativ călduroa
să, cu cerul variabil. Vînt slab, pînă 
la potrivit din vest. Temperatura ușor 
variabilă.

(Urmare din pag. I) citatea putînd fi extinsă pînă la 1 800 convorbiri).Automatizarea se extinde și în rețeaua telex, care va cuprinde în viitor, pe lîngă capitalele de regiuni, și o bună parte a reședințelor de raioane, precum și localități mai importante. Capacitatea centralelor telegrafice automate va crește în 1970, față de 1965, de peste două ori.
începem mai întîi cu te- Pentru a răspunde într-o și mai mare cerințelor de telefonice, se vor extinde

— Dar în domeniul transmi
siilor de radio și televiziune ce 
realizări se vor obține?

asigură de la Vlore,treptat impre- fi tot cu

înguste. Numai în ultimul cincinal s-au dat în folosință 11 000 de apartamente noi care, alături de cele 310 obiective industriale, arată efortul depus de poporul albanez pentru a da o nouă înfățișare patriei sale. Clădiri frumoase cu cîte trei, patru și cinci etaje adăpostesc locuințe spațioase, bine luminate. Aspectul orașului înecat într-o vegetație bogată este înveselit de grădinile și parcurile cu care se mîndresc pe drept cuvînt locuitorii Tiranei.Că se construiește mult în tară aveam să ne convingem mai ales în drumul făcut la Durres, cunoscutul port albanez și, totodată, renumită stațiune de odib- Am apreciat aci noilenă.

și
a

și

un teatru și un muzeu, a- preciind activitatea cercurilor artistice, biblioteca, mica galerie de pictură în special sala modernă teatrului.Durres-ul ne-a arătatalte fațete ale sale. Tată-ne, de pildă, la uzina chimică nou construită. întreprinderea produce articole de cauciuc, iar foarte recent a intrat în funcțiune si noua secție de mase plastice. Se produc aci 40 de sortimente diferite care pînă acum erau importate. Vizităm întreprinderea: mult tineret, multe femei.Industrializarea stă la temelia dezvoltării economice a tării. în anii celui de-al treilea cincinal, care s-a terminat în 1965, au fost ridicate, bunăoară,

Cu toate că revăd locurile după zece ani, recunosc munții și văile baneze de- îndată ce sub aripa avionului, tem la 7 000 de metri tudine, dar masivelepiatră se văd perfect, austere, tăcute, străjuind parcă tara întreagă. Adine, între slîncile ce-și reped piscurile la mai bine de 2 000 de metri, se ghicesc prăvălindu-se apele repezi ale rîurilor, iar satele mi se par mai mult un fel de jucării răspîndite la mari distante unui de celălalt. Cerul este de o limpezime cristalină. Dar iată că albastrul se întunecă la orizont. Apar apele Adriati- cei care scaldă alene litoralul albanez și-i minunatele plaje Durres, Himara, Saranda.Avionul pierde din înălțime și am sia că locurile arașa cum le-am lăsat ani în urmă. Ne întîmpi- nă aceeași atmosferă toridă, vegetația bogată și peisajul, cu orașele și satele durate în piatră, seîn- teind sub soarele implacabil meridional.De la aterizare însă îmi dau seama cît de multe s-au schimbat pe aceste meleaguri. în locul micului aeroport de altădată coborîm pe pista largă, primitoare, a unui aeroport nou situat la 26 km de capitala albaneză. Pe cînd mașinile grăbesc spre oraș, mare care bele circulația intensă de tovehicule pe șoselele bine asfaltate. în oraș recunosc numai centrul. Tirana s-a schimbat mult. S-au construit bulevarde largi, raioane întregi; treptat au dispărut stradelele vechi.

remarcăm numărul de întreprinderi noi se înșiruie de am- părți ale drumului, au-

Însemnări de călătoriecartiere de locuințe, străzile și bulevardele amenajate pe baza unui plan de urbanizare. Durres-ul se înfățișează drept un port modern. în anii din urmă el a fost lărgit și înzestrat cu instalații corespunzătoare, făcînd cu putință intrarea unor vase de mare tonaj. Orașul este așezat pe meleagurile anticei cetăți Epidamna, Sau cum i se mai zicea Durrhachium, loc de bătălii nesfîrșite încă de acum 2 500 de ani împotriva năvălitorilor de toi felul.Piața orașului și, mai ales, noul palat al culturii își au fundațiile chiar pe ruinele vechii Epidamne. Am vizitat acest lăcaș de cultură care reunește trei așezăminte de bază — palatul propriu-zis,

două hidrocentrale, o brică pentru topirea nereului de cupru la kes, uzina de cabluri electrice de cupru de la Shko- dra, două fabrici de hîrtie, o nouă filatură, uzina metalurgică de la Elbasan. Uzina pentru articole metalice de larg consum de Ia Gjirokastra, termocentrala de la Fier, Uzina de sodă de la Vlore, Fabrica de ciment de la Kruia. Ea unele din ele se continuă Si acum lărgirea și amenajarea de noi secții. Cel de-al patrulea cincinal, început anul acesta, prevede ridicarea unor o- biective industriale noi. O dezvoltare simțitoare va cunoaște și industria u- șoară. precum și industria alimentară, a căror producție reprezintă 12 la

fa- mi- Ku-

sută din totalul producției globale. Pe anul în curs se prevede o creștere a producției industriale cu 9 la sută fată de 1965, paralel cu îmbunătățirea calității produselor. Știrile recente arată că plenul pe anul în curs se îndeplinește cu succes.Albania este cunoscută totodată ca o tară producătoare de fructe, legume, cereale. Varietatea produselor și clima dulce permit ca în fiecare lună a anului să fie recoltată o altă categorie de produse, în ultimii ani s-a construit un sistem complex de irigații, care a făcut cu putință ca, alături de tradiționalele culturi cerealiere, să apară și altele noi, ca orezul și sfecla da zahăr. Pe de altă parte, continuă să se dezvolte producția de portocale, lă- mîi, smochine și măsline, îmbinîndu-se cu cea a merelor, perelor, prunelor și strugurilor. Au luat ființă în țară întreprinderi ale industriei alimentare, fabrici de zahăr, de conserve care, asigurînd necesitățile interne, dau și Importante contingente la export. Ea Durres am vizitat sl o modernă întreprindere de vinificație, înzestrată cu Instalații care fac posibilă o producție însemnată șl de o calitate apreciabilă. Precum prevede noul cincinal. Irigarea va constitui și mai departe un obiectiv însemnat. De asemenea, se acordă atenție înzestrării agriculturii cu mijloacele tehniae necesare.Deși scurtă, vizita în R.P. Albania ne-a permis să cunoaștem unele din realizările dobîndite în construcția socialistă a tării prin efortul, hărnicia si avîntul oamenilor muncii.

din nordul regiunii sînt nevoite să-1 procure tocmai din sud și invers. Sub îndrumarea mai atentă a organelor locale de partid, asemenea neajunsuri puteau fi evitate și, evident, în acest caz, rezultatele ar fi fost mai bune. Aceasta cu atît mai mult cu cît în numeroase locuri întîrzierea construcțiilor se datorește organizării necorespunzătoare a activității în cooperative. în diferite unități, consiliile de conducere nu urmăresc ritmul în care se desfășoară lucrările, nu repartizează suficienți oameni echipelor de constructori, nu stabilesc grafice de execuții etc. în același timp, cooperativele a- gricole din unele raioane nu sînt suficient sprijinite de către organele de stat și uniunile cooperatiste. Numai așa se explică faptul că, în timp ce în raionul Sfîntu Gheorghe documentația pentru o- biectivele prevăzute a fost asigurată în întregime, iar lucrările de construcții sînt mai avansate, în raionul Rupea, tot din regiunea Brașov, rezultatele de pînă acum sînt cu totul nesatisfăcătoare.

Toamna, deci uremea rece umedă, cînd activitatea constructorilor este mult stînjenită, se a- propie cu pași repezi. în aceste condiții, intensificarea ritmului de execuție a obiectivelor zootehnice planificate, recuperarea întîrzieri- lor semnalate constituie o sarcină de prim ordin pentru consiliile de conducere ale tuturor cooperativelor agricole, pentru uniunile cooperatiste, pentru organele regionale și raionale de partid și de stat. Aceasta cu atît mai mult cu cît în prezent, cît și în perioada care urmează, în agricultură trebuie efectuat un volum foarte mare de alte lucrări: arături, fertilizarea terenului, recoltarea culturilor tîrzii, însămînțări de toamnă etc.Așa cum a recomandat Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție este necesar ca în fiecare unitate să se alcătuiască un plan de măsuri teh- nico-organizat.orice. care să prevadă ce trebuie întreprins în lunile ce urmează în sectorul construcțiilor, termenele de dare în funcțiune, responsabilități precise ; pe baza acestora și a graficelor de execuție, ce trebuie întoc-

întocmit pe baza Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., prevede pentru dezvoltarea acestui sector investiții cu 72 la sută mai mari decît în perioada 1961—1965.
— Ce realizări mai importan

te se vor efectua în anii cinci
nalului în fiecare din ramurile 
amintite?— Să lefonia. măsură posturiunele centrale existente și se vor construi centrale automate noi. în Capitală, prin dezvoltarea centralelor București Sud-Est și București Est II cu cîte 4 000 linii fiecare și construcția unor centrale noi, ca București Sud II, Dorobanți, București Sud-Vest, Balta Albă, Drumul Taberei, Berceni, Plevna, Giurgiului, Victoria etc., numărul abonați- lor va putea crește pînă în 1970 cu peste 36 la sută.Gradul de automatizare al rețelei urbane va spori de la 60,8 la sută în 1965 la 72 la sută în 1970. Se vor înființa centrale telefonice automate în alte 30 orașe ale țării printre care Cîmpulung Muscel, Slatina, Curtea de Argeș, _ Moi- nești, Buhuși, Lugoj, Fetești, Dej etc., iar în unele centre ca Rîm- nicu Vîlcea, Piatra Neamț, Bacău, Roman, Arad, Timișoara, Reșița, Sibiu, Brașov etc. centralele automate se vor extinde. Un salt calitativ se va produce în telefonia interurbană. începînd cu 1967 vor intra în funcțiune primele circuite automate interurbane. Abonații dintr-un oraș sau altul vor putea comunica între ei direct, fără intervenția operatoarei, formînd pe discul aparatului prefixul orașului respectiv și în continuare numărul dorit. Primele circuite interurbane vor fi puse în funcțiune între București și Constanta, iar pînă în 1970 vor.fi legate de Capitală majoritatea centrelor regionale. Paralel se va intensifica acțiunea de cablare, fapt ce va duce la creșterea siguranței în funcționarea rețelei telefonice, iar peste 80 la sută din numărul căilor telefonice vor funcționa pe bază de sisteme de curenți purtători. în a- cest fel. pe un singur circuit se vor putea transmite simultan pînă la 60 convorbiri. în actualul cincinal se vor utiliza pe o scară și mai largă radiorelee — așa-zisele cabluri fără fir (ne- un singur fascicul de radioreleu se vor putea transmite în același timp pînă la 600 de convorbiri telefonice, capa-

mite pentru fiecare obiectiv, șă se urmărească cum se desfășoară lucrările față de plan ; în echipele de constructori create în cooperative să fie repartizați suficienți oameni, îneît să se poată realiza la timp volumul de lucrări prevăzut; echipele de constructori din cooperativele mai puternice, care termină mai devreme lucrările, să a- jute. în mod organizat, unitățile mai slabe, rămase în urma cu realizarea obiectivelor din plan. Uniunilor cooperatiste le revine sarcina importantă de a urmări cu mai multă perseverență și mai operativ dacă ritmul în care se desfășoară activitatea pe șantiere corespunde graficelor întocmite, de a ajuta cooperativele agricole în rezolvarea unor probleme ca : asigurarea documentației, aprovizionarea cu materiale .de construcții necesare etc.Comitetele regionale și raionale de partid sînt chemate să acorde tot sprijinul uniunilor cooperatiste în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor importante ce le revin în domeniul construcțiilor zootehnice, să ia toate măsurile care se impun pentru impulsionarea lucrărilor pe șantiere, astfel ca grajdurile. adăposturile pentru porci, păsări și oi, precum și celelalte o- biective cu caracter zootehnic nre- văzute să fie terminate la timp, asigurîndu-se adăpostirea corespunzătoare a întregului efectiv de animale și desfășurarea în bune condiții a procesului de producție în acest sector.

— Fondurile prevăzute pentru modernizarea acestor ramuri sînt de peste două ori mai mari decît cele investite în perioada echivalentă precedentă. Vor intra în funcțiune încă 11 emițătoare de radiodifuziune și 8 emițătoare de televiziune, asigurîndu-se condiții superioare de prezentare gramelor.în primul trimestru al 1967 va intra în funcțiune mul emițător pe unde lungi mare putere. în același an încep șă funcționeze 4 stații noi de televiziune din care 3 de mare putere. în afară de acestea, pentru localitățile rurale, unde recepția stațiilor principale nu e satisfăcătoare, se vor instala 30 stații de translație radiodifuziune și 90 stații de translație televiziune. Din anul 1967 vor fi posibile transmisii de televiziune spre București din aproape toate capitalele de regiuni.

Cercetările navei

I = N

a pro-anului și pride „Viteaz"

repartizării pe verticală a vieții în ocean. Expediția a cules numeroase materiale cu privire fauna de pe la fundul oceanului.

Interviu realizat 
de D. MINCUI.ESCU

De la bordul nare sovietice află în prezent în nord-vest a Oceanului s-au obținut noi date te privind repartizarea nului în toate păturile . ceanice, pînă la adîncimea8 km. Principala regiune de studiu a expediției oceanologice o constituie marea depresiune Ku- rilo-Kamciatka, iar obiectivul ei îl formează cercetarea structurii biologice $1 descoperirea legilor

navei expedițio- ,Viteaz", care se partea de Pacific, importan- plancto- apelor o- de

Fisuri in 
submarin

carcasa unui
atomicPurtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării al Marii Britanii a declarat, marți că în carcasa celui de-al doilea submarin britanic cu propulsie „Valiant", a fost cîtva timp nor fisuri, marinul să Este prima

nucleară, constatată cu în urmă existenta u- încă înainte ca sub- fi fost lansat la apă. dată cînd autoritățile

britanice confirmă în mod oficial defecte de acest gen în construcția unul submarin atomic. Pentru același motiv, primul submarin, „Dreadnought", a trebuit să fie reținut un timp îndelungat în șantier.
0 nouă cometăUn tînăr cercetător american de Ia observatorul astronomic „Lick" din San Jose a descoperit pentru prima dată în anul 1966 o cometă. Cometa „Kilslon” — după numele tînărului cercetător, Stephen Kilston — poate fi văzută cu ajutorul telescopului în constelația Hercules.

(Urmare din pag. I)

Palatul Christiansborg din capitala Danemarcei

Imagini
din Copenhaga

Acum 800 de ani, episcopul Absalon, 
întemeietorul Copenhagăi, ridica, 
chiar pe locul actualei clădiri, o for
tăreață din blocuri mari de piatră — 
strajă la ieșirea din Baltica. De atunci, 
zidirea medievală s-a transformat în 
castel, castelul a ars și a fost reclădit 
de trei ori, ultima dată în 1902—1918. 
Christiansborgul a văzut, astfel, între 
zidurile sale, proclamarea Reformei, 
captivitatea vajnicei prințese Leonora 
Christina, autoarea celebrelor „Me
morii ale suferinței”, și executarea fa
voritului Struensee, care ajunsese sfă- 
pînul regatului la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea. Aici a fost abolită șerbia 
țăranilor și fot aici a luat slîrșit ab
solutismul prin decretarea constituției 
democratice din 1848. Astăzi, în a- 
cesf cadru nou și vechi totodată, cei 
179 de deputați care alcătuiesc Fol- 
ketingul dezbat probleme majore 
ale |ării, cum ar fi dezvoltarea indus
trială, asigurările sociale și altele. în 
ultimul timp, două chestiuni deosebit 
de actuale au stat în centrul atenției 
parlamentarilor danezi : încurajarea 
construcției de locuințe prin alocații 
și garanjia statului și planificarea ur
bană, care va permite să se 
marea Copenhagă de mîine, 
în cinci direcții rezidențiale.

...Există în via(a poporului 
o perioadă dureroasă 
nazistă — ale cărei 
află la Christiansborg, 
Muzeului Rezistentei, 
opresc îndelung, cu i 
în fafa obiectelor expuse care evocă 
vitejia și sacrificiul luptătorilor pentru 
libertatea patriei : arme și muniții fa
bricate chiar de membrii mișcării de 
rezistentă, prese de tipar și emiță
toare clandestine, manifeste, carnete 
de deportafi, fotografii ale acțiunilor 
de sabotaj. Un muzeu al eroismului 
popular, tăcut, tenace, victorios.

Tocmai pentru că a cunoscut 
suferințele războiului și ocupafiei, po
porul danez este atît de atașat cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare, 
atît de respectuos fafă de valorile de 
civilizație umană la care a contribuit 
prinfr-o strălucită pleiadă de scriitori, 
artiști, oameni de știință. Aceste sen
timente le-am aflat vii și limpezi la

creeze 
extinsă

danez 
ocupafia 

mărturii nu se 
, ci în sălile 

Vizitatorii se 
adîncă emofie,

toți oamenii întîlniji în Danemarca. 
Nu întîmplător — ni s-a spus — gu
vernul danez duce o politică de pro
movare a colaborării internaționale. 
Țara noastră, care promovează o po
litică de dezvoltare a relațiilor nor
male între toate slatele, indiferent de 
orinduirea lor socială, a statornicii 
cu Danemarca bune legături multila
terale, care cunosc o evolufie con
stant ascendentă. Faptul că Danemar
ca este coautoare a rezoluției initiate 
de România referitoare la „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună veci
nătate între statele europene”, adop
tată în unanimitate la ultima sesiu
ne a O.N.U., schimbul de vizite gu
vernamentale și parlamentare la cel 
mai înalt nivel, intensificarea relațiilor 
economice și culturale sînt tot atîtea 
îmbucurătoare dovezi. Simpatia și 
prețuirea de care se bucură tara noas
tră în Danemarca s-au manifestat 
creț cu diferite prilejuri, dintre 
ultimul l-a constituit expozifia 
artă populară românească pentru 
prietenii danezi aveau cuvinte 
gioase.

...Vremea însorită continuă, dar în 
apropierea fSrmulu7 un vînt subțire 
se ridică, aducînd miros de alge și 
zvon de sirene. O bună introducere 
la vizita următoare : mergem la fa
brica de motoare Diesel și la șantierul 
de construcții navale, aparfinînd fir
mei, mondial apreciate, „Burmeister și 
Wain”. Ca la aproape toate întreprin
derile industriale daneze, succesele 
de azi ale acestei firme își au rădăci
nile — și explicația — într-un lung 
trecut de experiență, căutări, eforturi. 
Ne-o demonstrează muzeul fabricii, 
luminos și inginereșfe ordonat. înce
puturile întreprinderii datează din 
1843. în 1904 B&W producea prime'e 
motoarq Diesel din lume. Astăzi îi 
revine 30 la sută din producea mon
dială de mari motoare Diesel marine. 
Machetele motoarelor și ale vapoa
relor construite de-a lungul anilor se 
înșiră tot mai puternice, fot mai mo
derne. într-o vitrină aflăm, în mi
niatură, vasul nostru „Transilvania", 
construit și recondiționat fot aici. In
ginerii danezi vorbesc de vaporul 
românesc cu îndreptățită mîndrie. 
Trecem apoi în hale și pe șantier, 
pentru a vedea modelele în mărime 
naturală. Ni se arată motoarele cît o

con- 
care 

de 
care 
elo-

casă cu două etaje, care dezvoltă pe 
un singur arbore 25 000 de cai pute
re ; măsurăm din ochi cale putînd 
primi vapoare de 40 000 de tone. în 
birourile direefiei, economiștii ne vor
besc de interesul tot mai accentuat 
al întreprinderii, ca și al întregii eco
nomii daneze, de a intensifica rela
țiile cu fările socialiste. Danemarca, 
observă interlocutorii noștri, se află 
înfr-un rapid proces de industriali
zare menit să schimbe imaginea tra
dițională a unei tari predominant a- 
gricole. Astăzi, industriei i se dato
rează mai mult de 50 la sută din ex
port, iar contribuția ei la venitul na
tional este aproape de două ori mai 
mare decît aceea a agriculturii. Sin! 
cifre dătătoare de gînduri. O astfel 
de industrie se dezvoltă într-o țară 
lipsită cu totul de baza de materii 
prime, căci Danemarca nu are în 
subsolul ei nici fier, nici cărbune, nici 
alte soiuri de minerale.

...Ne îndreptăm, prin Vesferbroqa- 
de, spre marile fabrici de bere Carls
berg. Ocupă 23 de hectare, au o pro- 
duefie complet mecanizată de 3 mi
lioane de sticle pe zi și toate veni
turile se varsă fundației științifice șî 
muzeului de arfă denumite foi „Carls
berg”. Pe frontispiciul clădirii se poa
te cifi îndemnul unei frumoase devize 
latinești : Laboremus pro patria. Duoă 
vizită, ne grăbim spre gliplofeca „Ny 
Carlsberg”, situată în plin centru al 
Copenhagăi. Edificiul este bine 
amenajat : săl! odihnitor luminoase,

aulă elegantă, în stil roman, pentru 
concerte și conferințe, grădină inte
rioară, tributară, aceasta, „rafinatei 
oboseli” caracteristice stilului „fin de 
siecle". Valoarea colecțiilor este la 
nivelul marilor muzee europene.

...Cî)iva pași și iată-ne atrași — de 
o poveste adevărată a lui Andersen 
— la muzeul Thorvaldsen. Marele 
scriitor a evocat în „Sporovăială de 
copii’ viața acestui fecior de oameni 
săraci și modești, care numai prin stră
lucirea talentului și tăria caracterului a 
ajuns la treapta cea mai de sus a 
renumelui și valorii artistice. Clădirea 
în formă de templu antic, cu fresce 
murale exterioare, adăpostește colec
țiile și operele sculptorului donate, 
toate, de el însuși orașului Copen
haga. Majoritatea sînt realizate la 
Roma, unde Thorvaldsen a trăit ani 
îndelungați și s-a impregnat de 
spiritul neoclasicismului. Forma anti
că în care reprezintă el totul și toate 
poate părea prea constant senină vi
zitatorului grăbit, dar cel care zăbo
vește în fata portretelor artistului st 
caută leaăfura dintre tumultuoasa fi
gură romantică din tinerefe și chipul 
masiv, leonin, din anii bătrînefii, îți 
dă seama că seninătatea e cucerită cu 
greu datorită tocmai unei voințe de 
frumusețe pura, esențială, care consti
tuie axa viefii și a personalității sale.

Dar ora de închidere a muzeului 
se apropie și a doua zi ne așteaptă 
călătoria, cu alte imagini, în Seelanda, 
Fionia și lutlanda. Despre acestea, 
într-un articol viitor.



VIATA INTERNAȚIONALĂ

IN CONTRATIMP
Elemente noi în criza N. A. T.O

do-

VIETNAMUL DE SUDnude evacuare. A-

Ostași ai Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud pregătesc 
o nouă ambuscadă trupelor intervenționiste

Departamentul apă
rării al Statelor Unite 
a anunjat, săptămîna 
trecută, retragerea din 
Franfa a șase escadrile 
de recunoaștere, ope
rare ce se va încheia 
în octombrie. 90 de a- 
parate și 4 000 de mi
litari vor fi atecfafi de 
această mișcare. De a- 
semenea, vor părăsi 
Franfa și cei 7 CGO de 
americani afiafi în ser
viciile acestor unităji. 
Două escadrile de 
transport au fost trans
ferate pînă acum în 
Anglia, iar stocurile de 
material militar sînt în
curs

de zboruri, de unde 
s-a dedus că le-ar pu
tea interzice și pe ce
lelalte.

Dificultățile în
meniul legăturilor din
tre fările N.A.T.O. sînt 
accentuate și de fap
tul că unele (ări neu
tre, ca Elvefia și Aus
tria, au interzis dreptul 
de survol al avioane
lor și comunicațiile mi
litare între unii mem
bri ai blocului. în a- 
ceste condifii, S.U.A. 
încearcă să organizeze 
sistemul de comunica
ții militare în cadrul 
Pactului nord-atlanfic. 
Ele au prezentat

COMENTARIU
operajiuni se în- 
prinfre consecin- 
hotărîrii Franjei 
se retrage din 

„integra- 
N.A.T.O. 
întregi

BUDAPESTA

Ambasadorul român
primit de Gyula Kallai u. «. s. s.

ceste 
scriu 
(ele 
de a 
organismele 
te” ale N.A.T.O. și 
de a-și întregi su
veranitatea afectată de 
prezenfa bazelor și u- 
nilăfilor militare străine 
pe teritoriul său.

Secretarul de stat ai 
S.U.A., Dean Rusk, a 
propus recent mini
ștrilor apărării și de ex
terne ai fărilor d'n 

.N.A.T.O. să nu-și pro
grameze la Paris obiș
nuita lor reuniune din 
decembrie. Înfrucîf 
mulfi dintre ei sosesc 
la bordul unor avioane 

a precizat 
este sigur 

autorităfile fran- 
le vor mai per- 
aterizarea. Este 

că, în cadrul mă-

militare, 
Rusk, nu 
dacă 
ceze 
mite 
știut
surilor de desprindere 
de N.A.T.O., Franfa nu 
mai acordă autorizafii 
anuale, ci lunare, 
vioanelor militare 
blocului care 
în spafiul său 
așa încît S.U.A. 
siguranfa că în
amintitei reuniuni 
vernul de la Paris va 
îngădui aterizarea pe 
teritoriul său a nave
lor aeriene. în luna iu
lie, autorităfile fran
ceze au anulat o serie

a-
ale 

zboară 
aerian, 
nu au 
ajunul 

gu-

de mult Consiliului 
N.A.T.O. un plan pri
vind viitorul sistem de 
comunicații prin inter
mediul safelifilor. Pla
nul Washingtonului nu 
a surîs însă membrilor 
N.A.T.O., care sînt in- 
vitafi să aducă o în
semnată contribuție fi
nanciară la realizarea 
lui.

Datorită situației pre
care a balanței lor de 
plăți externe, S.U.A. 
exercită presiuni asu
pra aliajilor atlantici, 
și au trecut chiar la a- 
menintări, penfru a-i 
determina să-și spo
rească cheltuielile mi
litare. în presa ameri
cană se face aluzie la 
informațiile potrivit 
cărora administrația 
S.U.A. intenționează 
să-și reducă cu 75 000 
de oameni efectivele 
militare stajionafe în 
Europa occidentală, cu 
scopul de a determi
na țările vest-europe- 
ne „să-și asume o 
parte mai mare din 
povara propriei lor a- 
părări".

„Să se apere” față 
de cine ? — iată o în
trebare pe care și-o 
pun cercuri fot mai 
largi ale opiniei publi
ce vest-europene. în 
orice caz, în aceste 
țări „aproape nimeni

nu mai crede — după 
cum relevă ziarul en
glez „The Times" — 
în eventualitatea unui 
atac din Răsărit", pre
text de care s-au fo
losit S.U.A. penfru a 
accelera cursa înarmă
rilor, pentru a putea 
înjgheba blocul agre
siv N.A.T.O. și' penfru 
a-și consolida domina
ția în Europa occiden
tală. In prezent, o par
te tot mai mare a o- 
piniei publice din ță
rile vesLeuropene, in
clusiv un șir de per
sonalități politice de 
vază, sînt din ce în ce 
mai preocupate de 
problemele reale ale 
continentului, de găsi
rea căilor care să asi
gure transformarea lui 
într-un continent al 
păcii și colaborării în
tre state, într-un fac
tor de securitate în 
întreaga lume. „Pretu
tindeni — scrie revista 
vest-germană „Stern”
— își face loc senti
mentul că N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșo
via nu mai sînt ac
tuale ; pretutindeni se 
discută despre înlocui
rea lor cu un sistem 
de securitate pe în
treaga Europă, despre 
aducerea Europei oc
cidentale și răsăritene 
din nou sub același 
acoperiș comun".

în contextul dezvol
tării pe continentul 
nostru a unei largi o- 
pinii în favoarea secu
rității și păcii, orice 
acțiune menită să re
învie o asemenea in
stituție anacronică cum 
este N.A.T.O. — crea
ție a „războiului rece"
— vine în contratimp. 
Nici o realizare a teh
nicii moderne, fie ea 
de falia sateliților pen
tru comunicații, nu va 
putea suda spărturile 
din Pactul nord-atlan- 
tic, nu va putea stăvili 
dorinfa popoarelor de 
a se cunoaște mai 
bine, de a se apropia 
și de a colabora spre 
binele lor și al păcii.

Gheorqhe 
CERCELESCU

• Succese ale trupelor F.N.E
„Primirea" făcută lui Ky la ManilaSAIGON 10 (Agerpres). — în ultima săptămînă, trupele Frontului Național de Eliberare și-au intensificat acțiunile împotriva inamicului, adoptînd, așa după cum relatează corespondentul special al agenției France Presse, Marc Hut- ten, „tactica lovirii prin surprindere a unităților dispersate". O astfel de acțiune a fost întreprinsă marți de patrioți într-o regiune din apropierea localității Pleiku, unde trupe sud-coreene, atacate cu 

foc de mortiere, au suferit pierderi 
grele.Succeselor repurtate de F.N.E. în regiunea platourilor înalte li se adaugă acum și cele obținute unitățile patriotice ce opereazăregiunea Gia Lai. Agenția de presă Eliberarea menționează, citind comunicatele difuzate de agențiile occidentale, că două companii a- mericane, aparținînd primei divizii aeropurtate americane din Vietnamul de sud, au fost scoase a- proape în întregime din luptă;

legătură cu cooperarea pe plan militar dintre Filipine și regimul saîgonez. Opinia' publică din Filipine respinge însă colaborarea cu guvernul marionetă sud-vietna- mez. La sosirea generalului Ky, menționează France Presse, grupuri de studenți de la Universitatea din Manila au organizat o manifestație de protest. Pe pancartele purtate de ei se putea citi : „Opriți masacrul!", „Marcos, Cao Ky, marionete americane!“.
de în Bombardamente

CORESPONDENȚĂ

DIN ROMA

GESTUL
MINISTRULUI
CORONA

Filmul documentar „Alrica 
addio", care lace apologia co
lonialismului și rasismului și 
despre care am relatat intr-o 
corespondentă anterioară, cu 
prilejul premierei sale pe ecra
nele cinematografelor din 
Roma, cind a stirnil un val de 
proteste in rindurile opiniei 
publice, a revenit in actualita
te. Simbăla trecută urma ca 
unul dintre premiile principale 
ale festivalului cinematografe 
de la Taormina , să revină pro
ducătorului Angelo Rizzoli: rea
lizatorul respectivului docu
mentar. Potrivit protocolului, la 
festivitatea de premiere trebuia 
să asiste și ministrul spectaco
lelor și turismului. 
Corona.
însă, el a renunțat la partici
pare și, prinlr-o scrisoare dată 
publicității, a arătat că gestul 
său este datorat convingerilor 
safe de om și militant socialist, 
precum și orientării interne si 
internaționale a guvernului ita
lian, cu care Ulmul este in net 
contrast. Totodată, televiziunea 
a contramandat, cu puțin timp 
înaintea începerii festivității, 
transmisia de la Taormina. A- 
ceastă luare de poziție a fost 
primită cu satisfacție, atit de 
cercurile largi ale opiniei pu
blice. cil și de presa italiană, 
provocind insă reacția violentă 
a elementelor de dreapta, sin
gurele care vedeau în pelicula 
ce tăcea apologia rasismului o 
„creație artistică". Amintesc 
că, exact in ajunul festivității 
de la Taormina, filmul „Africa 
addio“ a provocat un mare 
scandal în Berlinul occidental, 
fiind necesare intervenția poli
tiei și scoaterea sa de pe ecra
ne Ziarul „Unita" anunță că 
un cinematograf vienez a scos 
la rindul său acest film din 
program.

I. MARGINEANU

socialistul
în ultimul moment

★MANILA 10 (Agerpres). — Generalul Ky, șeful guvernului militar de la Saigon, a sosit miercuri dimineața la Manila, la invitația' președintelui filipinez, Ferdinand Marcos. Agenția Associated Press relatează că Ky și ceilalți membri ai delegației voi' discuta cu oficialitățile de la Manila probleme în
paris Ambasadorul S.U.A.

obiectează...PARIS 10. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Presa franceză anunță că Louis Joxe, ministru interimar de externe (pe timpul cît Couve de Murville se află în vacanță), l-a primit marți pe ambasadorul S.U.A. la Paris, Charles Bohlen. Relatările presei relevă că ambasadorul american s-a plîns de „tohul antiameri- can“ al unor emisiuni ale radiotele- viziunii franceze privitoare la Vietnam. În cursul întrevederii, scrie „Le Figaro", au fost abordate și alte aspecte ale problemei vietna-
CONGO

Acțiuni teroriste
ale mercenarilorKINSHASA 10 (Agerpres). Agențiile de presă informează mercenarii albi și foștii jandarmi katanghezi săvîrșesc în regiunile din nord-estul Congoului (Kinshasa) numeroase fărădelegi și acte de teroare împotriva populației, în ciuda măsurilor inițiate de guvernul central, mercenarii jefuiesc băncile, populația, atacă unitățile armatei regulate congoleze, aruncă în aer căi ferate și poduri. Refugiații congolezi sosiți la Bujumbura, capitala statului Burundi. relatează agenția Associated Press, „descriu tablouri tragice ale fărădelegilor săvîrșite de mercenari și jandarmii katanghezi" în aceste regiuni.Potrivit ultimelor știri sosite din Congo, mercenarii albi și jandarmii katanghezi încearcă în prezent din nou să ocupe orașul Kisangani (fost Stanleyville). Pentru a opri înaintarea acestora, trupele guvernamentale congoleze au aruncat în aer podul construit peste fluviul Ituri, din apropierea o- rașului Avakubi.

că

barbare

a bom- asemenea, comuna satul Cu Bac din co- O, precum și partea zonei demilitarizate, au provocat

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — Gyula Kallai, președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, a primit miercuri în audiență de prezentare pe Dumitru Turcuș, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Budapesta.Cu acest prilej, între Gyula Kallai și Dumitru Turcuș a avut loc o convorbire prietenească.
Congresul
Partidului Comunist 
din Uruguay

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — La 9 august s-au deschis la Montevideo lucrările celui de-al XIX- lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay. Congreșul dezbate probleme ale vieții politice și economice a țării, experiența luptei maselor muncitoare pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă.Primul secretar al C.C. al Partidului Comunist din Uruguay, Rodney Arismendi, a prezentat raportul de activitate al partidului de la ultimul congres și pînă în prezent.

MOSCOVA 10. — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorg'he Ne- cula, vicepreședinte al M.A.N., care se află în Uniunea Sovietică la invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., a făcut miercuri dimineață o vizită la sediul Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.în cadrul unei convorbiri, care s-â desfășurat într-o' atmosferă prietenească, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al RIS.F.S.R., N. G. Ignatov, a vorbit despre realizările și munca oamenilor sovietici din această republică pentru îndeplinirea obiectivelor planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale. La rîndul său Gheorghe Necula a înfățișat preocupările poporului român pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., subliniind că în prezent oamenii muncii din țara noastră înfăptuiesc cu succes sarcinile prevăzute în noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale. Mai mulți deputați sovietici prezenți la întîlriire s-au interesat de unele probleme privind dezvoltarea industriei, agriculturii, învățămîntului și culturii în țara noastră.In aceeași dimineață, membrii delegației au. vizitat Universitatea „M. V. Lomonosov". Prof. N. I. Mo

hov, prorector al universității, a făcut o scurtă prezentare a organizării procesului de învățămînt și de cercetare științifică în această cetate a științei și culturii sovietice. Răspunzînd la întrebările oaspeților, el a dat explicații amănunțite cu privire la preocupările universității pentru pregătirea de cadre didactice și de cercetători.Tov.-Ștefan Bîrlea, 'membru al Comisiei pentru cultură și învățămînt a M.A.N., a vorbit despre activitatea de cercetări științifice care se desfășoară în România pentru aplicarea ' măsurilor adoptate de C.C. al P.C.R. și de sesiunea Marii Adunări Naționale privind îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică, despre activitatea Consiliului național de cercetare științifică și sarcinile prevăzute în planul de cercetare științifică. Acad. Aurel Moga, membru al Comisiei pentru sănătate, asigurări și prevederi sociale, rectorul Institutului medico-farmaceutic din Cluj, a vorbit despre organizarea și dezvoltarea învățămîntului superior în Republica Socialistă România. După amiază delegația M.A.N. a vizitat Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S., unde ' luat cunoștință de cele mai difev aspecte ale vieții economice, cial-culturale și tehriico-știîhțifice din Uniunea Sovietică.
na

Marș antirasial
în New YorkNEW YORK 10 (Agerpres). — Cunoscutul luptător pentru drep.- turile civile din S.U.A. James Meredith a inițiat un nou marș, început luni, în sprijinul înscrierii negrilor pe listele electQrale. Mar-, șui are loc exclusiv în statul New York, unde jumătate din negri continuă să rămînă în afara listelor de alegători.

Convorbiri

SOFIA 10 (Agerpres). — Agenția B.T.A. informează că Petar Stam- bolici, membru al Comitetului executiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Ve- cei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, care se află în vizită în R. P. Bulgaria, a avut în cursul zilei de miercuri o întrevedere la sediul Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria cu Boris Velcev, secretar al C.C. al Partidului Comunist Bul-

bulgaro-iu gar, Ivan Mihailov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Encio Staikov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., Pencio Kuba- dinski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ivan Bașev, ministru al afacerilor externe, și Dimo Dicev, șeful secției de politică externă și relații internaționale a C.C. ăl P.C.B. în cursul întrevederii au fost discutate probleme de interes reciproc pentru cele două țări.
BRAZILIA

DIALOG"
„Victimele uitate
ale apartheidului

meze. In ediția sa europeană, ziarul „New York Times" scrie că, deși nu este pentru prima oară cînd ambasada obiectează împotriva conținutului programelor radiotele- viziunii franceze privind situația din Vietnam, există un sentiment tot mai accentuat că tonul antiame- rican a crescut considerabil în ultimele săptămîni.Relatînd la rîndul său despre întrevederea Joxe—Bohlen, ziarul „Paris Jour“ scrie că „acest incident, a cărui gravitate nu trebuie s-o exagerăm, mărturisește totuși acreala care domnește în relațiile franco-americane".Un purtător de cuvînt al Departamentului de stat a confirmat miercuri că ambasadorul Bohlen a remis guvernului francez o scrisoare exprimînd „preocuparea guvernului american în legătură cu comentariile făcute la postul oficial de radio francez asupra politicii

HANOI 10 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 9 august numeroase formațiuni ale aviației americane au pătruns în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombar- dînd o serie de zone populate și obiective economice din regiunea Vinh Linh, din provinciile Nghe An, Thanh Hoa, Lang Son, Quang Ninh și Hai Duong, precum și periferiile orașului Haifong. In a- ceeași zi, avioanele americane au întreprins raiduri deasupra orașu-> lui Nam Dinh și au bombardat mai multe cartiere locuite și fabrici. Aviația americană bardat, de Vinh Thanh, muna Vinh nordică aBombardamentele moartea a numeroase persoane, în majoritate femei și copii, precum și mari pagube materiale. In legătură cu aceste noi acte de război săvîrșite de S.U:A. pe teritoriul R. D. Vietnam, Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat un mesaj de protest Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam.
• în Franța continuă să ia am

ploare mișcarea de protest împo
triva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. O delegație a Confede
rației Generale a Muncii din 
Franța a remis Ambasadei S.U.A. 
din Paris un protest viguros îm
potriva acțiunilor agresive impe
rialiste din Vietnam, exprimînd 
indignarea oamenilor muncii fran
cezi față de acestea. Mișcarea tine
retului comunist din Franța a aclre- 

. sat un apel organizațiilor sale și 

. întregului tineret francez, în ve
derea intensificării mișcării de so
lidaritate cu poporul vietnamez.

Pînă nu de 
un nume ca 
harta îndepărtatei Provincii a 
Capului din Republica Sud-Afri
cană. Astăzi, orășelul a devenit 
cunoscut și atra.ge din ce în 
ce mai mult atenția opiniei pu
blice mondiale, ce . înfierează 
politica de apartheid a guver
nului Verwoerd. Dar ce se pe
trece în Sada 1 Devenit unul 
din nenumăratele orașe-lagăr 
din această țară, Sada adăpos
tește 1 500 de familii de afri
cani — bolnavi, bătrîni, femei 
și copii — hăituiți de legile 
barbare ale apartheidului. A- 
lungați din orașele locuite de 
albi sau de pe fermele acestora 
din cauză că nu mai puteau 
munci, ei și-au găsit unicul re
fugiu în Sada. Lipsiți de posi
bilitatea de a munci pentru 
hrana zilnică, de orice mijloace 
pentru îngrijirea sănătății, 
locuințe și îmbrăcăminte, 
fometați, bătrîni și copii 
sting zilnic din viață. Ziarul en
glez „The Guardian" a publi
cat un articol zguduitor despre 
moartea lentă a „victimelor ui-

mult, Sada era 
oricare altul pe

de 
in
se

CU OPOZIȚIA•jRIO DE JANEIRO 10 (Agr ?£ preș). — La Rio de Janeiro s-a ’■nunțat oficial că președintele Castelo Branco și generalul Costa e Silva, candidatul oficial la funcția prezidențială a Braziliei, au ho- tărît să reintroducă „normele constituționale și sufragiul di- din anul 1967. la sis- se a-începînd

cu acelea din lagăre na-

curind, prin intermediul 
ziar local, fiecare membru

tate" ale apartheidului din 
Sada. „Acestor oameni — scria 
autorul articolului — nu le ră- 
mîne altceva de făcut decît să 
moară. Pentru mulți aceasta ar 
fi suprema fericire..." Scenele 
de un sfîșietor dramatism ale 
morții din cauza bolilor și a 
foamei, relatate de autorul ar
ticolului, nu pot fi asemănate 
decît 
ziste.

De 
unui
al Parlamentului R.S.A. a pri
mit o scrisoare prin care i se 
aduce la cunoștință existența 
lagărului din Sada. La întreba
rea adresată în scrisoare : ce 
se petrece acolo ? nu s-a pri
mit însă nici un răspuns. Ofi
cialitățile refuză să comenteze 
starea de lucruri din Sada. Dar 
tăcerea responsabililor politicii 
de apartheid, departe de a as
cunde stările de lucruri inu
mane din această localitate, 
reprezintă o puternică acuzare 
la adresa guvernului Verwoerd, 
a politicii sale rasiste.

recț",Scopul acestei reveniri temui de alegeri directe, rată într-o declarație apărută în presă, este acela de a se crea posibilitatea reluării „dialogului" cu partidul de opoziție Mișcarea democratică braziliană (M.D.B.), care a anunțat cu trei zile în urmă că se va abține de la prezentarea candidaților proprii la apropiatele alegeri indirecte pentru desemnarea președintelui republicii și a 11 guvernatori de state.
★Mișcarea democratică braziliană (M.D.B.), unicul partid de opoziție din Brazilia, a remis o notă autorităților guvernamentale, în care își declară totala sa opoziție față de problema creării unor „forțe militare interamericane" pe continentul american.In notă se cere guvernului brazilian să acorde „amnistia tuturor celor cărora li s-au suspendat libertățile politice și sociale". Totodată, se cere înlăturarea actelor instituționale emise de președintele Branco, care au stabilit un sistem indirect al apropiatelor a- legeri.
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americane în Vietnam". G. MANTU

direcția Lunii. Satelitul, denumit „Lunar Orbiter , urmează să se înscrie pe o orbită lunară de unde va fotografia diferite regiuni ale suprafeței Lunii, unde ar putea aseleniza viitorii cosmonauți.

CAPE KENNEDY. Pe poligonul de la Cape Ken- ““ nedy a fost lansat miercuri, cu ajutorul unei rachete purtătoare de tip „Atlas-Agena", un satelit' in

m WASHINGTON. Pe poligonul din Nevada a fost efectuată miercuri o nouă experiență nucleară subterană. Este a 26-a experiență nucleară subterană efectuată de S.U.A. de la începutul anului în curs.

BH NEW YORK. La Detroit, (statul Michigan), și la . Grenada (statul Mississippi) au avuț-lo.g noi-incidente rasiale. Politia a intervenit făcînd. uz de gre- . nade cu gaze lacrimogene. Au fost operate numeroase arestări. ,

Pufernice furtuni de zâ 
temerari căjârâtori til Mont 

salvați cu ajutorul elicopterului

Eg BAGDAD. Membrii noului cabinet, irakian, format. “ de generalul Al Sayed Tăleb,; au depus miercuri ’jurămintul în fala președintelui Abdel Rahman Aref. . Luînd, cuvîntul. cu acest prilej, președintele Aref a chemat pe.membrii noului cabinet șă-și consacre activitatea, înlăturării obstacolelor ce stau în calea progresului tării. ,.
PEKIN. Agenția China Nouă, informează că la “ Pekin a sosit o delegație, a Comisiei naționale de cercetări științifice, și tehnice din R. D..Vietnam, condusă de Le Khac, vicepreședinte al > comisiei. în cursul vizitei va fi. serpnât planul de colaborare științifică pe anii 1966—1967 între Academia de Științe a R. P. Chineze și Academia de științe a R. D. Vietnam.

HS ROMA. Sub auspiciile Asociației italiene pentru “ relații culturale cu România a fost tipărit primul număr al revistei „Italia — România". Bogat ilustrată cu imagini din industria, agricultura și cultura României socialiste, revista cuprinde un vast material documentar care oglindește avîntul economic al tării noastre și profundele transformări petrecute în România în toate domeniile de activitate.

HM BUDAPESTA. La 10 august, Janos Peter, minis- “ Irul afacerilor externe al R. P. Ungare, l-a primit pe Per Haekkerup, ministrul afacerilor externe danez, care Jace o vizită oficială la Budapesta. în a- ceeăși zi, la Ministerul Afacerilor Externe au început tratativele .oficiale ungaro-daneze.
n RIO DE JANEIRO. Agenția TASS anunță că la ■ Rio de.Janeiro a fost semnat un protocol privind livrarea de către Uniunea Sovietică Braziliei, în perioada anilor 1966—1969, a unor mașini și instalații în valoare de circa 100 milioane de dolari, în condițiile creditului comercial.

■j BERLIN. La Tribunalul Suprem al R.D.G. a luat sfîrșit miercuri procesul intentat agentiJor serviciilor de spionaj american și vest-german G. Lau- dahn, H. Juergen Hanke și Werner Baecker, care sînt acuzați de spionaj, incitare ,1a trecerea ilegală.a frontierei în Germania occidentală și acțiuni împotriva securității de stat a R. D. Germane. Primul acuzat a fost condamnat Ia închisoare pe viată, iar ceilalți doi la închisoare pe 10 și respectiv 6 ani.
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