
SECRETELE» UNEI
UMANI*

ASCENSIUNI RAPIDE

CEASUL MONDIAL
AL CLIMEI»

De la trimisul nostru Ștefan ZIDĂRIȚĂ

contem
porane

Tlberiu UTAN

oficiale pe în Dane- Consiliului
Cîmpeanu și Nico-Programul celei de-a vizitei

în limba 
iniția, a 

aceeași noțiune

de a- 
cu mult îna- 

ceasurile de la 
încremenesc

Ctitorii

de cetăți, 
orașe, mi

ci datornici 
față de po-

PROLETAR

nte
A

Anul XXXVI Nr. 7075
BS

Joi 18 august 1966 6 PAGINI-30 BANI

9 TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE

H Actualitatea științifica 
internațională

DANEMARCA
A PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
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COPENHAGA 17 (Agerpres). — De la trimișii speciali Ion Cîrje, Alexandru lae Puicea : zi a o întreprinde președintele al
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' ...Aluminiu, petrol, cărbune.
Trei centre muncitorești, trei 

bbiective industriale reprezenta
tive, create în anii construcției 
socialiste : Slatina — Țicleni — 
Motru. Unul pe malurile Oltului, 
altul între Jiu și Gilotru, iar al 
treilea pe Valea Motrului, spre 
izvoare. Itinerarul dezvăluie nou
tăți. Să luăm un contact direct, 
la sursă, cu oamenii și faptele 
lor în aceste zile premergătoare 
marii aniversări a eliberării țării.

Așadar, iată-ne la...SLATINA
Uzina de aluminiu. Ne lă

săm ceasurile la poartă. Așa 
este regula. Deși uzina 
luminiu a luat-o 
intea timpului, 
mină... încremenesc în timpul 
magnetic din marile hale de elec
troliză.

In halele acestea, lungi de o 
jumătate de kilometru fiecare, o 
altă întîmplqre. însoțitorul nos
tru, un tînăr inginer tehnolog, 
întreabă dacă avem o monedă de

Slatina; Se montează silozul de alumină al halei 3 electrolizăFoto : R. Costin

PRODUCȚIA PIESELOR
Ing. Vasile ALEXANDRESCU 

adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini

SCHIMB

i 
I

r. Datorită legilor uzurii, functionarea continuă și în condiții optime, a mașinilor, utilajelor și a instalații- lor de orice fel nu depinde numai de nivelul tehnic al concepției, de calitatea execuției și corectitudinea întreținerii și a exploațării lor, ci și de existența — la timp și în sortimente și cantități satisfăcătoare — a pieselor de schimb. De 
aceea, rezolvarea ansamblului de 
probleme legate de execuția pie
selor de schimb solicitate de eco
nomia națională constituie una din 
sarcinile cele mai importante care 
stau în fața constructorilor de ma
șini în anii cincinalului.Deși în esență aceeași, față de anii precedenți problema pieselor de schimb prezintă în actualul cincinal cîteva particularități. Volu-

Produse
petroliere

PLOIEȘTI (coresp. „Scînfeii"). 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, ne informează Direc
ția generală a prelucrării țițeiului 
din Ministerul Petrolului, colecti
vele rafinăriilor din țară au fa
bricat peste plan 40 544 tone 
benzină superioară, 6 374 tone 
hidrocarburi aromatice, 2 568 
tone cocs de petrol și alte pro
duse în valoare de aproape 19 
milioane lei. în cele 7 luni ale 
acestui an valorificarea superioa
ră a țițeiului a crescut cu 0,75 !a 
sută fată de plan.

Prin ma: buna gospodărire a 
fondurilor bănești și materiale, 
colectivele din cadrul Direcției 
generale a prelucrării țițeiului au 
reușit să obțină economii supli
mentare la prețul de cost de 
circa 27 milioane lei. Cele mai 
mari realizări le-au înregistrat 
colectivele de muncitori, ingineri 

de la rafinăriile 
și Gheorghe

și tehn'cieni 
Brazi, Ploiești 
Gheorghiu-Dej.

I

mul, varietatea și 
pieselor de schimb 
nomie sînt mult mai 
pînă acum, proporționale cu sporirea și diversificarea producției industriei construcțiilor de mașini, cu dezvoltarea substanțială a parcului de mijloace tehnice al economiei, cu evoluția nivelului tehnic al a- cestora. Potrivit studiilor întreprinse, în 1970 producția de piese de schimb va fi de circa două ori mai mare decît realizările, la acest capitol, din 1965. Creșteri deosebit de mari sînt prevăzute la piese de schimb pentru utilaje chimice, de prelucrare a lemnului, mașini a- gricole, autovehicule și altele. A- proximativ jumătate din totalul necesarului de pieșe de schimb al e- conomiei va fi asigurat de unitățile ministerului nostru.Conducerea partidului a subliniat însemnătatea deosebită a producției și aprovizionării întreprinderilor cu piesele de schimb necesare și a criticat lipsurile existente în acest domeniu. După cum s-a subliniat la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini, în fața ministerului au fost puse sarcini mult sporite atît din punct de vedere calitativ cît și cantitativ, după o perioadă în care obligațiile privind livrarea pieselor de schimb n-au fost onorate la nivelul cerințelor. De pildă, deși. în ansamblu, în 1965 planul valoric al producției de piese de schimb a fost realizat, la unele grupe importante de produse rezultatele obținute s-au situat sub nivelul prevederilor : la piese de schimb pentru tractoare cu 2,7 la sută, la cele pentru aparate de radio și televizoare cu 20 la sută, la cele pentru utilajele de construcții și rutiere cu 60 la sută.în acest an, deși în ansamblu planul valoric al producției pieselor de schimb pe primele 7 luni a fost îndeplinit în condiții mai bune decît în 1965, există totuși unele rămîneri în urmă. De pildă, din sarcina planificată pentru primul semestru s-a realizat doar 70 la sută la piesele de schimb pentru utilajele de construcții și cele rutiere (principalul furnizor fiind uzina „Progresul“-Brăila). La 31 iulie a.c., uzine ca „Scmănătoarea“-București, Uzina mecanică-Plopeni, „Electro- precizia“-Săcele și altele erau în restanță la anumite repere.

complexitatea 
cerute de eco- 

mari decît

Deficientele de genul celor amintite s-au datorat în principal faptului că dezvoltarea capacităților de producție ale unor uzine s-a făcut fără a se tine seama în întregime de sarcinile privind producția pieselor de schimb ; de asemenea la aceste deficiente a mai contribuit și practica unor uzine de a acorda prioritate executării acelor produse care, fată de piesele de schimb, în actualul sistem de calcul înlesnesc obținerea unor in-

25 de bani. Cu plăcere ! Bag mina 
în buzunar, scot mărunțișul și ti 
întind uimit... o „salbă" : mone
dele se țin una de alta.

Este liniște, o liniște aproape 
ireală pentru o uzină. Și, deo
dată, un agregat imitînd lovitu
rile ciocanului pneumatic de a- 
bataj, apoi un altul și încă unul 
încep un concert asurzitor.

— Au intrat în acțiune electro- 
metalurgiștii — spune maistrul 
de schimb Ionel Dumitrescu. Aici 
singurele utilaje mișcătoare sînt 
aceste poduri rulante. Cu ele se 
face alimentarea cuvelor cu alu
mină și se schimbă electrozii...

Mulți oameni tineri. Ca și uzi
na .în care lucrează. Dar acești 
muncitori bine pregătiți profesio
nal fac adevărate minuni. Nici 
nu se împlinise un an de la in
trarea în funcțiune și uzina lu
cra la parametrii tehnici proiec
tați. Dovada competenței lor în 
meserie 1

Colectivele celor două hale de 
electroliză — principalele secții 
de producție ale uzinei — sînt în 
întrecere permanentă. Fruntașe 
se mențin brigăzile conduse de 
Constantin Popa și Ion Costache, 
doi oameni care au devenit de 
mult cunoscuți. Cu deosebire pri
mul. Brigada lui Constantin Popa 
realizează aproape întreaga pro
ducție de aluminiu la un nivel 
calitativ superior.

Colectivul Slatinei urmărește 
statornic un țel care-i va face 
onoare. Și-a luat angajamentul 
să îndeplinească planul anual cu 
cel puțin 15 zile mai devreme și 
să livreze peste prevederi 2 550 
tone aluminiu turnat. Oamenii își 
îndeplinesc în fiecare lună anga
jamentele. Pînă în iulie s-a re
alizat peste plan o producție în 
valoare de aproape 7 milioane.

— La 23 August, acum un an, 
uzina avea mimai două luni de 
producție — spune tînărul ingi
ner chimist Ion Bălu. Practic nu 
am avut prea multe de raportat 
cu prilejul sărbătorii de anul 
trecut. Anul acesta, lucrurile se 
schimbă... Toate angajamentele 
sînt îndeplinite.

u darnici făcători de 
bine se socoteau cti
torii de odinioară, în
temeietori 
tîrguri, 

năstiri întărite, < 
față de țară și 
por ; de aceea poporul român 
le aduce și le va aduce întot
deauna cinstire. în dureros de 
scurtele vremuri pașnice și liniș
tite, ei îndrumau setea de împli
nire și de înălțare a țării, dînd 
curs clocotitoarei iscusințe a pie
trarilor, zugravilor, fierarilor și a 
celorlalți meșteri desăvîrșiți pen
tru timpul de atunci. înflăcăra- 
tul lor patriotism, gîtuit de co
tropitori nu o dată, a lăsat urme 
și fapte cu care ne mîndrim, cîi 
îngăduie modestia fot de la ei 
moștenită. Cinstim și vom cinsti 
întotdeauna marile ctitorii și pe 
ctitorii lor, știind că nu trufia, ci 
dragostea de țară i-a pus în 
fruntea zidirilor înălțate. Sînt cu-

treia care marca de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a început la întreprinderea de a- paratc frigorifice „Danmax" din Holte, oraș din apropierea Copen- hagăi. Oaspeții români au fost salutați cu cordialitate de direc- torul-proprietar, Max Petersen, și de alți conducători ai întreprinderii. Vizitînd principalele sectoare de producție, oaspeții români au primit ample explicații privind înzestrarea tehnică a întreprinderii, folosirea rațională a spațiului de producție și a utilajelor moderne, în mare parte automatizate, calitatea frigiderelor.Apreciind primirea cordială de ‘ care s-au bucurat oaspeții români, Ion Gheorghe Maurer a relevat caracterul ordonat si tehnicitatea înaltă a întreprinderii „Danmax", preocuparea pentru realizarea u- nor produse de calitate, la un preț de cost cît mai redus, și a urat gazdelor succes în activitatea lor.Părăsind orașul Holte, oaspeții români s-au îndreptat spre fermele de stat experimentale Favr- holm-Trollesminde, situate în regiunea nordică a insulei Seelanda.

Ferma Favrholm este considerată cea mai veche stațiune zootehnică daneză, existența ei fiind menționată încă din anul 1366, iar ferma Trollesminde funcționează de aproape 130 de ani. Inspectorul Niels Stentoft a prezentat persoanelor oficiale române activitatea celor două stațiuni, specializate în cercetări zootehnice.Oaspeții români s-au interesat îndeaproape de programul și eficienta activității experimentale desfășurată aici, de influența a- cestor „laboratoare" asupra dezvoltării agriculturii daneze.In timpul vizitelor, oamenii de stat români au fost însoțiți de Hans Moeller, ambasador, șeful protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, J. Henrik baron de Zytphen-Adeler, ambasadorul Danemarcei la București, de alte persoane oficiale daneze, precum și de ambasadorul României la Copenhaga, Petru Mânu. La fermele experimentale Favrholm și Trollesminde au fost însoțiți și de ministrul agriculturii, Christian Thomsen, care a oferit apoi, în cinstea oaspeților români, la restaurantul „Store Kro", de lîngă Palatul Fredensborg, un dejun, ce s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Seara, ministrul danez al culturii.: Hans Soelvhoej, a oferit în cinstea oaspeților români un dineu la Parcul Tivoli din Copenhaga

vinfe pe care veacurile își așea
ză colbul, cuvinte bătrînicioase, 
ocolite de graiul viu, și sînt cu
vinte cărora istoria le adaugă 
necontenit strălucire și conjinut, 
ca aceluia de ctitorie.

A ctitori înseamnă 
noastră a întemeia, a 
funda, dar în 
este cuprins și înțelesul de a fi 
stăpîn, a dispune de mijloacele 
materiale trebuitoare.

De aproape un sfert de veac 
pămînful nostru cunoaște și re
cunoaște un singur ctitor, stăpîn 
și el la rîndul său pe tot ce îi 
cuprind hotarele : poporul ro
mân. Cu singurul adaos că cti
torul este și zidarul.

încerc să îmi imaginez cum 
vor fi sărbătorite peste un veac 
construcțiile acestui mare ctitor : 
Argeșul, Bicazul, Porțile de Fier, 
Ludușul, orașele noi și cele ra
dical înnoite...

Toate acestea mi-au venit în 
gînd în urmă cu cîteva zile la 
Bolorca unde, printre mii și mii 
de oameni ai muncii din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară 
veniți să-i înfîmpine pe conducă
torii de partid și de sfat, am 
distins un grup de bărbați pur- 
tînd salopeta și boneta brigadie
rilor din 1947. „Ctitoria" lor de 
atunci a fost magistrala de gaz 
metan Agnita-Botorca și iată că 
după mai bine de un deceniu 
și jumătate, țara, conducătorii 
ei își amintesc de această în
făptuire, dîndu-i toată cinstirea. 
Nemaivăzut de frumoasa ctitorie 
a Românie’ contemporane a în
ceput modest, în condiții econo
mice vitrege ; ea a fost începută 
de poporul nostru cu mult cum
păt, dar și cu multă dîrzenie. 
Continuată a fost mai ales cu a-

în timpul vizitei Ia întreprinderea de aparate frigorifice „Danmax" %

LAC DE ACUMULARE

AGRO-PISCICOL
(coresp. 
Pe va
le Hă-

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a IlI-a)

Intrăm în depresiunea din
tre Jiu și Gilotru. Pe coli
nele care apropie orizontul, zeci 
de sonde anunță de departe sche-

(Continuare în pag. a IV-a)

SANATATEA

dezvoltării

aceste constituit

TICLENI
»

SUCEAVA 
„Scînfeii"). — 
lea Bașeului, 
neșfi, au începui lucră
rile pentru crearea 
unui lac de acumulare 
pe o suprafață de 332 
ha, cu un volum de 
5,4 milioane mc de 
apă; Se ridică un dig 
de pămînf în lungime 
de 1 100 m, cu o lăți
me la bază de 32 m., 
care va fi consolidat 
cu dale din beton ar
mat spre a-l feri de 
eroziunea apelor. A- 
cesf lac, pe lîngă fap-

ful că va da anual o 
producție de peste 30 
vagoane pește, va 
contribui la regulariza
rea cursului Bașeului, 
ferind de inundații 
peste 5 000 ha teren, 
și va da posibilitatea 
unităților agricole so
cialiste situate în aval 
de baraj să irige cul
turile de pe circa 
2 500 ha. Lacul va 
constitui, de asemenea, 
un minunat loc de a- 
gremenf atît pentru 
localnici, cît,și pentru 
turiști. în acest scop,

pe malul lacului se va 
amenaja o plaje și o 
cabană furisfică. Pînă 
acum au și fost execu
tate peste 20 000 mc 
terasamente, iar con
strucțiile din cadrul 
grupului social se află 
într-un stadiu înain
tat. Deși execujia a- 
cestui obiectiv a în
ceput destul de fîrziu, 
colectivul șantierului 
s-a angajat ca la 1 oc
tombrie să înceapă a- 
cumularea apei, iar la 
1 noiembrie să termi
ne lucrările.

in statistici
o

SI
9reprezintă

Noi blocuri în cartierul Balta Albă din Capitală(Foto : M. Cioc)

nas

în afara lor
Sanatatea 1 Ce poate fi mai grăitor despre condițiile în care trăiesc oamenii muncii 1 Ar fi de a- juns să înfățișăm la început un singur fapt : pentru ocrotirea sănătății populației, prevederi și asigurări sociale, sumele alocate în 1966 reprezintă peste 11 la sută din buget, de aproape 6 ori mai mult ca în 1950. In lumina acestei cifre se înțelege mai ușor cum a fost cu putință ca România, cunoscută înainte ca o țară cu serioase rămîneri în urmă pe tărîm medico-sanitar, să se plaseze astăzi, în ceea ce privește unii indicatori ai stării de sănătate, printre țările fruntașe în lume. In legătură cu realizările din ultimii ani în acest domeniu, tovarășul doctor Pompilîu Sgîndăr, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, ne-a spus următoarele :
— Statisticile nu pot cuprinde în totalitate succesele obținute în a- cest domeniu. A fost nevoie de’ un efort îndelungat și organizat din partea statului nostru pe tărîm sanitar ca să se a- jungă la situația actuală. Profilaxia, asistența medicală larg accesibilă și calificată, gratuitatea ei, antrenarea populației la apărarea propriei sale

sănătăți, toate măsuri au principalele jaloane în orientarea bazei materiale și a acțiunilor de îmbunătățire a stării sănătății populației.Baza materială a ocrotirii sănătății s-a dezvoltat neîntrerupt. Numărul circumscripțiilor sanitare a crescut de la 1 200 în 1938 la 3 943 în

1966, ceea cein medie o circumscripție sanitară la 4 826 locuitori. Construcția de noi dispensare de circumscripție, dotarea cu aparatură și instrumentar corespunzător, înființarea unor cabinete stomatologice moderne au permis circumscripției sanitare să cuprindă întreaga problematică a stării de sănătate, să cunoască și să influențeze factorii de morbiditate ai populației. Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate este ilustrată, de a- semenea, prin construcții de noi policlinici (47 unități în ultimii ani), bine dotate și'încadrate, putînd acorda asistență medicală la zeci de mii de oameni. Așa sînt policlinicile „23 August" și ,,Tudor Vladimirescu" din Capitală, cele din Buzău, Cîmpulung Muscel, Pașcani, Giurgiu etc.
— Ce ne •puteți spune 

despre dezvoltarea uni
tăților spitalicești ?

— Numărul paturilor de spital a crescut de la 30 810 în 1938 (indice :l, 98 la mia de locuitori) la 114 330 în 1965 (indice 6,01 la mia de locuitori). La început această creștere s-a realizat prin u- tilizarea spatiilor existente și amenajarea unor localuri mai vechi. In ultimii ani însă a început construcția unor spitale noi, moderne, ca cele din orașele Gheorghe Gheorghiu- Dej, Medgidia, Baia Mare, Hunedoara, Constanța, Suceava etc. A- ceste puternice centre ale sănătății sînt deservite de personal medico-sanitar cu înaltă calificare și dotate cu aparatură modernă, indigenă și din import. De altfel, numai din producția internă în anul 1965 au fost date în folosință 250 unituri dentare, 100'aparate Ront- gen dentare, 59 aparatem. r.f., electrocardiografe, microscoape, instala-

ții de sterilizare și altele.Pentru îmbunătățirea calității asistentei spitalicești s-au creat în spitale servicii speciale de chirurgie toracică, de chirurgie cardiovasculară, de chirurgie plastică și reparatoare, servicii de explorări funcționale, iar în policlinici servicii speciale de cardiologie, reumatologie, gastroenterologie, oncologie, bal- neo-fizioterapie, cultură fizică medicală etc.
. ■— Care sînt realizări

le în privința asisten
ței medicale de ur
gență ?— O ^preocupare importantă a constituit-o asigurarea unei asistente de urgentă prompte, accesibile și calificate, în acest scop s-au creat

Interviu realizai de
D. MIMCULESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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insistente au rămas Singurul unei bu-

la cea NOILOR

CARTIERE

corespondentul voluntar

dar uită să măture în bu->

u-înși de s-au în-

Convoi de plute 

pe „marea" 

la Bicaz...

PĂLTINIȘ
3

STRĂZILEmai înaltăaltitudineDe la Curmătura, unde se află o frumoasă și modernă cabană construită în ultimii ani, mașina se angajează pe un drum spectaculos, în serpentine. înaintăm printr-o splendidă pădure de fag și brad, tăiată de numeroase pîraie cu apă cristalină și rece. Printre vîrfurile brazilor zărim silueta unui releu al televiziunii. Aproape în același timp își fac apariția cîteva vile cochete ascunse în mijlocul unei vegetații luxuriante. Sînt primele vile din cadrul stațiunii Păltiniș, din munții Gibinului, unica stațiune din țara noastră situată la o altitudine de peste 1 450 m, Păltinișul numără în total mai bine de 40 clădiri.

au ridigradul stațiune, a fost și masa

CUM RĂSPUNDE ALIMENTAȚIA PUBLICĂ

De mai multă vreme, la adresa alimentației publice din Hunedoara se formulează critici aspre. Numeroase scrisori și sesizări arată că acest important sector al deservirii a rămas în urma cerințelor, dezvoltarea și modernizarea lui făcîn- du-se anevoie.Am căutat explicațiile acestei stări de lucruri. „Principala cauză a situației grele în care ne aflăm — ne-a spus directorul T.A.P.L. Hunedoara, Pompiliu Trifan — constă în „strangula- rețelei. Deși la noi

s-a construit enorm, iar populația a crescut mult, localurile destinate alimentației publice au rămas aproape aceleași. în mare parte activitatea noastră se desfășoară în localuri vechi care, cu toate modernizările, sînt necorespunzătoare".Afirmațiile directorului sînt cît se poate de adevărate. Din cauza neglijării rețelei de alimentație publică, în orașul Hunedoara au apărut și s-au înmulțit unitățile improvizate, cu ajutorul cărora se realizează, în momentul de față, peste 40 la

sută din volumul de desfacere al T.A.P.L. Consecințele acestui gen de alimentație „la tarabă" sînt dintre cele mai neplăcute: aspectul cartierelor suferă, iar cerințele cele mai elementare ale igienei și deservirii sînt în unele cazuri pur și simplu ignorate. Această „activitate", rentabilă din punct de vedere financiar, este acceptată, din păcate, de forurile comerciale, sfatul popular și alte organe locale responsabile.Există în oraș o sumă de vechi localuri, dar, în afara restaurantului

SĂNĂTATEA
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în statistici 
și în afara lor

servicii de terapie intensivă nitățile spitalicești de adulți copii, s-au organizat și t . mulțit numărul stațiilor de salvare și AVIASAN. A crescut parcul mijloacelor • de transport, care cuprinde în prezent 1 887 autosanitare, precum și 111 avioane și 4 nave sanitare, dotate cu aparatură, utilajul necesar, personal de specialitate. Tot pe linia asigurării unei asistențe de urgență eficientă au fost înființate 32 stații de recoltare și conservare a sîn- gelui, unele funcționînd în unităti special construite, cum sînt cete din Suceava, Cluj, Oradea etc.

milioane analize de laborator, peste 5,2 milioane examene radiofotogra- fice, circa 10 milioane radioscopii și radiografii. De asemenea, anual se efectuează în țara noastră, în medie, 15 milioane vaccinări și re- vaccinări, cale eficientă de imunizare activă a populației.Ca urmare a acestei îmbunătățiri a stării generale de sănătate, durata medie de viață a_ crescut de la 42 de ani, cît era în 1932, la peste 68 ani în 1965.
— Ce noi măsuri se prevăd 

pentru perioada cincinalului ?

— Zeci de mii de oameni ai 
muncii merg astăzi la odihnă și la tratament în stațiunile 
balneare. Ce ne puteți spune 
despre sectorul de balneolo
gie ?— Dezvoltarea asistenței balneoclimaterice a constituit un sprijin prețios în activitatea de ocrotire a sănătății. în trecut acest sector era greu accesibil pentru majoritatea bolnavilor. De exemplu, în 1938, beneficiau de tratament balnear doar 3 000 de salariați. I- prezent, grație unei dezvoltări pide a stațiunilor, peste 720 000 meni ai muncii, de membri ai miliilor lor, își îngrijesc anual nătatea în sanatorii balneo-clima- terice sau de odihnă, în tabere și colonii de copii, la munte sau la mare.

în ra- oa- fa- să-
— Ce ne puteți spune despre 

formarea și pregătirea cadre
lor medicale ?— O dată cu preocuparea pentru asigurarea bazei materiale, regimul nostru a acordat o importanță deosebită formării și promovării cadrelor medico-sanitare. în țara noastră există în prezent cinci institute medico-farmaceutice care asigură formarea la un înalt nivel a medicilor și farmaciștilor, precum și 20 de școli tehnice-sanitare pentru pregătirea personalului mediu. Numărul medicilor a crescut considerabil față de trecut, ajungînd în 1965 la 27 900, iar al cadrelor medii sanitare și auxiliare la 77 820.în aceste condiții s-a putut desfășura un volum de muncă în continuă creștere, care în 1965 se concretizează în peste 109 milioane consultații și tratamente, peste 31

—' Planul de dezvoltare social- ctilturală pe perioada 1966—1970, întocmit pe baza directivelor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, prevede construcția a noi și importante obiective sanitare, acțiuni și măsuri complexe pentru continua modernizare a activității de ocrotire a sănătății. Se vor pune în funcțiune 7 400 paturi de spital, în construcții cu capacități de 500—1 000 paturi cuplate cu policlinici, și va începe un front de lucru pentru alte 10 900 paturi. Se va construi un mare număr de policlinici, centre stomatologice, stații de salvare, dispensare urbane și rurale etc.Față de schimbările radicale în structura morbidității, pentru perioada cincinalului obiectivele o- crotirii sănătății sînt: îngrădirea în continuare a bolilor transmisibile și cu extindere în masă și aducerea cît mai multora dintre ele în fază de lichidare sau în stadiul în care să nu mai constituie probleme de sănătate publică ; scăderea morbidității prin boli profesionale și cu incapacitate temporară de muncă ; prevenirea și combaterea bolilor cronice și degenerative, cu accent pe bolile cardio-vasculare, cancer, reumatism, bolile neuropsihice și de nutriție ; îmbunătățirea principalilor indici demografici, cu accent pe scăderea în continuare a mortalității infantile și pe creșterea natalității ; asigurarea unei dezvoltări fizice și psihice armonioase a copiilor și tinerilor. Pentru atingerea acestor obiective, un rol important revine cercetării științifice medicale, care va aborda un cerc tot mai larg de teme Importante din biologia fundamentală, genetică, imunologie, transplantarea de țesuturi și organe, microbiologic, virusologie, parazitologie, epidemiologie etc.

berăriei „Corvinul", nici unul nu oferă consumatorilor o ambiațiță cît de cît familiară. Chiar directorul T.A.P.L., care ne-a însoțit într-un cuprinzător raid prin oraș, a fost pus — pentru a cîta oară ? — în fața unei situații deloc onorabile. Crama, bufetele expres „Ardealul", „Gara" — ca să enumerăm doar cîteva — fac dovada incontestabilă a lipsei de spirit gospodăresc, a încălcării de către personalul de • deservire a normelor de comportament.La Hunedoara se solicită continuu construirea de spații moderne, dar se constată cu ușurință că nici măcar cele recent date în funcțiune nu sînt ferite de vicisitudinile slabei organizări și, deserviri. După numai eîte- va luni de folosință, res- . taurantul lacto-barurile din complexe comerciale un aspect învechit, bătrînit. Fapt care monstrează că nu în mul rînd pereții localului tonul civilizat, ci responsabilul împreună cu toți oamenii din subordine.Dar lucrul pare greu de înțeles de către cei în cauză. Punînd o întrebare în acest sens, am fost frapați de replica înțepată a responsabilului V. Șuruceanu de la restaurantul „Metalul" : „Consumatorii sînt de vină — afirmă el. Nu au grijă de local". Enun- țînd aceste „principii", responsabilul, ca și ospătarii își permit să încalce regulile elementare ale unui comerț civilizat : fețele de masă sînt murdare, localul în delăsare, serviciul, neglijent. Aprecierile disprețuitoare la adresa consumatorilor a- rată o dată mai mult că la T.A.P.L. Hunedoara sînt foarte multe de făcut nu numai în domeniul educației, dar cu deosebire în înțelegerea noțiunilor celor mai simple de comerț.Chiar aspecte pentru sînt frinele ce stau în calea mersului înainte al sectorului hunedorean de alimentație publică, pentru a explica de ce tendințele de modernizare sînt privite cu o rezervă excesivă. La Hunedoara nu se poate vorbi nici astăzi de o cît de măruntă preocupare pentru lărgirea sortimentelor de preparate culinare, pentru asigurarea „specialității" ori „vinului casei". „Hunedorenii — se spune — nu mănîncă la restaurant". Cum se explică atunci afluența de consumatori în localurile existente ? Este însă clar că, de vreme ce sortimentul preparatelor este redus, calitatea lor uneori îndoielnică, iar calificarea unor bucătari rămasă în urmă, nimeni nu poate reproșa consumatorilor că nu „înghit" tot ce le o- feră, fără exigență, T.A.P.L.Și încă ceva. Hunedoara, se știe bine, este un oraș cu zeci de mii de familii de salariați. înființarea unor bucătării de bloc, în diverse puncte ale orașului, ar fi fost mai mult decît salutară.

„Dunărea" și noile au -îm- de- pri- dau modern,

»>•

și numai aceste sînt suficiente a înțelege care

în ultimii ani stațiunea Păltiniș și-a schimbat mult înfățișarea. Prin grija sfatului popular regional, aici au fost efectuate importante lucrări, ha numeroase vile s-au executat refaceri, s-au modernizat grupurile sanitare, s-a înlocuit mobilierul, s-a introdus apă curentă în camere. ■Toate acestea cat și mai mult de confort în Blocul alimentarel modernizat, iar este mai consistentă, mai variată.Cei veniți la odihnă sau care, poposesc aici în drumeție găsesc aceleași condiții ca și în oricare altă stațiune de odihnă din țară, respirînd aerul curat și ozonat, plin de miresmele vegetației alpine, bucurîndu-se de o liniște deplină în mijlocul unui minunat peisaj natural. în apropierea stațiunii se găsesc numeroase locuri pitorești care pot fi vizitate : Cheile Ci- binului, punctul turistic Gîtul Berbecului, unde se află frumosul lac de acumulare al hidrocentralei Sadu 5, complexul turistic Șanta de pe Valea

Ștezii, piscurile Bătrîna și Cindrelul, ultimul avînd o altitudirte ’ de peste 2 000 m etc. Mai poate fi amintită și vasta împărăție a afinelor și zmeurei situată în preajmă.Din păcate, această frumoasă stațiune nu este valorificată decît într-o mică măsură. Deși dispune de condiții necesare, sezonul de odihnă durează aici doar patru luni pe an. în timp ce în perioada de vară, atît vilele cît și cabanele devin neîncăpătoare, în restul anului, cu excepția vacanței de iarnă a studenților, stațiunea rămîne în mod practic aproape părăsită. Considerăm că este necesar ca organele competente — șl în primul rînd sfatul popular regional — să analizeze problema permanentizării activității în stațiunea Păltiniș. Prin aceasta, numărul celor care vor veni aici să se odihnească se va putea ridica la peste 12 000 persoane pe an față de 6 000 în prezent.

Dar cererile ale cetățenilor nesoluționate. . spațiu destinat călării de bloc — în microraionul III — stă nefolosit pentru simplul motiv că bucătăria încă nu are... combustibil INoul director al T.A.P.L., tovarășul Pompiliu Trifan, privește stările de fapt cu mult simț autocritic. Ne-a împărtășit chiar unele intenții de a pune pe picioare lucrurile, de â da localurilor hu- nedorene o notă cu adevărat modernă, civilizată. Dar numai bunele intenții nu sînt suficiente. în cazul de față se impune un ajutor direct și efectiv din partea sfaturilor populare orășenesc și regional, cît și din partea Ministerului Comerțului Interior, astfel ca în cea mai scurtă vreme consumatorul să găsească și în acest oraș o alimentație publică bine organizată.
Laurențiu VISK1 
coresp. „Scînteii

N. MOCANU 
coresp. ;,Scînteii“

Tn stațiunea Păltiniș
Foto : Agerpres

Construcția masivă și permanentă de locuințe schimbă fața orașelor țării, lărgește și înfrumusețează peisajul citadin, sporește gradul de confort. Unii constructori au, însă, o mentalitate ciudată : ei se limitează la construcția, clădirilor și, adesea, părăsesc cu totul șantierul, fără a se fi achitat de obligația elementară de a da în folosință '— simultan cu locuințele — și drumurile de acces.Despre acest „nărav" foarte dăunător ne vorbesc în scrisorile lor, recent adresate redacției, mai mulți corespondenți voluntari.„în unele locuri, ca la Piatra Neamț, de pildă, 
conștiinciozitatea constructorului este evidentă. Stră
zile din preajma construcțiilor care se ridică în cen
trul orașului, relatează CONSTANTIN PREO- TU, au început să se a- 
menajeze o dată cu clă
dirile sau chiar înainte 
ca acestea să prindă 
contur. Aceeași atenție 
se dă extinderii spațiilor 
verzi".Gospodarii unora dintre orașe se comportă, însă, întocmai ca o gospodină care se îngrijește de curățenia camerelor, cătărie. Iată ce scrie în această privință PETRU PAS- CARIU din Iași: „In microraionul Tătărași,. șoffrji de pe camioanele care aprovizionează cu materiale șantie- 
rul trec adesea cu autovehiculele peste iarbă. Uneori, ca 
să scurteze calea, ei strică și bordurile trotuarelor... Pen
tru estetica generală a cartierului sînt necesare și spații 
verzi, alei, parcuri care pot fi împodobite cu statui. 
Nu se vede că asemenea „amănunte", deosebit de 
însemnate pentru locatari, ar intra cu adevărat în 
preocuparea proiectanților".Locatarii din noul complex de blocuri al Clujului au primit apartamentele, s-au instalat, dar căile de acces încă nu-s gata. Se pierde vreme, se improvizează drumuri de acces care abia după ce sînt gata clădirile încep să fie nivelate și pavate. „In felul acesta, remarcă economistul LIVIU. TOMAS, se irosesc utilaje, se risipesc materiale, bani".Așa se întîmplă și în cartierul 1 Mai, care se înalță în orașul Rîmniou Vîlcea. Terenul din jurul unor clădiri, cum sînt cele din preajma blocurilor nr. 2 și 6, seamănă ou prundul unei gîrle ; aici, unde s-ar putea foarte bine amenaja pentru copii un loc de joacă, au apărut mormane de moloz, gropi, lăzi de gunoi. „Cei de la I.G.O. parcă nu văd, nu aud. Altfel, 
n-ar rămîne nepăsători la insistențele deputatei Vic
toria Pistol, care a semnalat de multă vreme neplă
cerile locatarilor", apreciază corespondentul voluntar GH. ISPĂȘOIU.

„Faptul că constructorii nu s-au gîndit la cei care 
vor locui în noile blocuri ne cauzează și nouă mari 
inconveniente, semnalează S. KORMOSS, MIHAELA CIOBANU, MIRCEA RĂDULESCU și alți locatari din cartierul Balta Albă. „Cînd plouă, cu greu ne putem 
aventura printre clădiri, pînă la autobuz, spre a ne 
duce la lucru. Pe drumul desfundat se adună apa 
în băltoace. O dată ajunși acasă, nimeni nu mai riscă 
să reediteze o... probă cu obstacole".în cartierul Drumul Taberei, grămezile de moloz au înaintat pînă în față ferestrelor de la> parterul blocurilor OS 1 și OS 2. Toată strădania cetățenilor, a comitetelor de bloc, de a schimba lucrurile se irosește în gol. „De trotuare, pe la noi — nici vorbă. Străzi sînt 
doar cu numele", subliniază POMPEI POP și alți semnatari ai unor scrisori adresate redacției.Drept concluzie, se impune o întrebare: dacă un bloc se clădește în cîteva luni, de ce amenajarea căilor de acces, a parcurilor, a spațiilor verzi, la fel de necesare looatarilor unui nou cartier, să dureze alte luni în șir și chiar ani ? Este o anomalie a cărei curmare e necesară.
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în ultimul timp, s-au acumulat noi date despre pericolul pe care-I reprezintă fumatul pentru organismul nostru. în general, ele nu fac decît să confirme cercetări sau presupuneri mai vechi.Astfel, o anchetă efectuată în Franța de Institutul național de statistică și cercetări economice a arătat că mortalitatea cauzată de cancerul pulmonar în rîndul bărbaților are tendința de a cr.ește proporțional cu fumatul. De pildă, gradul cel mai ridicat de mortalitate prin cancer pulmonar în întreaga Franță s-a înregistrat în departamentul Rhinul Inferior (44,1 la 100 000 locuitori de sex masculin). Coincidență tulburătoare : acesta este departamentul cu consumul cel mai ridicat de tutun (1 480 g de tabac pe cap de locuitor). în schimb, în departamentul Mayenne, unde se fumează mai puțin de 920 g de tutun pe an, mortalitatea prin cancer pulmonar este cea mai scăzută din Franța.Alte studii au urmărit diferite efecte specifice ale tutunului sau ale componenților săi asupra organismului. Astfel, prof. A. Kersh- baum a arătat, pe baza unor experiențe efectuate asupra cîinilor, că nicotină duce la. creșterea colesterolului din sînge, putînd deci constitui una din cauzele importante ale infarctului miocardului. W. A. 1 Kerr, de la Universitatea din Toronto (Canada), a arătat că fumătorii au în urină cantități sporite de ortoaminofenoli, substanțe cancerigene ; aceasta ar explica frecvența mai mare a can- cerelor vezicale la fumători. Alte lucrări demonstrează — fapt cunoscut de altminteri încă de mulți ani — că țigaretele sînt mult mai periculoase decît țigara sau pipaNumărul mare de cercetări din ultimul timp reprezintă, fără îndoială, urmarea semnalului de a- larmă tras cu cîțiva ani în urmă în legăturăv^cu pericolul crescînd pe care-1 reprezintă fumatul. Un singur lucru lipsește din toată această desfășurare impresionantă de forțe științifice — un lucru foarte important, întrucît el atinge o bună parte din omenire. Este vorba desnre absenta unor studii detaliate în legătură cu acțiunea fumului de tutun asupra nefumătorilor.Datele cunoscute pînă în prezent sînt suficiente pentru a demon-

Dr. Leonid PETRESCU
cercetător principal, Institutul 

de igienă București

stra științific pericolul pe care-1 reprezintă fumătorii pentru nefumători. In odaia în care se fumează crește în proporții mari concentrația unor substanțe vătămătoare, ca bioxidul de carbon, oxidul de carbon, furfu- rolul, acroleina, substanțele gudro- noase, nicotină, piridina etc. Unele dintre aceste gaze reprezintă substanțe iritante, care pot provoca edeme ale mucoaselor sensibile, după cum a dovedit cercetarea acțiunii fumului asupra mucoasei

vește. Dar în clipa în care el provoacă neplăceri și turburări în jurul său, problema încetează să fie numai a lui.Cum se tuație ?Pe de o parte, se pot lua astfel de măsurinu ajungă la nefumători. în întreprinderi și instituții, se pot crea, prin inițiative locale, grupe, birouri, săli unde fumatul va fi interzis. E- vident, trebuie prevăzute și puncte în care fumatul este permis.

poate evita această si-
încît fumul de tutun să

pleoapei iepurelui. Așa se explică și usturimea ochilor, greutatea respirației, senzația de lăcrimare, tendința spre tuse a nefumătorilor care sînt siliți să respire fumul emanat de „Mărășeștile" sau chiar „Snagovul" vecinilor lor. Dar iri- tația mucoaselor respiratorii și o- culare nu este singura urmare a acestei conviețuiri din păcate încă pașnice. Oxidul de carbon emanat, ca și scăderea cantității de oxigen din aer, reprezintă cauzele principale ale unor intoxicații generale, dovedite prin dureri de cap, somnolență, uneori greață.Iată, așadar, un tablou foarte rezumativ al cîtorva din inconvenientele — termenul e prea slab — pe care ni le provoacă nouă, nefumătorilor, bunii noștri prieteni fumători.Este aceasta o stare normală ? 
Este logic să inhalăm fumul toxic 
și iritant al vecinilor noștri la șe
dințe, în săli sau la restaurant ? 
Să acceptăm, oare, resemnați, ca 
fumătorul din compartimentul tre
nului sau din biroul ori atelierul 
nostru de lucru să otrăvească ae
rul respirat ?Că fumătorul își face lui însuși rău prin fumul țigaretelor, îl pri-

în cadrul ședințelor și al altor întruniri, fumatul trebuie complet interzis prevăzîndu-se eventual pauze pentru fumători._ Mai mult încă decît în birouri și locuri de muncă, unde deobicei lucrurile se pot aranja prin bună înțelegere, este necesară o strictă atitudine de blam împotriva fumătorilor care-și exercită activitatea nefastă în locurile publice. Mă gîndesc la restaurante, în care sălile sînt scufundate în fumul greu al tutunului. Mă gîndesc la trenuri în care — în sfîrșit! — ar fi cazul să se respecte în mod cît mai Strict, cu penalizările de rigoare, indicația compartimentelor rezervate pentru fumători și nefumători.Cu un an în urmă, după primele articole în care ziarul „Scînteia" arăta pericolul fumatului, s-au primit nenumărate scrisori de la cititori, din care rezulta că acolo unde, în întreprinderi, s-au format „nuclee" de combatere a fumatului, s-au obținut rezultate : nu numai că s-a putut obține orespirabilă, dar chiar unii fumători s-au lăsat de fumat, convinșiatmosferă

în sfîrșit de răul pe care îl producea asupra propriei .lor sănătăți.Evident, toate aceste măsuri reprezintă o etapă în demonstrarea inutilității fumatului, în general. De altfel, foarte mulți fumători sînt gata convinși de acest lucru : în ciuda acestui fapt, le vine foarte greu să-și părăsească viciul. Dificultatea de a „te lăsă de fumat" este foarte explicabilă din punct de vedere științific. Organismul fumătorilor formează o adevărată obișnuință față de fumul de tutun. Deși acțiunea diferitelor toxice din produsele de ardere ale tutunului se exercită neîncetat, înrăutățind funcționarea plămînului și inimii, provocînd o intoxicație cronică cu oxid de carbon, în același timp organismul se „condiționează" la tutun. Cu alte cuvinte, obișnuința devine atît de puternică încît randamentul muncii, procesele de gîn- dire, rapiditatea de acțiune sînt diminuate în lipsa „otrăvii". Aceste fapte au fost demonstrate științific pe o serie de conducători auto,-cercetați de specialiști ai Organizației naționale de securitate rutieră din Franța. Aceștia au arătat că fumătorii cărora li se interzisese tutunul cu cîteva ore înainte de a trece la volan, aveau o atenție mai scăzută ca de obicei.Toate aceste date dovedesc că tutunul acționează oarecum ca un a- devărat stupefiant, în lipsa căruia omul „nu se mai simte normal". Este de fapt încă o dovadă în sprijinul afirmației că fumatul este nociv. Devine din ce în ce mai e- vident că eliminarea fumatului din lume ar atrage după sine numai beneficii de ordin moral și material.La aceasta, se poate pune întrebarea : cum ?De obicei, fumătorii sînt descurajați de fenomenele care apar în primele zile de dezintoxicare Stări de nervozitate, tuse, fenomene de irascibilitate însoțesc adeseori prima săptămînă de „nefumat". Tn a- ceastă primă săptămînă. uneori un timp ceva mai îndelungat, se poate întîmpla chiar ca randamentul muncii să scadă.Odată depășită această perioadă — de durată variabilă — fenomenele se ameliorează și fostul fumător începe să privească lumea... cu alți ochi.
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Complexul de industrializare a 

lemnului de la Brăila este unul dintre obiectivele industriale noi ale regiunii Galați. El cuprinde două secții care produc plăci din așchii de lemn, o fabrică de chibrituri de mare capacitate, două de mobilă, o secție de ambalaje, ateliere, secții anexe. Trei sferturi 
din ponderea producției globale a 
complexului o deține însă cea de 
plăci aglomerate. Se pune astfel ios* a*‘nși la numai 10—15 luni de în valoare o mare cantitate de masă lemnoasă, provenită din specii inferioare — salcie, plop — care mai înainte erau folosite ex
clusiv drept combustibil.

Eficiența acestui proces tehnolo
gic este evidentă. La un volum de 
masă lemnoasă de 1 000 lei se ob
ține o producție finită în valoare 
de 6 000 lei. Intr-un singur an, la o producție de circa 216 milioane lei, beneficiul se ridică la peste 44 milioane lei. Obținerea acestei eficiențe economice sporite se da- torește, în primul rînd, realizării 
parametrilor proiectați, care au

ia punerea în funcțiune a fiecărui obiectiv din cadrul combinatului. Iată, de altfel, cum s-au realizat principalii indicatori proiectați la cele două secții de plăci aglomerate din lemn :
Indicator Unitate de măsură Proiectat Realizat

Capacitatea de 
producție tone/an 67 000 68 000
Productivitatea muncii tone/salariat 88 92
Preț de cost lei/tonă 1 765 1 700
Rentabilitatea la sută 23 31După cum se vede, indicatorii de producție și financiari proiectați nu numai că au fost realizați, dar și depășiți. Rezultate pozitive s-au obținut și la fabricarea de chibrituri. Ce am întreprins noi concret în calitate de beneficiari 7 Din capul locului țin să precizez că nu am așteptat să primim fabrica „la cheie". încă din faza de proiectare, am luat parte activă la elaborarea temei, a documentației tehnice și la avizarea acesteia. Adică ne-am exercitat atribuțiile de mare răspundere pe care le are un beneficiar de investiții. La cererea noastră, proiec

tanții au operat o serie de retu- 
șări în proiect, prevăzîndu-se a- 
chiziționarea de utilaje noi, mo
derne, de mare productivitate. în loc de auto-stivuitoare s-a introdus, de exemplu, folosirea podurilor rulante și a unor transportoare. S-au îmbunătățit, de asemenea, anumite soluții privind transportul

munceșfe în perioada din- § O S S R
tre ,două adunări, cum în- ■ U|f(| |B H| li S B II 
deplineșfe sarcinile stabilit© | | W O 1 Ihh
de cooperatori. I A

Muncind astfel, consiliul " - 21 u-ie x
de conducere a reușit să 
cîștige încrederea celor 
1 600 de membri coopera
tori, să dezvolte interesul 
acestora față de rezolvarea 
problemelor ridicate de ac
tivitatea curentă și de pers
pectivă, să-i mobilizeze în 
vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de pro
ducție. Or, faptele arată că 
atunci cînd gîndirea colec
tivă acționează ferm, cînd 
fiecare începe să simtă răs
punderea nu numai pentru 
activitatea desfășurată de el 
însuși, ci și pentru cea a 
întregului colectiv, rezulta
tele sînt tot mai bune. Cifre
le înregistrate în acest an 
sî.rit convingăloare : 7,6 mi
lioane de lei venituri pe 
primul semestru ; 4 prașile 
executate pe cele 505 ha 
cu sfeclă de zahăr și 3 pra
știe manuale pe 1 580 ha 
cu porumb ; 100 tone de 
furaje sfrînse peste plan ; 
400 000 lei venituri de pe 
fiecare dintre cele 6 hec
tare de seră-solar tip „Și
mand" etc.

Ar fi greșit, totuși, să se 
fragă concluzia că, în a- 
plicarea principiului muncii 
colective consiliul de con
ducere al cooperativei a- 
gricole din Șimand ar fi fă
cut totul. Mai există mem
bri ai consiliului care, a- 
tunci cînd se adoptă ho- 
tărîri, nu-șl fac simțită pre
zența decît prin ridicarea 
mîinii sau prin aprobarea 
părerii președintelui. Bine
înțeles, această poziție 
poate contribui cîtuși 
puțin la îmbunătățirea ac
tivității organizatorice 
economice a cooperativei. 
Or, și la Șimand este loc 
pentru mai bine. De exem
plu, în ce privește perma
nentizarea brigăzilor, stabi
lirea precisă și diferențială 
a sarcinilor de producție pe 
echipe etc. în vederea a- 
plicării judicioase a retri
buției suplimentare, organi
zarea mai bună a 
culturilor și îngrășării 
lului ș.a.m.d. Se 
tîmplă, 
uneori, 
Corbaci, 
experiența cîșfigată 
succesele obținute în coo
perativă, 
recum singur 
rea diferitelor 
producție sau 
rea forțelor de 
ne unitatea, 
cauză apar neajunsuri, ex
plicabile de altfel, deoareT 
ce oricîf de capabil ar fi 
el nu poate soluționa bine 
și operativ toate treburile 
obștești, nu poate cuprinde, 
în mod corespunzător, acti
vitatea complexă a întregii 
cooperative agricole.

Comitetul de partid al 
cooperativei a sesizat, par
țial, aceste lacune. El nu a 
trecut încă, cu suficientă 
fermitate, la înlăturarea lor. 
Se impune ca pe viitor să ! 
se persevereze în aplica
rea principiului muncii co
lective în cadrul consiliului | 
de conducere, aceasta fi- . 
ind o condiție esențială 
pentru înfăptuirea cu suc- | 
ces a importantelor obiec- , 
five stabilite de 
dunarea generală 
ratorilor.

Dezvolfarea economico- 
organizaforică a oricărei co
operative agricole de pro
ducție este organic legată 
de activitatea consiliului de 
conducere. De felul cum a- 
cesf organ ales de coope
ratori luptă pentru respec
tarea prevederilor statutu
lui, aplicarea principiului 
muncii colective, îndeplini
rea punct cu punct a hotă- 
rîrilor adoptate în adunări
le generale depinde, în 
mare măsură, mersul înain
te al unității respective, 
bunăstarea membrilor ei.

Tn ultima vreme, coope
rativa din Șimand ți-a că
pătat un bun renume, si- 
tuîndu-se printre unitățile 
fruntașe din regiunea Cri- 
șana. Această unitate dis
pune de o avere obștească 
de peste 15 milioane de 
lei, obține recolte bogate 
an de an, are un sector zo
otehnic puternic, care nu
mără peste 6 500 de anima
le. Fără îndoială, succesele 
amintite au la bază un 
complex de factori : mun
ca harnică a țăranilor co
operatori, sprijinul puternic 
acordat de mecanizatorii 
din S.M.T. în executarea 
lucrărilor agricole, pricepe
rea cu care a'ti fost îmbi
nate interesele generale ale 
cooperativei cu cele per
sonale ale membrilor ei 
etc. In cadrul acestui com
plex de factori un loc deo
sebit de important îl are 
însă munca rodnică desfă
șurată de-a lungul anilor 
de către consiliul de 
ducere.

La Șimand, ședințele 
siliului de conducere, 
se țin cu regularitate, 
puțin de două ori pe
pun în dezbatere cele mai 
imaoriante probleme ce le 
ridică activitatea cureniă de 
producție și financiară a u- 
nității, dezvoltarea ei în 
perspectivă, munca membri
lor cooperatori dinfr-un 
sector sau altul, într-un cu- 
vînt, fot ceea ce condițio
nează viața cooperativei, 
mersul ei înainte, ridica
rea nivelului de frai al ță
ranilor cooperatori. Stabili
rea ordinei de zi se face 
cu mult discernămînt, pro
blemele puse în discuția 
membrilor consiliului sînt 
stabilite cu grijă. în pe
rioada iunie-iulie, de exem
plu, consiliul de conducere 
a analizat activitatea secto
rului zootehnic, modul cum 
se rezolvă diversele cereri 
ale membrilor cooperatori,

ACIIVITAI
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din pag. I)dici de productivitate și beneficii mai mari.în vederea satisfacerii tuturor cerințelor, Colegiul a stabilit măsuri concrete de dezvoltare a producției pieselor de schimb. Este imperios necesar ca pe viitor, în legătură cu folosirea fondurilor de investiții alocate, proiectantul general— Institutul de proiectări .pentru construcții de mașini — uzinele și organele de avizare din minister să vegheze cu exigență sporită ca prevederile privind producția pieselor de schimb să fie incluse fără excepții în studiile de dezvoltare, în calcule, în proiecte. Investițiile a- 
locate trebuie orientate în primul 
rînd și cu cea mai mare grijă spre 
valorificarea deplină a capacități
lor de producție (destinate pieselor de schimb) existente, elimi
nării locurilor înguste Ia diferite 
utilaje-cheie, dezvoltarea acelor 
sectoare primare și secții care pînă 
în prezent n-au putut face față ce
rințelor fabricației pieselor de 
schimb.

Potrivit studiului preliminar în
tocmit, este posibil ca, prin 
mai buna organizare, intensifi
carea exploatării capacităților dc 
producție existente și îmbunătă
țirea tehnologiei de fabricație a 
pieselor de schimb, o bună parte 
a sporului de producție prevăzut la 
acest capitol să fie realizată cu ac
tualele capacități de producție. Este de cea mai mare importanță ca paralelismele manifestate pînă acum în execuția pieselor de schimb să fie sistematic înlăturate, și anume, printr-o mai judicioasă coordona
re a acestei activități de către 
M.I.C.M. în consecință conducerea ministerului nostru analizează în prezent posibilitățile de a îmbunătăți cadrul organizatoric în care se desfășoară dirijarea realizării sarcinilor de plan la piese de schimb. Multe lucruri s-ar putea simplifica dacă proiectanții ar depune eforturi mai stăruitoare în 
vederea extinderii tipizării utila
jelor și, implicit, a pieselor de 
schimb, reducerii 
creșterii seriilor de fabricație.Fabricația pieselor de schimb este stimulată de o recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri, care trasează ministerelor sarcina de a elabora propuneri de îmbunătățire a regimului prețurilor cu ridicata ale pieselor de schimb. Reușita a- cestei importante acțiuni depinde în mare măsură de sugestiile specialiștilor din uzine, și din organele centrale, chemați să-și aducă întreaga contribuție la reglementarea grabnică a acestei chestiuni.îmbunătățirea organizării fabricației, în vederea livrării ritmice a tuturor pieselor de schimb, nu poate fi ruptă de preocuparea pentru 

asigurarea unei calități superioare a lor. Cu cît acestea vor fi de mai bună calitate, mai rezistente, cu atît se vor consuma mai puține, iar cererile vor fi mai mici. Uzinele trebuie să țină seama în permanență de faptul că bunul renume 
al utilajelor pe care Ie execută 
depinde în mare măsură de asigu
rarea ireproșabilă a pieselor de 
schimb necesare.Un alt aspect important îl constituie stabilitatea cererilor bene
ficiarilor. Suplimentările solicitate pe parcursul întregului an, ca și renunțările, provoacă uzinelor greutăți, le încurcă și le dereglează adesea procesul de producție. Este necesar ca toți beneficiarii noștri să țină seama de corelația ce trebuie să existe între cerere și posibilitățile de producție și să-și a- sigure stocuri care să poată acoperi cerințele în perioadele de vîrf. în această privință se cuvine să arătăm că nici uzinele noastre n-au făcut totul. Ele sînt chemate să întocmească cataloage ca

re să specifice la ce repere com
ponente sînt necesare piese de 
schimb și în ce cantități, așa în- cît beneficiarii să se poată orienta mai ușor și cu mai multă precizie atunci cînd își formulează cererile, în acest sens, trebuie continuată și extinsă inițiativa uzinei „Unio" din Satu Mare, ca și a altor uzine, care, ce-i drept, destul de timid, au întocmit asemenea cataloage. Nu poate fi omis, în fine, nici faptul că 
observațiile beneficiarilor privind 
comportarea în exploatare a diferi
telor piese componente ale mași
nilor, utilajelor și instalațiilor ne 
vor fi de un deosebit ajutor.Problema pieselor de schimb nu poate fi separată de preocuparea 
de a reduce continuu consumul de 
piese de schimb. Aceasta, deoarece în unele cazuri s-au înregistrat consumuri cu totul exagerate. 
Furnizorii și beneficiarii sînt che
mați să adopte în comun măsuri 
concrete care să ducă atît la ri
dicarea calității pieselor de schimb 
cît și la îmbunătățirea condițiilor 
de exploatare a utilajelor.Iată cîteva direcții principale în care trebuie să se îndrepte în viitor atenția tuturor acelora care răspund de asigurarea pieselor de schimb. îmbunătățirea, pe deplin posibilă, a asigurării pieselor de schimb necesare economiei va a- vea efecte economice favorabile a- supra activității întreprinderilor. Constructorii de mașini dispun de o experiență și de posibilități care le permit să-și aducă o contribuție sporită la realizarea acestei sarcini.

Esă permită obținerea unei eficiențe economice ridicate. Astfel, s-au modernizat, după o concepție proprie, liniile de formare și mașinile de preparat așchii la secția a doua PAL. S-au construit dispozitive automate de eliminare a plăcilor cu incluziuni metalice. Prin introducerea unui nou întăritor în rețeta de fabricație a liantului folosit la plăcile aglomerate din lemn, productivitatea muncii a 
crescut cu 3 la sută, obținîndu-se 
o eficiență suplimentară de 22 lei 
la tona de produs finit.Realizările obținute în prezent, superioare prevederilor din proiecte, constituie pentru noi un bun 
punct de plecare pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor cin
cinalului. în 1970, producția globală și marfă a complexului va fi cu 26 la sută mai mare ca în 1965, iar productivitatea muncii va crește cu 25 la sută. Sarcini mult sporite ne revin și în ceea ce privește producția destinată exportului șl mărirea beneficiilor. Sporul de pro
ducție se va realiza, așadar, pe 
seama creșterii productivității mun
cii, prin folosirea intensivă a capa
cităților de producție existente. Vreau să subliniez că întregul nostru colectiv este bine pregătit și este decis să acționeze cu și mai multă hotărîre în vederea organizării științifice a producției, modernizării utilajelor, a tehnologiei d9 fabricație. De pildă, vom extinde mecanizarea în sectoarele care necesită un volum mare de muncă. Acestea sînt, în principal, depozitele de materie primă, unde se manipulează zilnic circa 1 500 metri steri masă lemnoasă. De fapt, pentru creșterea productivității muncii în acest sector, în prezent; un colectiv de ingineri și tehnicieni experimentează un nou sistem de prindere a lemnului în legătură și de stivuire a lemnului cu ajutorul macaralelor.Totodată, în scopul obținerii sporului de producție planificat cu capacitățile existente, vom asimila 
cîteva utilaje noi, cu performanțe 
ridicate, folosind rațional fondurile destinate mecanizării și introducerii tehnicii noi. Printre altele, ne-am propus să asimilăm la un înalt nivel tehnic uscătoare cu fascicule de țevi, mașini de încleiat, silozuri pentru așchii și altele. Uti- lizînd mijloacele proprii și în colaborare cu Institutul de cercetări al economiei forestiere vom experimenta un liant cu priză mai rapidă pentru PAL, un hidrofugat îmbunătățit, diferite soluții de lipire la temperatură scăzută a cutiilor de chibrituri, noi materiale necesare producției de mobilă etc. A- vem posibilități reale de a ridica în continuare, nivelul calitativ al producției, al celorlalți indicatori tehnico-economici, de a îndeplini și depăși sarcinile ce ne revin în perioada noului cincinal.

con-

con- 
care 

cel 
lună/

cazurile de Indisciplină ale 
șefului de fermă Iosif Arenf 
și ale brigadierului loan 
Dihel, precum și alte pro
bleme curente, care trebu
iau neapărat rezolvate în 
perioada respectivă.

La aceste ședințe partici
pă, cu regularitate, toți 
membrii consiliului de con
ducere, iar atunci cînd se 
consideră necesar iau parte 
brigadierii și uiți membri 
cooperatori, care pot să a- 
ducă o contribuție substan
țială la dezbaterea temeini
că a problemelor puse în 
discuție, la stabilirea celor

I

Acest aspect îmbucurător 
este determinat, în princi
pal, de următorii doi fac
tori : pe de o parte, de gri
ja manifestată de consiliul 
de conducere ca rezolva
rea fiecărei probleme să fie 
rodul gîndirii colective ; pe 
de altă parte, de interesul 
manifestat de acest organ 
față de părerile ți propu
nerile exprimate atit de 
membrii consiliului, cîf ți 
de cooperatorii Invitați. 
Cu prilejul dezbaterii pla
nului de măsuri pri
vind campania agricolă de 
vară, consiliul de conduce-

I
I

nu 
deȘipneumatic, alimentarea cu energie electrică și termică, cu apă și altele. în timpul executării lucrărilor de construcții am stabilit o strînsă legătură cu proiectanții șl constructorul, înlăturînd. operativ deficiențele, anumite dereglări ale ritmului de lucru.O deosebită atenție am acordat 

asigurării și pregătirii din timp a 
cadrelor — ca o condiție hoțărî- toare pentru funcționarea -ireproșabilă a instalațiilor și realizarea într-un termen scurt a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți la noile obiective. Din vreme am angajat și școlarizat un număr suficient de muncitori. Nu ne-am oprit însă aici. Colectivul de specialiști ai combinatului, în scopul funcționării în condiții optime a instalațiilor, a întocmit indicații precise 
de exploatare a fiecărui utiiaj, de ungere și întreținere, care au fost difuzate muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Aceștia au luat efectiv parte la lucrările de montaj. Probele de mers în gol, precum și rodajele tehnologice au fost făcute exclusiv de către noi, ca beneficiari. Deși utilajele și instalațiile primite au reprezentat, ca performanțe, ultimul cuvînt al tehnicii, am întîmpinat totuși anumite greutăți la punerea în funcțiune, datorită unor imperfecțiuni ale unora dintre aceste mijloace tehnice. De aceea am elaborat la timp, cu mare atenție, observații precise la fiecare utilaj și instalație, determi- nîndu-i pe furnizori — din țară și de peste hotare — să remedieze operativ defecțiunile semnalate.O dată puse în funcțiune o- biectivele complexului, am trecut și la analiza temeinică a tehnolo
giilor. Insușindu-ne exploatarea utilajelor, confruntînd prevederile din proiecte cu realitatea, am operat perfecționări tehnologice care

mai eficiente măsuri de îm
bunătățire a activității de zi 
cu zi. Și încă un lucru : 
marea majoritate a celor 
convocați nu se mulțumesc 
doar cu prezența fizică, ci 
iau parte activă la dezba
teri, îți exprimă deschis 
punctul de vedere, fac 
propuneri concrete în ve
derea soluționării proble
melor. Cu prilejul dezba
terii planului de măsuri pri
vind desfășurarea campa
niei agricole de vară, au 
luat cuvînful 70 la sută din 
cei prezenți. Cîșfigul este 
mare. Atunci cînd gîndesc 
mai multe capete, se adop
tă hofărîri bune.

re a luat acf de sesizarea 
făcută de Ștefan Ciongradi 
cu privire la calitatea ne
satisfăcătoare a unor lu
crări executate de mecani
zatori la cultura sfeclei de 
zahăr și a adoptat măsurile 
cuvenite. De asemenea, și-a 
însușit, în totalitate, pro
punerea făcută de Dumitru 
Igna — de a se încredința 
membrilor cooperatori din 
diferite sectoare executarea 
lucrărilor de întreținere pe 
cele 72 de 
care, fiind 
plimentar, 
prinse din 
în planul 
cîmp. 
consiliul de conducere 
sigură dezbaterea temeinică 
a problemelor, precum și 
mobilizarea eforturilor co
operatorilor pentru aplica
rea în viață a măsurilor sta
bilite.

Participarea activă a ma
jorității membrilor consiliu
lui de conducere, precum 
și a celorlalți cooperatori, 
la rezolvarea treburilor ob
ștești se daforește și apli
cării cu consecvență a ho- 
făririlor adoptate în comun, 
a propunerilor făcute. Fie
care membru al consiliului, 
pe măsura posibilităților sa
le, primește sarcini preci
se și răspunde de înfăptui
rea lor în sectorul de mun
că încredințat. în afară de 
aceasta, pentru consiliul de 
conducere a devenit o re
gulă să raporteze periodic 
adunării generale a coope
ratorilor despre felul

heciare porumb 
însămînțafe su- 

nu fuseseră 
această cauză 
brigăzilor de 
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bazîndu-se

să acționeze oa- 
în rezolva- 
sarcini de 
în orienta- 
care dispu- 
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Noi capacități
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Un drum printre

pereți de cremene
în jurnalul de șantier al 

drumului forestier-auto Some
șul Rece — Răcătău — Valea 
Mare — Bistra, constructorii 
au înscris, după o muncă 
entuziastă de peste doi ani, 
succesul lor cel 
seamă: joncțiunea 
șeaua națională 75 — Cîmpeni. 
De-a lungul celor 154 de kilo
metri, cît măsoară traseul, ei 
au dislocat, cu ajutorul exca
vatoarelor, buldozerelor, auto- 
grederelor, un milion de metri 
cubi de stîncă și pămînt, 
au înfruntat împotrivirea ape
lor vijelioase ale pîraielor și 
rîurilor de munte. Drumul 
urcă printre pereții de creme
ne spre izvoarele Someșului, 
atinge, la cota 1 560, cumpăna 
apelor, apoi coboară în bazi
nul văii Bistrei, spre Arieș. 
Nu mai puțin de 11 km de 
chei, serpentine și bucle dau 
un farmec deosebit acestei 
noi căi de acces spre „aurul 
verde" al pădurilor. Luat in 
primire de muncitorii fores
tieri și de tractoriști, drumul 
va fi deschis în curînd și pen
tru turiști, constructorii fiind 
cu o lună în avans față de 
grafic.

mai de 
cu șo-

(Agerpres)

într-un articol publicat nu de mult în „Scînteia", tov. arh. La- dislau Adler, vicepreședinte al C.S.C.A.S., ridica o problemă deosebit de importantă pentru realizarea cu înaltă eficiență economică a investițiilor : îmbunătățirea calității documentațiilor tehnice și întărirea controlului preventiv a- supra soluțiilor adoptate. Citind articolul ne-a surprins însă faptul că, în timp ce focul criticii era îndreptat spre institutele de proiectare și beneficiarii de investiții, deficiențele și răspunderea C.S.C.A.S. erau tratate fugitiv.Putem spune că între institutul nostru și C.S.C.A.S. nu au existat în ultimii ani multe cazuri de colaborare rodnică. în urma indicațiilor primite din partea conducerii de partid și de stat, colective formate din specialiști ai Departamentului GOSTAT și ai Institutului de studii și proiectări a- gricole, în colaborare cu C.S.C.A.S. și C.S.P., au reușit să găsească so- Iuții pentru reducerea investiției specifice la O’ serie de obiective. Este un exemplu grăitor, care demonstrează avantajele rezolvării în comun a unor probleme majore ale investițiilor de către toate organele care concură la realizarea lor.O atare metodă de lucru a devenit o practică curentă în activitatea de investiții a Departamentului GOSTAT, soluționîndu-se în comun de către specialiștii din I.S.P.A. și din departament principalele probleme care condiționează amplasarea obiectivelor și stabilirea tematicilor de proiectare. Aceasta a contribuit la scurtarea unor termene de proiectare și la

realizarea de documentații pentru un volum sporit de investiții, cu toată capacitatea redusă de proiectare a institutului. S-a reușit ca 95 la sută din proiectele elaborate de institut să fie aplicate pe teren, ceea ce constituie, după părerea noastră, un rezultat bun al activității de proiectare. Dar în munca noastră s-au semnalat și a- numite deficiențe de ordin calitativ, care nu au fost întotdeauna rezolvate cu suficientă operativitate. De aici o serie de consecințe negative asupra realizării planului de investiții și gospodăririi rilor.Se înțelege, principala vină ne revine nouă. Dar aceasta nu diminuează răspunderea C.S.C.A.S. pentru greșelile constatate ulterior în proiectarea și execuția obiective, investiția specifică mare, dispersarea obiectivelor etc. Să revenim la articolul amintit. Am fost criticați că, în cazul fermelor de tip industrial pentru creșterea vacilor am adoptat o serie de soluții costisitoare, fapt ce a determinat o investiție specifică ridicată pe cap de animal. întrebăm însă pe tovarășii din conducerea C.S.C.A.S. : de ce și-au pus semnătura și au avizat proiectele respective ? Nu era momentul — și obligația lor legală — ca la avizare să intervină spre a se stabili prin eforturi comune soluțiile cele mai economice ? Desigur, după ce faptul e consumat e mai ușor să arunci toată

fondu-

La uzinele textile „30 Decembrie" Arad 
au fost puse în funcțiune primele 52 de răz
boaie automate de țesut în patru culori. 
Avînd o productivitate ridicată, noile ma
șini asigură o sporire simțitoare a pro
ducției de țesături de calitate superioară, 
într-o gamă variată de culori și modele. 
In prezent, mai mult de 70 la sută din 
producția de țesături a uzinei din Arad 
se obține cu războaie automate.

(Agerpres)

vina pe altul. Chiar dacă în articol au fost formulate și unele păreri autocritice, prin modul în care au fost expuse sînt departe de a defini răspunderea C.S.C.A.S.Este cazul să menționăm și faptul că institutul nostru nu a primit întotdeauna sprijinul necesar — competent și responsabil — din partea C.S.C.A.S., ceea ce, uneori, a dus la tărăgănarea rezolvării anumitor probleme. Concret, despre ce este vorba ? Sînt bine cunoscute realizările obținute în țara noastră în domeniul construcțiilor

C.S.C.A.S. toate organele specializate în construcții metalice și, împreună, să ne luăm răspunderea utilizării noului sistem,■ turnatderogări de la standarde, zul unei catedre de specialitate ș.a.m.d.după doi ani nu s-a terminat proiectul de seră,, deși se execută zeci de hectare operativele se aplică I.S.P.A.

s-a re- proiectul, cerîndu-ni-se avi-din învățămîntul superior în aceste condiții, nici

anumitorca supradimensionarea, destinate sectorului de legumicultura. în ultimii cinci ani s-au realizat în G.A.S. importante suprafețe de sere, în combinate specializate, în construcții suple din schelet metalic. Soluțiile constructive și premisele de calcul folosite permit realizarea de economii importante de profile metalice. Primele exemplare, care au „trăit" cîteva cicluri de producție, au suportat intemperiile, iar rezultatele sînt bune. Pe baza acestor prototipuri, I.S.P.A. a elaborat proiecte tip de sere de 1 ha și 6 ha care, aprobate de Consiliul tehnico- științific, au fost trimise spre avizare la C.S.C.A.S. în loc de a se porni de la realitatea existentă, de a se coordona de către

cu derogări, iar în co- agricole de producție proiecte predate de „material documentar".Sau un alt caz. Grajdul cu o capacitate de 107 vaci este cunoscut și răspîndit pe întreg teritoriul țării. Șarpanta lui, executată din cu învelitoarea din asboci- ondulat, are la partea infe-

ca

lemn ment vioară o termoizolație din stufit. Dar la umiditatea interioară, atît tiranții metalici, cît și stufitul au o viață scurtă. Mai mult, indicii de consum de material lemnos redu- cîndu-se an de an, proiectul este periodic supus îmbunătățirilor. în 1965, institutul nostru a elaborat două noi variante de șarpante, cu utilizarea prefabricatelor de beton armat, cu aceeași învelitoare de azbociment și cu o termoizolație a- norganică mai durabilă. Din cauza calității criticabile a asbocimentului, produs de întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor, C.S.C.A.S. nu a avizat proiectul. Ca soluție ne-a recomandat studierea unei noi variante

Și

care să se bazeze pe utilizarea asbocimentului care se va produce, începînd din 1967, la noua fabrică de la Bîrsești — Tg. Jiu. După cît se vede, problema nu s-a rezolvat, folosindu-se în continuare același asbociment la sute de grajduri, dar pe șarpantă de lemn.Este limpede, situații de acest gen nu sînt de natură să ne ajute în realizarea volumului sporit de documentații destinate investițiilor din agricultură în perioada cincinalului. Concluzia care se desprinde este următoarea, după părerea noastră : controlul preventiv al calității proiectelor ar trebui făcut nu numai la avizare, cum se face acum. Asta înseamnă a aștepta să se irosească importante forțe de proiectare și atunci — de ce să n-o spunem — nu mai e preventiv. Controlul calitativ ar trebui exercitat printr-o colaborare pe parcurs, prin cît mai multe pre- avizări și soluționări în comun a problemelor mai dificile. Așa am lucrat cu C.S.C.A.S. la elaborarea proiectelor pentru complexele de porcine, la planurile generale de la fermele de vaci — și rezultatele au fost bune. Așa dorim să lucrăm și în continuare pentru a se . asigura, prin soluțiile adoptate în proiectare, economisirea fondurilor de investiții și realizarea de construcții trainice, în termene cît mai scurte.
Ing. Horia MARIAN 
director
Ing. Befu BLUMER 
director tehnic 
Institutul de studii 
și proiectări agricole
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In șirul toamnelor, aceea în care copilul intră în clasa I este, într-un fel, deosebită. Importanța e- venimentului decurge din faptul că în mod real elevului novice i se modifică regimul de viață, încep obligații inedite pentru el, obligații ce presupun uneori eforturi dificile .alteori atenție prelungită, renunțare la joc, limitarea, cu alte cuvinte, a ceea ce ține în modul cel mai nemijlocit de copilărie.Apropierea lunii septembrie aduce adesea după sine în familii frămîntări determinate de pregătirile ce se întreprind. Ele sînt întrutotul firești. Nefirești mi se par pregătirile exagerate sau ignorarea pregătirilor de rigoare. Este adevărat că actualul mediu ambiant realizează chiar neobservat o latentă și subtilă pregătire pentru viața de elev. La aceasta concură și rețeaua de instituții preșcolare cu programul lor relativ multilateral, care se preocupă și de formarea la copii a unor deprinderi importante de ordine, ca și de antrenarea atenției, a memoriei' lor, de constituirea unei coerențe a cunoștințelor și a modalităților de exprimare și gîndire. Instituțiile preșcolare creează, de altfel, și obișnuința copiilor cu colectivitatea, ce se supune unui program comun de activități, în care sarcinile se schimbă zilnic și numai plac.Darlipsă de pregătire școală ? După toate indiciile, acestei neglijențe i se datorează numeroase manifestări supărătoare ce pot apărea la copii. Bunăoară survin forme de alexii (dificultăți de citire), agrafii (dificultăți de scriere), acalculii (incapacități de calculare simplă) — toate manf- festîndu-se la copii normal dezvoltați din punct de vedere intelectual. De cele mai multe ori anomaliile sînt trecătoare, dar frînează organizarea unui anumit ritm și regim de muncă în clasă și creează opacități și rezistențe cu caracter mai general la unii elevi. Nu e imposibilă chiar înregistrarea unui oarecare deficit în dezvoltarea intereselor de cunoaștere, cu ecouri imprevizibile

Ursula ȘCHIOPU

numeroase alfabetizare

rvMU

se îndeplinesc nu atunci cînd sînt peunde duce totala pentru

pentru viitoarea dezvoltare intelectuală.Nici alternativa opusă nu este generatoare de urmări prea îmbucurătoare. Datorită excesului de pregătire se creează primejdia unei participări mai puțin totale și integrate a copiilor în munca școlară. Este adevărat că în ultimul deceniu au fost înregistrate cazuri deprecoce, inclusiv la noi în țară. La Institutul de realizare a potențialului uman din Filadelfia s-a alcătuit chiar așa-numitul sistem G. Donian, menit să organizeze alfabetizarea precoce în cadrul familiei, pomindu-se de la ipoteza că în perioadele de interes maxim proprii copiilor mici (perioada „ce este a- ceasta ?" de la 2—3 ani și perioada „de ce ?" de la 3—4 ani) alfabetizarea e posibilă fără efort partea recurge obiecte noscute tele lor tent cu cele sonore. Alfabetizarea în aceste condiții capătă caracteristici de joc, activitate atît de accesibilă copiilor. Așadar, în principiu, învățarea citirii e posibilă înainte de anii de școală, ne- fiind mai dificilă decît aceea a învățării vorbirii. Dar, deocamdată, aplicată izolat, pare o armă cu două tăișuri.Copiii care știu să scrie, să citească și să socotească în momentul în care vin la școală pot să se plictisească în timpul parcurgerii numeroaselor faze de familiarizare cu cifrele și literele tipărite și scrise și aceasta mai ales în situațiile cînd clasa are în compoziție mulți elevi cu totul nepregătiți ; de aceea ei manifestă o oarecare lipsă de interes față de activitățile școlare. Plictiseala poate să apară și pe fondul unei stări de suficiență alimentată de conștiința superiorității față de cei ce nu știu încă să scrie sau să citească. Micile vedete de șapte ani au o situație privilegiată, ce poate sfe le facă mai mult rău decît bine. Se poate observa însă și

copiilor dacăla asocieri și ființe foarte cu reprezentan- grafice concomi-

(Urmare din pag. I)

ceeași dîrzenie, cu dîrzenia des
pre care a amintit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în căldurosul 
salul adresat foștilor brigadieri.

în cele două zile cît a durat 
vizita, am avut prilejul să asist 
la un adevă'at sfat al conducă
torilor cu jara. Amplasarea unor 
noi obiective industriale, ideea 
arhitectonică a viitorului teatru 
cu opt sule de locuri din Tîrgu 
Mureș, aspecte ale construcției 
unor cartiere de locuințe, munca 
de cercetare științifică, utilizarea 
cil mai rațională a spațiilor in
dustriale existente, iată numai 
cîteva din complexele probleme 
asupra cărora s-a purtat sfatul, 
conducătorii făcînd multe reco
mandări și dînd indicații.

Auzisem de Combinatul chimic 
din Tîrnăveni, dar nu îl văzu
sem. Cei de la Bolorca, frații 
sau copiii lor, produc acolo în- 
fr-o lună cît se producea în în
tregul an 1938, adică într-un an 
cît în doisprezece ani. Nu văzu
sem nic palatele Ludușului, mi
nelor Bălan, Combinatului de în
grășăminte azotoa^e. citisem 
doar despre ele. Aici cifre com
parative cu perioada antebelică 
nu pot fi date pentru simplul 
motiv că acele palate de beton 
și sticlă nu existau pe atunci. 
Mîndria pe care o încearcă toți 
oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — pentru chipul de as
tăzi al regiunii lor este pe de
plin îndreptățită. Este de fapt 
mîndria întregului nostru popor, 
care a știut să urmeze într-ade- 
văr cu dîrzenie, într-o unitate 
de monolit, Partidul Comunist 
Român.

Nu știu cîtă vreme colindă e- 
coul văile unui munte. Există 
însă un ecou mai trainic, acela 
al inimii sutelor de mii de oa
meni din întreaga regiune Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, al ini
mii milioanelor de oameni din 
celelalte regiuni ale patriei, vi
zitate în ulFmele Iun' de către 
conducătorii partidului și statu
lui nostru. Există un ecou nepie
ritor, mai trainic decît bronzul, 
acela al istoriei care nu va uita 
niciodată nici ctitoriile României 
contemporane, nici pe ctitorii ei.

un alt aspect al aceleiași probleme : alfabetizarea timpurie făcută incorect din punct de vedere metodic poate duce la formarea unor deprinderi greșite, greu de schimbat apoi în anii de școală. Totodată, ea poate obosi copilul aiectînd canalele interesului și plăcerii pentru învățătură și bloca astfel dezvoltarea marii curiozități pentru ceea ce aduce fiecare zi de școală.Nu este mai puțin adevărat că în toate studiile științifice făcute asupra copiilor preșcolari și școlari mici în ultimii douăzeci de ani s-a relevat prezența unei precocități de aproximativ un an față de generațiile anterioare. Ca urmare, s-au formulat

numeroase propuneri ca școlarizarea copiilor să înceapă la 6 ani. Aceleași studii semnalează însă și numeroase decalaje la copii în ce privește vîrsta lor reală de dezvoltare față de vîrsta cronologică și consemnează că deseori ritmul de dezvoltare și caracteristicile de acord dintre dezvoltarea nivelului intelectual, cel afectiv și cel al caracterului nu sînt egale. De altfel, armonizarea în dezvoltare începe să se realizeze abia spre perioada pubertății și mai ales a adolescenței.Din toate acestea decurge necesitatea ca în procesul educației și în cel particular al pregătirii pentru școală să se țină seama de particularitățile de ansamblu ale fiecărui copil. Există o pedagogie a pregătirii pentru școală în familie, a cărei capitole se tenție. cer scrise cu a-

O
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Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" prezinte pe scena Tea
trului de vară din parcul Herăstrău „Opera de trei pa

rale" de Bertolt BrechtFoto : A. Cartojan
n urma unor emisiuni te- 
levizate sau prezentate la 
radio, în urma unor 
z'on®r' îiîme,

KSSEfi!®® lele, cronicile, 
care se poartă 

arareori obiectul coloanei 
care a întovărășit imaginea sau tex
tul, mai ales cînd aceasta a fost o 
„ilustrație" ; exceptînd cazurile în 
care se confundă „ilustrația muzicală" 
cu „muzica originală” confuzie în- 
tîlnifă uneori și pe genericele filme
lor, rolul benzilor sonore alcătuite 
de ilustratori, prin culegerea celor 
mai potrivite fragmente din di
verse lucrări, prin mlădierea lor în 
tonal'făți apropiate — esle neglijat, 
fără a se aminti aportul lor la fini
sarea creațiilor artistice.

Scurt-metraje documentare, emisiuni 
de teatru la microfon sau pe micul 
ecran, jurnale de actualități etc. cer 
o permanentă îmbinare cu pagini 
muzicale sugestive. Fără îndoială, se 
tinde ca muzica scrisă în mod special 
de compozitori pentru asemenea sco
puri să capete o 
mare. Deocamdată 
excepții, iar sarcina 
za fondul muzical, 
desea celor ce se 
muzicali.

O ilustrare gîndită lasă spectatoru
lui sau auditorului sentimentul de uni
tate, de ordonare logică, de echili
bru ;
cale cunoscute sau mai puțin cunos
cute, cu fantezie și sensibilitate se pot 
extrage sonoritățile necesare ca inten
sitate, mișcare, stil, linie melodică.

Sunetul menit să însoțească imagi
nea sau textul a constituit întotdea
una o dificilă problemă. Evoluția teh
nică, modernizarea aparatajelor au 
dat o altă înfățișare vethilor meca
nisme sonore, dezvăluind nelimitate 
resurse. S-au deschis noi posibilități 
de interpretare a imaginilor, a graiu
lui intim, a cuvîntului naiurii. Folo
sind aceste mijloace, ilustratorii noștri 
au obținut progrese evidente în 
crearea atmosferei, a cadrului emo
țional cu ajutorul sune’ului. Putem 
aminti reușitele prezentări radiofo
nice „Orestia" cu ilustrația semna'ă 
de Marga Capitanovici, „Vară și vis
col", ilustrată de Timuș Alexandrescu, 
în care coloana sonoră a jucat un rol 
important. In „Orestia", de exemplu, 
se foloseau cu succes elemente din 
magistrala muzică a filmului „Elec
tra", din pasta sonoră a unor lucrări 
de Stockhausen, Penderecki, 
într-o fină transfigurare.

Intervențiile creatoare ale 
torilor trebuie să valorifice imaginea 
vizuală sau textul, nu să le deserveas
că. Ilustrația modernă depășește faza 
simplei acompanieri ; o reproducere 
imitativă a întîmplărilor nu interesea
ză. Rafinamentul Ilustratorului con-

vi- 
artico- 

discufiile 
includ 

sonore

pondere iot mai 
însă, acestea sînt 
dificilă de a reali- 
revine cel mai a- 
numesc ilustratori

din numeroasele opere muzî-

ilustra-

stă tocmai în subtilitatea comentării 
ideii care se dezvăluie, în priceperea 
de a crea o ambianță emoțională 
propice. Cocteau spunea : „Toată 
poezia mea constă în aceasta : eu 
decalchiez ceea ce este invizibil’. 
Ceea ce imaginea vizuală nu poale 
reda, ceea ce cuvînful nu poate sur
prinde — comentariul muzical e me
nit să „decalchieze". O ilustrație fadă, 
ternă, inexpresivă, pare lipită și inutilă 
sau chiar supărătoare. Dacă filmul do
cumentar „Vezi rîndunelele se duc* 
te îneîniă prin poezia și frumusețea 
cadrelor, singurul comentariu fiind 
muzica, aceasta trebuia aleasă în așa 
fel îneît substanța ei emoțională să

• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Patria— 9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 12; 16; 19,45, Feroviar — 9,30; 13; 17; 20,45.® ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Capitol — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, la grădină — 20,30 (la toate completarea Insula sclavilor).
e SE ÎNTIMPLĂ NUMAI DUMINICA : Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grădina „Doina" — 20,15 (la ambele completarea Nimeni nu se gîndește la noi). © BEL AMI : Cinemateca — 10; 12; 14; 16.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Festival — 9; 12; 15; 18; 21; Ia grădină — 20, Melodia —l- 9; 12; 15; 18; 21 (la ambele completarea Far-West), Modern (completare Soluție patent) — 8; 11; 14; 17; 20, Stadionul Dinamo — 20, Arenele Libertății — 20. « ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop" : Lumina (completare Vizita tovarășului Ciu En-lai în Republica Soțiălistă România) — 9; 11,45; 14,15;17,45; 20,45, Dacia (completare Simfonie în alb) — 9—13,45 în continuare; 16,15; 18,45; 21, Grădina „Festival" — 20.• COLIBA UNCHIULUI TOM: Victoria — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Popular — 15; 18; 21
O ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Central — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 18; 20,45 (la ambele completarea Navigatori care dispar).
0 CELE DOUĂ ORFELINE : Union (completare Tinerețe) — 10,30; 14,45; 16,45; 19; 21,15.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
9 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Doina (completare Koprivșcița) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
9 ACOLO UNDE CARPAȚII ÎNTÎLNESC DUNĂREA— cinemascop — APUSENII — CĂLĂTORIE ÎN PARADISUL PASĂRILOR — PRIVELIȘTI CARPATINE : „POIANA URȘILOR" — RĂȘINARI — PE POTECI DE MUNTE : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
0 COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL : Giulești (completare

Crimea) — 15,30; 18,15; 20,45, Volga (completare Pe , calea înfloririi patriei socialiste) — 9; 11,45; 15,15; ! 18; 20,4'5.
O CÎINELE DIN BASKERVILLE : Excdlsior (completare ț Insula sclavilor) — 9,45; 12. 14,15; 16,30; 18,45; 21, Gloria — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 211, Patinoarul „23 August" — 20 (la ambele completarea Carnet de schițe), Arta (completare Mama merge la lucru) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; la grădină — 20.
S BĂIEȚII DE LA TONOMAT: Buzești (completare Collegium Malus al Universității Iagellone) — 15,30; 18.© SERBĂRILE GALANTE: Cosmos — 15,30>; 18; 20,45. © URME ÎN OCEAN: Grivița (completare Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 9; 11,30; 16; 18,30; 21.
O ESCROCII LA MÎNASTIRE — cinemas/cop: Bnicegi (completare Știință și tehnică nr. 15) —• 9; 11,15;13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20, Aupora (completare Insula sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;20,45; la grădină — 20,15.® PREA TÎRZIU: Unirea (completare PHrlurea Bialo-wieska) — 15,30; 18; la grădină — 20, Vitan (completare Schițe turingiene) — 15,30; 18.© COPIII MĂRII — cinemascop: Tomis (completare Borodino) — 9;,11,45; 15,30; 18; 20,45.® 5 000 000 DE MARTORI I : Flacăra (completare Tinerețe) — 15,30; 18,15; 20,45.© JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Miorița — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (completare Insula sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
O CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Moșilor (completare Nimeni nu se gîndește la noi) — 15,30; 18. © FANFAN LA TULIPE : Crîngași {completare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Oltenia) — 15,30; 18; 21.® SOȚIE FIDELĂ : Rahova (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Angeș) — 15,30; 18; lă grădină — 20,30.® DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Progresul (completare Stăvilirea torenților) — 15,30; 18; 20,45, Pacea(completare Carnet de schițe) — 15,30; 18; 20,30.
O WINNETOU — ambele serii : Lina — 15; 18,30; la grădină — 20,30.
O MISIUNE EXTRAORDINARĂ — cinemascop : Drumul Sării — 15,30; 18; 20,30.• NOAPTEA IGUANEI : Cotroceni — 15,15; 18; 20,45.

O CINE EȘTI DUMNEATA. DOMNULE SORGE ? —cinemascop : Grădina „Expoziția" — 20.
0 ȘAH LA REGE : Grădina „Moșilor" — 20,15.© PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cinemascop (ambele serii) : Grădina „Progresul" — 20.® DOMNUL — cinemascop : Grădina „Vitan" (completare Conslvu im) — 20,30.© DARCt£E : Grădina „Colenlina" — 20.
O CICLU DE FILME ROMANEȘTI: Grădina „Buzești" — 20,45. ,

18,00 — Pentru cojyîi și tineretul școlar : întiinire cu eroi îndrfjgiți din filme românești. Știți să desenați, copii ? Desenează Iurie Dariei19,00 — Telejurnalul de seară.19,15 — Reportajul filmat: „Orașul și chimia' de NW colae Țfolban. /19.40 — Trei tablouri pe săptămînă — ^comentate deIon T/runzetti (sfîrșitul ciclului).19.55 — Desrjne animate.20.10 — Emisiunea: „Mii de meșteri . mari", reportajrealizat de Studioul de teleriziune-București la/ Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 'de pe Argeș.20,30 — .Seară de operă : „Pygmalion" de Rameau, în distribuție : Martha Kessler, Mireille Con- ’ stantinescu, Ileana Cotrubaș, Văii Niculdscu. Conducerea muzicală — Paul Popescu. Iau parte orchestra de cameră a Filarmonicii de Stat „George Enescu" și corul „Marjtigal", dirijat de Marin Constantin. Coregrafia — Elena Penescu Liciu. Regia : Marianti Banu. Decorul : arh. Paul Pfemmings.21.10 — Filmul „Camera albă", producție a StudiouluiBucurești»22.40 — Telejurnalul de noapte.22,50 — Buletinul meteorologic.22.55 — închiderea emisiunii.
A-
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Ceasul mondial al climei’
Activitatea umană, 

buna desfășurare a aces
teia depind în mare mă
sură de mediul înconju
rător, deci și de atmos
feră. Dimensiunile și 
complexitatea sarcinii de 
a înțelege procesele ce 
au loc în imensul volum 
de aer care înconjoară 
Pămîntul sînt atît de 
mari, îneît progrese reale 
nu se puteau obține în 
acest domeniu de cerce 
tare decît în momentul 
în care alte științe — în 
special matematica și fi
zica — au cunoscut o su
ficientă dezvoltare.

Meteorologia contempo
rană a înregistrat succese 
evidente în momentul 
în care a avut la dispo
ziție mijloace tehnice 
moderne de observare a 
atmosferei, atît la supra
fața Pământului, cît și în 
păturile ei inferioare. A- 
ceastă ramură a științei, 
prin însăși natura ei, 
obligă cercetătorul, de 
oriunde ar fi, să cumu
leze datele și rezultatele 
observațiilor făcute pe 
teritorii întinse în anu
mite centre speciale.

Abia în a doua jumă-

Articol scris pentru „Scînfeia" 
de D. A. DAVIES, secretar general 

al Organizației Meteorologice Mondiale

tate a secolului al XX-lea, 
o dată satisfăcute condi
țiile mai sus enumerate, 
se poate spune că meteo
rologia a înregistrat pri
mele sale progrese reale. 
Folosirea radarului, ca 
mijloc de detectare a 
furtunilor și averselor pe 
suprafețe foarte întinse, 
reprezintă o adevărată 
revoluție în acest dome
niu. în numeroase țări 
ale lumii se reînnoiesc 
vechile instalații, se a- 
doptă metodele cele mai 
moderne de cercetare. La 
București, de pildă, se 
construiește în acest scop 
o instalație radar de 
mare capacitate. Expe
riența meteorologiei în- 
cepînd din 1960 cu sate
liți artificiali a demon
strat avantajele, siguran
ța și precizia pe care le 
prezintă acest mijloc de 
observare a atmosferei

pe scara întregului glob 
pământesc. Din februarie 
1966 funcționează un sis
tem operativ alcătuit din 
doi sateliți de acest gen, 
de a căror activitate be
neficiază întreaga lume.

Asemenea metode ul
tramoderne combinate 
cu utilizarea calculatoa
relor electronice contri
buie la traducerea în 
fapt a unui nou sistem 
internațional al climei, 
denumit în limbajul spe
cialiștilor „Ceasul mon
dial al climei". Planurile 
de detaliu ale noului sis
tem vor forma ' obiectul 
discuțiilor sesiunii orga
nizației 
mondiale, care va 
loc în aprilie 1967 la 
neva.

„Ceasul mondial 
climei" — așa cum a 
conceput — avînd 
precedent „Anul

meteorologice 
avea 
Ge-

al 
fost 

ca 
inter-

versitatea stilistică. Interesează doar 
sensibilitatea transfigurării, a acor
dării lor cu întreaga prezentare. A- 
cest lucru însă, pentru filmul „Cînd 
rîndunelele se duc”, constituie o de
ficiență. Și documentarele „Crimea” 
sau „Copiii, iar copiii" îmbină în 
ilustrarea realizată de Radu Zamfi- 
rescu lirismul melodiei lui Paul Con- 
stantinescu, fantezia lui Debussy, ar
monii din Mozart și Messiaen. Dar 
mînuirea gamei de nuanțe, construi
rea icfusului, apoi relaxările au fost 
unificate datorită concordanței cu 
imaginea, lăsînd să se întrevadă soli
ditatea conceperii planului de lucru, 
ușurința construirii fluidului.

ILUSTRAȚIA
9

0 ARTĂ
sublinieze nota de simplitate artistică. 
Dar ilustratorul a confundat simplita
tea cu simplismul. Pelicula arată : un 
copil care zîmbește miiloi de păsări 
— se aude o amplificare exagerată 
de sunete onomatopeice ; rîndunelele 
zboară — fondului muzical i se supra
pun aceleași sunete. Bruiajul amintit 
obosește și de cele mai multe ori a- 
coperă ca intensitate liniile melodice. 
Nu se poate contesta forța de suges
tie a onomatopeii, dar suprasolicita
rea el într-un astfel de film pare nefi
rească. în cinematografia modernă, o 
ilustrație muzicală naturalistă este a- 
nacronică. Muzica lui Respighi sau a 
lui Korsakov, frumosul cor al lui Flon- 
dor au, fiecare 
suficiente de 
după părerea 
singură piesă 
ximum două,
intensități diferite — să poată asigura 
armonia, să poată 
fragmentări sonore, 
stilistice, dinamice ; 
zical a distonat în 
cadrelor expuse.

De fapt, numărul 
nu este important,

în parte, calități 
a ilustra. în acest caz, 
noastră, era de ajuns o 
din cele amintite, ma- 

prezentate în reluări cu

feri imaginea de 
de discontinuități 
aranjamentul mu- 
fața omogenității

lucrărilor selectate
de asemenea di

Arta ilustrației muzicale impune 
permanente căuiări. Există insă cazuri 
în care rapiditatea unor elaboiări 
lasă pe ultimul plan această preocu
pare și se merge pe calea minimei 
rezistențe. Recunoști cîteodată în cu
prinsul a două sau mai multe jurnale 
de actualități același comentariu : 
cînd schela se înalță, sau cerul e cu
cerit, urechea s-a și obișnuit să audă 
„Arcadele” lui A. Stroe ; pentru vîr- 
fejul muncii la furnale sau baraje se 
folosește adesea dansul flăcăilor din 
„Ritualul primăverii” de Stravinski. 
Oricîf ar fi de valoroasă, aceeași muzi
că, asociată cu același fel de imagme, 
demonetizează prezentarea artistică, 
o banalizează. De curînd, „Llnlorii” — 
un documentar ilustrat de Andrei Brefz 
— ne oferă din nou binecunoscutele 
fragmente amintite mai sus, cu bine 
stabilita lor funcționalitate. Mai mult 
ca în jurnale, „Liniorii” cerea avîntul 
spre înălțimi, ritmul încordat, dar 
compozițiile, cu toate că posedau din 
plin calitățile cerute, nu au mai pu
tut aduce o notă de originalitate fil
mului.

Sînt nenumărate pagini muzicale 
rămase nevaloriflcale ; folosirea lor de

as tsass sessbb kseih aaszsi sshss ssra® 
către ilustratori, alternarea în cele din g 
urmă cu fragmentele semnificative 
pot asigura varieiatea, O cultură bo
gată, într-o continuă reîmprospătare, 
fantezia — sînt calități care nu pot fi 
înlocuite de „potrivirile” întîmplătoa- 
re, de alcătuirile nefundamentate, de 
inerția folosirii vechilor asocieri.

Un exemplu de imaginație în ilus
trarea muzicală îl constituie, cred, 
muzica sobră a documentarului inti
tulat : „Stuf" ; realizatorii au apelat 
la „Carmina burana", reușind să mar
cheze admirabile momente prin suflul 
celor mai caracteristice părți ale 
cantatei lui Orff. Fără îndoială, un 
film fără comentariu, în care muzica 
are părți corale, devine discutabil 
din punct de vedere al concordanței 
imaginii cu textul. Cuvintele „Carmi- 
nei burana" inițial erau bine plasate 
Imaginii ; dar cum cadrele își urmau 
desfășurarea lor, finalul corurilor a- 
părea detașat. Chiar și cu această 
deficiență, ideea cuplării muzică — 
imagine rămîne remarcabilă.

Neîncetatele căutări care se impun 
în arta ilustrației muzicale pot duce 
la descoperirea unor soluții ingenioa
se, care să asigure o comentare in
teligenta. Astfel, pentru adaptarea lui 
„Don Juan" la televiziune, Dinu Cer- 
nescu, de exemplu, a simțit necesară 
crearea cadrului muzical printr-o so
luție neutilizată pînă acum ; în timpul 
emisiunii doi inierprefi au produs cu 
o mare economie de sunete, la con
trabas și timpani, efectele și intensi
tățile cerute de regizor, într-o per
fectă armonie cu textul, cu interpre
tarea. Un procedeu original, care 
merită a fi reluat cînd întreaga mon
tare permite.

Se poate afirma deci cu certitudine 
necesitatea măiestriei de a ilustra. 
Chiar atunci cînd timpul devine pre
sant pentru finisarea coloanei sonore 
adecvate (exemplu : alcătuirea tele
jurnalelor, a jurnalelor de actualități), 
sau la unele emisiuni radiofonice 
care au un caracter reportericesc 
(„Gaudeamus" sau „Colegi de li
ceu") și nu permit cu ușurință o uni
tate a ilustrației, chiar atunci cînd tex
tele adresate copiilor, privite super
ficial, par a nu pune probleme, sau 
scenariile apar schimbate în ultimele 
minute — îndemînarea, experiența 
trebuie să depășească fazele critice 
să le rezolve.

O reîmprospătare a fonotecilor, o 
dozare a timpului menit să asigure 
montarea sonoră interesantă se 
impun ca măsuri necesare a fi rezol
vate, ca urmări ale atenției deose
bite cu care trebuie privită arta de 
a ilustra. Există mijloace nelimitate 
care așteaptă să fie valorificate, con
tribuind substanțial la plastica ilus-^ 
frăției muzicale.
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național al 
calm", va permite : 
liorarea schimbului 
informații în acest 
‘meniu și a 

țștiințifice asupra 
' ferei prin utilizarea 
mai noi metode.

Totuși cercetarea 
teorologică a rămas 
în urma altor domenii ale 
științei contemporane; se 
știe încă prea puțin în 
lume despre uriașele be
neficii pe care ea le poa
te aduce omenirii. în- 
tr-un fel sau altul, me
teorologia influențează 
aproape toate activitățile 
umane. Importanța pe 
care au avut-o din tot
deauna factorii 
rid 
cred că este 
tă. 
țiilor de climă 
țează alegerea 
ce se cultivă, iar prognoza 
determină în numeroase 
cazuri buna desfășurare 
a muncilor agricole. Se 
știe că diverse maladii și 
plăgi în agricultură sînt 
legate de anumite con
diții climaterice. Meteo
rologul își poate da cu 
folos avizul în privin
ța stropirii recoltelor eu 
insecticide sau în vederea 
luării altor măsuri de 
prevedere. Meteorologia 
poate, de asemenea, să-și 
spună cuvîntul în utili
zarea rațională a apei. La 
întocmirea planurilor de 
irigare, specialiștii tre
buie să țină cont de că
derea ploilor și de eva
porarea apei. De aseme
nea. meteorologia își poa
te aduce contribuția în 
privința prevederii inun
dațiilor.

Zborul avioanelor ra
pide cu reacție și al tur
boreactoarelor la 'mări 
înălțimi, ca și al avioa
nelor de pasageri nu e 
posibil fără studierea a- 
mănunțită a factorilor 
meteorologici. Construc
ția noilor avioane super
sonice ridică o serie de 
probleme de competența 
meteorologiei. Avînd în 
vedere bunul mers al tra
ficului internațional ae
rian și maritim, s-a creat 
de mulți ani un sistem 
internațional de infor
mații asupra timpului, 
special de avertizare 
navelor comerciale de 
toate mările lumii 
privire la furtuni și ce
țuri. Munca echipajelor 
de pe vasele de pescuit 
depinde, de asemenea, în 
mare măsură de serviciile 
meteorologiei.

Experiențe pentru fo
losirea energiei solare și 
eoliene încununate de 
succes s-au înregistrat în 
Franța, S.U.A. și U.R.S.S., 
care proiectează utiliza
rea acestor energii in 
vederea satisfacerii ne
voilor de consum ener
getic. în sfîrșit, trebuie 
menționat interesul pen
tru informațiile meteo
rologice manifestat de 
publicul larg în legătură 
cu diverse acțiuni 
tive și de recreare.

Importanța mereu 
cîndă a cercetărilor 
țifice în acest domeniu 
este evidentă. O dată cu 
dezvoltarea „Ceasului 
mondial al climei", toate 
țările lumii sînt chemate 
să colaboreze și să-și per
fecționeze serviciile de 
meteorologie, pentru a 
folosi din plin informa
țiile prețioase ce vor fi 
puse la dispoziția omului.

Soarelui 
ame- 
I de 

do- 
cercetărilor 

atmos- 
celor

me- 
mult

climate- 
asupra agriculturii 

bine știu- 
Cunoașterea condi- 

influen- 
plantelor

în.
a 

pe 
cu

spor-cres-știin-

, H Expoziții de artă 
românească peste 
hotareSe vor deschide în curînd pestb hotare noi expoziții consacrate celei de-a XXII-a aniversări a Eliberării României. La Muzeul Pușkin din Moscova a fost trimisă o expoziție de pictură și sculptură din secolul XX, reunind opere de N. Dărăscu, Șt. Luchian, Th. Pallady, Gh. Petrașcu, Fr. Și- rato, N. Tonitza, D. Paciurea, !și Gh. Anghel. După trei săp- tămîni de prezentare în fața publicului moscovit, expoziția va putea fi vizitată la Leningrad. Opere de artă dintre cele mai reprezentative ale lui C. Baba, H. Catargi, A. Ciupe, A. Nagy, Gh. Ionescu și ale sculptorului I. Jalea sînt reunite în expoziția de pictură și 8 sculptură ce va fi deschisă la Pekin. Aceeași expoziție va fi prezentată apoi în R.P.D.' Coreeană și R. P. Mongolă. O expoziție de artă contemporană, cuprinzînd 79 de picturi semnate de C. Pi- liuță, M. Bunescu, P. Codiță, C. Hora, C. Ioanid, V. Mărginenau, G. Năpăruș, S. Nițescu și 40 de sculpturi irea- lizate de R Ladea, V. Chende, P. Iacobi, E. Mereanu, I. Kas- sargian și T. Servatiusz — a fost pregătită pentru a fi des- | chisă la Budapesta. La Berlin vor fi prezentate în sala „Maxim Gorki" o sută de lucrări de grafică semnate de Aurel Jiquidi, Șt. Szânyi, de S. Chin- tilă, Gh. Iacob, I. Gheorghiu, T. Brădean.

H Spectacole estivale |Continuînd seria spectaco' 9 lelor din cadrul stagiunii es- (j tivale, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" prezintă pe scena Teatrului de vară . din parcul Herăstrău, duminică 21 și luni 22 august „O- pera de trei parale" de Bertolt Brecht. în distribuție : I IToma Caragiu, Margareta Pîs- laru, George Mărutză, Mimi I Enăceanu, Rodica Tapalagă și alții. Colectivul aceluiași teatru mai susține pe scena ij din parc spectacolele „Fii cu 9 minte, Cristofor!" de Aurel Ba- I ranga, cu Marcela Rusu, Octavian Cotescu, Beate Freda- nov, Valy Voiculescu-Pepino și George Carabin (sîmbătă, 20 august) și „Sfîntul Mitică Blajinu" de Aurel Baranga (joi 18 și vineri, 19 august), în rolurile principale — Ștefan Ciubotărașu, Marcela Rusu, Toma Caragiu, Paul Sava și alții.
I 

H Cărți de artăîn seria „Artiști români", în care Editura „Meridiane" a ! publicat pînă în prezent monografiile consacrate lui A. Jiquidi, Gh. Anghel, St. Szânyi, Vida Geza, a apărut recent monografia Ligia Macovei, cu un text semnat de Georgeta Poleanu. Lucrarea, tipărită în limbile română și franceză, conține 36 de ilustrații alb- negru și 16 color. în aceeași editură a apăTut în versiunile română, engleză, franceză și rusă albumul „Scoarțe românești" de Paul Petrescu și Paul Stal, cuprinzînd un bogat material ilustrativ — 35 de reproduceri alb-negru și 70 color, după țesături din toate regiunile țării. Sub semnătura acad. C. Daicoviciu și a lui H. Daicoviciu, editura a publicat recent și albumul „Columna lui Traian" — prezentînd valorosul monument istoric și de artă, mărturie a începuturilor formării poporului român. Textul este însoțit de 74 de ilustrații alb-negru, executate de fotograful Oscar Savio din Roma.
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Sosirea unei defegații 
a Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
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V. i ț. 1La invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. miercuri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a A- dunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, condusă de prof. ing. G. I. Brankov, președintele Comisiei permanente a Adunării Populare pentru construcții, arhitectură și sistematizare.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost salutați de acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și de alte persoane oficiale.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulga

ria la București, și membri ai ambasadei.Acad. Șt S. Nicolau a rostit un cuvînt de bun sosit. A răspuns prof. ing. G. I. Brankov.
★în cursul după-amiezii, membrii delegației Adunării populare a R. P. Bulgaria au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au fost de față reprezentanți ai conducerii Comitetului Executiv al Sfatului popular al Capitalei, de- putați.A fost prezent Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
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Una din secțiile Fabricii de stofe de mobilă București Foto : Agerpres
Primirea delegației de către tovarășul .

Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Națjenale

i i

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit miercuri după-amiază delegația A- dunării Populare a R. P. Bulgaria, condusă de prof. ing. G. I. Brankov.La întrevedere, care a decurs într o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte Șt. S. Nicolau, Ion Pas, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N. și alți deputați.

A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București. *Biroul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România a oferit miercuri seara un dineu în cinstea oaspeților bulgari. Au rostit toasturi acad. Șt. S. Nicolau și prof. ing. G. I. Brankov. (Agerpres)

Timpul probabil pentru 19, 20 șl21 august : Vreme relativ răcoroasă la început, apoi în încălzire. Cerul va fi temporar noros, vor cădea averse locale de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între22 și 32 de grade. în București : Vreme schimbătoare la început, apoi in general frumoasă. Cerul va fi temporar noros, favorabil aversei de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

populare regionale

Cronica zilei . A. S.
RECEPȚIE

OFERITĂ DE AMBASADORUL 
REPUBLICII INDONEZIACu prilejul celei de-a XXI-a a- niversări a proclamării independenței Republicii Indonezia, ambasadorul acestei țări la București, Sambas Atmadinata, a oferit miercuri după-amiază o recepție.Au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din aceste ministere și din Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.

SI
5Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare organizează un concurs de proiectare, cu participare nelimitată, cu tema „Hotel în București".Vor fi acordate următoarele premii și mențiuni:Premiul I Premiul II Premiul III4 mențiuni a

18 00013 00010 0006 000 lei lei lei lei

de confort ridicat să aibă un maximum de eficiență economică.Termenul de predare este 10 noiembrie a.c. Pot participa la concurs arhitecți, individual sau în colectiv. De asemenea, pot face parte din colective și ingineri cu specialitatea de construcții sau instalații.Premiile acordate celor mai bune lucrări sînt:

VIZITELE PARTICIP ANȚILOR 
LA CURSURILE DE VARĂ 

DE LA SINAIA de deParticipanții la cursurile colocviile științifice istoria și arta

Proiectele vor fi depuse pînă la 19 decembrie a.c., orele 15,00, laC. S.C.A.S.Tema-program poate fi ridicată de la C.S.C.A.S. și institutele centrale de proiectare, începînd de la data de 16 august 1966 și de laD. S.A.P.C. de la 18 august

— Premiul— Premiul— Premiul— 5 mențiuni

în sesiunile sfaturilor . populare regionale, care au avut loc recent, au fost analizate planurile de dezvoltare economică și social-cultu- rală a regiunilor țării în perioada cincinalului.Din dezbaterile sesiunii Sfatului popular al regiunii București desprindem cîteva fapte semnificative. Producția industriei locale a regiunii va fi în 1970 cu 80 la sută mai mare decît în 1965 ; fondurile de investiții alocate gospodăriei comunale vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de canalizare în orașele regiunii. în aceeași perioadă vor fi construite 160 săli de clasă pentru învățămîntul general, două licee economice cu internate avînd 300 locuri fiecare, în orașele Roșiori de Vede și Călărași, nouă internate cu 100 locuri fiecare la licee existente etc. La Slobozia va fi ridicat un spital cu 420 de paturi, iar altul cu 500 de paturi la Tr. Măgurele. Rețeaua sanitară se va îmbogăți cu patru policlinici raionale, o stație regională de salvare, centre stomatologice. La Giurgiu va fi terminată casa de cultură și se vor construi cinematografe noi în Roșiori de Vede, Călărași, Videle și Lehliu.în raportul prezentat la sesiunea Sfatului popular regional Cluj s-a arătat printre altele, că potrivit cifrelor înscrise în planul cincinal, în viitorii ani în regiune se vor construi numeroase obiective so- cial-culturale. Fondul de locuințe

popularetrece de 450 mili-la sesiunea Sfa- regional Iași au că, în vederea și social-

Votră și limbă, literatură, poporului român de la Sinaia au fost timp de trei zile oaspeții regiunii Suceava. Ei au vizitat orașul și Cetatea de scaun a Sucevii. monumentele istorice de la Voro- neț, Vatra Moldoviței, Sucevița, Putna. În orașul Rădăuți, oaspeții au vizitat expoziția de artă populară și au asistat la un spectacol folcloric.

1966.
★ Repu- lansat pentruUniunea arhitecților din blica Socialistă România a un concurs public de idei „locuințe în clădiri cu două niveluri". Scopul concursului constă în stabilirea unor soluții de plan și asamblări, cu clădiri de locuit în construcții joase, care în condițiile

ITINERAR
DE ÎNTRECERE

(Urmare din pag. I)

la petroliferă a Țiclenilor, trans
punând pe meleagurile Olteniei 
peisajul „clasic" al Văii Praho
vei.

Îngemănare de turle de sonde 
și păduri, de case țărănești alter- 
nind cu construcții ale epocii mo
derne. O pădure de instalații în 
aer liber în preajma fostei comu
ne. O clădire masivă, clubul sche
lei — la răspîntie. Contraste 
plac.

La sonda 411, pitulată sub 
zieră a pădurii, un grup de 
dori lucrează de zor sub 
goarea soarelui. Este da 
ghe lacob.
un 
dernă și contemporană pentru 
clasa a X-a", cu un șurub peste 
copertă, să n-o sufle o rătăci
toare pală de vînt.

Ce poți crede altceva decît 
ceea ce exprimă în realitate acest 
simbol al preocupărilor muncito
rilor noștri ? Muncesc și învață, 
învață și muncesc.

Cu asemenea oameni — brigă
zile de intervenție din schelă au 
reactivat, numai în acest an, 
nouă sonde.

Toți indicii 
pășiți — și 
Aproape 650 
evidențiați in 
lună.

care

o li- 
son- 
do- 

soarelui. Este briga
de intervenție a lui Gheor- 

Lîngă sondă, sub 
prun — „Istoria mo-

de plan sînt de- 
succesele continuă, 
de muncitori sînt 
întrecere, lună de

MOTRU
Motrul minier. Centrul bazi

nului carbonifer și al vieții noi 
din aceste întinse locuri patriar
hale. Motrul, oraș născut in 
cîmp deschis, sprijinind imen
sul coviltir al cerului cu blocu
rile sale ' impresionante. Mo-

trul care, în acest cincinal, 
deveni aproape tot atît 
cunoscut ca Petroșenii. Ascen
siunea lui este amețitoare. Atît 
sub aspectul capacității de pro
ducție, cît și edilitar. Creșterea 
producției de cărbune, la Mo- 

. tru, este foarte mare: aproxima
tiv 20 000 tone de cărbune, de la 
o lună la alta.

Întrecerea socialistă în cel mai 
tînăr și viguros bazin carbonifer 
are două obiective principale: 
sporirea producției și realizarea 
unor importante lucrări pentru 
deschiderea altor mine. De la 
1 150 000 tone, cît se extrage azi 
în două mine (Leurda și Horăști) 
Motrul trebuie să realizeze, în 
1970, nu mai puțin de 3 620 000 
tone cărbune, extras în 5 exploa
tări. Brigăzile lui Ion Nasta și 
Stelian Firulescu au obținut, în 
aceste zile, noi recorduri de vi
teză la înaintare pentru deschi
derea altor fronturi de lucru. La 
mina Horăști în abatajele nr. 9, 
10 și 11, brigăzile conduse de Ni- 
colae Munteanu, Ion Avram și 
Constantin Văduva, evidențiate 
în întrecere, au polarizat, prin 
rezultatele lor 
ga atenție. La 
știna s-a realizat de-acum „osa
tura" (galerii, puțuri) și în 
lunile următoare va începe ex-

■ ploatarea. In alte două puncte 
ale bazinului carbonifer, la Ro- 
șiuța și Lupoaia, au început lu
crările de organizare a minelor. 
Mineri dintre cei mai calificați, 
asistați de tehnicieni, experimen
tează un utilaj complex pentru 
mecanizarea tăierii, încărcării 
cărbunelui și susținerii abataje
lor cu fronturi lungi.

O atmosferă de muncă, intensă 
a cuprins întregul bazin. In fie
care zi Motrul trimite centralei 
electrice de termoficare de la 
Craiova 280 de vagoane cu căr
bune energetic. Un trafic, o miș
care permanentă — mișcarea vie 
a întrecerii.

va 
de

bune, întrea- 
mina Pleo-

20 000 lei12 000 lei8 000 lei a 5 000 lei
r
! Pe ferenorOe de fotbal 

I Steaua - Selecționata

va spori cu 14 000 de apartamente; vor fi construite, de asemenea, noi drumuri.La sesiunea Sfatului regional Dobrogea, s-a relevat că în anii cincinalului volumul investițiilor alocate sfaturilor din regiune va oane lei.Participanții tului popular fost informațidezvoltării economice culturale în perioada cincinalului, acestei regiuni i s-au alocat investiții în valoare de peste 1 430 000 000 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 14 la sută față de șesenai.în raportul prezentat la sesiunea Sfatului popular al regiunii Oltenia s-a menționat că din totalul fondurilor de investiții, reprezen- tînd o creștere de 28 la sută față de șesenai,' 77 milioane au fost alocate industriei locale, 350 milioane gospodăriei comunale etc.în regiunea Suceava, industria locală se va dezvolta prin mai buna valorificare a resurselor locale. în acest scop sînt alocate fonduri în valoare de 50 de milioane lei. Un volum însemnat de investiții sînt alocate pentru dezvoltarea social-culturală a regiunii.Deputății și invitații la cea de-a 7-a sesiune a Sfatului popular o- rășenesc Constanța au dezbătut pe larg perspectivele activității bal- neo-climaterice și turistice pe litoral. Va fi extinsă capacitatea stațiunilor cu încă 32 000 de locuri pentru cazare și masă, se vor construi două policlinici balneare moderne la Mangalia și Techirghiol, unități de alimentație publică și deservire, terenuri sportive, spații verzi etc. în zonele Tomis-nord și Eforie-sud se va mări suprafața locuibilă cu încă 200 000 mp.

S-au împlinit 10 ani de la pronunțarea hotărîrii tribunalului constituțional de la Karlsruhe, care la 17 august 1956 a hotărit interzicerea Partidului Comunist din Germania. încercare de a înăbuși glasul celor mai buni fii ai poporului german, de a zădărnici lupta lor perseverentă pentru pace, democrație și progres social, această sentință a provocat o largă mișcare de protest în R. F. Germană și în întreaga lume. La Hamburg, Bremen, Diisseldorf și în alte orașe, unde îndată după ilegalizarea partidului forțele polițienești au început sediile, să-i confiște meroși oameni și-au hotărîre indignarea.cunoscută citadelă a mișcării muncitorești germane, a dat în acele zile o replică demnă de tradițiile sale revoluționare.Acum, la împlinirea a zece ani de la scoaterea Partidului Comunist din Germania în afara legii, în fața lumii apare și mai clar caracterul represiv al sentinței pronunțate de tribunalul de la Karlsruhe, ca și eșecul planurilor urzite de inspiratorii ei — cercurile reacționare militariste si revanșarde. Comuniștii din R.F.G. n-au putut fi reduși la tăcere. Ne- voiți să-și desfășoare activitatea în adîncă ilegalitate, ei militează consecvent pentru succesul luptei duse de masele de oameni ai muncii din R.F.G. pentru democrație și pace.Pe măsura scurgerii anilor, glasurile de protest din Germania occidentală s-au intensificat, opinia publică pronunțîndu-se în tot mai largă măsură în favoarea legalizării partidului comunist. „Afirmația că interzicerea P.C. din Germania slujește apărării democrației este anacronică revista hamburgheză gel". „Asupra acestui lucru tă revista flecteze, în cei cărora și externă a R.F.G.Oameni de

să-i închidă ziarele, nu- exprimat eu Hamburgul,

. — scrie „Der Spie- ara- - ar trebui să re- mcrd deosebit, a- securitatea internă Ie stă la inimă". Oameni de cele mai diverse profesii și convingeri politice — medici, arhitecți, scriitori, ziariști, funcționari — c'er legalizarea partidului comunist. „Ridicarea interdicției asupra partidului comunist — se spune într-o moțiune semnată de 115 militanți vest-germani pe tîrăm social — ar avea o mare însemnătate politică și socială și ar influența pozitiv dezvoltarea țării". Moțiuni asemănătoare au fost semnate de mii de locuitori ai orașelor Diisseldorf, Hamburg, Frankfurt pe Main. Wil-

helm Bechtle, fost deputat în lan.d- tagul landului Baden-Wurtemberg, a declarat la o conferință de presă că interzicerea P.C.G. nu poafe fi justificată prin nici un fel da referiri la constituția R.F.G., în- trucît ea contravine acestei constituții. Interzicerea partidului comunist — a continuat el — reprezintă un act politic îndreptat împotriva oamenilor care își propun drept scop apărarea adevăratelor interese ale poporului german.Istoria a arătat că scoaterea în afara legii a partidului comunist pune în pericol și alte partide și organizații muncitorești și democratice. După cum arată Max Reimann, prim-secretar al C.C: al P.C. din Germania — „Interzicerea P.C. din Germania este o a- menințare pentru sindicate, cărora li se reproșează că s-au transformat în organizații comuniste. Participanții la mișcarea împotriva înarmării atomice și a legislației excepționale sînt calomniati, deoarece, cerînd renunțarea la înarmea atomică si pronunțîndu-se în favoarea apărării au același punct de comuniștii".Anularea sentinței ruhe ar fi un act de tică, ar corespunde cerințelor opiniei publice, intereselor poporului german. în acest spirit, în favoarea legalizării P.C.G. se pronunță cercuri largi ale opiniei publice din numeroase țări ale lumii.Puternice sentimente de solidaritate internaționalistă cu lupta comun-' 'ilor vest-germani au animat și animă poporul român. în urmă cu 10 ani, cînd a fost pronunțată sentința antidemocratică de la Karlsruhe, în întreaga noastră țară, în întreprinderi și instituții, la orașe și la sate, oamenii muncii au exprimat cuvinte de îmbărbătare și sprijin tovărășesc față de clasa muncitoare și comu- hiștii din R.F.G. Declarația Comitetului Central al partidului nostru cu privire la interzicerea P.C. din Germania, publicată atunci, a constituit o expresie a sentimentelor întregului nostru popor.Partidul Comunist Român, poporul nostru au fost și sînt alături de cauza Partidului Comunist din Germania, de lupta tuturor forțelor democratice și iubitoare de pace ale poporului german, consideră întru totul legitimă și îndreptățită cererea de a se anula sentința de la Karlsruhe și de a se legaliza Partidul Comunist din Germania.

constituției, vedere ca șide la Karls- rațiune poli-

O declarație , 
a C.C. al P.S.U.G

Cuvîntarea lui
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armatei austriece 5-1
în ajunul începerii noii ediții a campionatului categoriei A, fotbaliștii echipei bucureștene Steaua au susținut ieri seară, pe stadionul „Republicii" din Capitală, un meci amical în compania Selecționatei armatei austriece. în general, partida a fost agreabilă, jucătorii e- chipei Steaua ărătînd în ansamblu că dețin o formă mulțumitoare și că suporterii lor pot conta pe o comportare mai bună decît în sezonul trecut.Bucureștenii au abordat disputa cu mai multă vigoare și, în min. 5, cînd apărătorii austrieci nu apucaseră încă să se „încălzească" bine conduceau cu 2—0 prin punctele înscrise de Raksi și Constantin. în minutul 12, portarul Suciu scapă balonul. Sorin Avram, venit în a- părare, degajează de lîngă linia porții, dar prea încet, dînd atacantului advers Rizzoli posibilitatea să înscrie cu capul. înaintașii Stelei pornesc din nou la atac ; Constantin își servește ideal partenerii de cîteva ori, dar aceștia... amînă majorarea scorului pînă în min. 36, cînd Voinea (ieri în formă mult

slabă decît colegii lui) fructi- o centrare a lui Sorin Avram.aplauze, faze „ca la carte' : de colț executată de Avram reia balonul semiînălțime, șutind
PRONOEXPRESRepriza se încheie în datorită unei la o lovitură Raksi, Sorin direct, de la fulgerător, dar portarul oaspeților, aflat în traiectorie, a reținut prompt. După pauză, Steaua a dominat teritorial reușind să mai înscrie de două ori dar a și ratat numeroase ocazii favorabile.Scor final : 5—1 pentru Steaua.

La tragerea concursului Prono- expres nr. 33 din 17 august 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere : 4 49 3 12 27 11. Numere de rezervă : 20 18Fond de premii: 558 866 lei.

BERLIN 17 (Agerpres).— La 17 august, cu prilejul împlinirii a zece ani de la interzicerea în Germania occidentală a Partidului Comunist din Germania, Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania a dat publicității o declarație în care își exprimă deplina solidaritate cu lupta P.C. din Germania.
■Sb:

Erich Gluckauf

membru

Dinamo Pitești

Selecționata Hanovra 2-0
1PITEȘTI (Coiesp. „Scînteii"), — Întîlnirea amicală d9 fotbal Dinamo Pitești — Selecționata orașului Hanovra, disputată miercuri la Pitești, a revenit fotbaliștilor localnici cu scorul de 2—0 (2—0) prin punctele înscrise în minutele 2 și 7 de Nagy. în prima repriză jocul celor două echipe a fost mai interesant, oferind o serie de faze spectaculoase datorită în special gazdelor, care au dominat cu autoritate. După pauză, raportul de forțe s-aaechilibrat, în schimb disputa nu mai fost la fel de atractivă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURIO Cuplul Lielfrig (Franța)-Mărmurea- nu (Romanian s-a calificat pentru semifinala probei de dublu mixt a turneului de tenis de la Moscova, învin- gînd 'in „sferturi” cuplul sovietic Er- molova-Kakulia cu scorul de 6—3, 6—3. în optimile de finală ale probei de simplu bărbați Mărmureanu a dispus de Vasiliev (U.R.S.S.) 4—6. 6—2, 6—2.

7/10, urmată de formațiile Italiei Cehoslovaciei. si

MISTER

IN JURUL „STINCII"

BERLIN 17 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii — la 17 august — a unui deceniu de la interzicerea Partidului Comunist din Germania, Erich Gluckauf,al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Germania, a rostit o cuvîntare la posturile de televiziune din R.D.G. El ar arătat că în acești ani P.C. din Germania a crescut din punct de vedere politic și ideologic. „Partidul nostru luptă împotriva atotputerniciei marilor monopoluri, el depune toate eforturile pentru a înlătura influența mi- litariștilor și revanșarzilor, pentru ca de pe pămîntul german să nu mai izbucnească niciodată un război" — a spus vorbitorul. El a subliniat în încheiere necesitatea ca forțele păcii, democrației și progresului social să ceară cu tot mai multă tărie anularea interdicției Partidului Comunist din Germania.

cu 4—6, 6—1,
O lntr-un meci amical fășurat la Viena, echipa a dispus cu scorul de formația engleză Manchester Cunoscutul international englez a fost eliminat de pe teren pentru atitudine

de fotbal des- Austria Viena 5—2 (1—0) de United. Stiles

© întîlnirea amicală de handbal feminin Slavia Praga-Lokomotiv Rangsdorf (R. D. Germană), desfășurată la Praga, a revenit handbalistelor din R. D. Germană cu scorul de 6—4 (5—1).• între 4—11 septembrie va evolua în țara noastră echipa franceză de rugbi Puc. Oaspeții vor juca, în ordine, cu Farul Constanța, Dinamo București și Știința Petroșeni.
nesportivă.• în turneul masculin de baschet de la Ragusa, echipa Cehoslovaciei a învins cu scorul de 73—72 o selecționată a U.R.S.S., iar formația Gulf Oil (S.U.A.) a dispus cu 86—73 de Simmen- thal. Milano.® în apropiere de Moscova s-a desfășurat o cursă ciclistă de fond la care au participat echipele Italiei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, U.R.S.S. și o selecționată a orașului Dresda. Primul loc a revenit reprezentativei U.R.S.S., care a parcurs 75 de km în th 37T3”

® După șapte runde, în turneul masculin de șah de la Polianice (Polonia), conduce marele maestru sovietic Smî- slov cu 5 puncte, urmat de Damianovici (Iugoslavia) cu 4,5 puncte și Lengyel (Ungaria) cu 4 puncte.• A 6-a etapă a „Turului ciclist al Slovaciei" a fost cîștigată de rutierul cehoslovac Irji Zelenka. învingătorul a străbătut 162 km în 3h 53'31". în clasamentul general individual conduce Koneczny (Cehoslovacia), urmat compatriotul său Dolejal.® Meciul de tenis de cîmp dintrelecționatele, de juniori ai Italiei și Cehoslovaciei,' desfășurat în localitatea Riccione, a revenit sportivilor italieni cu scorul de 4—0.

P. de
se-

Referindu-șe la- „misterul care 
înconjoară negocierile" anglo-spa- 
niole cu privire la Gibraltar, co
mentatorul de politică externă al 
ziarului „COMBAT", Georges An
dersen, scrie. următoarele :„în cursul a două ședințe, la 8 și 9 august, oratorii conservatori au relansat (în Camera Comunelor) ofensiva împotriva guvernului laburist, pentru a obține de la secretarul parlamentar al ministerului de externe un răspuns net cu privire la menținerea suveranității britanice asupra „Stîncii", (Gibraltarului — n. r.) și promisiunea că populația care o locuiește va fi consultată înainte de orice decizie care ar privi-o.Totuși, nici dl. Michael Stewart, (care în acel moment deținea postul de ministru de externe — n. r.), nici dl. Harold Wilson n-au fost în măsură să dea asigurări depu- taților, ceea ce a determinat ziarul „Times" să consacre controversei un editorial aspru sub titlul „De ce nu se spune?", iar ziarele din Madrid să conchidă că Londra ar fi gata să discute, dacă nu să a- bandoneze, drepturile sale de suveranitate asupra Gibraltarului.Admițînd chiar că guvernul laburist ar fi dispus pentru a-1 satisface Franco, care vrea orice preț problema inte de a părăsi frînele conducerii — continuă autorul — Regatul Unit nu va consimți, desigur, să facă concesii majore fără un con- tra-preț de aceeași valoare. Fant este că negociatorii anglo-spanioli, care au angajat convorbiri la 18 mai — ca urmare a «invitației»

să facă totul pe generalul să rezolve cu „Stîncii" ina-

conținute în rezoluția Adunării Generale a O.N.U. din 16 decembrie 1965, sînt departe de a fi reușit să-și apropie punctele de vedere.în continuare, autorul articolului arată că locuitorii bazei de la Gibraltar nu punctului de n. r.) să beneficieze autodeterminare, cu cu cît «principala este... contrabanda». în timp „Mîndra Fortăreață" și-a pierdut mult din valoare, existența ei constituie, potrivit ministrului de externe spaniol Castiella, «un spin în carnea spaniolă». Un aranjament amical ar fi în interesul ambelor părți. Dar atmosfera creată nu e favorabilă unei întîlniri la jumătate de drum. Dacă afacerea fregatelor, pe care șantierele navale engleze le-ar fi putut furniza flotei spaniole (dacă n-ar fi fost torpilată prin criticile laburiste) a fost uitată (cu toate că conservatorii au găsit cu cale s-o dezgroa- , pe, în Camera Comunelor), alte fapte ca greva muncitorilor spaniol’ din Gibraltar, intervenția poliției. în uniformă britanică, în urma căreia doi muncitori spanioli au fost grav răniți — nu sînt de natură să pregătească terenul pentru o înțelegere.în plus, ministrul de externe englez a confirmat că ambasadorul spaniol i-a remis la 21 iulie o notă anulînd toate autorizațiile date a- viației militare britanice de a survola teritoriul Spaniei, astfel încît de acum înainte avioanele țărilor din N.A.T.O. vor fi excluse din spațiul aerian hispanic".

CORESPONDENTĂ 
DIN MOSCOVA l

ar putea (conform vedere spaniol — de dreptul la atît mai mult lor industrie ce
■

Sovieful Suprem al R.S.F.S.R., a că
rui sesiune s-a încheiat ieri la Krem
lin, a dezbătut măsurile pentru lăr
girea construcjiilor de întreprinderi 
și instituții culturale și de deservire 
publică la sate. După cum s-a arătat 
în cadrul lucrărilor sesiunii, în viitorii 
ani se va acorda o atenfie sporită con
strucțiilor de locuinfe, extinderii lucră
rilor de electrificare a satelor, lărgirii 
refelei de cinematografe sătești. Mă
suri importante vor fi înfăptuite pen
tru dezvoltarea învăfămîntului la sale, 
construirea de școli și instituții pre
școlare,

în satele din Federafia rusă funcțio
nează în prezent 110 000 case de cul
tură, muzee, biblioteci și teatre popu
lare. Alte 7 000 de case de cultură și 
cluburi și 4 000 de biblioteci VO< f' 
construite în anu cincinalului. în a- 
ceeași perioadă vor lua ființă în cen
trele raionale 1 600 de combinate de 
deservire a populației, care își vor 
avea filiale în colhozuri și sovhozuri. 
Volumul de deservire a populației ur
mează să crească de trei ori în raport 
cu cel actual.

Ambrozie MUNTEANU



BRAZZAVILLE ÎN COMITETUL CELOR 24

Delegația română
primită de 
președintele 

Republicii CongoBRAZZAVILLE 17 Delegația de partid mentală a Republicii Socialiste România, condusă de Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., a fost primită, la 16 august, de Alphonse Massamba Debat, secretar general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo. La întrevedere au mai participat: Julien Boukambou, membru al Biroului Politic, secretar al M.N.R., și Alice Mahoumbou, membru al Biroului Politic al M.N.R.In cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească) s-a făcut un schimb de păreri asupra principalelor probleme ale situației internaționale, a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Națională a Revoluției, precum și a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Congo.Delegația de partid și guvernamentală română a fost primită, de asemenea, de Ambroise Noumaza- laye, prim-ministru al Republicii Congo și prim-secretar al Biroului Politic al Mișcării Naționale a Revoluției, cu care a avut o convorbire prietenească.

(Agerpres).— și guverna-

VARȘOVIA ZILELE
CULTURII ROMÂNEȘTI

VARȘOVIA 17 — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : în cadrul Zilelor culturii românești, care se desfășoară în cinstea celei de-a 22-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, la Varșovia a sosit o delegație a Sfatului Popular al Capitalei.Totodată, a sosit la Varșovia^ o formație muzicală condusă de Gelu Solomonescu, dirijor al Teatrului satiric muzical „C. Tănase". ' In’zilele de 18 și 19 august formația de estradă română va prezenta programe artistice în localitatea Wisly, lîngă Katowice, în sala Filarmonicii din orașul Ces- tochowa, după care formația va concerta la Varșovia.

Un proiect de rezoluție 
în sprijinul 

poporului din Fiji
NEW YORK 17 (Agerpres). — Un proiect de rezoluție care recomandă Marii Britanii să organizeze alegeri generale pe teritoriul insulelor Fiji pe baza sistemului „un om un vot" a fost depus marți de către Tanzania în Comitetul special al O.N.U. pentru decolonizare (Comitetul celor 24). A- ceste alegeri ar urma să desemneze Adunarea Constituantă a teritoriului Fiji aflat sub administrație britanică, adunare care va fi chemată să elaboreze constituția țării. Proiectul de rezoluție cere, de asemenea, Marii Britanii să contribuie la crearea unui guvern reprezentativ al insulelor Fiji, căruia să-i transfere toate puterile și să fixeze o dată cît mai apropiată pentru acordarea independenței acestor insule. In

bogota încheierea

„micii conferințe 
la nivel înalt"BOGOTA 17 (Agerpres). — In capitala Columbiei s-au încheiat marți lucrările „micii conferințe la nivel înalt" latino-americane, la care au participat președinții Columbiei, Venezuelei, Chile, precum și reprezentanții personali ai președinților Ecuadorului și Perului, în declarația dată publicității cu acest prilej se face apel la convocarea cît mai urgentă a unei conferințe la nivel înalt latino-americane cu participarea președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, care ar urma să fie consacrată problemelor dezvoltării politice și economice a țărilor din emisfera americană.Lucrările conferinței de la Bogota sînt apreciate ca un pas premergător convocării unei astfel de conferințe, precum și ca o tendință vădită a țărilor spre rezolvarea economice.în acest sens, conferință au propus crearea unei comisii executive permanente, care să întreprindă acțiunile necesare pentru realizarea „unei integrări economice latino-americane". Din această comisie nu ar urma să facă parte S.U.A. S-a hotărît, de asemenea, să se dezvolte colaborarea dintre țările membre ale Asociației latino-americane a liberului schimb (A.L.A.L.C.).

latino-americane problemelor lorparticipanții la

CORESPONDENTA DIN GENEVA

SMFOTIIlî

B

proiectul de rezoluție se constată cu regret că Marea Britanie, ca putere administratoare, continuă să ignore recomandările cuprinse în diferite rezoluții ale O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Se reafirmă totodată dreptul inalienabil al poporului din insulele Fiji la libertate și independență. Proiectul recomandă, de asemenea, trimiterea unor reprezentanți ai O.N.U. în insulele Fiji pentru a studia situația la fața locului și a facilita acordarea independenței acestei insule la o dată cît mai apropiată.Proiectului de rezoluție i s-au adăugat. în calitate de coautori, India, Tunisia, Iran, Irak, Siria, Madagascar, Afganistan, Iugoslavia și Etiopia.

BELGRAD 17.— Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care s-a aflat la odihnă în R.S.F. Iugoslavia, a avut miercuri o întrevedere la C.C. al U.C.I. cu Mijalko Todo- rovici, membru al Comitetului

Executiv, secretar al C.C. al U.C.I. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat și Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.In aceeași zi, ;Mijalko Todorovici 
a oferit un prînz în cinstea tovarășului Gheorghe Rădulescu.

Unele d 
dezvoltării 

d ea cele /

/ n cauzele 
nesatisfăcătoare 

„a treia lumi"

R. D. VIETNAM

Conferință asupra
dezvoltării raioanelor
de munte

HANOI 17 (Agerpres). —• La reședința primului ministru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong, a avut loc recent o conferință consacrată analizei îndeplinirii pro- gramului de dezvoltare a raioanelor de munte și mlăștinoase ale tării.După cum anunță agenția VNA, în cadrul conferinței s-a subliniat că în ultimii 5 ani peste un milion de oameni ai muncii au participat la mișcarea pentru dezvoltarea raioanelor de munte. In a- cești ani, suprafața terenurilor în- sămîntate a crescut cu 350 000 hectare. De asemenea, au luat ființă numeroase baze și centre economice care s-au specializat în diferite culturi agricole. O mare dezvoltare a luat-o cultivarea bumbacului în unele districte. în raioanele de munte au sosit în ajutor peste 630 000 de țărani, membri ai cooperativelor agricole de producție din diferite regiuni. In aceste raioane s-a înregistrat, de asemenea, o dezvoltare a industriei locale, a telecomunicațiilor și transporturilor.

Delegația Marii Adunări

Naționale în
BAKU 17 — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Miercuri, membrii delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România au fost oaspeții petroliștilor sovietici din Marea Caspică. Ei au vizitat petrolier Nefteanîe Kamni, situat la 110 km de Baku, în mării. în acest orășel, cu suspendate pe puternici piloni metalici, în lungime de 170 km, trăiesc 5 500 de oameni. Aici se extrage o treime din totalul producției de petrol a Azerbaidjanului.

KINSHASA 17 (A- gerpres).— După cum anunță postul de ia- dio Kinshasa, funcționarii europeni de la fosta societate a minelor de aur „Kilo Moto’ au dispărut

orașullargul șosele

vizită la Baku
La Direcția generală pentru industrializarea petrolului „Al XXII-lea Congres al P.C.U.S." a a- vut loc o convorbire prietenească, în timpul căreia inginerul șef al exploatării petroliere, Akif Geafa- rov, a vorbit oaspeților despre istoricul orașului.Seara, M. Iskenderov, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Azerbaidjene,'- a oferit la Baku un dineu în cinstea delegației române. Cu acest prilej. M. Iskenderov și Gheorghe Ne- cula au rostit toasturi.

din localitatea Watsa, unde își aveau sediul,, furînd o cantitate de.312 kg de aur. Postul de radio menționează că dispariția acestora se datorește recentu-

u

lui ordin al președintelui Mobutu, prin care societatea res- ■ pectivă a fost transformată într-o întreprindere de stat congoleză.
Un interviu televizat
al lorduluiLONDRA 17 (Agerpres). — Lordul Avon, fostul prim-ministru britanic Anthony Eden, s-a pronunțat într-un interviu televizat pentru încetarea bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam. El a spus că bombardamentele nu vor reglementa niciodată conflictul vietnamez, ci, dimpotrivă; îl vor agrava. Continuarea bombardamentelor, a arătat lordul

AvonAvon, nu poate decît să sporească pericolul unei escaladări fatale spre un război mondial. El a făcut cunoscut că aceste păreri se află la baza cărții sale „Spre pace în Indochina", care urmează să apară săptămîna aceasta la Londra.

Ne mai despart pu
ține zile de începutul 
sesiunii anuale a Con
siliului O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare 
(UNCTAD).

După cum se știe, 
acest consiliu este or
ganul permanent al 
Conferinței mondiale 
pentru comerț și dez
voltare ținută în anul 
1964, sub egida O.N.U., 
la Geneva și 
ulterior un i 
permanent al 
în sesiunea 
1965 UNCTAD

consacrarea, 
țările indus- 

a unui pro

devenită 
organism 

O.N.U. 
dinsa 

a ho
tărî! să publice în fie
care an un raport asu-

• pra comerțului inter
national și dezvoltării 
economice, finind cont

• îndeosebi de evoluția 
în aceste domenii a 
țărilor în curs de dez
voltare.

Zilele trecute a fost 
dat publicității,-la Ge
neva, primul raport de 
acest, gpn al UNCTAD. 
Ce arată el ?

Raportul se referă 
la modul cum s-au a,- 
plicaf recomandările 
Conferinței pentru co
merț și dezvoltare din 
1964. El constată, în
tocmai cum s-a remar
cat și la recenta sesiu
ne a Consiliului eco
nomic și social al 
O.N.U. (ECOSOC), că 
decalajul între țări
le în curs de dezvol
tare și țările avansate 
din punct 
economic 
fuat în loc 
șoreze, așa 
comandase 
generală 
cînd a instituit cu înce
pere din 1960 așa-nu- 
mitul Deceniu al dez
voltării. Un singur e- 
xemplu este revelator. 
Pentru a se asigura fi
nanțarea planurilor de 
dezvoltare inițiate de 
O.N.U., s-a

de vedere 
s-a accen- 
să se mic- 
cum re- 
Adunarea 

a O.N.U.,

obiectiv 
de către 
frializafe, 
cent de cel puțin 1 la 
sută din venitul lor 
național. La jumătatea 
deceniului, ce consta
tăm însă ? în 1961 vo
lumul global al capi
talurilor îndreptate 
spre țările în curs de 
dezvoltare atingea cir
ca 8 miliarde dolari, 
adică 0,84 la sută din 
venitul național al ță
rilor industrializate. în 
1963 procentul a scă
zut la 0,65 la sută.

Raportul UNCTAD 
relevă un paradox 
demn de reținut : în 
timp ce nivelul de 
creștere a economiei 
țărilor în curs de dez
voltare 
volumul 
lor este 
important, 

explică 
că, după cum 
raportul, „cu- 

internațional 
resurselor fi- 
destinate ță- 
curs de dez- 
— așa-zisul 

— este con
trabalansat cel puțin 
în proporție de 50 la 
sută de plățile pe care 
aceste țări sînf obliga
te să le efectueze cu 
fitlu de datorii și văr- 
săminte de beneficii 
sau dividende țărilor 
furnizoare.

Țările în 
dezvoltare 
șurat, în această pri
mă jumătate a dece
niului, un mare efort 
de mobilizare a resur
selor lor interne. Ele 
au realizat o acumu
lare de capital echiva- 
lînd cu 30 miliarde do
lari, adică 18 la sută 
din produsul național 
brut al așa-zisei „a 
treia lumi’. Aceasta nu

fia se 
aceea 
arată 
rentul 
brut al 
nanciare 
rilor în 
voltare’ 
„ajutor’

se reduce, 
exporturilor 
mereu mai 

Contradic- 
prin

curs de 
au desfă-

s-a obținuf fără priva
țiuni dureroase. Iată, 
însă, că, după apre
cierile Băncii interna
ționale de reconstruc
ție și dezvoltare, da
toriile contractate de 
ele față de țările ca
pitaliste industrializate 
se ridicau, în 1964, la 
33 miliarde dolari. Ele 
depășeau, așadar, va
loarea efortului ’ depus 
pe ansamblul țărilor în 
curs de dezvoltare 
pentru industrializarea 
lor, pentru valorificarea 
resurselor naționale.

Mai mult încă, după 
cum ne informează 
portul UNCTAD, țărtle 
în curs de dezvoltare, 
fiind îndeosebi furni
zoare de materii pri
me, absorb 57,2 la 
sută din transportu
rile maritime, dar flo
ta lor nu reprezintă 
decît 7 la sută din to
talul flotei comerciale 
mondiale.

Raportul nu se refe- 
la condițiile puse 
țări occidentale, 
uniuni monopo- 
în relațiile lor

ră 
de 
de 
lisfe 
cu statele în curs de 
dezvoltare. La ultima 
sesiune a ECOSOC s-a 
arătat că unele țări oc
cidentale își condițio
nează creditele de 
dreptul pe care și-l a- 
rogă de a decide asu
pra construcției unei 
fabrici, ba chiar și asu
pra firmelor cu care ță
rile în curs de dezvol
tare au voie să între
țină relații. Incompati
bile cu noțiunea de 
suveranitate, aceste 
practici accentuează 
încă mal mult depen
dența țărilor în curs de 
dezvoltare, fac mereu 
mai insuportabilă po
vara neocolonialismului 
modern.

H. LIMAN

Turcia, primul

româno- 
dafă mai

meni de afaceri, atîf din Uruguay cît 
și din alte țări ale continentului, ce
reau informații amănunțite asupra 
produselor.

Procesul de adîncire a ■ cunoașterii 
reciproce între popoarele român și 
brazilian se întărește și pe fărîm cul
tural. Pentru a cita numai un exem
plu recent, o delegație de oameni 
de știință români, condusă de aca
demicianul Grigore Benetato, a luat 
parte activă la Congresul infernațio-

frobras’, sfatul nostru a trimis o nouă 
echipă de tehnicieni, prezența lor 
fiind socotită de mare utilitate.

Dezvoltarea continuă și în ritm sus
ținut a economiei noastre face posi
bilă sporirea schimburilor și în alte 
sectoare de interes pentru întreprin
derile braziliene. în ultimul timp au 
fost achiziționate produse ale indus
triei chimice românești, mașini-unelte, ' 
rulmenți, manifesfîndu-se, în același 
timp, un vădit interes pentru trac-

EE MOSCOVA. Agenția TASS anunță că la 17 au- ™ gust, la invitația C.C. al P.C.U.S., a sosit în Uniunea Sovietică, la odihnă, Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A.

an CAPE KENNEDY. Miercuri la Cape Kennedy a fost lansat satelitul „Pioneer-7“ care urmează să se înscrie pe 6 orbită solară.

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

ng ANKARA. Agenția B.T.A. anunță că marți după- amiază Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, care tace o vizită oficială în a avut o convorbire cu Suleyman Demirel,ministru al Turciei. După aceasta, el a început convorbirile oficiale cu omologul său, Ihsan Sabri Ca- glayangil. Au fost abordate probleme care interesează cele două țări.

BH HANOI. După cum transmite agenția V.N.A., ““ Comisia internațională de supraveghere și control din Vietnam formată din președintele M. A. Rahman, ambasadorul polonez J. tewandowski și ambasadorul canadian V. C. Moore, a sosit la Hanoi, unde își va desfășura activitatea pentru o perioadă de timp.

Eg HELSINKI. In cadrul lucrărilor celei de-a —1 conferințe a Asociației de drept internațional, care are loc la Helsinki, a luat cuvîntul prof. Mihail Ghelmegeanu, din partea Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.) din țara noastră. La punctul de pe ordinea de zi privind regimul juridic al fluviilor internaționale, vorbitorul a expus principiile care stau la baza acordurilor între România și Iugoslavia, privind construirea Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier.

R. P. 0. COREEANĂ

SS TIRANA. In conformitate cu planul de colabora- a® re culturală între Republica Socialistă România si Republica Populară Albania, la Tirana a sosit o delegație de cineaști români condusă de Koyacs Gyorgy, artist al poporului din Republica Socialistă România. în același timp, a sosit ansamblul folcloric de amatori „Argeșul* din Pitești, care va da o serie de spectacole în Albania.I® SOFIA. Agenția B.T.A. relatează că la Comite- 1623 tul Central a) P.C. Bulgar a avut loc o întîlnire între Mitko Grigorov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P. C. Bulgar, și Gene Evremond, secretar general al Partidului Comunist din Guadelupa, care face o vizită în R. P. Bulgaria. Au fost discutate probleme de interes comun pentru cele două partide.

O expresie elocventă a apartheidului, politica celei mai 
crunte discriminări rasiale: într-o stație de cale ferată 
din Republica Sud-Africană un panou care interzice ur

carea în tren a cetățenilor de culoare

Kuweitul își continuă misiunea de. mediere în problema yemenită. Miercuri dimineața în orașul Kuweit au început convorbiri între reprezentantul personal al președintelui Nasser, Hassan Sabry el- Kholi, și trimisul personal al regelui Feisal al Arabiei Saudite, Ras- had Pharaon, în vederea reglementării conflictului yemenit. Discuțiile au fost deschise de ministrul de externe al Kuweitului, șeicul Sabah el Ahmed al Jaber.Scopul actualelor convorbiri este, potrivit agenției France Presse, „de a găsi un climat favorabil reluării dialogului intre Cairo și Ryad“ întrerupt în noiembrie 1965. Coșurile veșnic fumegînde ale uzinelor Z/Kim Ceak
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în Brazilia, ca și în alte țări lafino- 
americane, interesul față de țara noas
tră se manifestă în forme dintre cele 
mai variate. Ziarele și revistele pu
blică fot mai des informații asupra 
realităților românești, iar, uneori, re
zumate ale documentelor politice 
elaborate la București.

Schimburile economice 
braziliene demonstrează o
mult că legăturile de această natură 
constituie un teren sigur pentru dez
voltarea relațiilor între țări, pentru a- 
propierea între popoare. Unele ma
șini și instalații ale noastre s-au și 
„aclimatizat’ pe solul brazilian. în 
statele Bahia și Sergipe funcționează 
de peste un an șaisprezece sonde 
de petrol românești, între care insta
lația „3 DH", capabilă de perforări 
pînă la cinci mii de metri ,adîncime. 
Aceste sonde au fost achiziționate de 
societatea de stat „Petrobras’ și în 
prezent ele contribuie cu succes la 
valorificarea zăcămintelor de aur ne
gru — una din importantele bogății 
naționale ale Braziliei. Superinten- 
denful departamentului de operații al 
regiunii petroliere Bahia, Luis Garcia 
Chaves, a expediat uzinei „1 Mai” 
Ploiești, furnizoare a echipamentului, 
o scrisoare în care evidențiază per
formanțele utilajului și prețioasa co
laborare prestată de grupul de teh
nicieni români condus de inginerul 
Ion Munfeanu, atîf în procesul ope
rațiilor de montaj, cît și ulterior. Teh
nicienii noștri au ajutat totodată din 
plin la formarea de cadre braziliene. 
După ce termenul lor de ședere aici 
a expirat, la cererea expresă a „Pe-
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foare pe șenile, instalații pentru fa
bricarea de ciment și insecticide etc. 

Interesul față de țara noastră este 
prezent nu numai în Brazilia. îmi a- 
mintesc că, anul trecut, la Tîrgul in
ternațional de la Montevideo, unul 
din principalele puncte de atracție 
era o sondă de petrol și standul care 
prezenta o variată gamă de produse 
ale industriei noastre. Presa elogia la 

i unison prezenta României la tîrg, une
le ziare apreciind-o drept o verita- 

I bilă „revelație". Specialiști și oa-

nai de farmacologie, ținut la Sao 
Paulo cu participarea a 50 de țări.

Tabloul se poate completa amin
tind diverse traduceri din literatura 
noastră beletristică clasică și contem
porană. In Brazilia s-au publi
cat pînă acum două volume ale 
„Antologiei poeziei românești" sub 
îngrijirea scriitorului și traducătorului 
Nelson Vainer, în prefața scrisă la 
primul volum, președintele Acade
miei braziliene de litere, Austrege-

silo de Athayde, scrie, între altele : 
„Cartea ne face să descoperim că 
afinitățile de limbă cunoscute între 
noi și România nu sînt mai mari de
cît cele ale sentimentului creator. 
Facem cunoștință cu singulara fru
musețe a creației populare românești 
ce relevă o noblețe înălțătoare a su
fletului colectivității naționale care a 
produs-o. Traducerea în portugheză 
face pentru brazilieni posibilă în 
mare măsură cunoașterea sensibilită
ții artistice a românilor, apropiind 
astfel două națiuni desprinse din 
trunchiul glorios al latinității’. Recent 
au apărut, în librării „Povestirile de 
război” ale lui Mihail Sadoveanu, a- 
flîndu-se în curs de apariție și 
„Răscoala” lui Liviu Rebreanu. Car
tea „Logica dialectică" a academi
cianului Afhanase Joja urmează să 
fie reeditată în scurt timp, întrucît 
prima ediție s-a epuizat complet.

Pe terenul muzicii și dansului, pu
tem aminti cîștigarea premiului în- 
tîi al concursului internațional de 
canto de la Rio de Janeiro de către 
cînfărețul român Ludovic Spiess, pre
cum și turneul de-a dreptul triumfal 
al ansamblului folcloric „Perinița”, 
care a făcut să vibreze’ sălile arhipli
ne de spectatori.

Cele înșirate mai sus, fără a epuiza 
prezențele românești în spațiul la- 
tino-american, reprezintă crîmpeie 
expresive ale afirmări' țării noastre 
peste hotare, inclusiv pe meridiane 

, ■ atîf de îndepărtate de Carpați.

Pe țărmul micului golf Cion- gin de pe litoralul estic al R.P.D. Coreene se înalță nu- meroasșle construcții ale uzinei care poartă numele eroului național Kim Ceak. La această mare întreprindere siderurgică au loc în prezent importante lucrări de modernizare și perfecționare a utilajelor și mașinilor. Recent a fost terminată furnalului nr. 1, procesul lui de fost în întregime automatizat.Muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria siderurgică a R.P.D Coreene și-au concentrat în ultimul timp eforturile în special în direcția modernizării și a mai bunei utilizări a instalațiilor în funcțiune, dînd amploare mișcării de inovații tehnice Astfel, la uzinele siderurgice „Hwanqhai" au fost mecanizate și automatizate procesele de dințate la furnale Totodată s-au obținut succese în elaborarea otelului în continuu la cuptorul utilizîndu-se fier Uzina produce azi mai mult oțel decît eliberarea tăriiAolicînd realizările tehnicii moderne colectivul oțelăriei de la Kansen a reușit să dubleze capacitatea relor. Odată cu apreciabilă a producției otel, au sporii si sortimentele realizate de uzină, care livrează astăz’ o namă de produse noi. cum sînt cablu talie, tuburi de otel traseIndustria siderurgică reeană realizează astăzi 47 de zile o producție echivalentă cu aceea a înfreau- lui an 1944 Aceste succese se datorase în bung măsură si nreaăt’rii unui mare număr de cadre de înaltă califica re ■ la fiecare 23 de muncitori si’deruraiști revine în prezent un inginer sau un tehnician.

reconstrucția astfel încît producție a mecanizat și

flux rotativ, granulat de 4,1 ori înainte de
laminoa- cresterea de

meets coin
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