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In întîmpinarea marii sărbători
Prevederile 
cincinalului

în acest prim an al cincinalului, siderurgiștii hunedoreni se aliniază în rîndul din frunte al întrecerii socialiste pe țară. în adunarea de dezbatere a prevederilor planului cincinal, tov. ing. Ion Niță, directorul tehnic al combinatului, a prezentat citeva cifre și fapte semnificative, care exprimă rodnicia muncii entuziaste a furnaliști- lor, oțelarilor și laminatorilor combinatului. Pe 7 luni, ei au dat 
economiei naționale 22 500 tone de 
fontă, 17 700 tone de oțel și 4 560 
tone de laminate finite pline și au 
depășit productivitatea muncii 
planificată cu 4,18 la sută. La pre
țul de cost s-au realizat economii 
suplimentare de 11 280 000 Iei, iar 
la beneficii plusul se ridică Ia 

- 11 436 000 Iei. în această perioadă
a crescut producția oțelurilor alia- 

■ te și carbon de calitate, a fost di
versificată gama sortimentelor de 
laminate.Făcînd o analiză aprofundată a rezultatelor obținute pînă acum, examiriînd cu înaltă' răspundere sarcinile ce revin acestei mari unități industriale a țării în 1967 și în anii următori' ai cincinalului, participanții la dezbatere au scos în evidență un larg șir de probleme, a căror esență constă în faptul că toate secțiile combinatului dispun de rezerve și posibilități apre- 

■a_>bile pentru a livra economiei naționale metal mai mult și de ca-, litate superioară. în ce constau a- ceste rezerve ?în primul rînd, este vorba de folosirea mai judicioasă a marilor B agregate siderurgice. La furnale — B spunea inginerul-șef O. Bublik — g există condiții pentru a produce B i în plus o mare cantitate de fontă.. Dar pentru aceasta trebuie rezolvate o seamă de anomalii tehnice și organizatorice. Este absolut necesar ca in viitorul apropiat să fie. ridicată producția de aglomerat autofondant prin atingerea parametrilor proiectați la fabrica nouă de aglomerare și modernizarea vechii fabrici de aglomerare. Totodată ' e nevoie să fie reparate preîncălzitoarele de aer, astfel ca acestea să poată ridica in continuare temperatura aerului suflat. Potrivit prevederilor, în 1967 combinatul nostru va produce cu peste g 250 000 tone mai multă fontă decit I în acest ari. Sporul de producție va B fi realizat prin intrarea în func- B țiune a furnalului nr. 8 de 1 000 B m c, prin ridicarea în continuare a I indicilor de utilizare la furnalele | existente și reducerea consumului B de cocs. Stă in puterea și price- 8 perea Jurnaliștilor noștri să ajun- | gem, încă în anul viitor, la indi-B catori tehnico-economici similari | 
cu cei cunoscuți pe plan mondial. 8In sectorul oțelării rezervele sînt | mai mari. Ing. Cornel Deheleanu g și Constantin Toma, secretarul B comitetului de partid de la oțe- ■ lăria Martin nr. 2, au sinte- 8 tizat astfel direcțiile esențiale în ■ care trebuie, să acționeze oțelării hunedoreni : „Principalele rezerve de creștere a producției de oțel — numai în anul viitor, peste 200 000 tone — constau in ridicarea capacității de producție a cuptorului nr. 3, de la 185 la 400 tone de oțel pe șarjă, modernizarea și extinderea tehnologiei de folosire a oxigenului ca intensificator la elaborarea oțelului, reducerea duratei de încărcare a șarjelor și a timpului afectat reparațiilor la cald și la rece a cuptoarelor. Un salt sen- | sibil va trebui să-l înregistreze și | calitatea metalului produs. Pe lîn- B gă extinderea oțelăriei electrice cu | două noi cuptoare electrice de cite B 
50 tone pe șarjă fiecare, oțelării | au sarcina să diversifice și să mă- | reasca ponderea oțelurilor aliate, | să asimileze noi mărci de oțeluri | necesare întreprinderilor construe- B toare de mașini. De mare, impor- | tanță, atît pentru acest an, cît și pentru anii viitori, este realizarea integrală a sortimentului de oțel planificat, prin eliminarea șarjelor de oțel elaborate în afara programului stabilit”.

L. VISKI
coresp. „Scînteii”

Șantierul naval Oltenifa
Foto : Agerpres

[ țfContinnare în pag. a V-a)

Adunări f estiveJoi au avut loc, în numeroase localități din țară, adunări festive și alte manifestări consacrate celei de-a XXII-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist.Cu acest prilej au luat cuvîntul primi- secretari și secretari ai comitetelor regionale, raionale și orășenești ale P.C.R., activiști de partid, cadre cu miinci .de răspundere din aparatul de stat, unități economice, organizații de masă. Vorbitorii au arătat că întregul nostru popor întîmpină marea sărbătoare națională cu importante realizări în înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al IX-lea al

Partidului Comunist Român. Totodată, au exprimat hotărîrea oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării de a munci și în viilor cu și mai mult elan, strîns uniți în jurul partidului, pentru traducerea în viața a politicii partidului, angajamentul lor de a depune toată energia și capacitatea creatoare în. slujba patriei, a cauzei socialismului și comunismului.La adunarea festivă de la Atelierele centrale l.T.B. a luat cuvîntul tov. Ion Turcu, membru supleant al C.C. al P.C.R., iar la Fabrica de antibiotice Iași a conferențiat tov. Miu Dobrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-,

secretar al Comitetului regional Iași alP.C.R.; la Filatura„Dacia” din Capitalăa vorbit tov. Anasla- se Fotache, membru al biroului Corniietu- lui orășenesc București al P.C.R., iar tov. Gheorghe Șer- ban, secretar al Comitetului raional 23 August al P.C.R., a luat cuvîntul la adunarea metalurgiștilor de la Fabrica de ma- șini-unelte și agregate București.La Cluj a avut loc un simpozion cu tema „Lupta maselor populare, sub conducerea P.C.R., pentru libertate și independență, reflectată în cinematografie", organizat de comitetul orășenesc de cultură și artă. (Agerpres)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pe calea dezvoltării
AGRICULTURA intensive,

Programul amplu și cofnplex elaborat de partid pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, crearea unei puternice baze tehnice- materiale asigură cadrul necesar progresului continuu al acestei importante ramuri a economiei naționale. încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii și statornicirea relațiilor de producție socialiste la sate au deschis largi perspective pentru punerea în valoare a condițiilor favorabile de care țara noastră dispune în vederea sporirii producției a- gricole, ridicării nivelului de viață al țărănimii muncitoare. Este suficient să amintim că anul trecut s-au obținut 12,6 milioane tone de cereale, cea mai mare cantitate produsă intr-un an.în țara noastră. S-a dezvoltat simțitor zootehnia,' ca și celelalte ramuri ale producției agricole. Muncind cu entuziasm și pricepere pentru a da viață sarcinilor trasate de partid, lucrătorii de pe ogoare a- sigură aplicarea pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, folosirea mijloacelor de muncă moderne care permit într-o măsură tot mai mare evoluția ascendentă a producției agricole.O mare însemnătate au măsurile inițiate de partid pentru îmbunătățirea conducerii și planificării a- griculturii. prin reorganizarea consiliilor agricole, crearea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a uniunilor cooperatiste regionale și raionale. care sînt menite să asigure, cu competență și operativitate, punerea în valoare a marilor rezerve de care dispune agricultura noastră pentru sporirea producției agricole.

multilaterale
Barbu POPESCU

prim-vicepreședinle
al Consiliului Superior al AgriculturiiCa rezultat al măsurilor pentru asigurarea mijloacelor tehnice necesare și al îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, se prevede ca, în anii cincinalului, producția agricolă să crească cu 26-32 la sută față de media anilor 1961-1965. Această creștere este posibilă prin întărirea continuă a unităților agricole socialiste, lărgirea bazei tehnico- materiale și, îndeosebi, accentuarea procesului de mecanizare și chimizare, extinderea lucrărilor de hidroameliorații, sporirea numărului de cadre de specialiști, precum și prin cointeresarea materială a celor ce muncesc în agricultură. în scopul modernizării și intensificării producției agricole, în anii cincinalului fondurile a- ■locate de stat se ridică la circa 36 miliarde lei. La acestea se adaugă aportul propriu al cooperativelor agricole de producție, care investesc importante mijloace bănești pentru ridicarea construcțiilor necesare procesului de producție, lucrări hidroamelio- rative, procurarea de mașini și utilaje etc.Mecanizarea complexă a lucrărilor, pe baza dotării unităților agricole cu un număr sporit de tractoare și o gamă variată de mașini agricole moderne, are un rol esențial în creșterea producției agricole și a productivității muncii. Agricultura noastră la începutul actualului cincipal dispunea de 81 000 tractoare fizice (revenind, în medie pe un tractor, 122 ha

de suprafață arabilă, față de 270 ha în 1959), de aproape 37 000 de. combine și de numeroase alte mașini agricole. în anii următori, se va asigura mecanizarea culturii griului, porumbului, cartofilor și sfeclei de zahăr, precum și extinderea mecanizării în zootehnie, legumicultura, pomicultură, viticultură. Pentru deservirea cît mai bună a cooperativelor agricole s-au înființat sau se află in curs de construcție noi S.M.T.- uri, se formează an de an numeroase cadre de mecanizatori agricoli. Dispunem de pe acum de numeroase mijloace pentru mărirea gradului' de me

canizare a lucrărilor la recoltatul porumbului, florii-soarelui și cartofilor, pentru folosirea cu randament . mai înalt a utilajelor în zootehnie și în celelalte sectoare ale agriculturii.Una din cerințele esențiale pentru intensificarea producției agricole o reprezintă utilizarea tot mai eficientă a unor mari cantități de îngrășăminte. Noile combinate chimice înălțate la Tr. Măgurele, Craiova și Tg. Mureș, lărgirea capacităților la fabricile existente, care permit producerea unor cantități sporite de îngrășăminte complexe și cu o concentrație mai mare în substanță activă, constituie un puternic sprijin pe care clasa muncitoare îl acordă țărănimii în ve-
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

PERSPECTIVA
DIN INIMA CAPITALEICine a trecut zilele acestea prin centrul Capitalei a trăit emoția unui autentic șoc vizual. Privirea — deprinsă să lunece în voie de-a lungul marilor bulevarde bucureștene, spre Piața Romană, dar obișnuită, totuși, să se poticnească în stăvilarul cenușiu al maghernițelor dintr-o latură a Pieței Unirii, s-a aventurat dintr-o dată în prospectarea unei priveliști citadine inedite : magistrala Nord—Sud, cu larga ei albie de asfalt străjuită de verticalele multicolore ale blocurilor.

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a II-a)

ION GHEORGHE MAURER
COPENHAGA 18 (Agerpres). — Trimișii speciali Ion Cîrjă, Alexandru Cîmpeanu și Nicolae Puicea transmit:Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, au consacrat dimineața zilei de joi vizitării unor complexe și șantiere de locuințe din împrejurimile capitalei daneze. In intenția de a oferi oaspeților români posibilitatea de a-șl forma o imagine mai amplă asupra concepției care stă la baza sistematizării urbanistice daneze, asupra preocupării arhitecților și constructorilor de a găsi soluții convenabile din punct de vedere economic și utilitar, gazdele au inclus în program vizitarea a patru orășele reprezentative — Glad- saxe, Bagsvaerd, Ballerup și Roe- dovre.La Bagsvaerd, mulțumind inginerului Jven Christensen, directorul șantierului, pentru explicațiile oferite, premierul român a relevat utilitatea unui schimb de păreri între constructorii români și danezi. In România, a subliniat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, desfășurăm un vast program de construcții, avem soluțiile noastre, dar sîntem interesați să cunoaștem și experiența altora deoarece nimic nu monopolizează inteligența și inventivitatea, ele fiind răspîn- dite pe tot pămîntul.Către amiază, oaspeții români au sosit la Roedovre, oraș satelit al Copenhag'ăi. a cărei populație a crescut, în ultimele două decenii, de aproape patru ori. Persoanele oficiale române au fost salutate de primarul orășului, Gustav Jensen, și de membri ai Consiliului Municipal. Gazdele au prezentat oaspeților noul complex comercial, un ansamblu modern, concentrînd 50 de unități sub acoperișul de

sticlă, i-au informat asupra construirii unor noi edificii publice.In cinstea președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, primarul orașului Roedovre, Gustav Jensen, a oferit un dejun care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Au participat ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekkerup, persoanele oficiale daneze care însoțesc oaspeții români, membri ai Consiliului Municipal din Roedovre.Exprimîndu-șl profunda satisfacție pentru vizita premierului român, primarul Gustav Jensen a relevat în toastul său etapele dezvoltării orașului Roedovre și soluțiile adoptate de municipalitate în problemele ridicate de evoluția orașului.Mulțumind căldilros pentru primirea cordială rezervată oaspeților români, pentru prețuirea acordată de gazde tării noastre, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a apreciat valoarea arhitectonică, și caracterul utilitar al noilor construcții daneze, spu- nînd în continuare :îngăduiți-mi să amintesc aici că și orașele țării noastre cunosc o rodnică activitate urbanistică și că, la fel ca și în alte domenii, există în arhitectură și urbanistică un cîmp larg pentru colaborarea ro- mâno-daneză, din care ambele părți au de cîștigat.Vizita în orașul dv — a spus în continuare vorbitorul — are loc după primele convorbiri pe care delegația noastră le-a avut cu guvernul danez, după vizite inte-

u o Istorie de două 
milenii țesută în ju
rul Carpaților săi, 
pe cîmpiile Dună
rii, Oltului, Mure- 
țului și Șiretului, în-

semnîndu-și statornicia pe fieca
re piatră și pe fiecare cîntec, po
porul român este, printre cele
lalte popoare ale lumii, un po
por tînăr.

Dar nu timpul este cel care 
stabilește în esență vîrsta unei 
națiuni. Acest popor este tînăr 
în primul rînd prin sănătatea sa 
morală, prin neclintita sa încre
dere în destinul pe care l-a a- 
vut și-l va avea de urmat pe 
acest pămînf, legat de o vatră 
care i-a fost leagăn și rămînîn- 
du-i veșnic credincios.

Tînăr este acel popor oare 
știe să-și apere întotdeauna 
demnitatea sa, limba ți obiceiul

Ion BĂIEȘU

(Continuare în pag. a V-a)

Realizări ale industriei 
bucurestene

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, oamenii muncii din Capi
tală întîmpină cea de-a XXIi-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
însemnate realizări în muncă. De 
la începutul anului și pînă la 
10 august, colectivele întreprin
derilor bucureștene au realizat 
peste prevederile planului 2 336 
tone țevi din oțel, 1 700 tone la
minate finite pline, 5 500 de an
velope pentru autotractoare, 
1 614 aparate de radio, 787 te
levizoare, 133 300 mp țesături de 
bumbac ți tip bumbac normal, 
153 300 perechi încălțăminte.

2024 tone ulei comestibil etc. 
Planul livrărilor la export a fost 
îndeplinit în proporție de 101,7 
la sută. Șapte întreprinderi din 
Capitală, ți anume întreprinde
rea industrială de produse pen
tru construcții, întreprinderea 
pentru raționalizări ți moder
nizarea instalațiilor energeti
ce, întreprinderea metalurgică 
de morărit, „Reactivul", între
prinderea „1 Mai"-panificație, 
fabrica de bere „Grivița" ți fa
brica de țigarete „Bucurețti", au 
anunțat că și-au îndeplinit sar
cinile de pian pe 8 luni.

său. în valuri succesive și con
centrice au pornit din inima po
porului român, veac după veac, 
forțele inepuizabile care s-au ri
dicat să-i apere hotarul, munca 
și cîntecul. Numai un popor tî
năr, cu sîngele alergînd neobo
sit prin artere, putea naște a- 
ceastă superbă pleiadă de 
domni, cărturari și luptători pen
tru libertate, pentru o viață mai 
bună, neosteniți în apărarea a- 
devărului. întreaga sa istorie 
freamătă de glasurile și gestu
rile încărcate de bărbăție ale a- 
cestor mari înaintași care și-au 
înmînat unul altuia ștafeta luptei.

Tînăr este acel popor în a că
rui privire cu limpezimi de iz
vor fe afunzi pînă în adîncurile 
în care își păstrează sentimente
le sale adevărate și nepieritoa
re : duioșia în fața frumosului, 
dragostea față de omul care 
este om, primit cu respect în 
ospeție și onorat atunci cînd su
fletul său știe să se deschidă 
curat ; cinstea și demnitatea do
vedite prin toate faptele isto
riei.

Tînăr este acel popor care nu 
ți-a uitat copilăria, crezînd în 
mitul veșnic tulburător al artei, 
poporul care știe să creeze bas
me și legende, cîntece de bucu
rie și de duioșie, jocuri, îmbră
căminte și stîlpi de casă pe care 
scrie cu acul sau custurea cople
șitoare și adinei istorii ale su
fletului său. E un uriaș și nese
cat șuvoi de viață și umanitate, 
o nesfîrșită încredere în timp 
și destin, în acest popor capa
bil să șlefuiască timp de cîfeva 
secole cuvîntul și melodia unei 
„Miorițe", căutînd cu răbdarea 
creatorului de geniu adevăru
rile esențiale ale existenței.

Cu adevărat tînăr este a- 
cel popor capabil să-și con
struiască singur istoria, ie
șind din hățișurile ei mereu

(Continuare în pag. a IV-a)

H Viața de partid

CE ASIGURĂ 
EFICIENTA MUNCII 
DE PARTID
PE BAZE OBȘTEȘTI

S Perfecționările tehnice 
și organizatorice 
asigură indici superiori

■ Valorificarea 
licențelor și procesul 
de creație științifică? ) ,5

NOTE DE DRUM DIN R.P. POLONĂ

Rombul silezian - 

realități și perspective
Pentru o călătorie' 

din Varșovia spre renu
mita regiune carboni
feră sileziană nu-i. lip
sit cred, de interes, un 
scurt popas la Craco
via, Vechea capitală a 
Poloniei îfi oferă ima
ginea unui oraș im
pregnat de istorie. De 
sub platoșa sa de pia
tră patinată, din secven
țele măsurate ceas cu 
ceas de trompeta orolo
giului din turnul cate
dralei „Santa-Maria", 
emană o aură de so
lemnitate și liniște, me
nită parcă să ofere prin 
contrast posibilitatea

înfelegerii depline a 
tumultuosului spectacol 

ț silezian. La mai puțin de
70 km de acest oraș cu 
cea mai veche universi
tate poloneză, în 17 așe
zări urbane și în împre
jurimile lor pulsează zi 
și noapte o activita
te fără oprire. Un pă
ienjeniș de galerii sub
terane înaintează în i- 
mensitatea de cărbune 
prin mandibulele de o- 
fel ale combinelor mi
niere, fierbînd aseme
nea unui vulcan care 
aruncă pe guri lava 
pietrificată a- huilei sau

a antracitului. La supra
față — furnale, rețele 
electrice, precum și li
nii de cale ferată alter- 
nînd cu șosele pietruite, 
pe care se perindă, 
printre schelele meta
lice, blocuri de locuin
țe și parcuri, torentul de 
cărbune și oameni. în 
timp ce pe cer, trîm- 
be de umbră — a- 
mestec de fum, zgură, 
praf și cenușă — contu
rează un decor vînăf, 
arareori străbătut de 
razele soarelui.

In tratatele de geo
grafie economică, pro
porțiile Sileziei supe
rioare carbonifere sînt 
reduse la mărimea unui 
romb cu diagonalele de 
50 și respectiv 20 km. 
De fapt, această re
giune, supranumită „ini
ma și pîinea Poloniei”, 
a încetat să mai fie o 
zonă delimitabilă prac
tic, ea confundîndu-se 
înfr-o mare măsură cu 
viafa contemporană a 
tării. Din această parte 
a Poloniei pornește cir
ca 97 la sută din pro
ducția de cărbune a 
tării, care, de la 27,4 
milioane de tone în 
1945, a ajuns anul trecut 
la 119 milioane de tone, 
iar pentru 1970 se pre
vede cifra de 140 mi
lioane de tone. Aici 
sînt situate unele dintre 
cele mai importante în
treprinderi industriale, 
cu o pondere conside
rabilă tn producția de

Mihai IORDANESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)



PAGINĂ 2 SClNTElĂ

instruirea lunară

Iile TÂNÂSACHE

experiență cu Coaie altor raioane
• Amploare și profunzime ® Exigența, firește, 
dar și discernâmînt I ® Un „seminar practic" 
care grăbește „rodajul" • Nu-s prea multe sarcini 
obștești în desaga secretarilor și directorilor ?La fiecare comitet orășenesc, raional sau regional folosirea tot măi largă a formelor obștești în muncă de partid își dovedește eficacitatea atît în ce privește amploarea, sfera de cuprin

dere, cît și profunzimea, nivelul de abordare a problemelor. Bogata experiență acumulată de partidul nostru în acest domeniu se dezvoltă cu forțele, cu aportul tuturor organelor și organizațiilor de partid. Este un proces vast și multilateral a cărui însemnătate, depășind cu mult considerentele pur organizatorice, izvorăște din rolul lui în dezvoltarea democrației interne de partid, a muncii colec-i tive, în atragerea unui număr cres- cînd de comuniști la munca de conducere a organelor de partid.Pe scară locală o confirmă grăitor și experiența raionului N. Bălcescu din Capitală. Dacă în ultimul timp au fost realizate progrese evidente în activitatea organizației raionale de partid, în stilul și metodele de muncă ale comitetului raional, ele sînt nemijlocit legate — desigur, nu Ca factor unic; dar totuși important — de- extinderea muncii de partid pe baze obștești. Aceasta a creat comitetului raional posibilitatea de a acționa pe un front mai larg, de a cuprinde simultan o mai mare diversitate de probleme. Acum cînd, alături de activiștii de partid salariați, la îndrumarea organizațiilor de bază participă 80 de instructori teritoriali nesalariați, iar alți 87 au pri- ipit spre îndrumare cîte 5—7 griipe de partid din blocuri și străzi, organizațiile de bază, grupele de partid se simt mai aproape de comitetul raional, îndrumarea și controlul, au devenit mai concrete, la obiect.Alt aspect, de însemnătate deosebită, se referă la competență, la 
calitatea muncii de partid. Participarea nemijlocită la munca de partid — în comisiile pe probleme ale comitetului raional — a u- nor ingineri, economiști; profesori, juriști și a altor specialiști a dat posibilitatea ca probleme com
plexe ale activității economico- sociale, începînd de la organizarea științifică a producției la aspecte ale muncii ideologice) să fie analizate aprofundat, Să se adopte măsuri judicioase. Concludent pentru stilul de muncă imprimat de comitetul raional comisiilor de activiști obștești este faptul Că studiile întreprinse la Unități în care se semnalaseră deficiențe, rămîneri în urmă, cum a fost cazul întreprinderilor „Flora", I.R.A. 3, nu s-au limitat la simpla „constatare" a neajunsurilot, ci' ttu dezvă-: luit cauzele ce le-au determinat, au propus măsuri de remediere.Dintre studiile ale căror concluzii, dezbătute în plenare ale comitetului raional sau în ședințe de birou, au înlesnit adoptarea de măsuri care au și început să-și a- rate eficacitatea, pot fi citate cele referitoare la calitatea produselor în întreprinderile industriale ; întărirea disciplinei muncii ; felul cum sînt popularizate ddcumentele Congresului al IX-lea al P.C.R. ; sprijinirea procesului instruCtiv- educativ în școli de către organizațiile de partid și U.T.C. ș.a.In ansamblu, munca activiștilor nesalariați se desfășoară cu rezultate bune în raionul N. Bălcescu. Tov. Gh. Dîrzu, I. Săbiescu, secretari ai comitetului raional, ne-au arătat că munca comisiilor, a instructorilor nesalariați, ajută comitetul raional să pătrundă mai adînc în viața organizațiilor de partid, să intervină operativ, în cunoștință de cătlză, Să adopte măsuri fundamentate științific. l3e de altă parte, mai multi membri de partid ne-au relatat cît de mult le-a ajutat în călirea partinică experiența și cunoștințele dobîndite ca Urmare a îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost încre-

dințate ca activiști obștești. Tocmai în aceasta constă de altfel'toiul muncii de partid pe baze obștești ca vasta școala de cadre în care elevii prind repede meșteșugul profesorilor. Nil există alt 
mijloc mai potrivit, măi verificat 
de creștere a noi cadre de partid, 
de stat, din economie, decît „Se
minarul practic la todte discipli
nele", permanentul „colocviu cu 
realitățile", nenumăratele „exa
mene" zilnice cărora este chemat 
să le facă față activistul obștesc.Firește, rezultatele pozitive obținute în raionul N. Bălcescu nu înseamnă că toate greutățile au fost depășite, că nu mai există probleme de rezolvat. Selecționați cu exi-

nomice, fie crearea în jurul a- cesteia a unei „rezerve" din cadrul activului de partid care, să poată fi folosită cînd se inițiază1 acțiuni de mai mare amploare ?
Gr. Negulescu : ne-ar folosi mult un schimb de misii economice din Capitală.
Felea Vasile : ..._________ ____ar putea oferi mai mult deCît rapoarte și concluzii. Oamenii ar învăța mult din lecții sau expuneți care să le dea posibilitatea șă compare obiectivul urmărit, stilul de' muncă pe care trebuie să și-l însușească, cu practica existentă, cu nivelul atins, să deprindă mijloacele de a urca mai sus.
Răhila Nicolae : pentru îndrumarea grupelor de partid din blocuri și străzi ne-ar prinde bine o broșură, un îndrumar mai cuprinzător.
N. Oprișoreanu, Ivan Sgîncă: pentru „începători" prezentarea de informări la ședințele de instruire este o practică folositoare. Totuși,

gența, activiștii obștești se află totuși încă, în marea lor majoritate, în perioada „de rodaj". Am cerut unor activiști obștești părerea asupra modalităților care ■ ar putea grăbi ritmul de perfecționare a muncii lor.
C. Niculică : ar fi util ca la stabilirea obiectivelor puse în fața comisiilor să fie consultați și activiștii obștești din cadrul acestora.
Gh. Năstase t într-un raion cu o atît de mare varietate a ramurilor economice, printre activiștii obștești din comisia economică nu pot fi decît cel mult doi specialiști pentru fiecare ramură importantă. Un studiu întreprins în întreprinderi de mărimea uzinelor „Danubiana", „Autobuzul" cere însă forțe mai numeroase. Nu e posibilă fie lărgirea comisiei, eco-

numărul mare de informări repetate de la o instruire la alta — imprimă uneori acesteia un caracter stereotip. Poate că lucrurile s-ar schimba dacă n-ar mai raporta fiecare „despre toate cîte ceva", ci s-ar pune accentul pe problemele nerezolvate, pe anumite aspecte de importanță deosebită...Relatind secretarilor comitetului raional sugestiile citate, am aflat Că pe linia unora dintre ele s-au și luat anumite măsuri.Și acum un ultim aspect. Cercetând compoziția activiștilor obștești din raion . ești surprins de ponderea tovarășilor avînd munci de conducere. în comisia pentru munca de partid în organizațiile de masă au fost încadrați și secretarii comitetelor de partid din cinci mari întreprinderi, dintre care doi sînt activiști salariați. De-

»' sigur, experiența acestora le este util^ celorlalți, dar oare justifică acea’sta includerea Tor totr-una din ,. comisiile apume create pentru a da un cadru organizat muncii de partid pe baze obștești ? Și apoi nu au ei destul de lucru, cu îndrumarea „propriilor" organizații de bază ?. Am întîlnit și alte cazuri — „înrudite". Din totalul'de 15 activiști ai comisiei economice, doar 3 nu sînt. directori, directori adjuncți, ingineri șefi. în comisia pentru în- vățămîntul de stat, abundă directorii adjuncți. Nici din alte, comisii nu lipsesc cadre de cohducere ale sfatului popular, ale unor instituții sau organizații de masă raionale. Se ajunge astfel la o densitate exagerată de conducători de diferite grade în cadrul activiștilor obștești. Considerentul de care s-a călăuzit Comitetul raional e desigur întemeiat:, „ne-am îngrijit să selecționăm oamenii cei mai competenți". Dar oare pentru satisfacerea unei exigențe pe deplin îndreptățite nu s-a ales calea cea mai ușoară ? Printre sutele de Comuniști cu bună pregătire profesională și politică dih raion nu mai sînt alții care . să poată fi selecționați ca activiști obștești și pe care această muncă i-ar ajuta să-și lărgească experiența, să-și dezvolte aptitudinile ? împovărîhd cu sarcini Obștești permanente directorii și alte cadre de conducere (care numai pentru risipă de timp liber nu pot fi criticați) nu se creează premise ca ulterior, nevoiți să lipsească multe ore din unitatea pe care o conduc, să ajungă a fi criticați pentru că nu și-au îndeplinit în bune condiții îndatorirea principală ?Semnalăm acest aspect, cu convingerea că Comitetul raional de partid N. Bălcescu va ști să dea răspunsuri practice care să determine ridicarea la un nivel mai înalt a muncii activiștilor obștești.
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Tn stațiunea balneo-climaterică Govora Foto : R. Costhi

Regiunea Argeș

Cresc depunerile 
la C.EC.îfâ fegiunea Argeș, ca și îh Celelalte regiuni din țară, se cohstătă o permaherită sporire â numărului depunătorilor și â economiilor bănești p6t- sbhăle depuse la C.E.C. Astfel, numărul libretelor pe care economisesc depunătorii din regiunea Argeș a crescut de lă 115 640 Cite existau la 31 decembrie 1959, la 244 869 la 30 iunie 1966 ; din acestea 153 487 librete aparțin populației din mediul sătesc. în oltis numeroși cetățeni economisesc pe obligațiuni C.E.C. în primele șase luni ale acestui an populația din regiunea Argeș a depus pe librete de economii și obligațiuni C.E.C. cu 45,6 la sută mai mult de- cît în' aceeași perioadă a anului trecut.

la sfat, însărcinat cu referința d rigoare; a făcut treaba aceasta cu o superficialitate revoltătoare și, în consecință, copilul -a rămas mai deparțe lîngă, rnama -lui vitregă pentru -noi maltratări.. întrebat. de ce a tratat cu ușurință acest caz, slujbașul respectiv,....-a ., replicat■’ „Știți.dv. c-îti.șînt pe capul nostru? Știți,că In. asemenea cazuri efoarte greu să- afli adevărul? Și,^ la urma urmei, vitregă-nevitregă, îi e mamă..;". - - ■ • , ■ ■Soartă ’ unui ' copil era tratată cohtabilicește, cu socotirea secundelor cheltuite în fața unei hârtii întocmite-la repezeală, fără greutatea probelor de Viață. Omul fără inimă teoretiza, în timp ce un copil aștepta ■ eliberarea din coșmarul unei vieți chinuite învăluirea în acest' caz a comodității în teorie înaltă ’ despre- imposibilitatea practică a rezolvării urgente -ș'i competente a unor astfel de probleme ridicate de Viață--își arată-din plin roadele amare,' 'inumane. Teoreticieni!' c -ad-hdc, ’Panglicarii, acești indivizi mu pregetă să': profeseze comerțul cu idei scumpe nouă. Tată ce-s-a întîmplat‘ la o școală. Un etew slab Ta> 'învățătură,u-pu o comportare- mecorespunzătoare. urma să rămînă repetent. Cadrele didao- tice cheltuiseră- -multe eforturi; dar nu izbutiseră. Repetenția venea ca o ultimă, lecție, severă, care ar fi putut să-1 trezească pe copil, pe părinți, S-au găsit, totuși. în consiliul pedagogic,, cîțiva profesori care, în.dorința de a-i „servi" pe părinți,, se foloseau de prip- cipii: „Șă spunem că-1 ■ lăsăm'e- - petent pe acest ,eley.. Bine, mar putem noi avea pretenția că am descoperit totuși., calitățile acestui tînăr. posibilitățile lui? pentru că nici.nu putem porni de la premisa că nu are calități I El-are o viată înainte, /trebuie oare noi să punem obstacol acestei vieți ?“, Cu asemenea probă de îngăduința, ce fel de viață urma să aibă în fată tînărul nostru ?■ $i cine anume îl oprea să-și dovedească din. plin calitățile ascunse.?., .'■‘Timpul nostru a statornicit definitiv, cfcle mai nobile . principii de viață, care.au.îh vedere marea fericire a omului. Ne sînt prea apropiate și sfinte asemenea idei pentru a permite ca ele să fie răsturnate și golite de sens.

Exista un tip de raraavis, e drept — care în intimitatea sa are un mod aparte de a acționa, practicînd din plin sub. o haină aparent principială traficul ilicit de principii. La omul despre care vorbim, sedimentele vechii educații sînt încă foarte puternice și dacă forezi cu obiectivitate în psihologia lui dai de stări de lucruri negative, de tare personale, pe care încearcă să le învăluie în principii.Individul despre care vorbim își are o filozofie nroprie, statornicită tocmai pe jonglarea cu abilitate a unor fraze cu care deseori izbutește să se acopere magistral. Pe un șantier de construcții de locuințe din orașul Galați am întîlnit nu de mult următoarea situație : la un număr de blocuri, care însemnau peste 16 000 de metri pătrat! de suprafață locuibilă, termenele de predare fuseseră depășite cu mult. „A cui e vina ?“ —am ■ întrebat. „A beneficiarului". „De ce,.?“. „Ne-a trimis tîrziu modificările ce trebuiau aduse proiectului la unele. ■ lucrări de finisaj. Or, e o chestiune legală ca aceste obșgryații SĂ. ne parvină^.în termen".’ Aparent șl, mai ales legal, lucrurile par să fie limpezi. Situația pare fără ieșire. Am cercetat însă graficele lucrărilor de finisare după primirea noilor soluții. în nici o zi, la nici o echipă, ele nu au fost îndeplinite. Explicația ? Exista o acoperire „de principiu": beneficiarul a întlrziat cu noile soluții ? Foarte bine. Să tragă consecințele. Și, în spatele acestei a- coperiri s-a operat în voie cu lipsuri de organizare, ritmuri de muncă sub posibilitățile minime, camuflarea lipsei de răspundere pentru scurtarea timpului de finisare. „Acoperirea" permitea manevrări elastice pe acest teren steril.Variațiunea pe tema asta poate fi cohtinuată — de cele mai multe ori — fără riscul de a fi răsturnată. Insul în cauză își apără propria piele, apelînd la principii. Dînd culoare obiectivă și absolută Unor neajunsuri, demagogii teoretizează starea de lucruri respectivă, investind-o cu o aură de justețe/ Fenomenul e periculos pentru că poate duce la devitali- zarea unor idei, la răsturnarea și transformarea lor într-o simplă modalitate de a scăpa cu fața curată, Este cazul conducerea unei care, în loc să ce nu îngăduiau metrilor proiectați, în loc să vadă dificultățile interhe de organizare și cohducere a producției, practica sofismul cu rezultate... excelente :„Știți , cîți ani are colectivul nostru ? Păi, nici măcar doi. Știți cîți oameni nutnăfă colectivul nostru ? Peste trei mii I Poți mo- . dela în doi ani trei mii de caractere ? E gfeu să poți pretinde cuiva așa ceva. Iată pentru ce treburile merg prost la noi !...“.Cei neavizați de adevăratul curs g al treburilor din fabrică, de pro- | cedeul de a se escamota explica- ■ țiile reale, îl pot crede pe ingine- Irul șef. De fapt, el pare să spună niște adevăruri la îndemîna oricui...a Viața oferă nu de puține ori “ probe de mentalități vechi care în-

cearcă să țină locq evoluția firească. îmi povestea de curînd un arhitect tînăr, cu idei îndrăznețe, despre „războiul" pe ’ care-1. duce de cițivâ ani cu șeful său-ierarhic. De ce ? La unul din proiecte, arhitectul a venit cu cîteva soluții ingenioase, acceptabile sub raportul economicității. Dar, pentru că erau noi, șeful nu și-a asumat „riscul", apărîndu-se cu platoșa implacabilă a nu știu căror storuri. Altădată, arhitectul a observat o nepotrivire în proiect privind distribuirea culorilor la fațade. Era, de asemenea, un lucru nou și necesita intervenții, explicații, energie. Șeful serviciului hu era dispus laTudor OLARU
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,Completare a rețelei de 
căi ferate ce brăzdează 
țara în lung și în lat, țesă
tura traseelor I.R.T.A. um
ple, în regiuni și raioane, 

' locuri goale pe harta dru- 
: murilor de fier, punînd la 
dispoziția călătorilor mij
loace de transport auto, a- 
desea pînă în cele mai de
părtate sate. Cum stau lu
crurile în activitatea direc
țiilor regionale de transpor
turi auto ? ScriSor’ primite 
la redacție îh ultimul timp 
conțin relatări, aprecieri 
despre funcționarea în 
unelb locuri a acestui me
canism.

/

if

Față de alfi ani, subli
niază multe dintre scrisori, 
tfarisporful LR.T.A. s-a îm
bunătățit. „Anul acesta, 
pînă la 1 iulie) ne-a scris 
corespondentul nostru vo
luntar Ion Onlcel din Pi
tești, parcul 
al Direcției 
transporturi 
s-a mărit cu
mari, elegante. Pînă la sfîr- 
șitul anului, numărul celor 
noi va fi de 50. între cursele 
importante i 
mentar și o 
crobuze de 
locuri, care îl 
întîrziați. S-au 
aulogările din

de autobuze 
regionale de 
auto Argeș 
27 autobuze

corifoare. Sute de călători 
așteaptă în picioare sau 
pe bordura trotuarelor din 
jur*.

Să nu uităm, cum atrag 
atenția mai mulți cores
pondenți voluntari în scri
sorile trimise redacției, că 
localul autogării, aspectul 
lui, organizarea vînzării bi
letelor, 
rilor de 
tituie o 
zită a 
D.R.T.A. 
torii. „La autogara urouua, 
relatează corespondentul 
nostru voluntar Traiân Gola, 
casierii nu prea sînt bine
voitori, uneori te trimit de 
la un ghișeu la altul, fără 
a ține seama că minutele 
sînt numărate pînă la por
nirea în cursă*. Marla Cior
nei) din lași, sesizează că 
lă aufogara Pașcani a vrut 
să cumpere un bilet pentru 
autobuzul care 
plece la ora 6 
Neamț. Casierul 
Grecu a binevoit să-șl facă 
apariția abia la... 6,30, ame- 
ninjîndu-l pe cei 50 de că
lători care îi cereau soco
teală pentru indolență că 
'dacă nu fac liniște, nu le 
va vinde bilete pînă la ora 
7 1 Sesizat, ing. Ștefănescu, 
șeful autobazei, i-a 
să aibă răbdare, că 

vine apa*,..

comportărea casie- 
la ghișee — cons- 
primă căfte de vl- 
nivelului la care 
își deservește călă- 

,La aufogara Oradea,

urma să 
spre Tg.

Vasile

sfătuit 
doar

circulă supli- 
serie de mi
cite 8—10 
„culege* pe 

i modernizat 
î Pitești) Sla

tina, Rm. Vîlcea și din altă 
orașe argeșene. Se consta
tă o îmbunătățire a com- 
porlătii personalului, a de
servirii călătorilor*. La Ca
racal, ne informează V. 
Bărbulescu, călătorii dispun 
de o autogară frumoasă, 
bine amenajată : sală de 
așteptare Vopsită în ulei, 
adecvat mobilată, cu ilumi
nație fluorescentă etc. Un 
local nou, cu o capacitate 
de 300 de mașini, se află 
actualmehte în construcție.

Cu totul altfel de vești 
ne sosesc de la plot. Con- 
sfanflh Neșflam despre au
togara din Huși : „La ora 
actuală, ne-a scris el, auto
gara este găzduită într-o 
încăpere necorespUnzătoa- 
re, aflată la vreo 250 m de 
locul sosirii și plecării au
tobuzelor. Sala de aștep
tare este neîncăpătoare, 
neîngrijită. Singura casă 
bilete de aici provoacă 
nic — dimineața și la 
miază — aglomerație, 
există un chioșc cu

„nu

Pe
Șî

trasee
pe butuci

oare 
punctualitate 

mașinilor 
Hotărî! că nu.

se poate face 
l la

de 
zil- 
a- 

blu 
ră-

I ! 
rabat
„ceasornicului 
D.R.T.A. ?
Totuși, unii din cel care 
conduc activitatea acestor 
unități s-au obișnuit cu 
deficiențele, le găsesc jus
tificări, dau explicații. Dar 
exigența călătorilor față da 
acest sector al deservirii 
nU poate ține seama de 
ele. Curti se pot ei îm
păca, de pildă) cu fap
tul că, din spirit de e- 
.conomie rău îhțeles, con
ducerea autobazei Pitești 
— îh ciuda realizărilor mai 
sus amintite — â redus nu
mărul autobuzelor pe une
le trasee aglomerate, ca 
Topoloveni, Poiana Lacului, 
Drăgan, deși cerințele au 
sporit mult ? De ce, la a- 
ceeași autobază, o serie de 
mașini defecte zac de luni 
de zile pe butuci, iar nu
mărul mașinilor de rezervă 
s-a redus ? Trebuie spus că

Încă nu s-a rezolvat pro
blema pieselor de schimb 
pe care serviciul tehnic le 
eliberează șoferilor după 
ochi, uneori îndemnîndu-i 
să și le cumpere din banii 
lor. Să nu uităm că mași
nile se defectează des. In
tre cauzele defecțiunilor se 
aude toarte des acest re
fren : „Căpăstrul* și bobi
na, bată-le vina I Asta ca 
să nu mai vorbim de felul 
cum se asigură circulația 
autobuzelor sîmbătă la 
prîhz, cîhd oamenii se în
torc de la locul de muncă, 
Și luni dimineața. Penele se 
țin lanț — căci mai sînt și 
destule vehicule nepuse la 
punct — iar din pricina a- 
glomerației, unii călători 
pierd mult timp, alții sînt 
expuși accidentelor. Rezul
tatul acestor 
fiecare 
orele 5—6 
călători în 
chiar dacă 
mente.

Cam la 
starea tehnică 
autobuze ale 
racal ; vehiculele acestei 
întreprinderi nu mai poartă 
tăblițele indicatoare de tra
see, așa cum pe traseele 
din raionul Huși nil există 
semne distincte de stații, 
nici orarul curselor.

Scrisori primite la redac
ție pe această însemnată 
problemă subliniază, firesc, 
Și legătura sfrînsă dintre cir
culația autobuzelor D.R.T.A. 
și starea drumurilor, crifi- 
cînd nepăsarea unor sfa
turi populare fafă de o se
rie de importante asemenea 
artere. în raionul Huși, de 
pildă, două trasee (de a- 
proape 30 km fiecare), deo
sebit de solicitate de eefă- 
fehi, Huși—Gugeștl—Bo
țești șt Huși—Hoceni—De- 
leni, nu pot fi deservite de 
autobuze, deoarece dru
murile respective sînt im
practicabile. în alte locuri, 
îh loc să se efectueze re
parațiile cuvenite, se aba
te... traseul. Pe ruta Rm. 
Vîlcea—Lăpușata( Lădești— 
Oltețu, circulă zilnic 8 au
tobuze, în 16 curse. Toate 
ar fi bune, dar lă Șlfihea- 
sa, pe o lungime de 22 m, 
drumul „a luat-o la vale*, 
cu pod cu tot. Secția 
drumuri a Sfatului popular 
raional Rîmnicu Vîlcea nu 
se grăbește însă să repare 
nici drumul, nici podul, așa 
că autobuzele le ocolesc.

Pericolul permanent de 
surpare a podului defect 
de la Cîfstănești—Horezu

impune, de asemenea, un 
ocol, prin Pietrari, autobuze
lor de Lădești—l.ăpușata I 
șl II. în felul acesta, pe de 
o parte se scumpesc bile
tele, iar pe de alta cetă
țenii din mai multe locali
tăți nu mai dispun de mij
loace de transport în 
mun. Pe drept cuvînt 
întreabă în sesizarea
semnatarul unei scrisori : ce 
trebuie îndreptat mai 
— podul și 
dolența ?

co
se 
lui

drumuli
întîi 

sau in-

★
contact cîf mai 

călăiorii, între- 
adesea sondaje în 
lor pentru a le cu-

un

anomalii : în 
dimineață, de la 

pînă la 9 rămîn 
unele stații, 

posedă abona-

fel se prezintă 
a Uhor 

I.R.LA. Ca-

Ținînd 
sfrîns cu 
prinzînd 
Hhdurile 
noaște cerințele, direcțiile 
regionale de transporturi 
auto și-ar extinde mult 
cîmpul de activitate. Deoa
rece, consemnînd realizări
le indiscutabile în acest 
sector, mai sînt totuși multe 
de făcut în ce privește mă
rirea parcului auto, buna 
întreținere a mașinilor, 
punctualitatea curselor, per
fecționarea traseelor exis
tente și înmulțirea lor, cît 
șl în educarea personalului.

Aceeași atenție se cere 
șl din partea sfaturilor 
populare față de întreține
rea și repararea drumurilor, 
acțiune în care populația 
locală poate da un ajutor 
substanțial. „Călătorului îl 
șade bine cU drumul*, se 
spune. Am putea adăuga : 
iar celor de la sfatul popu
lar — cu amenajarea și cu 
întreținerea lui gospodă
rească...

unui tovarăș din noi întreprinderi cerceteze cauzele atingerea para-

toate acestea; Mai comod era să invoce datele rigide ale proiectului șl Să respingă. în ambele cazuri, neacceptarea s-a produs pe terenul celor mal întemeiate opinii: „Există reguli valabile și obligatorii pentru toți tovarășii". Sau : „Proiectul scrie așa. Să respectăm ce-i negru pe alb, apoi vom vedea noi". Rezistenta față de nou, lipsa de curaj, uneori Incompetența, sînt camuflate aici cu ajutorul unor norme interpretate într-un mod avocățesc.Ideile noi cer înfăptuirilor, cer pasiune profesie, îndrăzneală, nu cări.Acoperirea cu principii că să lege lumea la
curajul ■pentru justifi-încear-ochi, devine o cuirasă prin care preocupările, sentimentele, necazurile o- menești nu au sorti să pătrundă cu ușurință. Am cunoscut o familie în care copilul, o fetiță de 10 ani, foarte bună la. învățătură, era maltratată în chip sălbatic de mama sa vitregă. Vecinii se revoltaseră,1 rudele cereau ele copilul. .să-1 crească, să-1 ocrotească. Fetita. își luase lumea în cap. Pentru, rezolvarea acestui caz erau necesare niște formalități. Funcționarul de

(Urmare diil pag. I)Zile și săptămâni de-a rîndul, Piața Unirii a fost arena u- nui adevărat asalt urbanistici, un asalt împotriva rămășițelor imunde de paiantă ale vechiului negoț. Trecînd cu autobuzul sau troleibuzul prin piață, bănuiam

că In spatele gardtr-' • iilor se petrece ceva, ceva important pentru aspectul urbanistic al centrului Capitalei, dar revelăfia oferită dstăzi gertefos privirilor a întreeilU'”" toate așteptării^. "

■rna Bucureșiiului; ochii văd de pe acum ceea de se află deo- câihdătă numai' pd hîrticr de căld a arhi- tedțiloi'1 și urbaniștilor: monumentala“clădire a Teatrului National, ’ căre va Contemplînd în voie 'străjui ' piața Bălces- această magistrală..........C'JZ elegantul hoțeldreaptă, fără sinuozi- ' ’ pare se va ridica în- — 'tr-o latură a Pieței U-niiii, noul palat al spoiturilor — adevă- ' iăt irth în beton și sticlă închinat tinereții — care se vă profila undeva, pe înălțimile dinspre capătul ei. Iar între a- ceste noi zămisliri arhitectonice, organic integrate ansamblurilor urbane existente în centrul Capitalei, șuvoaiele de mașini, se vor scurge fără opreliștile intersecțiilor, deoarece sub 'planșeuf vechilor răs- pîhtii se vor străpunge pasaje subterane de circulație a automobilelor și pietonilor dinspre estul spre vestul orașului.în inima BucUreș- tiului, vasta perspectivă desfășurată în fața privirilor valorifică amplu vechile și noile frumuseți ale unei Capitale larg deschise spre viitor.

tați, care străbate ini-

Vitrina magazinului de încălțăminte și marochinărie „Romarta Lux" din Capitală, recent modernizat

r - - i O?'*'''I " ’I..... jg.!. %
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NOUA RECOLTĂ

mașinile amplasate în flux, zultatul: cu același număr 
muncitori se obține o producție 
suplimentară de 10—15 la sută.

Stația plutitoare de pompare a apei pentru irigații din comuna Modelu, raionul Călărași
Foto : Agerprei

Colectivul întreprinderii ' noastre. întimpină cea de-a. XXII-a a-niversare a eliberării patriei cuun 'bilăhț ' de‘nmptfrtăp.te. ;i-eâlizări. . ... ----Situația rezulthtelcjr.. ,pe?7 luni, în- Este de relevat faptul că nivelulcheiâtă- recent, atestă 'faptul ■■ că 
-toți indicatorii planului pe această 

perioadă au fost realizați: produc
ția . globală, în proporție de 101,4 
la sută, producția marfă — de 180,7 
la sută, producția marfă vîndută 
și încasată — de 100,19 la sută, 
productivitatea muncii pe salariat ’ 
de 101,5 la sută ; planul livrărilor 
pentru export a fost îndeplinit în 
proporție de 106,08 Ia sută. Pînă 
în prezent, au fost- realizate econo
mii suplimentare la prețul de cost 
de peste 400 000 lei, s-au economi
sit 4 230 mp de piei fețe și căptu
șeli și mai mult de 10’000 kg talpă 
și înlocuitoriiRezultatele obținuîe“pînă" acum în îndeplinirea planului pe 1966 reflectă o activitate rodnică, ara- ' a că experiența pozitivă acumu- 

"îată de colectivul nostru este mai 
bine fructificată în acest prim an 
al cincinalului.Nu spunem o noutate cînd afirmăm că tehnica înregistrează necontenit progrese, că ea cunoaște 
o evoluție deosebit de rapidă. A ține pasul cu ceea ce este nou în . .tehnică — iată una din principalele preocupări ale specialiștilor din fabrica noastră. în acest con
text, perfecționarea continuă a 
tehnologiilor dc fabricație a fost una din principalele căi care ne-a permis să obținem rezultatele a- mintite. Nu greșim dacă spunem că, pentru întreaga ramură a confecției. de încălțăminte, anumite procedee tehnologice aplicate în fabrica noastră constituie o nouta
te. Este vorba, între altele, de 
asamblarea încălțămintei din piese 
prefabricate. în esență, metoda constă în pregătirea cu mare exactitate a elementelor componente. Intrucît acestea sînt executate cu multă precizie dimensională la mașini, au fost eliminate o serie de operații care se executau în sistemul „clasic", cum ar fi fre- zarea tălpilor, vopsirea-lustruirea etc. Drept rezultat, productivitatea 
muncii a crescut cu peste 100 Ia 
sută, ceea ce ne-a determinat să extindem acest procedeu tehnologic. în prezent, zilnic se după acest procedeu 1 500 de pantofi pentru femei.O altă noutate tehnică, mentată în fabrica noastră țis-pilot și semiindustrial, este tă- b. jirea pieilor pentru talpă cu extracte tanante concentrate sau — cum îi spunem noi — tăbăcirea 
uscată. Rezultatele obținute ne-au determinat să o experimentăm și pe scară industrială. Cele 7 loturi produse — în total 7 000 kg piei talpă — ne-au convins de multiplele avantaje pe care le prezintă această tehnologie. Fără a se diminua calitatea ci, dimpotrivă, mărindu-se rezistența la abrazivi- tate (uzură) cu circa 30—40 la sută, după cum arată buletinele de analiză fizico-mecanică și probele de purtare, ciclul de fabricație la faza 
de tăbăcire a fost redus de la 19 
zile la numai 3 zile ; productivitatea muncii a crescut cu 35—40 la sută ; un alt avantaj este acela că 
s-a eliberat o mare suprafață de 
producție,, pe care vor fi ampla
sate alte utilaje.Chiar și numai aceste două exemple, la care ne-am referit, vin să întărească afirmația că introducerea 1 derne este una din principalele căi de perfecționare a producției, cu efecte economice imediate si deosebit de mari.Dacă ne-am fi limitat însă numai la atît ar fi însemnat un lucru făcut doar pe jumătate. Tehnica nouă, ] moderne, impun, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii. Ac- ționînd în această direcție noi nu 
ne-am rezumat doar la organiza
rea unor fluxuri tehnologice, ce
rute 
care 
baza 
faze 
timizăm producția în cele mai mici 
amănunte.Organizarea științifică a producției și a muncii a constituit, una din pîrghiile principale de mobilizare a rezervelor existente. Un exemplu este concludent. în sor- R timentul pe care i călțămintea „Romarta' dere importantă. Aceasta se exe- - cuta înainte în exclusivitate manual, necesitînd un mare volum

calitativ al încălțămintei confec
ționată la această bandă este su
perior.Și la tăbăcăria minerală, organizarea științifică a producției a constituit una din principalele noastre preocupări. Ideea conducătoare în modificările care au fost aduse fluxului tehnologic a fost aceea de a elimina transporturile încrucișate, inutile, de la o operație la alta — firește ținînd seama de volumul mare de semifabricate care sînt prelucrate aici. Lucrările de reamplasare a instalațiilor și utilajelor tehnologice vor fi terminate în curînd. Fluxul teh-

EXPERIENȚEI
A’ -,?,

ÎNAINTATE

execută perechiexperi- la sta-

nologic rațional va permite o creștere considerabilă a productivității muncii; în plus, condițiile de muncă vor fi .............................  “' ’te. Ținem să ment deosebit tru calitatea vor realiza aici: maiștrii și tehnicienii vor putea efectua un control eficient al fabricației, puțind constata în permanență dacă se respectă prescripțiile tehnologice.Nu am scăpat nici un moment din vedere că tot ceea ce produce fabrica noastră este destinat oamenilor muncii, că încălțămintea pe care o realizăm trebuie să fie durabilă, estetică, flexibilă, cu alte cuvinte la un înalt nivel calitativ. Acțiunea de îmbunătățire 
a calității produselor nu am des
fășurat-o „în general", ci sistema
tic, pe baza unui 
țios întocmit, care bază studiul atent lor constatate de noi pe fluxurile tehnologice și, în special, sesizările și sugestiile primite de la comerț

radical îmbunătăți- subliniem un ele- de important pen- produselor care se

plan minu- a avut la al defecte-

BILANȚjgg BACĂU (coresp. „Scîn- ™ teii"). Constructorii de pe șantierele regiunii Bacău și-au îndeplinit sarcinile de plan pe primele opt luni ale anului cu aproape două săptă- mîni mai devreme. In această perioadă, colectivul trustului regional de construcții a dat în folosință oamenilor muncii din orașele regiunii 608 apartamente. Alte 186 de apartamente vor fi recepționate pînă la sfîrșitul lunii august. Bilanțul muncitorilor din cadrul între-
rîrească afirmația că introdu- | tehnicii și tehnologiilor mo- g mefo imo'din' nrinninaJiaip nai ®
I

XX *x . ................    xxd- |

- -- Iprocesele tehnologice I pun, în mod necesar, | 
....  ....I:

I 
I
I 
Iiuiu.ueil L. 111 SUL.- |Q îl producem, în- S arta" are o pon- N.......................... „ia- ..------  . '.lum H de manoperă. Practic, nu puteam - face față cerințelor beneficiarilor. S Producția acestui sortiment de în- B
1 irigarea, pe baza unor i Iuții tehnice moderne, 400 000 hectare. Deose
Ide aces agricole .am'enaje
I locale 250 000—300 000 ha, iar gospodăriile de stat 60 000 ha. în acest fel, 11a sfiținînd fata i?imi caicnuiui, tragerea virru- ■ frazarea marginii tălpii și a | ctilui etc. — la care mecani- 1

de noile mașini și utilaje cu 
a fost dotată fabrica, ci, pe 
unor studii amănunțite, pe 

și operații, am căutat să op-

călțăminte a fost organizată pe bandă tip „fierăstrău" — prima, de acest gen din țară — adică în procesul tehnologic s-au mecanizat acele operații care manual nu puteau fi realizate cu o precizie și calitate înalte, țelor pe calapod care se dă linia execută și acum schimb alte operații — tragerea marginii călcîiului, tragerea vîrfu- lui, 1 capacului etc. ____ ________ _! zarea asigură constanță și o pro- | ductivltate înaltă, se realizează la |

Dacă fixarea fe- — operație prin pantofului — se tot manual, în

ZAHAR DIN

și cumpărători. Chiar recent am a- vut o consfătuire în întreprindere, la care au luat parte reprezentanți ai Ministerului Comerțului și responsabili ai unor magazine din Capitală ; ei ne-au sugerat o serie de îmbunătățiri ce pot fi aduse produselor noastre. Cum am reacționat noi față de aceste propuneri ? Cele mai frecvente defecte la pantofi femei cu toc înalt erau ruperile de tocuri. Pentru a le înlătura, s-a început înlocuirea tocurilor din lemn cu tocuri din masă plastică consolidate cu metal. De asemenea, pentru consolidarea încălțămintei și evitarea deformații- lor la purtate s-a introdus un glenc de oțel special cu dimensiuni modificate, mai rezistent. Este suficient să arătăm că, numai în a- cest an, au fost aplicate 14 măsuri tehnice și organizatorice, la nivel de întreprindere, care vizează îmbunătățirea calității produselor. Efectele sînt vizibile. Numărul reclamațiilor la încălțăminte s-a redus continuu. în luna iulie, de exemplu, am primit reclamații doar la 330 perechi pantofi, ceea ce reprezintă numai 0,15 la sută din produsele livrate. Desigur, procentul este mic, însă nu ne îndeamnă la automulțumire. Considerăm că putem să livrăm comerțului încălțăminte fără nici un fel de defect.Ieri, în fabrica noastră a avut loc ședința de dezbatere a prevederilor planului cincinal. în fața colectivului nostru stau sarcini deosebit de însemnate : față de 1965, producția globală va crește pînă în 1970 cu 20,94 la sută, productivitatea muncii — cu 25,20 la sută, iar prețul de cost se va reduce cu 5,25 la sută. Realizările obținute în primele 7 luni ale anului constituie o garanție că vom îndeplini cu succes aceste sarcini. După cum au subliniat mulți dintre participanții la dezbateri, esențial este să perseverăm în acțiunea de perfecționare a tehnicii, de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, în scopul ridicării pe o treaptă superioară a întregii noastre activități economice.
Ing. Nicolae MARINESCU
director
Vasile POPESCU
inginer-șef
fabrica de pielărie
și încălțăminte „Dîmbovița"- 
București

BOGATprinderii de șantiere construc- ții-montaje din orașul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej se concretizează: în cele 15 milioane lei, care reprezintă: valoarea lucrărilor executate pînă în prezent. Succese însemnate au obținut și constructorii de hidrocentrale de pe Bistrița. Ei au dat în exploatare în acest an două uzine hidroelectrice — Vaduri și Bacău I. In prezent, ei lucrează la ultima hidrocentrală din salba de pe Bistrița — Bacău II.

La Fabrica de zahăr din Luduș a început, cu 15 zile mai devreme față de anul trecut, noua campanie de prelucrare 
a sfeclei de zahăr. Este un rezultat concret al preocupării pentru executarea lucrărilor de revizuire și reparații a u- tilajelor într-un timp mult mai scurt în comparație cu anii trecuți. Specialiștii au acordat atenție lărgirii locurilor înguste de producție, modernizării și automatizării unor faze de producție. S-au creat astfel condiții pentru funcționarea continuă a utilajelor și instalațiilor. Ele vor prelucra zilnic peste 200 de vagoane de sfeclă.

CUM SÎNT FOLOSITE TERENURILE
Obținerea unor recolte mari și constante de la un- an la altul este în mare măsură determinată de extinderea irigațiilor. Anul acesta, dato- ■ rită sprijinului acordat de stat, muncii entuziaste a țărănimii cooperatiste, au fost amenajate mari suprafețe de teren-. Numai în cooperativele agricole suprafața amenajată pentru irigații depășește 94 mii de hectare. Dar pentru a obține recolte mari este necesar ca pe toate aceste suprafețe apa să ajungă la rădăcina plantelor. Pentru a vedea cum sînt utilizate amenajările pentru irigații, corespondenții noștri Radu Apostol și Victor Deleanu au efectuat un Oltenia.

RAID-ANCHETA

raid-anchetă în regiunile Galați și
GALAȚI

____ *■>

Obstacole
nedorite
în calea apei

Anul acesta, ,în regiunea Galați, s-a dus o muncă stăruitoare pentru extinderea suprafețelor irigate. Rezultatele sînt edificatoare. Din 19 200 ha ce sînt acum irigate în cooperativele agricole de producție, 7 257 s-au amenajat în acest an. Prevederile s-au îndeplinit integral. Care este eficiența noilor amenajări ? Tovarășul Nicolae Sii- ditu, vicepreședinte al consiliului agricol regional, aprecia că unde s-a muncit cu răspundere, s-au a- sigurat la timp utilajele necesare și îndrumarea tehnică competentă, recolta , răsplătește din plin eforturile depuse. Cooperatorii din comuna Tudor Vladimirescu, raionul Galați, irigă în prezent 495 ha. Din această suprafață peste <300 ha sînt cultivate cu porumb, la care s-au aplicat pînă acum trei udări. Președintele cooperativei, Ioniță Apostu, aprecia zilele trecute că recolta de porumb va fi de circa 5 000 kg la ha.’O recoltă de porumb asemănătoare de pe tarlalele irigate s-a evaluat și în ' cooperativele Ibrianu, raionul Făurei, Independența, raionul Galați, și altele. Pe ansamblul regiunii situația recoltei este mult diferențiată, datorită exploatării nera- ționale a sistemelor de irigație. Din cele 14 908 ha cultivate cu porumb în teren amenajat, prima udare
Agricultura pe calea dezvoltării | 
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intensive, multilaterale
(Urmare din pag. I)derea creșterii producției agricole. Industria chimică urmează ca între anii 1966-1970 să livreze agriculturii 3,7 milioane tone de îngrășăminte, cantități sporite de insectofungici- de și ierbicide, precum și biostimulatorii necesari pentru creșterea animalelor. pe bază de furaje combinate în complexe industriale.Un amplu program este în curs de realizare în vederea punerii în valoare a noi suprafețe de teren prin lucrări hidroamelio- rative și extinderii amenajărilor pentru irigații, .în acest scop, statul a a- locat fonduri care vor permite amenajarea și irigarea, pe baza unor so- , a Deosebit de aceasta cooperativele ; au prevăzut să amenajeze prin mijloace
la sfîrșitul cincinalului,1 seama de suprafața amenajată pînă în anul 1966, tea în fața noastră sarcini mari privind gă
sirea celor mai economi

se vor pu-irîga 1 000 000 ha. stau

ce soluții tehnico-organi- zatorice, în vederea reducerii .investițiilor specifice, folosirii cu randament sporit a utilajeloi- cu care sînt dotate unitățile de execuție, remedierii cu operativitate a defecțiunilor ce se ivesc.Un succes remarcabil au obținut cooperativele agricole de producție în acțiunea de amenajare de noi. suprafețe irigate cu mijloace locale. Cu sprijinul -activ al consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste regionale și raionale, cooperativele a- gricole de producție au a- menajat în acest an 94 000 ha de teren față de 63 000 ha cît s-a prevăzut pentru întregul an. în a- ceastă privință s-au remarcat îndeosebi cooperativele agricole din regiunile Argeș, București, Oltenia și-Suceava. Aceasta demonstrează că sarcina stabilită privind amenajările pentru irigații este pe deplin realizabilă și poate chiar să fie depășită. Este necesar însă ca ‘ peste tot să fie luate măsuri care să asigure folosirea eficientă a întregii suprafețe amenajate pentru irigații.Mecanizarea complexă 
a lucrărilor agricole, asi-

gurarea îngrășămintelor, extinderea soiurilor de mare productivitate și irigarea unei părți cît mai mari din terenurile situate în zonele secetoase nu epuizează gama de factori care contribuie la mărirea producției agricole.Organizarea pe baze științifice a producției este o cerință indispensabilă, pentru care, există condiții și posibilități nelimitate în toate unitățile agricole. în gospodăriile de stat profilarea și specializarea producției au dus la folosirea mai eficientă a puternicei baze tehnico- materiale de care dispun aceste unități. Rezultatele obținute în gospodăriile de stat arată că producția la ha este superioară,' iar prețul de cost mult mai redus în unitățile specializate. în anul trecut, în gospodăriile care au cultivat porumb pe mai mult de 2 000 ha, cheltuielile pe tona de produs au fost mai mici cu 20—30 la sută față de unitățile care au avut suprafețe mai mici de 800 ha. Efectul concentrării și specializării este vizibil îndeosebi în zootehnie. în complexele zootehnice industriale, ca ți în unitățile profilate ți 
«peeializate în condițiile

obișnuite ale gospodăriilor de stat s-au obținut rezultate economice superioare. Specializarea gos- podăriiloi’ de stat ridică probleme noi în privința folosirii utilajelor, a brațelor de muncă, a mijloacelor de transport și a construcțiilor existente pentru rezolvarea cărora trebuie să se acorde o a- tenție deosebită, mai ales în unitățile care intră în zona 'sistemelor mari de irigații.■Punerea* în valoare a tuturor factorilor de producție, dotarea tehnico- materială a unităților a- gricole. necesită specializarea cadrelor pe procese tehnologice strînse și continuă a conducere.obținute de gospodăriile de stat și cooperativele a- gricole demonstrează cît de mari sînt posibilitățile de care dispunem pentru a face ca investițiile efectuate și eforturile depuse de lucrătorii ogoarelor să ducă într-un timp cît mai scurt la obținerea unor cantități tot mai mari de produse agricole, contri- buirfd astfel la ridicarea 
nivelului de trai al între
gului popor.

s-a făcut pe mai puțin de 8 000 ha, iar a treia, deși absolut necesară, pe numai 500 ha. Din ce cauză ? Iată, cîteva constatări concludente : în cooperativele agricole Racovița și M. Kogălniceanu, raionul Făurei, în primăvară canalele s-au efectuat defectuos, n-au fost terminate construcțiile hidrotehnice, ceea ce a dus la irosirea apei.Nerealizarea planului de udări se datorește și neasigurării din timp a utilajelor. în raionul Tecuci din cele 580 ha amenajate pentru a fi cultivate cu porumb, udarea I s-a făcut pe 470 ha. Celelalte udări prevăzute s-au efectuat pe suprafețe minime. în cooperativele din Nărtești, Gohor și Condrea, de exemplu, unde s-au asigurat agregate de împrumut, nu au existat țevi potrivite pentru motopompe, iar aspersoarele s-au defectat numai după cîteva ore de funcționare. Cazuri asemănătoare s-au petrecut și în alte unități din regiune. Se pune întrebarea : cine asigură. asistența tehnică, ori reparațiile la utilaje atunci cînd e cazul ? Din investigațiile făcute la serviciul regional S.M.T. și uniunea regională a cooperativelor agricole de producție rezultă că această situație nu este încă definitiv reglementată.Neajunsuri există și în domeniul pregătirii cadrelor și organizării muncii. Indicațiile repetate și uneori contradictorii date cooperativelor agricole nu au dus la stabilirea precisă a răspunderilor, a celor mai eficiente măsuri pentru rezolvarea problemelor tehnice ivite.în regiunea Galați, dar mai cu seamă în raioanele Focșani. Galați, Brăila, sînt mari posibilități de extindere a irigațiilor. Pentru amenajările ce vor fi efectuate în anul viitor s-au identificat 6 500 ha. Inginerul Cornel Bostan, de la Direcția regională de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului, ne-a informat că pentru 3 000 ha s-au asigurat proiecte de execuție; ritmul de proiectare, ținînd seama că lucrările trebuie atacate în toamnă, nu este însă satisfăcător. O mare însemnătate are procurarea din timp a utilajelor. Pe lingă aceasta se impune mai multă grijă pentru întreținerea sistemelor de irigații vechi, repararea utilajelor existente, pregătirea temeinică, diferențiată a specialiștilor, brigadierilor și a unor membri cooperatori din unitățile care au sisteme de irigații. Rezolvarea acestor cerințe va asigura în viitor o eficiență economică ridicată investițiilor destinate irigațiilor în cooperativele agricole.
OLTENIA

Neajunsuri ce

pot fi evitate

Rezultatele
Cu doi ani în Filiași, regiunea o inițiativă valoroasă pentru extinderea irigațiilor. Sub îndrumarea organizațiilor de partid mii de țărani cooperatori au pornit să „aducă ploaia" pe ogoare. Peste 1 000 de surse locale de apă au fost identificate și dirijate spre ogoarele raionului. în timp de secetă, cooperativa agricolă Arge- toaia, de pildă, care a dat tonul a- menajării terenurilor pentru irigații, a obținut pînă la 5 000 kg porumb boabe la hectar. Acțiunea a avut răsunet în întreaga regiune. Astăzi, după doi ani, î<n Oltenia circa 50 000 de ha de teren «înt a- 

metiajaU pentru irigații. Numai în

urmă, din raionul Oltenia, a pornit

AMENAJATE
PENTRU IRIGAȚIE

acest an terenul amenajat pentru irigații a crescut cu 21 560 ha. Dar, se pune întrebarea : cum sînt folosite suprafețele amenajate ?Tovarășul Vasile Cristea, inginer șef al Direcției regionale de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului, ne-a declarat: „Păcat că nu s-au efectuat udările decît pe 66 la sută din suprafețele amenajate. Lipsesc 200 dintre utilajele de pompare și aspersiune necesare în cooperativele care au terminat amenajarea terenurilor".în regiune sînt cooperative ca cea din Zăvalu, raionul Băi- lești, care de ani de zile a amenajat terenuri pentru irigații și atîta tot. Doar cind a plouat, apa a ajuns pe ogoarele acestei unități. Unele sisteme de irigații din regiune au fost prost executate, ne- putîndu-se folosi. în multe cooperative agricole, cum sînt cele din Filiași, Găvănești, Osica de Sus. și altele, nu s-au irigat, în acest an, decît cite 15—20 ha din 110—200 ha amenajate în fiecare unitate.Pînă în 1970, în regiunea Oltenia se prevăd a se iriga 100 000 ha.

în acest scop, consiliul agricol regional și uniunile cooperatiste au întreprins o serie de măsuri concrete. Pentru anul viitor s-au identificat 32 740 ha teren bun de irigat. Vor fi școlarizați 170 de brigadieri de cîmp, 600 de motopom- piști, 500 de vadagii și 100 de mecanici Dar, aducă cesar extinderea irigațiilor să-și plinească exemplar obligațiile le revin. în prezent, multe cooperative agricole primesc de la Centrul mecanic din Arad motopompe incomplete care nu pot fi nicidecum folosite la irigații. Uzina din Tîrgoviște pe lingă faptul că trimite cu multă întîrziere utilajele destinate irigațiilor, acestea ajung descompletate, lipsindu-le bateriile de pornire, unele țevi și diferite alte piese.Astfel de exemple arată cît este de necesar ca toți cei care au sarcini legate de extinderea și utilizarea terenurilor irigate să și Ip îndeplinească punct cu punct.

pentru stațiile de pompare, pentru ca aceste măsuri să rezultatele dorite, este ne- ca toți cei ce concură la înde- ce

Evidența și calculul 
cheltuielilor indirecteNu de mult, am citit în ziarul „Scînteia" articolul intitulat: „Să netezim drumul calcula- ției prețului de cost", în cuprinsul căruia se lac o serie de propuneri în legătură cu evidenta și includerea în prețul de cost a cheltuielilor indirecte. în esență, por- nindu-se de la necesitatea raționalizării și simplificării documentelor contabile, menite să ușureze extinderea mecanizării în evidența și calculul prețului de cost în întreprinderi, din articol se desprinde că actuala metodologie de e- vidență a cheltuielilor indirecte poate fi simplificată. Este o cerință justă, dar, după cum se știe, organele centrale de stat cu sarcini nemijlocite în acest domeniu — Ministerul Finanțelor și Direcția Centrală do Statistică — au în permanență în preocuparea lor problema simplificării și raționalizării documentelor contabile și a sistemelor de dări de teamă statistice.Ne-a reținut în mod deosebit atenția propunerea de a se înregistra cheltuielile indirecte pe locuri de cheltuieli, fapt ce ar permite — după cum afirmă autorul articolului — cunoașterea acestor cheltuieli în funcție de locul care le solicită și, deci, posibilitatea unei baze de a- naliză șl control în vederea reducerii lor. Tocmai asupra acestei propuneri am vrea să ne oprim mai pe larg. Pă
rerea noastră este că 
înregistrarea cheltuie
lilor indirecte pe locuri 
de cheltuieli nu va pu
tea duce la atingerea 
obiectivului major t 
simplificare, raționali

zare în evidență și 
înregistrare directă în 
prețul de cost.Pe ce ne întemeiem punctul nostru de vedere ? înregistrarea directă nu este posibilă pe toate locurile de muncă, deoarece în întreprinderi există o serie întreagă de cheltuieli comune tuturor sectoarelor și locurilor de muncă, ca de exemplu : cheltuielile de întreținere ale clădirilor în care se situează concomitent mai multe locuri de muncă, respectiv sectoare de cheltuieli, amortizarea acestor clădiri, salariile personalului de conducere, o mare parte din alte cheltuieli generale care privesc ansamblul activității întreprinderii (întreținerea curților, parcurilor, cantinei, acțiunile social-culturale etc.) Prin urmare, gruparea prealabilă a unor astfel de cheltuieli și apoi repartizarea lor pe locuri de muncă, prin procedee convenționale, este inevitabilă.Dacă totuși o parte din cheltuieli se pot înregistra direct pe locuri de muncă, pentru repartizarea lor în prețul de cost pe unitatea de produs este necesară o a doua operație, adică tocmai ceea ce autorul vrea să se evite prin propunerea făcută. Evitarea celei de-a doua înregistrări s-ar traduce în fapt prin calcularea u- nui preț de cost pe locuri de muncă (la lucrările și serviciile respective), deci fără calculul prețului de cost pe unitatea de produs, prin însumarea tuturor elementelor de muncă vie și materializată în expresie bănească. în același timp, nu se poate

obține nici simplificarea scontată deoarece, în ideea cunoașterii prețului de cost pe unitatea de produs, va apărea un număr mai mare de poziții de cheltuieli indirecte, respectiv de procedee convenționale de repartizare, care, după cum se știe, duc la un anumit grad de aproximație.După părerea noastră, în prezent este de ac
tualitate nu elimina
rea pozițiilor de chel
tuieli indirecte utiliza
te în sistemul actual (cheltuieli cu întreținerea și funcționarea utilajului, cheltuielile generale ale secției și cheltuielile generale ale întreprinderii), ci înregis
trarea pe cît posibil a 
cît mai multor chel
tuieli de producție di
rect pe produse și per
fecționarea procedee
lor convenționale de 
repartizare a cheltuie
lilor indirecte, îndeo
sebi a cheltuielilor cu 
întreținerea și funcțio
narea utilajului. Este o necesitate care izvorăște din introducerea continuă a tehnicii modeme în fabrici și uzine, din diversificarea producției, din extinderea cooperării în producție, a specializării întreprinderilor etc.De aceea, apreciem că propunerea făcută în articolul amintit, interesant prin unele aspecte, nu este de natură ca, aplicată în practică, să ducă la o simplificare a evidenței și la un calcul mai corect al prețului de cost pe unitatea de nrodus. .

Nâstase LUCa 
Grigore OFTEZ 
economiști specialiști 
în Comitetul de Stat 
ai Planificării
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e știe că dezvoltarea cercetării originale, proprii reprezintă una din căile menite să contribuie substanțial la progresul economic și cultural, multilateral al țării. Succesele obținute de oamenii noștri de știință, care cu forțele lor au soluționat adesea numeroase cerințe ale economiei, dovedesc cu pregnantă forța și maturitatea științei românești, confirmă eficienta procesului de creație originală în tara noastră.Aceste succese sînt de natură să nege anumite tendințe care dau prioritate, fără o serioasă analiză prealabilă, importului de licențe și patente străine. Partidul și statul nostru atrag atenția în același timp că dezvoltarea cercetării proprii, afirmarea ei ca principal mijloc de modernizare tehnică și științifică nu înseamnă de fel

la „inteligență străină** în sectorul respectiv.Asimilarea în producție a unei licențe nu decurge în mod strict tehnicist; ea necesită un drum lung și anevoios de încercări și cercetări preliminare. în cazul în care aceste probe sînt dublate și de o asimilare în laborator a licenței respective, se poate reduce timpul de asimilare. Respectarea așa-numitului „timp util" în acest domeniu este de maximă însemnătate ; licențele sînt cedate, de obicei, abia după ce furnizorul le-a utilizat și inițiază deja cercetări vizînd noi soluții, superioare; orice întîrziere în asimilarea ei de către beneficiari mărește deci a- cest handicap care se cere a fi evitat. Or, se mai întîlnesc la noi cazuri cînd asimilarea se tărăgănează nepermis de mult datorită

locomotiva Diesel electrică, cu licența pentru tuburi fluorescente și lămpi cu mercur „Phillips" și unele rezultate obținute recent de specialiștii uzinei „Hidromeca- nica“-Brașov. Pornind de la licența construcției unor grupuri de alimentare necesare motoarelor de mare putere, producția — sprijinită susținut de cercetare (de laboratorul uzinal respectiv, precum și de către cercetătorii Institutului politehnic din localitate și cei ai Institutului de energetică al Academiei) — a ajuns la obținerea unor grupuri de alimentare pentru motoarele unor tractoare produse în țară, răspunzînd astfel necesităților economiei noastre naționale.Este semnificativ faptul că în urma acestei colaborări și cercetătorii au tras

Un înaintaș
al picturii
românești

T

VALORIFICAREA

CREAȚIE ȘTIINȚIFICĂJ 9 1

de prof. ing. Constantin ARAMĂ, 
membru corespondent al AcademieiIzolare față de evoluția și realizările științei pe plan internațional, ci dimpotrivă. Prin natura muncii sale, omul de știință este un creator. Strădaniile sale se concretizează adesea în creații originale. Aceasta nu presupune însă claustrarea în perimetrul îngust al laboratorului său. Actuala revoluție tehnico-științifică impune un permanent schimb de valori pe plan mondial, în domeniul informației, al licențelor, patentelor și creațiilor originale.Omul de știință, cercetătorul contemporan au datoria ca, alături de specialistul din producție, să manifeste interes pentru o cît mai temeinică valorificare a licențelor, să inițieze investigații proprii la un nivel corespunzător, astfel încît să asigure cu forte proprii continuarea procesului de creație, să evite un nou apel

Insuficientei coordonări a operațiilor de valorificare. Cuzineții mari, pentru hidroagregate, de exemplu, după ce au fost predați Institutului de cercetări tehnologice în construcția de mașini în vederea asimilării, au necesitat ulterior o nouă operație de acest gen în Uzina de construcții de mașini-Reșița, însărcinată cu producerea lor. în asemenea situații nu trebuie să se uite că în condițiile ritmului vertiginos al realizărilor tehnico-științifice mondiale, în .multe sectoare, uzura morală — demodarea — trece pe primul plan față de uzura fizică,,Pe de altă parte, numai cu ajutorul cercetării științifice, licența — o dată asimilată — poate fi perfecționată, îmbunătățită, dusă mai departe și găsite noi domenii de aplicare a ei. O dovedesc printre altele și experiențele pozitive cu

concluzii interesante privind teoria telor, du-și astfel cunoștințele științifice și sub aspect fundamental. A- cest ultim exemplu demonstrează că trebuie gă din tregul tinut științific — sîmburele ei cel mai prețios și cel mai costisitor — dat fiind prețul ridicat al acestui important bun al omenirii, care este „inteligența științifică". De fapt, este o datorie a omului de știință față de poporul și statul care finanțează achiziționarea a- cestor licențe, să scoată maximum de profit de pe astfel de investi- licență, fie că este sau de un

turbosuflan- îmbogătin-
cercetarea să extra- licență în- său con-

Tine r ef e
unu / P o p
(Urmare din pag. D

urma unor ții. Orice vorba de un produs proces, conține o soluție științifică, care alături de elemente unice, strict specifice, ne oferă și altele cu o valabilitate mai largă în domeniul respectiv. Acestea ne pot îmbogăți cunoștințele și experiența proprie sau pot duce la soluționarea unor probleme, colaterale sau complet noi, în ramura de specialitate.Solicitările, convențiile și contractele încheiate între cercetare și producție confirmă posibilitățile ^'noaș,tre...de creație științifică originală. Prin însăși componența lor, comisiile teritoriale ale Consiliului Național al Cercetării Științifice, în care intră specialiștii din producție, reprezentanți ai cercetării uzinale și departamentale, cîț și ai institutelor academice și ai catedrelor etc., exprimă această organîbă colaborare ce trebuie extinsă și adîncită. E vorba, în ultimă instanță, de a folosi mai mult posibilitățile, legăturile existente, de a înlătura anumite stăvili, de cele mai multe ori de ordin subiectiv, idei preconcepute și optici eronate — în vederea stimulării acestei colaborări. Sînt cazuri în care conducerile unor uzine evită să solicite mai susținut cercetarea în asimilarea licențelor,, adesea justificate de faptul că cercetătorii prea mult timp teme. Să nu poate probleme poate, în
gata să ia fotul de la 
început, ridicîndu-și 
cu aceeași migală casa 
dărîmată de 
cu aceeași 
încredere în 
polară.

Din marile
care 
mea, 
s-a ales nu o dată cu 
răni cumplite. Al doi
lea măcel mondial i-a 
umplut destule gorga
ne cu osemintele flă
căilor săi și i-a acope
rii pămîntul cu funin
ginea ruinelor. Foa
mea scotea col|ii lingă 
leagănele copiilor. 
Marea forfă de viată a 
poporului a ieșit însă 
de sub ruine ca iarba 
de sub piatră. La che
marea înflăcărată a 
partidului — fiinfa cea 
nw de preț pe care a 
făurit-o această națiu
ne în întreaga sa exis
tentă — s-a declanșat 
una din cele 
burătoare 
pașnice 
noastră.

întreg îșl 
țara, conta- 

de pro-

dușmani, 
neștirbită 

steaua lui

frămîntări 
au încercat lu- 

poporul român

mai tul- 
ofensive 

istoria

Poporul 
reconstruia 
minîndu-se 
priul său entuziasm, a-
coperind munții de 
cînfece șl strigăte de 
muncă. E o epocă de 
care ne vom aminti în 
totdeauna cu mînd-ie, 
pentru că atunci s-a 
verificat cu strălucire 
vivacitatea copleșitoa
re a unui întreg po
por. Se făurea o isto
rie nouă, ieșeau la lu
mină străvechi talente 
și vlrtufi, ne descope
ream pentru prima 
oară îndrăzneala de a 
impune în ochii între
gi' lumi ritmuri de dez
voltare fără precedent.

Un popor este tînăr 
atunci cînd știe să 
construiască cu bucu
rie, cînd munca se în
corporează în plăceri
le existentei sale diur
ne. De mai bine de 
două decenii, în aceas
tă tară s-a instaurat o 
impresionantă patimă 
a construcției, o fer
voare colectivă a crea-

fiei, pe foaie reliefu
rile ei sufletești și geo
grafice. Un organism 
purificai în foaie fi
brele sale infime esfe 
această națiune cu su
fletul deschis ca o floa- 
rea-soarelui în fața lu
mii întregi, capabilă 
de miracole, respecta
tă pentru sinceritatea 
intențiilor și faptelor ei 
care slujesc neobosit 
o pace trainică pe a- 
cest pămînt.

Sîntem un popor 
tînăr, înfr-o țară fînă- 
ră, pentru că avem un 
partid conducător în 
jurul căruia ard, sfră- 
luminînd, 19 milioane 
de suflete, o flacără 
veșnic lînără. Neschim
bătoare e vîrsta și vi
goarea dragostei parti
dului pentru popor, a 
clocotitoarei sale ener
gii cu care se dăruiește 
unei cauze scrise cu li
tere nepieritoare pe 
steagul lui fluturînd 
deasupra întregii țări, 
cauza sfîntă a fericirii 
construite de om pen
tru om.

pretind uneori pentru rezolvarea unei admitem că cercetarea răspunde prompt unei științifice majore, darschimb, să se preocupe de la bun început de asimilarea din punct de vedere științific a licenței, de perspectivele de a o perfecționa. Din această cauză, valorificarea unor licențe — proces care ar trebui să se desfășoare paralel sub aspect tehnic și științific — este îngreunată de faptul că cercetarea ia cunoștință de aceasta prea tîrziu, de regulă abia atunci cind apar primele impedimente legate de trecerea în producție.Alteori, deși cercetarea vine prima în contact cu licența, se în- tîrzie asimilarea' acesteia în producție din diverse motive. Ar fi bine ca încă în etapa de pregătire a achiziționării unor licențe să participe la această activitate brigăzi mixte, formate din constructori, tehnologi, specialiști din exploatare și- cercetători. Totodată, echipa în cauză ar putea să colaboreze și în viitor, în cadrul studiilor și cercetărilor ulterioare, legate de aceasta.Este firesc ca achiziționarea u- nei licențe să fie privită în întreaga ei complexitate pentru a fi cît mai avantajos valorificată. Este vorba de unul dintre domeniile în care cercetarea poate și trebuie să facă mai mult, ținînd cont de solicitările tot mai numeroase pe care le adresează științei românești dezvoltarea ascendentă a economiei noastre naționale.

• ALFABETUL FRICII : Sala Palatului (sena de 
bilete 1789 - orele 19,30).
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Pa
tria - 9; t2,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 
12; 16; 19,45; Feroviar — 9,30; 13; 17; 20,45.
O ALBĂ CA ZĂPADA Șl CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : 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 comple
tarea Insula sclavilor).
•_SE ÎNTlMPLĂ NUMAI DUMINICA : Luceafărul 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grădina „Doina* 
_  20,15 (la ambele completarea Nimeni nu se gîn
dește la noi).
• BEL AM1 : Cinemateca — 10; 12; 14; 16; 18,30; 
21.
• IN NORD, SPRE ALASKA! — cinemascop : Fes
tival _ g. 12; 15; 18; 21; la grădină — 20, Me
lodia — 9; 12; 15; 18; 21 (Ia ambele completarea 
Far-West), Modern (completare Soluție patent) — 
8; 11; 14; 17; 20. Stadionul Dinamo — 20, Arenele 
Libertății — 20.
« ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR* — cine
mascop : Lumina (completare Vizita tovarășului

Ciu En-lai In Republica Socialistă România) — 9; 
11,45; 14,15; 17,45; 20,45, Dacia (completare Simfo
nie în alb) — 9—13,45 în continuare; 16,15; 18,45; 
21, Grădina „Festival" — 20.
O COLIBA UNCHIULUI TOM : Victoria — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Popular — 15; 18; 21.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : 
Central — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ferentari 
— 15,30 18; 20,45 (la ambele completarea Naviga
tori care dispar).
• CELE DOUĂ ORFELINE : Union (completare Ti
nerele) - 10,30; 14,45; 16,45; 19; 21,15.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 9.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Doina 
(completare Koprivșcita) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21.
• ACOLO UNDE CARPAȚII INTILNESC DUNĂ
REA - cinemascop - APUSENII — CĂLĂTORIE 
1N PARADISUL PĂSĂRILOR — PRIVELIȘTI CAR
PATINE : „POIANA URȘILOR' — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE : Timpuri Noi — 9—21 în 
continuare.
• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : Giulești (com
pletare Crimea) — 15,30; 18.15; 20,45, Volga (com
pletare Pe calea înfloririi patriei șociallste) — 9i 
11,45; 15,15; 18; 20,45.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : înfrăți
rea între popoare — 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• ClINELE DIN BASKERVILLE : Excelsior (com
pletare Insula sclavilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Gloria - 9; 11,15; 14; 16,15 18,30; 21, 
Patinoarul „23 August* — 20 (la ambele completa-

în 1891, cînd Theodor Aman înceta din viață, pictura prin Ion neaLuchian se afla în pragul împlinirii destinului său de a fi generatorul școlii naționale moderne. Era o răscruce : se încheia epoca de naștere și formare, începea epoca de afirmare a picturii românești moderne. Personalitatea lui Theodor Aman simboliza etapa aflată atunci în pragul încheierii. Sub unghiul de vedere al idealului estetic, al concepției, al limbajului pictural, arta lui Aman are restrînse puncte comune cu aceea a lui Grigorescu și Andreescu, iar cu a lui Ștefan Luchian nici atît. Zborul acestor „măiastre* nu poate fi însă conceput fără truda înaintașilor di- recti, fără munca eroică a celor care s-au străduit să închege o viată artistică românească, să organizeze un învățămînt artistic românesc, să consolideze o tradiție de artă realistă, cetățenească. Figura reprezentativă a acelor oameni admirabili rămîne Theodor A- man.în muzeele noastre, aproape pretutindeni, vizitatorul îi va întîlni tablourile : compoziții pe teme din istoria națională, portrete, scene de gen, peisaje. Această prezentă muzeală are, in largă

românească atinsese — Nicolae Grigorescu și Andreescu — altitudi- marilor valori; Ștefan
măsură, semnificația prezenței în istorie a creatorului lor. Tabloul cu subiecte istorice ocupă un loc important în opera sa. Atenția a- cordată compoziției istorice se explică nu atît prin împrejurarea dă un asemenea gen stă la loc de cinste în dogmele academismului — școala la care se instruise Aman — ci îndeosebi prin faptul că el a avut conștiința necesității obștești a tabloului istoric. Intr-o perioadă cînd dezvoltarea societății românești adusese la ordinea zilei unirea Principatelor și apoi înfăptuirea independenței, Theodor Aman, continuînd tradiția pictorilor revoluției de la 1848, a înțeles imperativul unei arte angajate.Evocînd evenimentele glorioase din lupta românilor pentru neatîrnare, preamă- rindu-i pe voievozii intrați în legendă, Aman exprimă o idee clară : poporul acesta este în stare și are toate drepturile să-și făurească un stat național independent. Iată sensul unor tablouri ca 
Vlad Țepeș șl solii turci, iz
gonirea furcilor la Călugă
reai, Mihai Viteazul primind 
pe solii turci cu daruri din 
partea sultanului Mehmet sau a portretului lui Tudor V ladimirescu (acvaiorte).Printre lucrările cu tematică istorică, executate de Aman, se cuvine să amintim Boierii 
surprinși la ospăț de trimișii

PELICANUL ALB
LA BUCUREȘTI9Printre numeroasele manifestări prilejuite de sărbătorirea celei de-a XXII-a aniversări a eliberării patriei se numără și Zilele filmului românesc „Pelicanul alb la București", organizate de Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor împreună cu întreprinderea cinematografică a orașului București, la grădina cinematografului „Doina". Publicul va putea vedea la acest cinematograf între 20 și 26 august, în program cuplat, o parte din filmele artistice, documentare și de animație premiate la cele trei ediții ale Festivalului național al filmului de la Mamaia.De asemenea, în zilele de 22, 23 și 24 august, la cinematograful „Patria" vor rula filmele „La patru pași de infinit", „Procesul alb" și „Străinul". (Agerpres)

TELE
18,00 — Pentru copii și tineretul 

școlar : Ilustrate din va
canță; Jocuri și întreceri 
pe apă.

19,00 — Telejurnalul de seară.19.15 — Galeria instrumentelor:Celesta.19.30 — Țara mea e ca o floare :Muzică populară din ferite regiuni. Cîntă formație condusă Florea Cioacă.20,00 — Săptămîna.21,00 — Avanpremieră.21.15 — Teleglob — emisiune
călătorii geografice: Grecia.21,45 — Interpreți de muzică u- 
șoară : Doina Badea,Margareta Pîslaru, Radmila Karaklaici, Salva- dore Adamo, Constantin Drăghici.22,00 — Recital vocal: Elena Cernei, Marina Crilovici,22.30 — Telejurnalul de noapte. 22,40 — Buletin meteorologic.

di- o de
de

rea Carnet de schițe), Arta (completare Mama mer
ge la lucru) — 9j 11,15; 13,30; 16; 18,30; la grădi
nă — 20.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Buzești (completa
re Collegium Maius al Universității Iagellone) — 
15,30; 18.
• SERBĂRILE GALANTE : Cosmos — 15,30; 18; 
20,45.
e URME IN OCEAN : Grivița (completare Pe calea 
înfloririi patriei socialiste) — 9; 11,30; 16; 18,30; 21.
• ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Bu-
cegi (completare Știintă și tehnică nr. 15) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21; la grădină — 20, Aurora 
(completare Insula sclavilor) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15
• PREA TÎRZIU : Unirea (completare Pădurea Bia- 
lowieska) — 15,30; 18; la grădină — 20, Vitan 
(completare Schițe turingiene) — 15,30; 18.
• COPIII MĂRII — cinemascop : Tomis (comple
tare Borodino) — 9; 11,45; 15,30; 18; 20,45.
• 5 000 000 DE MARTORI I : Flacăra
Tinerețe) — 15,30; 18,15; 20,45.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Floreasca
13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (completare 
sclavilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMA DEZILUZIE : Munca (completare N-o să 
doară î) — 16; 18,15; 20,30.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Moși
lor (completare Nimeni nu se gîndește la noi) — 
15,30; 18,
• FANFAN LA TULIPE : Crfngași (completare Vt

(completare

Miorița —
— 9; 11,151

Insula

lul Vlad Țepeș, compoziție de o valoare artistică superioară, în care elogiază e- forturile hotărîte ale voievodului pentru centralizarea puterii și întărirea capacității de apărare împotriva cotropitorilor. Aceeași adeziune sufletească la lupta pentru realizarea dezideratelor naționale, a idealurilor progresiste contemporane a dat naștere și unei lucrări ca 
Hora Unirii la Craiova. Pictura lui Aman a devenit astfel efigia emoționantă a unui veac, veacul răscoalei lui Tudor și al revoluției de la 1848, veacul Unirii și al neatîrnării. Aman s-a impus ca un pictor al societății contemporane. în privința numeroaselor lui portrete și a scenelor de gen, trebuie subliniat că în cele mai bune lucrări el depășește limitele convenționalismului academist. Nu atît darurile sale de desenator, meșteșugul îngrijit, dau forță expresivă unor portrete, ci interesul pentru om, participarea sufletească la actul de a picta omul. Au viață aceste

severe, de un realism convingător.Din opera de cultură a lui Aman face parte integrantă contribuția sa la constituirea vieții artistice, la organiza- tocmaL această rea și dezvoltarea învătă- mîntuliii, aftțstic de specia- ’ litate.’ Datorită insistentelor sale'— aVîndU-1 alături pe G. Tattarăscu — și bineînțeles cu sprijinul domnitorului

portrete, ca și acele scene de gen unde se simte chiar pulsația unui limbaj plastic tesut din lumină și culoare. O emoție le-a străbătut, și unda ei ne cheamă și astăzi.în fond, tsensibilitate, acest suflu al omenescului, l-a.țiurtât pe artist dincolo de orizontul imediat al existentei sale, în marea și imens năpăstuita , ,• lume, a țăranilor,, spre care Guza și al Tui- Kogălniceanu, se îndrepta atunci simpatia ia ființă,: în anul 1864, $coa- intelsctualității progresiste.' Dacă în pictură, de pildă, în 
Horă la Aninoasa, Briulețul etc, viziunea satului românesc este idilică, cu o amprentă romantică, ce se face simțită de altfel în ansamblul operei sale, ea se schimbă în gravură, domeniu în care Aman a desfășurat o activitate meritorie. Dispare atmosfera festivă ; este lucidă, uneori parcă de-a dreptul protestatară. Atitudinea de conștiință domină pitorescul. 
înjugatul boilor, In fața ca
sei, mal ales Adunaji la md- 
măligă sau Țăran cu căciula 
in mină, sînt imagini aspre,

viziunea gravă, poziția

la națională de arte frumoase, Theodor Ainan a condus această instituție cu un zel neobosit, înfruntînd multe greutăți, mai bine de 25 de ani. A condus, de asemenea, și cea mai importantă instituție muzeală — Pinacoteca Statului. Acest artist remarcabil a fost un dascăl devotat, un eminent animator. A fost, așadar, una dintre marile conștiințe ale epocii. Si, de aceea, conștiința posterității l-a așezat pe Theodor Aman în rindul reprezentanților de seamă ai culturii românești,
Anatol MINDRESCU

THEODOR AMAN : „Horă la Aninoasa
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Nu o dată, unii colegi au încercat să acrediteze ideea că pentru a lucra nemijlocit într-o uzină, pe un șantier de construcții sau în. alt domeniu tehnic este suficient să-ți cunoști meseria, că nu este necesară o muncă prealabilă de însușire a unor cît mai vaste cunoștințe din domenii diferite. Din păcate, această concepție s-a reflectat uneori și în procesul de învățămînt tehnic. Ca urmare, orizontul de cultură generală al absolvenților era deseori lacunar. Și, inerent, această stare de fapt se repercuta în primul rînd asupra posibilității de a deprinde meseria aleasă, știut fiind că o profesie pentru a fi măiestrit însușită presupune o instrucție cu adevărat multilaterală.Actuala organizare a liceelor de specialitate preintîmpină ivirea neajunsului amintit, asigu- rînd viitorilor absolvenți un larg orizont de cunoștințe. Ce se înțelege de fapt prin aceasta în cazul studiilor la liceele amintite ?Un larg orizont înseamnă, cred, în primul rînd, asimilarea noțiunilor necesare pentru cunoașterea profundă a domeniului de specialitate. Este evident că dezideratul nu se identifică, așa cum din păcate s-a apreciat deseori în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat, cu o specializare îngustă, limitată la una sau mai multe sarcini de moment ale meseriei. Dimpotrivă, este vorba de însușirea de către tineri a acelor domenii ale științei și tehnicii care să le permită să rămînă mereu în actualitate, să fie receptivi la cele mai valoroase forme ale progresului tehnic. în fața procesului de învățămînt din noile licee de specialitate stă sarcina eliminării definitive a acelor situații, des întîlnite în funcționarea

fostelor școli medii tehnice, cind nivelul unui curs era apreciat după gradul în care amănunțea și dispersa chiar temele tratate, cunoașterea aprofundată confundîn- du-se deseori, în ultima instanță, cu memorizarea

transforma manualele în tratate sau în lucrări strict tehnice, lipsite de calități pedagogice.Dar, și în cazul nostru, un larg orizont de cunoștințe presupune deopotrw vă zestrea generale unei cult,uri propriu-zise.

CU UN LARG

Liceele de specialitate

ABSOLVENȚI

ORIZONT DE
CUNOȘTINȚE

mecanică a stasurilor etc. Nu spun un lucru nou a- firmînd că însușirea unei largi culturi tehnice de către elevi depinde în măsură hotărîtoare de ținuta manualelor. Tocmai de aceea propun ca la elaborarea cărților școlare destinate 1 specialitate să nate colective autori care să provizațiile, să potriva tendinței de a
liceelor de fie antre- s largi de evite im- lupte îm-

zit.a conducătorilor de partid ,și de stat în regiunea 
Oltenia) — 15,30; 18; 21.
• M1INE, MEXICUL I : Viitorul (completare Boro- 
dino) — 15,15; 18; 20,30.
• FANTOMAS — cinemascop : Colentina — 15,30; 
18.
• SOȚIE FIDELĂ : Rahova (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș) 
— 15,30; 18; la grădină — 20,30.
e DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Progresul (com
pletare Stăvilirea torentilor) — 15,30; 18; 20,45, Pa
cea (completare Carnet de schițe) — 15,30; 18;
20,30.
• WINNETOU — ambele serii : Lira — 15; 18.30; 
Ia grădină — 20,30.
<9 MISIUNE EXTRAORDINARĂ
Drumul Sării — 15,30; 18; 20,30
• NOAPTEA IGUANEI : Cotroceni — 15,15; 18; 
20,45.
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE î — 
cinemascop : Grădina „Expoziția* — 20.
• ȘAH LA REGE : Grădina „Moșilor" — 20,15.
O PĂDUREA SPINZURAȚILOR — cinemascop (am
bele serii) ; Grădina „Progresul* — 20.
• DOMNUL — cinemascop : Grădina „Vitan* 
(completare Construim) — 20,30.
• DARCLfiE :
• VACANȚĂ
,,Tomis” — 20.
• PARCAREA 
Parc* — 20.
• CICLU DE 
zeștl* — 20,45.

cinemascop :

Grădina „Colentina* — 20.
LA MARE — cinemascop : Grădina

INTERZISĂ: Grădina „Progresul-

FILME ROMANEȘTI : Grădina „Bu-

I

Căci, după cum se știe, tinerii absolvenți ai liceului de specialitate cu examen de bacalaureat vor putea intra imediat în producție sau se vor prezenta la concursul de admitere în învătămîntul superior, în aceleași condiții ca și tinerii care au urmat liceele de cultură generală. De aici necesitatea ca ei să aprofundeze la cursuri sau în lecțiile de laborator limba și literatura română, istoria patriei, matematica, fizica, chimia, biologia, științele sociale, limbile străine ș.a., să manifeste o preocupare continuă pentru tot ce apare nou și valoros în domeniile științei, culturii, artei. în vederea atingerii acestor obiective au fost deja luate măsurile corespunzătoare : stabilirea unei durate corespunzătoare pentru profilul fiecărui liceu de specialitate, o corelație judicioasă între discipline, fixarea cu diș-r cernămînt a planurilor și’ programelor școlare etc.Firește, traducerea» în practică a tuturor acestor măsuri, finalizarea lor într-o perspectivă corespunzătoare depinde într-un grad hotărîtor de corpul didactic al liceelor de specialitate. Acesta este cel dintîi chemat să asigure, prin activitatea lui de fiecare zi, armonizarea procesului de învățămînt, diminuarea la maximum

a eventualelor denivelări care pot apărea la un moment dat intre predarea disciplinelor de cultură generală și cele de specialitate. S-a spus nu o dată că procesul instruc- tiv-educațiv ciștigă mult în consistentă cînd profesorii predau specialitatea lor corelat cu alte materii, cînd există, așadar, preocuparea pentru o înlănțuire a cunoștințelor după natura și importanța lor în ansamblul procesului de învățămînt. A- ceastă cerință este mai actuală decît.' oriunde în liceele i de . specialitate unde, prin natura ly-’«>i- rilor, cunoștințele de-.< ,.v tematică, de pildă, trebuie să se acumuleze nu numai ca un fundament al studiului viitor, ci și ca o bază a însușirii cunoștințelor de cultură tehnică. În consecință, în predarea materiilor de cultură generală va trebui realizată o apropiere cît mai mare cu specificul tehnic al liceului. Este vorba, evident, de menținerea și susținerea caracterului specific al fiecărei discipline de cultură generală prin accentuarea legăturilor pe care materia respectivă le comportă cu specificul pregătirii elevilor. Bunăoară, la matematică, cînd se predă tema „Funcții și reprezentarea lor grafică" pot fi făcute In anumite licee legături cu diferite probleme de construcții referitoare la calculul săgeților la grinzi, la mișcările diferitelor piese de mașini etc. Exisță, de a- semenea, posibilitatea stabilirii de similitudini între „graficul" ca noțiune predată la lecțiile de matematică și imaginea care redă diversele mărimi, ritmuri în activitatea de fiecare zi. Fără a mai vorbi de faptul că pot fi depistate nenumărate puncte ' de contact între obiectele matematicii, mecanicii, biologiei, chimiei, fizicii și unele discipline de specialitate, ce se pot valorifica în a- cest proces al predării unitare pentru care pledăm.în al doilea rînd, mi se pare necesar ca pentru realizarea dezideratelor expuse mai suș, în cadrul liceelor la care ne referim să existe o preocupare susținută față de accentuarea caracterului intuitiv în predarea tuturor disciplinelor. Planșele i- lustrat.ive. magnetofonul, aparatul de proiecții sînt din ce, îp ce. mai mult . chemate’-șă constituie un auxiliar nelipsit din munca la' catedră a profesorilor de toate specialitățile, preocupați deopotrivă ca orizontul de cunoștințe al tinerilor absolvenți să se constituie pe dimensiuni cît mai largi.
Prof. Victor BUDESCU 
director de studii 
la Grupul școlar 
poligrafic din București
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(Urmare din pag. I) le-amresante și plăcute pe care făcut în capitala țării dv, ca și în cîteva orașe și sate, la întreprinderi industriale, ferme, muzee și monumente artistice. Permiteți-mi să mărturisesc că primirea cordială care ni s-a făcut pretutindeni, prietenia pe care am constatat-o față de poporul român — și care corespunde prieteniei și prețuirii de care se bucură în România poporul danez — ne-au impresionat profund.Sentimentele de stimă și prietenie cârd Unesc popoarele noastre ca și discuțiile cu guvernul dv., caracterizate prin sinceritate și dorința reciprocă de a dezvolta legăturile dintre cele două țări, vor constitui, credem, o contribuție la progresul cooperării rOmâno-da-

neze și în același timp la cauza păcii și înțelegerii între popoare, în cursul vizitei de joi dimineața, oaspeții români au fost însoțiți de Hans S. Moeller, ambasador, șeful protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, Henrik Baron de Zytphen Adeler, ambasadorul Danemarcei la București, precum și de Petru Mânu, ambasadorul României la Copenhaga.Seara, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a participat la un dineu oferit de primul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag, la reședința particulară a acestuia. Ministrul afacerilor externej Corneliu Măneșcu, a participat lâ un dineu la reședința particulară a ministrului afacerilor externe, Per Haekkerup

POPULARE A R. P. BULGARIA
VIZITELE DEL

Joi, după o scurtă vizită prin Mulțumind pentru explicațiile Capitală, delegația Adunării Popu- date, irig. K. B. Onciarov, membru lave a R.P. Bulgăriși, condusă de al prof. ing. G I. Brankov, președintele Comiăiei permanente- pentru construcții, arhitectură și sistematizam a Adunării Populare a R.P. Bulgaria. însoțită de prof. dr. ing. Tudor lonescu, deputat în■ M.A.N., și de Atanas Gheorghiev, secretar aJ ambasadei R. P. Bulgaria la București, au sosit la Ploiești.Aici au vizitat uzină de utilai petrolier „1 Mai". OăSpețiiau fost îritîmpinați de Nicolae secretar al comitetului P.C.R., Panait Chircu, dinte al sfatului popular regional, Gh. Dumitrescu, președinte al sfatului popular orășenesc.în sala de consiliu. Petre Oră- nescu, director general în Ministerul Industriei Constructoare de Mașini, și ing. Dumitru Nistor, director general al uzinei, au dat explicații despre dezvoltarea uzinei „1 Mai" și despre industria de Utilaj petrolier din țara noastră.

Tăbîrcă, regional vicepreșe-

Comisiei permanente pentru plan șl buget a Adunării Populare a R. P. Bulgaria, a transmis aprecierile petroliștilor bulgari pentru înaltul nivel calitativ al instalațiilor de foraj produse la uzina plo- ieșteănă și livrate R. P. Bulgaria. După vizitarea principalelor sectoare, oaspeții au asistat la o demonstrație cu o instalație de foraj 4 LD. cu care lucrează și petroliștii bulgari.în încheierea vizitei în orașul Ploiești, comitetul executiv al Sfatului popular regional a oferit un dejun.în drum spre Brașov, Darlamen- tarii bulgari au vizitat muzeul Doftana. La Brașov, delegația a făcut o vizită la sfatul popular regional, unde au fost primiți de Romul Radu și prof. dr. Victor Hofmann, vicepreședinți ai sfatului popular, de membri ai comitetului executiv. (Agerpres)

in dezbaterea
(Urmare din pag. I)

cea mai rațională cale metal în drumul său pe economiei naționale. S-au defecțiunile — semnalate
Cu toată producția sporită pe care o realizează, complexul de laminoare — această uriașă „poartă" a Hunedoarei — nu deschide totdeauna pentru arterele criticatși cu alte prilejuri — în programarea producției și acoperirea cu comenzi la timp, dar mai ales ne- respectarea termenelor de livrare a oțelului laminat către beneficiari. Ing. Ion Dobrin. directorul comercial al combinatului, a supus unei aspre critici actuala situație a livrării laminatelor. „Condițiile fundamentale de .livrare — a arătat vorbitorul — nu au fost nici pînă acum schimbate, deși toată lumea (adică conducerea combinatului siderurgic. Ministerul Industriei Metalurgice și Comitetul de Stat al Planificării) este de acord că sînt anacronice. Sîntem în restanță cu neste 30 000 tone de oțel la beneficiarii din țară, ceea ce înseamnă rieonorarea a 688 contracte economice. Iată de ce se impune o reorganizare a sistemului de „pompare'1 a metalului de la Hunedoara în circuitul economiei naționale, pentru a se asigura o aprovizionare promptă și în cantitățile necesare a întreprinderilor din industria construcțiilor de mașini". „Altfel — a adăugat tov. Remus Pățan, contabilul șef al combinatului în cihcinal căntifăti imediate stocurile vîndută,economico-financiară tului va face pași mult mai lenți spre perfecționare".Participanții la subliniat că există medierea actualei constau. în primulrea mașinii electronice de existentă la Hunedoara, programarea producției de

laminate, în stabilirea pe baze realiste a producției de metal și a repartizării lui. în întărirea disciplinei tehnologice în sectoarele cheie ale combinatului siderurgic.Discuțiile aprofundate și propunerile făcute, îndreptate spre mobilizarea mai intensă a rezervelor economice reale existente, spre înlăturarea cauzelor anumitor deficiențe care mai stăruie în activitatea combinatului, oglindesc înalta responsabilitate a siderurgiștilor hunedoreni pentru marile sarcini ce le revin în anii cincinalului.Sprijinite prin măsuri eficiente de către conducerea combinatului și Ministerul Industriei Metalurgice. eforturile întregului colectiv sînt menite să ducă la perfecționarea îri continuare a producției de metal a Hunedoarei, la ridicarea pe o treaptă superioară a ni- ■ velului întregii activități economice a combinatului.

Joi, 18 august, tovarășul Vasile Vîlcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a primit la C.C. al P.C.R. pe tovarășul Silvio Mia-
na, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, care se află la odihnă în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o discuție care a decurs într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Spectacol de gală prezentat

de Ansamblul de cîntece și dansuri

al Armatei R. P. UngareJoi seara, Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei Republicii Populare Ungare, care întreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat un spectacol de gală pe scena Teatrului C.C.S. din Capitală.Au participat tovarășii Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, general-colonel Ion loniță, general-maior Ion Co- man și general-locotenent Ion Gheorghe — adjuncți ai ministrului forțelor armate, general-locotenent Dumitru Constantinescu și general-maior Alexandru Dănescu — adjuncți ai ministrului afacerilor interne, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost de față Sandor Argyelan, însărcinat cu R. P. Ungare afaceri ad-interim al la București, atașați

militari, aero și navali acreditați în țara noastră.Spectacolul, care s-a bucurat de succes, a cuprins printre altele fragmentul „Recrutare" din opera „Hary Janos" de Kodaly Zoltan, poemul muzical-coregrafic „Cantata negrilor", a cărui muzică a fost scrisă de compozitorul Szoklai Sandor pe versurile poetului cubanez Nicolas Guillen, lucrări cu tematică inspirată din viața și activitatea militarilor din țara vecină, cîntece și dansuri populare maghiare. Programul a cuprins, de asemenea, prelucrarea folclorică „Du-te dor" și melodii populare românești interpretate în limba română. Conducerea muzicală a aparținut lui Podor Bela, Kunrner Gyorgy și Georgel Gyorgy.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor le-au fost oferite flori din partea Ministerului Forțelor Armate. (Agerpres)

L-

ZlNA CEA REA

Ziarul „LE MONDE" consacră un e- ditorial controverselor manifestate între capitalele occidentale, de o parte și de alta a Canalului Mî- necii, în legătură cu proiectata rachetă „Europa-1“ sub egida Organizației vest- europene pentru construirea și lansarea de sateliți (E.L.D.O.) ♦).„Există organisme internaționale—scrie ziarul — deasupra leagănului cărora s-a aplecat o zînă rea: membrii lor se cio- rovăiesc, iar guvernele respective nu încetează să repună în cauză obiectivele lor. Incontestabil că organismul european pentru construcția de lansatori de sateliți — E.L.D.O., sau cum mai este uneori numit, C.E.C.L.E.S. — este tocmai unul dintre acestea. Acum un an și jumătate, Franța, unul din principalii săi membri, se gîn- dea să-1 înăbușe în fașă, revenind apoi asupra acestei intenții. Dar îndată după relansarea afacerii, preluînd schimbul,

'< ■5 7 • ' ' i"
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Joi, 18 august, s-a întors în Capitală delegația română compusă din tovarășii Ștefan Andrei, prim- adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ion Lăncrănjan, membru al biroului Uniunii scriitoriloi- din România, care a participat la lucrările celei de-a XII-a Conferințe mondiale împotriva bombelor a- tomice și cu hidrogen, convocată de organizația Gensuikyo din Japonia.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa. delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Petre Dănică. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid și de reprezentanți ai Comitetului național pentru apărarea păcii.
★La plecarea din Tokio, delegația a fost condusă de Nishizawa To-

mio, membru supleant al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Japonia, J. Johida, secretar generaj al organizației Gensuikyo, șî J. Jamamoto, vicepreședinte al Asociației de prietenie Japonia — România.în timpul șederii în Japonia, tovarășii Ștefan Andrei și Ion Lăncrănjan au fost primiți de tovarășul K. Mijamoto, secretar general al C.C. al P.C. din Japonia. La primire au asistat tovarășii Ofca Masayoshi, Kasuga Shoichi și Jonehara Itaru, membri ai Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, și Nishizawa Tomio, membru supleant al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Japonia.Convorbirea care a avut loc cu acest prilej a decurs într-o. atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

*) Acest proiect ur
mează a fi primul năs
cut al E.L.D.O., dintr-o 
serie, urmînd să creeze 
un sistem de sateliți de 
telecomunicații inde
pendent de S.U.A.

SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII ALGERIENE 

DEMOCRATICE ȘI POPULARE 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA

Marea Britanic făcea cunoscut că acest organism o incomoda ; aceasta, în timp ce el fusese creat tocmai pentru a-i permite să iasă cu bine după pasul greșit pe care-1 făcuse investind fără socoteală într-o rachetă militară. Și soarta E.L.D.O.-ului s-a a- flat astfel din nou în balanță.în timp ce Parisul începea să se întrebe dacă nu era de preferat să i se lase Londrei răspunderea acestei condamnări la moarte, pe care unii o și doreau în mod real, Bonnul— care înțelesese că numai E.L.D.O. putea să-i ofere o cale spre spațiul cosmic-— a salvat miza. Față de argumentarea vest-germană, britanicii au bătut în retragere și un acord a fost încheiat la Paris în luna iulie.Iată-1 pus din cutie : o Camereia publicat un voluminos raport în care demonstrează că ac- ceptînd — chiar în schimbul unei reevaluări a contribuției financiare britanice— să repună pe roate E.L.D.O.-ul, guvernul d-lui Wilson a comis o gravă gre-

însă acum nou în dis- comisie a Comunelor

șeală ♦♦). După cum afirmă în esență parlamentarii britanici, nu definind noi modalități financiare se poate spera să se dea un sens unei acțiuni care, pentru moment, n-are nici un sens. Voindu-se constructiv, raportul exprimă părerea că, pentru a se ieși din impas, nu este decît o cale : fuziunea celor trei organisme vest-europene interesate în problemele spațiale: E.L.D.O. ..— care construiește rachete; E.S.R.O. — care se ocupă doar de cercetări științifice, și C.E.T.S. (Conferința de telecomunicații prin sateliți).Acreditînd ideea că guvernul Wilson ar putea să repună în cauză acordul recent asupra E.L.D.O.- ului, parlamentarii britanici nu pot decît să suscite, în capitalele vest-europene, anumite resentimente. La Paris, în special, unii vor observa cît de puțin sigur pare partenerul britanic".
*♦) Raportul parla

mentar br'tan'c ia în 
considerare problemele 
actuale de ordin finan
ciar ale Angliei a cărei 
economie străbate, după 
cum se știe, o perioadă 
dificilă.

Ziarul britanic „The Economist*, referlndu-se la unele probleme europene, semnalează anumite orientări și tendințe, pe care le consideră pozitive, pe scena politică vest-germană.„Diminuarea încordării din Europa — scrie ziarul — subminează în mod vizibil coeziunea și angajarea unor forțe importante ale N.A.T.O., altele decît Franța... Vest-germanii au început să înțeleagă că doctrina Adenauer a «negocierii de pe poziții de forță» este sterilă. Departe de a părea o barieră în calea reuniflcării, destinderea a început treptat să fie privită de germani ca singura posibilitate de realizare a unificării.Germania occidentală trebuie să meargă pe această cale. Așa se explică «politica mișcării», inaugurată de ministrul de externe vest- german, îndată ce Erhard a preluat locul lui Adenauer. Aceasta a fost politica realizării unor contacte comerciale și diplomatice cu țările din Europa răsăriteană.Majoritatea vest-germanilor au convingerea profundă că frontiera Oder—Neisse cu Polonia trebuie să rămînă așa. Ei vor fi mai expliciți în legătură cu această problemă, dorind o reunificare a germanilor, nu de tipul Germaniei din 1937*.

Primul „Buletin

statistic al Cubei"

Corespondentă din Paris

„TRIBUNALELE RUTIERE"Agenția Prensa Latina a relatat recent că la Havana a apărut primul număr al „Buletinului statistic al Cubei", în care sînt publicate date despre viața economică și socială a țării în ultimii ani. în primul său număr, buletinul subliniază, spre exemplu, că în 1964 salariul mediu al persoanelor care au lucrat în agricultură a fost de 1 026 pesos, față de numai 300 în : perioada dinainte de revoluției în anul școlar 1964—1965. numărulșcolilor elementare s-a ridicat la 13 999, care au fost frecventate de 1 323 925 elevi, de la 7 565 școli e- lementare și 729 463 elevi în anul școlar

Pe șoseaua naționa
lă nr. 7, care leagă Pa
risul cu sudul Franței, 
se văd coloane nesfîr- 
șite de automobile. în 
unele locuri periculoa
se, nici urmă de temu
ți! jandarmi pe moto
ciclete ce controlează 
circulația rutieră. în a- 
propierea unei pante, 
zăresc un chauffard 
(denumire curentă 
pentru automobiliștii 
imprudenți și incorect! 
față de codul de circu
lație) executînd un a- 
devăraf slalom de vi
teză printre alte ma
șini. Cine l-ar fi putut 
opri ? Se părea că uri
așa armată, de peste 
40 000 polițiști prevă- 
zufi cu cele mai mo
derne mijloace tehni
ce care au împînzit 
șoselele Franfei ca o 
pînză de păianjen, se 
volatilizase...

Dar iată că din spa
te pasagerii uneia din 
faimoasele „mașini ba
nale’, care au început

să se înmulțească 
șosele, 
vizual

șinile 
„capcanele 
țini obișnuite, în 
polițiști în civil 
pisfează din 
pe infractorii la 
gulile de circulație. 
Alteori o simplă mași
nă în „pană* tocmai 
lîngă un loc periculos 
ascunde de fapt o 
„mașină banală*, in 
timp ce șoferul repară 
„motorul", „pasagerul* 
său scrutează șoseaua 
lîngă un pune* impor
tant de circulație în 
așteptarea conlraveni- 
enților... Chauffard-ul 
nostru fu oprit pe loc: 
„Ați trecut oesie linia 
continuă, ați depășit 
neraglementar și în 
plus și pe vîrf de co
lină. Trei infracțiuni. 
Urmafi-ne...*

La mică distanță, pe 
marginea șoselei, îl aș
tepta un tribunal în

pe
„fotografiau* 

infracțiunile 
,chauffard-ului*. 

banale'
sînf

„Ma
sau 
ma- 
care 
de

mers 
i re-

toată regula, dar fără 
bancă centru acuzați 
sau bară pentru mar
tori. „Judecători* în 
vestoane, cu scaune și 
mese pliante. Chauf- 
fard-ul citește palid pe 
o placă : „Comisia de
partamentală pentru 
suspendarea permise
lor de conducere*. Ju
decătorul a fost con
cis : a repetat Infrac
țiunile din procesul 
verbal încheiat de pa
sagerii „mașinii bana
le*. Apoi a dat pe loc 
un verdict scurt: sus
pendarea permisului, 
în cazul de fată, pen
tru două luni. Vinova
tul a înlocuit mașina 
sa cu trenul din cea 
mai apropiată stafie.

în alte cazuri, acest 
oriqinal tribunal rutier 
aplică amenzi sau ad
monestări. Infracțiunile 
ma' grave, cu victime, 
se soldează și cu a- 
restări, în afa'a sus
pendării permiselor.

Al. GHEORGHIU

1957—1958.tură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare îp calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Algeriene Democratice și Populare în Republica Socialistă România. Cel mai înalt arbore

lumeZinke, profesor la Unlversi-din

perspective
(Urmare din pag. I)

vre-

Joi dimineața a sosit în Capitală Taieb Boulharouf, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Algeriene Democratice și Populare în Republica Socialistă România. *Joi, 18 august a.c., adjunctul ministrului afacerilor externe George Macovescu a primit în audientă pe Taieb Boulharouf, în legă-

•fcO delegație de cineaștî condusă de Marin Stanciu, secretarul Consiliului cinematografiei din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a plecat joi la Moscova pentru a participa la Festivalul filmului românesc, ce va avea loc cu prilejul zilei de 23 August.(Agerpres)

Paultatea din California, a descoperit în apropiere de San Francisco un arbore sequoia de 112,57 metri, considerat ca fiind cel mai înalt din lume. Pînă în prezent recordul de înălțime era deținut tot de Un arbore sequoia, de 111,90 metri.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE— se va perpetua si producerea anumitor otel fără perspective desfacere, vor crește productie-marfă ne-dededeîntr-un cuvînt activitateaa combina-
dezbatericăi pentru situații.folosi-rînd. în

au re- Ele

ȘAH. Partida centrală a rundei a 13-a din cadrul turneului zonal feminin de la Varna, contînd pentru campionatul mondial, s-a disputat între lidera clasamentului, Novara (R. D. Germană), și Alexandra Nicolau (România). Desfășurată în permanență sub semnul egalității, partida s-a încheiat .remiză. Cu același rezultat s-au încheiat și partidele Asenova-Kara- kaș și Keller-Eretova. în clasament continuă să conducă Novara, cu 8,5 puncte, urmată de Nicolau —

8 puncte, Polihroniade (România) — 7,5 puncte etc.CICLISM. La concursul internațional desfășurat pe velodromul din Sofia, proba de viteză a fost cîș- tigată de bulgarul Doicev, urmat de Burlacu (România), Kirev (Bulgaria) și Soare (România). Cursa italiană a revenit echipei Bulgariei (Dimitrov, Vladev, Stoianov), urmată de formația României (Soare, Burlacu, Bărbulescu), iar în cea de semifond cu adițiune de puncte a învins românul Vasile Burlacu.calcul pentru Oțel și

Timpul probabil pentru 20, 21 și 22 
august. în țară : 
călduroasă 
lat se vor 
descărcări 
la potrivit 
mele vot 
grade, iar

Vreme în general 
Cerul va fi variabil. Izo- 

semnala averse, însoțite de 
electrice. Vint slab, pînă 
din sectorul sud-est.. Mini- 
fi cuprinse între 10 și 20 
maximele intre 23 și 33 

frade. local mai ridicate în sud-est. 
n București și pe litoral : Vreme in 

geheral călduroasă, cu cerul variabil. 
VȚnt slab, Dină la potrivit din sectorul 
stid-est. Temperatura în creștere.

ACTUALITATEA LA HANDBAL
în cadrul pregătirilor dinaintea 

ceperii campionatelor divizionare 
handbal, o serie de echipe mascu
line și feminine vor susține meciuri 
internaționale amicale. Primul de a- 
cest (el este programat astăzi la 
Tg. Mureș, unde formația feminină 
T.S.C. Berlin (R. D. Germană) își în
cepe turneul în (ara noastră, jucînd 
cu echipa Mureșul Tg. Mureș. în 
continuare, handbalistele oaspete vor 
evolua la Brașov (21 și 22 august), 
București (24 august), Buzău (26 au
gust) și Constanța (28 august).

în
de

O altă echipă din R. D. 
selecționata masculină a 
întreprinde, de asemenea, 
în țara hoastră. In primul 
gramaf mîine pe stadionul Dinamo 
din Capitală, începînd de la ora 
17,30, oaspeții vor întîlni reprezen
tativa de seniori a Bucureștiului, ur- 
mînd ca duminică să primească re
plica selecționatei bucurestene de ti
neret. Handbalișfii berlinezi vor evo
lua apoi la Brașov (23 august), Si
biu (25 august) șl Ploiești (27 au
gust).

Germană, 
Berlinului, 
un turneu 
joc, pro-

ofel, de fonia și de energie electri
că. Pesle 500 000 de oameni lucrează 
în galeriile subterane, sînf producă
tori de echipament minier sau con
structori de mine. Nu puțini sînt re
prezentanții unor adevărate dinastii 
de mineri ■— familii a căror existen
ță s-a desfășurat de-a lungul veacu
rilor în apropierea abatajelor. Vechi 
documente atestă că, acum o mie de 
ani, minerii polonezi exploatau 
zăcăminte de sare gemă lîngă Cra
covia, cu opt sute de ani în urmă 
căutau argint în împrejurimile lo
calității Tarnowskie Gory, iar acum 
un veac și jumătate debuta marea 
carieră a cărbunelui polonez.

„Sîntem pe cale să devenim un po
por de mineri* — îmi spuneau zîm- 
bind prietenii poionezi ori de cite 
ori îmi vorbeau despre perspectivele 
industriei miniere. Larga acțiune de 
prospecfiuni geologice, în vederea 
descoperirii de noi zăcăminte mine
raliere, și-a arătat primele roade după 
un timp relativ scud. în bazinul Si- 
lezlei superioare au 
pînă la adîncimea de 
circa 85 miliarde tone 
părjile mai de nord, 
de sud-vest au fost descoperite, 
asemenea, 
minereu 
minereu 
sare, 
urmare a acestor descoperiri, noi in- 
sfalajii de exploatare se vor adăuga 
celor existente, dintre care o bună 
parte au fost construite în ultimele 
două decenii.

fost defectate,
1 000 de metri, 
de cărbune. în 
cele de sud și 

de 
de 
cu 
de 
Ca

bogate zăcăminte 
de sulf, un bazin 
de 'aramă, rezerve 

gaze naturale, fier etc.

Mina „Kopafnia Staszic este a 
din cele 12 amenajate în ultima 
me și se bucură de renumele uneia 
dintre cele mai mari întreprinderi de 
acest fel din fără. Aici lucrează peste 
2 000 de mineri. în bazinul ei, gale
riile însumează o lungime de aproa
pe 30 km, iar viteza de înaintare, 
care în unele puncte atinge 80—200 
metri pe lună, îi Sporește continuu 
„orizonturile". Spre Unul dintre aces
tea ne-am îndreptat cu ascensorul 
unde, la adîncimea de circa 500 
metri, am făcut cunoșfinfă cu echipa 
inginerului N. Pfowniski. Primele con
statări : ortacii au mai toți pînă la 35 
de ani, iar inginerul cunoaște bine 
litoralul românesc al Mării Negre, 
unde și-a petrecut acum doi ani con
cediul de odihnă. Sub lumina neonu
lui din galeriile centrale, „diamantul 
fără Strălucire" își infirmă atributul, 
în mișcarea sutelor de metri 
de benzi transportoare, acest întune
ric cristalizat dezvăluie reflexe nebă
nuit de intense. Ni se spune că o a- 
semenea calitate se datorează rapidi
tății procesului de exploatare, meca
nizat în bună parte, și procentului 
scăzut de pulbere. Intr-adevăr, de la 
starea în care cărbunele se află în 
încremenirea compactă a pereților, el 
trece pe bandă, sub curenți de aer 
oxigenat, iar apoi — în lanțul de va- 
gonete, îndreptîndu-se spre gurile de 
ieșire. Ghidul nostru, magister ingi
ner Stanislav Musiălik, inginerul 
șef a1 minei, ne informează că Insti
tutul central minier din Katovice, unde 
se desfășoară o largă muncă de cer-

cetare, depune eforturi stăruitoare 
pentru aplicarea în exploatările mi
niere a celor mal noi cuceriri științi
fice. Grafie, în bună măsură, contribu
ției sale, capacitatea productivă pro
iectată a unora dintre minele nou 
înființate a crescut de la 4—6 
mii de tone pe zi, pînă în 
1960, la 10—16 mii de tone 
zilnic după 1961. în prezent, preocu
pările sînt îndreptate spre extinderea 
utilizării izotopilor radioactivi și a te
leviziunii în exploatarea minieră, sDre 
perfecționarea continuă a procesului 
de epurare mecanică a cărbunelui ; 
de asemenea — spre aplicarea unor 
noi și rapide mijloace de luptă con
tra Incendiilor, a gazului olrăvito' 
sau a inundațiilor,

La un moment dat, în Silezia s-a 
propus exploatarea importantelor re
zerve miniere aflate sub așezările ur
bane distribuite în jurul orașului Ka
tovice. Curînd însă s-a observat că 
aplicarea acestei propuneri pericli
tează stabilitatea terenului unde se 
desfășurau construcțiile de locuințe 
ale populației, Și atunci, mai multe 
instituții științifice au pus la punct un 
proiect pe baza căruia qolurile rezul
tate din exploatarea cărbunelui sînt 
umplute prin introducerea, la o mare 
presiune, a unor cantități corespunză
toare de nisip umed. Sursa de apro
vizionare cu o asemenea materie pri
mă este situată în localitatea Blen- 
dowski, unde se găsesc cantități su
ficiente de nisip.

Dar o dată răpus pericolul instabili
tății terenului, inamicul nr. 1 rămîne 
praful. Din pricina lui, în orașul Kato-

vice, ca șî în împrejurimi, fațadele clă- 
diri'or par tapisate cu plăci cenușii. 
Praful de cărbune, gazele, fumul, re
vărsate în permanentă în atmosferă 
— 1 miligram pe mp în timp de 24 
de ore — invadează betonul, sticla 
sau aluminiul, finzînd să impri
me cerului, blocurilor sau re
clamelor de neon un cenușiu obse
dant. Acesle condiții au obligat pe 
constructori și arhitect! să-i asiqure 
orașului noi mijloace de acces spre 
limpezimi. Numeroase blocuri noi, 
care de obicei sînt cu 10 nivele, au 
adesea pereții exteriori îmbrăcafi în 
plăcuțe de faianță în diverse culori, 
mal rezistente la acțiunea prafului si, 
în plus, indicate pentru evitarea cu
lori' monotone. Clădirile sînt prevă
zute, de asemenea, cu filtre speciale 
pentru epurarea aerului viciat. Cel 
mal eficient mijloc de luptă rămîne 
însă tradiționalul spațiu verde și, 
drept consec’nță, rea'unea Silezieî se 
prezintă ca o Imensă qrădină. Un 
parc cultural-artistic de mărime deo
sebită, dotat cu bazine de înot, sta
dion, grădină zoologică, studio de 
televiziune și un planetariu, a fost 
amenajat la Katovice, la răscrucea 
căilor care vin și se îndreaptă spre 
întreaga 
pavilion 
unde în 
expoziții 
ric, artistic etc. Pentru anul viitor se 
prevede ca 
o „paradă 
țiafiva. puțin 
rească totuși cînd cunoști draqoitea 
silezienilor pentru flori. De pe bal
coane, în ferestrele locuințelor, în vi
trine sau printre aleile de arbori stră- 
itiind arterele pline de cărbune ale 
Silezieî te întîmpină covoare de flori 
proaspete, multicolore, rezistente in
temperiilor. Ele au devenit un simbol 
al acestor locuri, menite să rămînă 
întipărite în amintirea vizitatorului.

Silezie. în incinta lui, un 
special adăpostește locul 
fiecare an se organizează 

cu caracter industrial, isto-

aici să aibă 
a frandafirilor’.

obișnuită, oare

loc
Ini-
fî-
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resurselor naturaleprietenie sovieto-ro-
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CORESPONDENTĂ DIN ATENA

★18 (Agerpres).— în de-a XXII-a aniver-

„Zilelor culturii ro- desfășoară și Festiva- românesc la care delegație de cineaști
ale opoziției

apă presa 
că, după 
unor o- 

transfor-.

Demonstrații1 GMOSCOVA 18. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: Joi au început la Moscova „Zilele culturii românești", organizate, cu ■ prilejul celei de-a 22-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist. începutul acestei manifestări a fost marcat de vernisajul expoziției de artă plastică românească din prima jumătate a secolului al XX-lea deschisă la Muzeul de arte plastice „Pușkin", Expoziția, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă din Republica Socialistă România, împreună cu Ministerul Culturii al U.R.S.S., a fost deschisă de G. I. Vladîkin, adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S. în cuvîntul său el a scos în evidentă frumusețea și originalitatea lucrărilor de pictură și sculptură prezentate. A luat cuvîntul, de asemenea, Spiru Chintilă, secretar al Uniunii artiștilor plastici din România.Cu acest prilej Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S., a oferit un cocteil la care au participat G. I. Vladîkin și I. I. Țvet- kov, adjuncți ai ministrului culturii al U.R.S.S., L. F. Iliciov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., funcționari superiori din Ministerul Culturii și din alte instituții culturale, membri ai conducerii Asociației de prietenie sovieto-române, oameni de cultură și artă, ziariști. Cocteilul -a fost urmat de o gală de iii— me despre opera pictorului Grigo- rescu și despre creația folclorică românească.
★în aceeași zi, la Casa prieteniei popoarelor s-a deschis o expoziție de fotografii românești intitulată „Construcția . socialismului în România", organizată de Asociația de prietenie sovieto-română și de Casa prieteniei popoarelor. Expoziția prezintă imagini din domeniul construcției de mașini, industriei bunurilor de larg consum, dezvoltării învățămîntului de toate gradele și ocrotirii sănătății în România. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de V. V. Mose- tov, membru al conducerii Aso-

ciației de mâne.în cadrul mânești" se Iul filmului participă o români condusă de Marin Stanciu, secretar al Consiliului Cinematografiei.

i

PHENIAN cinstea celei sări a eliberării României, la gospodăria agricolă „Sambong" din provincia Pyongan de Sud din R.P.D. Coreeană, a avut loc, la 18 august, un miting consacrat prieteniei coreeano-române. La miting au participat conducători ai organelor locale de partid și de stat. Au fost prezenți, de asemenea, Nicolae Popa, ambasadorul României în R.P.D. Coreeană, și membri ai ambasadei române. Au luat cuvîntul Kim Neung Won, președintele comitetului de conducere al cooperativei. și ambasadorul Nicolae Popa. în încheiere a fost prezentat un program artistic.
★VIENA 18 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a zilei de 23 August, ambasadorul României la Viena. Gheorghe Pele, a oferit la sediul ambasadei o gală de filme, urmată de un cocteil. Au fost prezentate filmele „Construim" și „Voronef".Au participat funcționari superiori din ministerele și instituțiile centrale ale Austriei, oameni de cultură , și artă, corespondenți de presă, acreditați la Viena și ziariști austrieci, precum și membri ai corpului diplomatic. Filmele prezentate s-au bucurat de succes.BERNA 18 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a zilei de 23 August, ambasada română din Berna a organizat o gală de filme, la care au fost prezentate filmul artistic „Duminică la ora 6“ și documentarul „Cartiere noi în București".Au participat reprezentanți ai autorităților federale elvețiene, membri ai corpului diplomatic, personalități culturale și științifice, ziariști.

GABERONES 18 (Agerpres). — Miercuri s-au deschis lucrările ultimei adunări legislative a protectoratului britanic Bechuana- land, care. începînd de la 4 octombrie, va deveni stat independent. In sala de ședințe, primul care a luat cuvîntul a fost Hugh Norman Walker, reprezentantul coroanei britanice. Agențiile de presă transmit că în tot timpul desfășurării lucrărilor Adunării Legislative, membrii grupării de opoziție — Partidul poporului din Bechuana- land — au demonstrat pe străzile orașului, acuzînd guvernul de a fi subscris la o pseudoindependență. „Noi nu avem nici o încredere în guvernul actual neocolonialist". Observatorii politici africani consideră manifestația Partidului poporului nu lipsită de anumite baze reale.
Teritoriul R.D. Vietnam
din nou bombardatHANOI 18 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam un mesaj de protest în legătură cu bombardamentele întreprinse la 17 august de aviația americană, asupra unor zone populate și obiective economice din diferite regiuni. în aceeași zi — se arată în mesaj — avioanele americane au bombardat și o serie de puncte ale periferiei Hanoiului, precum și o porțiune a digurilor din Ha Dong. Agenția V.N.A. anunță că la 18 august numărul avioanelor americane dobo- rîte pe teritoriul R. D. Vietnam s-a ridicat la 1348.

Grecia era conside
rata, pînă nu de mult, 
ca o tară lipsită de 
bogății ale subsolului, 
sau săracă în astfel de 
bogății. Dar eforturile 
depuse în ultimul 
timp de cercetătorii 
greci s-au soldat cu 
rezultate pozitive. Un 
grup de specialiști 
după eiorturi susținu
te, au reușit'să dove
dească, în urmă cu 
cîteva luni, că în sub
solul Greciei există 
însemnate rezerve de 
(iței, gaze naturale, 
diverse minereuri și 
uriașe zăcăminte de 
asbest. Profesorul Ka- 
trakis a vorbit despre 
constatările acestui 
grup la Congresul na
tional al inginerilor 
energeticieni, finul la 
începutul verii.

Stalul sprijină aces
te eforturi. în acest 
an Ministerul Indus
triei a alocat suma de 
100 000 000 drahme 
pentru acoperirea chel
tuielilor necesitate de 
programul de cerce-

țări și explorări mine
rale. Programul cu
prinde explorări pen
tru descoperirea rezer
velor de minerale 
(Her. crom, lignit, 
marmură, cupru etc.) 
și pentru cercetarea și 
identificarea pungilor 
de filei, gaz natural și 
a rezervelor de apă 
din subsol.

Au și fost fixate re
giunile unde urmează 
a ti forate primele 
sonde, pînă la o adin- 
cime de 1 000—2 000 
m. Rezultatele obținu
te după încheierea 
primei etape de fora/ 
vor constitui baza ți
nui alt program de 
forări spre adincimi 
de peste 2 000 metri, 
în anul viitor. Primele 
forări au început în 
zona Tesaliei și în re
giunea orașului Casie
ria. Peste cîtva' 
vor fi 
și în 
nic.

Cit 
turile 
narea

executate 
regiunea

timp 
forări 
Salo-

efor-privește 
pentru solul io- 
problemei ali-

mentăril cu 
informează 
construirea 
biective de
mare a apei de mare 
în apă potabilă — în 
insulele Simi și Eghi- 
na — un altul este 
in curs de construcție 
în insula Patmos. A- 
ceasta va fi cea mai 
mare uzină de apă 
potabilă din Grecia.

Un grup de specia
liști ai firmei ameri
cane „ Westinghouse" 
discută cu oficialită
țile grecești posibili
tățile construirii în 
Grecia a unei uzine 
nucleare de transfor
mare a apei de mare 
în apă potabilă. Se 
află în studiu și o se
rie de proiecte pri
vind construirea unor 
stafii de desalinizare 
în unele insule, 
în prezent 
meritate cu 
bilă cu 
vapoarelor

Republica Arabă 
Unilă. Recent, la 
Alexandria a fost 
adusă prima turbi
nă care urmează 
să fie instalată la 
hidrocentrala de la 
Assuan. Turbina 
are o greutate de 
131 de tone și un 
diametru de 7,6 
metri. în fotogra
fie : încărcarea
turbinei pe șlepul 
special construit în 
vederea transpor
tului ei de la Ale
xandria la Assuan
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DELEGAȚIA PARLAMENTARA ROMANA
LA VOLGOGRAD

care 
sînt ali- 
apă pota- 

ajutorul 
cisterne.

C. ALEXANDROAIE

Interviul acordat de Gus Hali
ziarului „L'Humanite"

VOLGOGRAD 18 — Trimisul special Agerpres, Florea, Țuiu, transmite : în ultima zi a șederii sale în R.S.S. Azerbaidjan, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tov. Gheorghe Necula. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a vizitat Muzeul de istorie a Azerbaidjanului, sînt expuse documente și scrise care confirmăomului pe teritoriul acestei republici sovietice din cele mai vechi timpuri, înfățișează etapele de dezvoltare a societății și tradițiile
în care materiale existenta

revoluționare ale oamenilor muncii din Azerbaidjan.Oaspeții au vizitat apoi un sovhoz din apropierea orașului Baku.Seara, membrii delegației au sosit la Volgograd, unde au fost întâmpinați de A. A. Șitov, prim-se- cretar al Comitetului orășenesc Volgograd al P.C.U.S., V. Borodin, președintele Comitetului Executiv al Sovietului regional Volgograd, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., M. Zolotariov, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Volgograd.

și japoneze

Intilnire a reprezentanților

Lunar Orbiter"
a transmis
primele fotografiiiir

18 (Agerpres). „Lunar Orbiter" partea vizibilă a a seriiPASADENA Nava spațială fotografiat joiLunii transmițînd în cursul prima serie de fotografii pe Pămînt. In timpul celei de-a 26-a rotații pe orbita lunară, răspunzînd comenzii de pe Pămînt. ușa de protecție s-a ridicat lăsînd un cîmp larg obiectivelor fotografice. Ele s-au declanșat în momentul în care nava înainta cu o viteză de 6 400 km pe oră la o înălțime de 214 km de suprafața Lunii. Au fost luate numeroase fotografii în regiunea denumită Marea Smythii, insuficient cunoscută prin cercetările telescopice. Apoi, nava și-a continuat rotația trecînd în partea invizibilă a Lunii. în care timp s-a desfășurat Drelucrarea automată a filmului.La ora 19,34 G.M.T., a început transmisia pe Pămînt a fotografiilor. în același timp ele erau transmise pe canalele de televiziune și proiectate S.U.A.Primele clare, dar îmbunătățite, prin prelucrarea în laboratoare. Imaginile prezintă un teren plat punctat de mici cratere. Fotografiile sînt transmise pe Pămînt pe porțiuni, urmînd ca ulterior aceste fragmente să fie unite pentru a oferi o perspectivă mai amplă asupra regiunii fotografiate.

HABAROVSK 18 (Agerpres). — La Habarovsk, cel mai mare oraș din extremul orient sovietic, s-au deschis joi lucrările celei dc-a doua întîlniri a opiniei publice sovietice și neze. întîlnirea, 600 de delegați turile japoneze orașe sovietice, deviza „Pentru între popoarele Japoniei și Uniunii Sovietice". Primele referate au avut ca temă „Lupta poporului sovietic împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru pace și securitate internațională" și „Lupta poporului japonez împotriva a- gresiunii S.U.A. în Vietnam, pentru pace, democrație și independență".

celeireprezentanților japo- la care participă din' toate prefec- și din numeroase se desfășoară sub pace și prietenie

De cîteva săptămîni capitalele ță
rilor arabe cunosc o intensă acti
vitate politică, principalul subiect al 
declarațiilor oficiale, al comentarii
lor presei consfituindu-l soarta vii
toarei conferințe arabe la nivel 
înalt. Proiectată pentru 5 septem
brie la Alger, conferința se pare că 
nu va mai avea loc, deoarece între 
țările chemate să se întrunească în 
jurul aceleiași mese există deose
biri profunde de vederi cu privire 
la rolul unor asemenea reuniuni. Tn 
cuvîntarea rostită la 23 iulie cu pri
lejul celei de-a 14-a aniversări a re
voluției egiptene, președintele 
Nasser, pronuntîndu-se pentru amî- 
narea sine die a conferinței, a men
ționa) că nu va participa la aceas
tă conferință atita vreme cît anu
mite cercuri arabe continuă să ducă 
o politică reacționară, de aservire 
puterilor străine și în totală ne- 
concordanfă cu interesele popoare
lor arabe. Din motive diferite Siria, 
Irakul, Yemenul, Libanul, Marocul, 
Libia și Kuweitul s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru amînarea reu
niunii de la Alger. La rîndul lor, 
Arabia Saudită și Iordania cer tine
rea ei cu orice pref. Unii comenta
tori apreciază pozifia Arabiei Sau- 
dile, care a declarat că se va re
trage din organismele interarabe 
în cazul cînd reuniunea nu va avea 
loc, ca un ultimatum. Acest lucru 
nu a fost de natură însă să schimbe 
atitudinea tarilor care se pronunță 
pentru amînarea conterinjei. De alt
fel, oficiosul „Al Ahram" scrie : „în, 
ciuda opozifiei regelui Feisai, ur
mat de regele Hussein al Iordaniei, 
amînarea conferinței la nivel înalt 
de la Alger este acum un fapt îm
plinit’.

pe micile ecrane dinfotografii nu sînt prea se crede că ele vor fi

PARIS (Agerpres). — Gus Hali, secretar general al P.C. din Statele Unite a acordat la Paris un interviu ziarului „L’Humanite".După cum se știe, este pentru prima oară, după 35 de ăni. cînd Gus Hall are posibilitatea de a

O- 
lor 
in- 
a-

pleca din S.U.A. în străinătate. Pînă acum guvernul american îi refuzase sistematic vize de ieșire.Vorbind despre Vietnam, Gus :'Hali agresiunea S.U.A. împotriva Vietnamului și a arătat că acest război are pentru poporul american grave consecințe. Gus Hall a spus că mulți parlamentari din Congresul S.U.A. au luat poziția împotriva extinderii războiului. Această opoziție este 'O reflectare a evoluției opiniei publice americane și, de a- semenea, a divergentelor dintre grupurile capitaliste.Partidul Comunist din S.U.A., a spus Gus Hall, a hotărît ca în a- legerile parțiale din noiembrie să sprijine pe toți acei candidați care au luat poziție în mod clar împotriva agresiunii din Vietnam. Tn anumite circumscripții P. C. din S.U.A. va prezenta el însuși candidați pentru Camera reprezentanților. Gus Hall a vorbit apoi despre mișcarea în favoarea drepturilor civile ale negrilor.

acordarea uneirăzboiul din a condamnat PARIS

„Comitetul
1

de vigilența"

în cel de-al doilea plan

cincinal al R. P. Ungare

206 MILIARDE

urma tulburărilorLa universitatea din Buenos Aires au avut loc arestări în 
studențești

După cum se știe, pînă în pre
zent s-au desfășurat trei conferințe 
arabe la nivel înalt : la Cairo (ia
nuarie 1964), Alexandria (septem
brie 1964) și Casablanca (septem
brie 1965). Ele au avut, printre al
tele, rolul de a apropia popoarele 
situate între Atlantic și Golful 
man, de a contribui la progresul 
politic și economic, la întărirea 
dependentei lor naționale. Pe
ceastă linie au și fost ob)inute unele 
rezultate : o anumită destindere în 
relafiile dintre diferite fări din a- 
ceastă regiune, semnarea pactului 
solidarității arabe, extinderea legă
turilor economice și culturale etc. 
în ceea ce privește însă o serie de 
alte probleme, n-au fost realizate 
progrese.

Explicația acestei stări de lucruri 
trebuie căutată în condițiile speci
fice ale Orientului Apropiat. Țările 
din lumea arabă, care înmănunchea
ză state cu regimuri politice diferi
te — monarhii feudale alături de ti
nere republici dornice să înlăture 
rămășițele dominației coloniale — 
sînt adeseori teatrul unor înfruntări 
sscufite între forfele conservatoare 
și cele în ascensiune. Amestecul 
cercurilor imperialiste în treburile 
interne ale anumitor state amplifică 
această dispută ' și întreține o at
mosferă de tensiune. Marile mono
poluri internaționale care au stors 
decenii la rînd uriașe profituri de 
pe urma jefuirii petrolului arab în
cearcă să-și mențină pozițiile șubre
zite, alimentînd dezbinarea inter- 
arabă, susfinînd cele mai reacționa
re regimuri. Exemplul Arabiei Sau- 
dite este deosebit de concludent. 
Identificate de fapt cu interesele 
marelui frust străin ARAMCO, cercu
rile conducătoare ale tării au deve
nit principalul instrument al politicii 
imperialiste de învrăjbire și înfeu- 
dare a țărilor arabe. începînd din 
decembrie anul trecut, regele saudit 
Faisal desfășoară o activitate febrilă 
pentru înjghebarea „pactului isla
mic’, care ar urma să atragă unele 
fări arabe într-o nouă alianță reac
ționară opusă unor fări ca R.A.U., 
Siria, Irak, Algeria. Arabia Sau- 
dită intenționa să’se folosească de 
tribuna conferinței pentru a vîntura 
din nou pianul „pactului islamic’, 
pentru a adinei disensiunile dintre 
țările arabe și a bloca politica de 
apropiere a acestor fări, de consoli
dare a independentei lor naționale.

Evenimentele legate de proiecta
ta conferință arabă la nivel înalt a- 
rată încă o dată că popoarele Ori
entului arab au de dus o luptă 
sus(inufă pentru apărarea interese
lor lor, pentru dejucarea planurilor 
forjelor neocolonialisfe, pentru con
solidarea independentei țărilor lor.

Suedia a instituit

PARIS 18 (Agerpres). — La ini
țiativa foștilor deținuți francezi 
din lagărele de concentrare nazis
te, la Paris a fost creat „Comite
tul de vigilență", însărcinat cu de
mascarea tuturor încercărilor de a 
falsifica faptele legate de mișca
rea de rezistență și de luptă anti
fascistă din lagărele de concentra
re.

Această hotărîre a fost luată în 
legătură cu apariția cărții lui J. 
F. Steiner, „Treblinka", care con
ține calomnii la adresa foștilor de
ținuți ni acestui lagăr fascist al 
morții.

Pe adresa „Comitetului de vigi
lență" au și început să sosească 
numeroase scrisori și telegrame, în 
care antifasciștii din diferite țări 
și, mai ales, din Italia, unde ur
mează să apară în traducere ita
liană cartea lui Steiner, salută și 
sprijină inițiativa colegilor lor 
francezi.

Nicolae N. LUPU

livrărilor de
Australiei

arme

CANBERRA 18 Guvernul suedez a prin intermediul ambasadei sale de la Canberra că a instituit embargoul asupra livrărilor de arme Australiei, relatează agenția France Presse. Această măsură, motivată de faptul că Australia participă la războiul din Vietnam, este dictată, a precizat purtătorul de cuvînt al ambasadei, de politica suedeză de neutralitate.

(Agerpres). — făcut cunoscut

FORINȚI INVESTIȚI 
PENTRU DEZVOLTAREA
ECONOMICA y

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I.> 
în perioada celui de-al doilea plan 
cincinal (1961—1965), investițiile 
alocate pentru dezvoltarea econo
mică a R.P. Ungare s-au cifrat la 
206 miliarde forinți, dintre care 89 
la sută au fost destinați dezvol
tării industriei grele. O mare 
parte din investițiile alocate în 
agricultură, care s-au ridicat la 
37 500 000 000 forinți, a fost desti
nată mecanizării.

In această perioadă, au fost con
struite numeroase instituții de de
servire socială, pentru care 
alocat 42 000 000 forinți. De 
menea, au fost construite noi 
tale cu 6 200 de paturi, școli

e- 
s-au 
ase- 
spi- 

____ __  . __ _______ ____  ele
mentare cu țî 100 săli de clasă și 
școli secundare cu 870 săli.

Mișcare grevistă în Liban
BEIRUT 18 (Agerpres); — Mișcarea grevistă ia o amploare tot' mai mare în Liban. Joi, în cea de-a treia zi a grevei lucrătorilor din instituțiile bancare din Beirut' și alte orașe libaneze, Federația sindicatelor unite din:, Libari,. care

ză că miercuri seara a izbucnit o nouă grfevă,- cea a brutarilor din Beirut, Tripoli și ■ alte localități, . care protestează împotriva aplicării noii legi guvernamentale cu privire, la securitatea socială.----- ------------- , Pe de altă parte, se relatează că grupează 21 de sindicate,. .a anun-, guvernul libanezintrunit miercurițat ca va organiza vineri o grevă seara, sub .conducerea președintele o ora în semn de-solidaritate ț. : jU£ .repubtiiiijA Charles Helou, a pînă luni revendicările salariată- funcționarilor . băneai j și a mun-lor bancari nu vor fi: satișfăcute. : citorilor brutari. : daca grâvele nu va declanșa o grevă generală. ■ vor lua sfințit în următoarele 24Agenția France Presse relatca- de ore.'
HO TIRANA. După cum anunță agenția A.T.A., An- 

samblul folcloric de amatori „Argeșul" din Pitești 
a prezentat pe scena Teatrului de Operă și Balet din 
Tirana primul său spectacol. Artiștii români au pre
zentat cîntece și dansuri din diferite regiuni ale Ro
mâniei, precum și cîntece populare albaneze. ?kgenția 
subliniază că artiștii români s-au bucurat de succes, 
fiind aplaudați îndelung de spectatori.

nevoiji să se deplaseze în sudul tării, unde sînt con
centrate majoritatea Școlilor.

Sg! GENEVA. Cele opt state neangajate (India, R.A.U.,
Nigeria, Suedia, Etiopia, Birniania, Mexic și Bra- 

zitia) reprezentate în Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare au propus conferinței, la 18 august, în
cheierea unui tratat atotcuprinzător de interzicere a 
experiențelor cu arma nucleară.

n| BERLIN. Dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al Con- 
siliului de Miniștri al R.D. Germane, l-a primit, la 

18 august, pe dr. Mohamed Abdel Halem, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv al R.A.U. In cursul dis
cuției, părțile au relevat că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă satisfăcător. Au fost discutate probleme 
alo extinderii colaborării dintre R.D.G. și R.A.U. în 
domeniul științific și cultural 
unor măsuri de consolidare a 
dintre cele două țări.

și s-a convenit asupra 
relațiilor de prietenie

educației naționale alH BRAZZAVILLE. Ministrul
Republicii Congo (Brazzaville), Devy Makanv, a 

declarat că, începînd cu noul an școlar, în orașul Fort- 
Rousset va funcționa prima școală tehnică. Prin crea
rea acestei școli tinerii din nordul tării nu vor mai fi

HB PRAGA. Abdallah Jabber al Sabah, ministrul co- 
mertiilui si industriei al Kuweitului, si-a încheiat 

joi vizita în R.S Cehoslovacă. El a avut convorbiri 
în probleme politice și comerciale cu F. Krajcir, prim 
vicepreședinte al guvernului R. S Cehoslovace, si cu 
alte persoane oficiale. Abdallah Jabber al Sabab a 
părăsit Praga, îndreplîndu-se spre Budapesta.

K3 PNOM PENH. Guvernul cambodgian a anunțat toi 
că a anulat toate vizele de intrare acordate zia

riștilor si fotografilor americani. Ei urmau să sosească 
în Camhodoia în legătură .cu apropiata vizită a gene
ralului de Gaulle, cît și pentru înființarea unui orga
nism de presă american

I® BERLIN. La șantierul naval din Rostock a fost dat 
în folosință miercuri ultimul din seria de 13 vase 

de pescuit si de prelucrare a peștelui afectate combi
natului piscicol din Rostock. Construcția lor a început 
tn anul 1058.

■■ CARACI. Potrivit unui acord, S.U.A. vor acorda 
™ Pakistanului un împrumut în valoare de 78 mit 
lioane dolari neutru achiziționarea de mașini si mărfuri 
de larg consum din Statele Unite. Ambasadorul ameri
can la Caraci a declarat că acesta marchează „relua
rea programului de ajutorare economică a Pakistanului 
de către S.U.A.".
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