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U Ce e nou în chirurgia 
estetică

Hl De ce se perpetuează 
nerentabilitatea uni" 
taților din Trustul 
G.A.S.-Argeș ?

Sîmbătă 27 august 1966

Corespondențe din 
Sofia si Roma

Programul de dezvoltare continuu ascendentă a economiei naționale în cincinal, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, prevede pentru construcția de mașini — ramură conducătoare în procesul de industrializare socialistă a țării — îmbunătățirea structurii producției de mașini, fabricarea de tipodimensiuni de complexitate ridicată, a unor mijloace tehnice cu parametri superiori din punct de vedere tehnic și economic, necesare înzestrării întreprinderilor cît și exportului. Realizarea în condiții optime a acestui obiectiv presupune, așa cum se prevede în legea planului cincinal, ca siderurgia 
-noastră să sporească, în perioada 
1966—1970, cantitatea de oțeluri 
aliate la 8,6 la sută din producția 
totală de oțel, față de 5,5 la sută 
cît a fost anul trecut. Această sar-

Ing. Nicolae AGACHI 
director general al Combinatului 

siderurgic Hunedoara

Oltenița

De două decenii încoace sire
nele vaselor fluviale salută lan
sarea la apă a navelor construite 
la Oltenița, pe cel mai tînăr șan
tier naval românesc. S-au lansat, 
în douăzeci de ani, sute de vase 
de tonaje diferite. Faptul acesta 
a devenit obișnuit. Pînă în luna 
mai, cînd interesul localnicilor 
pentru activitatea șantierului a 
fost redeșteptat. în prezența cî- 
torva mii de oameni, Oltenița a 
lansat la apă primul său spărgă
tor de gheață. Nava a alunecat pe 
sănii și în secunda următoare a- , 
runca ancora în apa lină a bătrî- 
nului fluviu.

Evenimentul avea o semnifica
ție majoră. El marca profilarea 
Șantierului Naval Oltenița pe con
strucția de vase mari, fluviale și 
maritime. în acest scop se execută in ritm rapid ample lucrări de 
dezvoltare a șantierului: o plat
formă de lucru pentru construc
ția în flux tehnologic a motona
velor de 2 000 și de 5 000 tone ; o 
cală de lansare, corespunzătoare 
vaselor de mare tonaj. Pentru 
continuarea activității de con
strucții și în lunile cehii de-al 
patrulea anotimp se va executa 
un bazin de iernare a vaselor.

Cum se vede, șantierul naval al 
Olteniței a intrat în cincinal... cu 
toate pînzele sus. Se află. în dife
rite stadii de lucru nu mai puțin 
de douăzeci și două de vase.

în ziua în care sirenele vaselor 
dunărene anunțau lansarea spăr
gătorului de gheață, se consem
nau alte două evenimente deose
bit de importante în dezvoltarea 
economică și socială a orașului și 
raionului Oltenița : se încheia ac
țiunea de recrutare, în vederea 
înscrierii în școli profesionale, a 
cadrelor care vor lucra la filatura 
pentru fire din fibre chimice și 
bumbac, ce se va construi în oraș 
(aproape trei mii de salariați) ; la 
zece kilometri de Oltenița, la fa
brica de conserve „Valea Roșie", 
intra în probe tehnologice o nouă 
secție de pastă de tomate, cu o 
capacitate de 2 000 tone anual. 
Către sfîrșitul anului aici va în
cepe să producă și secția de supe 
concentrate cu o capacitate de 
1 500 tone pe an.

Fabrica de conserve tinde să 
devină, în acest cincinal, o uni
tate modernă a industriei alimen- . 
tare. S-a construit o centrală 
termică proprie, s-a mărit capa
citatea instalațiilor de alimentare cu apă potabilă și acum se racor
dează direct la calea ferată.

Așadar, orașul și raionul Olte
nița capătă noi coordonate, pe o 
bază industrială solidă. Numai 
pentru dezvoltarea celor două 
mari obiective industriale — șan
tierele navale și fabrica de con
serve — s-au alocat în acest an 
investiții în valoare de aproape 
78 milioane. în oraș se va mai 
construi, potrivit prevederilor 
planului cincinal, și o fabrică de 
ambalaje metalice pentru produc-

(Continuare în pag. a III-a)

tradus numaidecît în 
concept logic fără să 
se piardă din ceea ce 
e intim, inerent pictu
rii. Nu pofi, de aseme
nea, să chemi muzica 
numai spre imagine vi
zuală, spre înfelegere 
reprezentabilă, spre 
program ; o asemenea 
falsă simplificare ar a- 
nula-o în cea mai ma
re parte.

Ca să înfelegl un 
lucru trebuie să te ri
dici la forma lui spe-

bogăfia lumii ? — 
întreabă dînsul după 
ce a „simplificat’ to
iul. Sigur, în condițiile 
acestea lumea (lumea 
lui I) e săracă, pufină 
și plictisifoare. Va cău
ta deci distracții fot 
mai excitante sau fot 
mai anestezice, spe- 
rînd să contracareze 
sentimentul împuțină
rii. Va fi fot mai nedu
merit, mai insatisfăcut, 
mai 
cat

Cînd am citit întîia 
oară pe Hegel n-am 
în(eles mare lucru. 
Nici cu Kant nu mi-a 
mers mult mai bine. 
M-am apropiat destul 
de greu de Debussy, 
de Mussorgski și a 
trebuit să privesc de 
mai multe ori pe Gau
guin sau 
gliani ca să înceapă 
să-mi spună ceva.

Nu e o rușine să nu 
înțelegi un lucru de 
prima dată, mai ales 
cînd acel lucru duce 
gîndul sau sensibilita
tea dincolo de obiș
nuințele comune, de 
conforturile intelectua
le și artistice statorni
cite. Neplăcut e, în 
schimb, să-ți limitezi 
curiozitatea la ceea ce 
știi și simți o dată pen
tru totdeauna și să-fi 
refuzi, sub un pretext 
oarecare, efortul de a 
te depăși.

Pretextul acesta unii 
îl găsesc în direefia 
simplificării. De ce să 
complicăm î zic ei, de 
ce să tăiem firul de 
păr în patru ? De ce să 
facem caz de ceea ce 
nu ne spune initial ni
mic, să ne creăm false 
nevoi și false satisfac
ții, cînd fot ce trebuie 
să înțelegem e 
de înțeles l

Și atunci, pe 
de consecință, ei 
plifică. Cît știu, 
Cît nu știu, traduc su
mar la ceea ce știu. 
Iar cît nu se poate tra
duce (adică simplifi
ca), rămîne ininteligi
bil, vorbărie, lest, inu
tilitate. Și iată cum a- 
pare, din nefericire, în 
public, în societate, 
insul care își refuză e- 
forful. El nu dorește 
efort. El a făcut efort 
în timpul orelor de 
muncă. Acum e obosit, 
dorește 
disfraefie, 
șoare. El 
blemele, 
le, căutările. El e obo
sit, însă nu de azi, de 
ieri, el e obosit cronic, 
de cînd se știe. N-a 
dorit niciodată să în
vețe decît ceea ce i-a 
trebuit în profesiune. 
N-a săltat niciodată 
peste deliciile și vo
luptățile pe care le-a 
apucat la o anumită 
vîrsfă. Nu și-a îmbo
gățit vocabularul, 
și-a sporit fluenfa 
gîndire fiindcă n-a a- 
plicat-o la nimic nou. 
N-a dorit să mai cu
cerească zone noi de 
cunoaștere, să pătrun
dă în alte moduri de 
sensibilitate, ci, dim
potrivă,- a adus totul 
spre el, împuținînd lu
crurile în loc să-și spo
rească persoana, A 
crezut că face o sim
plificare, în fond a fă
cut o reducție, o sără
cire a universului. A 
crezut că lucrurile „u- 
șoare" îl vor odihni, îl 
vor distra, a ajuns, din 
economie de efort, 
să-i fie uneori lehami
te și de ele. Prea sînt 
toate 
știa 
Unde

blazai. A simplifi- 
fals căutînd esen-

Paul EVERAC

cifică, să-l îmbrăfișezl 
modalitatea proprie, 
nu să-l reduci la cîte
va nofiuni primare, 
primordiale. Orice ini
țiere în artă caută să 
stabilească punți între 
ceea ce cunoaștem în
deobște și fenomenul 
nou, dar odată puntea 
trecută, fenomenul nou, 
prin însuși faptul că e 
nou, dezice ceea ce 
știam îndeobște și re
clamă o legitate pro
prie. Canalul conducă
tor pentru muzică e 
simțirea muzicală, așa 
cum canalul conducă
tor pentru plastică e 
simțul plastic. Noțiuni
le care vizualizează 
muzica sau care con- 
ceptualizează pictura 
pot ajuta, dar nu pot 
înlocui climatul speci
fic în care se cuvin a- 
bordate și una, și alta. 
Emofia de culoare, de 
ton, de stil, de cuvînf 
aparfin unor sisteme 
relaționale aparte și 
se deosebesc întrucît- 
va de limbajul cu ca
re noi vehiculăm idei
le uzuale, nefiind re
ductibile la el. Des
prinsă de modul ei sti
listic o poezie se 
descărnează, rezuma
tul ei pare fad. A

Esenfa se găsește 
însă în cealaltă parte, 
în direcția efortului 
spiritual.

Dacă pui mîna pe o 
carte sau pe un articol 
de ziar și la prima fra
ză sau la primul cuvînf 
pe care nu-l înfelegl 
arunci totul de-o par
te (sub motiv că faci 
economie de efort) îfi 
închizi singur obloa
nele ca și cînd ai re
fuza să mai cunoști pe 
altcineva decît pe pro
priii tăi familiari. Dar 
pofi trăi în circuitul viu 
al sociefăfii numai cu 
propriii tăi familiari, o 
viafă întreagă ?

In cultură această 
simplificare abuzivă nu 
duce departe. Desigur, 
un corp de idei poate 
fi rezumat, se pot ex
trage ideile principa
le, dar argumentația u- 
nei teme sau teze con
stituie un întreg logic, 
din care reducfia ciun
tește simfifor. Literatu
ra are un specific sti
listic propriu și ni
meni nu va înțelege, 
de exemplu, valoarea 
„Morometilor* dacă i 
se va înșira numai su
biectul, anecdotica. 
Tot așa în arfele plas
tice valoarea pînzei 
nu e reductibilă la su
biectul pictat, specifi
cul plastic nu poate fl

fa.Vineri, 26 august, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit delegația Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, condusă de prof. irig. G. I. Brankov, președintele Comisiei permanente pentru construcții, arhitectură și sistematizare a Adunării Populare, care ne vizitează țara la invitația Marii Adunări Naționale.La întrevedere au participat tovarășii Alexandru Drăghici, Paul Niculescu.-Mizil, Ștefan Voitec, Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și prof. Tudor Ionescu, membru corespondent al Academiei, membru al Comisiei de politică externă a M.A.N.Parlamentarii bulgari au fost însoțiți de Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București.în timpul întrevederii, conducătorul delegației parlamentare bulgare a împărtășit impresiile din

vizita prin țară și a mulțumit pentru condițiile create delegației, pentru posibilitatea de a cunoaște realizările obținute de poporul român pe tărîm politic, economic, social-cultural, exprimîndu-și convingerea că vizita delegației Adunării Populare a R. P. Bulgaria se■ înscrie ca un nou aport la adînci- rea prieteniei dintre cele două popoare vecine.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat dezvoltarea continuă a relațiilor frățești dintre România și Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, bazate pe prietenia tradițională dintre cele două țări și popoare. Secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat că adîncirea acestei prietenii, dezvoltarea colaborării multilaterale dintre cele două țări constituie o contribuție la întărirea unității țărilor socialiste.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. (Agerpres)

următorii factori: ridicarea în ul
timii ani a indicilor de utilizare a 
cuptoarelor electrice cu peste 26 
la sută, fabricarea otelurilor aliate, într-o mare proporție, în cup
toarele Martin de capacitate medie 
— producția a crescut la aceste 
cuptoare de 43 de ori în șesenal — și reducerea masivă a procentului de rebuturi și declasate.Actualul cincinal, din care am parcurs un semestru, ne pune în fată probleme mult mai complexe decît pînă acum. Nu este vorba numai de faptul că producția de oțeluri aliate va trebui mult sporită și diversificată. Dar este 
solut necesar să îmbunătățim 
racteristicile de structură, de 
ritate și cele fizico-mecanice

ușor

de acu-

nu 
de

egale cu ceea ce 
de la început I 
este varietatea,

divertisment, 
lucruri u- 
refuză pro- 

înjelepciuni-

(Continuare în pag. a III-a)

Ursula SCHIOPU

Barajul și lacul 
mulare al Hidrocentralei 
Gheorghe Gheorghiu- 

Dej“ de pe Argeș

cină pornește de la un adevăr elementar, confirmat de evoluția tehnicii mondiale, potrivit căruia dinamismul, vitalitatea și adaptarea rapidă a construcției de mașini la necesitățile economiei depind, pe lîngă alți factori, și de volumul producției de oțeluri speciale.Precizez, acest deziderat — sporirea cantității și calității oțelurilor speciale — a preocupat de mai mult timp pe siderurgiștii hunedo- 
reni. Ei acționează 
rență în direcția 
combinatului într-o 
de oțeluri speciale 
mia națională. Atît ] le alocate de stat pe seama perfecționării selor de producție, a diversificării sortimentelor și îmbunătățirii calității metalului, Hunedoara a realizat în timp scurt cifrele și indicatorii tehnico-economici care permit să se aprecieze ca pozitivă dinamica creșterii producției de o- țeluri speciale și a calității lor. în ultimii ani, producția de oțeluri 
aliate a sporit de aproape 4 ori, iar în primul semestru al acestui an ea a reprezentat peste 60,5 la sută din producția obținută în întreg a- nul 1965. Demn- de relevat este faptul că la ora actuală ponderea 
oțelului aliat în producția totală a 
Hunedoarei se ridică Ia 7,7 Ia sută, în aparență, procentul poate fi considerat redus, dar, ținînd seama de producția de peste 2,4 milioane tone anual, cît dă combinatul nostru, el reprezintă mult.Concomitent cu sporirea producției, oțelarii noștri au asimilat și 
realizează în mod curent peste 100 
de mărci de oțeluri aliate, în afara celor obișnuite. Aș enumera aici oțelurile speciale de rulmenți, de sape cu role pentru foraj, cele electrotehnice, pentru osii de vagoane, locomotive Diesel electrice, mașini-unelte, turbine, oțeluri inoxidabile și refractare, care satisfac într-un grad mulțumitor cerințele. La baza creșterii de pînă acum a ponderii oțelurilor speciale stau

. cu perseve- 
transformării 

puternică bază 
pentru econo- prin investiții- cît, mai ales, proce-

(Continuare 
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După luni de modificări și dificultăți fiziologice și de așteptare febrilă sosește momentul în care se manifestă unuldin grandioasele miracole ale vieții, nașterea copilului, începutul biografiei lui. în fapt, evenimentul acesta echivalează în multe cazuri cu o adevărată naștere a familiei, deoarece consecințele a- pariției copilului în căsnicie sînt multilaterale și complexe și adesea schimbă aproape radical viața și atmosfera din familie, îmbogățind-o nebănuit de mult. Angajînd într-un mod nou, sentimental, afecțiunea dintre cei doi soți, nașterea copilului determină o transformare rapidă, uneori chiar bruscă a părinților, o creștere a maturității lor în fața vieții, generează noi frămîntări, noi idealuri, aspirații, sentimente complexe de responsabilitate, direcțlo- nează și conturează mai clar perspectiva existenței, sensul muncii sociale prestate de cei doi soți.Copilul creează o senzație nebănuită de continuitate, fărîmă prețioasă din aspirația spre viață și nemurire. Cîndva N. Bălcescu spunea că nă-

zuim spro nemurire prin efectele contribuției noastre sociale și prin copii.Spectacolul plin de grație, liniștitor și extraordinar al progresului zilnic pe care-1 face copilul crescînd, creează momente de griji și satisfacții, trăiri intense la unison, care consolidează a- propierea și afecțiunea dintre soți. Dragostea devine mai caldă, mai plină de atențiuni și mai încadrată într-o largă perspectivă de viață. Anche- tîndu-se 200 de familii cu copii de 1—3 ani asupra efectelor apariției copilului în familie, 72,3 la sută au declarat că prezență copilului a adus un foarte mare echilibru în familie. Majoritatea tinerilor soți ai acestor familii au considerat că prezența copilului aduce calm și consolidarea familiei, umplînd viața de fiecare zi de sens și fericire.Adeseori după apariția copilului în familie soții încep să se gîndească la completări și suplimen-

code ce-
țări de studii, fapt ce a- rată cît de mult acționează liința plăpîndă a pilului asupra liniilor perspectivă ale vieții lor ce-i sînt părinți.Prezența copilului influențează de la început asupra fiecăruia dintre cei doi soți într-un fel diferențiat. Tînăra mamă beneficiază de condițiile unui nou echilibru biologic la care se adaugă reacția complexă de calmare, provocată de prezența copilului și de admirația, respectul șl grija cu care este tratată de toți cei ce o cunosc. Tatăl, spectator neliniștit, tulburat de evenimentul nașterii copilului, trece și el printr-o restructurare și reînnoire spirituală în care capătă un loc însemnat sentimentul de mîndrie și cel legat de necesitatea de a proteja sănătatea și viitorul copilului și al mamei.îndatoririle de îngrijire a copilului, de respectare a unor reguli igienice, ale regimului alimen-

tar zilnic al noului născut devin deosebit de importante în special pentru mamă. întreaga ei personalitate se acomodează la aceste îndatoriri, la aspectele lor din ce în cemai numeroase și complicate. Există o anumită componență a măsurilor de îngrijire a copilului la diferite vîrste. La început predomină necesitatea de a educa marile ritmuri ale regimului de viață (somnul și veghea, aerarea și nutriția) ; ulterior predomină problemele de educare a vorbirii, apoi ale educării caracterului și comportării civilizate etc. Apar schimbări în ,multe din deprinderile și obișnuințele familiei. Modul de organizare a timpului se modifică. Bugetul familial devine mai concentrat pe o alimentație rațională, pe o creștere a nivelului de confort și înfrumusețare a vieții, pe distracții selectate cu grijă. Regimul de viață al familiei capătă tot mai mult alte caracteristici. Evident, în aceste schimbări acționează subtil și permanent creșterea nivelu-
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Bicaz sa 
află în curs da organizare Muzeul rețelei hidroenergetice de pe Valea Bistriței, important o- biectiv cultural și punct de a- tracție pentru turiști. Prin machete, fotografii, panouri și diferite exponate, muzeul va înfățișa istoria Bicazului și a celorlalte construcții din zona cursului mijlociu al Bistriței, din cele mai vechi timpuri și pînă în zilele noastre. Tovarășul Alexandru Radu, muzeograf principal, ne-a prezentat amănunte interesante despre acest original muzeu.La intrarea în muzeu va fi ex
pus un panou, un fel de „motto" 
al expoziției, cu imagini caracte
ristice fiecărei orînduiri social- 
economice. Dintre aceste ima
gini amintim cîteva : o ceată de 
vînători urmăresc un mamut, un 
episod din luptele daco-romane, 
munca la gatere, construcția ba
rajului de la Bicaz.

Primele săli sînt rezervate ar
heologiei. Din neolitic, de pildă, 
vor fi expuse vase care aparțin 
culturii Cucuteni, descoperite în 
comunele Hangu și Ceahlău, di
ferite materiale din cultura geto- 
dacică și altele. Expoziția secției 
etnografice va cuprinde nume
roase obiecte care vor nfățișa 
vizitatorilor modul de viață și 
muncă al locuitorilor fostelor a- 
șezări din zona lacului de acu
mulare de la poalele Ceahlăului.

Sala principală a muzeului este

momente din consacrată Bicazului contempo
ran. O mare hartă lucrată în 
relief prezintă toate obiecti
vele de pe Valea Bistriței. Fie
care din cele 13 machete ale 
hidrocentralelor 
date 
tipul 
nuală 
mare 
chete 
din construcția hidrocentralei 
V. I. Lenin, a lacului de acumu
lare de la Bicaz, a tunelului de 
aducțiune și a celorlalte 12 uzi
ne din aval de Steja.ru. In aceas
tă sală vizitatorii vor putea vi
ziona filme documentare legate 

■ de construcția hidrocentralei Ste
jaru și a întregului sistem hidro
energetic de pe Bistrița.

Cea de-a treia secție — secția 
de artă plastică — cuprinde două 
săli de expoziții în care vor fi 
prezentate creații ale unor pictori 
care au trecut prin zona Bicazu
lui în timpul sau după termina
rea lucrărilor de amenajare.

In curînd, noua unitate muzeis
tică din Bicaz va fi deschisă pen
tru vizitatori.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

este însoțită de 
privind puterea instalată, 
construcției, producția a- 

de energie electrică etc. Un 
număr de fotografii și ma- 
redau principalele momente 
construcția

Consacrat în repertoriul traditio
nal al marilor scene britanice, , 
cui lebedelor" de Ceaikovski 
atras anul acesta pe iubitorii 
balet prin ceea ce unii critici 
mese „aroma jnfernajională 
tacolului. Intr-adevăr, 
late citeva stele străine, care au in
terpretat succesiv triunghiul roluri
lor principale, Odefte-Siegfrid- 
Otille. La cîteva zile după premie
ră, pe scena de la Royal Festival 
Hall a intrat Magdalena Popa, o 
Odette de pe malul Dunării, făcînd 
pereche cu Andre Prokovski din 
New York.

încă de la primele ecouri, ideea 
partenerilor externi a fost salutată 

apreciindu-se

»La- 
i a 

de 
nu- 

a spec- 
au fost invi-

partenerilor externi a 
în presa londoneză, 
că în felul acesta s-a putut constata 
că „întregul spectacol a arătat un 
accentuat progres față de premiera 
de săptămîna trecută" (Times) sau 
că distribuția cu Magdalena Popa 
„a avut cu mult mai multă savoare 
decît spectacolul cu care s-a des
chis stagiunea" (Daily Express).

Artista română a izbutit să
se integreze în mod strălucit în dis
pozitivul ansamblului. Cunoscut
pentru exigenfa sa în materie, zia
rul „«Times' remarcă acest aspec* : 
„Combinarea lui Andre Prokovski 
din New York cu Magdalena Popa 
din București a relevat o pereche 
surprinzător de bine potrivită... 
Magdalena Popa dansează ușor, cu 
o cursivitate muzicală în mișcările 

este, în mod cert, cea 
Odette a prezentei pro-

sale... Ea 
mai bună 
ducții".

Criticii 
personale 
mod deosebit lirismul, grația mișcă
rilor, îmbinarea preciziei cu dra
matismul coregrafic. „Tînăra bale
rină română — scrie revista „Illus
trated London News' — posedă o 
extraordinară virtuozitate și echili
bru, o mare expresivitate în mișca
rea brafelor și a capului". Apre
cieri elogioase aduce la rîndul său 
Clement Crisp, criticul ziarului „Fin- 
nancial Times" : „Cu silueta sa 
zveltă, delicată, balerina română 
se poate mîndri cu gingașul său 
pas-de-bourrăe, cu extinderi înalte 
și cu un fel de extravagantă a liniei 
în arabescuri".

Turneul balerinei române, care a 
dansat alternativ cu alte distribuții, 
se încheie o dată cu spectacolul de 
astă seară de la Royal Festival Hali.

se opresc la trăsăturile 
ale artistei, distingînd în

Liviu RODESCU
Londra, 26 august.

Steja.ru
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LA ORDINEA DE ZI A PLENAREI

CAMPANIA
ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

DE TOAMNĂIn planul de muncă al comitetului raional de partid este prevăzută pentru luna septembrie o ple- nară, care va dezbate modul de pregătire și de desfășurare operativă a campaniei de toamnă. Cu acest prilej intenționăm să privim și în urmă, să examinăm rezultatele obținute, să tragem învățămintele cuvenite din campaniile trecute de însămînțări, astfel ca unele deficiențe să fie prevenite pe viitor. Gîndim că va fi utilă pentru organizațiile de partid și conducerile cooperativelor agricole de producție o privire retrospectivă. Unele concluzii încep să se contureze încă de pe acum. în campaniile trecute s-au mai manifestat tendințe de inerție, practici de aplicare mecanică a agrotehnicii și, în contrast cu ele, spirit de inițiativă al multor organizații de partid, căutări creatoare ale specialiștilor noștri.Pe masa noastră de lucru avem rezultatele concrete ale recoltării, criteriul cel mai bun de apreciere a eficienței muncii politice desfășurate. Putem astfel să facem comparații, ne putem gîndi la ceea ce a fost bun în munca noastră și la ceea ce a îngreunat-o, pe alocuri diminuîndu-i rezultatele. Soluțiile de viitor nu le găsim gata fabricate. De aceea, pregătind plenara comitetului raional de partid noi vom aduna un bogat material. Din interpretarea critică, exigentă a metodelor de muncă folosite în campaniile trecute de însămînțări vor rezulta rezervele, posibilitățile ce le avem pentru a ne dezvolta experiența. Un singur exemplu.Anul trecut, pe o parcelă din satul Oiejdea, gospodăria de stat Galda a

loan PIPOȘ
prim-secretar

al Comitetului raional Alba al P.C.R.

Plenara va fi un bun prilej de a dezbate la timpul oportun, în spirit critic și autocritic, metodele folosite în munca politică de masă de către organizațiile de partid, de a releva experiența lor bună ca și de a o extinde. între altele, practica ne-a arătat cît de important este ca însămînțările de toamnă să se desfășoare pe baza unui plan amănunțit de lucrări, iar atunci cînd campania se declanșează; toate forțele organizațiilor de par-

tid să fie concentrate spre îndeplinirea riguroasă a măsurilor preconizate. Iată de ce, pornind tocmai de la asemenea considerente, ne-am propus să sprijinim în mai mare măsură decît pînă acum consiliul agricol raional, uniunea raională a cooperativelor agricole de producție atît în elaborarea unui judicios plan comun al lucrărilor de însămînțări cît și în aplicarea lui strictă.în concluzie, cred că o înfruntare deschisă, critică, între tendințele de aplicare mecanică a normelor agrotehnicii și spiritul creator, de valorificare a celor mai fructuoase rezultate ale experienței și cercetărilor anilor trecuți va contribui la obținerea în viitor a unor recolte îmbelșugate.
Puterea miraculoasă

a copilului
(Urmare din pag. I)

VIATA
* 5 -L. :

DE PARTIDînsămînțat grîul mai timpuriu. Rezultatul ? S-au obținut cu 500— 700 kg de grîu mai puțin decît de pe alte parcele ale aceluiași G.A.S. unde semănatul s-a făcut la timpul optim. De altfel, diferențe asemănătoare de producție s-au înregistrat, din același motiv, și în cooperativele agricole de producție de la Teiuș, Alba, Oarda, Galtiu. Stațiunea experimentală din Turda ne-a semnalat că piticirea și îngălbenirea pe alocuri a griului se datoresc însămînțărilor făcute prea devreme. în campania de însămînțări sînt dăunătoare deci și pripa, și încetineala, și întîrzierea. Vom supune dezbaterii plenarei noastre a- ceste aspecte cerînd respectarea fermă a termenelor optime stabilite, luarea din timp a tuturor măsurilor pentru pregătirea campaniei de toamnă astfel ca a- tunci cînd ea se declanșează să dureze cît mai puțin.Și aici mai rămîne de semnalat un aspect. Comitetul nostru raional de partid cere cu stăruință specialiștilor din agricultură, conducerilor cooperativelor agricole să fie nu numai buni executanți, să aplice litera agrotehnicii pe care o cunosc sau care li se recomandă dar să și gîndească creator, să a- plice științific normele agrotehnicii — potrivit condițiilor locale.Agrotehnica ca știință este un curent fără refluxuri. împinge mereu agricultura înainte, spre progres. în cale îi ies însă și cu- renți potrivnici, mentalități învechite. Organului nostru raional de partid îi sînt cunoscute efectele unor asemenea mentalități și de aceea în ultimul timp el apelează mai mult decît pînă acum la fondul de gîndire științifică, creatoare a specialiștilor noștri, se adresează mai mult la experiența anilor trecuți valorificînd-o pe cea care s-a confirmat prin rezultate certe. Iată un exemplu : soiul Be- zostaia pretîndu-se la terenuri fertile, cu un agrofond bogat a fost cultivat cu rezultate bune la Teiuș (media recoltei depășește 2 500 kg grîu la hectar). La Stremț, în imediată vecinătate, într-un loc de la hotarul dintre cele două cooperative agricole, același soi a dat doar 1 300—1 400 kg la hectar. Se plătește astăzi pentru superficialitatea din toamna trecută. Inginerul agronom și consiliul de conducere al cooperativei din Stremț au stabilit soiul cel mai productiv și apoi s-au oprit la jumătatea drumului așteptînd cu brațele încrucișate recolta : ei n-au avut în vedere îndatorirea de a pregăti corespunzător terenul.Avem ingineri pasionați, oameni căre cercetează, experimentează, au inițiativă. Pe loturile demonstrative ale „caselor laborator" ei urmăresc comportarea diferitelor soiuri, experimentează variante de culturi cu doze diferite de îngrășăminte chimice și naturale. De fapt, tocmai acolo unde există asemenea „case laborator" — la Cistei, Galda, Teiuș — s-au obținut și cele mai bune recolte. De aici și concluzia pe care noi am tras-o că trebuie să extindem această experiență, să stimulăm căutările, pasiunea specialiștilor, să-i ajutăm să-și valorifice rezultatele muncii lor creatoare.

lui de trai și rapida modificare a nivelului cultural atît de specifice transformărilor din țara noastră.Prezența copilului în familie are însă și efecte de alt ordin. Cele mai multe decurg din amplificarea funcțiilor educative ale familiei. Copilul provoacă constituirea unui climat de educație, concen- trînd și îmbinînd eforturile tuturor membrilor familiei la această acțiune. în centrul atenției lor trec modalitățile de compartare, de exprimare, reacțiile de politețe etc. Se conturează treptat un stil educativ și uneori, chiar de foarte de timpuriu, un fel de ideal, un fel de aspirație ce canalizează proiectele familiei. în acest sens, în- tr-o anchetă socială efectuată cu 300 tinere mame asupra proiectelor lor de viitor, cu privire la copii abia născuți, 75 la sută au exprimat un optimism pedagogic fără rezerve privind posibilitatea de realizare a idealului de educație la care au aderat. E necesar ca părinții înșiși să se supravegheze mai atent pentru a putea constitui în permanentă un model pentru copilul lor. Obligația de . a educa tî- nărul vlăstar în aceeași direcție, într-un mod armonios, (și uneori implică mat) atenuarea și lor contradicții pe rea în doi nu le-aDiverse cercetări asupra acestor probleme pun în evidență faptul că, în timp ce prezența copilului în familie creează preocupări pedagogice și o atmosferă unitară educativă, părerile și soluțiile e- ducătiVe nu au aceeași unitate la cei doi părinți. în mai mult de 50 la sută dintre cazuri există diferențe și discuții în privința măsurilor educative concrete, în fiecare situație dată. Deoarece orice discuție este în fapt un catalizator al gîndirii, efectele acesteia sînt pînă la urmă pozitive.Prin toate acestea, copilul devine un modelator permanent al vieții și preocupărilor celor din familie, în spațiul căreia armonizează, facilitează și nuanțează

presupune oarecum auto- eliminarea ace- care conviețui- rezolvat.

permanent procesul de acomodare al tuturor celor care sînt aproape de el. De aceea pentru cei care au copii și își dau Seama ce înseamnă prezența acestora pentru întreaga lor e- xistență este de neînțeles ușurința cu care unele femei, mai ales tinere și cu o stare materială înfloritoare, refuză actul și sentimentele maternității.Tînărul vlăstar reprezintă condiția stabilității familiei, și stabilitatea însăși, crește un copil și pentru îți trebuie și pricepere, degajată de înrobiri oarbe și de reacții în care nu se prevede cu multă cumpătare dezvoltarea marilor virtuți umane ca : cinstea, modestia, hărnicia, sensibilitatea, omenia si posibilitatea de integrare în cele mai înalte aspirații de umanitate.Dar, am mai vrea să amintim un lucru. Prezența în familie a unui singur copil face sarcina părinților educatori mai grea. De foarte multe ori acest copil, asupra căruia se concentrează atenția excesivă a mamei, tatălui, bunicilor și a celorlalte rude, nu se dezvoltă în modul cel mai armonios cu putință. Crescut ca o floare în seră, acest copil unic, de obicei nu este suficient de sociabil și de comunicativ, se exprimă cu mai mare dificultate, are timidități excesive, o inițiativă mai redusă. Sau, ceea ce este mai grav, singurul odor al familiei devine foarte răsfățat, crede că i se cuvine totul, formulează nenumărate pretenții și nu mai este capabil să aprecieze just sacrificiile făcute de familie pentru a-1 crește. De aici anumite conflicte între părinți și copii.Diverse anchete au demonstrat că în familiile cu mai mulți copii se realizează cu mai multă ușurință echilibrul necesar. Atenția și sentimentele părinților se diversifică și se proporționează just, se creează în felul acesta o ambianță educativă mult mai diferențiată și mai propice dezvoltării și formării copiilor. Acesta este încă un argument pentru crearea adevăratei familii — aceea cu mulți copii.

dar nu Pentru a a-1 educa pricepere afective

mai
O adevărată armată de chirurgi, esteticieni și cosmeticleni efectuează în numeroase laboratoare ale lumii cu ajutorul grefelor, al bisturiului și al unor complicate tratamente tot mai multe operații de corectare a unor trăsături fizionomice. Pentru a cunoaște stadiul redactorul nostru ge Cuibuș a sat dr. Josette Lyon (Franța), binecunoscută pentru lucrările sale în acest domeniu, cîteva întrebări:

Geor- adre- atins de evoluția acestei ramuri,

Noi construcții de locuințe în cartierul Drumul Taberii din Capitală

ii

Foto : M. Cioc

POVESTE NETERMINATĂDepozitul comercial are o funcție bine cunoscută : să adune mărfurile livrate de industrie și să pompeze necontenit, spre magazine, sortimentele cerute pe piață. în rîndu- rile de mai jos ne vom ocupa doar de una dintre fațetele activității acestei verigi și anume de condițiile de păstrare a unor produse industriale în cîteva depozite brașovene.Primul popas : depozitul de confecții pentru femei și copii, aflat în subsolul unei clădiri foarte vechi. Din cauza spațiului redus, mărfurile înghesuite în toate gherele, în condiții umiditate excesivă, aerisire.In condiții asemănătoare sînt păstrate și confecțiile bărbătești. Cu toate eforturile depuse de lucrătorii I.C.R.T.I., care le „vîntură" o dată sau de două ori pe săptămînă, cu toate că au amenajat, din proprie inițiativă, rafturi din lăzi, situația nu s-a schimbat prea mult.Popasul următor l-am făcut la depozitul de textile, amenajat în clădirea fostului bazin de înot al orașului. Și aici, din cauza spațiului redus, baloturile de țesături sînt stivuite pînă la 3—4 m înălțime. Lipsesc nu numai condițiile de păstrare, dar și cele de muncă și de expunere a mărfurilor, încît beneficiarii își pot alege

sînt unde fără

cu greu sortimentele de care au nevoie. O bună parte din mărfuri fac naveta între Brașov șiHăl- chiu, unde există un depozit al I.C.R.T.I. în fiecare primăvară, mărfurile destinate sezonului rece sînt expediate la Hăl- chiu, iar locul lor este luat de cele destinate sezonului cald. Toamna, fac drumul invers.Lucrurile nu stau bine nici la depozitele I.C.R.M. și I.C.R.A. Din cei circa 10 000 de metri pătrați,

reterul Comerțului rior. Reprezentanții ganizațiilor comerciale a- firmă, dimpotrivă, că ministerul ar fi prevăzut fonduri în ultimii ani, dar că s-au ridicat tot felul de piedici din partea organelor locale, piedici care au dus, în ultimă instanță, la pierderea sumelor prevăzute. Adevărul e că problema construirii unor depozite în orașul Brașov se pune de aproape 10 ani și

de către Minis-Inte- or-

cît reprezintă actualmente capacitatea de depozitare a I.C.R.M., abia 1 762 mp sînt corespunzători. Restul suprafeței este formată din șuri, pivnițe, ganguri, poduri, șoproane.Păstrarea mărfurilor în asemenea condiții face ca pentru recondiționarea lor să se cheltuiască a- nual însemnate fonduri. Sume importante se cheltuiesc și cu transportul de la un depozit la altul sau în cadrul acelorași depozite, cu chiria și paza lor (I.C.R.M. are, numai în orașul Brașov, peste 40 de puncte de depozitare). Se înregistrează și pierderi de bunuri prin degradare.Reprezentanții ției nale comerciale invocă fondurilor
Direc- regio- nealoca- necesa-

HIlcă ea se găsește și astăzi tot în faza inițială. Nici în prezent nu sînt încă elucidate u- nele elemente de bază și în primul rînd amplasamentele....în 1957, I.C.R.T.I. Brașov a solicitat organelor locale stabilirea terenului în vederea amplasării u- nui depozit central. I s-a recomandat t^i teren în partea de vest a orașului, la Bartolomeu. S-a întocmit documentația. în ultimul moment însă, C.S.C.A.S. nu și-a dat a- vizul cerînd să se întocmească un detaliu de sistematizare a întregii zone. I.C.R.T.I. a fost nevoită să întocmească o nouă temă de proiectare și un nou studiu.O altă piedică : C.F.R.-ul

Muntele de sare de la Slănic Prahova Foto : M. Andreescu

ffi, '

nu-și dă avizul pe motiv că actuala stație Bartolomeu nu va putea face față cerințelor noi. Recomandă crearea unei stații tehnice la Măgurele, care să deservească exclusiv viitoarele depozite. începe întocmirea documentației, dar între timp I.C.R.T.I. pierde banii. D.S.A.P.C. termină detaliul de sistematizare a zonei Bartolomeu ; se obțin și avizele. Dar iată că se naște o nouă dificultate, pînă a- tunci ignorată, și anume lipsa rețelelor tehnico- edilitare (apă, canalizare, telefon etc.). Un calcul sumar arată că valoarea a- cestora urma să se ridice la 70 milioane de lei. De unde fonduri ? Sfatul popular regional a dat soluția : de la beneficiari ; fiecare să contribuie cu o anumită sumă. Dar a- ceștia nu dau nici un ban. în felul acesta, problema depozitelor a ajuns într-un punct mort.Recent, M.C.I. — căruia îi revine, în parte, răspunderea pentru acceptarea acestei prelungiri, solicitat cale zone rețelePe de o parte, organele locale au acceptat să pună la dispoziție asemenea terenuri „dacă se vor găsi", dar pe de altă parte continuă să susțină ideea creării unei zone de depozite la Bartolomeu. Cît va mai dura această poveste e greu de precizat, întrucît fiecare „parte" își susține cu înverșunare punctul de vedere. Aceasta face ca problema depozitelor să bată pasul pe loc.Care vor fi urmările, nu e greu de întrevăzut, întîrzierea stabilirii terenurilor pentru amplasamente va duce, în mod inevitabil, la întîrzierea începerii lucrărilor prevăzute să se desfășoare în următorii ani. Bunăoară, nici una din întreprinderile comerciale, dotate cu fonduri pentru depozite în actualul cincinal, n-a trecut încă la elaborarea documentației, nefiind întocmit studiul de sistematizare a zonelor noi.Vor pierde și de data aceasta întreprinderile comerciale din regiunea Brașov sumele destinate depozitelor ?

La întreprinderea regională de 
valorificare a legumelor și fructe
lor București — ne sesizează N. 
Iliescu — are loc un veritabil ma
raton de... cheltuieli inutile. Sub 
privirile oblăduitoare ale șeiulul 
contabil, T. Iliuță, și ale șefului 
serviciului financiar, M. Popa, se 
efectuează aici zilnic — la toate 
serviciile — zeci de convorbiri 
telefonice, în majoritatea lor „ful
ger", unele cu reveniri. Lucrătorii 
cer de multe ori oficiilor raionale 
de legume și fructe situații care 
ar putea fi transmise decadal în
treprinderii. E timpul să se ia — 
tot fulger — măsuri de către con
ducerea întreprinderii pentru 
curmarea acestei risipe.

Pare paradoxal — ne scrie Con
stantin Barbu — dar în incinta 
șantierului Combinatului siderur
gic Galați, unde lucrează peste 
20 000 salariați, nu există nici un 
punct alimentar de unde să-ți poți 
procura o pîine, un pachet de bis
cuiți, lapte sau măcar un pachet 
de țigări. De aceea ești nevoit să 
te scoli dis-de-dimineață și să stai 
la rînd la vreun magazin pentru 
a-ți procura cele necesare luării 
unei gustări în pauză. Ce are de 
spus conducerea șantierului des
pre timpul pe care muncitorul este 
nevoit să șl-I irosească în acest 
scop ?

REGLAM AȚII

alo-înorganelor noi terenuri, unde există deja tehnico-edilitare. o parte, locale au

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

SESIZĂRI
L-.................. ,

RĂSPUNSURI

Sfatul popular regional Bacău 
ne informează, ca răspuns la o 
scrisoare sosită Ia redacție, în care 
se sesiza că în acest oraș se resim
te lipsa apei potabile la etajele su
perioare ale blocurilor de locuințe, 
că s-au luat o serie de măsuri. 
S-au alocat fonduri de aproape 5\ 
milioane Iei pentru construire; 
unei noi stații de captare a apei. 
Lucrările au început. Pînă la sfîr- 
șitul acestui an se va putea livra 
populației în plus 6 000 mc de 
apă pe zi.

Am fost în concediu medical în 
stațiunea Sovata, unde m-am bu
curat de condiții bune de trata
ment și cazare. Un singur lucru 
m-a nemulțumit. Și nu numai pe 
mine. Pînă să ajungi în această 
stațiune ești nevoit să pierzi inu
til multe ore pe drum. Și iată de 
ce : trenul de la Clceu sosește la 
Tg. Mureș la ora 5,31, iar mașina 
D.R.T.A. pleacă la ora... 5,25. Nici 
cursele D.R.T.A. Sovata-Gheorghi- 
eni, Sovata-Reghin și Sovata-M. 
Ciuc n-au legături potrivite cu 
trenurile. Ca atare, ești nevoit să 
călătorești la Sovata cu un tren 
de linie îngustă, care pleacă din 
Tg. Mureș la ora 7,45 și sosește 
Ia Sovata Ia ora ...12. E atît de 

greu ca Ministerul Transporturilor 
auto, navale și aeriene să dispună 
stabilirea de legături potrivite în
tre autobuzele ce deservesc Sovata 
și trenurile respective ?

C. BĂLAN
Tg. Ocna

CE E NOU Interviu
cu dr. Josette LYON

ÎN CHIRURGIA ESTETICĂ
— Ce interes prezintă astăzi 

în lume cercetările în domeniul 
chirurgiei estetice ?— încă acum trei decenii, la Paris, aveau loc primele intervenții de chirurgie, așa-numite estetice. Socotit la început de specialiști drept șocant, termenul s-a încetățenit o dată cu apariția noii ramuri medicale: astăzi operațiile de acest gen, înțelegînd prin chirurgia estetică „remodelarea" feței, a mîinilor și a bustului, nu mai miră pe nimeni.Și în trecut, medicul putea „a- justa" fără mari dificultăți un nas prea acvilin, cocoșat, turtit în șea sau prea alungit. Mai dificile erau operațiile prin care se urmărea să se dea un relief mai bun unui nas cirn. în acest scop, s-a recurs mai întîi la creste de fildeș, apoi la materiale plastice care s-au dovedit în cele din urmă a fi prea rigide și deseori intolerabile. Mai tîrziu, s-au inclus, prin operații, fragmente de os sau cartilaje, prelevate din regiunea basinului sau a coastelor. Asemenea operații de prelevare lăsau de obicei cicatrice. în prezent, se utilizează cartilaje dizlocate din zona urechii, care s-au dovedit

suple și maleabile, sudîndu-se cu ușurință și care se pot introduce în relieful nazal prin interiorul foselor spre a se evita orice cicatrice.în cazul operațiilor așa-zise „clasice" ale pleoapelor superioare sau inferioare, se scotea înainte doar o bandă de piele. Mușchiul care menține pleoapele se prinde astăzi de țesutul lor interim’ pentru a se evita o relaxare ulterioară, ridi- cîndu-se unghiul extrem al ochiului, ceea ce întinerește expresia, în ce privește operațiile denumite „lifting" (ridicarea obrazului) destinate ștergerii ridurilor faciale, se scotea la început surplusul de piele și se făceau suturi după o prealabilă întindere la maximum a pielii. Curînd însă apăreau noi riduri. în zilele noastre chirurgii desprind pielea și o „fixează" din nou. Incizia, foarte redusă, este disimulată după ureche sau sub păr.
— Practic, care sînt noile teh

nici operatorii, și ce noi operații 
se efectuează ?— Progresele chirurgiei estetice sînt evidente. Diletantismul a fost înlocuit de adevărate școli de chi

rurgie estetică. Cazurile susceptibile de corectări chirurgicale sînt studiate în clinici și laboratoare pe baza unor mulaje de plastic, în timp ce noile aparaturi medicale oferă specialiștilor posibilități altădată de neconceput. Diversele anestezice și analgezice lasă răgaz suficient chirurgului pentru a opera cu toată minuțiozitatea. Inciziile devin din ce în ce mai scurte și liniare. Ultima noutate constă în faptul că și punctele de sutură pot fi parțial sau în totalitate înlocuite, prin lipirea marginilor inciziei cu un clei special.La rîndul lor, antibioticele suprimă infecția care provoca altădată deformarea cicatricelor. Masajele și curățirea pielii, aplicate înaintea operației, înlesnesc regenerarea ulterioară a țesuturilor. Prin aplicarea unor produse coagulante se reduc sîngerările. După operație, noi medicamente antiinflamatorii ca, de pildă, cortizonul și chimo- tripsina suprimă sau reduc în mare măsură umflăturile și hema- toamele.Chirurgia estetică și-a lărgit mult aria de preocupări mai ales în ultimii cinci ani. Multe imperfecțiuni ale corpului omenesc, fie

ele înnăscute sau accidentale, stau în atenția cercetătorilor, care propun diverse soluții pentru remedierea lor. Genele și sprîncenele distruse în urma uiiui accident, de pildă, pot fi înlocuite cu benzi păroase continue, prelevate din pielea capului și transplantate la nivelul potrivit. Se pot desface ochii bridați (intervenție curentă în Japonia), se poate interveni în cazul unor ochi prea proeminenți, în- gustîndu-se fanta palpebrală. Si gurile se pot rectifica, dîndu-se, de pildă, mai mult relief buzelor prea subțiri. Bărbiile prea proeminente se pot reduce de asemenea, iar cele prea puțin pronunțate pot fi remo- delate cu ajutorul unor grefe, care efectuate prin interiorul gurii nu lasă cicatrice. Se cunoaște isprava unui chirurg suedez care a reușit să „scurteze" o tînără fată cu 5 cm scoțîndu-i un fragment din oasele coapselor.Anumite cicatrice profunde se pot retușa iar petele roșii se pot înlătura la fel ca și cicatricele în relief, grefîndu-se în locul lor un fragment de piele care se contopește cu țesuturile înconjurătoare. O tehnică nouă denumită „skin- planing" (sau dermabrazia) — ope

rație de netezire a pielii — permite să se șteargă urmele de acnee sau de varicelă, sau alte mici cicatrice, diseminate pe față, anumite pete colorate, tatuajele accidentale sau voluntare: o perie metalică sau o piatră de polizat, fixate la un motor care se învîrtește cu 25 000 turații pe minut, șlefuiește pielea puțin cîte puțin și o netezește. Rezultatele obținute sînt din an în an mai notabile.Interesul școlilor medicale din întreaga lume față de dezvoltarea acestei ramuri a chirurgiei contemporane este deosebit; și e explicabil. Cine nu vrea să evite o îmbătrînire pretimpurie, ridurile de mîine ? Desigur, e de preferat ca omul să nu recurgă întotdeauna la bisturiu. El trebuie să-și îndrepte mai întîi atenția asupra unUi regim alimentar adecvat, să practice sportul, gimnastica, să-și folosească timpul liber în mod activ. In cazul femeilor aplicarea unor tratamente cosmetice adecvate este recomandabilă înainte de a apela la serviciile medicului.Viitorul chirurgiei estetice ca și al cosmeticii, considerate astăzi a- devărate științe-asociate, este cît se poate de promițător.

Nimeni, cu excepția celor che
mați în mod special, nu are acces 
la Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini decît după orele 12. 
Dacă în ziua cînd ai sosit din alt 
oraș — este cazul meu — nu găsești 
persoana din minister căreia tre
buie să i te adresezi, ești nevoit 
să aștepți pînă a doua zi la orele 
12. Ar fi util un schimb de expe
riență între acest minister șl alte 
instituții centrale din Capitală, 
unde cel veniți din alte localități 
cu treburi au acces în cursul în
tregului program de lucru.ing. Vasile 1ERAN

Oradea

în perioada îanuarie-mal 1965 
am urmat un curs de calificare (în 
meseria de mecanic utilaje) la 
grupul școlar forestier Blaj. După 
terminarea cursului am fost repar
tizat la Baza de utilaje șl trans
porturi I.C.F. Rm Vîlcea — co
loana Tg Jiu, urmînd ca certifica
tul de absolvire să fie trimis ulte
rior Ia locul de muncă. Dar deși 
a trecut mai bine de un an de 
alunei, nici pînă astăzi n-am pri
mit acest act. în situația mea mai 
sînt și alți muncitori.

Nicolae LUNGULESCU
Tg. Jiu

Din scrisoarea unui grup de 
muncitori de Ia Fabrica de con
serve din Tectici aflăm că lunar 
salariațllor din această întreprin
dere li se rețin în mod obligatoriu 
la plata salariului cîte 2 Iei pentru 
fondul sportiv și 5 Iei pentru o 
Invitație la bal, indiferent dacă 
este vorba de un nesportiv sau 
de cineva care nu are chef de bal. 
Cum s-ar spune : „Vrei nu vrei, 
bea Grigore..."
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DE CE SE PERPETUEAZĂ
nerentabilitatea unităților

podăriile de stat din regiunea Argeș să se obțină rezultate pe măsura posibilităților.Fără îndoială, comitetul regional de partid, care a analizat într-o plenară a sa 'activitatea gospodăriilor de stat, va urmări cum se aplică măsurile stabilite, va ajuta aceste unități să pună în valoare rezervele importante de care dispun în vederea sporirii producției Și

Al doilea cargou

de 10000—12500 t.d.w.
Situația

9

arăturilor de vară

în Trustul G.A.S. Argeș sînt u- nități care, organizînd bine producția, folosind cu chibzuință marea avere creată prin investițiile făcute de-a lungul anilor de către stat, obțin producții ridicate și ieftine, își încheie activitatea e- conomico-financiară cu beneficii. Alături de acestea sînt însă destule gospodării care înregistrează rezultate nesatisfăcătoare, sub nivelul posibilităților și al bazei tehnico-materiale de care dispun. Așa se face că, de cîțiva ani, pe ansamblul trustului, indicatorii e- conomici care exprimă activitatea desfășurată în unități sînt departe de a fi mulțumitori. în 1965, bunăoară, depășirile la indicatorul prețului de cost s-au ridicat la mai multe milioane de lei. Din cele 33 de gospodării existente în trust, 22 au lucrat cu pierderi.Ce împiedică rentabilizarea tuturor unităților din acest trust ?Un canal prin care se scurg neeconomicos fondurile bănești există în sectorul zootehnic. Anul trecut, în acest sector s-au înregistrat pierderi de circa 30 milioane lei. Și în primul semestru din acest an, cheltuielile au fost cu mult depășite. Cauzele sînt multiple. Una dintre 'ele o constituie preocuparea insuficientă pentru a- sigurarea unei baze furajere cores-, punzătoare cerințelor calitative și cantitative.Cu toate că anul trecut efectivele de animale s-au dublat față de 1960. cantitățile de fîn, siloz și rădăcinoase au rămas aceleași. Fără îndoială că o asemenea situație a contribuit la o furajare deficitară și inconstantă, cu consecințe negative asupra producției și procesului de reproducție, asupra creșterii tineretului de prăsilă. Din această cauză, 23 de gospodării cu sector zootehnic au înregistrat

pierderi bănești, în loc să realizeze beneficii. Conducerile multor gospodării de stat n-au asigurat îmbunătățirea structurii bazei furajere prin includerea de plante cu valoare nutritivă ridicată și amplasarea judicioasă a culturilor. Așa stau lucrurile în gospodăriile de stat din Piatra Olt, Potcoava, Tufeni, unde trifolienele ocupă suprafețe mici, nu sînt bine întreținute, au o densitate scăzută de plante la hectar. în unele unități ca, de pildă, la G.A.S. Petrești, lîngă fermele de animale se cultivă pă- ioase, în vreme ce plantele pentru siloz sau masă verde au fost am-
@ Un canal prin care se 
scurg neeconomicos fon
durile bănești @ Transpor
turi costisitoare @ Cale li
beră apei în sistemele 
irigate @ Să nu se uite: 
dacă nu merg utilajele 
agricole, „merg“ amortis
mentele și alte cheltuieli

costurile produselor animale. Astfel de cauze au făcut ca în semestrul I a.c. cheltuielile planificate pentru furaje să fie depășite pe ansamblul trustului cu 2 824 000 lei.Mari rezerve nefolosite există și pentru rentabilizarea producției în ramura vegetală. Deși producțiile de grîu și porumb cunosc o creștere evidentă, ele prezintă mari oscilații de la an la an și de la o unitate la alta. în 1965, la cultura griului s-a obținut o producție mai mare decît cea planificată. Sînt totuși gospodării de stat, ca Potcoava, Curtișoara, Tufeni altele, sub cele prevăzute. Adesea ducerile Dar cum ceta cu

creșterii rentabilității lor.
Marin PREDA, 
activist al Comisiei agrare 
a Comitetului regional 
de partid Argeș
Gh. CÎRSTEA,
coresp. „Scinteii"

Pe cea mai mare cală de beton a șantierului naval 
din Galați a început să prindă contur al doilea cargou 
mineralier de 10 000—12 500 tone. Ritmul în care se 
desfășoară lucrările de confecționare și asamblare esle 
mai ridicat decît cel realizat la nava-prototip „Petro
șani’, lansată cu cîteva luni în urmă. Aceasta se dafo- 
reșfe îmbunătățirii ordinei tehnologice de execuție a 
construcției și a schemei de montaj. Astfel, faptul că 
la noul cargou, secțiile cu ciclu lung de construcție se 
montează în prima etapă, avînd prioritate pe întreg 
fluxul de producție, asigură o largă folosire a spațiilor, 
mijloacelor și forței de muncă. Pînă în prezent și-au 
ocupat locul în corpul mineralierului peste 700 tone de 
construcții metalice. Ca și primul, noul cargou poate 
transporta o încărcătură de nvnereu echivalentă cu 
capacitatea a circa 25 garnituri de tren. înălțimea na
vei poate fi comparată cu un bloc cu 10 nivele.

(Agerpres)

în unităjile agricole socialiste, mijloacele mecanizate 
continuă să fie concentrate în cea mai mare parte la 
executarea arăturilor de vară. După regiunea Galați, 
care a încheiat prima pe fără această lucrare, zilele 
acestea au mai anunfat terminarea arăturilor regiunile 
Dobrogea și lași. In alte regiun:, printre care Ploiești, 
Eacău și București, lucrarea se-apropie de sfîrșif.

In întreaga fără, după cum rezultă din datele 
mite de Consiliul Superior al 'Agriculturii, pînă la 
august au fost arate circa 2 650 000 hectare, ceea 
reprezintă 86 la sută din suprafețele prevăzute. Pe
mult de un milion de hectare din această suprafafă au 
fost efectuate și celelalte lucrări de pregătire a tere
nurilor pentru a fi însămînfate în toamnă.

Unitățile agricole socialiste au luat măsuri pentru fo
losirea din plin a tractoarelor în vederea terminării ară
turilor în cel mai scurt timp.
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tuturor mărcilor de oțeluri spe
ciale pe care le livrăm construcției de mașini, astfel incit aceasta să-și realizeze produsele la cel mai înalt nivel tehnic. în acest scop, noi am preconizat un întreg complex de măsuri, al căror efect își va face din plin simțită prezența în performanțele utilajelor și instalațiilor fabricate de uzinele constructoare de mașini. în anii care vin se va produce o schimbare esențială în modul de organizare a ] de oțel. Pe locul unor cuptoare oțelăria Martin nr. 1 se vor con
strui și da în folosință două cup
toare electrice de mare capacitate, 
de cîte 50 tone de oțel pe șarjă 
fiecare. împreună cu extinderea fabricării oțelului aliat în cuptoarele Martin de utilizare amintită va 
cincinalului 
strucției de

și ridicarea indicilor a agregatelor, măsura permite ca la finele 
să putem livra con- 

_____ _ mașini din țară de 
peste două ori mai mult oțel aliat 
decît astăzi. Importante modificări vor interveni și în structura sortimentală. Totodată, siderurgiș- tii combinatului vor urmări cu mai multă atentie și vor satisface cu promptitudine cererile de oțe- luri-aliatp ale uzinelor constructoare de mașini.Deosebit de importante sînt măsurile ce le vom întreprinde în domeniul îmbunătățirii continue a 
calității otelului aliat sub toate as
pectele. Perfecționarea tehnologiilor de elaborare și turnare, urmărirea atentă, prin probe moderne de laborator, a fiecărei șarje de otel, vor preveni în viitor livrarea către beneficiari a unor oțeluri necorespunzătoare calitativ. De fapt, acum se desfășoară cîteva acțiuni de înaltă perfecțiune tehnică în sectorul de prelucrare a laminatelor. Se vor termina în curînd lucrările de modernizare și adaptare a laminorului „800“. pentru laminarea oțelurilor aliate. în halele de ajustaj al laminatelor sînt în curs de montare și dare în exploatare mașini și instalații moderne, de mare randament, pentru cojire, frezat lingouri la cald, sablare cu alice și flamare, care vor asigura îmbunătățirea proprietăților chimice, fizice și mecanice ale fiecărei șarje de oțel destinat beneficiarilor.Oțelarii și laminatoriî noștri, fructificînd condițiile create de conducerea partidului și statului, au dobîndit o bogată experiență în perfectionarea producției, la fabricarea oțelurilor de înaltă calitate. Atît ei, cît și specialiștii sînt conștient! că Hunedoara nu și-a spus încă ultimul cuvînt în tehnica otelului și că va dovedi, în continuare, că merită renumele de cetate a metalului.

plasate la distante mari, făcîn- du-se astfel cheltuieli suplimentare cu transportul.Nici furajele obținute nu sînt întotdeauna bine gospodărite. G.A.S. Cuparu, Săltănești și Domnești, bunăoară, deși dispun de fînare, depozitează furajele alături de aceste construcții. Multe neajunsuri provoacă și condițiile necorespunzătoare în care sînt adăpostite animalele în unități ca G.A.S. Stoicănești, de exemplu, nefolosirea judicioasă a surselor și instalațiilor de apă existente pentru adăparea vitelor etc.în primul semestru din an, comparativ cu aceeași dă a anului trecut, s-au producții medii superioare cial la animalele tinere și îngrășat. Cu toate acestea, realizările sînt sub nivelul s de plan. Astfel, la viței, mediu de văzut nu lucrurile Domnești, feni.Ceva mai bine fermele de vaci, luni ale anului, trustului, planul îndeplinit. Totuși, realizările puteau fi mai mari dacă în unele gospodării de stat ca Poiana, Vulpești, Cuparu, și altele nu s-ar manifesta o serie de anomalii în ce privește alimentația animalelor. Sînt frecvente cazurile cînd nu se stabilesc rațiile furajere după norme diferențiate.Rezerve de reducere a cheltuielilor sînt și la alte capitole. Datorită deficiențelor existente în organizarea transporturilor, în multe unități se cheltuiesc sume mai mari decît cele prevăzute în plan. La gospodăria de stat Săltănești, aprovizionarea cu nutrețuri suculente s-a făcut tocmai de la Tg. Mureș și București. Unele unități, ca cele din Oarja și Curtișoara, deși dispun de mijloace de transport proprii, le închiriază din alte părți, influențînd nejustificat

acest perioa- realizat în spe- puse lasarcinilor , sporul creștere în greutate pre- este realizat. Așa la G.A.S. Piatra stauCurtișoara, Olt, Poiana, Tu-stau lucrurile la în primele șase pe ansamblul de lapte a fost

Și care au realizat recoltecon-G.A.S. invocă seceta, a fost combătută se- ajutorul sistemului de irigații ? Nu tocmai corespunzător, în cadrul gospodăriei de stat Că- teasca, de pildă, din cele 309 ha amenajate pentru irigații,. în 1965, au fost udate doar 24. în schimb s-au plătit sume mari drept cotă de amortisment pentru utilaje. Nici la gospodăriile de stat Dră- gănești Olt și Piatra Olt sistemul de irigații nu a funcționat bine.Defecțiuni există și în ceea ce privește acțiunea de fertilizare a solului ? Pe tarlale întinse, în- grășăinintele chimice au fost împrăștiate în mod neuniform. De asemenea, amendamentele calca- roase s-au aplicat uneori la în- tîmplare. La G.A.S. din Curtișoara și Drăgănești Olt s-au aplicat a- mendamente acolo unde nu necesar, pe terenuri care prezentau reacții acide, ciudat cum sînt „valorificate' îngrășămintele naturale. începînd din 1963, unitățile trustului mențin în stoc circa 80 000 tone gunoi de grajd, în loc să-1 încorporeze în sol.Mecanizarea lucrărilor agricole în gospodăriile trustului Argeș este în continuă creștere. Folosirea fiecărui utilaj agricol cu maximum de randament constituie o cerință esențială pentru obținerea de producții sporite și cu cheltuieli cît mai mici. Totuși sînt dese cazurile cînd tractoarele lucrează cu randament scăzut. Consecința ? Anul trecut pe trust cheltuielile medii pe tractor au fost cu 4 000 lei mai mari decît era planificat. în scopul creșterii randamentului tractoarelor Și al celorlalte mașini agricole este necesar să se acorde mai multă atenție efectuării reparațiilor, organizării raționale a procesului de producție. Este de semnalat că în diferite gospodării există utilaje care stau nefolosite și pentru care se plătesc amortismente. Această situație nu, rămîne fără repercusiuni. Iată 'un singur exemplu: anul trecut, în cadrul gospodăriei de stat Căteasca, datorită neîntre- buințării la întreaga capacitate a instalațiilor de muls, s-au depășit salariile cu 219 000 lei, prețul de cost pe hectolitrul de lapte fiind mai mare cu 12 lei.
★Situația din Trustul G.A.S. Argeș este nesatisfăcătoare. Departamentul G.A.S. are datoria să se ocupe cu toată răspunderea de a- cest trust, să analizeze modul în care se realizează sarcinile de plan, să tragă concluziile necesare în ce privește organizarea producției și competența cadrelor din unități, să elaboreze toate măsurile care se impun și să urmărească cu perseverență aplicarea lor, astfel ca în timpul cel mai scurt în toate gos-
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SÎNT SENTIMENTALI llîn legătură cu articolul cu titlul de mai sus, apărut în „Scînteia“, Comitetul 
executiv al Sfatului popu
lar al orașului Constanța ne relatează :Comitetul executiv al Sfatului popular al orașului Constanța a analizat cele relatate în articol și consideră că atitudinea inginerului șef al trustului (ing. Emil Hulubei — n.r.) nu a fost principială, întrucît sarcina colectivelor de constructori este de a da lucrări de cea mai bună calitate și care să obțină calificative superioare. De altfel, această problemă este analizată în repetate ședințe de lucru și ne vom preocupa în continuare să asigurăm o exigență spo-

rită în executarea lucrărilor și, totodată, la recepțio- narea lor.O preocupare permanentă este asigurarea la timp a documentațiilor care determină o eșalonare ritmică a execuției și cunoașterea din timp a necesități-

(Agerpres)

Noua stație de transformare de 110/25 Kv de la Valea Largă, regiunea Ploiești — una din cele două destinate alimentării cu energie electrică 
a căii ferate electrificate București-Brașov Foto : R. Costin
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(Urmare din pag. I)

ția de conserve. Industrializarea 
Olteniței izvorăște din politica 
partidului nostru de ridicare a 
tuturor raioanelor patriei la un 
înalt nivel de dezvoltare econo
mică.

Orașul se pregătește intens pen
tru viitorul său rol de centru in
dustrial. Pe malul Dunării se 
înalță blocuri de locuințe din 
panouri prefabricate, se extinde 
rețeaua comercială. Lingă gară se 
conturează de pe acum un mare 
complex de locuințe, cu cîteva 
sute de apartamente. Se preconi
zează construirea, în Dunăre, a 
unei noi prize de apă pentru aii-' 
mentarea orașului;

Comitetul raional de partid a 
organizat recent o consfătuire. 
S-a luat în discuție corela
rea sarcinilor urbanistice și 
gospodărești cu cele privind dez
voltarea industrială a raionului 
în cincinal. Cîteva concluzii ar 
trebui să suscite interesul unor 
instituții centrale de resort. Bu
năoară, rămînerea în urmă, a 
transporturilor pe cale ferată. în 
prezent, la Oltenița se fac opera
ții de încărcare-descărcare a două 
sute de vagoane pe zi cu. 
aceleași instalații .de acum două 
decenii. în ceea ce privește am
plasarea noilor obiective indus
triale, care se vor construi, cadre 
economice cu responsabilitate sînt 
de părere că o amplasare mai 
concentrată, mai grupată a noi
lor unități industriale va permi
te folosirea în comun a unor 
construcții și instalații — cen
trala termică, surse de apă, ate
liere de întreținere etc. redu- 
cîndu-se astfel sensibil investi
țiile. Aceste observații sînt dem
ne de toată atenția.

...La Oltenița, cotele — de astă 
dată nu ale apelor Dunării, ci ale 
industriei — sînt într-o conti
nuă creștere. Ca în multe alte 
raioane ale patriei noastre.

lor șantierelor. De asemenea, va fi necesar să se întărească, în cadrul trustului, exigența recepționării materialelor primite de la furnizori, pentru a se introduce în lucru numai materialele de bună calitate, în prezent, blocurile atacate în cursul acestui an prezintă îmbunătățiri substanțiale față de cele realizate în anii anteriori și considerăm că la terminarea lor se vor obține calificative superioare.
Ing. I. TĂVALA 
vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Sfatului popular 
al orașului Constanfa

„EFECTELE ECONOMICE
ALE CALITĂȚIIRăspunzînd articolului cu titlul de mai sus, Direcția 
generală tehnică din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ne comunică :

ÎNALTEu

pro-Pentpu realizarea duselor la un nivel tehnic ridicat, comparabile cu produsele similare ce se execută pe plan mondial, în planul de măsuri în-

CHEIA MODERNIZĂRII:

gt»
WiBif

Complexul de industrializare a lemnului — Blaj se află în al cincilea an de activitate, ani în care colectivul nostru a acumulat o bogată experiență. Am început activitatea într-o întreprindere modernă, dotată cu mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic. Sarcina principală a întregului colectiv era de a folosi cît mai bine „zestrea" tehnică a fabricilor combinatului, de

Perfecționarea tehnicii
îmbunătățirea orga
nizării producției

a asigura o înaltă eficiență a fondurilor de investiții cheltuite de stat. Și consider că am reușit, în mare măsură. Dovadă este faptul că, după primul an de muncă, s-au 
atins la toate fabricile parametrii 
proiectați, iar de atunci indicatorii principali ai planului au cunoscut o dinamică continuu ascendentă. Pentru ilustrare, iată evoluția cîtorva indicatori:Indicatorul 1962 1964 1966 (plan)Producția globală (în %) 100,0 183,5 210,0Productivitatea muncii (în %) 100,0 157,7 170,5Eficiența investiției (lei producție la 1 leu investiții) 0,41 0,81 0,97Beneficii (mii lei) 5068 20308 28526

După cum se desprinde din datele prezentate, creșterile sînt însemnate, pe tot parcursul acestei perioade îmbunătătindu-se în permanență indicatorii de plan. Țin să menționez că propria noastră experiență atestă justețea creării complexelor de valorificare superioară a lemnului: după un an de funcționare, datorită nivelului calitativ ridicat, produsele fabricate în combinatul nostru au fost soli-

tocmit în urma ■ Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini, se prevede organizarea unor analize periodice (anuale) a produselor din fabricația curentă, în vederea comparării lor cu nivelul tehnic contemporan și cu evoluția cerințelor de exploatare. Analizele se organizează pe grupe de produse la uzinele coordonatoare, cu participarea uzinelor colaboratoare, a institutelor de cercetări și proiectări de specialitate, în prezența beneficiarilor. Ele vor fi coordonate de direcțiile generale productive cu participarea direcției generale tehnice. Concluziile se consemnează în planurile de măsuri, din care vor rezulta sarcinile de modernizare a produselor care urmează să fie înscrise în planurile tehnice. Planurile de măsuri se supun aprobării conducerii ministerului. Considerăm că prin realizarea analizelor prevăzute mal sus în trimestrele III și IV ale fiecărui an și concretizarea

sarcinilor de modernizare a produselor, calitatea produselor executate de M.I.C.M. va fi comparabilă cu cea a produselor ce se execută pe piața mondială.Pentru ca produsele nou însușite în cadrul uzinelor M.I.C.M. să fie corespunzătoare calitativ, în planul de măsuri amintit se prevede ca sarcină permanentă îmbunătățirea conținutului studiilor tehnico-eco- nomice. fundamentarea a- sîmilării produselor noi prin stabilirea fermă a caracteristicilor tehnice a noilor produse, în comparație cu nivelul tehnic contemporan. Se va asigura participarea activă a uzinelor la elaborarea studiilor tehnico-economice.în cadrul proiectelor dezvoltare de uzine se prevedea, în funcțienecesități, dezvoltarea atelierelor de prototipuri și a platformelor de încercări, corespunzător programului de asimilări.
Ing. M. MARTINESCU 
director tehnic în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini

deva de

citate la export, iar pînă la sfîr- șitul anului 1964 — deci numai în 
doi ani — toată valuta cheltuită 
pentru importul utilajelor a fost 
recuperată prin exportul produse
lor finite și semifinite. Din 1965, valoarea produselor destinate exportului este egală cu aceea a utilajelor importate pentru acest complex. Este de adăugat, totodată, faptul că, dintr-un volum de masă lemnoasă în valoare de 100 lei, noi am obținut, anul trecut, în medie, produse în valoare de 1 056 lei. Aceasta reflectă valorificare a prin construcția tru.în ce direcții dreptat atenția colectivului pentru a obține rezultatele amintite ? Ideea care ne-a călăuzit în permanență a fost că nici un moment nu trebuie să uităm că tehnica evoluează rapid. Or, pentru a ține pasul cu progresele înregistrate pe plan mondial, a trebuit să cunoaștem 
ultimele realizări, să modernizăm 
continuu mașinile și utilajele, să 
perfecționăm procesele tehnologi
ce, să folosim posibilitățile pe care 
ni le oferă organizarea științifică 
a producției și a muncii. Tot timpul am căutat să îmbinăm armonios activitatea de perfecționare a tehnicii și tehnologiei cu aceea de organizare științifică a producției și a muncii.Este concludent, în acest sens, un exemplu. La fabrica de placaj, volumul cel mai mare de muncă era necesar la operațiile de pregătire a buștenilor pentru derulare — co- jire și retezare — operații care se executau manual. Se foloseau mulți muncitori si era necesar un spațiu de producție mare. Ne-am dat sca
ma că soluția adoptată prin nroicc- 
tare nu era cea mai eficientă și am 
căutat să o îmbunătățim. Pe baza 
studiului făcut de specialiști din 
fabrică, s-a elaborat o nouă soluție. Cu fonduri de mică mecanizare a fost construit un transportor — care s-a amortizat în 6 luni — astfel că am înlocuit manipularea manuală cu cea mecanizată. Concomitent, s-a trecut și la o reampla- sare mai judicioasă a mașinilor.

gradul înalt de lemnului urmărit complexului nos-principale am în-

Efectele economice sînt evidente : operațiile de pregătire a buștenilor se realizează acum cu 12 muncitori mai puțin. în perspectivă, prin lucrări de mică mecanizare se va trece la co jir ea mecanică și secționarea automată a buștenilor.Evident, în această fabrică a complexului, au fost mecanizate și alte operații. Gradul de mecaniza
re a îmbinării furnirelor a crescut 
Ia miezuri de la 30 la sută la 80 la 
sută, iar la fețe de la 20 la sută la 
40 la sută. în acest scop au fost aduse perfecționări mașinilor și s-a îmbunătățit fluxul tehnologic prin reamplasarea lor.

O lucrare unică pe sectorul de 
industrializare a lemnului, realiza
tă în cadrul complexului nostru, 
este montajul binalelor pe bandă. Ce aduce nou această soluție ? Prin dispunerea mașinilor într-un flux rațional se elimină complet manipulările între operații, iar lemnul este utilizat cu randament mai mare. Cadrele tehnice din complex, care au elaborat această soluție, au pornit de la necesitatea corelării timpilor tehnologici cu forța de muncă pe locuri de execuție. Prin sincronizarea operațiilor în flux s-a reușit ca la fiecare 2 minute să se obțină' o fereastră. Merită relevat că nivelul calitativ al binalelor crește, întrucît pe flux este obligatorie executarea tuturor operațiilor. Această soluție ne-a permis să sporim capacitatea de producție la fabrica de binale de la 200 000 m p, la 320 000 m p anual ; acest spor s-a realizat, în mare măsură, pe seama creșterii productivității muncii, care este astăzi mai mare cu peste 40 la sută.Importante spații productive au fost eliberate la fabrica de mobilă prin reamplasarea rațională a ma
șinilor și utilajelor, optimizarea lo
turilor de produse și divizarea 
sortimentelor pe schimburi. în secțiile pregătit în alb și finisaj, 40 la sută din utilajele existente sînt montate în spațiile eliberate ca urmare a reorganizării producției.Am încheiat primele șapte luni ale anului cu toți indicatorii realizați. în primul semestru al anului, planul la producția-marfă 
vîndută și încasată a fost realizat 
în proporție de 111 Ia sută : am 
obținut 1 548 000 lei beneficii peste 
plan ; la o mie de lei producție, 
cheltuielile au fost reduse cu 4 lei 
în plus față de sarcina planificată. Considerăm acest bilanț o temelie solidă în ne revin naiului.De-a cincinal nostru îi sînt pe deplin realizabile. Acțiunea începută — de modernizare a producției nrin perfecționarea tehnicii și îmbunătățirea organizării producției și a muncii — o vom continua cu și mai multă perseverență. pentru a asigura o înaltă e- ficiență activității economice.

realizarea sarcinilor care în acest prim an al cinci-lungul anilor planului colectivului complexului revin sarcini sporite. Ele

Ing. Aurel POPA
director al Complexului
de industrializare a lemnului — Blaj
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din lupta

TEATRALE poporulu
de

de Dinu CERNESCU

si munca

I

despre rit- 
în orașele 
a trăi.
Constanta,

vietnamez

M-am întrebat întotdeauna de ce anumite spectacole se degradează mai repede și altele nu. Spectacole datorate unor regizori mediocri, cu distribuții mediocre — spectacole mediocre într-un cuvînt — își păstrau mult timp exact și nealterat parfumul de mediocritate obținut la premieră ; în timp ce spectacole excelente datorate unor excelenți coechipieri căpătau după un număr de reprezentații hiatusuri de calitate de-a dreptul inexplicabile.Am urmărit foarte atent acest proces încercînd să aflu ce poate asigura sau distruge calitatea inițială a spectacolului și am constatat apariția inegalităților de calitate acolo unde participau la spectacol actori sau colaboratori care nu se încadrau unei unități de gîndire a spectacolului, care nu aveau o atitudine unică față de actul teatral. Nu mă voi apuca să explic în aceste rînduri că spectacolul trebuie să fie rodul comunității de gîndire a tuturor interpre- ților uniți să servească un text. Aceasta o știe toată lumea. Vreau doar, pentru că am început aceste rînduri de la parte la întreg, să arăt că în activitatea unui teatru, în viața lui intimă apar de la calitate, acolo unde tă o unitate de vederi în ceea ce privește rostul și stilul teatrului respectiv.Nu vreau să se creadă că pledez pentru u- niformizare în modul de expresie a spectacolelor unui teatru, dar fără un punct de vedere comun despre arta spectacolului — punct de vedere datorat întregii activitatea acelui teatru sortită unor realizări sporadice, parțiale, întîmplătoare. Pentru a fi mai precis, vreau să arăt că în general tot personalul unui teatru, cuprins pe statul de plată, este considerat și numit trupa acelui teatru. După părerea mea este o mare greșeală. O trupă adevărată de teatru este un grup de oameni care cred și muncesc pentru același lucru ; care au o atitudine unică față teatral — față de arta lului.Indiferent de părerea altuia despre stilul Teatrului Național, trebuie să recunoaștem că acest teatru are o modalitate proprie de realizare a spectacolelor. Nu întîmplător spectacolele datorate unor excelenți regizori tineri, invitați să pună în scenă la acest teatru, nu au avut strălucirea pe care au avut-o piesele montate de aceiași regizori la teatrele unde ei au reușit să-și creeze un stil propriu. De tatea diferită de cea a montări.Unitatea de gîndire a pe nu se poate obține ușor, azi pe mîine. Ea este rodul a ani și ani de gîndire în comun, a unor repetate selecții a cadrelor, a unei continui primeniri a trupei — avînd ca unic scop realizarea unei unități de vederi. Din păcate, majoritatea colectivelor noastre teatrale, cu două sau trei excepții, nu s-au format și dezvoltat în jurul unor nuclee de oameni care gîndesc la fel despre arta teatrului. Ele sînt niște colective cu scheme de actori neschimbate de ani de zile, moștenite de noile generații de directori și creatori, de la alte generații de directori și creatori, purtînd în ele, în majoritatea cazurilor, stilul de gîndire uneori perimat al celor dispăruți. Intr-o

abateri

trupe — este

de actul spectaco-unuia sau

aici cali- celorlalteunei trude

căca este

trupă pot fl foarte mulți oameni valoroși, bine pregătiți profesional, dar care, aparținînd diferitelor moduri de gîndire, să nu poată înjgheba o trupă, ci doar un colectiv eteroclit. Colectivul bazat pe acest „mozaic" de creatori nu poate da rezultatele pe care le poate da înzecit un colectiv cu o gîndire unică. Rezultatele Teatrului de Comedie și ale Teatrului Mic mi se par edificatoare și de la sine grăitoare în acest sens. Am avut bucuria artistică de a lucra ca colaborator atît în Teatrul de Comedie, cît șl în Teatrul Mic și am cunoscut armonia artistică a acestor colective, armonie după care tînjesc și acum. Această armonie artistică există în acele teatre în care întreg colectivul este unit în jurul modului de gîndire, al nucleului de animatori al teatrului respectiv. Este evident că acest lucru este mult mai ușor de realizat într-un teatru cu un număr de salariați mai mic.Marea luptă ce-o avem de dat adesea în teatru este aceea de a pune de acord înțelegeri artistice diferite — aceasta pentru colectivele sînt amestecate componență. Reușita nuușoară, cere eforturi perseverente, dar este și plină de satisfacții.Un teatru cu o trupă în adevăratul sens al cuvîntului își asigură o evoluție artistică în timp, o dezvoltare a modului ei de gîndire. O astfel de trupă poate de asemenea să-și gîndească repertoriul și să și-l dezvolte prin gîndirea lui în perspectivă. După părerea mea, ezitările și incertitudinile unor teatre în ceea ce privește repertoriul în ultimii ani se datoresc, în primul rînd, lipsei de o concepție artistică unitară în teatrele .respective. Lucru ce nu se întîmplă într-o trupă cu adevărat constituită. O astfel de trupă poate fi atentă — și este — cu creșterea continuă a calității profesionale a actorilor ei. Trupa lui Li viu Ciulei a marcat o evidentă evoluție de la „Omul care aduce ploaie" la „Sfînta Ioana", și de „Opera de de viață", spectacole viu Ciulei poartă în ele în mod e- vident un unic mod de gîndire.- Ele au trăsătura unică a unui stil de teatru.„Trupa" piesei „Umbrit" nată de David Esrig la de Comedie și-a înnobilat cele artistice în „Troilus și da". Această evoluție a fost evidentă și la realizarea spectacolului „Capul de rățoi" unde, sub îndrumarea aceluiași regizor, jocul lui Radu Beligan, al lui Marin Mo- raru, Gheorghe Dinică sau Mihai Pălădescu se integrau unui unic de gîndire teatrală, deși vîrstă și formație acești actori parțin unor generații diferite.Numai această unitate poate rezultate artistice. Strîngerea în ju-' rul unui nucleu de animatori poate asigura creșterea și dezvoltarea în perspectivă a teatrului respectiv, a regizorilor săi, a calității trupei.Atunci cînd nu este înțeles acest deziderat se produc degradări artistice, sciziuni în sînul colectivului, apar acele rabaturi de calitate, la fel cum se întîmplă într-un spectacol în care o parte a distribuției trage într-o parte, iar alta care-ncotro.

ttla „Cum vă place" la trei parale" și „Clipe Deși diferite, aceste datorate regizorului Li-
antre- Teatrul mijloa-Cresi-

mod ca a-da

(Urmare din pag. I)

simplifica deci universul artistic, în- 
locuindu-l cu dubletul său concep
tual, înseamnă a ne sărăci, a ne re
fuza efortul de comprehensiune și 
implicit beneficiile lui.

O asemenea tendință de pseudo- 
simplificare, de reducere la un nu
mitor comun, apare uneori și în tea
tru, cu deosebire la piesele autoh
tone. Dacă pentru un personaj exo
tic, străin, regizorul cutare face mai 
lesne traducerea spre un alt mod de 
a exista, de a funcționa decît cele o- 
bișnuife (plecînd de la ideea că a- 
cela reprezintă o altă lume), în schimb 
fa)ă de personajul autohton el se 
crede îndreptățit să-l aducă la ceea 
ce socotește dînsul că e fipul co
mun, adică ridică tipurile care îi sînf 
lui familiare la rangul de arbitri ai 
veridicității artistice. în felul acesta 
un personaj mai neobișnuit (deci mai 
interesant artisticește) este abătut, 
prinfr-un efect de reducție (în fond 
de comoditate creatoare), la ceea ce 
cam toată lumea își închipuie despre 
el. Aportul lui tipologic descrește 
corespunzător și publicul, menajîn- 
du-i-se efortul imaginativ, se simte 
sărăcit.

Unii își închipuie că virtuțile unei 
exprimări se limitează la a fi simplă 
și inteligibilă. Lucrul e important, fără 
îndoială, dar depinde și ce expri
măm. Limbajul folosit în agricultură 
sau zootehnie n-are nevoie de prea 
multe nuan(e, caracterul lui concret, 
bine precizat, îl scutește de dedesub
turi și fineți. Din contră, relațiile urna-

MaghlarX 
noile 

pe 
Tn alcătuirea 

program au intrat 
monologuri și dan- 
vorbeau 
al vieții

Cu prilejul aniversării a 21 ani de la proclamarea independentei Republicii Democrate Vietnam, vineri s-a deschis în Capitală, sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o expoziție de fotografii în care sînt prezentate aspecte impresionante din lupta și munca poporului vietnamez pentru reconstrucția tării, pentru apărarea cuceririlor revoluționare împotriva agresiunii imperialismului american.în cuvîntul rostit ou acest prilej, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. a relevat sentimentele de fermă solidaritate ale poporului nostru fată de lupta dreaptă a poporului vietnamez.A luat apoi cuvîntul Hoang Tu,

hmb'asadorul R. D. Vietnam la București. Condamnînd agresiunea S.U-A. în Vietnam, el a airătat că poporul vietnamez este gata să înfrunte orice greutăți pentru apărarea cuceririlor revoluționare, pentru salvarea națională.La vernisaj au luat parte prof, univ. Tudor D. Ionescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, prof. dr. docent Al. Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, oameni de și cultură, ziariști.Au fost prezenți membri ai basadei R. D. Vietnam, șimembri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
artăam-alți

FILE ALBE
O privire retrospectivă 

pe listele aparifiei de cărți 
în domeniul didacfico-pe- 
dagogic arată strădanii des
tul de însemnate din partea 
editurilor— mai ales a Edi
turii didactice și pedagogi
ce — de a pune la înde- 
mîna învățătorilor, profe
sorilor, părinfilor și tuturor 
celor interesafi, studii care 
să-i orienteze eficient în 
munca de instruire și edu
care a copiilor de toate 
vîrstele. Datorită 
strădanii au putut 
la îndemîna

acestor 
ajunge 

cititorilor o 
seamă de lucrări originale 
de pedagogie generală și 
de istorie a pedagogiei, de 
psihologie a copilului și 
psihologie pedagogică, de 
metodică a predării unor 
discipline de învăfămînt, 
îndrumătoare și alte 
crări de natură să 
bogă|ească pregătirea feo- 

. retică a miilor de educatori. 
.Cursurile de pedagogie ge
nerală, de psihologie a co
pilului și psihologie gerie- 
railă pedagogică penfru. șco
lile' superioare, unele lucrări, 
cum ar fi „Clasici ai pedago
giei universale și gîndirea 
pedagogică românească" 
(sub redacția prof. dr. Sfan- 
ciu Sfoian, E.D.P.), „Dezvol
tarea operativității gîndirii 
copiilor de la 7—11 ani" 
(Ursula Șchiopu, Ed. Știin
țifică), „Concept și imagine 
în formarea gîndirii ma
tematice" (E. Fischbein, Ed. 
științifică), „Unele probleme 
actuale ale didacticii și 
psihologiei învățăturii” (P. 
Popescu-Neveanu, E.D.P.), 
„Studii de didactică experi
mentală" (E.D.P.), „Activi
tatea U.T.C. în școală" 
Bărbulescu, A. Cazacu, 
Vasilescu, Ed. Politică) 
pentru a nu cita decît 
feva — au rejinut de 
început atenția cititorilor 
de literatură pedagogică.

Dar, dorinfa omului de la 
catedră de a cunoaște, de 
a se perfecționa în specia
litate determină căutarea 
unor izvoare de informare 
și documentare mereu noi. 
Și, din păcate, deși în li
teratura noastră pedagogică 
•există realizări certe,

lu- 
îm-

(P. 
D.

Scenă finală din spectacolul*artiștilor amatori ai sindicatelor din regiunea Oltenia
Foto i Al. Satmarl

LA
CU

MUNTE Șl LA MARE
ClNTECUL SI JOCUL

ne, odată ce au depășit utilul, tind să 
găsească cuvinte potrivite pentru stări 
iot mai diferențiate, și aceste cuvinte, 
în funcfie de bogăfia intelectuală, au 
o cît mai mare varietate de nuanfe, 
de subtexfe, de accente și modulații, 
prinzînd realitatea, nu grosso modo, 
ci în toată finețea detaliilor ei. De 
aceea poate cîfeodată un cuvînt 
mai neuzifaf lovește urechea obiș
nuită : el a dorit să aducă, și poate 
a reușit, o precizare mai atentă, mai 
modulanfă a unui raport mai puțin 
comun. Nu cred că trebuie privită 
cu suspiciune orice înfloritură insolită 
a limbajului (cum fac unii, din como
ditate intelectuală) dacă ea are darul, 
ca la Arghezi ori Călinescu, să pună 
un detaliu într-o lumină nouă, să dea 
unei relații comune o expresivitate 
proaspătă. Limbajul elevat nu suportă 
încărcăturile, cocoașele inutile, dar 
a-l simplifica nu-i fot una cu a-l 
reduce la locuțiunea ternă, inexpre
sivă. El e înalt, în măsura în care ex
primă idei înalte, și unele idei, prin 
chiar eleva)ia lor, nu se pot exprima 
altfel fără a-și pierde miezul. Limba 
română e bogată și expresivă, are 
nuan(e nebănuife, iar acolo unde ele 
ar lipsi există limbi înrudite, de 
veche cultură, ce i le pot împrumuta. 
E păcat să luăm o limbă așa de fru
moasă și s-o tocim la cîteva sute de 
vorbe uzuale sub cuvînt că am cîști- 
gat în simplicitate. Ce e simplu e 
simplu, dar sînt și lucruri complexe 
sau complicate, diafane sau subtile, 
care cer să fie redate cu un efort de 
expresie sporit. Cultura unei țări în
florește și în direcfia îmbogățirii 
limbii cu noi nuanfe, corespunză-

Mureș-Autonomă 
înfățișa spectatorilor 
obiective industriale de 
harfa regiunii, 
fiecărui 
cîntece, 
suri care 
mul nou 
țării și bucuria de

Pe litoral — la
Eforie Sud și Eforie Nord, la 
Techirghiol și Mangalia au 
prezentat spectacole ansam
bluri din regiunile Ploiești, 
Oltenia, lași, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, București, Hu
nedoara, Galați și 
reș. Peste 30 000 de 
tatori au asistat, în cele 
fru seri, la spectacolele 
pecfive. E o cifră care 
trează succesul de care 
bucurat artiștii amatori 
aceste regiuni. Mult 
date au fost suitele de jocuri 
oltenești interpretate de e- 
chipa de dansuri a uzinei 
„Electroputere"-Craiova, cîn- 
fecele populare interpretate 
de Elisabefa Markos, munci
toare la fabrica de confecții 
din Miercurea Ciuc, dansu
rile moderne prezentate de 
artiștii ieșeni și altele. Pro
grame atractive au prezentat 
aceste formații și la focurile 
de tabără dobrogene orga
nizate la Mangalia și Eforie 
Nord.

Spectacole antrenante, ge
neratoare de voie bună și 
optimism, au fost oferite și 
celor aflați la odihnă sau 
tratament în stațiunile de pe 
Valea Prahovei — la ySinaia 
și Predeal — în cele de pe 
Valea Oltului, la Vatra Dor- 
nei, Slănic-Moldova, Hercu- 
lane și Băile Victoria. Cei 
care au prezentat programe 
artistice, în aceste localități, 
au fost artiști amatori din 
regiunile Dobrogea, Cluj, 
Crișana, Bacău, Suceava, Bra
șov, Argeș și Banat, precum 
și cei din orașul București. 
Sălile caselor de cultură dirn 
stațiuni, care nu au amploa
rea amfifeatrelor de pe lito
ral, au trebuit totuși să găz
duiască de două ori mai 
mulți spectatori ca de obicei. 
A plăcut mult spectacolul 
„Ritmuri noi în Tomis" pre
zentat de ansamblul artistic 
al sindicatelor din Constanța. 
Textul și regia aparținînd 
tehnicianului Mircea Adam 
de la Uzina de reparații din 
Năvodari, precum și 
pretarea plină de vervă 
dansurilor și cînfecelor, 
momentelor vesele au 
aplaudate cu deosebită căl
dură. Cunoscuta cîntăreață 
de muzică populară Maria 
Precup, laureată a festivalu
lui internațional de folclor 
de la Cairo, Sanda Sînfu, in
terpretă de muzică ușoară 
de asemenea cunoscută de 
mulți dintre spectator' din 
emisiunile de televiziune, au 
fost mult aplaudate.

1n tofal, formațiile artistice 
ale sindicatelor din reg' ,^le 
țării au prezentat 28 ' de 
spectacole la care au parti
cipat peste 42 000 de spec
tatori. Un adevărat record...
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cadrele didactice nu au în 
foate privințele o sursă do
cumentară substanțială, a- 
dusă „la zi”. Condeiele pe
dagogilor scriu încă deslul 
de pu(in.

Mi se pare, bunăoară, că 
pe șantierul creației efortu
rile ar trebui să se cpnsume 
cu mai mult folos pentru a- 
dîncirea teoriei și practicii 
educafiei tineretului în spi
rit comunist. Și mă gîn
desc, înainte de foate, la 
problemele educației pa
triotice în școală și în fa
milie, la specificul căilor 
prin care se realizează ea.

Ministerul Învă(ămîntului 
a elaborat în ultima vreme

o seamă de îndrumări bine 
gîndite și utile în legătură 
cu ora de dirigenție și ac
tivitatea cu părinfii. Alături 
de aceste îndrumări, corpul 
profesoral are însă nevoie 
de o literatură care să exa
mineze — în amănunt și cu 
mai mult discernămînf știin
țific decît au făcut-o cărțile 
editate pînă acum — măcar 
acele probleme în care s-au 
observat practici empirice ; 
mă gîndesc la conținutul și 
forma orei de dirigenție, la 
relafiile dintre școală și fa
milie, la raportul dintre atri
buțiile dirigintelui și ale ce
lorlalți profesori în contex
tul acțiunilor educative din 
școală sau exfrașcolare.

Cred, în același fimp, că 
cercetătorii în domeniul 
pedagogiei, cu colaborarea 
medicilor școlari și a psiho
logilor, ar putea să abor
deze mai larq probleme
le puberfăjii și adolescen
tei. Sînt așteptate, de pildă, 
lucrări privind educația se
xelor, ocolită de către lite
ratura pedagogică în ciuda 
incertitudinilor și erorilor 
regretabile care uneori au 
loc în procesul educativ.

Elevul de astăzi este obli-

artisfice la 
rezumat, a 
regizor cu
la tipul de 
lector anu-

toare creșterii în finețe a locuitori
lor ei.

Mă voi opri la încă o simplificare 
și anume la cea administrativă. Dacă 
un oarecare consumator de cultură 
reduce valoarea emoției 
limbaj, a cuvîntării la 
poeziei la enunț, dacă un 
tare reduce fipul aparte 
largă circulație, dacă un
mit reduce și tipologia, și limbajul la 
clișeele sale lexicale și sentimentale, 
există și o specie de funcționar care 
reduce, la rîndul său, mai departe, 
omul viu la reprezentarea lui sfafis- 
fic-obiectivă. El nu mai are în față 
„insul” în toată plenitudinea și speci
ficitatea sa, ci numărul, cifra, cazul, 
semnul abstract, dosarul. Spiritul lui 
a „simplificat”. Reprezentarea lui 
leneșă, redusă a rămas văduvită de 
lucrul cel mai important : conștiinfa 
că are în față un semen, adică o 
existentă concret umană, bogată, ple
nară — ca a lui. în loc de asta, el 
gîndește postulantul ca un „unu" în
tre alte cifre, economisindu-și ima
ginația, cordialitatea, simțul marii to
vărășii întru viață și societate.

Asemenea simplificări nu sînf de 
dorit înfr-o orînduire umanistă ca a 
noastră. Noi avem, e adevărat, de 
făcut eforturi pentru a simplifica 
resorturile viefii administrative și e- 
conomice. în același fimp însă socia
lismul cere să îmbogățim mereu con
ținutul a ceea ce înfăptuim, nu re- 
ducînd, ci sporind esenfa, ponderea, 
diversitatea și calitatea formelor spi
ritului, muncind penfru a înțelege 
mai bine lumea, pentru a o trans
forma mai fructuos.

gat să asimileze un număr 
mare de cunoștințe. De 
aici, preocuparea specia
liștilor în domeniul pedago
giei de a găsi mijloace, 
metode și procedee noi, 
mai eficiente, de activitate 
în clasă. Paralel cu aceste 
căutări crește considerabil 
importanța psihologiei pe
dagogice, mai ales a psiho
logiei învățăturii. Tocmai 
de aceea mi se pare în
dreptățită editarea unor lu
crări de 
gogică, 
tă, în 
cini ale 
psiho-pedagogice ale 
cesului de învă(ămînt. 
resimte, de exemplu, 
unor lucrări de largă respi- 
rajie despre condițiile psi
hologice care sporesc posi
bilitățile de însușire a cu
noștințelor în procesul 
văfăfurii în general și

gie peda- 
să dezba- 
noilor sar- 
implicațiile 

pro- 
Se 

lipsa

întîi, căutînd să îmbunătă
țească tematica și forma 
prezentare a lucrărilor 
ifoare.

Avem toate motivele 
fim optimiști în ce privește 
eliminarea absentelor de pe 
listele creației pedagogice 
originale. Există, pentru a- 
ceasta, o editură specializa
tă, un institut de științe pe
dagogice, dotat cu un pu
ternic aparat de studiu și 
de cercetare, profilat pe 
toate laturile învățămînfu- 
lui, o presă pedagogică. 
Ceea ce se cere este va
lorificarea cît mai deplină 
a forțelor științifice exis
tente în acest domeniu.

Tratarea complexă și pro
fund științifică a fenomene
lor viefii școlare este posi
bilă printr-o permanentă și 
bine organizată colaborare 
între psihologi, pedagogi, 
medici școlari, sociologi

cadrul anumitor obiecte în 
special, lucrări care să ana
lizeze pe toate fețele fac
torii care asigură reușita 
în acest proces; precum și 
problema eșecului școlar și 
a inadaptabilității ș.a.

Un număr important de 
profesori lucrează în școlile 
profesionale, 
preda, din 
liceele de
Ei au de îndeplinit sarcini 
de un fel deosebit. Fă
ră îndoială, cărfile desti
nate masei mari de lucră
tori în învățămînful de cul
tură generală le fac 
bune servicii. Totuși, 
ferul activității din 
amintite reclamă 
mare specifică, 
pedagogică se 
însă, de mai 
me, cu file albe 
capitol, profesorii fiind 
voiți să se descurce 
guri la catedră, după 
le sugerează bunul 
pedagogic. Importanța 
Iilor din această categorie, 
relevată în documentele de 
partid și de stat, impune e- 
laborarea de studii temei
nice și variate. Cadrele di
dactice așteaptă cărți, bună
oară, despre metodele stu
diilor teoretice în învăță- 
mîntul profesional, bazele 
teoretice ale instruirii prac
tice în școlile profesionale 
și în liceele de specialitate, 
psihologia activizării proce
sului instructiv. Ar fi nece
sare, de asemenea, lucrări 
privind conținutul și melo
dica educației în învăfă- 
mînlul seral și fără frec
vență.

Familia, care împarte cu 
corpul didactic răspunderea 
pentru educarea și pregăti
rea copiilor, învață arta e- 
ducației în bună parte ta 
„școala părinților", organi
zată de fiecare liceu sau 
școală generală și comple
tată cu propaganda peda
gogică desfășurată de ra
dio, presă, edituri. Litera
tura dedicată părinților a 
fost prezentă în standurile 
de cărți cu broșuri accesi
bile despre recompense și 
pedepse, despre autoritatea 
educatorului, despre dragos- 
te și exigență, despre mo
dul cum pot fi ajutați copiit 

învățătură și altele, 
obicei înmănunchea- 

în colecția „în aju
torul părinfffor". După 
mine, însă, cărțile care s-au 
scris pînă acum reprezintă 
doar o mică parte din ceea 
ce trebuie să constituie li
teratura pedagogică pentru 
familie. Răspunderile părin
ților și complexitatea mun
cii de educator impun o li
teratură mai substanțială, cu 
o apariție regulată. în acest 
scop ar fi bine, cred eu, ca 
editurile să antreneze ca 
autori mai mulți peda
gogi și psihologi de mî<n<”

și o
Literatura 
prezintă, 

multă vre- 
și la acest 

ne- 
sin- 
cum 
sim( 
șco-

din toată (ara. O colaborare 
care să nu se traducă doar 
printr-un schimb reciproc 
de articole în publicațiile 
de profil, ci mai ales prin 
studii temeinice, întreprin
se de colective de specia
liști.

Pentru înviorarea litera
turii pedagogice ar fi, cred, 
salutară dezvoltarea unei 
critici specializate în dome
niul cărfilor adresate școlii 
și familiei. Pînă acum, presa 
pedagogică a practicat de 
preferinfă prezentări de 
cărți și recenzii. Sînf bune 
și acestea (și mai ales co
mode I), dar nu fac nici pe 
departe serviciile unor ana
lize critice profunde. Presa 
pedagogică ar trebui, poa
te, să angajeze în coloane
le ei un schimb îndrăzneț 
și larg de opinii privind 
conținutul și forma de pre
zentare a cărților, ritmicita
tea cu care apare literatura 
pedagogică, tematica și o- 
rienfarea ei generală.

Pe estradele încinse de 
soarele litoralului și pe sce
nele caselor de cultură din 
cele mai pitorești stațiuni de 
la munte, oamenii muncii 
aflat! îa odihnă au asistat zi
lele trecute la spectacolele 
reunite sub denumirea su
gestivă „Cînfec, joc și voie 
bună" organizate de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România. Șaptesprezece an
sambluri alcătuite din cele mai 
valoroase formații artistice 
ale sindicatelor din fiecare 
regiune, însumînd aproape o 
mie de artiști amatori — dan
satori, soliști instrumentiști și 
vocali, tarafuri și orchestre — 
s-au așternut la drum pentru 
a prezenta, în cîntec și dans, 
frumusețile mereu proaspete 
ale folclorului local, cele mai 
îndrăgite melodii din muzica 
clasică și ușoară, interpretate 
de cei mai talentați artiști 
amatori.

Programele acestor specta
cole, prin varietatea și prin 
ținuta lor artistică au oferit 
minunate prilejuri de cunoaș
tere afît a tradifiilor populare 
din diferite locuri din țară, 
cîf mai ales a realizărilor și 
prefacerilor din viața regiuni
lor. Gălățenii, de pildă, afir
mau cu mîndrie că pe pămîn- 
tul regiunii lor vor curge cu- 
rînd... două fluvii : Dunărea 
și ofelul. Nu erau uitate nici 
cargourile făurite pe șantierul 
naval, care cutreieră mările 
lumii, noile cartiere etc. 
Constructorul Sașa Borșianu 
din Tg. Mureș, în monologul 
său prezentat în cadrul spec
tacolului ansamblului regiunii

18,00 — Pentru cei mici : — Copii desenează : ,,Eu, 
dincreionul și vacanța" ; 

București.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Rapsozi populari : Tudor Sarcea din 

muna Ianca, raionul Corabia, regiunea 
tenia.

19,30 — „Mobila" — film realizat de studioul cine
matografic „Al. Sahia".

— Actualitatea cinematografică.
— Tele-enciclopedia.
— Cel de-al VI-lea Festival internațional de 

cîntece de la Sopot — Polonia.
— Telesport.
— Telejurnalul de noapte.
— Buletinul meteorologic.

Stela PREDESCU

O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIA
CRE : Sala Palatului (seria de bilete 1861
— orele 19,30).
• ALFABETUL FRICII : Patria (completară 
Picătura) — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O THfiRESE DESQUEYROUX : Republica —i 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
©ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SAL
TIMBANCI : Capitol — ‘ ‘ '
16.15 ; 18,45 ; 21,15 ; la 
dionul Dinamo — 20 (la 
Orizont științific nr. 4).
O CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Lu
ceafărul (completare Insula sclavilor) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21, Feroviar (com
pletare Picătura) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
19.15 ; 20,45.
O CLEOPATRA — cinemascop ambele se
rii) : București — 8,30 ; 12 ; 16 ; 19,45, Ex
celsior —- 10 ; 16 ; 19,45.
O IN NORD, SPRE ALASKA I — cinema
scop : Festival — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; la 
grădină — 20, Gloria —• 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 
Flamura — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Arenele Li
bertății — 20, Patinoarul 23 August — 20 (la 
toate completarea Far West), Aurora (com
pletare Pe calea înfloririi patriei socialiste)
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, la grădină — 20.
9 SETEA — cinemascop : Lumina — 8,45 ;
11.45 ; 14,45 ; 18,45 ; 20,45.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTULUI t 
Victoria (completare Carnet de schițe) —1
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Central
(completare Ajutor, mă înec) — 8,45 ; 11
13,30; 16; 18,30; 21, Colentina — 15,30 
18.
• CARTIERUL VESELIEI :
18 ; 20,45.
» COPI.AN ÎȘI ASUMĂ 
(completare Nimeni nu se
— 11,30 ; 13,45 ; . 16 ; 18,30 ; 21.
9 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Giu- 
lești — 15,30 ; 18 15 ; 20,45, Tomis — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină -- 
19.45, Lira (completare Pe calea înfloririi 
patriei socialiste) — 15,30 ; 18 ; la grădi
nă — 20,30.
© URME ÎN OCEAN : înfrățirea între po
poare (completare Nimeni nu se gîndește la

8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 
grădină — 20, Sta- 
ambele completarea

Union — 15,15

I 
i

I

RISCUL : Doina 
gîndește la noi)

noi) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Modern (com
pletare Tinerețe) — 9 ;. 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
® 5 000 000 DE MARTORI I : Grivlța (com
pletare Vizita tovarășului Ciu En-lai în Re
publica Socialistă România) — 9 ; 11,30 i 
16 ; 18,30 ; 21, Volga (completare Orizont 
științific nr. 4) —- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21.
O COLIBA UNCHIULUI TOM 
scop : Bucegi — 9; 12 ; 15 ; 
grădină — 19,30, Arta — 9 ; 1 
21, la grădină — 20.
® SOȚIE FIDELĂ : Flacăra 
Vizita conducătorilor de partid i 
regiunea Oltenia) — 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
« CELE DOUĂ ORFELINE: Vitan (comple
tare Soluție patent) —• 15,30 ; 18,15 ; la gră
dină — 20,30, Munca (completare Collegium 
Maius al Universității Iagellone) — 10,30 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© DRAGOSTEA ȘI MODA : Popular (com
pletare Coprivșcița) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
O PROCESUL ALB — cinemascop : Rahova
15.30 ; 18 ț la grădină — 20,30.
• FĂRĂ PAȘÂPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ S 
Cosmos (completare Stuf) — 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,45.
© COPIII MĂRII — cinemascop : Melodia 
(completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Argeș) — 9 ; 12 ; 15 ? 
18 ; 20,45.
® SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Flo- 
reasca (completare Insula sclavilor) 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© FANTOMAS — cinemascop : Progresul
15.30 ; 18 ; 20,45.
® SERBĂRILE GALANTE : Cotroceni 
pletare Tinerețe) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
« CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
(completare Stăvilirea torențllor) 15,45 
20,15, Grădina „Progresul" — 20.
e VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA SUCEAVA ; 
OCHII ORAȘULUI MEU ; AMINTIRI CON
TEMPORANE ; ȘTIAȚI CĂ ? : Grădina „Ex
poziția" — 20.
0 PROGRAM DE FILME ROMANEȘTI, PE
LICANUL ALB LA BUCUREȘTI : Grădina 
„Doina

20

lor" — 19,30.

I — cinema-
18 î 21 ; la

12 ; 15 î 18 >

(completare 
și de stat în

(com-

Pacea
i 18 ,

— 20,15.
SĂRUTUL : Grădina „Buzești" — 20,30. 
CAMERA ALBĂ : Grădina „Colentilia" —- 
(completare Inimi mari).
ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Grădina „MOși-
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Vizita delegației
Adunării Populare a R. P. Bulgaria

Vineri la amiază, delegația parlamentară bulgară, condusă de prof. ing. G. I. Brankov, a avut o întrevedere la Ministerul Invăță- mîntului. Cu acest prilej, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- tului, a vorbit deputaților bulgari
despre organizarea învățămîntului în țara noastră, despre relațiile e- xistente între Ministerul învăță- mîntului și Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, despre preocupările actuale și de perspectivă ale ministerului.

Recepție oferită de ambasadorul R. P. BulgariaAmbasadorul R. P. Bulgaria la București, Gheorghi Bogdanov, a oferit vineri seara o recepție cu prilejul vizitei delegației Adunării Populare a R. P. Bulgaria, condusă de prof. ing. G. I. Brankov.Au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Petre Blajo- vici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Mia Groza și Ștefan S. Nicolau, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, membri ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., deputați ai M.A.N., conducători de instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)
Ședința Comisiei economico-financiare 
j a Marii Adunări Naționaleîn ziua de 26 august a avut loc o ședință a Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naționale, condusă de deputatul Aldea Militaru, vicepreședinte al comisiei. A fost examinat proiectul de decret pentru modificarea unor dispoziții din Decretul nr. 7/1964 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.

Proiectul de decret a fost prezentat în fața comisiei de către ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, care a dat explicațiile cerute de depu- tați.în urma dezbaterilor care au a- vut loc proiectul de decret a fost avizat favorabil. Avizul comisiei a fost înaintat Consiliului de Stat.(Agerpres)
DE U MIMSTWl MUMlU

Pentru a stimula elevii care au dovedit o pregătire școlară foarte bună în cursul studiilor liceale și la examenul de bacalaureat, Ministerul învățămîntului a stabilit:Să fie înscriși în învățămîntul superior, fără concurs de admitere, absolvenții de liceu promoția 1966, care au promovat examenul de bacalaureat din sesiunea

iunie 1966 cu media generală 10 și care în anii de liceu au obținut, la obiectul de profil al facultății sau secției la care solicită înscrierea, cel puțin în doi ani, medii anuale de minimum 9.Obiectul de profil pentru fiecare facultate și secție este arătat în tabelul care urmează :
Sectorul’. Facultăți și secții : Obiectul de profil studiat în liceu :Tehnic ’Toate facultățile și secțiile, exclusiv arhitectura. Disciplina la care se dă la concurs probă scrisă și orală.Agricol Toate facultățile și secțiile IdemUniversitar Toate facultățile și secțiile IdemMedical Toate facultățile și secțiile IdemEconomic Toate facultățile și secțiile Idem (pentru secția de economia comerțuluiexterior se ia în considerare matematica sau limba străină).Pedagogic Toate facultățile, exclusiv cele de arte plastice, educație fizică și muzică.

Disciplina la care se dă la concurs probă scrisă și orală.
în cazul disciplinelor care nu se studiază în toți anii de liceu, se vor lua în considerare mediile anuale la obiectele aparținînd a- celeiași ramuri de știință.

Nu se pot face înscrieri fără concurs la facultățile și secțiile pentru care se cer probe de aptitudini (arte, arhitectură, educație fizică).

DE IA MUZEUL DE ISÎORIE

DIN ROMÂNIAMuzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România roagă pe cei ce dețin documente, scrisori, fotografii obiecte despre activitatea celor ce în anii 1940 — 1944 au fost deținuți în lagăre, să ia legătura cu conducerea muzeului, în Șoseaua Kiseleff nr. 3, raionul 30 Decembrie — București.
Cronica

• | ■ zilei
«SBBiaMsaomaMDelegația asociației de prietenie sovieto-române, condusă de V. I. Konotop, a făcut joi și vineri o vizită în orașele Craiova și Sibiu.La Craiova membrii delegației au fost primiți de Ion Predescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Oltenia, și au vizitat uzinele Electro- putere Craiova și gospodăria agricolă de stat Segarcea. Toi seara, președintele Comitetului executiv al sfatului popular regional a oferit o masă în cinstea oaspeților.La Sibiu, delegația a vizitat Muzeul Brukenthal, Expoziția de arme și trofee și noile cartiere de locuințe.

CUM E VREMEA
In țară : vremea a continuat să 

rămînă rece în vestul și nordul 
țării, unde cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit : local au căzut 
ploi temporare și sub formă de 
averse. însoțite de descărcări elec
trice. In rest, cerul a fost varia
bil, iar în Oltenia și Muntenia, 
izolat, s-au semnalat averse 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 16 prade la Boita 
și Oravita și 31 prade la Bucu
rești, Călărași, Turnu Măgurele și 
Giurgiu. In București : vremea a 
fost frumoasă, cu cerul- variabil. 
Vînt potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 32 prade.

Timpul probabil. pentru zilele 
de 28, 29 și 30 aupust a.c. In țară: 
vremea se menține instabilă. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi temporare. Vînt slab, pînă Ia 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 17 prade, 
iar maximele între 17 si 27 prade. 
In București și pe litoral : vreme 
ușor instabilă, cu cerul schimbă
tor Temporar ploaie. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

LOTOLa tragerea Loto din 26 august 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere : 72 55 29 50 28 30 20 8 38 23Premiul special : 20 30 38Fondul de premii : 911 301 lei din care 162 189 lei report la premiul special.

Comitetului Central al Partidului Comunist RomânFelicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub jugul nazist.Vă dorim dumneavoastră și poporului prieten român succese tot mai mari în lupta pentru pace, socialism și pentru societatea comunistă.
EZEKIAS PAPAIOANNOU

Secretar general al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 

(A.K.E.L.)

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român și pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între cele două țări ale noastre.

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea să mă folosesc de prilejul zilei naționale a României pentru a vă transmite din partea Republicii Arabe Unite și în numele meu personal cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire. împreună cu sincerele mele felicitări adresate dumneavoastră personal, urez totodată poporului român deplină măreție, progres și prosperitate.

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Arabe Unite,--------------------------- {

Excelenței Sale CHIVU STOICA -
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, adresez Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

GUSTAF ADOLF 
Regele Suediei

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării sărbătorii naționale a României, îmi face plăcere să exprim Excelenței Voastre, cele mai sincere felicitări, ca și urările mele cele mai călduroase pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI
Șahinșahul Iranului

Excelentei Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de StatCu prilejul aniversării sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, vă adresăm dumneavoastră personal și poporului român, în numele poporului, Partidului Democratic și guvernului Guineei, felicitările noastre călduroase.Avem speranța fermă că relațiile amicale care unesc cele două țări ale noastre vor permite dezvoltarea Cooperării în interesul popoarelor noastre.Vă rugăm să acceptați cele mai bune urări de succese tot mai mari în construcția României bogate și prospere. Cu înaltă stimă, 

AHMED SEKOU TOURE 
Președintele Guineei

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi eliberării României, vă transmit cele mai sincere felicitări, în numele poporului și guvernului argentinean și în numele meu personal, adresîndu-vă urări pentru prosperitatea țării prietene, fericirea poporului său și pentru fericirea dumneavoastră personală.

JUAN CARLOS ONGANIA 
Președintele Națiunii ArgentineneAtlet» Europei - spre Budapesta

® A fost stabilit lotul României

(12 atlete și 8 atleți)

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul acestei fericite aniversări, zi de perfectă înfrățire între popoarele noastre, rog pe Excelența voastră să transmită felicitările noastre călduroase poporului și guvernului român.Sint convins că eforturile pe care le depuneți cu atîta generozitate pentru bunăstarea și prosperitatea poporului dv. vor fi încununate de mari succese.Fie ca relațiile algeriano-române să se lărgească și să se consolideze tot mai mult prietenia dintre popoarele noastre.Cu înaltă considerațiune
HOUARI BOUMEDIENNE, 

Președintele Consiliului 
de Miniștri și Președintele 

Consiliului Revoluției

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste RomâniaPăstrînd cea mai frumoasă amintire despre recenta dumneavoastră vizită în Danemarca, rog Excelența Voastră să primească felicitările și urările mele sincere cu prilejul sărbătorii naționale a României.

JENS OTTO KRAG 
Prim-ministru al Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului Președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomaniaCu prilejul sărbătorii naționale a României, am plăcerea să exprim Excelenței Voastre. în numele poporului arab al Siriei și în numele meu personal, felicitările și urările mele sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.
Dr. NUREDDIN ATASSI 

Președintele 
Republicii Arabe Siria

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei naționale a României transmit Excelenței Voastre și membrilor guvernului dumneavoastră felicitările noastre cordiale și sincere urări.îmi face plăcere să mă folosesc de acest prilej pentru a exprima cele mai bune urări pentru 'sănătatea dumneavoastră și pentru bunăstarea și prosperitatea poporului dumneavoastră.
ALI SABRI

Secretar general
al Uniunii Socialiste Arabe — R.A.U.

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, am onoarea să prezint Excelenței Voastre felicitările mele călduroase împreună cu cele mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisia

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre, în numele meu și în numele poporului Izraelului, sincerele noastre felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

Campionatele 
europene de natațieVineri, în penultima zi a campionatelor europene de natație de la Utrecht, olandeza Ada Kok a cîștigat medalia de aur în proba de 100 m fluture, cu timpul de l’05”6/10. Echipa masculină de ștafetă a R.D. Germane a terminat pe primul loc în proba de 4X100 m liber cu rezultatul de 3’36'’8/10, performanță care constituie un nou record al Europei. Campionul sovietic Prokopenko a dominat proba de 200 m bras, cucerind medalia de aur (2’30”).înotătorul român, V. Cos.ta, nu s-a calificat în finală, fiind eliminat în semifinale. în turneul de polo pe apă, pentru locul 5—8 e- chipa României a învins cu 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) echipa Olandei. Punctele echipei noastre au fost realizate de Grințescu, Mărculescu și Novac. Ungaria a întrecut cu 6-4 echipa R.F. Germane, Campionatele se încheie astăzi.

Doar cîteva zile ne mai despart de evenimentul nr. 1 al anului atletic 1966, campionatele europene, care vor fi găzduite de capitala Ungariei între 30 august și 4 septembrie. Știrile provenind de la organizatori, ca și cele comunicate de agențiile internaționale de presă relevă faptul că totul este gata pentru începerea marii confruntări. „Nepstadion“-ul, locul de desfășurare propriu zisă a probelor, și-a deschis porțile pentru atleții sosiți la Budapesta; „satul atletic", amenajat în orășelul G(j- dolo din apropierea capitalei, a fost inaugurat acum două zile; traseul maratonului, care străbate arterele principale ale Budapestei, s-a definitivat.Pe lista înscrierilor, devenită a- cum certă (totalul țărilor participante este de 30), figurează numele unor atleți consacrați pe arena mondială. Belgianul Roelants, recordman european la 3 000 m obstacole și 10 000 m, francezul Jazy, deținătorul celei mai bune performanțe continentale la 1500 m și 5 000 m, maghiarul Varju și Nordwig (R.D.G.), care foarte recent au stabilit noi recorduri europene la aruncarea greutății și respectiv săritura cu prăjina, cehoslovacul Danek, cel mai autori-
Box Turneul internațional din CapitalăAseară pe stadionul Republicii s-a disputat prima reuniune a turneului internațional de box, la care participă pugiliști din U.R.S.S., Tunisia și România. Iată rezultatele înregistrate: Larionov b. p. Ciucă : Nica b.p. Gharbi ; Gîju b.p. Lajili; Sasko b.p. Crudu; Gorea

b.p. Aissaoui; Dinu b.p. Dolgov; Antoniu b.p. Aounallah; Bouk- hris b.p. Ghiță ; Mariuțan b.p. Va- siukin; Constantinescu b.p. Cha- bane.Cea de-a doua reuniune se desfășoară astăzi de la ora 19,30 tot pe stadionul Republicii.

zat pretendent la titlul de campion european la aruncarea discului ș.a. Printre delegațiile cele mai puternice se află și cea a Uniunii Sovietice, în ciuda faptului că cinci din deținătorii titlurilor de campioni europeni lipsesc din formații; Brumei, se știe, a abandonat activitatea competițională în urma ’gravului accident suferit acum doi ani, surorile Tamara și Irina Press nu vor face deplasarea din motive familiare, iar Tatiana Scelka- nova și Maria Itkina vor absenta, din cauza unor accidente suferite în ultima vreme. Federația de atletism a U.R.S.S. a anunțat că din lotul pentru Budapesta vor face parte printre alții Galina Zîbina (greutate), Taisia Cencik (înălțime), Ozolina (suliță), Popkova (100 m), Ozolin (100 m), Bliznetov (prăjină), Skvorțov (înălțime), Ter Ovanesian (lungime), Lusis (suliță), Anisimoc (400 ,m g) ș.a.Atletismul. românesc va fi reprezentat la Budapesta de 12 atlete și 8 atleți. Ieri, la federația noastră de specialitate a fost a- nunțată componența lotului : FE
MININ — Iolanda Balaș și Erica 
Stoenescu (înălțime), Viorica Vis- 
copoleanu (lungime), Mihaela Pe- 
neș și Marilena Ciurea (suliță), 
Ana Sălăjean (greutate), Ioana Pe
trescu (200 m plat), Lia Manoliu (disc), Elena Baciu, Florentina 
Stancu și Ileana Silai (800 m), Ele
na Vintilă (pentatlon); MASCULIN 
— Ciochină (triplu salt), Zamfirescu (100 m și 200 m plat), Vamoș (3 000 m obstacole), Costache (ciocan), 
Barabaș (10 000 m), Mustață (5 000 și 10 000 m), Sărucan și Samungi (lungime). Majoritatea acestora, ca și antrenorii respectivi, urmează să plece la Budapesta în cursul dimineții de azi.

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, adresez Excelenței Voastre, din partea Consiliului Federal, călduroase felicitări și urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului român.

HANS SCHAFFNER 
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii România, rog pe Excelența Voastră să primească felicitările călduroase ale poporului belgian $i Vă exprim urările mele cele mai bune pentru fericirea Dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

BAUDOUIN
Regele Belgiei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaSînt bucuros să mă folosesc de prilejul aniversării eliberării, pentru a trimite Excelenței Voastre, membrilor Consiliului de Stat și poporului Republicii Socialiste România cele mai călduroase și prietenești urări.în numele meu personal, al membrilor Consiliului Republican și al guvernului și poporului Republicii Arabe Yemen, doresc dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre cele două țări ale noastre, bunăstarea poporului român și fericirea Excelenței Voastre.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale vă transmit cele mai bune urări pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

IULIANA
Regina Olandei

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei Eliberării României, am plăcerea să transmit în numele meu și al poporului irakian cele mai bune urări pentru sănătatea Dumneavoastră și pentru prosperitatea poporului român.

General locotenent
ABDUL RAHMAN MOHAMMED AREF 

Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul Ceylonului mi se asociază în a trimite guvernului Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România felicitări și sincere urări de bine cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România.

DUDLEY SENANAYAKE 
Prim-ministrul Ceylonului

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale a României, adresăm Excelentei Voastre felicitările noastre cele mai călduroase împreună cu urările noastre sincere pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporului dv.

HASSAN AL II-LEA 
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei naționale, am onoarea de a transmite Excelentei Voastre salutări cordiale și urări de fericire personală atît în numele meu cit și in numele poporului Uruguayan.

ALBERTO HEBER USHER 
Președintele Consiliului Național 

Guvernamental al Republicii Uruguay



GENEVA

In Comitetul celor 18 state
Cuvîntarea șefului delegației române

GENEVA 26 (Agerpres). — în ultima ședință a actualei sesiuni a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a luat cuvîntul ambasadorul Vasile Dumitrescu, șeful delegației române. El a arătat că „din nou Comitetul este nevoit să transmită Adunării generale a O.N.U. problemele ce i-au fost încredințate spre examinare, fără a fi în măsură să raporteze vreun progres". „Ar fi greu de realizat pași înainte pe calea dezarmării — a spus vorbitorul — atîta timp cît unul din partenerii la negocieri întreprinde acțiuni care contravin securității internaționale, primejduind grav pacea lumii întregi".Referindu-se la agresiunea Statelor Unite în Vietnam, V. Dumitrescu a declarat că există o incompatibilitate flagrantă între continuarea și extinderea războiului din Vietnam și așa-zisa dorință a Statelor Unite de a întreprinde pași pe calea dezarmării. Din a- ceste motive, delegația română a insistat întotdeauna că, dacă se dorește realizarea unor progrese în domeniul dezarmării, este necesar să se pună capăt neîntîrziat

acțiunilor agresive ale S.U.A. împotriva poporului vietnamez.Reafirmînd poziția tării noastre în legătură cu problemele care au făcut obiectul discuțiilor Comitetului, vorbitorul a amintit măsurile de natură să ducă la eliminarea pericolului unui război nuclear, măsuri cărora trebuie să li se a- corde prioritate. „Scopul final al dezarmării — a declarat șeful delegației române — este asigurarea păcii și securității internaționale pentru toate statele. întreaga evoluție a situației internaționale vine să demonstreze încă o dată că adevărata securitate a statelor nu poate fi bazată pe existenta blocurilor și alianțelor militare, pe împărțirea lumii în grupări opuse una alteia ; securitatea internațională nu poate rezulta decît din convergenta relațiilor bilaterale și multilaterale spre o cooperare pașnică între toate statele, întemeiată pe respectul strict al principiilor suveranității, independenței naționale, deplinei egalități în drepturi și neamestecului în treburile interne".

Primul Congres internațional de studii 
balcanice și sud-est europene

Vineri dimineața, în sala „Bulgaria" din Sofia a avut loc deschiderea oficială a primului Congres internațional de studii balcanice și sud-est europene organizat de Asociația internațională de studii sud-est europene cu concursul UNESCO. La congres participă circa 1 300 de delegați din 24 de țări. Din Republica Socialistă pă o meni dusă stantin Daicoviciu.Congresul a fost salutat de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. Acad. Vladimir Gheorghiev, vicepreședinte al Academiei Bulgare de Știiitte, președinte al Comitetului național bulgăr de balcanistică, a vorbit despre importanța congresului. Reprezentantul- ro-

România particl- delegație de oa- de știință con- de acad. Con-

mân Constantin Daico- viciu a rostit un cu- vînt de salut.în cadrul ședințelor plenare, urmează să fie prezentate patru rapoarte : „Popoarele sud-est europene și rolul lor în istorie", „Dezvoltarea literaturii în sud-estul Europei și relațiile cu alte literaturi din secolul XVIII pînă în zilele noastre", „Comunitatea și diversitatea artei țărilor balcanice de la începutul secolului XVI pînă îm secolul XVIII", „Problemele fundamentale ale lingvisticii balcanice". Delegația română va prezenta la congres șapte cora- poarte și 58 de comunicări științifice. Un raport cu caracter general privind heologia va fi zentat de acad. Condurachi.în seara aceleiași zile, în cadrul programului congresului, la

Casa studențiloT din Sofia a fost deschis cel de-al II-lea festival internațional de filme etnografice și folclorice din țările balcanice. România va prezenta șase filme. Lucrările congresului continuă pînă la 1 septembrie.
★Cu prilejul deschiderii primului Congres internațional studii balcanice sud-est europene, tr-una din sălilebliotecii naționale „Kiril și Metodiu' din Sofia a fost deschisă o expoziție cuprinzînd peste 2 000 de cărți din domeniul istoriei, arheologiei, literaturii, folclorului, etnografiei și altele. Printre acestea se numără 300 de volume cuprinzînd studii sud-est europene întreprinse în țara noastră.

deîn- bi-

ar- pre- Emil
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ARGENTINA

M demonstrații

studențești
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 

în diferite centre universitare din Ar
gentina au continuat joi demonstra
bile și grevele sfudenfeșfi în semn de 
protest împotriva decretelor prin care 
a fost suspendată autonomia uni
versitară și a fost dizolvată Fe- 
derafia studenților argentineni. în 
orașul Rosario studenfii au mani
festat pe străzi scandînd lozinci 
antiguvernamentale, iar studenjii din 
orașul Bahia Blanca au declarat o 
grevă de 48 de ore. La Cordoba, 72 
de studenfi au declarat o grevă a 
foamei. La greva declarată de stu
denții de la Universitatea din Buenos 
Aires au participat 60 la sută din stu- 
denți. Patru din cele zece colegii ale 
Universității din capitala argentineană 
au fost complet închise.

La 32 km 
de Saigon

SAIGON 26 (Agerpres). — For
țele patriotice . au angajat joi, in
tr-un punct situat la 32 km nord de 
Saigon, o luptă de proporții însem
nate cu unitățile americano aflate 
în această zonă, care au suferit 
pierderi caracterizate de sursele a- 
mericane din Saigon drept „grele". Patriotii au distrus mașini blindate care transportau un nou batalion american venit în ajutorul trupelor încercuite. De asemenea, ei au împiedicat să se apropie de cîmpul de luptă elicopterele americane venite în ajutor, doborînd unul și a- variind un al doilea. Unul dintre 
batalioanele americane venite să-i 
sprijine pe cei asediați a fost de
cimat aproape în întregime. La so
sirea întăririlor, trupele americane 
nu au mai găsit pe nimeni.

în sala congresului

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

HAVANACu prilejul zilei de 23 August, ambasadorul Republicii Socialiste România la Havana, Vasile Mușat, a oferit o recepție în saloanele ambasadei. Au participat Juan Marinello Vidaurreta și Fabio Gro- bart, membri ai C.C. al P.C. Cuban, Antonio Nunez Jimenez, președintele Academiei de Științe a Cubei, Antonio Carrillo Carreras, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor obștești.
TUNISAmbasadorul Republicii Socialiste România la Tunis, Ion Georgescu, a oferit o recepție, la care au luat parte Mongi Slim, ministru de stat la președinție, reprezentant special al președintelui Bur- ghiba, Ben Amar, secretar pentru problemele de propagandă al Partidului Socialist Desturian, funcționari superiori ai președinției, al Ministerului Afacerilor Externe, instituțiilor centrale tunisiene, oameni de cultură și artă, ziariști.
DAMASCCu prilejul zilei de 23 August,- însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al României la Damasc, Constantin Olcescu, a oferit o recepție, la care au luat parte Ibrahim Makhos, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe al Siriei, Ahmad Mourad, ministrul economiei, Haled Bagdaș, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Sirian, reprezentanți ai cercurilor de afaceri și comerciale, oameni de artă, scriitori, ziariști.
HAGAînsărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Socialiste România în Olanda, Aurel Gheorghe, a oferit o recepție în saloanele

Polițiști intervenind pentru a pune capăt unei demonstrafii studențești la 
Buenos Aires

în elegiile sale des
pre „cetatea eternă", 
scrise în 1786, Goethe 
spunea : „Ești o ade
vărată lume, Roma". 
Dacă la vremea respec
tivă orașul de pe Tibru 
prezenta o asemenea i- 
magine, astăzi se poa
te spune că el oferă nu 
numai chipul unor ne
muritoare monumente 
ale antichifăfii sau te
zaure de artă purfînd 
pecetea Renașterii, dar 
și înfățișarea unei me
tropole moderne.

Roma încearcă să 
respire în noi orizon
turi, încearcă posibili
tăți de expansiune pen
tru a înfrunta presiu
nea demografică la ca
re este supusă an de 
an. în inima sa, consti
tuită de „zona arheolo
gică”, bogată în relic
ve ale trecutului, pu
ține construcții noi au 
izbutit să-și afle locul. 
Ele au fost amplasate 
mai ales în cartierele 
vecine, nu fără a răpi 
însă din podoaba ver
de- -a orașului. Dorinței 
firezfi a oamenilor de a 
nu se îndepărta de o- 
raș, dar în același timp 
de a se feri de tumul
tul său, i s-a găsit o re
zolvare fericită prin a- 

“ paritia, la numai 9 ki
lometri depărtare de 
Piaja Veneției (centrul

Delegația A.R.LU.S. 
la Alma-AtaALMA-ATA 26 (Agerpres). — Delegația A.R.L.U.S., condusă de acad. Vasile Mîrza, membru al C.C. al P.C.R., care se află într-o vizită în Uniunea Sovietică, a fost primită la 26 august .de A. Z. Za- karin, președintele Sovietului Suprem al R. S. S. Kazahe. Oaspeții români au luat cunoștință de dezvoltarea economiei și culturii, de activitatea Sovietului Suprem al acestei republici unionale.
Pămintd fotografiat 
din CosmosNEW YORK 26 (Agerpres). — Satelitul ^nerican „Lunar Orbiter" și-a schimbat din nou traiectoria la comanda stațiilor de pe Pămînt, înscriindu-se pe o orbită în jurul Lunii, avînd periluna de 40 kilometri, iar apoluna de 1 812 kilometri. Joi, „Lunar Orbiter" a transmis primele fotografii ale suprafeței Pămîntului luate din spațiul cosmic.

geografic al Romei), a 
unui nou cartier care e 
socotit „orașul parc" al 
capitalei italiene. Este 
vorba de Eur.

Sînt pufini ani de 
cînd tradiționaliștii, ca
re nu voiau să se în
depărteze de anticele 
ziduri, prevesteau fali
mentul acestor noi con
strucții. Și iată că astăzi 
se profilează sub cerul 
senin al metropolei clă
diri din beton, sticlă și 
marmură, pe locuri un
de în urmă cu un de
ceniu și jumătate băl
tea apa ploilor. Pe o 
suprafață de 420 hec
tare s-a înălțat un a- 
devăraf orășel care a- 
sigură condiții rationa
le de dezvoltare urba
nistică și edilitară.

Construcțiilor purfînd 
pe ele pecetea origina
lității în gîndire și con
cepție a arhitecților li 
s-a asigurat spațiu de 
respirație, împodobit cu 
flori și arbori ornamen
tali. Pe micile coline ar
tificiale din preajmă, ri
dicate din milioane de 
metri cubi de pămînt 
excavat, s-a creat un 
nou relief care dinami
zează peisajul.

Este important de 
menționai că întreprin

derea publică prin in
termediul căreia s-a 
născut Eurul a avut și 
are un criteriu precis 
pentru rezolvarea pro
blemei amplasării : su
prafețele de teren nu 
sînt vîndute la metru, 
ci la cubajul construc
țiilor, lăsîndu-se depli
nă libertate inițiativei și 
inventivității arhitecto
nice, dar fixînau-se în 
același timp limite pre
cise pentru înălfimea

particular și public, mai 
înfîi s-au asigurat căile 
de acces spre oraș. A 
apărut o arteră princi
pală, bulevardul Cristo- 
for Columb, iar alte 
străzi adiacente permit 
cetățenilor să ajungă îp 
centru în cel mult un 
sfert de oră. în plus, 
Eurul e legat de oraș 
prinfr-o cale subterană, 
metropolitanul, a cărui 
capacitate de transport 
este de 26 000 persoa-

. DESCHIDEREA TlRGDEUl DE IA DAMASC
DAMASC 26. — Trimisul spec'al 

Agerpres, L. Giurcan, transmite 
La cel de-al Xlll-lea Tîrg interna
țional de la Damasc, manifestare 
economico-comercială tradițională 
deschisă în prezența președinte
lui Republicii Arabe Siriene, 
Noureddin Atassi, a altor persoane 
oficiale siriene, precum și a re
prezentanților corpului diplomatic 
acreditat la Damasc, participă fir
me comerciale din 21 de țări.

întreprinderile românești de co- 
merț exterior „Industrial-export", 
„Mașinexport", „Tehnoimport",
„Chimimport", „Export-lemn”,
„Prodexporf", „Agroexport" expun 
pe o suprafață de peste 1 100 
mp produse din diferite ramuri 
ale economiei naționale, printre 
care tractoare universale, mașini- 
unelte, compresoare, produse chi
mice, ale industriei ușoare și ali
mentare etc.

Redistribuirea trupelor S. U. A.

în Europa■ £WASHINGTON 26 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că o parte a forțelor americane staționate în prezent în Franța ar putea fi retrase în S.U.A., dar grosul

occidentalalor va fi redistribuit în alte țări ale Europei occidentale. McNamara a explicat că majoritatea celor 30 000 de militari americani ailați în Franța urmează a fi transferați în R. F. Germană, Anglia și în alte țări.
rile electrice nu se mai 
sparge pavajul străzilor, 
lucrare inestetică și cos
tisitoare, ci totul se e- 
xecufă prin galerie. O 
vastă re)ea de unități 
de deservire, de maga
zine, sta(ii de benzină 
și restaurante, cinema
tografe asigură locuito
rilor posibilități de a 
se aproviziona și a-și 
petrece timpul liber fă
ră a mai fi siliți să stră
bată mari distanțe. în 
ce privește edificiile 
culturale, Eurul a pola
rizat în jurul său unele 
din cele mai importan-

EUR-ORAȘUL PARC
maximă a clădirilor și 
pentru distantele dintre 
ele. S-a ajuns astfel nu 
la o tipizare monotonă 
a construcțiilor, ci la o 
diversificare armonioasă 
pe verticală. în felul a- 
cesfa aici nu vei găsi 
o casă pitic lîngă un 
zgîrie-nori. în prezent 
numărul locuitorilor car
tierului e de peste 
15 000. Cînd s-a trecut 
la proiectarea și înălța
rea edificiilor de uz

ne pe oră. în numai 12 
minute se ajunge de 
aici la gara principală 
Sfazione Termini. .

în ceea ce privește 
deservirea clădirilor cu 
apă, energie electrică, 
telefon, au fost execu
tați 19 kilometri de ga
lerie ; refeaua aceasta 
este mult mai vastă de
cît cea existentă în în
tregul oraș. Pentru e- 
fecfuarea reparațiilor la 
canalizare sau la cablu-

te clădiri ale Romei. 
Este de-ajuns să amin
tesc Palatul congrese
lor,- cu o capacitate de 
5 000 locuri, precum și 
edificiile care găzduiesc 
Muzeul civilizației ro
mane, Muzeul tradifiilor 
populare și Palatul spor
turilor, unde s-au desfă
șurat multe din jocurile 
olimpice ce au avut loc 
la Roma în 1960. în 
sfîrșif, trebuie adăugat 
că Eurul a început să

devină și un centru ad
ministrativ. Aici își au 
sediul diferite ministere 
și instituții. în prezent 
se înalfă clădirea care 
va adăposti societatea 
de transporturi „Alita
lia", care prin cele 36 N 
etaje ale sale va fi e- 
dificiul cel mai înalt 
din Roma.

Prin noul plan de 
sistematizare, cartierul 
se va extinde și mai 
mult îp direcția mării. 
Urmează să fie construi
te clădiri care pînă în || 
1980 vor găzdui încă H 
30 000 locuitori. Tabloul H 
cartierului Eur ar fi in- B 
complet dacă nu aș a- H 
minți de frumoasele o- H 
beliscuri și statui ce g 
împodobesc bulevarde- B 
le, de albeafa marmu- H 
rei de Carrara de pe M 
fațadele clădirilor, de 
oglinda tremurătoare a 
lacurilor artificiale. în 
anii care vin, zona a- 
ceasfa a Romei va 
crește nu numai pe ori- I 
zonfală, dar și pe verti
cala marilor construcfii. 
Așa cum spunea cunos
cutul urbanist Virgilio 
Testa, cartierul consti
tuie o adevărată stafie- 
pilo! pentru urbanistica 
italiană, nu numai din
Roma, dar și din multe 
alte rrfari orașe.

I. MARGINEANU

legației, Ia care au participat Van der Stoel, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, T. J. Westerhout, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, baronul E. O. van Boetzelaer, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe, sir Percy Claude Spender, președintele Curții Internaționale de Justiție, reprezentanți ai cercurilor industriale și comerciale, oameni de artă și cultură.
RANGOONCu prilejul aniversării zilei de 23 August, Ambasada română din Birmania a organizat o recepție, la care au participat generalul Win Sein, membru în Consiliul Revoluționar, U Thi Han, ministrul de externe, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Rangoon, oameni de cultură, ziariști.
HELSINKIAmbasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, N. I. Vancea, a oferit o recepție în saloanele ambasadei. Au participat Sulo Suorttanon, ministrul apărării și ministru ad-interim al a- facerilor externe, Paavo Aitio, vicepreședinte al Parlamentului, Aarne Saarinen, președintele P. C. din Finlanda, Erkki Sa- lomaa, vicepreședinte, și Viile Pessi, secretar general al P. C. din Finlanda, V. J. Sukselai- nen, președintele grupului parlamentar al Partidului de centru, Kusti Kulo, președintele Uniunii democrate a poporului finlandez, Juha Rihtniemf, președintele Partidului conservator, Lauri Aho, primarul orașului Helsinki, și alte persoane oficiale.
WASHINGTONînsărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România în S.U.A. a oferit o recepție în saloanele ambasadei cu prilejul zilei de 23 August. La recepție au participat Walter Stressel, asistent ad-interim al secretarului de stat al S.U.A., și alți reprezentanți ai Departamentului de Stat, congresmeni, reprezentanți ai unor departamente, membri ai corpului diplomatic, oameni de artă și cultură, oameni de afaceri, ziariști.
MONTEVIDEODumitru Fara, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Orientală a Uruguay ului, a oferit o recepție cu prilejul zilei de 23 August. Au participat Alejandro Zorilla de San Martin, membru al Consiliului național guvernamental, Luis Vidai Zaglio, ministrul afacerilor externe, dr. Velardo Serdeiras, președintele Curții supreme de justiție, și alte persoane oficiale.
KHARTUMAgenția economică a Republicii Socialiste România la Khartum a organizat o recepție la care au luat parte Ibrahim El Mufti, vice- prim-ministru și ministru al aface

rilor externe, Izzel Din El Sayed, ministrul industriei și minelor, Hassan Awadalla, ministrul învățământului, subsecretari de stat, funcționari superiori din diferite ministere, personalități ale vieții publice, sociale și culturale sudaneze, oameni de afaceri, ziariști.
GENEVAȘeful Misiunii permanente a Republicii Socialiste România pe lingă Oficiul European al O.N.U. de la Geneva, Nicolae Ecobescu, a o- ferit o recepție la care au participat Andre Ruffieux, președintele Consiliului de Stat al Cantonului Geneva, P. P. Spinelli, director general al Oficiului O.N.U., Geneva, șefii delegațiilor participante la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, dr. D. Protici, subsecretar al O.N.U., reprezentant special al. secretarului general O.N.U. la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare.
RIO DE JANEIROTrimisul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Brazilia, Gheorghe Matei, a oferit o recepție în saloanele legației din Rio de Janeiro. Au participat Juraci Ma- galhaes, ministrul afacerilor externe, reprezentanți ai ministerelor justiției, de finanțe și al muncii, precum și funcționari superiori din alte ministere și instituții de stat, oameni de artă și cultură.
NICOSIALa Ambasada Republicii Socialiste România din Cipru a avut loc o recepție. Au participat ministrul de externe, Kyprianu, și alți membri ai guvernului cipriot.
COPENHAGALa recepția oferită de către însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România în Danemarca, C. Băbeanu, au fost prezenți Christian Thomsen, ministrul agriculturii, Bodil Koch, ministrul cultelor, P. Rhode, subsecretar de stat la Ministerul pentru problemele culturale, Urban Hansen, primarul general al capitalei daneze, funcționari superiori din Ministerul de Externe și din alte instituții centrale, oameni de știință și cultură, oameni de afaceri.A luat parte, de asemenea, K. Jespersen, președintele Partidului Comunist din Danemarca.
TEL-AVI VMinistrul Republicii Socialiste România în Izrael, Valeriu Georgescu, a oferit o recepție la care au luat parte Kaddish Louz, președintele Parlamentului, Abba Eban, ministrul afacerilor externe al Izraelului, miniștri, deputați, oameni de cultură și artă, oameni de afaceri.Totodată, Liga de prietenie Izrael — România a organizat o adunare festivă la care au participat personalități politice, parlamentari, oameni de artă și cultură, un numeros public.Recepții organizate de Oficiile diplomatice ale României cu prilejul zilei de 23 August au mai avut loc în capitalele MAROCULUI, 

ARGENTINEI, BELGIEI, REPUBLICII ARABE UNITE, SUEDIEI, 
GUINEEI, GHANEI. IRAKULUI, INDONEZIEI, LIBANULUI.

PEKIN. Agenția China Nouă anunță că Mao
Tze-dun a primit misiunea de bunăvoință a 

Tanzaniei, condusă de colonelul Yusuf Hemedi. La 
convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească, au fost de față premierul 
Ciu En-lai fi alte persoane oficiale.

g BONN. Pentru a face față concurenței, două 
mari companii de automobile vest-germane, 

„Volkswagen" și „Deimler Benz", au fuzionat, 
creînd o nouă firmă — „Deutsche Automobil Ge
sellschaft".

CAIRO. Președintele R.A.U., Gamal Abdel
Nasser, a semnat un decret prin care se sta

bilește noul statut al muncitorilor și funcționarilor 
de la întreprinderile din sectorul de stat. Potrivit 
agenției M.E.N., decretul are drept scop creșterea 
producției în acest sector pe baza unei îmbunătă
țiri a cointeresării materiale a salariaților și prin 
sporirea productivității muncii.

gg MOSCOVA. A fost dat publicității comunicatul 
comun cu privire la vizita în U.R.S.S. a dele

gației guvernamentale a Republicii Zambia, con
dusă de Rueben Kamanga, vicepreședintele Zam- 
biei.

PHENIAN. După cum transmite agenția A.C.T.C., 
la 26 august a avut loc la Keson (R. P. D. 

Coreeană) o nouă ședință a secretarilor Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea, în cadrul căreia 
partea coreeano-chineză a protestat împotriva în
călcărilor repetate de către partea americană, în 
perioada 9—22 august a.c., a acordului privind 
zona demilitarizată.

EgJ MOSCOVA. La 26 august, la C.C. al P.C.U.S. 
a avut loc o întrevedere între Mihail Suslov, 

membru al Biroului Politic, secretar al C. C. al 
P.C.U.S., și Max Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, care se află la odihnă în 
U.R.S.S.

B® LONDRA. Ministerul Apărării al Marii Britanii 
a dat publicității o declarație în care se face 

cunoscută hotărîrea Angliei de a-și retrage o parte 
din subunitățile sale staționate în Malayezia. Pînă 
în noiembrie 1966, din Malayezia vor fi retrași 3 500 
de militari britanici.

BS3 SOFIA. La invitația Biroului Adunării Populare ■“* a Republicii Populare Bulgaria, joi seara a so
sit la Sofia o delegație parlamentară turcă condusă 
de Ferruh Bozbeyli, președintele Medjilisului.

ke| OTTAWA. Vineri, în Canada au încetat lucrul 
aproximativ 3 000 de feroviari, marcînd înce

putul grevei generale a lucrătorilor de la căile fe
rate. Potrivit unor aprecieri, celor 3 000 de gre
viști li se vor alătura alți peste 100 000 de lucrători 
din această ramură a transporturilor canadiene.

WASHINGTON. Cartierul general al forțelor 
americane din Europa occidentală, relatează 

agenția France Presse, va fi transferat de la Camp 
des Loges, localitate situată în apropiere de Paris, 
la Stuttgart, în R. F. Germană. Această măsură, 
anunțată în mod oficial de Pentagon, urmează de
ciziilor luate de guvernul francez în privința 
N.A.T.O.

E|| MOSCOVA. La Moscova s-a încheiat Congresul 
*" internațional al matematicienilor, la care au 
luat parte peste 5 000 de delegați din 58 de țări. 
Din țara noastră a participat o delegație alcătuită 
din acad. Gh. Vrânceanu, acad. G. Moisil și alții.

E3 NEW YORK. Banca federală de rezerve a anun- 
08 țat că în săptămîna care s-a încheiat la 25 au
gust rezervele de aur ale Statelor Unite au scăzut 
cu încă 75 milioane dolari, ceea ce a ridicat totalul 
pierderilor de aur de la începutul anului 1966, la 
475 milioane dolari. ___ __
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