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Luni dimineața, la sediul C.C. al P.C.R., au început convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Austria, care face o vizită în Republica Socialistă România.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, la convorbiri au participat tovarășii : Nicolae Ceaușdscu, secretar general al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Prezidiu-

al prim- C.C. alCentral

lui Permanent, al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. P.C.R., și Andrei Ștefan, adjunct de șef de secție la P.C.R.Din partea Comitetuluial Partidului Comunist din Austria au luat parte tovarășii : Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Austria, Alfred Ruschitzka, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria,

și Josef Wodrazka, membru'al C.C. al P.C. din Austria, secretar al organizației din landul Salzburg a P.C. din Austria.A avut loc un schimb de păreri cu privire la probleme de interes comun, probleme actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

m organizarea
comerțu ui la sate

a primit pe tovarășul I. V. Kapitonov, 
secretar al C. C. al P. C. II. S.

Rețeaua comercială a cooperației de consum, căreia îi revine sarcina de a asigura aprovizionarea localităților rurale cu întreaga gamă de mărfuri solicitate de populație, a ajuns la peste 28 400 unități, răspîndite pînă în satele pole mai îndepărtate. In ultimii ani au apărut la sate noi tipuri de unități — 1 147 de magazine universale, peste 200 dintre acestea fiind complexe comerciale formate din magazine și unități de alimentație publică (restaurant, bufet, cofetărie). Pentru a informa pe locuitorii satelor. în legătură cu preocupările actuale și de perspectivă privind organizarea rețelei comerciale și îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri la sate, ne-am adresat tov. 
Ion Vetrineanu, secretarul Comitetului executiv al CENTROCOOP.

alimentare cît și la cele în centrele corner- comunale (unde se înca- circa 4 000 de locali- pe lingă mărfurile de curentă, urmează a se și mărfuri de cerere

— Ce. măsuri se întreprind 
pentru adaptarea rețelei comer
ciale a cooperației de consum la 
noile condiții de dezvoltare so- 
cial-economică a satelor, la exi
gențele actuale ale populației a- 
cestora.

Prin rețeaua punctelor comerciale, care cuprinde marea majoritate a sateloi- (circa 9 000 de localități sătești), urmează să se desfacă permanent numai mărfuri de cerere curentă, adică să se asigure consumatorilor cit mai la îndemînă posibil strictul necesar atît la mărfurilenealimentare.ciale drează tați), cereredesface periodică, cum sînt: unele sortimente de încălțăminte și îmbrăcăminte, țesături de bumbac și lină, tricotaje, articole de galanterie, sticlărie,'fâianță, menaj etc. în aceste localități, unde se vor desface mărfuri de cerere periodică pentru o populație mai numeroasă, tipurile caracteristice de magazine vor fi : magazinul universal sătesc și unele magazine specializate pe
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întoarcerea din Grecia
a tovarășului Ion Gheorghe

La sosire pe aeroportul Bâneasa Foto : A. Cartojan

Pe una dintre principalele artere feroviare ale 
țării — cea de pe Valea Prahovei — se desfă
șoară de la un timp ample lucrări de modernizare 
a transporturilor. Cu deosebire în zona muntoa
să a Carpaților, peisajul clasic al căii ferate s-a 
schimbat : au apărut locomotive electrice, linii de 
contact și substații de tracțiune. In scrisori adre
sate redacției, cetățeni de cele mai diferite pro
fesii solicită amănunte în legătură cu aceste lu
crări. Tovarășul ing. Ion Drăgan, secretar gene
ral în Ministerul Căilor Ferate, a răspuns cu 
amabilitate cîtorva

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit, la 5 septembrie a. c., pe I. V. Kapitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S., care se află în concediu de odihnă în țara noastră. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care
a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească.A participat V. Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost, de asemenea, de față A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București.
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întrebări.
(Continuare în pag. a Il-a)

Foto : Gh. Vințilă

ca urmare a complexe a socialiste. Ac- modernizare a

— In momentul de față a devenit necesară o mai judicioasă organizare a rețelei comerciale din mediul rural. Adaptarea acesteia la noile cerințe trebuie să ducă la o aprovizionare ritmică și neîntreruptă a populației cu mărfurile de care are nevoie, să creeze condiții mai bune pentru păstrarea mărfurilor, să asigure o deservire rapidă și civilizată a cumpărătorilor. Pentru aceasta, Comitetul executiv al CENTROCOOP a stabilit noi norme de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale din mediul rural. Aceste norme s-au experimentat în cîte două raioane din fiecare regiune, urmînd ca, pe baza concluziilor ce s-au desprins, să fie d'Jinitivate și aplicate în întregul sistem al cooperației de consum.Criteriile esențiale de orientare ale noilor norme sînt: frecvența de cumpărare a mărfurilor de către populație și afluența acesteia către anumite centre comerciale. Astfel, pe baza studiului de ansamblu efectuat în fiecare raion, localitățile rurale vor fi încadrate în trei etape de organizare concentrică : punct comercial sătesc, centru comercial comunal Și centru comercial zonal.

Calea ferată — ne-a relatat interlocutorul — constituie, cum se știe, un important sector al economiei naționale. De ajuns să amintim că de acest sector depind direct, în cea mai mare măsură, provizionarea industriei și a populației, circulația de bunuri materiale, traficul de călători. Cresc permanent solicitările de transport dezvoltării economiei țiunea de mijloacelor de remorcare a trenurilor, începută prin introducerea locomotivelor Diesel, se continuă și se completează prin introducerea locomotivelor electrice. Prima linie electrificată va fi aceea dintre Brașov și București.Electrificarea căii ferate se execută în special pentru satisfacerea ne-

voilor de trafic pe secțiile grele (linii de munte) cu circulație densă, adică a- colo unde aplicarea celorlalte mijloace de sporire a capacității — tracțiunea Diesel, centralizarea elec- trodinarriică a stațiilor, blocul de linie automat — nu este suficientă.Avantajele tracțiunii cu locomotive electrice sînt, firește, mari. Ele decurg din înseși caracteristicile locomotivelor electrice, care sînt superioare locomotivelor Diesel-electrice. Dacă acestea din urmă înlocuiesc pe cele cu abur în proporție de o locomo-a-. tivă Diesel în loc de două locomotive cu abur, ceea ce conduce la o economie de circa 1 200 000 lei a- nual la combustibil pentru fiecare locomotivă Diesel — locomotiva e- lectrică, cu care se dotează C.F.R.. remorchează trenuri cu 30—40 la sută mai grele decît o locomotivă Diesel, avînd totodată ca avantaj net viteza mult sporită. Tocmai pe fie din acest motiv, linii grele cu tra- intens, deci pe linii>+4-

Interviu realizqt de
Ștefan ZIDĂRIȚĂ

(Continuare 
în pag. a III-a)

După ce
strugurii

Luni dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Atena, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor-externe, Corneliu Mănescu, care, răspunzînd invitației primului ministru al Regatului Greciei, a făcut o vizită oficială în Grecia.împreună cu președintele Consiliului de Miniștri s-a înapoiat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, precum și grupul de consilieri și experți.Pe aeroportul Băneasa erau pre- zenți tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- naraș, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- nu, Petre Blajovici, Florian Dănă- lache, Mihai Gere, Constanța Crăciun, Gheorghe Gaston Marin, Roman Moldovan, miniștri.Au fost de față, Spyros Adamo- poulos, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Greciei la București, și membri ai ambasadei.
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Ajutor prompt, 
tovărășesc

ATENA 5. — Trimișii speciali Agerpres Gh. Secuiu și C. Alexan- droaie transmit: Luni dimineața, delegația guvernamentală română, * condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și-a încheiat vizita făcută în Grecia, la invitația primului ’ ministru.Din portul Pireu, unde au sosit după călătoria prin țară, oaspeții români s-au îndreptat spre aeroport. Aici erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Greciei. După ce fanfara a intonat imnurile de stat ale celor două țări, primul ministru român, însoțit de premierul grec, a trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și-a luat cu căldură rămas bun de la Stephanos Stephanopoulos, președintele Consiliului de Miniștri al Greciei, I. Toumbas, ministrul afacerilor externe, T. Rentis, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ben- zis, director general în -M. A. E., Ceduriotis, directorul protocolului din M.A.E., Argyropoulo, ambasadorul Greciei la București, Cam- briotis, director politic din M.A.E., prezenți pe aeroport.Pe aeroport se aflau, de asemenea, Mircea Bălănescu, ambasado-

rul României la Atena, membri ai ambasadei și ai agenției comerciale române. Avionul special cu care călătorește delegația a decolat la ora 9, îndreptîndu-se spre patrie.
★

De la bordul avionului, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a adre
sat primului ministru al Greciei, 
Stephanos Stephanopoulos, o te
legramă în care se spune:Părăsind teritoriul Greciei, doresc să vă adresez, Excelență, mulțumiri sincere pentru primirea cordială și ospitalitatea cu care am fost înconjurați pretutindeni pe pămîntul frumoasei dumneavoastră patrii.Exprim , încă o dată satisfacția pentru convorbirile utile avute cu dumneavoastră și cu domnul ministru al afacerilor externe și convingerea, că ele vor contribui la dezvoltarea multilaterală a relațiilor amicale dintre Republica Socialistă România și Grecia, în interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării în Balcani și în lume.Vă doresc, Excelență, sănătate și fericire personală, iar poporului grec pace și prosperitate.

Despre cineva hofărît, sigur de faptele și vorbele sale spunem de obicei că un asemenea om șlie ce vrea. In înțelegerea superioară a rostului în lume, al fiecăruia dintre noi, recunoaștem de bună seamă un nucleu propulsor, explicînd în mare măsură devenirile la care asistăm. Contopită cu generozitatea și integritatea, o asemenea înțelegere înfrumusețează caractere, oferă noblețe pînă și celei mai neînsemnate dintre biografii. E greu să-ți închipui o societate, o societate ca a noastră, mai ales, ' în care obștea indivizilor să nu ofere imaginea unui organism celular de o anume finețe, realizînd prin energia, talentul și puterea de dăruire a fiecăruia o funcționalitate unitară — aceea a continuei aspirații către mai bine, mai frumos, mai uman.Cînd aspirația, idealul îmbrăcă înfățișări colective, el nu dobîn- dește numai forță interioară sporită, ci și infinite nuanțări de structură, nenumărate și subtile note individuale, prin care marea ființă a devenirilor capătă culoare, autenticitate, un dinamism în-

Mihai NEGULESCU

azecit. Deprinși poate a privi și omologa global succesele unor oameni sau colectivități, nu putem trece însă cu vederea izbînzile individului asupra lui însuși, valențele noi dobîndite cu prilejul fie-

cărei încordări, fiecărui efort care îl angajează.Un fapt evident : istoria noastră de azi, în continuă devenire, e îmbinată tocmai din asemenea biografii înlănțuite ai căror cromozomi morali poartă în măsură co- vîrșitoare însemnele idealului de construcție și umanitate al socialismului. Ambiția îi e dată dintot- deauna omului, asemenea unei
Autotransformatori
de mare putere(coresp.BACĂU „Scînteii").— La stațiile de transformare Borzești și Filești- Galați au intrat ieri în funcțiune cîte un autotransformator de 110/220 kV, cu o putere instalată de 200 000 kilovolt-am- peri fiecare. O dată

cu aceasta, linia e- lectrică Borzești-Ga- lați, care pînă ieri a funcționat sub o tensiune de 110 kV, se înscrie în rîndul magistralelor de înaltă Wnsiune ale țârii. Prin intrarea în funcțiune a celor doi autotransformatori și

dublarea tensiunii la linia electrică amintită se îmbunătățește alimentarea cu energie electrică a combinatului siderurgic „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej" și a celorlalți mari consumatori de energie din regiunea Galați.

scări amețitoare, fără alte balustrade decît simțul măsurii și autoexigență. Valoarea idealului către care ne ridică asemenea trepte, ea singură, hotărăște succesul. A trăi într-o țară cu atîtea culmi, într-o istorie cu atîtea încleștări, perspective și zboruri și a nu avea vigoarea angajării, aspirația ascensiunii — ar echivala de bună seamă cu o gravă atrofiere a celor mai elementare atribute morale. Dincolo de micile ambiții ale unora, de aranjamentele la „călduri- că" sau vînătoarea de „situații", rămășițe nefaste ale unei binecunoscute mentalități, contemporanii noștri — ca reporter, am văzut a- ceasta cu prisosință — au știut de la bun început ce forță interioară le insuflă puterea de realizare a idealului. Opțiunea între Julien Sorel și Nansen, între Dinu Păturică și Vuia, între atîția eroi literari și eroi’ ai secolelor nu se produce — ca să spunem așa — numai pe plan cultural. Structura inovatoare a unei societăți care înnoindu-se reevaluează profund relațiile dintre oameni constituie ea însăși o amplă generatoare de energii. Pusă astfel în mișcare, ambiția umană se ramifică și înflorește atît în planul instruirii, al dobîn- dirii iscusinței, în investigarea științifică, în însușirea măiestriei artistice — cît mai cu seamă sub raportul autoperfecționării spirituale, al luptei cu inerțiile și compromisurile. Astfel investită, ambiția își estompează orice nuanță reprobabilă, intețjrîndu-se pe deplin acelor însușiri de caracter care — în poporul nostru — sînt răsplătite din cele mai vechi timpuri prin vorba „om de omenie".Din ambiție necontrolată, se poate și greși. Absolutizarea unor date dobîndite prin experiența anterioară, supraevaluarea talentului propriu, fractura modestiei devin posibile. A nu ține seamă, în
(Continuare în pag. a V-a)

se coc
Anul acesta, vinificarea 

se va desfășura în 356 de 
centre fixe, precum și în- 
tr-un număr însemnat de 
centre mobile. In regiu
nile Galați, Dobrogea, 
Oltenia, Iași și Ploiești 
intră în funcțiune 11 cen
tre noi de vinificație uti
late modern, cu o capaci
tate de prelucrare de 
2 000 vagoane de struguri. 
Tot pentru această cam
panie se vor da în fo
losință capacitățile de 
depozitare de la cele 
două mari combinate de 
condiționare și îmbutelie- 
re a vinurilor, aflate în 
construcție la Galați și 
Tîrgu-Mureș, cu un vo
lum de 9 400 tone.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Cu o lună în urmă s-a abătut asupra 
comunei Iernut, din raionul Luduș, o fur
tună cu forță de ciclon, care în cîteva mi
nute a descoperit sau chiar a dărîmat o 
serie de construcții gospodărești ale coope
rativei agricole. In ajutorul celor din Ier
nut au sărit membrii cooperativelor agri
cole din satele vecine. Incepînd de a doua 
zi;'au venit echipe de dulgheri și alți meș
teri din comunele Papiu Ilarian, Bogata de 
Mureș, Singer și Sînpaul, care au lucrat la 
curățirea molozului,-1 la recuperarea mate
rialului lemnos și a cărămizilor. Alături de 
cooperatorii din Iernut, o echipă de dul
gheri din C.A.P. Sălcud lucrează acum la 
reconstruirea grajdurilor pentru animale și 
a altor clădiri. Trei adăposturi sînt gata. 
Se prevede ca refacerea adăposturilor să 
fie terminată în cursul acestei luni. In lup
ta pentru înlăturarea efectelor calamității 
s-a manifestat din plin întrajutorarea to
vărășească dintre cooperativele agricole.

@ Plecarea tovarășului Corneliu Mănescu 
în Italia

©TRAGEDIA ÎNSINGURĂRII

@ Pregătiri pentru depozitarea recoltei

® Toamna pe șantierele școlare

• W



PAGINA 2 SCINTEIA

Pînă la deschiderea cursurilor în noul an de învățămînt a mai rămas puțin timp. Consemnînd apropierea acestui eveniment, un raid-anchetă al „Scînteii" a scos recent la iveală o serie de deficiențe în construcțiile școlare din unele regiuni.Scrisori primite la redacție arată că și în alte locuri decît cele arătate în articolul amintit constructorii rămîn „corijenți" la examenul din toamna acestui an, lucrările lor înregistrează rămîneri în urmă față de termenul bine cunoscut al începerii școlii.în partea de sud a Tg. Jiului, pe șoseaua care leagă orașul de Craiova, se construiește marele grup școlar de pe lîngă fabrica de ciment, care va pregăti electricieni, mozaicari, lăcătuși mecanici etc. Clădirea este frumoasă, ne scrie 
D. Popescu, înzestrată cu tot ceea ce este necesar. Pe șantier se muncește intens, se execută unele lucrări de finisare și completări la obiectivele principale. Totuși, arată corespondentul, termenul de predare nu se va putea respecta. De ce ? Șantierul nu s-a îngrijit, printre altele, să se aprovizioneze din timp cu materiale electrice, ceea ce a creat mari goluri de lucru. Se constată, de asemenea, lipsa de spirit gospodăresc : multe materiale sanitare, electrice etc. zac în dezordine, supuse degradării. Nici constructorul, nici beneficiarul exercită, în această privință, control eficace.„în ultima lună, relatează scrisoarea sa Pavel Garofița, șantierul școlii generale muna Florești, care face parte din orașul Cluj, lucrările au stagnat din pricina întârzierii tîmplă- riei. produsă de întreprinderea „I- năul“-Năsăud. Tărăgănările, golurile de producție sau întîrzierile datorate furnizorilor sînt urmate de muncă în asalt, atunci cînd termenul se apropie. Bineînțeles că acest sistem de lucru își pune, de obicei, amprenta asupra calității execuției.Unele șantiere de școli din raionul Muscel, ne-a scris Ion Dobres- 
cu — altfel bine aprovizionate cu materiale de construcție, ca var, nisip, cărămidă, țiglă, cherestea — au fost neglijate în ce privește planificarea și repartizarea bitumului. Acest material nu a fost distribuit în cantități suficiente și nici n-a putut fi ridicat la timp. De asemenea, inspectorul școlar Petre Căciulă, care răspunde de construcții în cadrul secției de învățămînt, cît și meșterii constructori s-au plîns, pe bună dreptate, de slaba calitate a tîmplăriei executate la întreprinderea raională de industrie locală Cîmpulung-Muscel: ușile și ferestrele au tocuri mai late decît zidul; lemnul folosit verde s-a uscat și piesele s-au curbat etc. Aspecte asemănătoare, de la construcțiile de școli din raionul Galați, ne semnalează și prof. Maria 
Alexe.

Noua școală generală din cartierul Baba Novac din Capitala Foto : Gh. VințilăUnii beneficiari manifestă o totală lipsă de interes față de lucrările exterioare — drumuri de acces, alei, racordări pentru încălzirea centrală, pentru apă potabilă, precum și cele de lumină electrică. Despre un asemenea caz sesizează în scrisoarea sa Ion 
Beșliu. Este vorba de Complexul școlar energetic din Iași, pe șantierul căruia pentru lucrările amintite nu s-a asigurat documentația și nu s-a deschis finanțarea. Dacă nu se vor lua cît mai urgent măsurile cuvenite, conchide corespondentul voluntar, în acest local cursurile nu vor putea începe la 15 septembrie și poate nici măcar la 1 octombrie. Fără măsuri speciale pentru intensificarea ritmului de lucru pe șantier, nici construcția a 24 de săli de clasă destinate unui liceu — mult rămasă în urmă în ce privește u- nele lucrări de interior și cele exterioare, aprovizionarea cu o serie de— nu foarte materiale de se va putea tîrziu.

★în care se ' școli
: construcțietermina decîtvor deschide bate la ușă.

„CRIZA"Ne aflăm în plin sezon de fabricare a conservelor de legume. Intenționînd să informăm cititorii despre activitatea fabricilor de conserve, ce sortimente noi se vor găsi în magazine, ne-am adresat serviciului producție al Direcției generale a conservelor din Ministerul Industriei Alimentare. Dar, înainte de a ni se da privind mente fabrici, despre care s-a ivit în desfășurarea producției. Deși există materia
cifre tone și sorti- realizate de ni s-a vorbit o „dificultate"

UNEI MALADII

Tubeiculoza constituia în trecutul nu prea îndepărtat unul din flagelele care secera multe vieți. în 1938 — ne-a relatat tov. dr. Teodor Constantinopol, director adjunct științific al Institutului-de ftiziologie, căruia l-am solicit tat un interviu privind combaterea acestei maladii — mureau de tuberculoză peste 26 000 oameni anual. In anii regimului nostru s-au luat energice măsuri împotriva acestei boli în cadrul unui program care prevedea constituirea unei rețele antituberculoase, inexistente în trecut.
— Care sînt rezultatele obți

nute pînă acum în combaterea 
tuberculozei ?

Ziua cursurile în Constructorii au semnat un angajament și trebuie să-l respecte. Forurile în drept, beneficiarii, au datoria de a nu permite tărăgănări, defecțiuni de aprovizionare a șantierelor, încălcarea în mod arbitrar a termenelor de predare, proasta calitate a lucrărilor. Să nu se uite că abia după plecarea constructorilor, după darea în folosință a clădirilor destinate învățămîntului, noile localuri mai urmează a fi curățate, mobilate etc. Rămînerile în urmă trebuie să fie cît mai grabnic recuperate, prin grija sfaturilor populare de a asigura șantierelor materialele și mîna de lucru necesare.
BORCANELOR

anul nu rit- Care
primă din belșug, iar capacitatea de prelucrare a fabricilor este mai mare decît trecut, producția se desfășoară în mul cuvenit.este cauza ? Lipsa ambalajelor, în speță borcane. Fabricilor de conserve le-a fost repartizată de către industria sticlei numai o treime din necesar dene, contîndu-se faptul că două treimi asigura pe borcanelor de către I.R.V.A.I.R.V.A. nu

numărul borca- pe celelaltese vor seama asigurate unitățile Și cum s-a grăbit

să achiziționeze borcanele necesare de la cetățeni, nu are ce livra fabricilor. Consecințe : cantități însemnate de materie primă sînt amenințate cu degradarea, fabricile nu lucrează cu randamentul planificat. în ceasul al 12-lea cum se spune, ministerul a pornit campania de căutare a borcanelor goale.Era nevoie oare să se ajungă în septembrie pentru a se constata lipsa borcanelor ?
Șt. DINICA

Pentru sfaturile populare, audiențele reprezintă o formă eficientă de strîngere a legăturilor cu masele, prilejuind cunoașterea doleanțelor cetățenești, găsirea unor soluții pentru înlăturarea lipsurilor semnalate, însușirea propunerilor valoroase menite să ridice pe o treaptă superioară activitatea obștească. Tocmai de aceea, sfaturile populare sînt obligate să organizeze în mod corespunzător serviciile de audiență. In urma apariției Decretului care stabilește noi măsuri în acest important sector de activitate, Sfatul popular regional Argeș a reorganizat complet modul de a- cordare a audiențelor și urmărirea eficienței celor semnalate. Cu excepția zilei de marți, toată săptămîna la acest sfat popular sînt rezervate ore de primire de către președinte, vicepreședinți și secretarul comitetului executiv; de asemenea. în fiecare zi șefii secțiunilor au obligația de a primi pe cetățeni pentru rezolvarea unor probleme curente, ce nu suferă amînare. Considerăm oportună și măsura luată în direcția îmbunătățirii acestei activități la sfaturile populare comunale.în regiunea Argeș, sfaturile populare au acordat în primul semestru al anului peste 2 500 de audiențe. Se remarcă, în acest sens, o serie de inițiative luate de comitetele executive, care au drept scop rezolvarea o-

perativă a doleanțelor cetățenești. Comitetul executiv al Sfatului popular orășenesc Drăgășani organizează audiențe comune cu o parte din membrii consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole de producție, chiar la sediul acestora. Este o metodă eficientă de lucru, cu rezultate practice imediate. în altă parte, cum ar fi la Sfatul popular

lor în audiență se bucură de atenția cuvenită. Sînt lucrători ai sfaturilor populare care consideră că orele de audiență le-ar „răpi" mult timp sau că nu se pot ocupa de audiențe cînd au atîtea treburi ! La Leordeni, în raionul Găești, președintele sfatului a acordat pentru audiențe, în cinci luni de zile, cîte o zi pe... lună I Este de la sine în

al raionului G-ăești, graficul orelor de audiențe nu a suferit, în ultimii ani, nici o modificare, respectîndu-se cu strictețe. Pentru a se face cunoscute zilele cînd au loc audiențele s-au trimis tabele tuturor sfaturilor populare comunale, astfel ca cetățenii să nu se deplaseze degeaba, la sediul de raion.Dar nu peste tot problema primirii cetățeni-

Incepînd din ziua de 10 septembrie Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale organizează în întreaga țară acțiunea de imunizare antivariolică.Astfel, in perioada 10—15 septembrie1 vor fi vaccinați antivariolic copiii în vîrstă de 3—15 luni. Elevii din cl. I elementară — în vîrstă de 7—8 ani — vor fi revaccinați după 10 octombrie. Vaccinul folosit este produsul Institutului „Dr. I. Cantacuzino" din Capitală. Tot în cadrul acțiunilor de profilaxie privind îndeosebi hepatita epidemică, o dată cu începerea anului școlar 1966—1967, va continua administrarea de gama globulină copiilor din colectivitățile de preșcolari și elevilor din clasele I—IV. Această măsură se va efectua în cursul trimestrului IV. (Agerpres)

(Urmare din pag. X) pre- lo-

a-lo-
e- 
și 

a-

grupe mari de mărfuri ca : magazinul alimentar, magazinul de articole metalo-chimice etc., precum și unități pentru desfacerea cărnii, pîinii. Ca unități de alimentație publică, pe lîngă bufet sau bodegă, vor funcționa ospătării și cofetării.în centrele comerciale zonale, care ersprind localitățile centre de raion și alte 3—4 centre economice mai puternice din fiecare raion, (în total circa 650—700 de localități), urmează ca, pe lîngă mărfurile de cerere curentă și periodică, să se desfacă și mărfuri de cerere rară sau ocazională, cum sînt produsele de folosință îndelungată — mobilă, televizoare, aparate de radio etc. în aceste localități se asigură o specializare mai largă a rețelei de magazine și unități de alimentație publică. La orientarea specializării pe raioane sau unități se vor avea în vedere acele mărfuri care cuprind sortimente complexe și variate și care nu pot fi dispersate în prea multe unități mici (confecții, încălțăminte, țesături, articole electrotehnice, cultural-sportive etc.). Restaurantul, braseria, cafeneaua etc. sînt tipu-

rile de alimentație publică văzute în plus pentru aceste calități. Sînt prevăzute, de asemenea, măsuri pentru introducerea formelor rapide și economicoase de servire a consumatorilor — autoservirea și expunerea deschisă a mărfurilor.
— Care vor fi urmările aplică

rii acestor măsuri ?Organizarea rețelei comerciale după noi criterii va asigura o mai bună aprovizionare și deservire a populației sătești, folosirea mai e- ficientă a spațiilor comerciale. Totodată va permite o mai judicioasă amplasare a noilor obiective comerciale și. ca urmare, o folosire rațională a fondurilor de investiții. La dezvoltarea rețelei comerciale se va ține seama de mai mulți factori : numărul de locuitori, volumul și structura fondului de mărfuri, desfacerea pe mp de suprafață comercială etc., factori a căror evoluție se poate prevedea în perspectivă, putîn- du-se astfel stabili o dezvoltare a rețelei în raport cu importanța conomică a localităților rurale cu măsurile de sistematizare a cestora.Pentru a se asigura o bună provizionare a populației dincalitățile mici, încadrate ca puncte

comerciale sătești, îndeosebi cu unele mărfuri de cerere rară, care se vor desface, așa cum s-a arătat, numai prin unitățile din centrele comerciale zonale, se vor lua măsuri de folosire a unor forme noi de deservire : comenzi pe bază de cerere, transportul mărfurilor voluminoase (materiale de construcție, mobilă, televizoare etc.) la domiciliul cumpărătorilor etc. Printre măsurile întreprinse în acest scop se numără și organizarea comerțului prin co- letărie. Pe baza unei scrisori adresate întreprinderii comerciale centrale a cooperației de consum (ICOMCECOOP), aceasta expediază la domiciliul solicitanți- lor, prin colete poștale contra ram- burs, o gamă largă de mărfuri pe care nu le pot găsi de obicei în toate magazinele din orice localitate rurală. Mărfurile care fac o- biectul comerțului prin coletărle sînt menționate într-un catalog care este adus la cunoștința populației sătești pe diferite căi.Aplicarea măsurilor arătate, a- lături de altele pe care le avem în vedere, ca urmare a sarcinilor stabilite cu ocazia Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist, are menirea să asigure o cit mai bună aprovizionare și deservire a populației sătești.

țeles că, asemeneacaz, nu se poate vorbi despre respectul față de cerințele cetățenilor. De altfel, ca urmare a unui asemenea procedeu, foai> te mulți cetățeni din mediul rural vin în audiență direct la raion și regiune, solicitînd rezolvarea unor probleme ce Intră în competența organelor comunale. Ion Cazangiu din comuna Broș- teni, raionul Costești, a venit la sfatul popular regional pentru o problemă personală ce putea fi rezolvată ușor de sfatul popular comunal ; La- zăr Apostoiu și alți locuitori ai comunei Vaideeni, raionul Horezu, au bătut drumul pînă la Pitești, deoarece pe plan local nu au putut rezolva cererea lor privitoare la pășunatul animalelor ! A- bia la Pitești au putut să afle că doleanțele lor făceau, de fapt, obiectul de studiu al sfatului popular comunal! Locuitorul Constantin R. Micu a venit din București în comuna Teiu, raionul Costești, în vederea rezolvării unei probleme privitoare la un loc de casă. Cine altcineva decît președintele sfatului popular de aici, care cunoaște situația, ar fi putut să-1 ajute ? Dar tergiversarea problemei l-a determinat pe respectivul solicitant să ceară audiență la sfatul popular regional. Pentru a- cești cetățeni, ora de au- . diență s-a transformat în zile pierdute.Se ridică cu toată seriozitatea și competenței celui primește Se acordă, diențe de care nu contingență mele ridicate de tanți, care n-au tența să le soluționeze. Așa s-a întîmplat, nu o dată, la Sfatul popular al orașului Pitești, la sfaturile populare raionale Costești, Slatina, Pitești, Curtea de Argeș : președintele, fiind chemat de urgență undeva, „pasează" sarcina unui vicepreședinte ; acesta avînd, la rîndul său, treburi urgente, transmite sarcina unui șef de secțiune care nu pleacă pe teren. Așa se face că de multe ori, șeful secției de învățămînt este pus în fața u- nor solicitări privind spațiul locativ, cooperația de consum sau bunul mers al muncii într-o cooperativă agricolă de producție ! Nu s-ar putea ca, în zilele cînd sînt programați primească audiențe, pectivii tovarăși să scutiți de ședințe, structaje sau alte cini ? Procedîndu-se

credem că se vor respecta întrutotul și hotărîrile noului Decret care întăresc responsabilitățile președintelui, vicepreședintelui și secretarului sfatului popular privește primirea nilor.Scopul final al audiențe este rezolvarea doleanțelor. De altfel, eficiența este criteriul de a- preciere a muncii sfaturilor populare în acest domeniu. Ce se constată însă în unele cazuri ? Ești primit frumos, ți se vorbește cu amabilitate, dar mai departe ? La Sfatul popular al orașului Pitești, mulți cetățeni au a- rătat, cu prilejul audiențelor, neregulile în aprovizionarea cu apă potabilă a unor cartiere ; I.G.O. încasează taxele legale, dar distribuirea apei se face la voia întîmplării. în loc să ia măsurile ce se impun, tovarășii de la sfat se transformă în simpli înregistratori ai doleanțelor, confirmîndu-le cetățenilor că „așa este”. în alte împrejurări, cetățeanul este invitat să aștepte a- casă rezultatul. Iar răspunsul este de multe formal.După cum se poate dea, ora de audiență transformat, în unele calități din regiunea Argeș în ore de anticameră sau de banale convorbiri între lucrătorii sfatului popular și cetățeni, fără a se rezolva mare lucru.Revirimentul dorit în sporirea eficienței orelor de audiențe depinde de comitetele executive ale sfaturilor populare, de măsurile ce vor fi luate în continuare în acest sens. Bunăoară, mulți cetățeni au sugerat că cel ce primește în audiențe ar trebui să aibă obligația să informeze pe președintele sfatului asupra problemelor ridicate de cetățean, să se consulte asupra măsurilor ce trebuie luate, informînd, dacă este’ cazul, și forurile imediat superioare. în lumina noului Decret, sfatul popular regional trebuie să întărească responsabilitatea comitetelor executive, să exercite un control mai eficient la sfaturile populare din subordine, realizînd și pe calea audiențelor o legătură cît mai strînsă masele de cetățeni.
George BUTOIU 
Petre RADULESCU 
de la ziarul „Secera 
ciocanul" Pitești

în ce cetățe-oricărei

orive-

problema care în audiență, uneori, au- către oameni au cu

și tratament și de a stabili metodologia specifică fiecărei perioade din program. Prima perioadă, în i care s-au efectuat studiile necesare fundamentării sale științifice, s-a încheiat la 1 ianuarie a. c. Pe baza studiilor și cercetărilor întreprinse s-a trecut la cea de-a doua perioadă, „de atac", care va cuprinde, în acțiuni susținute de prevenire și combatere, treptat pînă în 1970, întreaga populație a țării, în acest an 53 raioane urbane și rurale, însumînd 36 la sută din populația țării au intrat în această fază (depistarea radiofotografi- că, biologică și bacteriologică, l.î toată populația teritoriului' respectiv, aplicarea unor măsuri profilactice la populația expusă îmbolnăvirii și tratament susținut la toți bolnavii vechi și nou descoperiți). în 1967—1968, alte așezări rurale și urbane (27 la sută din populație) vor fi cuprinse în acțiunile specifice acestei faze. Restul de 37 la sută va fi cuprins în anii ’ 1969—1970.

— îmbolnăvirile prin tuberculoză au scăzut simțitor, reprezen- tînd în 1965 circa o treime din cifra anului 1938. îmbolnăvirile la copii au scăzut și mai mult, iar formele grave, ca meningita tuberculoasă. altădată sută la sută mortale, sînt astăzi rare și se vindecă în proporții de pînă la 90 la sută. în majoritatea așezărilor urbane și rurale nu se mai înregistrează morți de tuberculoză sub vîrstă de 25 de ani. Aceste rezultate se datoresc, desigur, și descoperirii unor mijloace noi, mai eficiente, de tratament. Ținem să subliniem însă ca factori esențiali, pe de o parte, măsurile luate de stat pentru acordarea de tratament gratuit bolnavilor, legiferarea concediilor plătite și a ajutoarelor de boală, iar pe de altă parte, vasta acțiune de depistare a bolnavilor, marea lor majoritate fiind surprinși la începutul bolii, cu forme ușoare, perfect tratabile și deci vindecabile printr-un tratament riguros aplicat și urmărit de dispensarele antituberculoase.încă din 1947 s-a trecut la crearea unei rețele antituberculoase. Astăzi această rețea însumează 210 dispensare de specialitate, aproape 33 000 paturi și 1 466 medici, față de 10 dispensare, 3 900 paturi și 112 medici ftiziologi în 1938. în 1949 a fost înființat Institutul. clinic de ftiziologie (apar- ținînd de Ministerul Sănătății si Prevederilor Sociale) cu sarcini de cercetare științifică și de îndrumare tehnică a unităților șanițare.Măsurile profilactice și de derilor Sociale măsuri pentru : ' depistare activă și precoce a tu- dezvoltarea rețelei ahtituberculoa- berculozei completează programul se, intensificarea depistării radio- . de ocrotire a sănătății populației. S-a. trecut din ce în ce mai organizat la vaccinarea împotriva tuberculozei cu vaccin B.C.G. Dacă în 1938 numărul persoapelor vaccinate abia atingea cifra de. 85 000, în 1964 au fost efectuate aproape 1 400 000 vaccinări și revaccinări. Anul trecut Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale a introdus o metodologie superioară de vaccinare cu rezultate dintre cele mai bune — vaccinarea intradermică cu B.C.G. liofilizat.Pentru a surprinde îmbolnăvirile într-o fază cît mai incipientă s-au creat centrele de radiofoto- grafie medicală. Anul trecut ele au efectuat peste 5 200 000 examene radiofotografice.

— Ce perspective oferă în
făptuirea programului de com
batere a tuberculozei ?amintit, „pro.ca boală de realizat și li-

— După cum s-agramul" nostru are ca scop lichi’-’ darea tuberculozei masă, așa cum s-achidarea malariei, care în trecut '■ . era una dintre cele maite boli din țara noastră.Pe baza cercetărilor încelor viitoare, Institutulftiziologie va supune spre aproba- ■ re Ministerului Sănătății și Preve-
răspîndi-'curs și a clinic de

— Ce măsuri se află în curs 
de aplicare ?— Succesele realizate au permis elaborarea unui program de lichidare a tuberculozei ca boală de masă, program eșalonat pe perioade lungi. Institutului clinic de ftiziologie și clinicilor de ftiziolo- gie de la Cluj și Iași le-au revenit sarcina de a cerceta fenomenele legate de endemia tuberculoasă pentru a elabora cele mai potrivite metode și tehnici de profilaxie

fotografice, care trebuie să asigure fiecărei persoane cel puțin un examen radiofotogra fie— la 1‘/2 an — 2 ani’; pentru creșterea corespunzătoare a depistării bacteriologice, intensificarea vaccinării B.C.G. și a chimoprofilaxieiameliory’ea tratamentului medical și lărgirea corespunzătoare a tratamentului chirurgical abtuberculozei. Este de maximă importanță ca populația să răspundă prompt la mobilizările care se fac pentru exarpenele radiofotografice. De asemenea, este necesar să se știe că vaccinarea B.C.G. pune copiii în afară pericolului de îmbolnăvire, iar.tra-, tamentul profilactic cu hidrazidă împiedică transformarea infecției tuberculoase în boală. Desigur nu se vor neglija aspectele privind tratamentul tuberculozei. Dar și în acest domeniu concursul pacientului este de mare importanță deoarece rigurozitatea cu care respectă tratamentul recomandat constituie garanția vindecării.
Interviu realizat de 
D. MINCULESCU

răcoritoare

produse moder-
este citrice, grupă

In stațiunea balneo-climaterică Tușnad
Foto : Agerpres

OM»

nici o proble- solici- compe- BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). In cofetăriile și chioșcurile de răcoritoare din Brașov și-au făcut apariția două noi băuturi reconfortante, bogate în vitamine, Este vorba de băuturile denumite Frucola și Frucăde, produse ale întreprinderii industriale locale din Brașov. Frucola conține, printre altele, cofeină, fosfor și vitamina C. Frucada un extras din fructe care conține întreaga de vitamină C.Noile băuturi sînt la o linie tehnologică nă, cu o capacitate de 1 500— 1 600 sticle a 250 gr. pe oră. De subliniat faptul că întreaga lucrare s-a executat din fonduri de mică mecanizare.Pentru calitățile lor reconfortante și hrănitoare se prevede ca băuturile Frucola și Frucade să fie introduse și la bufetele uzinale din Brașov, iar pentru a face față cerințelor tot mai mari se preconizează dezvoltarea actualei capacități de producție'.
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Pregătiri
ANCHETA pentru

EPOZITAREA RECOLTEI!
Semnele tot mai evidente ale toamnei arată că vremea recoltării ilorii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr și a celorlalte culturi tîrzii se apropie cu pași repezi. Pentru.lucrătorii de pe ogoare, strîngerea la timp a acestor pro duse constituie una din cele mai importante sarcini în perioada care urmează. La fel de important pentru înlăturarea pierderilor este însă ca recolta' să fie înmagazinată rapid, în cele mai bune condiții. Pentru a vedea dacă sînt asigurate din vreme capacitățile de iești, Banat și Oltenia. Iată vedea dacă sînt asigurate din ■ depozitare, ziarul nostru a întreprins un raid-anchetă în regiunile Plo- | constatările făcute.

Una la regiune,
este pregătit corespunzător, este situația la Biled, Sînni- etc. Aici, deși s-au

alta la bazele

de recepție

Anul acesta, în regiunea Ploiești recolta de porumb și floarea-soa- relui este bună. La întrebarea: „sînt asigurate spațiile necesare de depozitare a acestor produse" ? tov. 
Traian Rizea, directorul întreprinderii regionale de valorificare a produselor agricole, răspunde afirmativ.— Silozurile și bazele de recepție din regiune, afirmă el, sînt gata să primească recolta de toamnă. Pentru floarea-soarelui s-a asigurat tot spațiul necesar. La porumb există însă un deficit de depozitare pentru circa 28—30 000 tone știuleți. întîrzie mult față de prevederi magaziile de la Pogoanele.Iată-ne la Pogoanele. într-ade- văr, Trustul regional de construcții Ploiești a tărăgănat nejustificat lucrările. Mai întîi s-a plîns de lipsă de oameni, iar apoi n-a știut să-i folosească judicios. Din lipsă de a- sistență tehnică aici s-au efectuat greșit unele lucrări. „Astăzi se lucrează și mîine se sparge, ca în povestea cu meșterul Manole", remarcă cu amărăciune beneficiarul. Acum, după cîte ne spune inginerul Alexe Dragomirescu de la TRC Ploiești, alt necaz: „dacă ne vin fermele comandate la Șantierul naval din Giurgiu acoperim magaziile, dacă nu...“Termenele de predare, și așa destul de lungi, trebuie neapărat respectate. Este de datoria Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Ploiești să ceară con-• structorilor să-și privească sarcinile cu mai mult simț de răspundere. Totodată, se impun măsuri care să asigure sosirea grabnică pe șantier a materialelor amintite.Am vizitat și unele baze de recepție din regiune. Nu peste tot pregătirile pentru depozitarea recoltei sînt privite cu seriozitate. La silozul din Buzău, bunăoară, reparația pătulelor este mult întîrziată. Tov. Vasile Dobre, șeful serviciului de recepționare, explică astfel această situație :— A dat o ploaie și nu s-a mai putut face nimic.Lucrurile nu stau chiar așa. A plouat, într-adevăr, acum cîteva zile, dar înainte au fost zile frumoase. De ce n-au fost reparate pătulele atunci ? Aici nu s-au asigurat nici căi de acces cît de cît corespunzătoare.în raidul nostru la bazele de recepție am întîlnit și alte lucruri care denotă un spirit gospodăresc puțin dezvoltat: utilaje aruncate și neconservate, pătule și garduri nevăruite, băltoace cu apă în apropierea bazelor etc. Se cuvin măsuri de întărire a simțului de răspundere a șefilor de baze și silozuri, în această acțiune este nevoie de un control și o îndrumare mai eficientă, astfel ca totul să fie pregătit din vreme, pînă la amănunt.

turi alta colau-Mare cheltuit fonduri însemnate pentru reparații, treaba a fost făcută de mîntuială. La baza de recepție din Biled, tov. Gheorghe Mateescu, șeful ei, ne informează că „toate pătulele sînt reparate". Excepție, ne spune dînsul, fac doar pătulele închiriate gospodăriei de stat Du- deștii Noi. Din 27 n-au fost reparate decît 3. Cunoscînd toate acestea, rămîi surprins cînd, la fața locului, vezi acoperișurile tuturor pă- tulelor sparte, panouri spînzurate, agățate cu cîte o sîrmă, șipci rupte, pătule pline de gunoaie, așa cum au rămas după eliberarea lor de porumb. Și trebuie avut în vedere că din totalul de 32 000 de lei, alocați pentru reparații, au fost cheltuiți pînă acum peste 20 000 de lei.Situația este asemănătoare și la baza de recepție din Sînnicolau- Mare (șef Ilie Igrișan). Din cele 35 pătule de lemn sînt reparate doar 10. Rămîi surprins, prin urmare, atunci cînd afli că la centru s-a raportat că toate au fost puse la punct.Mult rămase în urmă cu reparațiile sînt și bazele de recepție din Aradu Nou, Nădlac, Grădinari și altele. în afară de aceasta, în timpul raidului nostru am constatat că, în multe locuri, drumurile de acces între pătule sînt cu totul necorespunzătoare.Producția de porumb și floa- rea-soarelui se anunță bună. Peste cîteva zile va începe recoltatul. Este cazul ca tovarășii din conducerea întreprinderii regionale de valorificare a produselor agricole să nu se mulțumească cu informările primite care, din cîte ne-am putut da seama, nu prea corespund cu realitatea, ci să urmărească, pe teren, felul cum se desfășoară acțiunea de pregătire a spațiului de depozitare. în această acțiune, se impun măsuri urgente și un ajutor susținut și din partea organelor de partid și agricole.
I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii

Cînd te trezești

în ceasul

al doisprezecelea

,Pma la ora actuală — ne-a informat tov. Marius Mertescu, directorul adjunct al întreprinderii regionale de valorificare a produselor agricole — depozitele, pătulele din beton, șoproanele și platformele existente la bazele de

recepție au fost reparate, curățate și pregătite să primească noua recoltă. La 160 de pătule din lemn reparațiile se desfășoară intens. Ele vor fi gata o dată cu începerea culesului porumbului.Pregătiri intense s-au făcut și în cooperativele agricole de producție. Pînă acum peste 1 200 de pătule și 994 de magazii sînt gata să primească noua recoltă.în timpul raidului am întîlnit însă și altfel de gospodari. Trustul gostat Craiova, de pildă, trebuia să construiască în acest an 40 de pătule noi. Aceste prevederi au rămas doar pe hîrtie deși sîntem în pragul începerii recoltărilor și gospodăriilor de stat din trust le lipsesc pătulele necesare pentru depozitarea a 5 000 tone porumb. Oamenii au aprobări, fonduri, finanțare deschisă, repartiție de materiale etc. Le lipsește un singur lucru, dar esențial : lemnul necesar. Direcția regională a economiei forestiere Oltenia s-a tîr- guit din primăvară și pînă acum cu reprezentanții trustului pentru livrarea lemnului de construcție. Abia acum a început să sosească în gospodării o parte din materiale.Asemenea greutăți întîmpină și cooperativele agricole. Lemnul repartizat acestor unități pentru construcția spațiilor de depozitare a recoltei este livrat cu întîrziere sau de la mari distanțe, este strîmb sau subdimensionat. întreprinderea forestieră Caracal a trimis pe cooperatorii din Zănoaga să ridice lemnul pentru pătule tocmai din portul Bechet. Ajunși aici ei au constatat că au bătut drumul de prisos. Materialul nu corespundea dimensiunilor cerute.Trebuie spus însă că ritmul nesatisfăcător în care se desfășoară în unele locuri lucrările de construcție a spațiilor de < se datorește și stilului c. _______defectuos al organelor agricole. La început de an în raioane s-au făcut planuri și plănulețe, s-au stabilit termene de execuție a o- biectivelor etc. Din păcate însă îndeplinirea prevederilor n-a fost urmărită cu perseverență. Acum, în preajma strîngerii culturilor, se aduc tot felul de justificări. în mare măsură așa se explică faptul că în raionul Caracal din 13 pătule planificate au fost începute doar 6, iar din 8 magazii — numai 4. Asemenea exemple pot fi întîlnite și în alte raioane.Lucrurile nu stau mai bine nici la întreprinderea regională de valorificare a produselor agricole. Aici nu s-au asigurat spații de depozitare pentru circa 47 000 tone de porumb. Abia acum, în septembrie, a început aprovizionarea cu materialele necesare construirii a încă 12 platforme acoperite. Pentru acoperirea altor 31 de platforme existente nu s-a primit barea nici la ora actuală.Fiecare zi are mare preț, ceea se impune ca organele de partid și de stat să ia măsurile necesare în vederea asigurării spațiilor de depozitare a produselor agricole.

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR

și utilaje agricole 
mecanizare. Cartea 
îndemîna specia-

lu colecfia „Din 
ența fruntașilor în 
tură" publicată în

experi- 
agricul- 
Editura 

Agrosilvică a apărut acum
cîtva timp o nouă lucrare: 
„Din experiența noastră în 
cultura griului și a porumbu
lui". In această lucrare sînt
redate metodele folosite de 
cooperativele agricole din 
Grabăț și Cenad, regiunea 
Banat, care le-au ajutat să
dubleze în cîțiva ani 
coltele medii de grîu 
porumb. Lucrarea este 
tilă tuturor membrilor 
operativelor agricole.

Respectarea termenelor
și calitatea produselor

I 
I

i

re
ții 
u- 

co-

Unelte 
de mică 
pune la 
liștilor din agricultură no
țiuni utile despre unelte și 
utilaje agricole descrise 
mai puțin pînă acum. în- 
cepînd cu uneltele mici: 
cazmaua, sapa, grebla, lu
crarea tratează apoi tipuri
le de plug, grapă, tăvălugi 
pentru tracțiune animală, 
utilizate pe terenurile ne- 
mecanizabile, utilajele pen
tru aplicarea îngrășăminte
lor, pentru stropit și pră
fuit, unelte și mașini pen
tru condiționarea produse
lor agricole.

Pentru îndeplinirea 
sarcinilor de . plan 
ce-i revin, uzina 
„Grivița Roșie" din 
București colaborea
ză — și dezvoltă con
tinuu această colabo
rare — cu între
prinderi atît din Ca
pitală cît și din 
țară. Pentru realiza
rea unora dintre pro
dusele sale, uzina 
noastră primește a- 
numite piese, așa 
cum de altfel și 
noi livrăm altor în
treprinderi piese pro
duse la noi. în ce 
ne privește, consi
der că ne-am stră
duit să creăm condi
ții optime de coope
rare, să respectăm 
termenele, să dăm 
produse de cît mai 
bună calitate. Cu alte 
cuvinte, am avut gri
jă să-i scutim de 
încurcături pe cei cu 
care colaborăm, de
oarece și noi, la rîn- 
dul nostru, dorim să 
nu întîmpinăm greu
tăți. Din păcate nu 
sîntem totdeauna fe
riți de neplăceri. Iată 
un exemplu.

în ultimele două

luni, printre nume
roasele produse pre
văzute a fi executate 
în uzina noastră erau 
și 200 de boghiuri su
date, destinate vagoa- 
nelor-cisternă. Pen
tru realizarea lor, u- 
zina „Progresul" Bră
ila trebuia să ne fur
nizeze pînă la 15 iu
lie roțile respective. 
Nimic de spus, ter
menul a fost respec
tat. In cursul montu
rii lor însă, la un mo
ment dat s-a observat 
că cercul de siguran
ță nu este fixat cum 
se cuvine. Descope
rirea acestei deficien
țe ne-a determinat să 
demontăm suspensia 
la cele 50 de boghiuri 
pe care le montase
răm și să controlăm 
fiecare roată în parte. 
Surpriză! Din 280 de 
roți, numai 105 au 
meritat să treacă e- 
xamenul calității; 
restul de 175 nu se 
înscriau în toleranțe
le admise. In fața a- 
cestei situații, deoa
rece remedierea nu 
se putea executa pe 
loc, am fost nevoiți 
să înapoiem piesele 
respective, pentru a

fi puse la punct. Alte 
cheltuieli de manope
ră. de transport.

Dar oare numai a- 
cestea vor rămîne 
consecințele superfi
cialității cu care au 
fost ele lucrate la 
Brăila ? Este limpede 
că nu. în primul rînd, 
în loc să producă noi 
piese, tovarășii de la 
întreprinderea a- 
mintită vor trebui să 
se ocupe de remedie
rea celor cărora, la 
timpul cuvenit, nu li s-a dat toată atenția, 
în al doilea 
zina noastră 
felul acesta 
cată să-și 
angajamentele. Și nici 
uzinele „23 August", 
care 
dusul finit, 
putea respecta ter
menele contractuale.

Un întreg „lanț de 
slăbiciuni", care se 
putea evita. Ce păre
re au tovarășii de la 
„Progresul" Brăila 
despre acest fel de 
colaborare?

rină, u- 
a fost hi 
împiedi- 
respecle

livrează pro
mt vor

Dumitru GHEORGHE 
tehnician 
la uzina „Grivița 
Roșie" — București
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C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"

Referindu-se la pregătirile care s-au făcut la bazele de recepție, directorul întreprinderii regionale de valorificare a produselor agricole Banat, tovarășul Ion Mureșan ne spune :— Potrivit informărilor primite, rezultă că din cele 1 026 de pătule din lemn au fost reparate 890. în ce privește pătulele din beton și metalice, ele se află în stare perfectă. S-a îmbunătățit și situația drumurilor de acces la bazele de recepție. La cele din Curtici, Aradu Nou, Recaș, Periam etc, ele au fost terminate. în lucru se mai află doar cel de la baza din Sînnicolau-Mare.Raidul baze de recepție a confirmat numai în parte cele spuse de tov. Mureșan. Dacă la Lovrin, Pecica, Variaș și Gătaia spațiul de depozitare a porumbului și altor cui-
întreprins prin cîteva

I e ae con- a depozitare ■ de muncă R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

apro-De a- locale toate
V. DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Am încheiat de cîteva zile cea de-a opta lună din acest prim an al cincinalului. Făcind bilanțul activității de pînă acum, colectivul nostru are satisfacția că a reușit să realizeze lună de lună sarcinile de plan care i-au revenit. Desprindem din situația recent încheiată cîteva rezultate. Planul producției 
globale 
au fost 
101,5 Ia 
depășit 
producția-marfă vîndută și încasa
tă. Esențial este faptul că întregul 
spor de producție, în valoare de 
peste 3 milioane lei, a fost obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii — cu 1,5 la sută mai mare 
decît sarcina planificată.

O cifră este concludentă : în 8 
luni s-a realizat în plus, față de 
prevederi, o cantitate de peste 55 
tone fire, cu toate că producția 
globală și marfă planificată pe a- 
cest an este cu aproape 6 Ia sută 
mai mare față de 1965. S-ar putea crede că acest spor s-a obținut prin instalarea unor noi mașini și utilaje. Dar nu așa stau lucrurile. Nici un moment nu am 
scăpat din vedere caracterul di
namic al folosirii capacităților 
de producție. în anii trecuți, în fabrică au fost montate noi mașini și utilaje. E adevărat că, prin performanțele tehnice ce le au, acestea se ridică la nivelul de „ultimă oră“ atins pe plan mondial .în construcția de mașini și utilaje pentru industria textilă. Un prilej — ar putea spune cineva — de „odihnă" și autoliniștire. Niciodată însă n-am considerat realizările obținute, la un moment dat, drept o

și cel al producției-marfă 
realizate în proporție de 

sută ; cu 4 procente a fost 
și nivelul planificat Ia

Avantajele tracțiunii
cu locomotive electrice

(Urmare din pag. I)cu un consum important de energie, economicitatea sistemului de tracțiune electrică este superioară față de tracțiunea Diesel. O locomotivă e- lectrică poate remorca, cu o viteză aproape dublă pe porțiunea dificilă Brașov — Predeal 800 tone, față de numai 600 tone cît remorcă o locomotivă Die- sel-electrică. Un alt avantaj este și acela că locomotivele sînt înzestrate cu frînă electrică, ceea ce permite realizarea unei însemnate economii de material feros, (saboți). Locomotivele înzestrate cu frînă electrică recupe- rativă vor putea debita energie electrică în rețea în timpul coboririi în pantă, lucrînd deci ca generatoare. Aceste locomotive sînt prevăzute cu un sistem de semnalizare care indică mecanicului locul unde s-a produs un defect. în ceea ce privește

condițiile de muncă, acestea sînt excelente.
— Cum este apreciat 

sistemul ales de organele 
de resort ?— Putem răspunde a- firmativ și la această întrebare. Pentru tracțiunea electrică la noi în țară s-a ales sistemul de curent alternativ monofazat cu tensiunea de 25 000 volți în linia de contact și frecvență industrială de 50 Hz. S-a impus ca sistemul cel mai economic • pe plan mondial, fiind a- doptat de majoritatea țărilor care introduc sau extind electrificarea căilor ferate : U.R.S.S., Anglia, R. P. Bulgaria, Turcia, Franța, Japonia etc. Sînt unanim recunoscute avantajele tehnice și economice: o racordare ușoară la sistemul energetic național; posibilitatea construirii unor substa- ții de tracțiune de tip simplu ; o construcție u- șoară a liniei de contact;

economii cheltuieli și exploatare a locomotivelor etc.In anul funcțiune a liniei șov — București, trenurile fiind remorcate cu locomotive electrice pe distanța Brașov — Predeal. In acest an s-a. dat în exploatare a doua porțiune : Predeal — Cîmpina, astfel că în prezent locomotivele electrice remorcă trenuri de marfă între Brașov și Cîmpina, totalizînd 74 km linie dublă. Continuă în ritm susținut electrificarea pe distanța Cîmpina — Ploiești și au fost atacate lucrările pe porțiunea Ploiești — București, ultima din traseu.Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul național, deocamdată numai prin substația de tracțiune Brașov dar în luna septembrie ur

însemnate la de întreținere
1965 a intrat în prima porțiune electrice Bra-

mează să intre în funcțiune cea de-a doua sub- stație de tracțiune de la Valea Largă. în viitor, a- limentarea va fi asigurată și de substațiile ce vor fi construite la Ploiești și Chitila.Cele cîteva locomotive electrice pe care le utilizăm acum sînt aduse din import, urmînd ca necesarul de locomotive electrice să fie asigurat din producția internă.Pînă la sfîrșitul cincinalului, în afară de linia electrificată Brașov — București, urmează a se executa și lucrările de electrificare a liniei Craiova — Caransebeș — Cîl- nic, care este, de asemenea o linie cu profil greu și trafic intens. Putem a- firma că viitorul aparține — alături de locomotivele Diesel — ~ locomotivelor electrice, care corespund cerințelor mereu crescîn- de ale transportului pe calea ferată.

limită peste care nu se mai poate trece.’Cu toate că aceste utilaje întruneau caracteristici tehnice înalte, am făcut din ele un permanent obiect de studii și căutări prin care am urmărit un țel precis : sporirea producției cu actualele capacități. Specialiștii din serviciile tehnice au reușit să le aducă în scurt timp importante corective constructive. Mă refer îndeosebi la dotarea ringurilor — utilaje „cheie" din întreprindere — cu suflătoare de scamă și port-bobine cu rulmenți. Nu greșim dacă afirmăm că, pentru filaturile de bumbac din țara noastră, această noutate tehnică aplicată la noi în întreprindere constituie o realizare originală, care stîrnește un viu interes. Extinderea acestei perfecționări tehnice la actualul parc de mașini din dotarea fabricii a avut nebănuite efecte economice : ea a per
mis extinderea zonelor de deser
vire a mașinilor, ceea ce a avut 
ca efect sporirea productivității 
muncii cu peste 50 la sută ; totoda
tă, prin creșterea vitezei medii a 
fuselor și reducerea numărului 
mediu de ruperi, producția fizică 
de fire a crescut cu aproape 4,5 
Ia sută care, calculată la întregul 
an, înseamnă o producție supli
mentară de mai bine de 25 tone 
fire. în ultima instanță, continua perfecționare a mașinilor și utilajelor instalate a permis atingerea parametrilor proiectați la foarte scurt timp după intrarea în funcțiune și îmbunătățirea lor trimestru de trimestru.Acțiunea de permanentă ridicare a performanțeloi' mașinilor nu am desfășurat-o „în general", ci sistematic, pe baza unui program tematic minuțios întocmit, care a avut în vedere sporirea capacităților de producție în toate sectoarele de activitate ale întreprinderii. Co- 
laborînd strîns cu cadrele de mun
citori și tehnicieni din secțiile pro
ductive, specialiștii noștri au solu
ționat cu competență probleme im
portante legate de perfecționarea 
continuă a tehnologiilor de fabri
cație care, inițial, păreau greu de 
rezolvat. După repetate experimentări în secție și analize de laborator, s-a reușit ca la preparația filaturii, de pildă, să se modifice condițiile tehnologice de lucru, treeîndu-se la regimuri cu torsiune mărită. Rezultatul: a crescut rezistența semitortului, s-a micșorat considerabil numărul ruperilor și a sporit, totodată, greutatea bobinelor : cu 28 la sută la flyerul gros, cu 14 la sută la cel mediu și circa 18 la sută la cel fin. Creșterea greutății bobinelor de la flyere a contribuit efectiv la creșterea producției în această secție și, în special, la' îmbunătățirea calității firelor; De unde înainte abia puteam face față cerințelor de semitort datorită „gîtuirii" producției la pfeparația filaturii, astăzi am ajuns să avem aici o capacitate de producție corespunzătoare cerințelor, lucrîndu-se relaxat.

Chiar și numai aceste cîteva exemple la care ne-am referit vin să întărească afirmația că printr-o muncă perseverentă, de studiere aprofundată a situației concrete din fiecare secție, pot fi mobilizate neîncetat mari și inepuizabile rezerve de capacități de producție care să permită menținerea unei corelații riguroase între diferitele faze și operații ale procesului tehnologic. Țin să precizez că toate 
aceste lucrări au fost făcute fără 
a se solicita noi fonduri de investi
ții, ci folosind credite de mică me
canizare care, în condițiile între
prinderii noastre, și-au dovedit o 
înaltă eficiență economică. Merită relevat că creditele utilizate pentru introducerea suflătoarelor pneumatice de scame și a port- bobinelor cu rulmenți se rambursează în mai puțin de 3 ani, eficiența economică anuală fiind de peste 1,7 milioane lei.Nu spun o noutate cînd afirm că preocuparea pentru utilizarea cît mai deplină a capacităților de producție trebuie să fie însoțită și de o permanentă grijă pentru „sănătatea" mașinilor și utilajelor. Altfel, tot ce se cîștigă cu o mînă se risipește cu cealaltă. De aceea, 
un accent deosebit am pus pe în
treținerea în bune condiții a între
gului parc de mașini aflat în do
tarea fabricii, pe executarea repa
rațiilor la un înalt nivel calitativ 
și în timpul strict planificat. Mai mult chiar, am instaurat o adevărată lege nescrisă potrivit căreia nu ne putem permite să depășim timpul prevăzut pentru reparații și întrețineri nici măcar cu o singură zi. în prezent am găsit noi mijloace care să ducă la mărirea duratei de funcționare a mașinilor și utilajelor. Noile tipuri de uleiuri pe care le-am experimentat ne permit să prelungim timpul de funcționare între două revizii, de la trei la șase luni. Se elimină astfel două opriri, ceea ce, la întregul parc de ringuri, înseamnă 312 ore de funcționare în plus anual, timp în care se realizează o producție suplimentară de 7 000 kg fire.Am căutat tot timpul ca activitatea de perfecționare a tehnicii și tehnologiei să o îmbinăm armonios cu aceea de îmbunătățire a meto
delor de planificare operativă a 
producției și de urmărire a fabri
cației. Potrivit unei diagrame de circulație a planului operativ, am reușit ca cel tîrziu la 24 ale fiecărei luni să transmitem către secțiile de producție toate datele privind producția ce se va fabrica în luna următoare. Cunoașterea din vreme a sarcinilor de plan pe fiecare secție, atelier, brigadă, mașină a întărit considerabil disciplina tehnologică și răspunderea individuală a șefilor de secții, maiștrilor și muncitorilor în ridicarea continuă a calității produselor, în folosirea cît mai deplină a capacității mașinilor și utilajelor existente.Eforturile noastre de a perfecționa planificarea operativă a producției, de a utiliza cu indici me-

reu mai înalți capacitățile de producție sînt îngreunate însă de modificările de plan făcute de direcția generală din minister. Noi înțelegem că anumite schimbări de sortimente sînt dictate de necesitatea de a ancora mai adînc în viață planul întreprinderii — și ele sînt pe deplin justificate. Dar nu trebuie să se facă din aceasta o regulă. De altfel, asupra acestei probleme s-au oprit pe larg mulți dintre participanții ia ședința de dezbatere a prevederilor cincinalului. Ei au arătat că în prezent anumite capacități de producție sînt insuficient folosite din cauza deselor opriri ale mașinilor pentru schimbarea produselor aflate în fabricație. Iată de ce sîntem îndrep
tățiți să solicităm direcției noastre 
generale să ne asigure o mai mare 
stabilitate a planului.în anii cincinalului se vor realiza în întreprindere noi lucrări de investiții. Dar principala cale de creștere a producției, a productivității muncii va rămîne și în viitor utilizarea cu indici superiori a actualelor mașini și utilaje aflate în funcțiune, continua lor modernizare și perfecționare. Experiența pe care am acumulat-o în acest domeniu, pe care o vom fructifica și mai deplin, întărește convingerea întregului nostru colectiv că sarcinile de plan stabilite pentru întregul cincinal sînt pe deplin realizabile.

Mihai VASILE 
directorul întreprinderii 
„Filatura românească 
de bumbac“-București

Un nou
obiectiv
industrial
a intrat
în circuitul
economicBAIA MARE. — Noua fabrică de acid sulfuric, construită în cadrul combinatului chirnico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare, a livrat economiei naționale primele cantități de acid sulfuric din cele 180 000 tone cît va realiza a- nual. Ea este echipată în proporție de peste 90 la sută cu utilaje fabricate în țară, procesele de producție avînd un înalt grad de mecanizare și automatizare.Baza de materie primă o constituie gazele rezultate din procesul de producție al unei mari topitorii, recent intrată în producție la acest mare combinat.Cele două noi obiective, pentru a căror construcție au fost utilizate circa 15 000 tone de utilaje si construcții metalice, vor da în numai două luni o producție egală cu aceea realizată de unitățile aceluiași combinat în întreg anul 1938. (Agerpres)
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Ilm continuarea anchetei 

cu titlul de mai sus, apă
rută nu de mult în ziarul 
nostru, publicăm răspun
surile primite și din par
tea altor bucureșteni dor
nici să participe la aceas
tă discuție.

Conjugarea unor

eforturi multiple

mici care îmbogățesc decorul natural al orașului.Amenajarea acestora presupune nu numai pricepere, ci și gust. Grădinițe, frumoase în sezonul cald, pot deveni astfel frumoase și în sezonul rece, îmbinînd arborii foioși cu rășinoa- sele care își păstrează podoaba și în cursul iernii, în prezent multe din aceste spații ne dau însă o impresie de monotonie, trădează Chiar și în unele parcuri mari vase decorative alese și a- șezate la întîmplare. Noi, executanții grădinilor din raionul Lenin, am fost ne- voiți să refuzăm o serie de vase de ceramică arsă lucrate fără gust, depășite ca formă și stil. Am preferat ca în locul lor să amenajăm oglinzi de apă care împrospătează aerul. A- c«ste vase nu plac nu numai din cauza formei, ci și din cauza coloritului mohorît în maron, gri, bej. în această privință, cera-

miștii ar putea să se inspire din coloritul pastel al fațadelor blocurilor.în spațiile verzi de întindere mai mică s-ar putea așeza, de asemenea, chioșcuri, pergole îmbrăcate în plante agățătoare florifere, poduri suspendate. într-un astfel de cadru

orașului. în direcția aceasta, pepinierele sînt chemate să furnizeze material mai variat ca specii și forme, să înlăture rutina. Institutele de cercetări horti-viticole ar trebui să dea și ele o mînă de a- jutor în ceea ce privește producerea de soiuri de
lipsa de fantezie.întîlnim, de pildă, e ușor să ne imaginăm ce efecte ar putea avea diferite statui înfățișînd scene din viață, scene lirice care predispun la meditație, subiecte găsite chiar în istoricul cartierului ș.a.m.d. Pe mine personal mă preocupă de mai mult timp crearea unei grădini japoneze cu arbori specifici (cu trunchiuri răsucite și forme pendule ale coroanei) ce dau un aspect mai deosebit, exotic. Nu trebuie investiții mari; cu bun gust și fantezie se poate aduce o notă nouă locurilor de recreare ale

fiori decorative pentru parcuri, sporirea încercărilor de aclimatizare a plantelor importate, extinderea producerii unei game variate de plante perene, care au perioade mai lungi de înflorire și necesită un volum mai mic de lucrări.Soluții originale, interesante se pot găsi și pentru amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, astfel încît acestea să nu mai apară ca niște spații goale, care stau sub semnul improvizației. Din resurse locale (resturi de ar-

bori sau arbori uscați), noi am făcut, în unele locuri din raion, trunchiuri pentru cățărat, bîrne de echilibru pentru copii, bușteni pentru sărituri. Practica a dovedit că decorarea unor terenuri de joacă cu dale colorate dau nu numai un aspect atrăgător, dar și înviorează joaca copiilor. Pe aceste terenuri pot fi amplasate obiecte mai variate care să antreneze copii de toate vîrstele : tambure rotative, spirale de cățărat, paralele pentru gimnastică, labirinturi din garduri vii etc. Peisajul noilor cartiere ar putea fi îmbogățit prin amenajarea unor bazine de înot, amplasate în locuri adecvate, în afara sistemului obișnuit de fîntîni se pot construi, cu materiale ieftine (blocuri de beton), mici cascade care produc efecte deosebit de plăcute.
Olimpia DAVID 
inginer horticol 
la Sfatul popular 
al raionului V. I. Lenin 
București

Teatrul „C. I. Nottara' (la teatrul 
de vară din parcul Herăstrău) : HIP
NOZA — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se' (grădina Boema, în caz de ploaie 
sala Savoy) : CU MUZICA E DE GLU
MIT — 20.
« Circul de
CIRC

Orice oraș tinde să-și creeze cu timpul un specific al său care, firește, niciodată nu rămine dat așa pentru totdeauna. Estetica lui este un proces complex la care concură, într-o măsură mai mare sau mai mică, o sumedenie de factori începînd cu artistul plastic, arhitectul, constructorul, horticultorul, graficianul, lucrătorul din comerț, care își aranjează vitrina magazinului unde lucrează, și terminînd cu simplul cetățean,' grijuliu cu propria-i locuință, sau cu anonimul trecător de pe stradă.Fără îndoială, așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în ancheta publicată în ziar, artelor plastice — îndeosebi artei monumentale — le revine în această privință un rol ho- tărîtor. împodobit cu monumente care să glorifice figurile cele mai reprezentative și momentele cruciale ale istoriei poporului nostru, orașul își va amplifica în mod considerabil rezonanțele ce se întipăresc în sufletul locuitorilor și vizitatorilor săi. Lucrările ce urmează să fie create vor trebui plasate în locuri de mare circulație, unde prezența lor se poate impune în fiece moment. Parcurile, locuri retrase, meditative, vizitate în special în zilele de sărbătoare, să rămînă pentru figurile ce reprezintă beletristica, artele. în restul orașului își pot găsi locul statui ale unor figuri ca Decebal, Mircea cel Bă- trîn, Matei Basarab, Ștefan cel Mare, Alexandru Ion Cuza, Ion Vodă, Ana Ipătescu, N. Bălcescu etc. Cred că ar fi necesar să se realizeze și un monument care să reprezinte alegoric ziua de 23 August, amplasat în Piața Palatului Republicii sau în alt loc central.Pe frontonul sălii Dalles stau goale 17 timpane, de proporții care pot oferi cadrul adecvat unor picturi impresionante sau unei fresce întrerupte, în părculețul ce s-a deschis pe calea Victoriei, în fața Teatrului Național se pot amplasa una sau două statui ale unor artiști ca Nottara, Brezeanu, C. Tă- nase etc. în scuarul din fața aleii ce duce la palatul Marii Adunări Naționale, în jurul avuzului. sînt plasate cîteva socluri paralelipipedice din piatră. Aceste socluri ar putea fi completate cu sta- tuiete mici, cu siluete zvelte, din marmoră albă. De asemenea, intrările și respectiv ieșirile din București pot fi înfrumusețate cu prioritate, prin fîntîni, arcuri etc., așa cum este ieșirea pe șoseaua București—Ploiești.Decorarea artistică a orașului impune în același timp să nu se neglijeze nici un moment nici cele mai mici detalii și amănunte cotidiene care pot înfrumuseța străzile și cartierele în ansamblul lor. Aceasta presupune ca, în sfera activității edilitare, esteticul, alături de util, să capete o pondere tot mai mare. S-ar cuveni să șe acorde mai multă a- tenție și aspectului exterior al vehiculelor care circulă prin oraș. Ținuta lor — și mă gîndesc în primul rînd la mijloacele de transport în comun ale I.T.B. sau ale I.R.T.A. — trebuie să fie întotdeauna o ținută de stradă.Cultivată pe atîtea căi, grija pentru frumos s-ar impune pretutindeni ca o obligație firească, cetățeanul va umbla cu mai multă atenție pe stradă, într-o sală de spectacol sau într-o grădină publică. împodobirea artistică a Capitalei implică deci, pe toate planurile, cerințe mari și toți factorii responsabili trebuie să-și conjuge eforturile în a- cest sens.

Cute

||k.

JS
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Jncepmd. de la 7 septem

brie a.c„ mai multe orașe din fără, printre care și Clujul, 
vor avea ca oaspeți pe participanta la simpozionul national 
„Muzeele etnografice în aer liber". In întîmpinarea a- 
cestui eveniment, la secția în aer liber din pădurea Hota a 
Muzeului etnografic al Transilvaniei, se fac ultimele pre
gătiri. Aici participanților le vor fi prezentate patru 
gospodării complete, răprezentînd zonele etnografice Ma
ramureș, Câmpia Transilvaniei, depresiunea Călata și se
cuimea. Alături de acestea se găsesc două biserici — 
monumente istorice — cu admirabilă artă în lemn. In secto-

rul tehnic popular s-au reconstituit interioarele caselor 
specializate în vărărit (Vidra —' raionul Cîmpeni), olă
rit (Leheceni — regiunea Crișana), ceramică roșie (Jo
senii Birgăului — regiunea Cluj), ceramică neagră și 
cioplitul pietrei (Almașu Mare — regiunea Hune
doara). In afara obiectelor specifice interioarelor s-au achi
ziționat unelte folosite în practicarea acestor meșteșuguri, 
precum și produse cu tipologie și ornamentică variată. în fotografie : Secția în aer liber a muzeului etnografic din 
Cluj.

La 6 septembrie se împlinesc 200 de ani de la nașterea marelui fizician și chimist englez John Dalton, considerat drept întemeietorul a- tomismului modern. Se știe că ideile sale au stimulat dezvoltarea ulterioară a tuturor .științelor naturii și chiar a unor tehnologii industriale..John Dalton s-a născut la Eaglesfield în Cumberland, unde tatăl său era unul din țesătorii satului. Marele savant creator a fost un autodidact. El a fost ajutat cu bunăvoință de cițiva învățători și profesori din ținutul său natal, de la care a primit primele noțiuni de matematică și fizică. Meditațiile pe care le dădea i-au asigurat traiul și puținii bani de care avea nevoie pentru experiențele sale. A fost o vreme și profesor de matematică și chimie, mai întîi la o școală elementară din Kendal, apoi la un colegiu din Manchester, oraș în care a rămas pînă la moarte (1844) și în care și-a desfășurat cea mai mare parte a activității științifice.Mai înainte de a deveni părintele teoriei atomice, Dalton s-a ocupat de rezolvarea a numeroase probleme științifice. Preocupările sale mergeau de la observații meteorologice zilnice, efectuate cu aparate de construcție proprie, pînă la interpretarea unor fenomene atmosferice ; în răstimpul a 57 de ani el a înregistrat peste 200 000 asemenea observații, materializate în- tr-un volum intitulat „încercări și observații meteorologice" care conținea în germen cîteva dintre descoperirile sale de mai tîrziu ; în ciuda elementelor originale pe care le cuprindea, cartea nu s-a bucurat de o răspîndire prea mare, dar i-a adus satisfacția de a fi ales în 1794 membru al Societății științifice din Manchester. Cîteva săp- tămîni mai tîrziu, Dalton prezintă la această societate o comunicare, rămasă celebră privind descrierea defectului de vedere de care suferea (cunoscut de atunci în . lume sub numele de „daltonism") — și care consta în imposibilitatea perceperii unei anumite culori și a diferențierii ei de altă culoare.în ciuda faptului că Dalton a fost un experimentator puțin abil — ceea ce a făcut ca multe din rezultatele măsurătorilor sale să fie contestate ulterior — concluziile

Muzeul de artă moderna din York se află un tablou al lui Tanguy, de o tragică semni-

Petre POPESCU 
economist 
I.P.L. București

GrădinileAspectul estetic al fiecărui oraș este legat în mod nemijlocit de spațiile sale verzi. Pe lîngă parcurile mari ale orașului care sînt adevărate podoabe de arhitectură pei- sageră — atenția specialiștilor trebuie îndreptată și spre spațiile verzi mai

La New Yves ficație. Pe un cîmp imens, sub lumina necruțătoare a unui soare ce se rotește vîrtej de flăcări, în cer, se înalță o siluetă omenească, una singură, a cărei umbră taie in două acest pustiu nesfîrșit, ca o graniță inflexibilă, definitivă, între acest personaj și restul lumii. Alegoria singurătății, a izolării o- mului de ceilalți oameni a devenit din ce în ce mai frecventă în arta și literatura Occidentului, mărturisind o întreagă dramă a creației. Fenomenul fusese remarcat încă de pe la începutul veacului, cînd într-un roman celebru cum e Por
tretul artistului în anii tinereții sale, James Joyce scria : „Stephen avea sentimentul acut al îndepărtării de toți ceilalți de parcă între ființa lui și a lor s-ar fi ridicat ziduri, numeroase ziduri, de parcă fiecare ar fi fost întemnițat într-o celulă și ar fi să-și poată strimtă".Mărturia lui dureroasă, cu creației sale literare, scriitorul de? clară că ar vrea să tălmăcească în scris „bucuria vieții". Un șir nesfîrșit de înfrîngeri și de dezamăgiri, adversitatea unei societăți care nu a vrut să-l înțeleagă au determinat însingurarea unui spirit, imposibilitatea de a regăsi a- cele elanuri juvenile de odinioară.Meursault, personajul romanului cu un titlu atît de semnificativ, „Străinul", al lui Albert Camus, reface și el această tragică experiență a izolării treptate de o societate care asistă indiferentă la drama lui. Cuvîntul „răsturnare" revine tot mai des în literatura și în critica (inclusiv în cea de artă) din Apus. Imposibilitatea comunicării, închiderea într-un univers de o implacabilă geometrie, din care individul nu mai poate evada, a fost semnalată încă în operele lui Franz Kafka, unde o covîrșitoare tristețe apasă asupra destinului eroilor ce nu pot, nici în momentele cruciale ale existenței lor, să găsească sprijin în lumea din afară.Această dureroasă înstrăinare a Individului uman, dezagregarea lumii reale într-o explozie întunecată, au dus adesea la abordarea unui limbaj artistic neinteligibil, ca în acel „epos-Babel", cum a fost numit romanul „Veghea lui Finnegan" al lui Joyce.Implicarea uneia sau a alteia dintre atitudinile filozofice contemporane explică, după cîte cred, numai manifestările exterioare ale literaturii și artei, dar, în realitate, e vorba de niște rădăcini comune, de o anume relație între individ și- societate, determinantă în primă și în ultimă instanță.Creația artistică reflectă, astfel, o întreagă dramă a unor indivizi

de Dan GRIGORESCU

străbătut părăsiJoyce e cit la
viața fără închisoareacu atît mai începuturile

sociali, derutați și descurajați, trăind într-un mediu potrivnic marilor idealuri. Decepționismul nu e o trăsătură nouă a literaturii și a artei din lumea burgheză ; dar el a căpătat dimensiuni tot mai tragice. Evident, nu se pot închide simplist, în niște formule prestabilite, dramele acestor artiști, care caută adevărul într-un univers al urîțeniei mercantile. Luciditatea, simțul participării la cauza unei întregi umanități însetate de frumusețe și de autenticitate, gravele încercări prin care a trecut omenirea au determinat, la mulți dintre creatorii din veacul nostru, o revizuire profundă a atitudinii. Marele romancier german, Thomas Mann, care elogiase cîndva arta creatorului izolat de ceilalți, a demonstrat mai tîrziu, nu numai în operă, ci și în viață, că angajarea în lupta cu puterile dezlănțuite împotriva omului constituie cel mai superb act umanist. Cel care a compus nuvela alegorică, net antifascistă, „Mario și vrăjitorul", a fost, în același timp, unul dintre cei ce și-au ridicat glasul împotriva lui Hitler, insu- flînd omenirii, în acele zile de dureroase încercări, nădejdea în victoria rațiunii.Istoria literaturii consemnează multe asemenea cazuri în care creatorii au știut să părăsească izolarea estetizantă și să-și transforme verbul în armă. Aragon sau Eluard au folosit mai tîrziu experiența suprarealistă pentru a po- lisa îndelung cuvîntul, astfel încît el să devină „: lama unei săbii' înțelesuri decît e o cupă tare", cum scria Eluard.Universul populat de din viziunea unora dintre suprarealiști trăda aceeași spaimă de lumea înconjurătoare, a- ceeași negare deznădăjduită a realității ; între obiectele universului se stabileau relații absurde de un ostentativ iluzoriu. Dar acesta era însuși absurdul relațiilor reale dintre indivizii unei societăți istoricește determinate. în universul lui Salvador Dali se petrec fapte care resping orice explicație logică, totul e sub semnul unei sfî- șietoare incertitudini. Omul e victima unor împrejurări stranii, destinul fiecărui individ se împlinește separa., în indiferența tuturor celor din jur. Și, totuși, Salvador Dali nu a putut rămîne indiferent la soarta Spaniei sale, a cărei dramă a deplîns-o într-o compoziție patetică, de o cutremurătoare semnificație. Era în aceeași vreme în care Picasso crea tabloul său, 
Guernica, dedicat victimelor bombardamentelor fasciste împotriva populației civile spaniole.

La rîndul său, expresionismul, curent artistic care a debutat, cu norvegianul Munch și cu belgianul Ensor, de pildă, sub semnul unei îndurerate singurătăți, va evolua, mai ales în arta germană, spre o atitudine fermă, militantă; Otto Dix, înfățișînd ororile războiului. Max Beckmann, înfiorat de priveliștea oamenilor săraci și oropsiți, Kaethe Kollwitz sau Hans Grundig, demascînd crimele fascismului și chemînd la luptă, au dat curentului o orientare profund umanistă.Ceea ce demonstrează că acest „sentiment al însingurării" nu poate, în nici un caz, să fie considerat ca o trăsătură a „structurii psihice" a unor artiști, așa cum consideră mulți dintre comentatorii

accidentali. Se descifrează în a- cest „sentiment al însingurării" descurajarea creatorilor în fa|a unei lumi potrivnice, în care „frumosul și adevărul sînt urmărite asemenea unei crime josnice", cum scria cîndva Anatole France.„E atît de dureroasă arta care nu e însuflețită de idealul major al dragostei de oameni 1“, exclama, cu trei decenii în urmă, marele nostru Tonitza. O spunea în numele unei îndelungate tradiții umaniste a artei românești care, în însăși opera sa și a unor colegi de generație de-ai săi, a căpătat o expresie mai viguroasă, mai profundă. Cine trece prin sălile muzeelor noastre, cine răsfoiește paginile publicațiilor democratice, regăsește cu emoție dovezi ale a- cestei participări la viața societății, împărtășirea idealurilor ei celor mai avîntate.

pe care le-a intuit din asemenea determinări cvasieronate sub forma unor legi generale s-au dovedit a fi întotdeauna corecte. Un exemplu adesea citat este acela al legii descoperite în 1812 ca urmare a preocupărilor sale de meteorologie, conform căreia viteza de evaporare a apei este proporțională cu diferența între presiunea reală a vaporilor de apă și presiunea de saturație la temperatura atmosferei ; legea este valabilă și astăzi cu toate că a fost dedusă din măsurători prea puțin precise, pe baza tehnicii acelei vremi.în 1803, savantul enunță vestita „lege mare tarea tatea de extragere și de exprimare lapidară a adevărului ascuns într-un șir lung de date experimentale a- proximative, s-a vădit mai ales în lucrările care au urmat. Nimeni n-a reușit să afle cu precizie modul în care teoria atomică a germinat. în mintea sa și este puțin probabil că din acest punct de vedere vom ști mai mult în viitor, deoarece notele și caietele lui Dalton au fost distruse în timpul unuia din bombardamentele germane asupra orașului Manchester în cursul ultimului război mondial.în lucrarea sa „Un nou sistem al filosofiei chimiei", apărută în 1808, el a pus bazele „legii proporțiilor multiple", după care diferitele cantități (măsurate în grame) dintr-un element care se combină cu o cantitate dată dintr-un alt element, rămîn multiple întregi una față de alta. Plecînd de aici, Dalton demonstrează că legea pro-1’ porțiilor definite poate fi aplicată cu ușurință dacă se presupune că fiecare corp este compus din atomi de greutăți perfect definite. El dovedește apoi că legea proporțiilor multiple poate de asemenea să fie explicată admițînd că un atom dintr-un element poate să se combine cu unul, doi sau mai mulți atomi dintr-un alt element, în condiții diferite.Dalton face însă un pas de excepțională importantă, încercînd să determine greutățile (mai corect „masele") relative ale atomilor diverselor elemente chimice. Ca unitate de greutate el alege aceea a atomului de hidrogen, cel mai ușor dintre corpuri. în rezumat, marele om de geniu susținea că fiecare corp este comnus din atomi avînd greutăți bine definite, că toți atomii unui corp au exact aceeași greutate, diferind însă de la corp la corp, că corpurile compuse sînt formate prin unirea atomilor, concluzii care de atunci au rămas neschimbate.Spre sfîrșitul vieții, Dalton a lucrat mult ca propagandist al acestor noi idei științifice care, de altfel. au fost asimilate doar de cîtiva din contemporanii săi. Ales în 1822 membru al Societății regale de științe din Anglia, iar în 1830 membru corespondent al Academiei de științe din Franța, el a folosit a- ceste înalte tribune pentru a convinge lumea de justețea ideilor sale.Descoperirile sale științifice sînt astăzi Ideile șir de nerat, noaștere a legilor cele mai ascunse ale naturii, au fost rodul unei munci asidue, pasionante și perseverente. Viața sa de dăruire integrală pe altarul științei constituie pentru toți oamenii de știință, dar mai ales pentru tinerii cercetători, un adevărat exemplu.

de prof. univ. Florin CIORĂSCU 
membru corespondent al Academiei

CALEIDOSCOP.

ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI
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,mai flexibil decît " și mai „plin de cu vinmonștri pictorii

Mulțimea de „copii mi
nune" semnalați ■ în vre
mea noastră în artă 
cu prea mare imprudență 
a creat un anume scep
ticism față de precocita
te. Decepțiile pe care ni 
le-au oferit multe talente 
excepționale ce s-an de
zis ulterior ne-au învățat 
să nu ne mai facem prea 
ușor iluzii. Din fericire, 
cel care conducea cu o 
precizie și fantezie uimi
toare orchestre de renume 
la numai 11—12 ani a 
știut să depășească situa
ția critică în care-l aduse
seră fulminantele succese 
ale începutului. Nenumă
rate turnee în diferite țări 
ale lumii (a fost de două 
ori și în țara noastră), nu
meroase înregistrări pe 
discuri au confirmat că 
Roberto Benzi este un ar
tist împlinit, un interpret 
de înaltă clasă al marelui 
repertoriu.

Două discuri „Electre- 
cord", recent apărute, ne 
prilejuiesc reîntîlnirea cu 
remarcabilul șef de or
chestră. La pupitrul Fi
larmonicii de stat „Geor
ge Enescu", Roberto Ben
zi realizează una 
cele mai frumoase 
gistrări pe care le 
din muzica lui
Liszt. Discul, alcătuit din 
trei lucrări înrudite prin

dintre 
înre- 
avem 
Franz

a presiunilor parțiale*1, de însemnătate pentru dezvol- ulterioară a fizicii. Capaci- de generalizare a lui Dalton,

un bun al întregii omeniri, sale înnoitoare și lungul descoperiri pe care le-a ge- rezultate din setea de cu

H
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sui-sa inspirației — Sim
fonia „Faust", episodul 
simfonic „Procesiune noc
turnă" și valsul fantezie 
„Mefisto" — vădesc nu 
numai preocuparea inter
pretului de a demonstra 
capacitatea sa de apro
piată înțelegere a unui 
compozitor complex ca 
Liszt, ci și pe aceea de 
a dezvălui sensuri mai a- 
dînci ale muzicii roman-

ca ascultător, definitivă, 
sînt semnele unei matu
rități de gîndire pe care 
numai un artist profund 
și exigent, inspirat și se
ver cu arta,' o poate atin
ge. Sînt în cele trei lu
crări imprimate pe acest 
disc unele momente de 
mare frumusețe, în care 
fantezia năvalnică se îm
pletește cu rafinamentul, 
monumentalul cu bijute-

Roberto Benzi, orchestra Filarmonicii
„George Enescu" și corul de bărbați al 
Radioteleviziunii interpreți ai lui Liszt

tice, o concepție asupra 
stilului și esteticii unei 
epoci întregi. Străduin
ța lui Benzi de a reintro
duce rigori în muzica ro
mantică atît de liberă, de 
spontană, preocuparea de 
a dezvălui ideea muzica
lă, desferecînd-o din re
țeaua anecdotei literatu- 
rizante, exces al roman
ticilor, seriozitatea cu 
care tratează fiecare idee 
pînă la a o aduce la struc
tura pe care o gțndești,

ria, dînd in fond iluzia 
că muzica lui Liszt, de
clarativă, patetică, exce
sivă uneori în confidențe, 
e contemporană cu sensi
bilitatea noastră, cerebra
lă și sobră, a celor de 
azi. Este meritul unui 
mare interpret acela de 
a aduce în .jpîlnia recep
tivității contemporanilor 
acele valori permanente, 
niciodată alterabile, ale 
clasicilor, făcîndu-le să 
strălucească cu noutate.

Orchestra Filarmonicii 
„George Enescu", corul 
de bărbați al Radiotelevi
ziunii (maestru de cor: 
Carol Litvin) și solistul 
simfoniei „Faust", Ludo
vic Spiess, au realizat, a- 
lături de Roberto Benzi, 
unele dintre cele mai fru
moase pagini 
din discografia 
Ascultătorul 
rămine încântat 
librul, sonoritatea plină, 
esențialmente muzicală a 
formațiilor, de plasticita
tea imaginilor. Roberto 
Benzi, ceilalți interpreți 
ai lucrărilor au aflat în 
inginerul de sunet Ben 
Bernfeld — căruia îi da
torăm o serie de înregis
trări de prestigiu pe 
discurile „Electrecord" — 
un sensibil și inspirat co
laborator. Captarea sune
tului este excepțională, 
pură și profundă, dozarea și selecția surselor au fost 
făcute cu maximă îngri
jire pentru a realiza acel 
echilibru care face din 
cele două discuri o în
registrare de mare fideli
tate. Prezentarea lucrări
lor, semnată de Vasile 
Cristian, contribuie la de
plina reușită a acestei e- 
ditări.

muzicale 
noastră, 

discurilor 
de echi-

Mircea SIMIONESCU

8

0 ..... .
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic : Patria
— 10 ; 12,45 I 15,45 I 18,30 ; 21,15.
• THfiRESE DESQUEYROUX : Repu
blica — 9; 11,30 j 14) 16,30) 18,45) 
21, Capitol — 9 i 11,15 ; 13,30 ; 18,30 i 
21 ; la grădină — 19,15 •, 21,30, Are
nele Libertății — 19,30, Modern — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 19 : 20,15.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE : Sala Palatului (seria de bi
lete 1 752 — orele 19,30), Luceafărul
— 9 I 11,15 ) 13,30 : 16, Festival —
8.30 ) 11 ) 13,30 ) 16 I 18,30 ; 21 ) la 
grădină — 19,30 fia ambele comple
tarea 23 August 1966), grădina „Doi
na* — 19,30.
• MILIONUL : Cinemateca — 10 i 12 » 
16 i 18,30 ; 21.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop — București (completare Pică
tura) — 9 i 11,15 i 13,30 ; 16,15 i
18.30 ) 20,45, Stadionul Dinamo —
19.30. Melodia — 9 > 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea 
Collegium Maius al Universității Ia- 
gellone), grădina „Progresul* — 19,30.
• CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Lumina (completare Știați 
că ? — 8,30 ) 11,15 ) 13,45 ; 16,15 i
18.45 •, 21,15.
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Victoria — 8,45 ; 11) 13,30 ; 16 ;
18,30 ) 21.
0 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINI
CA : Central — 8,45) 11; 13,15)
15.45 ) 18,15 i 20,45, înfrățirea între 
popoare — 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30 (la 
ambele completarea Vizita tovarășului 
Ciu En-lai în Republica Socialistă 
România).
0 MÎINE, MEXICUL I : Union (com
pletare Orizont științific nr. 4) —
15.15 ) 18 i 20,45.
O PROGRAM PENTRU 
na — 9.
0 DRAGOSTEA ESTE
Doina (completare Tinerețe)
13.45) 16) 18,30) 21, Unirea (com
pletare Picălura) — 15.30 ; 18 ; la gră
dină — 20.
0 CAZUL „D" — ION ȚUCULESCU
— PAȘII POETULUI — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 5 — PARALELE — 
BASM — COPIII, IAR COPIII I : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
O FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ 
STRĂINĂ : Ciulești (completare Insu
la sclavilor) — 15,30 ; 18,15 : 20,45.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Feroviar — 10 >
12.45) 15,30) 18,15) 21, Excelsior —
8.45) 11,30; 14,15) 17) 19,45 (la am
bele completarea 23 August 1966), 
Gloria (completare Nimeni nu se gln- 
dește la noi) — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 i
18.30 i 21, Patinoarul 23 August —
19.30.
® ClINELE DIN BASKERVILLE : Da
cia (completare Orizont științific nr. 
4) _ 8,45—14,45 în continuare >
16.45 ) 19; 21,15, Lira (completare Un 
nasture) — 15,30 i 18 i la grădină —
20.30.
O CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) , Grivița (completare Sofia 
înflorește) — 9 ; 12,45 ; 16 i 19,45.
0 IN NORD, SPRE ALASKA 1 — ci
nemascop : Bucegi — 9,30 i 12,15 ; 
15 ; 17,45 i 20,45 ; la grădină — 19,30, 
Arta - 9 ; 12 : 15 , 18 i 20,45 i la 
grădină — 19,30.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — ci
nemascop : Tomis — 9 ) 12 > 15 i 18 r 
21 ; la grădină — 19,15.
0 COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Fla
căra — 15,30 ) 18 ; 20,30, Progresul — 
15; 17: 19; 21.
9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : VI- 
tan (completare Laptele) — 15,45 i 18 i 
la grădină — 20.
0 CASA RICORD1 : Miorița — 8,45 i 
11,30; 14,15; 17,30; 20,45.
0 SERBĂRILE GALANTE >
— 10,30 ) 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 REPULSIE Aurora — 9,30
13.45 ; 16 , 18,15 i 20.30 ■. la .
— 19,30, Flamura — 9 > 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 > 20,45.
e CASA NELINIȘTITĂ — cinema
scop : Moșilor (completare Valentin 
Serov — 15,30 ; 18 ; 20,30, Volga
(completare Știință șl tehnică nr. 15)
— 9 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 i 21.
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cine
mascop : Cosmos (completare Navi
gatori care dispar) 15,30 > 18 , 20,45.
9 MONEDA ANTICĂ : Colentina 
(completare Pădurea Bialowieska) —
15.30 ; 18 ; Ia grădină — 19,45.
0 ALFABETUL FRICII : Floreasca ; 9)
11.15 I 13,30 ; 16 ) 18,15 ) 20,45
O COPIII MĂRII — cinemascop ■ Ra
hova (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Oltenia) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 URME ÎN OCEAN : Drumul Sării 
(completare Pe calea înfloririi patriei 
socialiste) — 15,30 ; 18 ; 20,30. •'
® LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cine
mascop : Grădina „Buzești" — 19,45.
0 WINNETOU — cinemascop (seria 
I) ; Grădina ,,Rahova” — 19,30.
9 ANI CLOCOTITORI : Grădina „Pro- 
gresul-Parc* (completare Politețe) —

COPII : Doi«

INTERZISĂ :
11,30 i

Munca

i 11,30 i
grădină
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18,00 — Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : Pe ulițele satului românesc. Gospodărie din satul Drăguș-Făgăraș — regiunea Brașov. Preludii... pe sfori. A- vanpremieră cu Teatrul „Țăndărică".

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Cabinet medical TV. :Tuberculoza — boală vindecabilă. Vorbește prof. dr. C. Anasta- satu.19.35 — Film : Din viața animalelor.
20,00 — Sah.
20.15 — Recital poetic : „Farmec de noapte". 

Poșta televiziunii.
O invitație pentru cei 
care n-au vizitat... Primul defileu al Oltului.

21,00 — Film : „O clasă neobișnuită”, producție a studiourilor cehoslovace.
22.35 — Telejurnalul de noap

te.
22,45 — Buletinul meteorolo

gic.

20,30
20,40
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PLECAREA TOVARĂȘULUI

Luni la amiază a plecat spre Roma ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, cu soția, care, la invitația ministrului de externe al Republicii Italia, Amintore Fan- fani, va face o vizită oficială în Italia.La plecare, pe aeroportul neasa au Bă- fost prezenți Pompiliu
SosireaȘȚ ROMAAgerpres, te : Luni capitala Italiei Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, cu soția, care, răspunzînd invitației ministrului de externe italian. Amintore Fanfani, face o vizită oficială în Italia. împreună cu ministrul de externe român au sosit consilieri și experți.Oaspeții români au fost întîmpi- nați pe aeroportul internațional Fiumicino, pavoazat cu drapelele de stat italian și român, de Amintore Fanfani, ministrul de externe al Italiei, împreună cu soția, G’useppe Lupis. Georgio Oliva și Mario Zagari, subsecretari de stat la Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorul Angelino Corrias, - șeful ceremonialului republicii, Nic- colo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și de alte persoane . oficiale. în întîmpinare au venit, de asemenea, Cornel Burtică, ambasadorul României la Roma, membrii ambasadei și agenției noastre economice, ziariști italieni și străini.în salonul de onoare al aeroportului, răspunzînd la întrebările ziariștilor, Corneliu Mănescu a spus : „înainte de toate vreau să mulțumesc pentru amabila invitație făcută de ministrul de externe Fanfani, pe care am acceptat-o cu multă plăcere. Sînt noscute legăturile dintre Italia și România, legături sînt continuate și, îndoială, ele se îmbogățesc' prin dezvoltarea celor două ceea ce permite o adîncire și

5. — Corespondentul I. Mărgineanu, transmi- după-amiază a sosit în

Ț

VIZITELE MINISTRULUI
ECONOMIEI AL R. F. A GERMANIEI

Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, George Macovescu, Mirceâ Malița și Vasile Gliga, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister.A fost de față Giovanni An- driani, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Italiei la București.(Agerpres)
tere, vor ajuta la întărirea prieteniei dintre cele două țări și vor fi utile în general cauzei destinderii și păcii". La rîndul său, ministrul de externe Fanfani a arătat că este bucuros să-l întîlneas- că pe Corneliu Mănescu și să continue discuțiile utile pe care le-a avut cu acesta și cu prilejul celei de-a XX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.în cursul după-amiezei, Corneliu Mănescu a făcut o vizită protocolară ministrului, de externe italian la Palatul Farnesina.La orele 19,00, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, însoțit de ambasadorul României, a fost primit la Palazzo Chigi de către președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Aldo Moro. La primire au fost prezenți, din partea italiană, ministrul de externe Fanfani, ambasadorul Italiei la Niccolo Moscato,Pompei, consilierul diplomatic primului ministru. întâlnirea desfășurat într-o atmosferă cordială.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit la 5 septembrie pe ministrul economiei al Republicii Federale a Germaniei, Kurt Schmiicker. Oaspetele a fost însoțit de Erich Strătling, șeful Reprezentanței Comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, de consilieri.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat George Macovescu, adjunct al .ministrului terne, funcționari minister.Cu această ocazie schimb de păreri privind problemele relațiilor bilaterale. Kurt Schmiicker a transmis lui Corneliu Mănescu invitația ministrului afacerilor externe, Gerhard Schroeder, de a vizita Republica Federală a Germaniei.Invitația a fost acceptată, data vizitei urmînd să fie stabilită ulterior.

afacerilor ex- superiori dina avut loc un

Luni după-amiază, ministrul economiei al R. F. a Germaniei, Kurt Schmiicker, și persoanele oficiale care îl însoțesc, precum și Alfred Burgemeister, Clemens Riedel și Gustaw Stein, deputați în Bundestag, au făcut o vizită pe litoral. Oaspeții au fost însoțiți de funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, precum și de Filip Geltz și C. Paraschivescu- Bălăceanu, deputați în M.A.N.La sosirea pe aeroportul constăn- țean, oaspeții au fost salutați de președintele sfatului popular al orașului, Petre Nicolae. vSeara, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc a oferit în onoarea oaspeților o masă oficială la restaurantul „Casino". Petre Nicolae și Kurt Schmiicker au rostit toasturi.(Agerpres)

pentru cauza păcii

București, și Gianfranco al s-a

★Luni dimineață, ministrul economiei al Republicii Federale a Germaniei, Kurt Schmiicker, împreună cu un grup de consilieri și experți care îl însoțesc, a avut o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste “ nia, Gheorghe Cioară.La convorbire^ care s-a șurat într-o atmosferă de gere reciprocă au participat Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, și funcționari superiori din minister.A fost prezent șeful reprezentanței comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, Erich Strătling.

Cronica

zileiRomâ-desfă- înțele-

cu- tradiționale Aceste fără azi țări, o lărgire a lor. Aștept cu mult interes convorbirile și cred că ele vor servi la o și mai bună cunoaș-
Noblețea
ambiției
(Urmare din pag. I)acest caz, de semnalizările ce vin din afară conduce uneori la des- nodăminte fatale. Posibile și ele, reparațiile morale sînt trepte înapoi, la care nimeni nu poate nă- zui în modPasiunea investigării, ineditului multe dintre este peisajul patriei, noi atîtea și atîtea dintre valorile sale spirituale. Devenită rațiune de stat, „ambiția" noastră, a tuturora, de a ridica România socialistă pe treptele înalte ale culturii și civilizației, implică nu numai o noblețe, dar și o responsabilitate. Nu prin nuanța roză a cuvîntului se poate exprima confruntarea intimă — de energii și vitalități — cu perspectiva propriilor noastre proiecte și idealuri de construcție.Pe acest teren, omul are toate posibilitățile să-și dezvăluie și să-și dezvolte aptitudinile, să fie cunoscut „ce hram poartă", să fie apreciat ca atare. Ambiția de a avea în buzunar diplome de doctor în științe tehnice, economice sau sociale, de a stăpîni intim tainele lumii în care trăim și în care ctitorim are — să recunoaștem — cu totul alte valențe decît, să zicem, posedarea unui permis de circulație pe autoturism modern.Zilele cînd apar aceste rînduri sînt dominate de rupție a ambiției trele universitare adolescenți își într-una dintre cele mai semnificative competiții anuale a cultu- ■ rii noastre contemporane : admiterea în facultăți. Prin ei, altfel prin toți fiii acestor turi, dornici a învăța, a se pe ei înșiși, a construi și sub semnul socialismului, țara însăși se gîndește și se realizează pe sine în aceeași neîntreruptă ascensiune.

conștient. ambiția fertilizează cele mai eforturile noastre. Nou

o generoasă e- juvenile. In cen- zeci de mii de încearcă forțele
ca de- pămîn- întrece a crea

CUM E VREMEA
Ieri in tară : Vremea s-a menținut 

frumoasă, cu cerul variabil mai mult 
senin în Oltenia, Bărăgan și Dobro- 
gea. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 18 grade la Joseni și 
29 de grade la Băilești. In București : 
Vremea a fost frumoasă cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab, tempera
tura maximă a atins 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 septembrie. Vremea va fi căl
duroasă. Cerul va fi variabil. înnou- 
răn mai accentuate se vor produce 
în jumătatea de nord-vest a țării, 
unde vor cădea ploi locale. în rest 
ploi izolate. Vînt potrivit din vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar maxime
le între 22 și 32 de grade. In Bucu
rești și pe Litoral. Vremea va fi căl
duroasă și în general frumoasă. Cerul 
va fi schimbător. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în creștere.

a

Simpozion cil tema:
„Metode de exploatare 

straturilor groase de cărbune"Luni dimineața au început la București lucrările simpozionului internațional cu tema : „Metode de exploatare a straturilor groase de cărbune", organizat sub auspiciile Comitetului cărbunelui din cadrul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.La lucrări iau parte specialiști din Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R. F. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Spania, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și reprezentanți ai Secretariatului C.E.E.-O.N.U.Organizat la propunerea țării noastre, simpozionul dezbate probleme tehnice și economice de mare actualitate pentru industria carboniferă cum sînt : metodele de exploatare prin surpare dirijată a bancului de cărbune lăsat în tavanul abatajului, prin rambleu cimentat ; rolul tavanului artificial în crearea condițiilor de exploatare mecanizată ; diferite sisteme de securitate a muncii etc.La ședința de deschidere au participat Bujor Almășan, ministrul minelor, Constantin Cenușe, adjunct al ministrului, Petru Burla- cu, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, funcționari superiori din cele două ministere, ziariști.Salutînd pe participant și urînd succes deplin lucrărilor simpozionului, ministrul minelor și-a exprimat convingerea că această reuniune va constitui un rodnic schimb de experiență în promovarea continuă a progresului tehnic în exploatarea cărbunelui și va prilejui oaspeților posibilitatea de a cunoaște nemijlocit rezultatele obținute în dezvoltarea industriei carbonifere românești. El a subliniat, de asemenea, interesul manifestat de țara noastră pentru activitatea C.E.E. Vorbitorul a subliniat că acest interes este determinat de deplina concordanță

obiectivul activității acestei comisii privind întărirea relațiilor economice între țările europene și unul din principiile de oază ale politicii României, acela de a promova o bună înțelegere și cooperare cu toate țările, indiferent de regimul lor politic și social.în cuvîntul de deschidere a lucrărilor simpozionului, directorul Diviziei energetice a C.E.E.-O.N.U., Pierre Seveitte, a mulțumit Ministerului Minelor pentru condițiile deosebite create în vederea desfășurării cu succes a lucrărilor. El a relevat contribuția experților români la. lucrările C.E.E. în domeniile cărbunelui, energeticii și gazelor. După ce s-a referit la programul de activitate al Comitetului Cărbunelui, vorbitorul a arătat că actuala reuniune are menirea de a lărgi colaborarea tehnico-științi- fică în domeniul extracției carbonifere și de a contribui astfel la întărirea relațiilor economice între țările europene.Ing. Șerban Duma, director adjunct al Direcției tehnice din Ministerul Minelor, a prezentat apoi referatul de sinteză întocmit de specialiști români pe baza materialelor primite din țările participante la simpozion. Au urmat comunicări științifice și dezbateri asupra metodelor utilizate și rezultatelor obținute în diferite țări în exploatarea cărbune.Lucrările nuă.
straturilor groase desimpozionului conti-

★Seara, ministrul minelor, Bujor Almășan, a oferit în saloanele restaurantului „Athenee Palace" un dineu în cinstea participanțiloi1 la lucrările simpozionului.Au luat parte Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Pierre Seveitte, directorul Diviziei energetice a C.E.E.-O.N.U.(Agerpres)

La Ambasada R.P.D. Coreene a avut loc luni la amiază o conferință de presă organizată cu prilejul a- propiatei sărbători naționale a a- cestei țări și în legătură cu declarația Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene din 25 august 1966. Au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. A vorbit Giăn Du Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.
★Luni dimineața, Alfred Burgemeister, Clemens Riedel și Gustaw Stein, deputați în Bundestagul R.F. a Germaniei, care se află în vizită în țara noastră, au fost primiți la Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, de Aldea Militaru, vicepreședinte al Comisiei economico-financiare a M.A.N.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Gheorghe Vasilichi, acad. Tudor Ionescu, Filip Geltz, prof. C. Paraschivescu-Bălăceanu și Mircea Rebreanu, deputați în Marea Adunare Națională.
★Luni, dr. Hans Lauda, președintele Crucii Roșii austriece, însoțit de Hans Sevcik, secretar general al acestei organizații, care fac o vizită în țara noastră, au fost primiți la Comitetul Central al Crucii Roșii de Anton Moisescu, președintele Crucii Roșii. Au fost de față prof. dr. Marin Voiculescu, vicepreședinte al Crucii Roșii, și dr. Sandu loan, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale. în aceeași zi, delegația Crucii Roșii austriece a vizitat unele instituții sanitare și noi cartiere de locuințe din Capitală. In prezent, oaspeții fac o vizită prin țară pentru schimb de experiență cu organizațiile locale de Cruce Roșie.
★Continuîndu-și vizita în țara noastră, delegația Comitetului sovietic al veteranilor de război, condusă de general-locotenent în rezervă A. M. Pronin, vicepreședinte al Comitetului, a făcut o călătorie pe Valea Prahovei <și 6n regiunea Brașov. Delegația a făcut vizite la Sfatul popular al regiunii Brașov, la uzinele „Tractorul", complexul turistic Poiana Brașov și a avut o întîlnire cu veteranii din războiul antifascist din orașul Brașov.

sensurile lui curente înseamnă înțelegeri, acorduri, convenții — a revenit poate cel mai adesea în cursul declarațiilor, comunicatelor, conferințelor de presă de la Atena, în timpul vizitei delegației guvernamentale condusă de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. Dar, pentru cei care cunosc sensul acestui cuvînt doar în muzică, frecvența cu care apărea căpăta valoare de simbol, desemnînd atmosfera generală de înțelegere reciprocă, concordie, cordialitatea ce a dominat vizita delegației guvernamentale române. Iar, apoi, începînd de sîmbătă, ziarele ateniene de cele mai diferite nuanțe politice cuprindeau titluri ca acestea : „Convorbirile s-au încheiat cu succes", „Deplin acord între Grecia și România", „Discuțiile de la Atena inaugurează o nouă epocă în relațiile greco- române". Aceste titluri sintetizează concludent rezultatele îmbucurătoare ale acestei vizite, care a deschis perspective dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea relațiilor româno-grecești, pentru cauza păcii.întreaga vizită s-a desfășurat sub semnul prieteniei cu adînci rădăcini istorice dintre cele două popoare și al năzuinței comune ca ea să se adîncească și mai mult în viitor.Sentimentele de stimă și prețuire față de poporul și țara noastră și-au găsit expresie în primirea călduroasă făcută delegației guvernamentale române, atît de oficialități, cît și de populație. Tovarășul Ion Gheorghe Maurer și ceilalți membri ai delegației au fost primiți în pitorescul decor al insulei Corfu de Majestatea Sa Regele Constantin, cu acest prilej avînd loc o convorbire cordială. Contactele și convorbirile oaspeților români cu primul ministru, S. Stephanopoulos, cu ministrul de externe, I. Toumbas, și cu alte personalități elene, au purtat pecetea sincerității, bunăvoinței și înțelegerii reciproce. Atît la Atena cît și în cursul vizitei neoficiale prin țară, delegația a fost obiectul unor manifestări de simpatie sincere, spontane din partea opiniei publice, al unui interes viu față de realizările obținute de poporul român in construcția economică și culturală, al unor aprecieri elogioase la adresa politicii externe a țării noastre. Ca exemplu, poate fi citată primirea atît de călduroasă, făcută oaspeților duminică seara în insula Hidra, unde toată populația a cobo- rît în port să-i întîmpine pe oaspeți, s-a arborat marele pavoaz, s-au tras salve de artilerie, oficialitățile orașului au rostit emoționante cuvinte de salut.Vizitînd Acropole, Delphi, Nau- plia, Hidra și luînd cunoștință de

viața trepidantă din Atena de azi, delegația română a adus omagiul său geniului creator al poporului elen, care a îmbogățit patrimoniul culturii universale cu atîtea opere nepieritoare de artă, știință, filozofie, și a exprimat totodată, prețuirea pentru eforturile și progresele obținute de Grecia pe calea dezvoltării contemporane.în cursul convorbirilor oficiale, cele două delegații guvernamentale, apreciind pozitiv stadiul la care s-a ajuns în prezent în domeniul relațiilor bilaterale româno-grecești, au subliniat necesitatea de a valorifica și fructifica realizările de pînă acum. „Nutrim convingerea — a spus tovarășul Ion Gheorghe Maurer — că, punînd la baza relațiilor noastre respectul mutual al suveranității și independenței, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, a- vem posibilități din cele mai largi ca, prin eforturi comune, să dezvoltăm legăturile și schimburile în toate domeniile în interesul ambelor țări, contribuind astfel la întărirea păcii și colaborării în regiunea Balcanilor și în întreaga lume".Ca expresie concretă a năzuinței comune de a strînge necontenit legăturile reciproce și ca rezultat al spiritului de înțelegere ce' a dominat tratativele, au fost încheiate și semnate sîmbătă nouă acorduri privind colaborarea economică, reglementarea problemelor financiare în suspensie între cele două țări, schimburile culturale și științifice, navigația etc. Toate acestea creează un cadru larg pentru stimularea și intensificarea cooperării reciproc avantajoase. „Semnarea acestor a- corduri — se arată în comunicatul comun — va inaugura o eră nouă a relațiilor tradiționale dintre cele două țări". în același spirit este subliniată însemnătatea acordurilor încheiate și de presa ateniană : „Opinia publică greacă — a scris ziarul „Elefteria" — a simțit o adîncă satisfacție pentru rezultatele pozitive din toate punctele de vedere ale convorbirilor greco-române, care contribuie la reînnoirea prieteniei tradiționale dintre cele două popoare și este cert că vor contribui la strîngerea în continuare a relațiilor lor".Exemplul relațiilor româno-grecești confirmă pregnant ideea subliniată în declarațiile șefilor de guvern ai celor două țări și în comunicatul comun că apartenența la sisteme sociale diferite nu constituie un obstacol în dezvoltarea fructuoasă a relațiilor de colaborare dintre state. Condiția esențială, hotărîtoare pentru ca relațiile internaționale să înregistreze progrese o constituie respectarea principiilor egalității în drepturi, suveranității și independenței naționale, avantajului reciproc și a

dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec străin. Ambele guverne au arătat că aceste principii formează convingerile lor profunde și și-au exprimat fidelitatea față de ele. în deplină concordanță cu aceasta, ele au subliniat necesitatea ca orice diferende între state să fie rezolvate prin mijloace pașnice, pe calea negocierilor.în cadrul convorbirilor, cele două guverne și-au afirmat hotă- rîrea de a acționa cu perseverentă pentru realizarea unui climat de destindere, pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lume.întărirea păcii și dezvoltarea colaborării în Balcani reprezintă o cauză vitală comună a popoarelor din această regiune geografică. Eforturile pentru realizarea acestor țeluri formează o constantă a politicii externe a României socialiste, care acționează perseverent pentru dezvoltarea colaborării cu fiecare țară din această regiune. Este incontestabil că vizita delegației guvernamentale române în Grecia va avea urmări favorabile pentru întărirea păcii și colaborării din această regiune și prin a- ceasta va contribui la cauza securității în Europa și în lume.Politica țării noastre de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate statele, eforturile ei perseverente în direcția întăririi păcii în Balcani s-au bucurat de o înaltă apreciere din partea guvernului grec. „Noi — a spus primul ministru Stephanopoulos — am ascultat cu admirație modul cum ați expus liniile politicii dv. și am constatat că cele expuse au fost confirmate de inițiativele luate de dv. în favoarea apărării păcii și dezvoltării colaborării internaționale... Credem că relațiile dintre țările noastre vor deveni din ce în ce mai active și vor determina o colaborare tot mai strînsă între toate țările balcanice. in folosul păcii".Contactele și convorbirile dintre oamenii de stat ai celor două țări, a căror utilitate și rodnicie au fost confirmate de discuțiile de la A- tena, vor fi continuate și în viitor. Șeful guvernului român a invitat pe primul ministru și pe ministrul de externe ai Greciei să viziteze România la o dată reciproc convenabilă. Invitația a fost acceptată cu plăcere.Rezultatele fructuoase ale vizitei delegației guvernamentale române în Grecia sînt salutate cu satisfacție de opinia publică din România și din Grecia, ca o contribuție prețioasă la cunoașterea, apropierea și întărirea prieteniei dintre cele două țări și popoare, la eforturile pentru îmbunătățirea climatului internațional și consolidarea păcii în lume.
Ion FTNTÎNARU

„Lunar - Orbiter 
transmite 
fotografiile 
„înmagazinate"La centrul de cercetări spațiale din Hampton (Virginia) s-a anunțat că „Lunar-Orbiter" continuă să evolueze în Lunii, ' transmițînd Pămînt fotografiile prafeței lunare „înmagazinate" de aparatele a- flate la bordul navei spațiale. Transmiterea foto-

jurul spre su-
(Agerpres)

grafiilor se va încheia într-o săptămînă. Se prevede ca nava spațială să se prăbușească pe suprafața Lunii în martie anul viitor.
ceasta parte a lumii au fost înregistrate epidemii de holeră împotriva cărora însă au fost adoptate măsuri eficace.

împotriva holereiUn grup de cinci țări din Orientul Mijlociu — Siria, Liban, Iordania, Kuweitul și Arabia Sau- dită — au introdus un regulament sanitar comun în vederea respectării acțiunilor de profilaxie împotriva holerei. Se știe că în ultimul timp, în a-

Viața sub apăMedicul Alexandr Haes die Donețk a realizat recent o experiență interesantă. Pentru a studia influența presiunilor mari, exercitate timp îndelungat asupra organismului uman, el a petrecut trei zile in Marea Neagră la o adîncime de 11 metri. Pentru a- ceste experiențe pe fun-

dul Mării Negre a fost scufundată la locul respectiv o căsuță specială, în care a trăit medicul, în cele trei zile, FIaes a ieșit de citeva ori din casă și a înotat sub apă. înainte de ieșirea la suprafață, medicul a inhalat pentru a evita îmbolnăvirea, un amestec de oxigen cu heliu.Experiența a fost continuată apoi de inginerul D. Galactionov din Moscova și de minerul I. So- vetov din Donețk, care au petrecut în adîncul mării șapte zile.dintre

știe, subestimîndu-și ad-(prin telefon).— 
pentru titlul de 

mondială la 
1966

In primul meci 
al turneului final ROMÂNIA-R.D.G. 3-1

(BERHKanESBKMa8SKZa&E8K»3aKnBBaaaB

permis „momente de rela
xare", ci au făcut o specta
culoasă risipă de energie 
pînă la fluierul final, 
remarcat îndeosebi,

ȘAH

PRAGA 
întrecerea 
campioană 
volei masculin edijia 
a intrat luni în faza decisi
vă — turneul final. La a- 
ceastă dispută iau parte e- 
chipele reprezentative a 
opt fări, clasate pe prime
le două locuri la încheie
rea jocurilor din grupele 
preliminare : Cehoslova
cia, Iugoslavia (grupa A), 
R. D. Germană, U.R.S.S. 
(grupa B), Polonia, Româ
nia (grupa C), Japonia și 
Bulgaria (grupa D).

Inaugurarea turneului fi
nal a avut loc ieri în sala 
„Palatul sporturilor” din 
Praga, primul meci opu- 
nînd selecționatele Româ
niei și R. D. Germane. La 
capătul a 108 minute efecti
ve de joc epuizant, volei
baliștii români au cîștigat 
cu 3—1 (15—11; 12—15;
15—12; 15—11). Prin dîrze- 
nia cu care au abordat me
ciul, jucătorii români s-au 
arătat deciși să nu mai re
pete greșeala din cadrul 
grupei preliminare, cînd —

se știe, subestiminau-și aa- 
versarul — au pierdut întîl- 
nlrea cu Polonia după ce 
au condus cu 2—0. De a- 
ceastă dată ei nu și-au mai

Voleibaliștii români blochează un atac advers
Teleîoto C.T.K.-Agerpreș

frumusefea și eficacitatea 
lor, combinațiile subtile și 
variate realizate la fileu de 
căfre Drăgan (cel mai bun 
de pe teren) și Derzei.

Infrîngînd opoziția pu
ternică a reprezentativei 
R. D. Germane — cotată 
printre favorite la această 
edijie — voleibaliștii noștri 
au ob)inut o prefioasă vic
torie care le-a atras în a- 
celași timp aprecieri elo
gioase. Rămîne de văzut în 
ce măsură le vor confirma 
și astăzi, în meciul cu re
dutabila selecționată a Ce
hoslovaciei — unul din cele 
mai dificile pe care le are 
de susfinut.

Celelalte întîlniri progra
mare ieri s-au soldat 
mătoarele rezultate : 
nia-lugoslavia 3—2 
12; 8—15; 
15-13);
U.R.S.S.
15—12;
4).

Fiorin Gheorghiu 
lider după 7 runde în campionatul republican masculin de șah, runda desfășurată ieri (a 7-a) poate fi numită o rundă a remizelor, întrucît mai mult de jumătate din numărul partidelor s-au încheiat cu un rezultat de egalitate : Ungureanu-Stanciu, Ciocîltea-Soos, Neamțu- Mititelu, Botez-Reicher, Gheorghiu-Gunsberger, Buză-Drimer,Voiculescu a cîștigat la Vaisman, Nacu la Drozd, iar Ghițescu și Partoș au întrerupt în poziție de avantaj decisiv partidele cu Gavrilă și, respectiv, Șuta.în clasament conduce Florin Gheorghiu cu 5,5 puncte.

HANDBAL

Pregătire slabă, absențe 
nemotivate
Activitatea handbalistică a avut du

minică prima zi plină a noului sezon, 
întrucît o dată cu etapa secundă a cam
pionatului masculin și-au început între
cerea și echipele feminine.

Desfășurarea meciurilor programate în 
Capitaiă a dus, în general, la concluzii 
nefavorabile, evoluția unor echipe pu
nînd la îndoială seriozitatea pregătirii 
lor. Exceptînd (parțial) întîlnirea Stea
ua—Agronomia Iași, celelalte partide 
au făcut o proastă propagandă acestui 
sport cu o răspîndire tot mai largă, a- 
preciat pentru spectaculozitatea lui. 
Constatarea vizează mai ales formațiile 
masculine Universitatea București și 
Politehnica Timișoara. Majoritatea ju
cătorilor, dintre care s-au „remarcat" 
frații Sauer (Timișoara), Bădulescu șl

TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS

cu ur-
Japo- 
(15- 

6—15;15—5;
Cehoslovacla-

3—2 (14—16;
15—9; 6—15; 15—

lon DUMITRIU

Pe terenurile Progresul din Capitală a început ieri un turneu internațional de tenis. în primul tur' al probei de simplu femei, reprezentanta noastră Ecaterina Horșia a cîștigat cu 7—5, 6—3 la Tamara Cialko (U.R.S.S.) și Iudit Dibar a învins-o cu 6—3, 6—1 pe Evelyne Terras (Franța). Cunoscuta jucătoare franceză Jeannine Lieffrig a dispus cu 6—1, 6—1 de Sanda Ciogolea, iar Maria Kull (U.R.S.S.) a întrecut-o cu 6—0, 6—4 pe Elena

Dumitrescu. Rezultatele din proba de simplu bărbați: C. Popovici (România)-Volkov (U.R.S.S.) 2—6. 6—1, 6—3 ; C. Dumitrescu (Ro- mânia)-Luttrop (R.D.G.) 6—1, 6—1 ; Serester (România) — Pampulov (Bulgaria) 6—1, 6—1 ; Jamroz (Po- lonia)-S. Dron (România) 6—4. 6—3 ; Maioli (Italia)-Wagner (Elveția) 6—0, 6—1 ; Novicki (Polo- nia)-D. Viziru (România) 7—5, 6—1. Turneul continuă astăzi dimineață de la ora 9 și după-amiază de la ora 14,30.

Covaci (București), au abuzat de nere- 
gularități și chiar durități , din această 
cauză, de-a lungul partidei au avut loc 
60 de faulturi și 11 eliminări, dictate de 
arbitrul T. Curelea (înlocuitorul lui A. 
Balint din Tg. Mureș, absent nemoti
vat...). Nu se pot spune lucruri bune 
nici despre echipele feminine. In afară 
de Rapid, care a dovedit o pregătire 
ceva mai bună, celelalte (Progresul, 
Rulmentul Brașov, Confecția) s-au ară
tat într-o formă necorespunzătoare. A 
surprins neplăcut, de asemenea, absența 
nemotivată din formația Confecția a 
Irinei Naghi. Intrebuințînd o jucătoare 
de cîmp pe postul de portar, bucureș- 
tencele au primjt numeroase goluri pa- 
rabile și au pierdut meciul la o dife
rență de scor neașteptată.

Fără îndoială, această stare de lu
cruri denotă o insuficientă grijă a sec
țiilor de handbal și a federației de spe
cialitate față de un sport care, prin sa
tisfacțiile aduse pe plan internațional 
(în ultima vreme mai puține I), obligă 
la mai mult.

Rezultatele tehnice ale etapei : mas
culin : Steaua—Agronomia Iași 20—12 > 
Universitatea București—Politehnica Ti
mișoara 16—12 ; Dinamo Brașov—Dina
mo Bacău 11—10 ; Știința Galați—Di
namo București 7—10 ; C.S.M. Reșița— 
Rafinăria Teleajen 15—13 ; feminin : 
Confecția—Rulmentul Brașov 9-—16 t 
Rapid—Progresul 12—4 ; Tractorul Bra
șov—Universitatea București 7—6 ; Li
ceul nr. 4 Timișoara—Universitatea Ti
mișoara 5—4 ; Voința Sighișoara—Mu
reșul Tg. Mureș 9—8.
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Tn aceste împreju
rări au ’sporii .substan
țial dificultățile aflate 
în fața premierului 
Wilson, care și-a asu
mat sarcina de a ob-
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ffORESPOWbEAITĂ DIN LONDRA

In orașul 
coasta Mării 
Blackpool, a 
luni dimineața 
de-al 98-lea 
anual al 
lor britanice 
la care participă dele
gați din aproape 170 
de sindicate, repre- 
zenfînd aproximativ 
8 870 000 de membri.

Este știut că pe a- 
genda congresului 
T.U.C. figurează ca 
principală problemă 
discutarea aciualei o- 
fensive anfisindicale 
In rîndul sindicatelor 
britanice se manifestă 
o puternică opoziție 
față de legea recent 
adoptată cu privire Ia 
prețuri și venituri, pre- 
văzînd „înghețarea” 
salariilor pe următoare
le 12 luni. In preajma 
congresului, numeroa
se sindicate s-au pro
nunțat împotriva mă
surilor de austeritate 
inițiate de guvern.

De altfel, un prim e- 
fecf al acestor măsuri
— creșterea șomajului
— a și început să se 
vădească. Tn „Daily 
Express" a apărut zi
lele trecute următorul 
titlu : „Primele conce
dieri ale înghețării”. 
Respectiv — primii 
oameni și-au pierdut 
slujbele din cauza po
liticii guvernului de 
reducere a producției. 
Apoi a sosit știrea că 
„Vauxhall Motors”, o 
sucursală a lui „Gene
ral Motors” din S.U.A., 
intenționează să conce
dieze o mare parte din 
lucrători. Aproximativ 
1 400 muncitori vor li 
afectați — se spune în 
știre. Sînt de semnalat, 
de asemenea, conce
dieri la o firmă care 
produce aparate de 
televiziune, la o firmă 
din vestul Angliei pro
ducătoare de oțel pre
sat pentru automobile 
și la o companie de

tele si

ține totuși aprobarea 
congresului sindicate
lor pentru politica e- 
conomică a guvernu
lui.

Printre acțiunile de 
ultimă oră care s-au 
răsfrînf asupra atmo
sferei —• și așa destul 
de agitate — în care 
a început congresul 
de la Blackpool, se 
numără hotărîrea pu
ternicului sindicat al 
minerilor, cuprinzînd 
447 000 de membri, de 
a nu mai sprijini poli-

tica oficială de auste
ritate. Revenirea asu
pra unei hotărîri ante
rioare — prin care se 
exprima sprijin pentru 
măsurile laburiste for
mulate în recenta lege 
a prejurilor și venituri
lor — a fost apreciată 
de observatorii politici 
drept o aejiune ce ar 
putea avea serioase 
repercusiuni în cadrul 
congresului.

Luînd 
prima zi a 
congresului, 
Wilson s-a 
actuala situație econo
mică a (arii, arăfînd că 
o problemă deosebit 
de spinoasă o consti
tuie starea balanjei de 
plăți, a cărei înrăutăți
re se daforeșfe defici
tului comerțului exte
rior. Pentru înlăturarea 
greutăților economice, 
a menfionaf el, guver
nul a hotărît să adop
te măsuri urgente care 
s-au concretizat în pri
mul rînd în înghețarea 
prefurilor și venituri
lor. După cum a sub
liniat el, înghețarea 
veniturilor „trebuie să 
fie generală și absolu
tă”.

Apelul adresat de 
premierul britanic par- 
ficipanților la congres 
de a sprijini 
măsuri, face 
multor comentarii 
observatorilor, 
respectivul apel 
urmat sau nu, ! 
vedea în cursul 
baterilor asupra 
blemelor 
care vor 
miercuri, | 
raportului 
general al T.U.C. care 
va fi prezentat de Vic
tor Feather, secretar 
general adjunct al 
T.U.C. Trebuie mențio
nat că acest rapori 
este favorabil politicii 
guvernului.

Gordon SCHAFFER

CORESPGAfDFWTA D/M

Se vede de-acum din oriee colț al Moscovei acest „ac" de beton armat ce se înalță cutezător spre cer. Luîndu- se la întrecere cu alte ' construcții înalte realizate de om, el a lăsat încă în iunie în urmă Eiffel-ul, în curînd își va măsura creștetul cu zgîrie norul „Empire State Building" din New York, pentru ca să urce apoi și mai sus, pînă la cota însemnată în proiect: 525 metri. Mai sus e numai cerul. Aproape 13 ani corpul central al Universității a fost construcția cea mai înaltă a Moscovei. Acum el a cedat întîie- tatea turnului centrului de televiziune de la Ostankino. Construcția lui a început în aprilie 1965. Zilele acestea constructorii au turnat ultimii metri' cubi de beton în corpul turnului, la înălțimea de 384 de metri. De aici mai departe se va înălța antena metalică.Colosul de beton so proptește în pămînt pe 10 picioare. Cînd te uiți la ele ți se par subțiri, fragile, în comparație cu trunchiul e- nomi pe care-1 susțin dar aceasta e doar o impresie. Totul a fost calculat cu exactitate. Fiecărui „picior" îi revine o greutate de 3 500 de tone. îngustîndu-se din ce în ce, turnul se

înalță vertical, ca o săgeată. De verticalitatea lui exactă au grijă geo- deziștii instalați la cota 300. Ei au verificat metru cu metru pozi-
i sus

e numai
cerul
ția agregatului-combină față de axul central al construcției. Această combină de turnat beton, ca o căsuță circulară, în care se află toate mecanismele necesare constructorilor, are o greutate de 300 de tone și însușirea originală de a se urca singură pe pereții de beton pe care i-a turnat, după ce aceștia s-au întărit. Din aprilie 1965 și pînă în prezent combina s-a urcat tot mai sus. Acum se betonea- ză „capacul", turnului — o placă cu o grosime

de peste 1,5 metri, în- cheindu-se astfel prima etapă a construcției turnului de televiziune de la Ostankino.A doua etapă va fi montarea antenei metalice, cu o înălțime de 140 de metri — aproximativ cît a unui bloc cu 40 de etaje. Deocamdată ea este asamblată la sol, pe sectoare, pentru a fi completată cu tot utilajul necesar și pentru a putea fi verificată amănunțit. Apoi va fi urcată în vîrful turnului de beton. Montajul antenei va fi terminat la începutul anului viitor. Este o lucrare deosebit de migăloasă și de mare răspundere, pentru că partea superioară a turnului va oscila în permanență. In mod obișnuit, oscilațiile vor fi de circa 2 metri față de ax, dar în timpul furtunilor puternice ele vor ajunge pînă la 13 metri.In interiorul turnului vor circula patru lifturi, care vor transporta pe cei ce vor dori să ia masa „la înălțime", în restaurantul ce va fi a- menajat aici, și pe cei ce vor dori să cuprindă cu privirea, de pe platforma turnului, panorama Moscovei. Nici unii, nici ceilalți nu mai au mult de așteptat.

CAPETOWN (Republica Sud-' 
Africană). Demonstrație împo
triva politicii de apartheid, 
practicată de regimul-Verwoerd

Forjele patriotice au bombardat 
aeroportul An Khe

SAIGON 5 (Agerpres). — Ata- cînd prin surprindere, forțele patriotice sud-vietnameze au bom
bardat sîmbătă noaptea timp de o oră aeroportul militar american de la An Khe. După cum relatează corespondentul agenției United Press International, martori oculari relatează că, în timpul atacului, au fost uciși mulți militari a- mericani.Agenția, de presă „ELIBERAREA" anunță că, în dimineața zilei de 17 august, unitățile F.N.E. au scos din luptă peste 500 de puș-

GENEVA 5. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : La Palatul Națiunilor au început luni lucrările celei de-a 4-a sesiuni a Comitetului O.N.U. pentru locuințe, construcții și sistematizare, organism specializat al Consiliului economic și social al O.N.U. Participă delegați reprezen- tînd cele 21 de state membre ale Comitetului, printre care și România. La propunerea reprezentantului Franței, sprijinit de reprezentanții R.A.U., U.R.S.S. și Indiei, șeful delegației române, dr. arh. Alexandru Budișteanu, a fost ales în unanimitate în funcția de președinte al Comitetului.Sesiunea, care va dura pînă la 16 septembrie, va examina o serie de probleme legate de situația locuințelor în lume, de finanțarea construcției lor și de pregătirea cadrelor naționale și a personalului calificat în acest domeniu.

cași marini americani în apropierea orașului Da Nang.Ca urmare a atacurilor din ce în ce mai numeroase și mai curajoase ale patrioților sud-vietna- mezi, autoritățile americane din 
Vietnamul de sud au interzis ie
șirea din cazărmi și locuințe a tu
turor militarilor și civililor ameri
cani, cu excepția persoanelor însărcinate cu controlarea aplicării acestor dispoziții. Această interdicție, prevăzută pentru perioada 4-12 septembrie, are ca scop, reducerea, în preajma „alegerilor" de la 11 septembrie din Vietnamul de sud, a posibilităților de creare a unor situații „penibile", pentru autoritățile americane și saigoneze, ca urmare a atacurilor patrioților.

★SAIGON 5 (Agerpres). — Luni, în Vietnamul de sud a debarcat un nou contingent de trupe sud- coreene, avînd un efectiv de 5 542 de soldați și ofițeri, relatează corespondentul agenției Associated Press la Saigon. în acest fel, efectivul general al trupelor străine Vietnamul de sud se cifrează 341 000 de persoane.
★NEW YORK 5 (Agerpres). — timp ce se afla în Insulele Bermu- de, senatorul William Fulbright, președintele. . Comisiei senatoriale pentru probleme externe, a declarat, referindu-se la agresiunea din Vietnam, că acesta este „cel mai 

nepopular război pe care Statele 
Unite l-au dus vreodată". El a a- preciat că guvernul american „tre
buie să înceteze escaladarea acestui 
război, precum și bombardarea te
ritoriului R. D. Vietnam". „Noi, a spus Fulbright, chiar de la început nu am avut ce căuta în Vietnam".

Duminică s-a deschis la Leipzig 
Tîrgul internațional de toamnă. La 
deschidere au participat Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliului de 
Sfat, Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri, precum și alte 
persoane oficiale din R.D. Germană. 
Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai organizațiilor comer
ciale din numeroase țări ale lumii.

în cele 17 clădiri ale tîrgului pre
zintă exponate 6 471 de firme din 
60 de țări.

Din Republica Socialistă România 
participă întreprinderile de comerț 
exterior „Tehnoforestexporf”, „Ro- 
mâno-export”, „Prodexport” „Fruct- 
export” și „Cariimex". Ele prezintă 
mobilă, produse ale industriei ușoa
re și alimentare, precum și cărți, 
timbre, diverse publicații, obiecte 
de artizanat și altele.

Standul românesc de la Ringme- 
ssehaus, unde expune T 
export, a fost vizitat de 
Homann, vicepreședinte al 
liului de Stat al R.D.G. și 
persoane oficiale. Oaspeții 
salutați de directorul pavilionului 
românesc, care a dat explicații asu
pra mărfurilor expuse. Din prima zi, 
standurile românești s-au bucurat 
de aprecierea specialiștilor și vizi
tatorilor.

Cu acest prilej, ministrul comer
țului al Greciei s-a interesat în
deosebi de succesele obținute de 
România pe plan economic. El a 
subliniat că vizita în Grecia a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
precum și acordurile semnate cu 
acest prilej deschid noi posibili
tăți de dezvoltare a relațiilor din
tre cele două țări.

In cartea de aur a pavilionului 
românesc, ministrul comerțului 
al Greciei a scris : „Apreciez în 
mod deosebit pavilionul român 
din acest an. Doresc ca schimbu
rile comerciale dintre România 
și Grecia să se dezvolte continuu 
spre binele ambelor popoare".

Președintele Franței
’ 'J

în Noua Caledonie

DECLAMAȚIA P.C DEN S.U.A.
in legătură cu atentatul asupra sediului partiduluiNEW YORK 5 (Agerpres). — Explozia care a avut loc duminică în clădirea în care se află sediul Partidului comunist și redacțiile publicațiilor „The Worker" și „Politica! Affairs" este ultimul dintr-un întreg șir de asemenea samavolnicii comise.’ în decursul ultimilor ani, — se spune în declarația Partidului Comunist din S.U.A., dată publicității de președintele partidului Henry Winston. Explozia face parte integrantă din campania de teroare, violențe și crime dusă de forțele' rasiste de extremă dreaptă. „Crimele și actele teroriste sînt îndreptate nu numai împotriva comuniștilor, a luptătorilor

pentru pace și drepturi civile, nu numai împotriva evreilor 'și negrilor, dar și împotriva drepturilor și intereselor fundamentale ale tuturor americanilor". De aceea, se spune în declarație, toți cei ce luptă pentru pace și libertate trebuie să-și sporească eforturile, să se pronunțe mai insistent ca oricînd împotriva unor asemenea acțiuni. De altfel, se spune în declarație, Partidul comunist nu va fi abătut de la țelurile sale prin acțiuni de felul acesta. Dimpotrivă, asemenea acțiuni întăresc încrederea și consolidează unitatea noastră cu celelalte forțe ale progresului social din țara noastră.

NOUMEA 5 (Agerpres). — In cursul celei de-a doua zile a vizitei sale în Noua Caledonie, generalul De Gaulle a ținut o cuvîntare în fața unui numeros public din orașul Noumea.Cu acest prilej, președintele Franței a declarat, referindu-se la politica externă a Franței: „Echilibrul în lume — astfel încît fiecare popor să-și aibă locul său, așa cum .o va dori și așa cum îi convine — progresul oamenilor, oriunde s-ar afla, în sfîrșit, pacea care este indispensabilă pentru ca restul să fie realizat, iată care este vocația Franței, iată care este sarcina pe care și-o asumă Franța în lume".

în prezența regelui Constantin al 
Greciei, la Salonic s-a deschis cel 
de-al 31-lea Tîrg internațional de 
■mostre. Apoi, ministrul comerțu
lui al Greciei, Emmanoil Kothris, 
șt alte persoane oficiale au vizi
tat pavilioanele țărilor partici
pante. La pavilionul țării noastre, 
oaspeții greci au fost primiți de 
Grigore Logofătu, consilierul co
mercial al ambasadei române din 
Atena, șt de Silvian Petrescu, di
rectorul pavilionului românesc.

La 3 septembrie, directorul pavilionului românesc a oferit o recepție cu ocazia zilei Republicii Socialiste România la Tîrgul internațional de la Damasc. Au participat ministrul economiei, dr. Ahmad Mou- rad, guvernatorul Băncii Centrale a Siriei, secretari generali din diferite ministere, directori de întreprinderi de stat, membri ai corpului diplomatic a- creditați la Damasc, directori ai celorlalte pavilioane la Tîrg, co- mercianți, ziariști.In articolul „România din nou la Damasc", revista ecoiîomică „Al-Iktisad-al Arabi” scrie: „Faptul că România prezintă în a- cest an o mare expoziție este o dovadă a considerației sale față de acest tîrg economic important, ca și a dorinței de a dezvolta necontenit bunele tradiții ale relațiilor de schimb cu Siria. Dezvoltarea comerțului româno-sirian în ultimii ani — valoarea sa din 1965 este de 7,3 ori mai mare decît în 1959 — constituie un indiciu că relațiile dintre cele două țări cunosc o dezvoltare pozitivă”.(Agerpres)

Murska Sobota

Nave chineze
atacate de avioane 
americane

pore-în
BRAZILIA

primei etape 
a programului electoralBRASILIA 5 (Agerpres). — Alegerile de guvernatori desfășurate la 3 septembrie .în 12 djn cele 22 de state braziliene s-au încheiat cu rezultatele scontate de . oficialități. Candidații oficiali, au obținut victoria în toate. ’ --state. De fapt, alegerea lor era asigurată prin sistemul ' de vot indirect, introdus de guvernul președintelui Castello Branco. Desemnarea noilor guvernatori. de ■ către adunările legislative ale statelor, unde partidul guvernamental Arena deține majoritatea, a ayut,’ potrivit ziarelor de opoziție, caracterul unei formalități. . Se știe că

cele ’ 12
singurul partid de opoziție recunoscut — Mișcarea democratică braziliană — a hotărît boicotarea alegerilor, considerînd drept antidemocratică procedura electorală.Prin alegerile de sîmbătă s-a încheiat prima etapă a programului electoral stabilit de guvernul brazilian pentru anul acesta.

PEKIN 5 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la 29 august avioane militare americane au atacat nave chineze de transport aflate în cursă normală în golful Bac Bo. Ca urmare a acestor atacuri, o navă a fost scufundată, iar alta grav avariată. Nouă marinari au fost omorîți și șapte răniți.Un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării Naționale a condamnat aceste atacuri pe care le-a calificat ca o nouă acțiune provocatoare împotriva R. P. Chineze, avertizînd că poporul chinez nu va permite imperialiștilor americani să aplice nepedepsiți planurile lor de provocări războinice.

BELGRAD 5 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei întreprinse într-o serie de localități din R.S. Slovenia, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a rostit un discurs la Murska Sobota, centru litico-economic și cultural al giunii Pomurie.Avem rezultate bune pînăprezent, a spus președintele Tito, deși mai avem destule greutăți și lipsuri de înlăturat. Astăzi greutățile se înlătură mult mai ușor decît înainte. In plus „avem azi baza solidă a unei țări socialiste în vederea înfăptuirii în continuare a tot ce este necesar pentru viața mai frumoasă și mai fericită a generației actuale și a celor viitoare, pentru încrederea și dragostea reciprocă dintre popoarele noastre". în ceea ce privește reforma economică, care a început să se aplice în Iugoslavia din luna iulie a anului trecut, Iosip Broz Tito a arătat că principalul ei scop este realizarea progresului în dezvoltarea țării, în concordantă cu posibilitățile existente. „Prin reforma economică vrem să înca-

drăm investițiile în limitele corespunzătoare, în așa fel încît să fie în concordanță cu rezervele materiale". Vorbind despre reforma socială I. B. Tito a arătat că ea nu se referă numai la problemele organizatorice ale U.C.I., ci este o reformă a întregii societăți. Conștiința cetățenilor Iugoslaviei socialiste a crescut, dar nu în măsură suficientă și de aceea se ajunge la greutăți care trebuie să fie înlăturate.In continuarea cuvîntării sale, președintele I. B. Tito s-a referit la unele probleme ale situației internaționale. Scoțînd în evidență caracterul pașnic al politicii externe a Iugoslaviei, președintele Tito a declarat că alături de Uniunea Sovietică și de celelalte țări socialiste, R.S.F. Iugoslavia face eforturi pentru a împiedica izbucnirea unui nou război. „In prezent trebuie unite toate forțele care doresc să lupte pentru pace și care se pot opune oricărei încercări de provocare a unui al treilea război mondial" — a adăugat președintele R.S.F. Iugoslavia.
S. PODINĂ

Intr-un atelier de reparații și fabricare de armament al forțelor patriotice din Laos

IKM VIENA. Aici se desfășoară lucrările celui de-al 
23-Iea Congres al Alianței cooperatiste interna

ționale. Lucrările Congresului, Ia care participă 800 
Ide delegați din 59 de țări au fost deschise de pre

ședintele Austriei, Franz Jonas. Republica Socialistă 
România este reprezentată de o delegație condusă 
de ■ tov. Constantin Mateescu, președintele Centro- 
coop-ului.

■ PEKIN. Agenția China Nouă anunță că la 3 sep
tembrie Mao Tze-dun, președintele C.C. al P.C. 

Chinez, a primit delegația parlamentară din Congo 
(Brazzaville) în frunte cu Andre Georges Mouyabf, 
președinte al Adunării Naționale congoleze, cu care 
a avut o discuție prietenească. Au fost de față Kan 
Sen, vicepreședfnte ai Comftetului Permanent al A- 
dunării reprezentanților populari din întreaga Chină, 
precum și alte persoane oficiale.

■ NEW YORK. în cartierul Cicero, din Chicago, au 
avut loc duminică incidente violente între apro

ximativ 200 de negri, care au luat parte la un marș 
de protest împotriva discriminării rasiale în domeniul 
locuințelor, și contramanifestanți rasiști.

■ PARIS. între 20 și 27 septembrie, la Alger va II 
convocată cea de-a treia conferință regională 

U.N.E.S.C.O. în problemele organizării cercetărilor 
științifice în țările Africii de nord și Orientului Mij
lociu.

■ : BELGRAD. Regele Norvegiei, Olav al V-lea, înso
țit de persoane oficiale norvegiene, a sosit la 

Belgrad într-o vizită de cinci zile în Iugoslavia, la 
Invitația președintelui Iosip Broz Tito,

■ TOKIO. Aproximativ 5 000 de persoane din por
tul Yokosuka au manifestat luni pe străzile ora

șului, în semn de protest împotriva ancorării în rada

portului a submarinului atomic american „Dragonul 
mării".

MOSCOVA. In capitala U.R.S.S. a sosit o dele- 
™ gație guvernamentală economică vietnameză, con
dusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam.

MB PARIS. Secretarul general al Partidului socialist 
■“ S.F.I.O., Guy Mollet, a anunțat că în cursul lunii 
octombrie Partidul socialist S.F.I.O. va ține un con
gres național în cadrul căruia vor fi definitivate ra
porturile Partidului socialist cu celelalte organizații 
politice de stingă.

M PEKIN. Premierul R. P. Chineze, Clu En-lai, a 
primit delegația Asociației de prietenie vletna- 

mezo-chineză, condusă de Ton Quang Phlef, vicepre
ședinte al asociației, secretar general al Comitetului 
permanent al Adunării naționale a R. D. Vietnam, 
care se allă într-o vizită în R. P. Chineză.

H NAIROBI. „Zambia va părăsi fără nici un fel de 
îndoială Commonwealthul dacă punctul său de 

vedere privind situația din Rhodesia nu va fi luat 
In considerare", a declarat duminică la Nairobi, 
înainte de a pleca spre Londra ministrul de finanțe 
zambian, Arthur Wina, pentru a participa Ia ședința 
anuală a acestui organism care se deschide astăzi la 
Londra.

Egg DAR-ES-SALAAM. Liderul opoziției din Kenya,
Oginga Odinga, care se află într-o vizită parti

culară în Tanzania, a declarat în fața studenților de 
la Universitatea din Dar-Es-Salaam că a părăsit Parti
dul de gnvernămînt pentru că „prea mulți consilieri

străini continuă să se amestece în treburile Kenyei, 
ca și ale altor țări din Africa".

VARȘOVIA. Răspunzînd invitației lui Adam 
Rapacki, ministiul afacerilor externe al R. P. 

Polone, la 5 septembrie, Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, a sosit la Varșovia înlr-o 
vizită oficială.

țgȘS KHARTUM. Adunarea constituantă sudanez.ă a 
votat o lege prin care se prevede instituirea 

boicotului economic complet față de Rhodesia de sud.

jSEJ CAIRO. Curtea supremă a R.A.U. judecă un grup 
de 96 persoane acuzate de a ii organizat acțiuni 

antistatale. In curînd urmează să se dea verdictul în 
acest proces.

MR BOGOTA. Șapte persoane și-au pierdut viața, și 
peste douăzeci au fost rănite, ca urmare a uuui 

cutremur de pămînt înregistrat duminică în 
Columbiei, avînd epicentrul situat la 80 de 
tri est de oraș.

capitala 
kilome-

t persoa- 
™~ nelor învinuite de răpirea și dispariția fostului 
lider al opoziției marocane, Beh Barka.

ESS PARIS. Luni a început procesul intentat 
riplor învinuite rin rănirea si riisnaritia

» OTTAWA. Numeroși muncitori feroviari cana
dieni continuă să opună rezistență legii adoptate 

zilele trecute de parlament pentru a pune capăt gre
vei de la căile ferate. Aproape 17 000 de feroviari 
continuă greva in pofida legii și a cererii unor con
ducători sindicali de a relua lucrul. Multe organizații 
sindicale locale au adoptat rezoluții în care cer con
tinuarea acțiunii revendicative.
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