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„Dispecerul" automat al Combinatului chimic din Tg. Mureș Foto : s. Cristian

S-AU LUAT MĂSURI MENITE 
SĂ ASIGURE UN REVIRIMENT
ÎN PRODUCȚIA
MINIER

„LEȘUL URSULUI" 
în luna iulie — 
•primul bilanț!

COMPLEXUL»
fti ■ • .-*N'

ÎN ZIARUL DE AZk

® De ce fabricăm răcoritoare puține 

și banale? S Din programul emisi

unilor radiofonice ® Prin laboratoa

rele Ungariei populare

Intr-un articol publicat recent în 
„Scînteia", se critica situația de la 
Complexul minier Leșul Ursului. 
Zilele trecute, Biroul Comitetului re
gional Suceava al P.C.R. și colegiul

Serbare 
cimpenească...

ORADEA. — Pe poienița de 
la liziera pădurii din Porț, loc 
pitoresc situat la jumătatea dru
mului între Marghita și Șimleul- 
Silvaniei din regiunea Crișana, 
a avut loc duminică o mare 
serbare cimpenească, la care 
și-au dat concursul sute de ar
tiști amatori din raioanele Șim- 
leu și Marghita: peste 30 din
tre cele mai bune formații ar
tistice din cele două raioane, 
coruri,grupuri vocale și de dan
suri, tarafuri. Peste 1 000 de 
oameni ai muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
veniți de pe ogoarele din 
jur, mineri de la Derna și 
Voivozi, petroliști de la schela 
Suplacul de Barcău, s-au reîn- 
tîlnit aici cu frumosul port din 
Recea Mare și Giurtelecu, cu 
dansatorii din Albiș și Curtui- 
șeni, cu corul bărbătesc al co
lectiviștilor din Camăr, cu or
chestra de mandoline a Casei 
Pionierilor din Șimleu, cu fan
fara cooperatorilor din Tăuteu 
etc.

...și excursie 
la Poiana 
narciselor

BRAȘOV. — Dumbrava Vadu
lui — vestitul monument al na
turii de o rară frumusețe, situat 
la •poalele masivului Făgărașului, 
și-a întîmpinat duminică dimi
neața oaspeții cu parfumul nar
ciselor. Mulți dintre oaspeții 
narciselor au urcat serpen
tinele repezi, pentru a vedea 
de sus neasemuita frumusețe a 
acestei rezervații naturale. Privi
tă de aici, de pe Munții Făgă
rașului, pădurea de stejari — 
zonă care reprezintă o mare va
loare științifică pentru istoria 
vegetației, pare un mozaic uriaș, 
în broderia căreia se îmbină o 
multitudine de culori.

Pe estradele ridicate în mij
locul florilor au evoluat, ca la 
o adevărată paradă a ciutului și 
jocului, artiști amatori de la că
minele culturale din satele și 
comunele învecinate și de la 
casele de cultură din regiunea 
Brașov.

Ministerului Minelor au organizat la 
Suceava o ședință comună, în care 
au analizat activitatea desfășurată 
de întreprinderea minieră Sucea
va, de la înființare și pînă în pre
zent, precum și măsurile ce trebuie 
aplicate pentru ca aceasta să-și înde
plinească neîntîrziat sarcinile de plan. 
La ședință au participat tovarășii Bu
jor Almășan, ministrul minelor, Va- 
sile Potop, prim-secretar al Comite
tului regional Suceava al P.C.R., loan 
Mineu, prim-Iocțiitor al ministrului 
minelor, membrii Biroului Comitetu
lui regional Suceava al P.C.R., di
rectori și șefi de serviciu din Mi
nisterul Minelor, colectivul de con
ducere al întreprinderii miniere Su
ceava,- reprezentanți ai organizațiilor 
de partid și de masă, ai întreprin
derilor de construcții și proiectări 
care au contribuit la realizarea aces
tui obiectiv.

în discuții s-a relevat faptul 
că deși au trecut aproape doi ani 
de la punerea în funcțiune a acestei 
unități miniere nu au fost încă create 
condiții optime de lucru și, ca ur
mare, nici unul din principalii indi
catori de plan nu au fost îndepliniți. 
Anul trecut, minerii de la Leșul Ur
sului au rămas datori economiei, la 
minereu extras cu 78 000 de tone, iar 
la cupru-metal cu 106 tone. Pe pri
mele 4 luni din acest an, planul pro
ducției globale și marfă a fost rea
lizat numai în proporție de 95 la 
sută, iar la minereu cuprifer prelu
crat de 78,6 la sută.

— Darea în funcțiune a Comple
xului minier Leșul Ursului, a spus tov. 
Valeriu Ungurcanu, inginer șef al în
treprinderii miniere Suceava, a fost 
făcută fără să se țină seama că, pe 
verticală cît și pe orizontală, unele 
lucrări nu erau încă terminate și nici 
acum nu sînt gata, că altele au fost 
executate necorespunzător. Urmări ne
favorabile a avut și stilul de muncă

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Autoritatea 
argumen
tului

Era în apropierea unul 
bloc în construcție. Un 
om cam între două vîr- 
ste, în costum de oraș, 
făcea apel strident la re
sursele sale vocale, adre- 
sîndu-se unui grup de 
muncitori, îmbrăcați în 
haine pătate de var și 
mortar — constructorii 
acelui bloc. Am încercat 
să urmăresc conținutul 
spuselor sale, logica lor. 
Am înțeles că cerea 
schimbarea ordinii unor o- 
perații, că maistrul și cîți- 
va muncitori aduseseră 
argumente care dovedeau 
că s-ar irosi mai multă 
forță de muncă dacă s-ar 
face așa ceva, iar rit
mul lucrării ar încetini, 
că ar trebui să fie luate 
măsuri de aprovizionare 
de urgență și nu există 
certitudinea unei maxime 
operativități în această 
privință. Probabil, sur
prins de argumente sau 
mai de grabă de faptul 
că o părere exprimată de 
el nu fusese imediat și 
ad-literam împărtășită, 
poate considerînd că însăși 
autoritatea lui este în 
joc dacă la o propunere 
emisă sînt obiecții, se în
furiase, amintindu-și de 
funcția pe care o avea. 
Din întinsa pledoarie, am 
izbutit să înțeleg destul 
de limpede mobilul irită
rii, argumentele muncito
rilor expuse clar chiar de 
cel ce li se împotrivea, 
propunerea pe care o fă
cea el, fără însă a reține 
măcar un argument, o ex
plicație care să i-o sus
țină. Revenea doar ca un 
leit-motiv în frazarea cu
vintelor, o expresie care 
merită să fie discutată, 
fiindcă ascunde, mi se 
pare, o mentalitate cu to
tul anacronică : „Eu am 
zis așa, așa să se facă. 
Fără comentarii". Cei de 
față, puțin abătuți (era 
evident) îl urmăreau cu 
oarecare neîncredere. A- 
poi, maistrul a îndrăznit 
să încerce să-1 întrerupă. 
„Stai, că n-am terminat !“, 
i-a replicat șeful. Și, după 
ce și-a mai subliniat o 
dată cu arătătorul ace
leași vorbe, l-a întrebat 
imperativ pe maistru : 
„Ei, mai ai ceva de 
spus

Maistrul, poate pentru 
că cunoștea bine felul de 
a fi al șefului său, poate 
dintr-o anumită lipsă de 
fermitate sau pentru că 
voia să rețină și ast
fel atenția alor săi — 
mulți tineri — asu
pra necesității de a fi 
disciplinat, de a asculta 
indicațiile superiorului ie
rarhic, a dat asigurări că 
se vor respecta cele spuse. 
Peste cîteva minute hotăra 
împreună cu tovarășii de 
muncă (respectiv la pro
punerile lor) măsurile ce 
trebuiau luate pentru ca, 
în condițiile noii ordini a 
operațiilor, să se asigure 
o ritmicitate maximă. U- 
nora, care nu prea se a- 
rătau încîntați de efortu
rile în plus pe care tre
buiau să le facă, le adre
sa, în treacăt, fără osten
tație și fără nuanțări iro
nice : „O avea și șeful 
motivele Ini*'.

Omul, probabil, credea 
totuși în existenta vreu
nor argumente pe care 
nu le bănuia și căuta sin
gur explicații fără a le 
afla, deocamdată. Și poa
te că explicații erau. Da
torită însă iritării celui 
chemat să le dea, izvo- 
rîtă poate din mentalita
tea, că celor ce-ți sînt în 
subordine nu este nece
sar să le explici motivele 
unei măsuri, să le argu
mentezi, ci doar să Ie 
transmiți hotărîrea ta la 
a cărei îndeplinire ei tre
buie să treacă fără ezi
tare, explicațiile necesare 
nu fuseseră făcute cunos
cute.

Desigur, întîmplarea re
latată nu poate fi întîl- 
nită la tot pasul. Dar sînt 
încă depistabile conse
cințele unei optici ase
mănătoare potrivit că
reia. dacă te afli în frun
tea unul colectiv nu este 
absolut obligatoriu (ba u- 
neori chiar nu e bine, 
fiindcă, chipurile, ți-ar a- 
nula din autoritate) să a- 
duci argumente menite să 
susțină o hotărîre luată.

Nicolae DRAGOȘ
(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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în acțiunea 
de ocrotire a sănătății

Ca ramură prin excelență profilactică din complexul 
științelor medicale, igiena se ocupă cu studiul influen
ței asupra organismului a factorilor mediului fizic și 
social, integrate în condițiile de viață și de muncă, în 
scopul de a apăra și promova sănătatea individului și 
a colectivității. Hygîeia în limba greacă înseamnă să
nătate — sub forma regulilor de igienă individua
lă, de dietetică și cultură fizică.

In țara noastră, cercetările de igienă au căpătat o 
largă dezvoltare, în cadrul ansamblului de măsuri ale 
partidului și statului îndreptate spre ocrotirea sănătății 
poporului.

In articolul de față împărtășim cititorilor cîteva din
tre principalele rezultate și preocupări ale specialiș
tilor din acest sector al vieții noastre științifice.

Convorbire cu prof. dr. docent 
Gh. CADARIU, 

directorul Institutului de igienă — București

— Care sînt princi
palele direcții de ori
entare ale cercetă
rilor de igienă de la 
noi din țară ?

— In primul rînd, doresc 
să arăt că recent institutul 
nostru a împlinit 40 de ani 
de la înființare. In trecut, 
cercetătorii igieniști din 
țara noastră se preocupau 
mai ales de probleme epi- 
demiologice, pentru zăgă
zuirea unor boli infecțioase 
și a unor boli cu extindere 
în masă ca malaria, tuber

culoza, pelagra, gușa ende
mică etc. Pe măsură ce a- 
ceste maladii au fost stăpî- 
nite ca fenomene de masă, 
iar bolile epidemice au fost 
considerabil reduse, unele 
din ele fiind eradicate, te
matica, cîmpul de acțiune 
și metodele de cercetare ale 
igienei s-au îmbogățit sim
țitor, în raport cu noile 
probleme pe care le ridică 
industrializarea masivă, 
mecanizarea și automati
zarea industriei, chimizarea 
agriculturii, dezvoltarea 
centrelor populate și creș
terea aglomerației urbane,

ridicarea nivelului de trai 
și, în același timp, al exi
genței oamenilor. Aceste 
fenomene au marcat o nouă 
etapă de orientare a igienei 
spre investigarea interrela- 
ției dintre condițiile de 
viață și de muncă și starea 
de sănătate a populației — 
în condiții în care aceasta 
s-a îmbunătățit apreciabil, 
iar media de viață a ajuns 
la peste 68 de ani.

Aceasta face ca sfera de 
investigare a igienei în ve
derea cunoașterii acțiunii 
nocive a factorilor de me
diu să nu se mai poată limi
ta la metodele de analiză a 
morbidității, ci să se o- 
rienteze în principal spre 
depistarea precoce a boli
lor și prevenirea din timp a 
acțiunii diferiților factori ce 
dăunează sănătății omului. 
Metodologia actuală a igie
nei șp bazează în acest scop 
pe investigațiile de chimie, 
fizică, microbiologic, toxico
logie, statistică etc., necesa

re cunoașterii factorilor de 
mediu, cît și pe utilizarea 
largă a metodelor clinice și 
a diverselor teste fiziologi
ce, biochimice, enzimatice, 
care permit punerea în evi
dență a primelor manifes
tări patologice, în vederea 
luării măsurilor profilactice 
adecvate.

In contextul activității al
tor institute profilate pe 
efectuarea de astfel de 
cercetări, institutul nostru 
constituie principala unitate 
specializată, dispunînd de 
27 de laboratoare moderne 
și un valoros corp de cer
cetători de diverse specia
lități.

Teoria și practica igienei 
și sănătății pe plan mondial, 
precum și propria expe
riență arată că rezultatele 
majore, într-adevăr radi
cale, se pot obține numai 
printr-o abordare complexă 
a problemelor igienei și să
nătății publice. Prin conju
garea efortului nostru cu

cel al diferitelor institute 
departamentale și ale Aca
demiei, cu Institutul de 
cercetări științifice pen
tru protecția muncii, cu 
catedrele din învățămîntul 
superior, cu organele din 
rețeaua Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale, 
precum și cu alte organe 
din domeniul economic, so
cial, cultural și administra
tiv se efectuează cercetări 
complexe medico-sociale 
care prin aplicare în practi
că aduc contribuții impor
tante la promovarea stării 
de sănătate a populației. 
Este de altfel motivul pen
tru care ne-am orientat 
spre abordarea concentrică 
a temelor, spre efectuarea 
de cercetări în echipe com
plexe. Printre temele im
portante, cuprinse în ac
tualul plan de activitate al 
institutului, se înscriu pro
bleme ale igienei muncii, 
legate de profilaxia și com
baterea silicozei, cercetarea 
efectelor zgomotului și vi
brațiilor industriale asupra 
sănătății, problemele ridica
te de mecanizarea și auto
matizarea industriei (chimi
ce, miniere, metalurgice 
etc.), de dezvoltarea și chi
mizarea agriculturii, de 
sistematizarea centrelor 
populate (poluarea atmos
ferei, aprovizionarea cu apă 
potabilă, neutralizarea re
ziduurilor industriale). Se 
desfășoară cercetări privind 
elaborarea unor măsuri de 
profilaxie și combatere a 
bolilor transmisibile, pre
cum și stabilirea unui re
gim de alimentare raționa
lă a populației — pentru

(Continuare în pag. a Il-a)

Cargouri în construcție la Șantierul naval
Galați

Foto : Agerpre»

Se extinde 
termocentrala 
Oradea

ORADEA (cores
pondentul „Scîn- 
teii“). — în zona de 
vest a Oradei s-a 
înălțat în ultimii 
ani un important o- 
biectiv energetic — 
centrala electrică 
de termoficare.

Pentru satisface
rea cerințelor tot 
mai mari de ener
gie electrică și a- 
bur, în prezent se 
execută lucrări de 
extindere a centra
lei. Este în curs de 
montare grupul nr. 
3 de 50 MW, echi
pat cu un cazan de 
370 tone de abur 
pe oră, care va 
dubla capacitatea 
actuală de produc
ție. Lucrările sînt 
în avans, ceea ce 
va permite punerea

în funcțiune a gru
pului nr. 3 pînă la 
sfîrșitul acestui an. 
Tot în cursul aces
tui an, se va face 
racordarea Ia în
călzirea termică și 
a cartierului cu 
500 de apartamente 
din piața București 
și a spitalului nr. 1.

Pentru acoperirea 
vîrfurilor de con
sum în perspectivă 
s-a prevăzut insta
larea a două caza
ne de apă fierbin
te de 100 gigacaio- 
rii fiecare, precum 
și darea în exploa
tare pînă în 1970 a 
celui de-al patru
lea grup turboge
nerator de 50 MW 
ou un cazan de 400 
tone abur pe oră.

Votul din parlamentul englez ți depunerea 
oficială la Bruxelles a cererii de aderare n-au în
lăturat opoziția ți obstacolele care stau în calea 
intrării Angliei în Comunitatea Economică Euro
peană (C.E.E. ■=* Piața comună). Sondajul de 
opinie publică al institutului Gallup, publicat joi 
în „Daily Telegraph’, releva că numai 36 la sută 
din cei interogați au aprobat candidatura, iar 41 
la sută au dezaprobat-o. (Cu două săptămîni în 
urmă, procentele respective erau 49 și 37). In ce 
privește reacția externă, continuă să fie viu co
mentate declarațiile pline de rezerve și condiții, 
făcute în această problemă de președintele Fran
ței, la conferința sa de presă de marți. „Nimeni 
nu se aștepta la o sfrîngere de mină, dar răspun
sul a fost un pumn înghețat" (Ziarul londonez 
„Sun"), „Franța răspunde printr-un DA, DAR, 
care nu poate fi încurajator pentru Anglia’ („La 
Libre Belgique"). „Un „nu" intr-un buchet cu 
flori". („II Messagero").

In atmosfera de decepție creată de reacția 
dură a Parisului, la Londra se fac nu numai cal
cule cu privire la durata negocierilor („cel puțin 
doi ani de tocmeli înverșunate" — apreciază 
fruntașul laburist Shinwell), dar, potrivit unor 
păreri, se ia în considerare posibilitatea unor 
relații mai strînse cu Statele Unite și Canada, pe 
de o parte, cu țările din A.E.L.S. (Asociația Euro
peană a Liberului Schimb), pe de altă parte. Ase
menea proiecte — transmit corespondenții — 
sînt învăluite deocamdată în cea mai adîncă 
tăcere.

Nu este însă un secret că unul din aceste pro
iecte este așa numitul „plan Javits". Cîteva an
tecedente sînt de natură să dea o idee despre 
originea, esența și țelurile acestei „inițiative" 
americane.

în ianuarie 1963, senatorul republican de New 
York, Jacob K. Javits, sugera ca S.U.A. să intre 
într-un „full partnership" (asociație deplină) cu 
Marea Britanie, dacă aceasta va fi exclusă din 
Piața comună (ceea ce s-a și înfîmplat cîteva zile 
mai tîrziu în urma veto-ului opus de Franța). 
Ulterior, dezvoltîndu-și ideea, el a preconizat cre
area unei „zone atlantice a liberului schimb”, 
compusă din S.U.A., Anglia, Canada, precum și 
Australia, Noua Zeelandă și Japonia, în calitate 
de membri asociafi. Potrivit proiectului, barierele 
vamale urmau să fie lichidate treptat, într-o pe
rioadă de 20 de ani, și să se creeze o uniune va
lutară, bazată pe strînsa împletire dintre dolar 
și lira sterlină. In noiembrie 1965, Javits și-a pre
zentat proiectul la Londra în fața exponenților 
unor cercuri politice și de afaceri, iar în ianuarie 
1967 l-a expus în Senatul american. Lansarea în 
public s-a făcut printr-o scrisoare apărută în 
influentul ziar britanic „Times’ la 21 februarie 
1967, sub semnătura lui Javits și a unui număr de 
senatori, deputați, guvernatori și rectori de uni
versități din S.U.A. In scrisoare — pe care „Ti
mes" a calificat-o ca „un document care și-ar 
putea găsi loc în istorie" — semnatarii chemau 
cele două guverne „să înceapă de îndată să 
examineze mijloacele, inclusiv comerț și reforme 
de natură fiscală, pentru a păstra și consolida 
relațiile istorice dintre cele două națiuni, oricare 
ar fi rezultatul negocierilor din C.E.E.".

Consacrînd scrisorii un editorial, ziarul „Times" 
releva în același număr, nu fără ironie, că nu 
trebuie să se vadă în ea, „un sentimental punct 
de vedere anglofil’ și nici „o expresie de simpa- 
tLe.„pen!ru vechea t^ă care se află în noi dificul
tăți’, ci „o declarație de interese speciale”. De 
altfel referirea din scrisoare la „relațiile speciale" 
tradiționale anglo-americane nu lăsa nici un dubiu 
asupra caracterului acestor interese speciale. în 
ce sens relațiile dintre S.U.A. și Anglia sînt „spe-

lon FÎNTINARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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SCRISOARE DIN TIMIȘOARA

dTce
FABRICĂM 
RĂCORITOARE

S-a deschis Muzeul 
memorial „Al. Sahia"

Ieri a avut loc în comuna Mî- 
năstirea, raionul Oltenița, des
chiderea Muzeului memorial 
„Alexandru Sahia". In această 
localitate s-a născut, a copilărit, 
a absolvit școala primară și a 
petrecut o parte din vacantă din 
perioada de studii scriitorul A- 
lexandru Sahia. Muzeul cuprinde 
manuscrise, fotografii. Sînt ex
puse lucrări cu aprecieri ale 
scriitorilor contemporani privind 
activitatea sa literară. De ase
menea sînt expuse panouri care 
oglindesc activitatea și viața 
scriitorului. In camera de lucru

se păstrează obiecte pe.care Ale
xandru Sahia le-a folosit îh tim
pul vieții.

Alexandru Sahia a militat cu 
devotament pentru idealurile 
clasei muncitoare, acestei cauze 
i-a dăruit cei mai frumoși ani ai 
vieții. El a zugrăvit în operele 
sale chipuri de muncttori înain
tați, hotărîți în lupta lor pentru 
o viață mai bună, împotriva ex
ploatării. Muzeul memorial va 
păstra vie în amintirea noilor 
generații viața și activitatea 
scriitorului Alexandru Sahia.

PUJINE cinema

Șl BANALE?
De-a lungul întregului an, dar mai 

ales vara, devine actuală întrebarea : 
ce fel de răcoritoare oferim publicu
lui consumator, care e sortimentul și 
calitatea acestora ? Sincer vorbind,
nouă, celor din industria locală, ne 
vine destul de greu să răspundem la 
această întrebare. De ce ? Pentru 
că fabricile de băuturi răcoritoare 
s-aii plafonat în sortimentale și 
produc doar băuturi din portocale 
și lămîi care, în fond, sînt aproape 
una și aceeași băutură pe bază de 
macerate. S-ar putea crede că această 
stare de fapt este semnalată doar în 
regiunea Banat. Din păcate, nu esta 
așa. Deși avem numeroase unități 
moderne de producție, aceleași bău
turi pot fi găsite pe întreg cuprinsul 
țării, de la Constanța pînă la Baia 
Mare.

Această situație nefirească are con
secințe economice extrem de nefavo
rabile : noile fabrici lucrează într-un 
singur schimb și cred că nici una 
din ele nu și-a atins parametrii pro
iectați, în timp ce consumatorii sînt 
lipsiți de băuturi răcoritoare cu ade
vărat plăcute. Voi da exemplul fa
bricii de băuturi răcoritoare din Timi
șoara, din cadrul combinatului pe ca- 
re-1 conduc. Fabrica s-a construit în 
anul 1962 și este dotată cu utilaje 
moderne. De la bun început s-a trecut 
la fabricarea unui produs nou — 
Citro — pe care consumatorii l-au 
primit cu mult interes. în primul an 
de producție, fabrica a realizat o can
titate de aproape 8 milioane de sticle. 
Anul trecut însă, din lipsă de comenzi, 
a realizat doar 4 400 000 sticle. Să fi 
scăzut consumul sau alte cauze au 
determinat împuținarea comenzilor ? 
întrebarea are, după mine, mai multe 
răspunsuri. în primul rînd, unitățile 
care produc băuturi răcoritoare desfac 
produsele prin organizațiile comerciale 
— Trustul alimentației publice, între
prinderea de cofetării și răcoritoare,- 
O.C.L. Alimentara etc. Pare de ne
crezut, dar acestora nu le convine să 
vîndă produse îmbuteliate 1 Fără o 
justificare convingătoare, vînzătorii le 
refuză categoric, preferind să distribuie 
la pahar sirop (conform zicalei „unde 
nu curge, pică"), același lichid banal 
de care lumea a început demult să se 
sature. Deși motivul real e cunoscut, 
nimeni nu ia măsuri corespunzătoare. 
Din această cauză, fabrica produce cît 
i se comandă, mult sub posibilități, 
și atunci nu mai există nici interesul 
pentru diversificarea produselor.

O altă cauză — și cea mai impor
tantă — este faptul că întreprinderile 
comerciale au și ele sarcini de pro
ducție proprii în ce privește răcori
toarele. Că este așa nu ar fi rău, 
dar aceste unități fabrică aceeași ci
tronadă și oranjadă bine cunoscute, 
pe care au interesul să le plaseze. 
Si aici intervine contradicția între 
fabricile de băuturi și organizațiile 
comerciale, într-un fel și contradicția 
dintre interesele reale ale publicului 
și cele ale vînzătorilor din cofetării, 
restaurante și centre de răcoritoare.

Ce trebuie, totuși» să facem în 
această situație ? Personal consider că 
una din măsurile care ar putea duce 

l la deservirea civilizată cu băuturi 
răcoritoare ar fi trecerea rețelei de 
desfacere în sarcina directă a între
prinderilor producătoare — cel pu
țin în orașele din regiuni. Eliminarea 
verigii intermediare dintre cetățeanul 
consumator și fabrică va duce la spo
rirea producției, la stimularea efortu
rilor pentru diversificarea sortimente
lor, cît și la îndepărtarea unor per
soane care realizează venituri ilicite 
pe spatele cetățenilor.

în același scop — al satisfacerii 
preferințelor consumatorilor — ar fi 
bine ca în cofetării sau în unele punc
te din orașe să se monteze, în se
zonul fructelor, roboți care să pro
ducă pe loc sucuri din orice fel de 
fructe proaspete: vișine, zmeură, a- 
fine, mere, fragi, piersici etc. Am vă
zut în diferite țări asemenea aparate 
cu ajutorul lor preparîndu-se în cî
teva secunde băuturi excelente. Intro
ducerea lor ar duce la diversificarea 
băuturilor răcoritoare, la valorificarea 
fructelor în produse cu un consum 
ridicat de vitamine, la îmbunătățirea 
deservirii populației.

Ce facem însă —
răcoritoare fabricate de industrie ? 
După părerea mea-, aici sînt o 
seamă de piedici care trebuie în
lăturate. Este vorba. în primul rînd, 
de existenta unoi STAS-uri rigide și 
înguste, care trebuie neapărat îmbu
nătățite. în sensul ca acestea să se 
rezume doat la conținutul în zahăr, 
în bioxid de carbon și. eventual, în 
materie uscată, lăsîndu-se la latitudi
nea fabricii alegerea fructelor și a 
gustului băuturii respective, în așa fel 
ca să nu semene toate între ele. De 
asemenea, pentru diversificarea băutu
rilor din fructe se impune cu insis
tentă găsirea și utilizarea unui con- 
servant pentru mărirea durabilității. 
Consider că principala cauză pentru

care nu se valorifică sucurile naturale 
din fructe de pădure și cele de gră
dină este aceea că institutele de cer
cetări din industria alimentară nu au 
găsit încă un asemenea conservant, 
care să mențină gustul și să asigure 
o durabilitate de cel puțin 30 pînă 
la 50 de zile, fără fermentare, deși 
s-a insistat în acest sens, iar în alte 
țări există de mulți ani o bogată ex
periență. Colectivul combinatului nos
tru, bunăoară, a experimentat diverse 
sortimente de băuturi din fructe. A- 
vînd însă o durabilitate mică, de 
4—5 zile, produsele n-au fost solicitate 
nici de comerț, nici de populație. Am 
experimentat un preparat străin, cu 
ajutorul căruia se asigură băuturilor 
o durabilitate de peste trei luni ; men
ționez că acest conservant este de mai 
mulți ani folosit în industria de răco
ritoare a peste zece țări. Cu toate a- 
cestea, Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, căruia i-am solicitat 
punctul de vedere privind folosirea 
lui în țara noastră, a dat, fără nici o 
explicație, un aviz negativ. Poate ca 
problema ar merita să fie revăzută.

După părerea noastră, eliminîndu- 
se unele elemente de formalism din 
sbctorul producției, asigurîndurse con- 
servanți corespunzători pentru sucu
rile de fructe, organizîndu-se mai bine 
desfacerea, se va putea trece la o 
gamă mai largă de băuturi răcoritoa
re și la o deservire mai civilizată a 
consumatorilor. în acest sens ar tre
bui să acționeze, mînă-n mînă, Mi
nisterul Comerțului Interior, Ministe
rul Industriei Alimentare, industria 
locală.

Aurel PURCELD 
directorul Combinatului 
de industrie locală 
Timișoara

• SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 1961, orele 19), PA
TRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
O FRENCH CANCAN : REPUBLICA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30,
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 20,45, (la 
ambele completarea Oaspeți de iar
nă), STADIONUL DINAMO — 20.
• ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : LUCEAFĂRUL — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 (la ambele completarea Mama lui 
Adrian), EXCELSIOR — 10 ; 12,30 ; 
15 ; 17,30 ; 20, FEROVIAR — 8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15 (la 
ambele completarea „1877"), GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA TO
MIS
O DENUNȚĂTORUL : CAPITOL
(completare Tensiune înaltă la Be
chet) — 9 ; 11,15 > 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 20, GRĂDINA DOI
NA — 20, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,15, STADIONUL REPUBLICII
— 20.
O MONTPARNASSE 19 : CENTRAL
— 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45.
O DOAMNA DE PE ȘINE — cine
mascop : VICTORIA (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
® OMUL INVIZIBIL : CINEMATE
CA - 10 ; 12 ; 14.
© A DISPĂRUT UN FRAGONARD : 
UNION (completare în tainițele 
muzeului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, GRI- 
VIȚA (completare Oaspeți de iarnă)
— 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e> PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA - 9 ; 10.
© COPIII LUI DON QUIJOTE : 
DOINA (completare Povestea leului)
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a RIO CONCHOS — cinemascop : 
LUMINA (completare Pe drumul 
Thaliei) — 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
O ATENȚIUNE, ATENȚIUNE, SE 
APROPIE ' — „1877" — MUZEUL
ZAMBACCIAN — 1 MAI 1967 : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE : DACIA — 8,45 —
15.15 în continuare ; 18,15 : 20.45,
MUNCA — 14,30 ; 16.30.
© COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop : AURORA — 8(45 ; 11,30 ;
14.30 : 17,30 : 20,30, la grădină — 20. 
9 SUCCES, CHARLIE ! - cinema
scop : TOMIS (completare în taini
țele muzeului) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16:

20.

PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ

Montparnasse 19“

cu băuturile

PROGRAMUL18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 9,15 ;
11.30 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
GIULEȘTI (completare 1 Mai 1967) -
15.30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 15
17 ; GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
— 20.
o ROBII: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare în tainițele mu
zeului) — 10 ; 16 ; 18 ; 20, COTRO- 
CENI (completare Tinerețe. A 45-a 
aniversare a U.T.C.) — 14 ; 16,15 : 
20,45.
O JANDARMUL DIN SAINT-T 
PEZ — cinemascop : FLAC2 
(completare Oaspeți de iarnă) —
16.30.
G BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : 
FLACĂRA — 18,30 ; 20,30.
o RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : LI
RA (completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria în Republica Socialistă.“ 
România) — 15,15 ; la grădină — S
20.30. RAHOVA (completare Orizont ra
științific nr. 3/1967) — 15,30 ; 18 ; S
20.30. „ 
e ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA : g 
LIRA (completare Vizita delegației B 
de partid și guvernamentale a R. P.
Bulgaria în Republica Socialistă | 
România) — 17,30 ; 20. 0
® CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine- g 
mascop : UNIREA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — | 
11 ; 15,30, la grădină — 20.
® REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT : 0 
UNIREA (completare Tinerețe. A « 
45-a aniversare a U.T.C.) — 18. MIO- H 
RIȚA (completare Tensiune înaltă la 0 
Bechet) — 9.15 : 11.30; 13,45; 16 ; a
18,15 ; 20,30. «
e LENIN ÎN POLONIA — cinema- | 
scop : MUNCA (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamen- ra 
tale a R. P. Bulgaria în Republica 0 
Socialistă România) — 18,30 ; 20,30. »
® DUMINICĂ LA NEW YORK : R 
BUZEȘTI — 10 ; la grădină — 20,30. H
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU- | 
MINTE : BUZEȘTI (completare Isto- 
ria unui manuscris) — 16 ; 18,15.
® BUCĂTĂREASA : COTROCENI □
(completare Tinerețe. A 45-a aniver- 0 
sare a U.T.C.) — 18,30. 0
9 DIMINEAȚA, DEVREME — cine- B 
mascop : PROGRESUL (completare 9 
De ziua mamei) — 19 ; 21. B
O JANDARMUL LA NEW YORK : g 
BUCEGI (completare Tensiune înal- 3 
tă la Bechet) — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 0
18,15 ; 20,45 ; la grădină — 20. E
® LEAC CONTRA DRAGOSTEI : g 
VITAN (completare Duska) — 15.30 : g 
18. 0 
O ANGELICA, MARCHIZA „1NGE- 4 
RILOR" și MINUNATA ANGELICA g
— cinemascop : ARTA — 9 ; 12,30 ; ~
16 ; 19,30 ; la grădină — 20,15 : FLA- H 
MURA — 9.30 : 14,45 ; 19. g
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — ci- 
nemascop : MOȘTLOR (completare B 
Fabrica de împachetat fum) — f?
15.30 ; 18 ; 20.30. GRĂDINA EXPO- H
ZIȚIA — 20. g
® MONDO CANE — ambele serii : H 
POPULAR — 16 ; 19.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI : - 
VOLGA (completare Istoria unui w 
manuscris) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 21. DRUMUL SĂRII — 15,30 :
18 ; 20,30. B
• ÎN NORD, SPRE ALASKA — ci- | 
nemascoo : COLENTINA — 15 : 17.30. « 
® UN FILM CU O FATĂ FERME- ra 
CATOARE : GRĂDINA COLENTI- | 
NA
<9 PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : GRĂDINA MOȘILOR — 20.
• NUME STRAIN : FERENTARI 
(completare Perspectiva în
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DRAGĂ BRIGITTE — 
scop: PACEA (completare 
noi) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
O BUMERANGUL : COSMOS (com
pletare Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.) — 15,30 : 18 ; 20,30.

EMISIUNILOR
22-28

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : Alimenta
ția și urticaria (9,25). Pa
rada soliștilor și a or
chestrelor de muzică u- 

șoară (11,18). Succese ale muzicii ușoare (13,13). Afiș ra
diofonic. Emisiunile culturale ale săptămînii (15,03). Ori
zont științific. Eficiență și finalizare — scopul principal 
al cercetării (18,05). Incursiune în cotidian. Ritmuri, sca
dențe, realizări. Pe șantierul Fabricii de ulei Slobozia 
(18,40). Teatru radiofonic. Ciclul „Biografii romanțate". 
Premiera „Aripile lui Vuia". Evocare radiofonică de Dan 
Tărchilă (20,45). „Sonet pentru dragostea noastră" — mu
zică ușoară (22,15). Moment poetic. Ipostaze bacoviene
(22.45) . PROGRAMUL II : „Țară bogată-n frumuseți" —
program de cîntece (8,20). Dicționar literar pentru șco
lari ; „Locul lui Mihail Sadoveanu în evoluția prozei ro
mânești". Prezentare de prof. Constantin Marinescu (emi
siune în sprijinul candidaților la examenul de bacalau
reat) (9,30). Simfonia nr. 92 în Soi major „Oxford" de 
Haydn (11,30). Din operetele lui Nicolae Kirculescu (15,00). 
Dansuri clasice în muzica instrumentală românească : Si
ciliana de Constantin C. Nottara ; Menuet lent de Dan 
Constantinescu ; Polka veselă de Hilda Jerea (15,15). Cro
nică literară de Ion Dodu Bălan : Ion Brad — „Descope
rirea familiei" (17,40). Opera săptămînii : „Tosca" de 
Puccini (Arta Florescu, Ionel Tudoran, Constantin Ga
bor, orchestra Teatrului de operă și balet ; dirijor, 
Egizzio Măssini) (18,40). „Cidcîrlia" dincolo de zări. Suc
cese folclorice peste hotare .......................................
(19.45) . Ciclul „Să cunoaștem

(19,30). Actualitatea teatrală 
creația enesciană" (23,22).

RADIOFONICE
MAI

artistului amator. Aspecte de la faza raională a celui 
de-al VIII-lea Concurs artistic pe țară (12,25). Muzee, 
expoziții: Retrospectiva Dumitru Ghiață (15,03). „La por
țile dorului" — emisiune de folclor (16,50). Fapte din 
istorie. Cultura din epoca feudală în Țările Române în 
secolul al XVI-lea. Prezintă prof. univ. Alexandru Elian 
(emisiune 
câlaureat) 
socialiste 
Melodiile
II: „Pe poteca de la stînă" — emisiune de folclor (7,00). 
Do-Re-Mi pentru copii : „Litere cu... cîntec". Scenetă 
muzicală de Alexandra Teodoriu (9,30). Lectură în pre
mieră (10,30). Miorița. Rapsodul popular Victor Pîrvulescu 
din satul Cernavîrf, raionul Turnu-Severin (15,30). Sfatul 
medicului : Jocurile în aer liber, mijloc de dezvoltare 
armonioasă a copilului (16,15). Suita simfonică în trei 
părți de Dinu Lipat.ti (16,30). Luminile rampei. Fragmente 
din spectacolele Operei de stat din Iași (17,10). în jurul 
globului (19,45). Transmisiune din studioul de concerte al 
Radiotcleviziunii a concertului de concerte din ciclul 
„Tribuna tinerilor soliști". Dirijor Emanuel Elenescu 
(20,00). în pauză : Buletin de știri. Amintirile caselor. La 
Mărțișor. Prezintă Victor Frunză.

în sprijinul candidaților la examenul de ba- 
(17,10). Radiosimpozion. Atributele conviețuirii 

(18,05). Moment poetic. Stanțe nocturne (22,45). 
nopții — muzică ușoară (0,05). PROGRAMUL

pictură)

cinema-
DespreVii!' ,

20.

ISăptămîna aceasta ua 
rula pe ecrane, în pre
mieră, „Montparnasse 
19“, coproducție fran- 
co-italiană. Filmul, 
realizat în regia lui 
Jacques Becker, evocă 
viața pictorului italian 
Amedeo Modigliani 
(1884—1920) venit la

Paris. în celebrul car
tier Montparnasse, să 
studieze pictura. Aici 
însă, duce o viață plină 
de privațiuni. Realiza
torii filmului dezvăluie 
destinul tragic al artis
tului, căruia abia poste
ritatea i-a recunoscut

marele talent. In rolul 
principal, Gerard Phi- 
lipe. In alte roluri: 
Anouk Aimăe, Lili Pal
mer, Lea Padovani, 
G&rard Sety, Lila Ke
drova, Denise Vernac, 
Judith Magre, Lino 
Ventura și alții.

o Teatrul de Comedie : UN HAMLET 
DE PROVINCIE — 20.
o Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : PAHARUL CU APĂ — 
19,30.
e Studioul Institutului de artă tea- | 
trală și cinematografică „I. L. Ca- g 
ragiale" (în sala din Bd. Schitu Mă- B 
gureanu nr. 1 a Teatrului „Lucia a 
Sturdza Bulandra") : ROMULUS CEL g 
MARE — 19,30. a

Cercetările de igienă
(Urmare din pag. I) cercetări

cu privire la utilaje de
fundamentarea științifică a măsurilor 
de modernizare a industriei alimen
tare. O atenție deosebită se acordă, 
de asemenea, abordării unor proble
me legate de dezvoltarea fizică ' și 
psihică a copiilor și tinerilor între 
1—18 ani.

— La ce nivel se situează cer
cetările noastre în comparație cu 
cele existente în momentul de 
față pe plan mondial ? Ce a 
reprezentat sub acest aspect re
centa sesiune științifică organi
zată în institutul dv ?

— Participarea institutului nostru 
în ultimii ani. la diferitele congrese 
și manifestări internaționale de spe
cialitate. numeroasele comunicări și 
lucrări publicate ău stîrnit interesul 
cercurilor de specialitate de peste ho
tare. La Congresul internațional de 
medicină a muncii (Madrid — 1966). 
Institutul nostru s-a prezentat cu 
aproape 40 de lucrări, apreciate în 
rîndul specialiștilor ca valoroase con
tribuții. Cercetările efectuate în co-

laborare cu Institutul de 
Forestiere . 
mare randament pentru această ra- 
mură industrială s-au soldat cu re
zultate valoroase omologate pe plan 
internațional. Deși în domeniul 
nostru nu întotdeauna există indica
tori pe baza cărora să se poată calcu
la cu exactitate eficienta economică a 
investigațiilor, se poate considera ca 
cert că ele conduc, o dată cu ridica
rea nivelului sanitar al populației, si 
la o sporire a potențialului economic, 
la creșterea puterii de muncă și a 
productivității muncii.

Recenta sesiune științifică a insti
tutului a avut o importantă semnifi
cație, atît ca moment de bilanț al re
zultatelor de pînă acum, cît și ca pri
lej de dezbatere a sarcinilor ce ne 
stau în față în cadrul actualului plan 
cincinal. Participant!) — oameni de 
știință ș! cadre din învățămîntul 
superior de la institutele de Igienă 
din Cluj, Iași. Timișoara, precum 
și cadre din inspectoratele sanitare 
de stat — au putut audia și dezba
te cu acest prilej peste 170 de lucrări 
de mare interes sanitar-social și eco
nomic. De pildă, enumerînd doar

PROGRAMUL I: Se
lecțiuni din operete 
(10,00). Cronică economi
că (11,03). Pe scenele clu
burilor : Gazeta de uzină

și stația de radioamplificare își îndeplinesc rolul de ani
matori ai vieții cultural-artistice a Uzinei ? (12,15). Să în
vățăm un cîntec: „Românașul" (cîntec popular), aranja
ment pentru trei voci egale de Gheorghe Danga (12,25). 
înșif-tc mărgărite (emisiune pentru ccipii) : „Privighe- 
toarea", basm de Hans Christian Andersen (17,10). Tri
buna radio. Metodele matematice și organizarea științi
fică a producției (18,05). Concert de melodii românești 
(19,00). Fonoteca de aur. Maria Filotti. Prezintă Petre 
Dineu (21,05). Melodii-magazin (21,20). PROGRAMUL II : 
Drag mi-e jocul românesc (7,45). Ochiul magic (emisiune 
de știință și tehnică pentru școlari) : Micro-abecedar nu
clear. Prezintă dr. în fizică Ion Mînzatu. Uzinele ener
getice ale vieții. Convorbire cu conf. univ. dr. docent Vic
tor Săhleanu (9,30). Antologie de literatură universală. 
Pagini din nuvelistica lui Stendhal (10,30). Soliști de mu
zică populară (12,06). Ani de ucenicie (15,30). Cîntăreți ai 
plaiurilor noastre (16,20). Actualitatea muzicală (16,30). 
Recital de poezie contemporană românească : „Cîntecul 
iubirii" (18,25). Suita a IlI-a de Ion Dumitrescu. Interpre
tează orchestra simfonică a Radioteieviziunii ; dirijor 
Iosif Conta (20,00). Noi înregistrări de muzică româ
nească : Uvertura la opera „Fata Răzeșului" de Eduard 
Caudella și „Concerto grosso" pentru orchestră de coarde 
de Constantin C. Nottara (Orchestra de studio a Radio
teieviziunii ; dirijori Carol Litvin și Ludovic Baci) (21,05).

â#>«>Aianpâ tul medicului : Prevenl-miercuri rea îmbolnăvirilor în
munca la furnale (9,25). 
Cu cîntecul și jocul prin 

regiunile patriei (10,16). Imagini ale patriei în muzica 
simfonică : Suita „Priveliști moldovenești" de Mihail Jora 
(10,30). Coordonate culturale. Sînt adecvate programele 
caselor de cultură ? (radioreportaj) (12,15). Uzina văzută 

Personalul tehnico-ingineresc și cerințele 
„Un nume drag" — muzică ușoară 

tineretului: „Profesiuni care vă așteaptă" 
pe tema alegerii profesiunii) (18,40). Aten- 
(21,05). Melodii-magazin (21.25). Elegie de 
— la violoncel _ Radu Aldulescu (22,50). 
II: Roza vînțurilor (emisiune pentru șco-

de aproape. P 
producției (18,05).
(18,25). Antena 
(radio-anchetă 
țiune părinți !
Gabriel Faurâ 
PROGRAMUL __ ________  _______  „____ _
lari). în cuprins : Ciclul „Omul și planeta sa" *(9,30). For
mații de muzică ușoară (10,15). Bibliotecă de literatură 
română. Costache Negruzzi : „Alexandru Lăpușneanu" 
(10,30). Fragmente din opera „Flautul fermecat" de Mo
zart (10.45). Pe-un picior de plai : „Balada lui Corbea" — 
prezentare de Vasile Dinu (11,35). Melodii populare exe
cutate la acordeon (16,20). Actualitatea cinematografică 
(18,25). Cîntece haiducești și jocuri populare (20,00). Tea- 

ai dramaturgiei româ- 
ielelor" (21,15).

tru radiofonic. Ciclul „Maeștri 
nești" : Camil Petrescu. „Jocul

PROGRAMUL I: Ra- 
diomagazinul ascultătoa
relor. Din cuprins : Un 
autograf radiofonic — 
Otilia Cazlmir. Noutăți 

imprimeuri ale Fondului 
dragoste (9,30). Parada so-

din atelierele de țesături și
Plastic. O discuție... despre 
liștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (11,15). Estrada

dintre acestea, probleme 
combaterea șî profilaxia 
în vederea eliminării a- 

maladii profesionale, in- 
zgomotului și vibrațiilor în 

formele

unele 
privind 
silicozei 
cestei 
fluența __
întreprinderile industriale, ______
de manifestare și metodele de înlă
turare a oboselii organismului în 
condițiile muncii mecanizate și auto
matizate. în domeniul igienei comu
nale s-au prezentat comunicări pri
vind impurificarea industrială a ae
rului și a bazinelor naturale de apă, 
precum și modificările determinate 
în acestea prin deversarea produse
lor industriale. Alte comunicări s-au 
referit la alimentația rațională, pre
cum și la acțiunea nocivă a diverși
lor coloranți șt aromatizanți ali
mentari, a diferitelor modificări su
ferite de alimente în urma prelucră
rilor industriale etc.

— Ce obiective de perspectivă 
stau în fața specialiștilor din a- 
cest sector 1

— Planul cercetărilor de perspecti
vă este strîns legat de schimbărite 
apreciabile survenite în condițiile de

viață și de muncă ale populației țării 
noastre, de implicațiile sanitare pe 
care le presupun dezvoltarea vieții 
sociale și economiei naționale în ur
mătorii ani. Astfel, o deosebită aten
ție se va acorda efectuării unor stu
dii medico-sociale privind natalitatea 
populației, stabilirea condițiilor opti
me de igienă pentru amplasarea vii
toarelor centrale electronucleare, tra
tarea și epurarea apelor, probleme 
legate de perfecționarea unor ramuri 
industriale (de pildă, obținerea unor 
tehnologii raționale de decongelare a 
cărnii) etc., teme cuprinse în planul 
de stat. în viitor, se vor efectua de 
asemenea cercetări privind nivelul 
educativ-sanitar al populației noas
tre. în vederea stabilirii unor meto
de mai eficiente, diferențiate pe re
giuni, grupe de vîrstă, domenii de 
activitate, de educație sanitară etc.

Avînd permanent îndreptar orien
tarea dată de conducerea partidului 
și statului pentru ocrotirea în cele 
mai bune condiții a sănătății celor ce 
muncesc, avînd o concepție moder
nă privind profilaxia și cercetările 
științifice de specialitate, mijloace de 
investigație din ce în ce mai perfec
ționate. colectivul Institutului de 1- 
gienă dispune de premisele necesare 
pentru a aduce o contribuție tot mai 
valoroasă la fortificarea fizică, la 
creșterea nivelului sanitar, a puterii 
de muncă șl creație a poporului 
nostru.

Convorbire realizată de 
Lucian SACHELARIE

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului : Alternan
ța dintre activitatea fi
zică și Intelectuală — 
condiție de refacere fi
lă,25). Melodii din opereta 
Cronică economică (11,03). 

Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară 
(11,18). Succese ale muzicii ușoare (13,13). Cărți care vă 
așteaptă (15.03). „De prin sate adunate" — melodii popu
lare (16,50). în slujba patriei (17,10). Antena tineretului: 
„Rentier ? Pe seama cui ?“ (radio-anchetă) (18,40). Ediție 
radiofonică I. L. Caragiale. Aspecte de limbă și stil în 
opera lui Caragiale. Prezintă acad. nrof. Iorgu Iordan 
(21,05). Melodii-magazin (21,25). PROGRAMUL II: Lau
reat! ai Concursului internațional „George Enescu": 
Viorica Cortez-Guguianu și Gabriel Amiraș (9,00). Radio- 
rachetâ pionierilor : „Marea experiență pe model". Sce
nariu științifico-fantastic de I ,M. Stefan (9,30). Teatru 

de Carlo Goldoni. Traducere, 
adaptare radiofonică și regia Ion Lucian (10,15). Interpret! 
ai muzicii noastre populare (12,06). Teatrul muzical ro
mânesc în trecut: fragmente din scenele lirice : „La se
ceriș" și „La șezătoare" de Tiberiu Brediceanu (12,25). 
Selecțiuni din „Estrada duminicală". Autograf muzical 
Sile Dinicu (13,40). Lectură dramatizată după romanul 
„Drumul spre înalta societate" de John Braine (15,30). 
Concertul nr. 3 în si minor pentru vioară și orchestră de 
Saint-Saens (16,25). Cadran cultural. George Topîrceanu. 
Medalion de Virgiliu Ene (18,25). Din cele mai cunoscute 
cîntece și jocuri populare (18,40). De la Frescele Vorone- 
țului Ia Coloana Infinită. Urme străvechi de artă pe te
ritoriul patriei noastre (19,45). Recital de vioară Ștefan 
Gheorghiu (22,00).

zică și psihică a omului activ 
„Andaluzia" de Lopez (10,00).

radiofonic. „Mincinosul"

PROGRAMUL I: Re- 
e î k X n vista revistelor economl-
© 9 u uB K.V 43 U CS ce (11,03). Parada soliști-
siKHauffiSHBrsscMasuszmnraOTsa lor a orchestrelor de .muzică ușoară (11.15):''' 
Miorița. Portret de povestitor popular : Maria lui Crăciun. 
Prezintă Corneliu Bărbulescu (12,15). întîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat (13.30). Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (14.15). Melodii de pretu
tindeni (15,15). Memoria pămîntului românesc. Drumuri 
mocănești. Convorbire cu prof. dr. Ion Ghelase, despre 
cîteva aspecte ale transhumantei. Falimentul omului ca
vernelor. Reportaj de C. Prisnea (17,10). în jurul globului 
(18,05). Știință, tehnică, fantezie. Pasiunea de a inventa 
(18,40). Radiogazeta de seară. Cronică economică (20.00). 
Inscripții lirice la peisajul românesc contemporan (21.05). 
„Cînd luna mai..." — buchet .de romanțe (22,15). Moment 
poetic. Morala fabulei (22.45). Unda veselă (23,10). Mu
zică de dans (0.05). PROGRAMUL II: „Surprizele pă
durii" — muzică de estradă (7,45). Cîntece patriotice 
(8,20). File de legendă. Visul lui Rareș. Scenariu de Noe 
Smirnov (9,20).Teatru scurt. „Un pachet de tutun". Dra
matizare după, o schiță de Suto Andras (10,30). Călătorie 
în istoria civilizației (emisiune pentru tineret). Verifi- 
cați-vă cunoștințele : „Cine a fost inventatorul ?" (11,15). 
Mituri și legende : Orfeu și Euridice. Prezintă Arcadie 
Marinescu-Nour (15,30). Cîntece si jocuri populare (16.15). 
Fragmente din concertul Iacob Mureșianu care a avut loc 
la Cluj în ziua de 24 mai (18.25). Vechi melodii Dopulare 
(19,30). Scriitori la microfon. Eugen Frunză (19,45).

PROGRAMUL I: 
ruselul 
Teatru 
copii : 
zăr".

Ca- 
melodiilor (7,16). 
radiofonic pentru 
„Gheorghe La- 

, — . Scenariu de Ale
xandru Mitru și Aurel Tita (8,00). Transmitem pentru sate 
(9,15). Varietăți muzicale (9,55). Itinerar folcloric muzical 
(10,30). De toate pentru toți (12,00). Estrada duminicală
(13.10) . Cîntăreți români pe scenele lumii: Ion Dacian
(15.10) . întîlnire cu melodia populară și interpretul pre
ferat (15,30). Sport și muzică (16,30). Teatru scurt. „Mo
neda de cinci mărci" de Z. Withinger (20,30). Frumuseți 
nepieritoare ale folclorului nostru (21,10). Moment poetic. 
De dragoste. „Vino-n codru" (22,30). PROGRAMUL II: 
Interpreți de muzică ușoară (9,40). Radio atlas : Note de 
drum din Ecuador de dr. Romulus Balaban (10,03). Trans
misiunea concertului corului și al orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enescu". Dirijor D. D. Botez 
(11,00). Concurs cu public. Călătorie pe mări și oceane 
(15,10). Itinerare muzicale — muzică ușoară (15,30). Per
sonaje în monolog : Ion din opera „Năpasta" de Sabin 
Drăgoi (15,40). „La horă-n sat" — cîntece și jocuri popu
lare (16,30). Recital Valentin Gheorghiu (17,15). Opereta 
„Anton Pann" de Alfred Mendelsohn (montaj muzical- 
literar) (18,11). Oameni de seamă : Ion Țuculescu. Pre
zintă Petru Comarnescu și Victor Frunză (19,20). Dansați 
în ritmul preferat (22,30).

Pe scena Teatrului
de Operă și Balet
Săptămîna aceasta, 

Teatrul de Operă și Ba
let prezintă următoarele 
spectacole :

marți 23 mai — Faust ; 
miercuri 24 mai — 

„Seară vlenezâ-;
joi 25 mai — „Lohen

grin- î

vinari 26 mai — „Boe
ma- ;

sîmbâttt 27 mai — „A- 
morul doctor^ „Paiațe-;

duminică 28 mai, mati
neu — „Motanul încăl
țat" ; seara — „Frumoa
sa din pădurea ador
mită-.
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Cel mai tineri 
campioni

——— t

Campionatele europene 
de lupte greco-romane

• S. POPESCU - medalie de aur ® I. ȚfiRANU 
- medalie de argini ® OH. POPOV1CI - meda
lie de bronz

Luptătorii români au cucerit trei medalii în cadrul campionatelor eu
ropene de greco-romane care s-au încheiat duminică seara la Minsk. Un 
succes remarcabil a fost obținut de SIMION POPESCU, care în cadrul cat. 
63 kg. a reușit să cucerească titlul de campion al Europei și medalia de 
aur. S. Popescu a lăsat o excelentă impresie specialiștilor și spectatori
lor prezenți în Palatul Sporturilor. După ce l-a învins pe polonezul Knit
ter, S. Popescu a dispus prin tuș de suedezul Frey. în cel mai dificil meci, 
care a contribuit direct la obținerea acestui succes de prestigiu, Popescu 
a cîștigat la puncte în fața luptătorului sovietic Agamov, clasat pe locul 
doi — medalie de argint. Medalia de bronz a revenit cehoslovacului Svec.

Celelalte două medalii au fost cîștigate de Ion Țăranu și Gh. Popovici. 
în formă bună, Țăranu a obținut la cat. 78 kg medalia de argint, iar Po- 
povlcl la cat. 87 kg pe cea de bronz.

Iată lista noilor campioni europeni de lupte greco-romane — în or
dinea celor 8 categorii : Kirov (Bulgaria), Varga (Ungaria), Popescu 
(România), Sapunov (U.R.S.S.), Adjar (Turcia), Iurchevici (U.R.S.S.), Kosma 
(Ungaria) și Kiș (Ungaria).

Voleibaliștii de la Steaua

Meciul cfe ten/s Romania-Spania
se reia astăzi

Penultima întîlnire de simplu a me
ciului România-Spania, în care evo
luau llie Năstase și Juan Gisbert, s-a 
întrerupt înainte de încheierea pri
mului set din cauza ploii torențiale 
ce a căzut ieri după amiază. In mo
mentul întreruperii spaniolul condu
cea cu 5—3. „Pentru Năstase — sînt 
de părere unii specialiști — întreru
perea prinde bine". într-adevăr, a- 
ceastă ploaie poate fi... roditoare 
pentru tînărul nostru jucător. Față de 
Gisbert, care sîmbătă se odihnise, 
Năstase se prezenta handicapat de 
oboseala programului său foarte în
cărcat : după cum se știe, sîmbătă el

Ion Țiriac

a continuat partida întreruptă vineri 
seara cu Santana,, iar apoi a partici
pat, alături de Țiriac, în proba de 
dublu, contribuind cu succes la obți
nerea victoriei. Să sperăm, așadar, 
că Năstase își va reface complet for
țele pînă astăzi la ora 14, cînd va 
relua disputa sa cu Gisbert. In conti
nuare, tot pe terenul central „Pro
gresul", va avea loc ultima partidă 
de simplu, în care vor evolua cam
pionii României și Spaniei, Ion Țiriac 
și Manuel Santana. Reamintim că în 
prezent scorul general este favorabil cu 
2—1 jucătorilor români, cărora un sin
gur punct (din două posibile) le-ar a- 
duce o victorie de mare prestigiu.

Televiziunea ne-a comunicat că 
ambele partide de astăzi vor putea 
fi urmărite pe „micul ecran".

★
In grupa B a „Cupei Davis’, semi

finalele se vor desfășura după cum 
urmează : Brazilia-ltalia și Republica 
Sud-Africană—Franța. Intîlnirile se vor 
desfășura între 9 și 12 iunie.

La Atena, în grupa A, Chile con
duce cu 2—1 în jocul cu Grecia. 
Brazilia a eliminat Polonia, iar An
glia a dispus de echipa Bulgariei 
(scorul de 3—0 fusese consemnat 
după primele trei meciuri). Echipa 
Angliei va întîlni, înfr-una din semi
finalele acestei grupe, echipa învin
gătoare din jocul România-Spania. 
U.R.S.S. conduce cu 2—1 în meciul 
cu Danemarca.

Epuizantul turneu final al campio
natului masculin de volei s-a în
cheiat sîmbătă seară o dată cu par
tida Rapid—Dinamo. învingători cu 
3—-2. dinamoviștii au restabilit echi
librul în balanța celor șase confrun
tări pe care le-au avut în acest se
zon cu feroviarii : 3—3. Rezultatul 
acestei partide, deși așteptat cu mult 
interes, nu mai putea influența ocu
parea primului loc în clasament de
oarece voleibaliștii de la Steaua acu
mulaseră încă de joi avantajul ne
cesar cuceririi laurilor de campioni.

1. STEAUA ; 2. Politehnica Galați ; 
3. Dinamo ; 4. Rapid... Aceasta este 
ierarhia stabilită la finele recentei 
ediții a campionatului, în care nici 
dinamoviștii (campioni ai Europei), 
nici rapidiștii (finaliști ai „C.C.E.“ 
și foști de 10 ori consecutiv cam
pioni ai tării) n-au reușit să cuce
rească măcar locul secund. Pe bolta 
voleiului românesc se remarcă as
censiunea a doi tineri „aștri" : Stea
ua și Politehnica.

Noua campioană — Steaua — 
pe lingă calitatea de cea mai tînără 
echipă campioană a țării (media de 
vîrstă a „sextetului" de bază : 22 
ani), este, în același timp, și pose
soarea celui mai stabil echilibru 
între compartimente. Formație plină 
de fantezie, dăruind pe teren ultima 
picătură de energie și. mai presus 
de orice, dovedind o impresionantă 
forță și regularitate de concurs, e- 
chipa militarilor a produs una din 
marile și plăcutele surprize com- 
petiționale interne. în ciuda lipsei 
de „valori" nominalizate. Steaua se 
prezintă în primul rînd ca o ECHI
PĂ ; aceasta este, de fapt, explica
ția categoricului ei succes : a încheiat 
campionatul cu o singură înfrîngere.

„Deși încă insuficient maturizată 
pe plan tactic — spunea antrenorul 
noilor campioni, T. TĂNASE — e- 
chipa noastră a progresat simțitor 
datorită unei munci intensive. Deo-

camdată, ea a arătat că este capa
bilă de rezultate valoroase în cam
pionatul național, dar o echipă de 
clasă ridicată trebuie să-și confirme 
posibilitățile și în confruntări inter
naționale. Acesta este, de altfel, 
principalul nostru obiectiv în perioa
da ce urmează întrucît anul viitor 
vom participa, alături de Dinamo, în 
„Cupa campionilor europeni". Pri
mul examen îl vom da într-un a- 
propiat turneu internațional ce va 
avea loc la Paris".

Dan ILIESCU

15 noi recorduri

a haltere

„CURSA PĂCII" 
IN FAZA FINALĂ

După o zi de odihnă, cicliștii par
ticipant la „Cursa Păcii" și-au dis
putat ieri victoria în cea de-a 12-a 
etapă, care a purtat caravana sporti
vă între Karl Marx-Stadt și Plzen 
(170 km). în general a fost o etapă 
de „tatonare", care a coincis cu in
trarea cicliștilor, la km 81, pe teri
toriul cehoslovac. Multă vreme s-a 
rulat în pluton și, cu 3 km înainte 
de sosire, profitînd de acalmia din 
pluton, belgienii Gorez și Mahieu 
au reușit să evadeze. Gorez a trecut 
primul linia de sosire, fiind crono
metrat cu timpul de 4h 30' 15”. Co
legul său, Mahieu, a fost înregistrat 
cu 4h 30’ 45” iar cel de-al treilea 
clasat, Karek Sever (Cehoslovacia), 
cu 4h 33' 10”. în același timp cu 
Sever au fost înregistrați alți 5 ci
cliști, iar la o diferență de 14 sec., 
peste 30 de rutieri, printre care și 
românii Gabriel Moiceanu (locul 
11), Constantin Grigore (locul 18), 
Moldoveanu (locul 26), Șt. Suciu (lo
cul 50). Cosma a ocupat ieri locul 
70, iar Gh. Suciu a abandonat. 
Cehoslovacul Jan Smolik, liderul 
actual al clasamentului, a sosit pe 
locul 31, în același timp cu Moi- 
ceanu.

Astăzi are loc etapa a 13-a pe 
ruta ! Plzen — Usti (170 km).

Cicliști din cinci 
țări la „Cupa
Voința"

In a doua decadă a lunii viitoare, 
pe un traseu ce va străbate locuri 
pitorești din cinci regiuni ale țării, 
se va desfășura cea de-a Xll-a edi
ție a tradiționalei competiții cicliste 
organizată de UCEGOM, dotată cu 
„Gupa Voința". Întrecerea va dura 
șapte zile, avînd opt etape, în lun
gime totală de peste 1 000 km. Iată 
traseul t 12 iunie : București — Bra
șov ; 13 iunie: Brașov — Odornei ;
14 iunie: Odorhei — Tg. Mureș ;
15 iunie t Tg. Mureș — Reghin — 
Tg. Mureș (etapă contracronometruj 
și Tg. Mureș — Cluj (etapă în bloc);
16 iunie: Cluj — Sibiu ; 17 iunie : 
Sibiu — Călimănești; 18 iunie : 
Rm. Vîlcea — Pitești — București.

Referitor la participare organiza
torii ne-au comunicat: la „Cupa 
Voința" au fost invitați cei mai va
loroși alergători români de la 
cluburile bucureștene, din Cluj, Tg. 
Mureș, Constanța, Brăila, precum și 
cicliști de peste hotare. S-au primit 
confirmări de participare din par
tea unor cluburi din Austria, Bul
garia, Polonia și Ungaria.

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
© Lotul nostru pleacă azi la Ziirich © Săptă- 
mîna aceasta pe „micul ecran" © Ieri in 
categoria B

pleca pe calea aerului 
la Ziirich, via Praga.

„Pentru acest al 
200-lea meci interna
țional al echipei Ro
mâniei — ne-a spus a- 
seară antrenorul Oană 
— intenționăm să ali
niem următorul „un
sprezece" i M. Io-

întrecerile finale ale campionatu
lui republican individual de haltere 
s-au încheiat în sala Giulești din 
Capitală cu un apreciabil „buchet" 
de noi recorduri. Z. Fiat (Steaua) la 
categoria cocoș a „împins" 107,5 kg, 
iar la totalul celor 3 stiluri a reali
zat 322,5 kg. 1. Panait (Steaua), deși 
a ieșit din concurs ratînd toate în
cercările de la „împins", a reușit să 
doboare recordul la „smuls" : 95 kg.

Seria recordurilor a continuat-o 
Fitzi Balaș (Steaua) care la cate
goria semimijlocie a modificat cifre
le de trei ori : a „împins" 140 kg, a 
„aruncat" 152,5 kg. și a totalizat
407.5 kg. Un alt halterofil de la 
Steaua. M. Cristea, (categoria mij
locie), a corectat recordul la stilul 
„smuls" (125 kg.) și la total : 415 kg.

La categoria grea, dinamovistul 
Gh. Mincu a depășit nu mai puțin 
de trei recorduri : a „împins" 165 kg., 
a „aruncat" 175 kg. și a încheiat 
„triatlonul" cu 467,5 kg.

Celelalte 4 recorduri au fost reali
zate de juniorii A. Parnavelaș (Ra
pid Oradea) — la categoria cocoș a 
„împins" 97,5 kg. și a totalizat 282,5 
kg. ; V. Bădescu (Steagul roșu Bra
șov) la categoria ușoară a „împins" 
115 kg., și St. Pintilie (Dinamo) în 
cadrul categoriei mijlocii a realizat 
la același stil 117,5 kg.

Cele mai multe titluri de campioni 
au revenit halterofililor de la clu
bul Steaua (antrenori St. Achim și 
Gh. Mănăilescu) : cat. cocoș : Z. Fiat:
322.5 kg ; cat. pană — V. Rusu : 315 
kg. ; cat. ușoară — D. Niculescu : 
360 kg. ; cat. semimijlocie — Fitzi 
Balaș : 407,5 kg. ; cat. mijlocie — 
M. Cristea : 415 kg. La „semigrea" și 
„grea" tricourile de campioni au fost 
îmbrăcate de dinamoviștii Gh. Te- 
leman 415 kg. și respectiv Gh. Min
cu, 467,5 kg.

Cu un ultim antre
nament făcut ieri 
lotul nostru reprezen
tativ și-a încheiât 
pregătirile în vederea 
meciului de miercuri 
de la Zurich cu na
ționala Elveției. în 
cursul dimineții 3e 
azi, selecționabilii vor

Televiziunea română a inclus în 
programul său de săptămîna a- 
ceasta transmiterea în întregime a 
trei importante meciuri internațio
nale de fotbal. Miercurii 24 mai, 
vom urmări partida ROMÂNIA — 
ELVEȚIA, ce va avea loc pe sta
dionul din Ziirich, în cadrul cam
pionatului european. Transmisia 
începe la ora 21. Joi, 25 mai, la

nescu — Popa, Nun- 
veiller III, D. Nicolae, 
Mocanu — Ghergheli, 
Dobrin — Pîrcălab, 
Dridca I, I. Ionescu, 
Lucescu. Vor mai face 
deplasarea : Datcu,
Sătmăreanu, Barbu, 
Năftănăilă, Nunveiller 
VI.

Lisabona, se dispută finala „Cu
pei campionilor europeni" între 
INTERNAZIONALE MILANO și CEL
TIC GLASGOW. Acest meci poate 
fi vizionat cu începere de la ora 
18,30. Sîmbătă, 27 mai, la Viena 
se întîlnesc într-o partidă amicală 
reprezentativele AUSTRIEI și AN
GLIEI. Meciul va fi televizat înce- 
pînd din jurul orei 15,55.

SERIA I : Dinamo Victoria București — Siderurgistul Galați 1—0 ; 
Metalurgistul București — Chimia Suceava 0—3 ; C.F.R. Pașcani — Poli
tehnica București 3—1 ; Oțelul Galați — Oltul Rm. Vîlcea 1—2 ; Ceah
lăul Piatra Neamț — Progresul Brăila 1—1 ; Metrom Brașov — Poiana 
Cîmpina 3—0 ; Flacăra Moreni — Dinamo Bacău 1—0.

După 22 de etape, aceeași ordine în fruntea clasamentului: Dinamo 
Bacău și Siderurgistul Galați (cu GÎte 30 puncte).

SERIA A II-A : Crișul Oradea — Minerul Baia Mare 1—0 ; Gaz 
metan Mediaș — C.S.M. Reșița 3—1 ; Vagonul Arad — C.F.R. Timișoara 
1—0 ; C.S.M. Sibiu — Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—0 ; Unirea Dej 
•— C.F.R. Arad 0—0; Minerul Lupeni — A.S.A. Tg. Mureș 0—0; 
Clujeana — A. S. Cugir 3—2.

In clasament conduce A.S.A. Tg. Mureș (33 puncte). Pe locul doi — 
Minerul Baia Mare (31 puncte).

ÎN CÎTEVA
SELECȚIONATA DE POLO PE APA A ROMÂ

NIEI și-a continuat turneul pe care-1 întreprinde în 
R. F. a Germaniei, jucînd la Bochum cu echipa 
Rote Erde Hamm. Meciul s-a încheiat la egalitate : 
4—4 (1—4), 0—1, 3—1, 0—2). Pentru gazde au marcat 
Nagy (3) și Berg, iar pentru oaspeți Zahan (2), Zam- 
firescu și Szabo.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL MASCULIN DE ȘAH, or
ganizat de federația unională în cinstea celei de-a 
50-a aniversări a Revoluției din Octombrie, a avut 
loc în sala Casei Centrale a Armatei din Moscova.

Aseară s-au desfășurat partidele din prima 
rundă : Petrosian-Boboțov ; Ștein-Tal; Bilek-Bron- 
ștein ; Gipslis-Uhlman ; Gheorghiu-Gheller ; 
Spasski-Pachman ; Najdorf-Kereș ; Portisch-Gligo- 
rici ; Smîslov-Filip. Pînă la închiderea ediției, re
zultatele nu ne-au parvenit.

IERI S-AU DESFĂȘURAT ÎN ȚARĂ două me
ciuri internaționale de fotbal. La Brașov, Steagul 
Roșu a întîlnit echipa Dynamo Berlin. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0). în jo-

Dinamovistul Gh. Mincu, campion și 
recordman la categoria „grea"

Cronica zilei
VIZITELE 

MINISTRULUI COMERȚULUI 
AL R. P. ALBANIA

în cea de-a două zi a vizitei, la 
Brașov, Kico Ngjela, ministrul co
merțului al R. P. Albania, împreu
nă cu Ștefan Vela, director în mi
nisterul Comerțului Exterior al Re
publicii Socialiste România, și Io
sif Pogace, ambasadorul R. P. Al
bania la București, au vizitat com
plexul turistic din Poiana Brașov, 
Biserica Neagră din Brașov și alte 
locuri pitorești din împrejurimile 
orașului.

VIZITELE 
SUBSECRETARULUI DE STAT 

PENTRU AGRICULTURĂ 
AL TUNISIEI

Continuîndu-și vizita în . țara 
noastră, subsecretarul de stat pen
tru agricultură al Tunisiei, Mo
hammed Jeddi, și experții săi au 
sosit duminică la Constanța îm
preună cu președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan, precum și cu ambasadorul 
Tunisiei în Republica Socialistă 
România, Mahmoud Maamouri. 
Oaspeții au vizitat stațiunea expe
rimentală agricolă Dobrogea și 
gospodăria agricolă de stat Mihail 
Kogălniceanu din regiune. Specia
liștii acestor unități le-au înfățișat 
aspecte ale organizării și rezul
tate ale activității de cercetare 
științifică și producției agricole. 
Subsecretarul de stat pentru agri
cultură s-a interesat de activita
tea desfășurată pentru dezvoltarea 
continuă a economiei noastre și 
și-a exprimat admirația față de 
eforturile depuse de stat pentru 
punerea în valoare a bogățiilor și 
frumuseților țării. După dejunul 
oferit de președintele consiliului 
agricol regional, Dan Șerbu, oas
peții au vizitat stațiunea Mamaia, 
Muzeul de arheologie și acvariul 
din Constanța.

★
Duminică după-amiază a sosit 

în țara noastră o delegație a Uniu
nii Tineretului celor ce Muncesc 
din R. D. Vietnam, condusă de 
Hoang Dinh Song, membru al Bi
roului Permanent al C.C. al U.T.M., 
care, la invitația C.C. al U.T.C., face 
o vizită de prietenie în Republica 
Socialistă România.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., și activiști ai C.C. al 
U.T.C. A fost de față Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

(Agerpres)Simpozion științific
ORADEA. — La Oradea a avut 

loc în zilele de 20 și 21 mai un sim
pozion de referate științifice al ca
drelor didactice de la Institutul pe
dagogic de 3 ani din localitate. Ală
turi de referate ce oglindesc preo
cupări pentru studii și cercetări cu 
caracter fundamental, un însemnat 
număr de materiale, între care 1 
„Determinarea mărimilor termo- 
metrice la metale", „Posibilități de 
utilizare a utilajului agricol în 
funcție de pante în regiunea Crișa- 
na“, „Situația actuală a consumuri
lor de apă pe rîul Crișul Alb și po
sibilitățile de asigurare în viitor", 
„Contribuții la metodica dezvoltării 
calităților fizice la clasele 5—8“ au 
fost axate pe probleme practice im
portante ridicate de dezvoltarea in
dustriei.- agriculturii și culturii pe 
aceste meleaguri ale țării.

La lucrări au participat numeroa
se cadre didactice din localitate și 
invitați din centrul universitar 
Cluj.

Complexul minier
LEȘUL URSULUI
(Urmare din pag. I)

defectuos al conducerii întreprinderii, 
numărul redus al cadrelor calificate.

Și tov. ing. Mihai Gavriliu, direc
torul întreprinderii miniere Suceava, 
a scos în evidență unele lipsuri pri
vind acțiunea de calificare, ce revin 
atît Ministerului Minelor cît și con
ducerii acestei întreprinderi. Iar tov. 
Petru Țăranu, secretarul comitetului 
de partid de Ia întreprinderea mi
nieră Suceava, a reliefat unele as
pecte birocratice ce se manifestă în 
organizarea muncii, tărăgănarea ter
minării unor lucrări de bază, ceea 
ce determină „locuri înguste" de pro
ducție, nerealizarea sarcinilor de plan. 
Sînt foarte frecvente cazurile, a ară
tat vorbitorul, cînd planul pe aba
taje este lansat numai ca să fie... lan
sat. Nu se ține seama de condițiile 
obiective existente la fiecare front de. 
lucru, iar un mare număr de brigăzi 
pornesc la lucru fără a ști. de la bun 
început, ce sarcini reale au și ce 
pot îndeplini. în aprilie, din 26 
brigăzi, 15 nu și-au realizat norma, S 
au obținut depășiri pînă la 20 la 
sută, iar 3 pînă la 40 la sută. Dar, pe 
complex, planul la minereu extras s-a 
realizat în aprilie numai în pro
porție de 62 la sută. Aceasta de
monstrează că aplicarea normelor e- 
laborate nu oglindește condițiile rea
le ale locurilor de muncă, că nu s-au 
creat premisele necesare realizării lor. 
Faptul că, de Ia începutul anului și 
pînă în prezent, circa 40 la sută din 
numărul echipelor din abataje nu-și 
realizează planul reflectă slaba pre
ocupare a conducerii întreprinderii, 
cît și a sectoarelor de producție, care 
nu au aplicat măsuri concrete pen
tru ca toate formațiile de lucru să 
se ridice la nivelul celor mai bune.

în continuarea discuțiilor, tov. ing. 
Alexandru Iliescu, secretar al Comi
tetului regional Suceava al P.C.R., a 
arătat că deși studiul tehnico-econo- 
mic prevedea ca pînă în 1967, prin 
mecanizarea lucrărilor, să se asigure 
o capacitate de extracție medie pe 
abataj de 75 tone pe zi, acest lucru 
nu s-a realizat. De asemenea, toate 
lucrările, cu excepția perforajului, se 
execută manual. Nu a existat o pre
ocupare suficientă pentru introduce
rea perforatoarelor de înaltă produc
tivitate. Abia la sfîrșitul lunii apri
lie s-au adus un perforator și o ma
șină de încărcat de mare ca
pacitate. Mecanizarea extrem de re
dusă a lucrărilor în abataje a de
terminat ca productivitatea medie pe 
post să fie de numai 2,45 tone, față 
de 2,75 tone planificat și 3,5 tone

prevăzut în studiul tehnico-economic. 
Acest studiu mai prevedea ca Com
plexul minier Leșul Ursului să aibă 
în permanență în rezervă circa 18 
la sută din numărul de panouri ac
tive. De la darea în exploatare și 
pînă în prezent nu a existat nici un 
panou de rezervă. Asemenea cauze 
au determinat frecvent stagnări în 
producție. Ele au mai fost generate 
de proasta organizare a locului de 
muncă, de lipsa materialelor sau sla
ba asistență tehnică. Cele mai multe 
lipsuri însă au fost cauzate de inexis
tența rambleului. Deși proiectul pre
vedea că începînd din anul 1966 tre
buie să fie terminată cariera centrală 
de rambleu, aceasta nici pînă în pre
zent nu este gata. Necesarul de ram
bleu se asigură din cariere improvi
zate, în cantități insuficiente și în 
mod neritmic, generînd serioase stag
nări în producție.

Anul acesta, la Leșul Ursului sînt 
prevăzute a fi date în exploatare noi 
sectoare de lucru. S-a apreciat că 
ritmul de execuție este cu totul 
nesatisfăcător, îndeosebi la lucrările 
miniere în regie proprie. La lucrările 
geologice pentru zona a 11-a, dintr-un 
plan anual de 1 320 m 1, pînă la 1 mai 
s-au executat doar... 12 m 1. Se vede 
treaba că nici întreprinderea minieră 
Suceava și nici Ministerul Minelor nu 
au tras învățămintele necesare din 
experiența de pînă acum. De aceea, 
în ședință s-au hotărît măsuri me
nite să asigure terminarea lucrărilor 
care condiționează îndeplinirea pla
nului la fronturile de lucru date în 
exploatare în anii trecuți, cît și la 
fronturile de lucru ce se execută în 
prezent.

Fată de situația existentă, din care 
am creionat cîteva aspecte mai strin
gente, în cadrul ședinței s-a adoptat 
un plan de măsuri comun, care, prin
tre altele, prevede ca pînă ia sfîrșitul 
anului Complexul minier Leșul Ursu
la i să fie dotat cu 20 mașini de în
cărcat, precum și cu un mare număr 
de perforatoare de înaltă productivi
tate. S-a hotărît, de asemenea, să se 
urgenteze construcția de locuințe 
pentru a se asigura cazarea minerilor 
familiști și a specialiștilor, iar eșalona
rea lucrărilor de investiții să fie fă
cută în așa fel îneît să se evito darea 
în folosință a unor obiective pe bază 
de provizorate. Așa cum s-a apreciat, 
ținerea acestei ședințe comune a fost 
binevenită. S-a prevăzut ca în luna 
iulie Biroul Comitetului regional Su
ceava al P.C.R. și colegiul Ministe
rului Minelor să se întîlnească din 
nou pentru a analiza felul cum s-au 
aplicat măsurile stabilite, precum și 
efectele pozitive obținute.vremea

Ieri în țară : Vremea a fost 
instabilă cu cerul variabil mai 
mult acoperit în Oltenia, Banat, 
Transilvania și Muntenia, unde 
au căzut averse de ploaie înso
țite de descărcări electrice. Vîn- 
tul a suflat potrivit. Tempera
tura aerului la orele 14 oscila 
între 13 grade la Rădăuți și 26 
grade la Grivița, Făurei și Vi- 
ziru. în București : Vremea a 
fost instabilă cu cerul mai mult 
noros. A plouat intermitent.

Vîntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 mai a.c. In țară : 
Vreme ușor instabilă mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi în
deosebi sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 5—15 
grade, iar maximele între 15 și 25 
grade. în București : Vreme 
ușor instabilă cu cerul temporar 
noros. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări e- 
îectrice. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Autoritatea argumentului
(Urmare din pag. I)

RÎNDURI
cui de la Iași, C.S.M.S. a pierdut cu 2—0 (1—6)
în fața echipei Dynamo Dresda.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS DE ATLETISM 
desfășurat la San Jose (California), sprinterul ame
rican Tommie Smith — deținătorul recordurilor 
mondiale în probele de 200 m și 220 yarzi plat — 
a corectat recordurile mondiale în probele de 400 m 
și 440 yarzi plat. El a fost cronometrat cu timpurile 
de 44”5/10 și respectiv 44”8/10.

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EU
ROPEAN DE FOTBAL (grupa a 7-a), ieri la Chor- 
zow, Polonia a învins Belgia cu 3—1 (2—0). Pen
tru polonezi au înscris Lubanski (2) și Szoltysik. 
Pentru belgieni — Puis.

LA CONCURSUL ATLETIC DE LA LENINGRAD, 
proba de aruncare a ciocanului a fost cîștlgată de 
Iuri Nikulin, cu 65,52 m. Bliznețov a terminat pe 
primul loc la săritura cu prăjina realizînd 4,92 m. 
Tatiana Talîșeva s-a clasat prima în proba de 80 m 
garduri cu 10”6/10, iar Taisia Cencik a cîștigat să
ritura în înălțime cu 1,74 m.

Firește, adesea ceea ce se cere 
să so realizeze este practic 
necesar, dar oamenii aflați fie
care într-un anume loc în angre
najul complex al oricărui colectiv 
pot să nu aibă viziunea exactă asu
pra oportunității măsurii propuse, 
asupra importanței realizării ei. 
Frustrați de dreptul de a cunoaște, 
în fond, ESENȚA unei măsuri, con
secințele aplicării ei — oamenii vor 
acționa, neîndoios, cu mai putină 
convingere, fructificarea energiei, 
experienței lor nu va fi plenară. Și 
toate acestea pentru simplul motiv 
că cel chemat să facă cunoscută, să 
argumenteze justețea unei inițiative, 
unei măsuri, implicațiile pozitive pe 
care le poate avea în dezvoltarea 
domeniului respectiv, în rezolvarea 
unor probleme esențiale nu catadic
sește să o facă, dintr-o nemărturisi
tă ignorare a celor subordonați sieși, 
poate, cîteodată, din subaprecierea 
lor. Chemați să înfăptuiască un o- 
biectiv, întrezărit ca deosebit, oa
menii sînt nevoiți să rămînă astfel 
doar la nivelul intuiției importanței 
lui.

Sînt desigur și situații cînd cel 
chemat să conducă o instituție ape
lează la imperativitatea administra
tivă datorită faptului că pregătirea 
lui nu-i dă drept de acces la arse
nalul redutabil al argumentului, pen
tru că în loc să facă efortul de a tine 
pasul cu tot ce este nou în domeniul 
de care se ocupă, să manifeste suplețe 
și receptivitate la realități, acțio
nează potrivit unor șabloane.

Dar în celălalt caz e vorba de 
a corecta o concepție sau un stil de 
a munci.

Am cunoscut de-a lungul anilor 
numeroși oameni, aflați în situația 
de a conduce, de a răspunde de des
tinele unui colectiv și care s-au 
itnpus și prin permanenta dorință de 
a face clar înțelese fiecărui mem
bru al colectivului acțiunile, propu
nerile, de a pune autoritatea argu
mentului (acceptînd contraargumen- 
tele tocmai în scopul măsurării exac
te a forței convingerii și justeții pro
priilor argumente, a perspectivelor 
la care s-ar ajunge acțlonînd în nu
mele lor) în slujba susținerii unei 
idei sau inițiative. în orizontul ge
neros al unei atari autorități, a ar
gumentului, nu numai energia, voin

ța colectivă, dar și înțelepciunea co
lectivă își află cadrul cel mai firesc, 
cel mai propice afirmării și valori
ficării.

Se înțelege, a argumenta nu este 
sinonim cu a discuta la nesfîrșit, a 
face sofistică, a irosi inteligenta în 
jocuri gratuite, sterile. Pentru că sînt 
și oameni a căror rațiune de a exista 
este negația. Le demonstrezi cu cele 
mai limpezi argumente un fapt, o 
idee, dar ei — încăpătînîndu-se să 
nu fie de acord — caută sub
terfugii, se străduiesc să te ia 
părtaș la o idee a lor care, pusă 
sub lupa exigentă a practicii, se pro
filează drept un simplu balon de în
cercare a unui punct de mai scăzută 
rezistență din parte-ți. Privin- 
du-i, ai sentimentul că-i vezi 
în postura unor cicliști care pedalează 
de zor pe biciclete cu rotile suspen
date, învîrtindu-se în loc. în timp 
ce viata se îndepărtează mereu de 
ei, micșorîndu-le orizontul, anulîn- 
du-i treptat dar ferm.

Să revenim însă : este cu evidență 
necesar ca în relațiile de muncă să 
fie pretutindeni încetățenit, numit în 
funcție cu toată solemnitatea de ri
goare — ARGUMENTUL, această 
forță de ample perspective, această 
cucerire a relațiilor noastre socialis
te. Apelînd Ia argumente, convingînd 
prin argumente, se realizează prima 
condiție a unei veritabile mobilizări 
a resurselor umane. Participarea con
știentă a omului la înfăptuirea unui 
obiectiv (cît de mic ar fi acesta) tre
buie să izvorască din convingerea lui 
intimă și definitivă asupra utilității 
sociale a acelui obiectiv, precum și 
asupra faptului că mijloacele, căile 
propuse sînt cele mai eficiente, cele 
mai bune. Este datoria celui care 
răspunde în calitate de organizator 
să conceapă și să folosească argu
mentele cele mai ferme, cele mai 
exacte, pentru a face înțeles nu nu
mai scopul unei acțiuni, nu numai 
justețea unei idei, dar și căile înfăp
tuirii ei, si consecințele acestei în
făptuiri. Cine se abate de la un ase
menea principiu își interzice singur 
accesul la o inepuizabilă forță de or
ganizare și mobilizare. Se abate, de 
fapt, de la un spirit care dă perso
nalitate și vitalitate epocii noastre, 
care generează masiva și entuziasta 
participare a oamenilor la realizările 
prezentului și viitorului. Cu atît mai 
oportun este să apelăm la toate re

sursele pentru ca, pretutindeni, ar
gumentul să fie pus în valoare, să-și 
îndeplinească mandatul. La autori
tatea argumentului se cere să se a- 
peleze în orice împrejurare, neuitind 
nici o clipă că argumentele pot fi 
numeroase și numai o confruntare 
sinceră, egală. între ele va putea 
duce la acceptarea celui mai potrivit.

zPe lingă implicațiile de natură ma
terială la care duce renunțarea 
la forța argumentului realist, exact, 
nespeculativ, aceasta are și im
plicații de natură moral-spirituală. 
Am avut prilejul să mă aflu cu cît- 
va timp în urmă într-o unitate 
nu de prea mare importanță, al cărei 
șef — dacă ar fi primit însărcinarea 
să înalte un monument în cinstea 
zilei în care a acceptat părerea ar
gumentată a altuia sau a zilei în 
care și-a explicat criteriile care au 
guvernat o hotărîre — ar fi trebuit 
să mediteze îndelung și cu vagi sorti 
de a ajunge la o dezlegare pozitivă. 
Era aproape amuzant să observi cum 
o asemenea mentalitate — potrivit 
căreia trebuie doar să ceri să se 
facă un anume lucru nu și să ex
plici de ce. care sînt consecințele 
pentru bunul mers al muncii — s-a 
transmis în jos. Era vizibil că se 
cerea infuzat acolo serul tonic 
al vieții, că se cerea înlocuit stilul 
de a conduce. îngust funcționăresc 
(capabil să anihileze resurse umane 
relevabile, să diminueze energii a- 
preciabile, să împiedice afirmarea 
unor initiative valoroase) printr-un 
altul, pe potriva timpului nostru, 
prin care căutarea creatoare, argu
mentarea logică, științifică a punctu
lui de vedere să devină instrument 
de lucru, în care argumentului să i 
se ^asigure autoritatea pe care o me
rită. Măsura s-a luat : era inevita
bilă Și spre binele nu numai al ce
lor vreo treizeci de membri ai co
lectivului. încă o dovadă că dacă 
în alte vremuri erau hotărîtoare au
toritatea celui mai puternic, autori
tatea pe care o conferea apartenența 
Ia o clasă avută, astăzi nu poate să 
existe decît o singură autoritate — 
aceea a argumentului verificat în 
timp de practică.

Acolo unde încă nu este asignrată 
o deplină autoritate a unui spirit de 
muncă în cadru] căruia se apelează 
Ia argumente solide stă în puterea 
fiecărui colectiv s-o instaureze.Con- 
secințele nu pot fi dccît fructuoase.



VIETNAMUL DE SUD

H'
•H

® AMBUSCADA ORGANIZATA DE PATRIOȚI LA 
KM DE SAIGON • PIERDERI GRELE SUFERITE 

TRUPELE AMERICANO-SAIGONEZE

70 
DE

SAIGON 21 (Agerpres). — Un 
convoi de trupe americane a căzut, 
duminică dimineața, într-o puter
nică ambuscadă organizată de pa- 
trioți pe drumul strategic nr. 1,

la aproximativ 70 km nord-est de 
Saigon. Potrivit primelor informa
ții parvenite la comandamentul mi
litar american, convoiul a reușit să 
scape, numai după o oră și jumă-

DECLARAȚIA GUVERNULUI 
R. D. VIETNAM

HANOI 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., guver
nul R. D. Vietnam a dat publicită
ții la 21 mai o declarație în legă
tură ou pătrunderea masivă a tru
pelor americane și a sateliților lor 
în zona demilitarizată.

Incepînd de la 18 mai a.o., se 
spune în declarație, Statele Unite 
au introdus peste 10 000 de soldați 
americani și din trupele satelite în 
partea de sud a zonei demilitarizate 
și au lansat operațiuni de mare an-. 
vergură în această regiune. In ulti
mii zece ani imperialiștii americani 
și lacheii lor de la Saigon au violat 
neîncetat și în mod sistematic sta
tutul zonei demilitarizate. Ei au 
lansat acțiuni teroriste împotriva 
populației, au organizat provocări 
împotriva locuitorilor din R. D. 
Vietnam și au intensificat escalada
rea războiului.

Pe de altă parte, ei au atacat în 
repetate rînduri regiuni din R. D. 
Vietnam. In prezent aviația ame
ricană bombardează aproape zil
nic capitala R. D. Vietnam, Hanoi, 
atacînd în mod deliberat regiunile 
populate și obiectivele necesare 
vieții zilnice a oamenilor. Intr-o 
asemenea situație, invadarea zonei 
demilitarizate de către trupele a- 
mericane și satelite a făcut ca si
tuația din Vietnam să devină 
gravă.

Noul pas în escaladarea războiu
lui Statelor Unite, se spune în de
clarație, constituie un act grav de 
sabotare a acordurilor de la Ge
neva din 1954, o amenințare direc
tă de către forțele terestre ame
ricane împotriva teritoriului R. D. 
Vietnam, o provocare flagrantă îm
potriva tuturor oamenilor din lu
me, care cer cu hotărîre guvernu
lui american să înceteze agresiunea 
împotriva Vietnamului.

Poporul vietnamez nutrește o 
adîncă dragoste pentru pace, dar 
nu se teme de sacrificiu și sufe
rință, fiind hotărît să lupte pînă la 
capăt pentru a apăra indepen
dența și libertatea patriei sale.

In încheierea declarației se cere 
guvernului american să respecte cu 
strictețe statutul zonei demilitariza
te, să-și retragă toate forțele arma
te americane și ale autorităților sa
telite din zona demilitarizată, să 
pună capăt imediat tuturor acțiu
nilor sale militare în această re
giune. S.U.A. poartă întreaga răs
pundere pentru toate consecințele 
grave care rezultă din acțiunile lor 
în zona demilitarizată.

Guvernul R. D. Vietnam adresea
ză un apel țărilor socialiste fră
țești, țărilor participante la confe-

rința de la Geneva și tuturor ță
rilor iubitoare de pace din lume 
să condamne cu asprime planurile 
și acțiunile agresive ale Statelor 
Unite îndreptate spre intensifica
rea și extinderea războiului lor în 
Vietnam.

tate de lupte violente. La Saigon 
s-a anunțat că pierderile suferite de 
pușcașii marini americani și de 
trupele saigoneze în cursul lupte
lor din zona demilitarizată au fost 
„deosebit de grele". 50 de soldați 
americani au fos uciși, iar 415 
răniți. Aceste cifre nu se referă, 
însă, și la pierderile suferite de 
soldații saigonezi. Lupte violente 
au avut loc din nou simbătă, în 
aceeași zonă. Unitățile diviziei a 
4-a de infanterie americană au fost 
supuse, sîmbătă seara, tirului de 
mortiere grele al patrioților. A- 
ceeași soartă au avut-o și pușcașii 
marini americani ai regimentului 5, 
ale cărui poziții sînt situate la sud 
de Da Nang. Trupele saigoneze 
participante Ia operațiunea denu
mită „Lams Son-54" au desfășurat 
în tot cursul zilei de sîmbătă lupte 
violente în apropiere de Con Thien, 
în sudul zonei demilitarizate. Ele 
s-au soldat cu numeroși morți și 
răniți.

Hanoiul din nou
bombardat

HANOI 21 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că avioane ame
ricane au pătruns la 21 mai în spa
țiul aerian al orașului Hanoi ata- 
cînd în două rînduri cartiere dens 
populate din centrul și periferiile 
capitalei. Potrivit primelor rapoar
te, cinci avioane americane au fost 
doborîte, iar altele au fost avariate 
de focul deschis împotriva atacato
rilor. In aceeași zi, forțele armate 
și ale poporului din provincia Ha 
Bac, situată la nord de Hanoi, au 
doborît două avioane americane. 
Cu acestea, numărul avioanelor a- 
mericane doborîte deasupra terito
riului R. D. Vietnam se ridică la 
1 938.

Situația
din Orientul Mijlociu
• MOBILIZĂRI DE REZERVIȘTI ÎN IZRAEL Șl R.A.U.

® INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ

PRIN LABORA TOARELE
UNGARIEI POPULARE

de acad. Eugen MACOVSCHI
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Bombele americane neexplodate sînt transformate în mine de patrioții 
sud-vietnamezi

TEL AVIV 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
un purtător de cuvînt al forțelor 
armate izraeliene a comunicat, sîm- 
bătă seara, că „s-a efectuat mo
bilizarea unui număr de rezerviști 
din cauza crizei actuale în relațiile 
cu R.A.U.“. Duminică, în cursul 
ședinței obișnuite a Consiliului de 
Miniștri izraelian, generalul Yitz
hak Rabin, șeful statului major al 
forțelor armate izraeliene, a pre
zentat o informare privind situația 
militară. „Surse informate — rela
tează Reuter — au anunțat că pri
mul ministru, Eshkol, însoțit de ge- 

. neralul Rabin, au inspectat sîm- 
f bătă bazele militare izraeliene, si- 
♦ tuate în Negev".

F *
i CAIRO 21 (Agerpres). — Mare- 
j șalul Abdel Hakim Amer, prim- 
1 vicepreședinte și comandant su
prem adjunct al forțelor armate ale 
R.A.U., a ordonat duminică mobi
lizarea rezerviștilor.

In legătură cu actuala criză din 
Orientul Mijlociu, agenția M.E.N. 
anunță o întrunire a Comitetului 
executiv suprem al Uniunii so
cialiste arabe, sub președinția pre
ședintelui Nasser, pentru a 
na evoluția situației.

După cum transmite 
France Presse, generalul 
Mohsen Mortagui a declarat că „nu 
va fi suficient un incident local și 
limitat pentru declanșarea ostilită
ților arabo-izraeliene".

★

YORK 21 (Agerpres). — 
mesaj adresat secretarului 
al O.N.U., ministrul afa- 
externe al R.A.U., Mah- 
Riad, a mulțumit lui U

și a apreciat încrederea mani
festată de secretarul general „în 
O.N.U. și în misiunea acesteia".

In legătură cu vizita pe care 
U Thant o va face la Cairo, unde 
va avea convorbiri cu conducă
torii R.A.U., s-a anunțat că secre
tarul general urmează să sosească 
marți după-amiază în capitala 
R.A.U., unde va rămîne pînă vi
neri.

tn cadrul 
experien- 
Republica

exami-

agenția 
Abdel

NEW 
într-un 
general 
cerilor 
moud 
Thant pentru eforturile sale în ac
tuala criză din Orientul Mijlociu

transmit
® Guvernul federal nigerian a suspendat sancțiunile economice 
împotriva provinciei orientale © Industria siderurgică engleză va fi dena- 
ționaSizată de conservatori

Anularea sancțiunilor economice împotriva regiunii 
de ©St a Nigeriei 3 fost anuntat^ de colonelul Gowon, șeful guver
nului federal nigerian. Telecomunicațiile, poșta și cursele regulate pe 
calea ferată și pe șosele își vor reîncepe activitatea normală. Cercurile 
politice din Lagos consideră că atitudinea lui Gowon reprezintă un mare 
pas înainte în rezolvarea crizei intervenite în ultimele luni între gu
vernul federal și autoritățile regiunii de est, care, în mai multe rîn
duri, au amenințat cu secesiunea. (Agerpres).

★
CAIRO 21 (Agerpres). — Preșe

dintele R. A.U., Gamal Abdel Nasser, 
a primit delegația irakiană condusă 
de generalul Taher Yehia, vicepre
ședinte al guvernului Irakului. La 
convorbire au participat ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., Mah
mud Riad, și reprezentantul perso
nal al președintelui Nasser, Hasan 
Sabri el Kholi. A fost examinată 
problema referitoare la situația din 
Orientul Mijlociu. Taher Yehia a 
avut, de asemenea, întrevederi cu 
primul ministru, Sidky Soliman.

La sosirea sa la Cairo, vicepreșe
dintele guvernului Irakului a de
clarat că va înmîna președintelui 
Nasser un mesaj din partea preșe
dintelui irakian, Abdel Rahman 
Aref.

FRANKFURT 21. — Trimisul 
special Agerpres, F. Țuiu, transmi
te : In drum spre Caraci, în trece
re prin Frankfurt, ministrul aface
rilor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a fost întîmpinat pe aero
port de Klaus Schultz, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. F. a Germaniei, cu care 
s-a întreținut cordial. Pe aeroport 
se aflau alte persoane oficiale, zia
riști. In întîmpinare a venit, 
asemenea, Mircea Năstase, șeful 
genției comerciale române de 
Frankfurt.

Nu de mulf, 
unui schimb de 
ță, am vizifaf 
Populară Ungară. Cu a- 
ceasfă ocazie, m-am întîl- 
nit cu biochimișfii din a- 
ceasfă țară pe care i-am 
cunoscut mai de mult la 
diferite congrese și sim
pozioane internaționale î 
totodată am făcut cu
noștințe noi și am vizitat 
o serie de institute și la
boratoare de specialitate.

Evident, în cursul călă
toriei de o lună făcute în 
țara vecină și prietenă 
am văzut multe lucruri in
teresante — creații în di
ferite domenii ale anilor 
de edificare a orînduirii 
noi, socialiste, mi-am dat 
seama în genere de reali
zările științei ungare în 
continuă dezvoltare. în 
cele ce urmează, aș vrea 
să redau îndeosebi unele 
aspecte ale cercetării bio
chimice în Ungaria cu 
care am putut face cunoș
tință mai îndeaproape.

O primă vizită am fă
cut-o la Institutul de bio
chimie 
Științe 
condus
Straub, cunoscut în lumea 
întreagă pentru lucrările 
sale în domeniul biochi
miei musculare. El a izolat 
una din proteinele princi
pale ale mușchilor — ac- 
tina — care joacă un rol 
important în mecanismul 
contracției musculare, con
tribuind la scurtarea, res
pectiv alungirea fibrelor 
musculare. Am ținut să vi
zitez acest institut cu atît 
mai mult cu cîf personal 
sînt în relații de prietenie 
cu prof. B. Straub, care 
cu ocazia unei călătorii în 
România a vădit' la rîndul 
său interes față de lucră
rile noastre.

în prezent, în acest in

al Academiei de 
a R. P. Ungare, 
de acad. Bruno

sfifuf se cercetează, între 
altele, relațiile dintre 
structura chimică a protei
nelor și rolul lor biologic. 
In cadrul institutului func- 
jionează mai multe secții 
care studiază aspecte va
riate ale biochimiei. Ast
fel, în secfia de analiză 
a proteinelor se cercetea
ză succesiunea aminoaci- 
zilor în lanțurile polipepti- 
dice ale enzimelor, știut 
fiind că în structura pro
teinelor există un număr 
de peste 20 de amino- 
acizi de așezarea cărora 
în lanț depind caracteris
ticile respectivelor pro
teine ale enzimelor. In 
secția de analize fizico- 
chimice și în cele două 
secții de enzimologie sînt 
cercetate multilateral pro
prietățile enzimelor sub 
aspectul relațiilor dintre 
structura și activitatea lor 
în reacțiile chimice din 
celulele organismului. Se 
studiază în special meca
nismul de acțiune a enzi
melor, întrucît moleculele 
acestora posedă unul sau 
mai mulți centri activi, 
strict specifici, cu ajutorul 
cărora catalizează reacții
le corespunzătoare. Insti
tutul este bine dotat și 
dispune de multe aparate 
fabricate chiar în țară.

Importante studii de 
biochimie se fac și la Uni
versitatea de medicină. 
Sinteza enzimelor în orga
nismele vii, precum și 
influența ionilor metalici 
asupra acțiunilor cataliti
ce, este investigată, de 
pildă, în laboratoarele ca
tedrei de chimie genera
lă a universității.

O atenție deosebită 
merită noul Institut de 
medicină experimentală 
din Budapesta, care ocupă 
o clădire modernă, impu
nătoare, cu multe etaje,

de 
A- 
la

Utt acord de colaborare 
economică industrială și 
tehnică intre Polonia și 
Olanda 3 fost parafat ia Haga. 
Conform acestui acord, țările sem
natare vor colabora într-o serie de 
domenii ale vieții economice prin 
completarea reciprocă a sortimen
telor de mărfuri industriale și prin 
exportul unor produse pe piețele 
unor terțe țări, prin schimburi de 
documentare tehnică și elaborarea 
în comun a unor proiecte etc. 
(P.A.P.)-.

In competența tribunale
lor militare extraordinare 
din Grecia, transmite agenția 
France Presse, va intra în viitor 
judecarea următoarelor delicte: 
înaltă trădare, rezistență față de 
autorități, afaceri cu devize și al
tele.

Singurul partid de opozi
ție din Salvador a fost inter
zis de către Consiliul electoral 
central. Partidul acțiunea renova
toare activa în ilegalitate.

0 delegație guvernamen
tală chineză a plecat în Ne
pal. Ea este condusa de Lin Hai- 
Iun, ministrul adjunct al comerțu
lui exterior al Chinei. Din delegație 
fac parte reprezentanți ai unor or
ganizații comerciale din R. P. Chi
neză. (Agenția China Nouă).

Uniunea Scriitorilor 
din U.R.S.S. a fost deco
rată cu Ordinul Lenin.In 
decretul Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., emis cu acest 
prilej, sînt subliniate meritele Uni
unii Scriitorilor în dezvoltarea lite
raturii sovietice, aportul scriitorilor 
la construcția comunistă și la vic
toria poporului sovietic asupra fas
cismului.

Convorbire intre

Conservatorii vor denationalize industria siderurgică] 
iglCZă îndata după venirea lor la putere, a declarat Edward Heath, I

I
engleză
liderul Partidului conservator, referindu-se la hotărîrea guvernului la
burist de a naționaliza la 28 iulie această industrie. Se știe că un guvern 
conservator a mai făcut acest lucru după ce industria oțelului fusese tre- 

doilea război Icută în proprietatea statului, imediat după cel 
mondial, de un guvern laburist. (A.F.P.).

36 avioane americane 
doborîte în luna aprilie 
în LUOS ca,re *ortele patrio
tice. Postul de radio Vocea Paiet 
Lao anunță că avioanele au efec
tuat raiduri deasupra regiunilor 
controlate de patriofi.

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici, 
vizitează Danemarca. DuPă 
cum relatează agenția Taniug, 
Marko Nikezici va vizita, după a- 
ceea, Suedia și Norvegia.

In Mauritania limba 
bă a devenit limbă de 
alături de cea franceză. Legat 
ceastă hotărîre, autoritățile de
Nouakchott intenționează să întreprindă 
o largă reformă în domeniul învăță- 
mîntului. (Agerpres).

ara- 
stat 

de a- 
la

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei, 
Otto Krag, a avut o convorbire cu 
o delegație a Partidului Comunist 
din Danemarca, condusă de preșe
dintele partidului, Knud Jespersen. 
A fost abordată problema consecin
țelor pe care le-ar avea aderarea 
Danemarcei la Piața comună. Dele
gația partidului comunist a cerut 
organizarea unui referendum înain
te de a se lua o hotărîre în această 
chestiune. Expunînd punctul de 
vedere al partidului comunist, de
legația i-a prezentat premierului ca 
alternativă la intrarea în Piața co
mună o mai strînsă colaborare co
mercială cu statele nordice, cu ță
rile socialiste și tinerele state inde
pendente.

Clădirea Institutului de cercetări științifice al 
Universității de medicină din Budapesta

situafă aproape de centrul 
capitalei, și esfe dotat cu 
aparatură modernă pentru 
investigații cifo și histo- 
chimice, precum și de 
microscopie electronică. 
Secția de patofiziologie 
(condusă de dr. Isfvân 
Ruszniak, președintele A- 
cademiei de Științe a R. P. 
Ungare) secția de morfo
logie și de farmacologie 
colaborează infens la re
zolvarea unor probleme 
privind hormonii sferoidici 
și fenomenele de reglare 
a proceselor biochimice 
intracelulare.

Tof la Budapesta am vi
zitat și alte centre de cer
cetare biochimică, pentru 
ca apoi să mă deplasez 
la Pecs, unde lucrează în 
domeniile biochimiei mus
culare și biochimiei siste
mului nervos doi fiziologi 
cunoscuți în toată lumea, 
și anume : profesorii Jeno 
Ernst și 
Lucrările 
Lissak de 
fiziologie 
din Pecs 
însemnat la rezolvarea di
feritelor probleme ale fi
ziologiei și biochimiei sis
temului nervos, iar lucră
rile prof. Jeno Ernst de la 
catedra de biofizică a a- 
celeiași .universități îmbi
nă armonios studiul bio- 
chimismului muscular cu 
cel al fiziologiei, lămu-, 
rindu-se probleme legate- 
de cunoașterea mecanisxex. 
mului contracției muscu
lare. Esfe de altfel cunos
cut că școala biochimică 
ungară a adus contribuții 
importante la cunoașterea 
biochimiei și fiziologiei 
musculare, cercetările în 
acesf domeniu fiind efec
tuate nu numai la Buda
pesta și Pecs, ci și la De
brecen.

Pe drum, de la Pecs 
spre Budapesta m-am 
oprit pentru două zile în 
frumoasa localitate bal
neară Balatonfured, situată 
pe malul lacului Balaton, 
ceea ce mi-a permis să 
vizitez Institutul de biolo
gie din Tihany al Acade
miei de Științe. In acest 
institut se cercetează as
pecte multiple ale zoolo
giei și hidrobiologiei la
cului Balaton, privind for
marea și degradarea gră
similor la animalele acva
tice, fermenții digestivi .și 
crusfaceelor etc.

In cursul vizitei, atît la 
Academia de Științe cîf și 
la Universitatea din Pecs, 
la solicitarea colegilor am 
ținut conferințe despre 
teoria moleculară a me
moriei. In numeroasele 
convorbiri avute cu bio- 
chimiștii din Ungaria, a- 
ceștia au manifestat inte
res pentru lucrările de 
biochimie ce se fac în 
țara noastră.

Am rămas cu cele mai 
frumoase amintiri despre 
cele văzute și trăite în 
R. P. Ungară. Sînt convins 
că asemenea vizite des
chid calea nu numai spre 
întărirea legăturilor de 
prietenie cu biochimișfii 
ungari, dar și spre lăr
girea contactelor și a co
laborării reciproce în ra
murile științifice care pre
zintă interes pentru ambe
le părți.

Kâlmân Lissak. 
prof. Kâlmân 
la catedra de 
a Universității 
aduc un aport

(Urmare din pag. I) „PLANUL JAVITS' cita presiuni. Ei lăsau să se. înțeleagă că 
dacă nu va fi deschisă ușa Pieței co
mune pentru Anglia, ea va fi aruncată, 
fie că vrea, fie că nu, în brațele Ame- 
ricii.

Se încearcă astfel să se prezinte lu
crurile ca și cum Anglia s-ar găsi într-o 
dilemă fără ieșire : sau Piața comună sau 
„zona atlantică a liberului schimb". A- 
ceasta este însă o falsă dilemă, căci este 
eronată concepția care stă la baza ei — 
concepția grupărilor economice închise. 
Experiența, viața arată concludent că for
mulele „integrării" economice cărora li 
se face reclamă în Occident, departe de 
a constitui un mijloc de armonizare a 
intereselor, formează terenul unor ascu
țite încleștări pentru dominație și supre
mație, ceea ce duce inevitabil la în
călcarea suveranității naționale a unor 
state, la adîncirea continuă a contradic
țiilor dintre parficipanți. Apar întemeiate 
părerile acelor categorii ale opiniei pu
blice engleze, care, din motive diferite, 
consideră că problemele serioase ale 
economiei Angliei nu-și vor găsi rezolva
rea prin intrarea în Piața comună și cu 
atît mai puțin prin rețete ale căror ten
dințe de aservire sînt transparente, de 
tipul „planului Javits’. Evoluției actuale 
a evenimentelor îi sînt caracteristice 
tendințele spre emancipare de sub tu
tela americană, spre o largă colaborare 
general europeană și internațională, fără 
bariere și discriminări, în condiții de 
deplină egalitate și avantaj reciproc.

ciale" ? După cum scria cîndva „Le 
Monde", „întreg pactul atlantic este o 
alianță între egali, dar In fapt unii sînt, 
potrivit unei formule celebre, mai egali 
decît alții". Butada se aplică în primul 
rînd la relațiile dintre S.U.A. și Anglia,— 
cea dintîi reușind pe diferite căi ca, în 
perioada imediat postbelică, să schim
be în mod brutal raportul de forțe în 
favoarea sa și să o transforme pe cea de 
a doua în „partenerul secund". Anglia 
se consola cu acest rol „privilegiat" în 
raport cu alfi parteneri în speranța că 
va putea să depășească dificultățile eco
nomice interne și să-și salveze pozițiile 
din fosful său imperiu, supus uraganului 
mișcării de eliberare. Care au fost însă 
rezultatele concrete ale „relațiilor spe
ciale" ?

Penetrația economică americană a fost 
în Anglia mai puternică decît în orice 
altă țară din lume, cu excepția Canadei. 
Investițiile americane directe ating aci o 
sumă care depășește volumul acestora în 
toate cele 6 țări din Piața comună luate 
la un loc. Douglas Jay, ministrul englez 
al comerțului, a menționat într-o cuvîn- 
fare că aproape 1 600 de societăți din 
Anglia, cu un activ total de 1,9 miliarde 
lire sterline, se află în proprietatea sau 
sub controlul unor firme americane. Sur
se oficiale apreciază că o zecime din 
tofalul mărfurilor produse în Anglia sînt

ris în fața unui grup de oameni de afa
ceri, a subliniat că „propusul partnership 
(asociație) se poate solda în realitate nu
mai cu deplina înghițire economică a 
Angliei, căreia i-ar fi rezervat prin a- 
ceasta rolul de neinvidiat de satelit".

Se pune însă întrebarea: ce părere au 
oficialitățile de la Londra ? Formal, ele nu 
și-au precizat atitudinea mai ales că nici 
Washingtonul nu a acordat acestui pro
iect un sprijin oficial. Această tactică 
este de înțeles. Acele cercuri oficiale, 
care se pronunță penfru intrarea în Piața 
comună (nici măcar toți membrii cabine
tului britanic nu sînf favorabili) se tem 
că noul plan american — așa cum se 
spune chiar în comentariul din „Times" 
la scrisoarea amintită — „ar confirma 
bănuielile europenilor". După cum se 
știe, unul din argumentele Franței, poate 
chiar principalul, constă în aceea că in
trarea Angliei în Piața comună ar în
semna implicit introducerea în acest 
organism a unui „cal troian", care s-o 
submineze dinăuntru și să favorizeze in
teresele americane. Pe de alfă parfe 
însă, existența „planului Javifs", chiar tn 
stare de proiecf, a folosit adepților Pie
ței comune de la Londra penfru a exer-

Planul preconizat de senatorul Javits 
nu ar reprezenta, în cazul că ar prinde 
viață, decît o nouă verigă în lanțul de 
acțiuni care au adus și menținut econo
mia engleză într-o stare de dependen
ță. Esfe semnificativ, în această pri
vință, că senatorul american, lă- 
sînd să se creadă că îi stau la inimă 
numai dificultățile economiei engleze, a 
și cerut președintelui S.U.A. să modi
fice politica impozitelor în așa fel îneît 
să asigure „afluxul de capital american 
pe termen lung în Anglia". Pentru o 
mare parte a opiniei publice engleze 
apare însă clar că, în condițiile decala
jului considerabil dintre forța economică 
a S.U.A. și cea a Angliei (raportul din
tre ele în ce privește producția indus
trială este 5,5:1, numărul de calculatoare 
electronice 13:1; rezerve de aur și de
vize 5:1), crearea preconizatei „zone a 
liberului schimb" ar echivala cu o „ca
pitulare" economică. Ziarul „Obser
ver", comentînd scrisoarea din „Times", 
a scris : „a accepta propunerile lui Ja
vits înseamnă a alege transformarea An
gliei In al 51-lea stat al S.U.A.". Iar 
conducătorul concernului „Imperial Che
micals", Paul Chambers, vorbind la Pa-

fabricate în întreprinderi proprietate a- 
mericană și că din fiecare 25 muncitori 
britanici unul lucrează pentru firme a- 
mericane. Industrii-cheie (electronică, de 
automobile etc.) sînt în întregime sub 
control american. Schimburile comerciale 
ale Angliei sînt constant deficitare față 
de S.U.A., ceea ce influențează în mare 
măsură deficitul cronic al balanței co
merciale engleze în ansamblu. Presiunea 
dolarului asupra lirei sterline a limitat 
considerabil posibilitățile de manevră 
financiare ale Angliei. Monopolurile a- 
mericane s-au infiltrat treptat în pozițiile 
deținute de capitalul englez 
colonii britanice.

Pe planul politico-milifar, 
speciale" au avut ca urmare 
Anglia a pus la dispoziția S.U.A. teri
toriul său pentru baze de bombardiere 
și arme nucleare americane, că bugetul 
englez a fost împovărat cu cheltuieli 
enorme. în schimb, aceleași „relații spe
ciale” nu au împiedicat S.U.A, să lezeze 
interesele engleze, așa cum s-a înfîm- 
plat, de pildă, înainte și în timpul me
morabilei întîlniri de la Nassau din de
cembrie 1962.

în fostele
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Universitatea 
Houston din 

statul Texas au 
avut Ioc incidente 
rasiale. Politia a 
arestat 300 de stu

dent!


