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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., împreună cu soția, a plecat joi în R.P. Bulgaria, unde va petrece cîteva ziie de odihnă, la invitația tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și a soției sale.La punctul de frontieră Kardam, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de tovarășii Todor Jivkov, Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Bulgar, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de secretari ai Comitetului regional de partid Tolbu- hin al P. C. Bulgar.

RADIOGRAFIA
CALITĂȚII

In întîmpinare a sosit, de asemenea, loan Beldean, ambasadorul României în Bulgaria.Tovarășul Todor Jivkov, împreună cu soția, a oferit în palatul Euksinograd un prînz în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu șj, a soției sale. Prînzul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească. Au participat Boian Bîlgaranov, Mitko Grigorov și Jivko Jivkov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P. C. Bulgar, Nacio Papazov, secretar al C.C. al P. C. Bulgar.Au luat parte, de asemenea, loan Beldean, ambasadorul României în Bulgaria și Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Bulgariei în România.
■r

La rugămintea Televiziunii din Republica Populară Bulgaria, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a răspuns la o serie de întrebări în legătură cu unele probleme actuale ale situației internaționale, ale colaborării dintre țările balcanice și cu privire Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-bulgare.Redăm mai jos cuprinsul interviului.
ÎNTREBARE: Cum apreciați situa

ția internațională și posibilitățile nor
malizării ei în Europa și în lume ?

RĂSPUNS : Mai mult ca oricînd. omenirea este astăzi adine preocupată de evoluția vieții internaționale. Epoca noastră, epoca celor mai mari biruințe ale gîndirii științifice și forței de creație a omului — epoca revoluțiilor socialiste, a eliberării naționale a popoarelor, a folosirii energiei atomice trebuie să rămînă în istorie ca o remarcabilă etapă de progres și civilizație. Tocmai de aceea, una din aspirațiile fundamentale ale popoarelor de pe toate continentele este găsirea căilor pentru evitarea unei noi conflagrații mondiale, pentru apărarea și consolidarea păcii.Desfășurarea evenimentelor internaționale demonstrează că imperialismul continuă să fie principala sursă a încordării intre state, piedica de bază în calea soluționării problemelor arzătoare actuale, că atîta timp cît există imperialismul, continuă să se mențină pericolul unui nou război mondial. Cercurile imperialiste, și în primul rînd imperialismul american, încearcă tot mai insistent să frîneze lupta forțelor revoluționare contemporane, procesele progresiste care au loc în societatea de azi. Pentru a-și menține și extinde dominația asupra altor popoare, imperialiștii recurg la presiuni și imixtiuni brutale în treburile altor țări, încalcă suveranitatea unor popoare, organizează comploturi și lovituri de stat pentru instaurarea și menținerea unor regimuri ultrareacționare, aplică politica de dictat asupra unor state independente, săvîrșesc acte de agresiune, încălcări ale celor mai elementare norme de drept internațional.împotriva politicii agresive a imperialismului se ridică în întreaga lume forțe social-politice uriașe, aceasta fiind una din caracteristicile fundamentale ale dezvoltării istorice actuale. In marele front antiimperialist se află 

țările socialiste, partidele comuniste, clasa muncitoare internațională, tinerele state suverane, mișcarea de eliberare națională, alte forțe democratice, popoarele din întreaga lume vital interesate în menținerea păcii. Acțio- nînd în strînsă unitate, cu fermitate și perseverență, aceste forțe pot împiedica imperialismul să arunce omenirea într-un nou război, pot apăra și consolida pacea mondială.Europa este continentul de unde au izbucnit cele două războaie mondiale care au zguduit lumea în prima jumătate a secolului nostru, de aceea o mare însemnătate internațională ar avea înfăptuirea securității europene, normalizarea relațiilor dintre statele de pe continentul nostru. Fără îndoială că realizarea acestui deziderat, în care sînt direct interesate România, Bulgaria, celelalte țări socialiste, toate țările de pe continent, ar afecta în mod favorabil întreaga viată internațională, ar juca un rol de mare însemnătate în consolidarea păcii mondiale. Recenta consfătuire de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia a apreciat — pe baza unei analize aprofundate a situației existente pe continentul nostru, a puternicelor deplasări care au loc în opinia publică — existența condițiilor pentru abordarea într-un mod nou a problemei securității europene. Ținînd seama de realitățile istorice concrete, de interesele vitale ale popoarelor europene, de aspirațiile celor mai largi pături sociale din toate țările, Declarația de la București privitoare la securitatea europeană propune un bogat program de măsuri, acceptabil pentru toate statele, oferă o bază largă de discuții la care sînt chemate să participe toate țările, forțele sociale și politice interesate în normalizarea relațiilor interstatale europene.După cum se știe, țările socialiste participante la consfătuire au relevai că una din căile principale spre înfăptuirea securității europene este dezvoltarea colaborării multilaterale între țări, indiferent de orînduirea ior socială, întărirea încrederii și . cooperării între popoare. Subliniind necesitatea recunoașterii realităților istorice apărute pe continentul nostru ca urmare a celui de-al doilea război mondial, a existenței celor două state germane, țările socialiste au scos în evidență că 

în cadrul securității europene va putea să-și găsească rezolvarea și problema germană, inclusiv problema unificării Germaniei. Declarația de la București preconizează, de asemenea, o serie de măsuri pentru slăbirea încordării militare în Europa, printre care desființarea blocului agresiv N.A.T.O. și, în același timp, a Tratatului de la Varșovia, retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe neeuropene de pe continentul nostru, a tuturor trupelor străine în limita granițelor naționale, lichidarea bazelor militare străine, împiedicarea accesului R.F. Germane la arma atomică, crearea unor zone denu- clearizate în Europa și altele.Propunerile cuprinse în Declarația țărilor socialiste întrunite la București s-au bucurat de o primire favorabilă in rîndul unor importante cercuri ale opiniei publice din Europa și din Întreaga lume ; ele au fost apreciate ca o contribuție deosebit de prețioasă la lupta popoarelor pentru zădărnicirea unui nou război mondial, ca o inițiativă de valoare îndreptată spre întărirea securității europene și a păcii mondiale. Aceasta dovedește încă o dată că există toate posibilitățile pentru dezbateri constructive și fructuoase în vederea reglementării pe baze noi a relațiilor dintre statele europene. Partidul Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România consideră că acum cel mai important lucru este cape baza platformei largi pe care o oferă Declarația, precum și a altor propuneri animate de spirit de răspundere pentru soarta păcii pe continentul nostru, să se treacă la acțiuni și măsuri concrete menite să elimine treptat sursele de încordare, neîncrederea dintre state, să netezească drumul spre întărirea securității și păcii în Europa.în prezent, lupta pentru pace este strîns legată de lupta pentru încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, de ajutorul acordat poporului vietnamez pentru respingerea intervenționiștjlor americani. In toată lumea, cercuri largi ale opiniei publice își exprimă indignarea și protestul față de războiul criminal purtat de Statele Unite ale Amerîcii în Vietnam, cer cu hotărîre încetarea agresiunii împotriva pașnicului popor vietnamez, respectarea dreptului său
(Gontinuaie In pag. a III.a)

Propunîndu-și să dezbată în coloanele sale diferite pro
bleme legate de calitatea produselor, ziarul nostru inaugu
rează astăzi o nouă rubrică.

în cadrul rubricii vor fi publicate Intervenții ale specia
liștilor, anchete cu privire la calitatea unor produse, arti
cole referitoare la preocuparea organizațiilor U.T.C. pentru 
antrenarea tinerilor la realizarea unor produse de calitate 
superioară.

de conf. dr.
Gh. P. Apostol

In etapa actuală — de continuare pe o treaptă superioară a desăvîr- șirii construcției socialiste, cînd se desfășoară cu intensitate sporită procesul de diversificare a producției și crește complexitatea ei, cînd progresele științei și tehnicii determină perfecționarea continuă a tehnologiei de fabricație și a însăși structurii producției, de îmbunătățirea continuă a calității depinde atît satisfacerea în cele mai bune condiții a cerințelor pe piața internă, cît și realizarea sarcinilor de export și competitivitatea mărfurilor pe piețele externe. In raportul C.C. al P.C.R., prezentat la Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că în anii ce urmează este necesar să se intensifice în toate ramurile economiei naționale acțiunea de îmbunătățire sistematică a calității produselor, de ridicare a caracteristicilor lor tehnico-econo- mice, aceasta fiind o condiție de bază pentru satisfacerea nevoilor de producție și consum, pentru creșterea eficienței economice.Calitatea este o noțiune extrem de complexă, în strînsă dependență de nivelul tehnicii. Pentru aprecierea ei este necesară luarea simultană în considerație a unul număr mare de parametri, între care un loc central îi ocupă cei de ordin economic. Criteriile de apreciere a calității sînt organic legate între ele și vizează inevitabil problemele de perspectivă. Actualul progres tehnic, care se desfășoară rapid, face ca o dată cu noile realizări ale

Pălărie de sezon

Fqțo: V. RANGA

științei și tehnicii, înseși criteriile de apreciere a calității produselor să se schimbe, să devină din ce in ce mai complexe, mai exigente și, deci, însuși conținutul noțiunii de „calitate“ se schimbă continuu ; calitatea apare astfel ca o noțiune dinamică.Calitatea este apoi strîns legată de cadrul social în care se desfășoară producția și reflectă în condițiile noastre superioritatea socialismului, rolul activ și în continuă creștere a factorului conștient — în primul rînd creșterea rolului conducător al partidului, care stimulează inițiativa și energia creatoare a poporului. îmbunătățirea continuă a calității produselor constituie o importantă problemă de stat și este rezultatul acțiunii conștiente a maselor de oameni ai muncii sub conducerea partidului. Ca și toate celelalte prevederi ale Directivelor Congresului al IX-lea, sarcinile cu privire la îmbunătățirea calității produselor pornesc nu de la dorințe ci de Ia temelia trainică a ceea ce am realizat în anii construcției socialiste prin aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale României. în actuala etapă pe care o străbate țara noastră, Partidul Comunist Român continuă cu consecvență politica de dezvoltare a bazei tehnice-materia- le a socialismului. Aceasta constituie condiția esențială a creșterii necontenite a productivității muncii, a îmbunătățirii continue a calității și economisirii muncii sociale, deci a sporirii eficienței economice.O economie națională complexă, puternic diversificată, se caracterizează și printr-un grad înalt de complimentaritate, îmbunătățirea calității unei părți « produsului impune în mod obiectiv măsuri corespunzătoare în domeniul producției altor părți ale produsului, și numai ca urmare a acestor aspecte corelate capătă produsul finit însușirile cerute de destinația sa concretă în condițiile progresului științifico-teh- nîc vertiginos.Interacțiunea dintre creșterea complexității economiei naționale și ridicarea nivelului general al calității scoate în evidență faptul că îmbună-
(Continuart în pag. s U-a)
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In Balta Albă se lucrează la platișeul unui nou bloa Foto: N. STELORIAN
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In întîmpinarea

ZILEI
MINER UL UI

Prevederile cincinalului 
in dezbaterea plenarelor 

comitetelor regionale ale P.C.R
Zilele acestea au avut loc ședințe plenare lărgite ale Comitetului orășenesc București al P.C.R. și Comitetelor regionale Bacău, Banat, Brașov, București, Crișana, Galați, Maramureș, Oltenia și Ploiești ale P.C.R.La plenare au participat membri ai comitetelor regionale de partid, secretarii cu probleme economice și secretarii cu probleme agrare de la comitetele orășenești și raionale de partid, președinți ai sfaturilor populare, ai consiliilor agricole și al uniunilor cooperativelor agricole de producție, primii-secretari ai comitetelor raionale și orășenești U.T.C., președinți ai consiliilor locale ale sindicatelor, reprezentanți ai unor ministere și organe centrale de stat, conducători

de întreprinderi, S.M.T., G.A.S., activiști de partid și de stat, oameni de știință și alte cadre cu munci de răspundere în domeniul economic.La lucrările plenarelor au luat parte tovarășii: Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R. — la orașul București; Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. — la Brașov; Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — Ia Bacău; Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. — la Ploiești; Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — la Galați; Vasile

• în
nîle

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

ACTUALITATEA

Vilcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — la Timișoara; Mihaî Dalea, secretar al C.C. al P.C.R. — la Oradea ; Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R. — la Baia Mare și Craiova ; Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R. — la < regiunea București.In cadrul plenarelor, primii- secretari și secretari ai comitetelor regionale de partid au prezentat rezultatele îndeplinirii planului economic pe primul semestru al acestui an, sarcinile din planul de stat pe cinci ani ce revin unităților e- conomice din regiunile respective, precum și măsurile politico-organizatorice pe care trebuie să le ia organele și 
j organizațiile de partid, conducerile tehnico-administrati- ve ale întreprinderilor, organizațiile de masă și instituțiile economice regionale în vederea realizării planului pe anul în curs, a planului cincinal și pentru pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii planului pe 1967.Pa marginea informărilor prezentate au luat cuvîntul numeroși participant! din diferite domenii de activitate. Ei au analizat temeinic diverse aspecte ale activității economice, au făcut propuneri
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• BACĂU

în bazinul minier 
Comănești se execută 
ample lucrări de mo
dernizare.

La minele Ral și 
Vermești s-a introdus 
transportul cărbunelui 
cu locomotive Diesel, 
s-au montat transpor
toare cu racleti și tro- 
Iii de mină, a-a extins 
în galerii susținerea 
metalică și cu boltari 
de beton, s-au con
struit noi Stații . de 
ventilație și grupuri 
sociale.

• PLOIEȘTI

Minerii bazinului 
carbonifer „Muntenia" 
au extras și livrat de 
la începutul anului, 
peste prevederile pla
nului, aproape 26 000 
tone de cărbune ener
getic, teprezentînd 
mai mult de 95 la 
sută din angajamentul 
anual la acest capitol. 
El anunță totodată că 
economiile la prețul 
de cost și beneficiile 
suplimentare obținute 
în cinstea Zilei mine
rului depășesc suma 
de 2 800 000 lei.

• DEVA

Cu noile blocuri da 
locuințe terminate șl 
recepționate în ulti
mele zile la Vulcan, 
Lupeni și Petrila, nu
mărul apartamentelor 
date anul acesta în 
folosință minerilor din 
Valea Jiului a ajuns 
la aproape 700. Alte 
1 060 de apartamente 
se afla în diferite sta
dii de construcție, ur- 
mînd a fi gata oină 
ta sfîrsîtul anului.

fAgerpres)

O nouă combină - C 3
La Uzinele „Semănătoarea" 

din Capitală a începui sg se 
producă o nouă combină pen
tru recoltarea cerealelor — C3. 
Primele 20 de combine vor ii 
Încercate In actuala campanie 
agricolă.

Combina are un randament 
cu 50 Ia sulă mai mare declt 
vechiul tip, iar pierderile de 
boabe sînt aproximativ cu 30 
la sută mal mici. Productivita
tea a lost ridicată printr-o serie 
de soluții constructive și func
ționale. Combina este prevă
zută cu o platformă de tăiere 
de 3,5 m, iar viteza de lucru 
poate ajunge la 6,5 km pe oră.

Rabalorul de tip excentric per
mite tăierea in mai bune con- 
difiuni, a plantelor culcate. 
Combina C3 este dotată și cu 
buncăr pentru strtngerea recol
tei, avind o capacitate de 1 500 
kg cu posibilități de descărcare 
mecanizată în timpul mersului. 
Sini perfecționate sistemul de 
curățire și de scuturare a boa
belor.

Combina C3 poate lucra cu 
dispozitive speciale pentru tre
ieratul staționar, pentru recol
tat ceteale din brazdă, soia șl 
tloarea-soarelui. Fină Ia sfirși- 
lui anului vor fi produse 700 
de astfel de combine.

Drumurile vacantei ițea șl pe la vestita- . cetate medievalii 
pe numele ei turistie Gastelal Bran

Foto: N. STELORlAti



• ARTICOLE 9 REPORTAJE ® ÎNSEMNĂRI

VIATA DE ORGANIZAȚIE
La ultima inatruira a activului Comitetului raional al U.T.C. Brăila, Aneta I. Cireașă, secretara comi

tetului U.T.C. din cooperativa agricolă de producție din Romanu, arăta: „La noi, adunarea generală constituie de fiecare dată un prilej mult așteptat de a ne sfătui. Ne spunem deschis ce anume am realizat în timp de o lună, unde sîntem deficitari, în spre ce direcție trebuie să ne îndreptăm în viitor atenția mai mult". In acest spirit au mai vorbit și alți secretari U.T.C. despre adunările generale, spusele lor vrînd să însemne împărtășirea experienței pozitive. Pe moment nu am înțeles exact în ce constă ea. Mai tîrziu însă... Dar tot atunci mi-a atras atenția insistența, u- neori puțin penibilă, evident determinată de prezența ziaristului, de a ocoli tot ceea ce privește frecvența adunărilor generale, ținerea acestora cu regularitatea prevăzută în Statutul U.T.C. Și poate că, din politețe, m-aș fi făcut că nu observ nimic, dacă însuși obiectul amintitei instruiri nu îl forma adunarea generală U.T.C., conținutul acesteia.Aș dori să începem cu... începutul : Se țin cu regularitate adunările generale în toate cele 424 organizații de bază U.T.C. existente în raion ? Răspunsul îl primim de la tovarășul Mircea Udrea, prim- secretar al comitetului raional al U.T.C., de la care am aflat că în medie, pe lună, a- proximativ o sută de organizații nu țin adunări. Care să fie cauza ?— Printre altele — spunea primul secretar — lipsa unei bune planificări a muncii instructorilor și secretarilor. 
O altă cauză stă în planificarea adunărilor generale pentru ultimele zile ale lunii, cînd de obicei se ivesc mai multe probleme urgente ca- re-și cer rezolvarea neîntîrzia- tă și astfel adunările se amină.Că temeinicia, profunzimea unor astfel de explicații sînt discutabile ni se pare în afara oricărei discuții. Dar, să mergem mal departe și să aflăm în această privință și părerea unor instructori, a unor secretari U.T.C.VASILE COCOȘ'— instructor. în grupul de comune în care își desfășoară activitatea sînt 20 de organizații de bază din care 8 numai în cooperativele agricole de producție.— Nu cunosc precis în cîte organizații au avut loc adunările în ultima vreme și în cîte nu. Nu am reușit să cuprind toate organizațiile de bază. Cred că este vorba și de o

proastă planificare a muncii mele, de un stil de muncă, care mai poate fi încă mult îmbunătățit. Mă gîndesc, în primul rînd, la ajutorul pe care trebuia să-1 dau acelor secretari ai comitetelor organizațiilor de bază care nu au încă inițiativă și mai așteaptă pentru fiecare lucru indicații.— Șl în adunările generale care au avut loc ce s-a discutat ?— Cererile unor tineri pentru a fi primiți în organizație și... cam atît.— I-ațL întrebat vreodată pa tineri ce ar vrea să discute în adunări, cunoașteți propunerile lor ?— Nu cunosc.VASILICA ALEXANDRES- CU, — instructor:

MIOARA GHEORGHE, membră în comitetul U.T.C. : — De la alegeri și pînă în prezent am participat doar la două adunări generale. In rest nu știu să fi mai avut loc. Secretarul nostru este foarte ocupat cu meseria dînsului de linior la telefoane. Ne vedem rar.PAUL DINU din brigada a IlI-a de cîmp: — Cam de multă vreme nu ne-am mai sfătuit cu toții în cadrul unei adunări generale. Am mulți prieteni și în afara brigăzii. Nu îmi amintesc ca vreodată unuia din ei să 1 se fi cerut părerea în legătură cu adunările noastre. Eu unul dacă aș fi întrebat aoum, aș spune să discutăm cauza pentru care unii tineri și mai ales fetele nu vin la muncă, sau de ce vin foarte rar.Așadar tinerii vin cu plăcere la adunările generale dacă sînt chemați, dacă se discută probleme care îi interesează.

LIPSURILOR -
SĂ LE SPUNEM

PE NUME
— Din cele 41 de organizații de a căror îndrumare mă ocup, un număr de 10 nu și-au ținut cu regularitate adunările generale stabilite. Cauzele sînt mai multe. Aș aminti: nerespectarea datelor prevăzute în grafice, lipsa de activitate a unor secretari ai organizațiilor de bază, lacune în organizarea activității instructorului și greutate în mobilizarea tineretului. Cu acest din urmă argument însă mă cam contrazic singură. Șl lată de ce. îmi amintesc că în luna ianuarie am ajutat comitetul U.T.C. din cooperativa agricolă Cazasu să pregătească pentru o adunare generală, la cererea unor tineri tema : „Cum să ne comportăm în societate". Am reținut atunci nu numai prezența tuturor tinerilor dar și combativitatea Ia discuții.Ne-am deplasat în același sat la mai multe luni după a- dunarea amintită și iată ce am aflat:

Din convorbirile cu mai mulți activiști ai comitetului raional al U.T.C. a reieșit că nu se cunoaște, în suficientă măsură rolul, locul pe care trebuie să-1 ocupe adunările generale în procesul muncii de educație politică ideologică a tineretului. Dovadă face și conținutul nemulțumitor al materialelor prezentate în adunările generale șl de aid și discuțiile la care prea puțini tineri iau parte. Sînt nenumărate cazurile cînd pe ordinea de zi apar aceleași probleme de la o lună la alta, cînd atît planurile de muncă cît și unele din referatele prezentate în adunări seamănă între ele ca două picături de apă. De aici rezultă și faptul că data ținerii unor adunări generale nu mai este așteptată cu interes de către tineri, că participarea la discuții este sub nivelul așteptat. Multe comitete comunale U.T.C cum sînt cele din Movila Miresei, Valea Cînepii,

Victoria, Bertești și altele nu au analizat de vreme îndelungată cum se desfășoară a- dunările generale, conținutul și eficacitatea lor educativă. Și nu întîmplător toate acestea. Activiști ai comitetului raional cum sînt Ionel Herțeg, Stoica Balaban și alții nu a- jung în fiecare organizație, nu dau îndrumările și indicațiile necesare membrilor comitetelor U.T.C., nu cer sprijinul activiștilor de partid. Membri ai biroului comitetului raional ca tovarășii Gheorghe Iacob din Bertești, Coman Frîncu din Valea Cînepii dau un foarte slab ajutor activității organizațiilor U.T.C. din care fac parte. Este necesară și prezența mai activă și pe perioade mal îndelungate a secretarilor comitetului raional U.T.C. în organizații de bază. Foarte „ocupați" atunci cînd trec prin organizații, activitatea lor se rezumă mai mult la culegerea datelor necesare pregătirii unor referate, informări etc. Dintr-o situație statistică rezultă că, în ultimele 3 luni, tovarășul Octavian Ghiță, secretar cu probleme de propagandă, de pildă, a participat doar la o adunare generală din grupul de organizații de oare răspunde; tovarășa Angela Pîrlitu — secretar cu problemele de școli, a participat doar la două adunări din care una în oraș iar cealaltă în satul Cazasu, la numai cîțiva kilometri de Brăila.Ajunși aici cu analiza ne permitem să revenim asupra explicațiilor date de primul secretar al comitetului raional, faptele dovedind că adevăratele cauze sînt: 1) un a- jutor nu întotdeauna suficient și eficient acordat organizațiilor de bază ; 2) cunoașterea superficială a realității de către biroul comitetului raional; 3) neconsultarea tinerilor cu privire la problemele ce vor să le dezbată în adunările generale ; 4) neantrenarea acestora la pregătirea adunărilor.Am notat aceste cîteva concluzii cu speranța că biroul Comitetului raional Brăila al U.T.C. va trage învățămintele necesare.
V. MOINEAGU, 

corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru 

regiunea Galați

**¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥★¥*¥*¥*¥*
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Pe cală: mineralierul nr. 2

Formația de călușari din co
muna Sîrbi-Măgura este com
pusă numai din tineri sub 16 ani

Revenim la Șantierul naval din Galați după o lună și cîteva zile de cînd a avut loc lansarea la apă, cu 60 de zile mai devreme, a celei mai mari nave construite la noi în țară : mineralierul de 10 200—12 500 tdw.Pe cala rămasă liberă, cel de al doilea mineralier de 10 200—12 500 tdw a început să capete contur. Din nou macaralele, care plimbă utilaje și mașini moderne, au intrat în funcțiune cu întreaga capacitate. Ritmul de lucru realizat pînă acum este superior celui obținut la prima navă. Constructorii navali de la

Galați raportează astfel că au asamblat 50 la sută din secțiile noii nave și că pînă acum au și fost predate pentru îmbinare prin sudură primele două etape ale vasului. Volumul total de poziție metalică montată pe cală depășește 300 tone, ceea ce înseamnă șl un bun avans, in timp față de cel stabilit în grafice.Concomitent, în hala de confecționat și asamblat are loc pregătirea celorlalte poziții metalice prevăzute a constitui „haina" mineralierului nr. 2.
M. VASILE

Mai mulți tineri care doresc să se înscrie la concursul de admitere în învățămîntul superior, la cursurile serale și la cele fără frecvență ne-au pus întrebarea dacă au dreptul la concediu, cu plată sau fără plată, în vederea pregătirii și prezentării la concurs.Broșura „Admiterea în învățămîntul superior", elaborată de Ministerul învățămîn- tului și apărută de curînd, precizează la capitolul III aliniatul B, „Admiterea la cursurile serale" următoarele :Pagina 98, pct. 6 : „Pentru prezentarea o singură dată la concursul de admitere se a- cordă candidaților un concediu de studii plătit, de 30 zile calendaristice anual, în

afara concediului de odihnă. Concediul de studii se acordă la cerere, eșalonat sau integral. în cazul cînd candidații

se prezintă în același an calendaristic la examenul de bacalaureat și la concursul de admitere în învățămîntul superior, beneficiază de un singur concediu de studii de 30 de zile calendaristice".

în Capitolul III aliniatul C „Admiterea la cursurile fără frecvență", se spune :Pagina 99, pct. 6 : „Pentru prezentarea o singură dată la concursul de admitere de la cursurile fără frecvență se acordă candidaților un concediu de studii 
fără plată, de 30 de zile calendaristice anual, în a- fara concediului de odihnă. Concediul de studii se a- cordă la cerere, eșalonat sau integral. în cazul cînd candidații se prezintă în același an calendaristic la examenul de bacalaureat și la concursul de admitere în învățămîntul superior, beneficiază de un singur concediu de studii de 30 de zile calendaristice".

Vedere parțială a 
Combinatului de 
îngrășăminte chi
mice din Turnu 

Măgurele

Foto: AGERPRES

AL 10 000-LEAIn cel mai tînur cartier de locuințe a| Galațiului — Țigli- na III —ț a început de curînd construcția unui nou cvartal de blocuri ce va însuma a- proape 900 de apartamente. Proiectul cartierului prevede construirea de blocuri cu 4-10 nivele însumînd peste 7 000 de apartamente, școli, complexe pentru deservirea publicului, spații comerciale, locuri de parcare pentru autovehicule etc.Acum, pe acest șantier se

APARTAMENTaflă în construcție blocul A4 cu care numărul apartamentelor date în folosință la Galați în ultimii ani se ridică la 10 000.Lucrările de organizare a șantierului, utilajele și mijloacele de care dispun în prezent constructorii dau garanția că angajamentul privind darea în folosință a noului cvartal va fi îndeplinit pînă la sfîrșitul acestui an. (M. 
Vasile).

După ore în șir de lucru, e binevenită odihna la umbra căpițelor de fin proaspăt ridicate...

Profiluri '
Andrei

Șerban

Are numai 23 de pri
măveri și e înalt și sub
țire ca un fir de po
rumb. O sfiiciune fe
ciorelnică în atitudini 
și gesturi trădează liris
mul și poezia presărate 
în spectacolele sale, dar 
nicidecum nu te face să 
intuiești că aj în fața 
o forță nebănuită de a 
desfășura pe scenă via
ța în complexitatea ei.

Și totuși, Andrei Șer
ban ascunde sub aspec
tul lui de tocilar blond, 
lălîu și cuminte, privind 
mai mult în podea de- 
cît pieptiș, filtrînd viața 
pe sub pleoape — un 
clocot de enigmatic 
vulcan.

Fierbe în el, cu o ne
prevăzută fantezie, lava 
cea mai de preț a omu
lui : talentul.

Acest talent de o ori
ginalitate și o expresi
vitate deosebită, pe 
care șl l-a demonstrat 
în montările atît de di
verse ale pieselor : 
„Omul care s-a trans
format în cline", „Ubu 
Roi" și „Șeful sectorului 
suflete".

Regia piesei lui Al. 
Mirodan i-a adus, de 
altfel, într-un concurs 
european al teatrelor 
studențești, premiul I, 
la Zagreb. Dar ultima 
performanță a acestui 
tînăr a fost „Arden 
din Faversham", trage
die pe care i-a încre
dințat-o, s-o pună în 
scenă, teatrul din Piatra 
Neamț (tot Piatra Neam
țul !)

Spectacolul a uluit și

pe cei mai sceptici oa
meni de meserie prin 
noutatea viziunii. prin 
fantezie modernă si 
plasticitate. Cîteva sce
ne ne-au amintit pur și 
simplu unele aqua forte 
ale lui Goya sau expre
sivele tablouri ale Iui 
Brueghel bătrînul.

Comparație, desigur . 
flatantă pentru tînărul P 
regizor.

Dar studentul din anul 
IV al lui Radu Penciu- 
lescu, nu glumește (deși 
e la vîrsta glumelor) și 
nu experimentează for
mule perimate. EI în
cearcă drumuri noi.

Și cînd te gîndesti că 
în trecutul nostru, cam 
depărtat ce e drept, cel 
mai mare regizor (soco
tit de unii) ca sâ mon
teze o piesă la Națio
nal, pornea prin străi
nătăți — comis voiajor 
de idei — cu valiza la 
subțioară ca Agamită 
Dandanache și se întor
cea acasă cu caietul de 
regie bine și grijuliu 
întocmit. Azi multe din 
spectacolele noastre — 
montate chiar la. . Pia
tra Neamț, — după cum 
am văzut și de un elev 
de mare talent, ar stirni 
notații prețioase în ca
ietul de regie al mul
tor regizori străini.

(Urmare din pag. I)tățirea continuă a calității produselor este posibilă numai pe baza unui înalt nivel calitativ al procesului de producție. Sferele celor două noțiuni — calitatea produselor și calitatea producției — nu se suprapun, noțiunea de calitate a producției fiind mai largă, mai cuprinzătoare. Calitatea procesului de producție se reflectă în calitatea produselor, iar în măsura în care avem de-a face cu produse care vor fi folosite ulterior în consumul productiv acestea vor avea o influență determinantă atît asupra noilor procese de producție cît și asupra noilor produse — iar în ultimă analiză asupra economiei de muncă socială.înzestrarea tuturor ramurilor economiei cu mijloace de muncă perfecționate, menite să îmbunătățească calitatea produselor sînt organic legate de îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de investiții, respectarea strictă a termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități de producție și atingerea cît mai grabnică a parametrilor tehnici și economici la toate instalațiile noi. Această proble
mă are înainte de toate o latură cantitativă (ținînd seama de faptul că o parte însemnată a producției planificate în anii 1966—1970 urmează a se realiza pe baza noilor capacități), care se află într-o strînsă dependență de latura ei calitativă : promovarea con

secventă a progresului științi- fico-tehnic.îmbunătățirea calității produselor nu este un scop în sine; în toate ramurile ea trebuie să ducă la economisirea muncii sociale. Baza trainică, sănătoasă și de perspectivă a economisirii muncii sociale prin îmbunătățirea nivelului calitativ al produselor constă în politica științifică a partidului de industrializare socialistă a țării prin dezvoltarea consecventă a ramurilor industriei grele, hotărîtoare pentru progresul întregii economii.Pentru a duce la economisi
BADI0GBAFIA CALITĂȚII

rea de muncă socială, îmbunătățirea continuă a calității trebuie să fie rodul preocupării permanente și sistematice a milioanelor de oameni ai muncii angajați pe fiecare treaptă a procesului de producție. Se cer înfăptuite, în absolut toate întreprinderile, măsuri tehnico-organizatorice, eficiente, pe tot parcursul procesului de producție ; de la recepția materiei prime pînă la controlul minuțios al produsului finit. Directivele Congresului al IX-lea al partidului și planul de stat cu irivire la dezvoltarea economi _i naționale în perioada 1966—1970 a

rată că se va acorda toată a- tenția dotării întreprinderilor cu mijloace de măsură și control, extinderii și completării cu utilaje a standurilor de probă, precum și organizării cît mai bune a controlului tehnic în uzine, asigurîndu-se acestora condițiile necesare pentru a livra numai produse de calitate ridicată.Experiența diferitelor colective de muncă a impus atenției o seamă de căi pentru îmbunătățirea calității. Astfel, a fost confirmată ca deosebit de utilă preocuparea Uzinelor „1 Mai" Ploiești ca în fiecare fază a procesului de producție să 

se manifeste maximum de exigență, fiecare ansamblu, fiecare produs să fie realizat la cel mai înalt nivel calitativ. A trecut cu succes proba practicii și inițiativa de la Uzina „Vulcan" din Capitală ca pro- iectanții să vadă la fața locului în schele petroliere, în u- zine cum se comportă în exploatare utilajele concepute de ei. La Uzina mecanică din Cîmpina a fost experimentată o propunere valoroasă : crearea pentru producția de serie a unui termen de comparație, a unui etalon în strictă conformitate cu prevederile incluse în documentația tehnică. 

Cum calitatea este o noțiune dinamică și orice colectiv care se respectă nu se mulțumește cu ceea ce a realizat, ulterior s-a trecut la o nouă inițiativă, de natură să stimuleze energia creatoare a maselor și anume : „Fiecare produs la un nivel calitativ superior etalonului !“Trebuie arătat că pe lîngă rezultatele îmbucurătoare în ridicarea calității produselor, persistă o serie de neajunsuri, în unele întreprinderi există lipsuri pricinuite mai ales de nerespectarea tehnologiei de fabricație, de producția neritmică — atunci cînd se con

centrează o bună parte a sarcinilor în ultima decadă a lunii — de insuficienta preocupare pentru ridicarea calificării cadrelor, pentru organizarea controlului de calitate. Este limpede că obținerea unor produse de calitate superioară și realizarea unei atmosfere de maximă exigență presupune, înainte de toate, o temeinică organizare a muncii pe toate treptele procesului de fabricație. O mare importanță are ca în fiecare secție și atelier să se creeze o puternică opinie a colectivului împotriva oricăror neglijențe, a oricărei tendințe de superfi

cialitate în muncă. în legătură cu tot ansamblul de măsuri privind îmbunătățirea calității produselor are o mare importanță acea prevedere din Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economiei naționale care arată că este necesar să fie aplicate pentru fiecare grupă de produse și pentru fiecare produs în parte criterii de determinare a calității, îmbunătățindu-se pe a- ceastă bază standardele și normele interne.în condițiile revoluției știin- țifico-tehnice care se desfășoară cu repeziciune în lume ca

pătă o însemnătate deosebită îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale și aplicative. Dispunem de forțe științifice capabile să susțină eforturile pentru grăbirea progresului tehnic, a îmbunătățirii calității produselor. Pe lîngă preocupările pentru gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor puse la dispoziție de către stat, este necesar să fie atrași toți specialiștii din institutele de cercetări în măsură să contribuie la ridicarea calității.îmbunătățirea calității produselor impune ridicarea continuă a calificării oamenilor 

muncii. Cu cît gradul de pregătire cultural-tehnic este mai înalt și corespunde cerințelor actuale ale producției, cu atît devine posibilă în mai mare măsură utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor de producție ceea ce duce la obținerea unor valori de întrebuințare superioară și la economii de muncă socială.Sînt necesare în continuare măsuri pentru cointeresarea materială a muncitorilor în îmbunătățirea calității.Din toate acestea rezultă că îmbunătățirea calității produselor exprimă o multitudine de relații de independență cu profunde semnificații economice și social-politice : calitatea este o expresie sintetică a schimburilor survenite în baza tehnico-materială a socialismului, dar și o condiție a lărgirii și perfecționării a- cesteia ; calitatea este un rezultat al legăturilor normale, obiective, planice și proporționale a diferitelor ramuri ale economiei naționale ; calitatea este un indicator important care caracterizează activitatea întreprinderilor, dar și o condiție a realizării valorii de întrebuințare și a valorii mărfurilor. îmbunătățirea calității produselor este, totodată, și o problemă de respect și exigență față de tine însuți, de respect față de activitatea întregului popor, față de societatea socialistă. Din orice punct de vedere am analiza lucrurile, îmbunătățirea calității produselor este și va ră- mîne cheia de boltă a întregii noastre activități economice.

I

I

Olga 

Bucâtaru
Cum să numim tea

trul din Piatra Neamț i 
L-am numi „Cuibul cu 
barză'al teatrului româ
nesc contemporan.

(Pe vremuri „Cuibul 
cu barză' era o renu
mită școală primară pe 
lingă piața Matache Mă- 
celaru, vis-ă-v!s de casa 
In care a locuit Ion 
Slavici). Teatrul din 
Piatra Neamț este in
tr-adevăr un fericit cuib 
în care proaspeții ab
solvenți ai Institutului 
de Teatru prind încre
dere in propriile lor for
țe, deprind a.b.c.-ul sce
nei și îndată ce au în
registrat primele succe
se, își deschid larg ari
pile spre orizonturi mai 
îmbietoare. Din „cuibul 
cu barză' de la Piatra 
Neamț a zburat și Flo
rin Piersic, au pornii 
semeț Leopoldina Bălă
nuță și Eugenia Drago- 
mirescu și alte atrtea 
nume de actori tineri 
care populează cu suc
ces afișele teatrelor din 
Capitală.

De data aceasta Pia
tra Neamț a pregătit 
noi surprize. Bineînțe
les, surprize pentru alte 
teatre. Una din aceste 
plăcute surprize o con
stituie Olga Bucătaru, 
interpreta rolului Alice 
din Arden din Faver- 
sham. într-un rol cople
șit de violente pasiuni, 
oendullnd în-permanen
tă intre crimă și can
doare. eroina creată de 
Olga Bucătaru convinge 
prin forța și expresivi
tatea ei dramatică.

A

Olga Bucătaru are 
prestanță.

De această prestanță 
care umple scena si 
fascinează sala, tăind 
uneori răsuflarea spec
tatorilor, s-au bucurat: 
Maria Filotti, Aura Bu- 
zescu. Marietta Anca. 
Marioara Zlmniceanu. 
Elvira Godeanu, Tanti 
Cocea — numi, de am
plă sonoritate ale tea
trului românesc. Desi
gur, e prematur s-o așe
zăm pe ttnăra actriță 
de la Piatra Neamț ală
turi de aceste ilustre 
înaintase ale sale.

Totuși, Olga Bucătaru, 
pe care am mai aplau- 
dat-o în Clitemnestra 
din „Orestla' și In Pa
troana din „Mitică Po
pescu'. are toate șan
sele, prin impresionantul 
el potențial dramatic, să 
urce treptele unei defi
nitive consacrări șl 
să-și înscrie numele 
printre fruntașele tea
trului.

NEAGU 
RADULESCU
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Interviul acordat de 

tovarășul Nicolae Ceausescu

ACTUALITATEA
Joi dimineață a plecat la Abidjan o delegație guvernamentală condusă de Mircea Ocheană, ambasador extraordinar șl plenipotențiar în Ministerul Afacerilor Externe, pentru a participa, la invitația guvernului din această țară, la festivitățile prilejuite de cea de-a Vl-a aniversare a proclamării independenței Republicii Coasta de Fildeș.
Revista „Viața studențească*1 va apare în ziua de 7 august într-un nu

măr special consacrat problemelor legate de apropierea examenului de admitere în învăță- mîntul superior.In cele 20 de pagini ale sale, numărul special va cuprinde rubrica „Cu profesorii noștri despre admitere", în cadrul căreia sînt publicate articole privitoare la examene ; „Poșta admiterii" — răspunsuri la scrisorile primite la redacție.Numărul special va cuprinde, de a- semenea, capitolele „Disciplinele pentru concursul de admi

tere* și „Problemele disciplinelor pentru concursul de admitere", reproduse din volumul „Admiterea în în- vățămîntul superior".
Pe înălțimea „Vîr- 

ful pietrei" din 
partea de nord-est 
a satului Cozia, re
giunea Hunedoara, 
arheologii au găsit 
urmele unei așezări

Delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de tovarășul Knud Jespersen, președintele partidului, care la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român se află în țara noastră, a vizitat miercuri Muzeul Doftana. Apoi delegația a sosit în regiunea Brașov, unde a fost întîmpina- tă de tovarășii loan Voina, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului regional Brașov al P.C.R., și Nicolae Gavrilescu, secretar al comitetului regional de partid.(Agerpres)

străvechi, datină 
din perioada de 
tranziție de la epo
ca neolitică la cea 
a metalelor. Săpă
turile au scos la 
iveală diverse o- 
biecte din cerami
că, unelte din oase 
de animal și altele.

Orașul de pe Bega 
se va îmbogăți cu o 
nouă podoabă natu
rală : parcul dendro- 
logic. Acesta va al
cătui nucleul viitoarei 
grădini botanice a Ti
mișoarei.

Televiziunii bulgare

FESTIVALUL 
CINTECULUI, DANSULUI 
Șl PORTULUI POPULAR

Sucevenii au deschis cea 
de-a 4-a zi a festivalului. Ves
titul corn sărbătoresc a anun
țat solemn sosirea tinărulul 
oaspete, pe clnd ..căiutii' au 
ieșit în lntîmpinarea acestuia 
dansînd. Buhaiul și harapnicul 
au răsunat pentru a vesti șl 
strlnge lumea la marea sărbă
toare. Nu a lipsit nici pitoreas
ca și fantoșa capră pe care 
mal multi flăcăi din Fălticeni 
au ademenit-o cu onomatopei
cul vers „Ța-ța-fa căpriță fa'.

După un episod ritualic an
samblul folcloric sucevean a 
prezentat un program de dan
suri și clntece. Jocurile de pe 

Ca la noi, 
la Moldova
Valea Șiretului, ale sătenilor 
din Seraiinești, jocurile bătri- 
nești din Iaslovăț, cele din 
Gura Humorului sau de la iz
voarele Moldovei, din Vama- 
Cîmpulung au surprins in dia
logul ior ritmic, prin strigătu
rile pline de pitoresc precum 
și prin lanțul nesfirșit al ho
relor, care s-au deschis Încet și 
larg de parcă ar ii vrut să im- 
prejmuiascs dealurile sau 
munții.

Cântecele solistei Laura La- 
vric au stîrnit ropote de ' 
aplauze prin vioiciunea și rit
mul Ior pătimaș. Au fost reche- > 
mâți în scenă de două și de 
trei or! și alți cintărețl.

Despre parada minunatelor 
costume moldovenești se poate 
spune că ea a Început cu mult 
Înaintea spectacolului. Bundi- 
țeîe garnisite cu blană de jder, 
datează din vremi îndepărtate, 
amintind de portul căpeteniilor 
de oști ale lui Ștefan cel Mare.

N. OANCEA

¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*¥*

Așii padelei pe Herăstrău Foto: R. VASILE
„Europenele* de atletism de la 

Budapesta, programata între 30 
august și 4 septembrie, constituie 
pentru atleții și atletele bătrînu- 
lui continent cel mai important 
eveniment sportiv al anului.

Deși istoria acestei competiții 
nu are un trecut prea îndepărtat 
(ne aflăm la cea de a 8-a ediție) 
fiecare întîlnire a reprezentat un 
pas înainte în dezvoltarea atletis
mului în Europa.

Ediția a 8-a se va desfășura pe 
Nepstadion „teatrul" pe scena că
ruia, de-a lungul anilor, au fost 
doborîte nu mai puțin de 27 de 
recorduri mondiale, printre care 
și unul al Iolandei Balaș (în 1961 
— 1,90 m). Cu siguranță că în 
toamnă el va fi martorul a noi 
performanțe, căci dacă la Torino, 
finlandezului Kotkas i-au fost su- 
ficienți 2.00 ni pentru a cîștiga 
titlul la săritură în înălțime, la 
Budapesta 2,15 m vor fi probabil 
insuficienți pentru a învinge. Deo
camdată un record — cel de par
ticipare — a și fost doborît. La 
actuala ediție și-au anunțat parti
ciparea aproape 1 000 de atleți si 
atlete din 30 de țări, față de 642 
la Belgrad și 459 la Stockholm. 
Cea mai numeroasă delegație va 
fi cea a U.R.S.S. (90 de sportivi), 
urmată de a Poloniei (80), Ceho
slovaciei (75) și Franței (70). Din 
cei 32 de 1 aureați ai ediției de la 
Belgrad se așteaptă ca 23 să răs
pundă „prezent* și la Budapesta. 
Vor lipsi în mod cert, din diferite 
motive, (accidentări sau retrageri 
din activitatea sportivă) sovieticii 
Brumei, Bolotnikov, Kuznețov, fin
landezul Pentti Nikula, suedezul

SPORT
Ove Jonsson, englezii D. Hyman 
și R. Brightwel.

Pregătirile gazdelor sînt în toi. 
Pista de 400 m a fost lărgită la 8 
culoare, pentru săritorii cu prăjina 
au fost confecționate saltele din

Budapesta - jazda 

„europenelor11 

de atletism

material plastic, iar săritura în 
înălțime a fost mutată lingă 
tribună. Pe timpul competiți
ei vor fi puse la dispoziția atle- 
ților două terenuri de antrena
ment ; unul pentru alergătorii de 
garduri și altul pentru aruncători. 
A fost stabilit și traseul cursei de 
20 km marș. Parcursul are o formă

circulară pe care concurenții vor 
trebui să-l înconjoare de 6 ori. 
Sosirea ca și plecarea vor avea 
loc pe Nepstadion. In fine, „satul 
atletic" de la Godolo, compus din 
3 moderne clădiri a cîte 4 etaje, 
este gata să-și primească oaspeții.

Sportivii români se pregătesc 
intens în vederea apropiatei con
fruntări europene. Recentele re
corduri republicane stabilite de 
Viorica Viscopoleanu (6,59 m la 
lungime), Gh. Zamfirescu (10"3/10 
pe suta de metri), Petre Astafei 
(4,82 m da prăjină), precum și re
zultatele valoroase obținute de 
Iolanda Balaș (1,80 m la înălțime), 
Mihaela Peneș (56,26 m la suliță), 
A. Samungi (7,71 m la lungime), 
dovedesc că ei se află în formă 
bună. Campionatele republicane, 
care încep astăzi ■ la Cluj, consti
tuie o ultimă verificare a forțelor 
si nu-i exclus ca celor de sus să 
li se alăture noi performeri către 
care să se îndrepte apoi speran
țele noastre pentru Budapesta.

Intîlnirea așilor atletismului eu
ropean in orașul de pe malurile 
„Dunării albastre" și al podurilor, 
cu doi ani înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Mexico City, va 
constitui un bun prilej de verifi
care a forțelor, de afirmare ar ta
lentelor care se vor înfrunta la 
viitoarea Olimpiadă de vara.

AUREL ZAMFIRESCU

PREVEDERILE CINCINALULUI
IN DEZBATEREA PLENARELOR

COMITETELJR REGIONALE ALE P.C.R.
(Urmare din pag. I) valoroase pentru îmbunătățirea continuă a muncii în sectoarele în care lucrează. Dezbaterile plenarelor au acordat o atenție deosebită sporirii eficienței economice în toate unitățile și ramurile de producție, ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al producției — ca obiectiv central al întregii activități economice. în acest scop, parti- cipanții la dezbateri au făcut propuneri prețioase privind organizarea producției și a muncii pe baze științifice, utilizarea cît mai deplină a capacităților de producție, introducerea în circuitul economic a unui volum sporit de materii prime și materiale, sporirea contribuției industriei constructoare de mașini la înzestrarea economiei cu tehnică modernă, realizarea integrală a sarcinilor care revin întreprinderilor pentru livrări de mărfuri la export.In cuvîntul lor, mulți vorbitori s-au referit la căile menite să asigure creșterea productivității muncii în toate ramurile producției materiale, buna gospodărire a materiilor prime, materialelor și combustibilului, reducerea cheltuielilor de producție, realizarea beneficiilor planificate, ridicarea rentabilității întreprinderilor la nivelul dotării tehnice a acestora.O atenție deosebită s-a a- cordat problemelor privitoare la realizarea planului de investiții. Au fost scoase în evi

dență sarcinile de mare’ răspundere ce revin organizațiilor de partid, întreprinderilor și celorlalte organizații economice în asigurarea din timp a documentației necesare, în contractarea și livrarea utilajului tehnologic, în scurtarea termenelor de execuție și de dare în folosință, în atingerea într-o perioadă cît mai scurtă a parametrilor planificați, ur- mărindu-se obținerea unei efi- ciențe maxime a investițiilor.Plenarele au dezbătut, totodată, principalele sarcini ce revin agriculturii în cincinal, subliniindu-se însemnătatea a- plicării pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, îndeplinirii întocmai a prevederilor referitoare la irigații, chimizare, mecanizare, amplasarea cît mai judicioasă a culturilor, creșterea producției și reducerea cheltuielilor în sectorul zootehnic, folosirea cu spirit gospodăresc a fondurilor de investiții, a tractoarelor, mașinilor agricole și a forței de muncă.De asemenea, participanții la dezbateri au abordat probleme privind îmbunătățirea activității în cooperația meșteșugărească și în industria locală, în sectorul circulației mărfurilor, relevînd însemnătatea realizării integrale a sarcinilor de livrări către fondul pieței, ca o condiție esențială pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației.Un loc important în cadrul discuțiilor l-au ocupat problemele privind activitatea de cercetare științifică, eviden-

țiindu-se răspunderea și sarcinile ce revin organelor locale pentru intensificarea și creșterea eficienței activității științifice, realizarea unei cît mai strînse colaborări între unitățile de cercetare și întreprinderile din regiuni.Lucrările plenarelor au reliefat de asemenea importanța pregătirii de noi cadre calificate și a perfecționării și specializării celor existente, în concordanță cu cerințele mereu sporite ale economiei naționale.La plenara Comitetului orășenesc București al P.C.R. s-a subliniat că volumul producției industriale a întreprinderilor bucureștene va cunoaște o puternică dezvoltare în anii cincinalului, ceea ce pune sarcini sporite, de răspundere, în fața organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, a cadrelor din economie. Participan- ții Ia discuții au făcut propuneri prețioase pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor metalurgice, constructoare de mașini, din ramura energiei electrice și a materialelor de construcții, care au o pondere mai mare în economia Bucureștiului. în legătură cu noile obiective industriale și construcțiile social-culturale ce urmează a fi construite în acest an și în anii următori, s-au propus un șir de măsuri importante menite să asigure darea lor în funcțiune la termenele stabilite și atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați.Dezbaterile plenarei Comi

tetului regional Bacău al P.C.R. au reliefat necesitatea luării unor măsuri eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității în întreprinderile din industria chimică, pentru elaborarea din timp a documentației tehnice necesare noilor construcții industriale și social-culturale, contractarea la termen a utilajelor necesare realizării investițiilor planificate. S-a subliniat cerința îndeplinirii întocmai a sarcinilor de livrări pentru export.în cadrul plenarei Comitetului regional Banat al P.C.R. au fost dezbătute, printre altele, o serie de probleme referitoare la punerea în valoare a noi posibilități de creștere a productivității muncii pe baza folosirii mai intensive a capacităților de producție, introducerii de noi metode de organizare științifică a producției și aplicării în practică a celor mai valoroase realizări ale tehnicii contemporane. 1La Brașov, participanții la plenară au acordat o atenție deosebită măsurilor privitoare la asimilarea noilor produse, în special în construcția de mașini, realizarea planului pe sortimente și ridicarea calității produselor, îmbunătățirea relațiilor de cooperare dintre întreprinderi. S-au făcut recomandări în vederea perfecționării, în continuare, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice.La plenara Comitetului regional București al P.C.R., o

(Urmare din pag. I)sacru de a-și hotărî soarta conform voinței și intereselor sale supreme. Declarația adoptată la București cu privire la agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam, avertismentul energic și solemn adresat guvernului american, reafirmarea solidarității depline a țărilor socialiste semnatare ale Declarației cu R. D. Vietnam, stat socialist suveran, cu lupta patrioților sud-vietnamezi, exprimarea hotărîrii noastre de a spori sprijinul acordat poporului vietnamez în vederea zdrobirii agresorilor au avut o puternică rezonanță internațională. Alături de poporul vietnamez se află uriașe forțe materiale, politice, sociale și morale, simpatia și sprijinul întregii omeniri progresiste. în ceea ce le privește. Partidul Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România, vor lua toate măsurile ce se impun pentru intensificarea sprijinului acordat poporului vietnamez în lupta pentru înfrîn- gerea agresorilor americani.Cercurile conducătoare ale S.U.A. trebuie să înțeleagă faptul că singura ieșire din impasul politic în care au intrat, prin încălcarea atît de flagrantă a normelor dreptului internațional, este încetarea imediată și necondiționată a bombardării R. D. Vietnam, retragerea tuturor trupelor și armamentelor lor din Vietnamul de sud, respectarea acordurilor de la Geneva. Numai pe această cale poate fi rezolvată problema vietnameză, poate fi asigurată încetarea războiului în Vietnam.Consolidarea păcii și securității mondiale este condiționată de așezarea relațiilor între state pe baze noi, care să asigure fiecărui popor posibilitatea de a urma calea dezvoltării sociale care corespunde voinței, aspirațiilor și intereselor sale vitale. Principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor țări capătă azi în lume o recunoaștere tot mai largă, se impun ca singura bază rațională, unanim acceptabilă, pentru dezvoltarea relațiilor dintre state, pentru sporirea încrederii și stimei reciproce între popoare, pentru întărirea păcii.Considerăm că un rol deosebit de important în instaurarea și dezvoltarea unor asemenea relații între state, în normalizarea situației internaționale îl au țările socialiste. O condiție principală a sporirii influenței țărilor socialiste asupra spiritului în care se desfășoară raporturile interstatale, o constituie fără îndoială întărirea continuă a unității și coeziunii lor. Unitatea țărilor socialiste în problemele fundamentale ale vieții internaționale, în lupta pentru zădărnicirea politicii a- gresive a imperialismului, pentru înfrângerea intervenției S.U.A. în Vietnam, este o Condiție principală a unității tuturor forțelor antiimperialiste în lupta pentru apărarea păcii popoarelor, pentru întărirea securității internaționale.
ÎNTREBARE : Cum evoluează, după 

părerea dv., relațiile interbalcanice și 
care sînt perspectivele dezvoltării lor ?

RĂSPUNS : Experiența istoriei a învățat popoarele din Balcani, care în trecut au fost folosite de puterile imperialiste ca pioni de manevră în politica lor de dominație și acaparare, că interesele lor sînt legate de stabilirea unor relații de înțelegere și bună vecinătate în această parte a lumii. Condițiile de dezvoltare istorică au făcut ca popoarele balcanice să fie animate de aspirații și idealuri comune în lupta împotriva cotropitorilor, pentru eliberare națională și socială, pentru unitate de stat și rieatîrnare. Poporul român consideră că apărarea și întărirea păcii, dezvoltarea colaborării pe baza stimei și respectului reciproc constituie o cauză comună a tuturor țărilor din Balcani.In spiritul rezoluției inițiate de țara noastră și adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. cu privire la acțiuni pe plan regional pentru îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate între statele

europene cu orînduiri social-politice diferite, România depune eforturi consecvente pentru dezvoltarea unui climat de înțelegere și colaborare între toate popoarele din Balcani, pentru transformarea zonei balcanice într-o regiune lipsită de arma atomică. Sînt cunoscute inițiativele întreprinse de-a lungul ultimilor ani în acest sens de partidul și guvernul nostru. Noi cunoaștem, de asemenea, și dăm o înaltă prețuire eforturilor depuse de Bulgaria pentru îmbunătățirea relațiilor interstatale^ balcanice, inițiativelor sale privind îmbunătățirea climatului politic din această regiune.După părerea noastră, raporturile de colaborare între țările din Balcani se dezvoltă, în ultima vreme, în mod pozitiv. Țara noastră acționează consecvent pentru extinderea colaborării multilaterale cu toate țările socialiste din Balcani, pentru intensificarea relațiilor cu Albania, Bulgaria, Iugoslavia. Se lărgesc schimburile economice, politice, culturale și științifice cu R. P. Albania, în folosul ambelor noastre popoare. Capătă o amploare crescîndă colaborarea dintre România și Iugoslavia ; cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului Iosip Broz Tito și a altor întîlniri cu conducătorii iugoslavi s-au profilat noi posibilități de dezvoltare a schimburilor reciproce, de întărire a prieteniei româno-iugoslave.România acționează totodată pentru îmbunătățirea și întărirea legăturilor sale, cu țările nesocialiste din această zonă. Recenta vizită în țara noastră a delegației parlamentare turce în frunte cu domnul Ferruh Bozbeyli, președintele Medjilisului, precum și vizita făcută în Turcia de delegația guvernamentală română în frunte cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, marchează progrese îmbucurătoare în relațiile româno-tur- ce, oglindesc dorința țărilor noastre de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Se dezvoltă de asemenea colaborarea dintre România și Grecia ; ne exprimăm convingerea că vizita pe care o va întreprinde în Grecia delegația guvernamentală română în frunte cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, la invitația guvernului grec, va contribui Ia realizarea unor noi progrese pe calea intensificării relațiilor multilaterale dintre țările noastre.Dezvoltarea schimburilor economice, politice, tehnice, științifice, culturale, turistice dintre țările balcanice, întîlni- rile . bilaterale și multilaterale dintre reprezentanții forurilor conducătoare, ai organizațiilor obștești, ai vieții publice corespund intereselor tuturor popoarelor din Balcani, contribuie la îmbunătățirea climatului politic și consolidarea păcii în această zonă. De aceea, ne exprimăm convingerea că, dînd dovadă de spirit de răspundere față de interesele propriilor popoare, guvernele țărilor balcanice vor acționa consecvent pentru transformarea Balcanilor într-o regiune a bunei vecinătăți, a colaborării pașnice, spre binele păcii și securității pe întregul continent, în întreaga lume.
ÎNTREBARE: Ce părere aveți des

pre dezvoltarea colaborării dintre po
poarele bulgar și român, a prieteniei 
româno-bulgare ?

RĂSPUNS : Relațiile de prietenie româno-bulgare au rădăcini adînci în trecutul istoric, în lupta dusă de-a lungul secolelor de popoarele noastre pentru eliberare națională, pentru democrație și progres social. Trăind în bună vecinătate, luptînd și muncind alături, românii și bulgarii s-au legat printr-o trainică prietenie frățească, prin stimă și respect reciproc. în anii construcției socialiste, prietenia româno-bulgară s-a întărit și a căpătat un conținut nou, dînd roade tot mai bogate pe terenul fertil al luptei comune pentru făurirea noii orînduiri, pentru cauza socialismului și păcii. La baza prieteniei româno-bulgare stau principiile marxism-le- ninismului și internaționalismului proletar, respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drep

turi. neamestecul în treburile interi colaborarea și întrajutorarea frățeasi interesele prosperității ambelor pope re, cauza generală a socialismului.Poporul român se bucură din înir de succesele remarcabile obținute de p porul frate bulgar, sub conducerea Pe tidului Comunist Bulgar, în construir socialismului, în dezvoltarea industri agriculturii, a științei și culturii, în i dicarea nivelului de trai al oamenii muncii. înflorirea Bulgariei socialii este o mărturie grăitoare a capacity lor creatoare ale poporului bulgar ca: cu talent și hărnicie, pune tot mai bi în valoare superioritatea noii orîndu sociale.Aș vrea să subliniez și cu această cazie satisfacția noastră pentru mod în care se dezvoltă relațiile de colab rare între Republica Socialistă Româr și Republica Populară Bulgaria în d meniul economic, politic, tehnico-știi țific și cultural. Relațiile economice comerciale dintre țările noastre au c noscut, în ultimii ani, o creștere co tinuă ; în anul 1966, schimburile come ciale româno-bulgare vor fi cu 17 sută mai mari decît în 1965, iar ace dul comercial de lungă durată, pe ai 1966—1970, prevede o creștere cu apro pe 50 Ia sută față de cei 5 ani anterio Colaborarea economică dintre țăr: noastre se va extinde prin construir în comun, în anii următori, a hidroce tralei din zona Izlaz-Somovit, prin co: strucția liniilor de 220 kV și de 400 li pentru transportul de energie electr! în R. P. Bulgaria.Se intensifică schimbul de vizite î: tre ^specialiști, oameni de știință și cu tură, vizitele delegațiilor de activiști i partid din cele două țări, schimbul 1 informații și documentare, se dezvol relațiile dintre instituțiile de stat, o ganizațiile sindicale, de tineret și al organizații obștești.Partidul Comunist Român și Partid Comunist Bulgar sînt unite printr trainică prietenie și solidaritate fr, țească, întemeiată pe principiile ma xism-leninismului și internaționalism: lui proletar, pe lupta comună penti socialism și pace. îmi amintesc cu mu tă plăcere de vizita făcută în toami anului trecut de delegația noastră < partid și guvernamentală în Republii Populară Bulgaria, de primirea că duroasă, prietenia sinceră și cordialit: tea frățească cu care am fost încoi jurați pretutindeni de poporul bulga Aceste manifestări au constituit o pi ternică reafirmare a legăturilor t prietenie și colaborare tovărășeasc statornicite între partidele, statele popoarele noastre. Cu prilejul acest vizite, al vizitelor făcute de tovarăși Jivkov în România, precum și al alte întîlniri cu conducătorii bulgari noi a: hotărît împreună să dezvoltăm și m: mult relațiile dintre țările și partide’ noastre, colaborarea economică, politic: tehnică, științifică, culturală spre bîn« le ambelor noastre popoare, aducînd î acest fel o contribuție la întărirea fot tei și coeziunii sistemului socialis mondial, la lupta pentru socialism : pace în întreaga lume.Mă folosesc de această posibilitai pentru a adresa, în numele comuniști lor români, al întregului popor româi comuniștilor bulgari, harnicului ți ta lentatului popor bulgar, de care ne Iea gă sentimente de profundă prietenie : relații de solidaritate trainică, un fiei binte salut frățesc. Vă doresc, dragi to varăși, tuturor, noi și tot mai mari suc eese în munca eroică pe care o desfă șurați, sub conducerea Partidului Co munist, pentru a făuri în patria dv. puternică industrie socialistă modern — baza progresului întregii societăți - pentru dezvoltarea agriculturii, pentr înflorirea științei și culturii, pentru rî dicarea nivelului vieții materiale și spi rituale a tuturor celor ce muncesc. Sîn tem încredințați că entuziastul popo bulgar va merge tot mai rapid înainte în înfăptuirea măreței opere de edifi care a societății socialiste, va face pa tria sa tot mai îmbelșugată și înflori toare.Urez din toată inima, tuturor oame nilor muncii bulgari, sănătate, viați lungă, fericire și prosperitate.
dată cu problemele privitoare la perfecționarea activității în industrie, s-a pus un mare accent pe problemele dezvoltării agriculturii, care ocupă un loc important în economia regiunii. în mod special, plenara a dezbătut măsurile ce se impun pentru creșterea producției vegetale, îndeosebi de grîu și porumb, și a zootehniei. S-a scos în evidență necesitatea definitivării lucrărilor pe șantierele de îmbunătățiri funciare, a folosirii tuturor suprafețelor amenajate pentru irigarea culturilor, a- provizionării unităților cu utilajele prevăzute. Apropierea campaniei de toamnă, au ară- '■tat mulți vorbitori, impune pregătirea temeinică și efectuarea la vreme a recoltărilor, a însămînțărilor și a celorlalte lucrări de care depinde creșterea producției anului viitor.La plenarele Comitetelor regionale de partid Crișana și Galați, numeroși participant s-au referit, printre altele, la măsurile care trebuie aplicate în scopul creșterii rentabilității gospodăriilor agricole de stat, întăririi cooperativelor agricole de producție, sporirii producției agricole și a veniturilor țăranilor cooperatori.Problema investițiilor a constituit obiectul unor ample

dezbateri la plenara Comitetului regional de partid Maramureș. Aici s-a subliniat necesitatea lichidării urgente a unor rămîneri în urmă în domeniul investițiilor, precum și înlăturării deficiențelor din anumite întreprinderi ale regiunii în ce privește realizarea ritmică a planului Ia toți indicatorii.La Craiova, lucrările plenarei au insistat în mod deosebit asupra intensificării activității de cercetare geologică, pentru descoperirea și valorificarea unor substanțe mineraliere și combustibile, a dezvoltării energeticii, a industriei chimice, constructoare de mașini, alimentare etc. In ce privește agricultura s-au făcut o serie de propuneri importante în legătură cu creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor la principalele culturi, amenajarea a 100 000 ha irigate, prin posibilități și rezerve locale și crearea de sisteme mari de irigație pe o suprafață de peste 27 000 ha, cu redarea în circuitul agricol a peste 76 000 ha prin irigări și desecări.Dezbaterile plenarei Comitetului regional de partid Ploiești au subliniat importanța valorificării în condiții

optime a resurselor de țiței și gaze, de cărbune, sare și alte materii prime existente în regiune. Intrucît în următorii ani în această parte a țării urmează să intre în producție încă 12 întreprinderi și 17 secții noi și să se dezvolte și modernizeze 14 întreprinderi și 3 secții, un mare număr de vorbitori au relevat necesitatea aplicării celor mai eficiente măsuri pentru realizarea la termen a planului de investiții.Pe baza dezbaterilor, a propunerilor participanților și a recomandărilor făcute de conducătorii de partid pre- zenți la lucrări, plenarele comitetelor regionale au adoptat planuri de măsuri menite să asigure realizarea integrală a sarcinilor de producție pe acest an și crearea tuturor condițiilor pentru înfăptuirea planului cincinal. Subliniind realismul prevederilor cincinalului, caracterul lor mobilizator, participanții la plenare au exprimat hotărîrea oamenilor muncii din regiunile respective de a îndeplini exemplar aceste sarcini, în condiții de înaltă eficiență economică. întreprinderea de prefabricai» 
.Progresul' din Capitală. De

pozitul de panouri mari
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Ambasadorul
României in Islanda ÎNFRtNT PE TEREN

Unitățile Frontului Național de Eliberare an 
declanșat noi acțiuni ofensive împotriva trupe
lor americane și saigoneze, atacînd cu obuze și 
mortiere un post militar situat în apropiere de 
localitatea Loc Tan, 
săptămîni un întreg 
scos din luptă.

și-a prezentai 
serisnrile

ii-? I

unde tot în cursul 
batalion saigonez

acestei 
a fost i

de acreditare

Pierderi importante au înregistrat trupele americane în primele zile ale lunii august și în regiunea ■platourilor înalte, unde patrioții au lansat patru atacuri succesive împotriva unităților guvernamentale și ale S.U.A., aflate în deplasare pc principalele căi de acces.Făcînd bilanțul lor inițiate de sud-vietnamezi in ciile Quang Ngai, Nam, Binh Dinh Lon în cursul lunii iulie, agenția VNA menționează că 700 de persoane au fost scoase din luptă în această perioadă. Se menționează, de asemenea, fost distruse sau numeroase tunuri, Si care de luptă.

folosite un mare număr

acțiuni- patrioții provin- Quang și Cho
că au avariate tancuriamericanComandamentul in Saigon a anunțat încheie- ea așa-numitei „operațiuni Tastings", cea mai mare ope- ațiune a trupelor americane in Vietnam. La operațiuni au jat parte 8 000 de ■mericani și 3 000 de i trupelor saigoneze șimilitari soldați au

..Republica pitic" cunoaște 
frămîntări politice. In acest 
sezon al turismului, cînd 
afluența de vizitatori îmbună
tățește finanțele locale, San ’ 
Marino sc află în criză <le i 
guvern. I

Minusculul stat are o exis-1 
tență care se pierde îp negura I 
timpului. Legenda atribuie în- I 
temeîerea acestei republici I 
unui pietrar dalmațian Ma- I 
rino. Situată nu departe de I 
coasta adriatică. în apropiere I 
de Rimini, San Marino a re-1 
zîstat încercărilor secolelor : I 
actul de naștere al republicii I 
datează din secolul IV.

încordarea politică din cea I 
mai mică republică a lumii a 
avut drept punct de pornire 
neînțelegerile dintre cele două 
formații care în ultimul dece
niu au alcătuit guvernul: 
creștin-democrații și social-
democrații. Coaliția s-a des
trămat după ce social-demo- 
crații au hotărît să se alăture l 
forțelor din opoziție care mi
litau de multă vreme pentru 
anularea votului prin cores
pondență. I

La „Domus Magna Com
munis", cotitura social-demo- 
eraților fusese scontată. Ei 
erau nemulțumiți de faptul că 
partenerii lor de guvernare 
obțineau maximum de benefi
cii de pe urma vechii legi elec
torale. Despre ce este vorba ? I 
San Marino are o suprafață 
de 61 km p și o populație de 
numai 17 000 locuitori. OI 
treime din populație trăiește I 
in afara micii republici. Pînă I 
în 1957, San Marino era gu-1 
vemat de o coaliție compusă I 
din socialiști și comuniști. I 
Evenimente, care în parte I 
și-au avut orginea în exterior, I 
au dus la răsturnarea guver-1 
nului și la impunerea unei I 
noi formule : cea care s-a I 
destrămat în aceste zile. Creș- I 
tin-democrații și social-de-1 
mocrații au instituit votul I 
prin corespondență din dorin- I 
ța de a-șî ameliora pozițiile I 
electorale. Dar, treptat, parti- I 
dul clerical a acaparat votu-1 
rile expediate din străinătate. I 
Majoritatea lor proveneau din I 
S.U.A., ceea ce a alimentat I 
părerea că autoritățile ameri- I 
cane n-au fost indiferente în I 
ceea ce privește orientarea I 
voturilor. Social-democrații au | 
ajuns 
carea 
legi a creat 
niente și anomalii". După ce 
vreme îndelungată au ignorat 
încercările opoziției de a ob
ține abrogarea votului prin 
corespondență. social-demo
crații au prezentat ei înșiși o 
asemenea propunere. Gestul a 
semnificat renunțarea la 
coaliția cu creștin-democrații.

Actuala componență a Ma
relui Consiliu General nu per- 
inite democrat-creștinilor să j 
guverneze fără colaborarea 
altui partid. Iar o nouă con
fruntare electorală. în condi
cile eliminării controversatu
lui vot prin corespondență, I 
jferă creștin-democraților 
perspectiva unei înfrîngeri. I 

Deocamdată, au loc consul-1 
!ări între partidele politice. I 
Pînă în prezent nu se înre-1 
distrează nici un rezultat! 
concret.

Ia concluzia că „apli- 
in practică a acestei 

multe inconve-

,M. RAMURA

fostde bombardiere grele. Deși o- perațiunea a fost începută la 7 iulie, trupele agresoare nu au luat contact cu forțele patriotice decît la 15 iulie, dată la care au fost declanșate lupte de anvergură.Agenția de presă „Eliberarea", citată de V.N.A., subliniază că respingînd trupele a- gresoare, forțele patriotice au obținut succese importante. In cadrul operațiunii Hastings au fost uciși și răniți peste 1 000 militari americani, iar 30 avioane de diverse tipuri fost doborîte și distruse.de de au

REYKJAVIK 4 (Ageiipres). — La 4 august, președintele Islandei, dr. Asgeir Asgeiris- son, a primit pe noul ambasador al Republicii Socialiste România în Islanda, Vasile Pungan, care și-a prezentat scrisorile de acreditare, ceremonie a fost de față nistrul afacerilor externe Islandei, Emil Jonsson.în aceeași zi, președintele Islandei a oferit un dejun în cinstea ambasadorului român. Au participat Emil Jonsson, ministrul afacerilor externe, precum și alte oficialități.Dejunul s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială.

Ia 
nu- 

al 3
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?3

Ceea ce părea de necre
zut s-a produs în Senatul 
american. Proiectul de lege 
prin care cei 35 000 de me
canici de avioane urmau să 
fie obligați să reia lucrul a 
fost respins. Toate agen
țiile de presă sînt unanime 
in a aprecia că este una 
din cele mai serioase în- 
frîngeri în materie de poli
tică internă pe care le su
feră președintele Johnson 
de la instalarea Ia Casa 
Albă. Cunoscut pentru abi
litatea sa în relațiile cu se
natul, unde ani de-a rindul 
a fost liderul grupului de
mocrat, președintele John
son este învins pe propriul 
său teren, și încă în mod 
categoric, după cum remar
că o agenție 
cîdentală.

Autorizația 
era necesară
putea ordona mecanicilor 

la cinci mari companii 
aviație americane, care 

află în grevă de aproa- 
o lună, de a relua lu-

căre trans-
150 000 de

din Senat

de presă oc-

Congresului 
pentru a se

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
Ziarul „Nepszabadsag" a pu
blicat stenograma convorbirii 
care a avut loc între Janos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și corespondentul 
agenției americane de presă 
U.P.I., Henry Shapiro. ~~ 
punzind 
ziaristul 
abordat 
actuale 
ternă a _ 
internațională. Referindu-se la 
succesele obținute de R. P. 
Ungară, în ultimul deceniu, 
vorbitorul a arătat că în 1965 
producția industrială a țării a 
fost de două ori mai mare 
decît cea din urmă cu zece 
ani.

Răspunzind la 
corespondentului în 
cu relațiile Ungariei 
socialiste și cu alte 
Kădâr a subliniat 
Ungară este legată 
celelalte țări socialiste 
identitatea intereselor și scopu
rilor fundamentale. Baza 
laț-iilor bune cu țările 
cialiste, pe care Ungaria 
străduiește să le dezvolte 
continuare, o constituie prin
cipiul avantajului și întrajutorarea 
scă. Se dezvoltă, 
menea. favorabil

Răs- 
întrebărilor puse de 
american, J. Kâdâr a 
o serie de probleme 
privind situația in- 
Ungariei ți politica

întrebarea 
legătură 

cu țările 
țări. .1. 
că R. P. 
de toate 

prin

re- 
so- 

se 
înreciproc 

tovărăsca- 
de ase- 

relațiile

cu țările din Asia ți Africa, 
eliberate de sub dominația 
colonială. S-au reglementat și 
se dezvoltă relațiile cu țările 
capitaliste din Occident și cu 
țările N.A.T.O. Vorbitorul și-a 
exprimat totodată 
pentru faptul că 
zent nu au fost 
relațiile dintre 
S.U.A., in ața fel 
reglementare 
intereselor celor două popoare. 
Acest lucru, a explicat el,' se 
datorește faptului că guvernul 
S.U.A. promovează o politică 
de discriminare față de Unga
ria ți nu respectă principiile șt normele unanim recunoscu
te ale relațiilor dintre state.

In legătură cu problemele 
securității europene, vorbito
rul a amintit că în prezent 
securitatea popoarelor 
Europa este amenințată 
primul rînd de faptul că 
S.U.A. au creat și mențin în 
scopuri agresive în numeroase 
țări din Europa baze militare 
trupe, avioane, 
război, cu bombe nucleare.

In legătură, cu situația din 
Vietnam, J. Kădâr a spus că 
S.U.A. duc un război de colo
nizare în Vietnamul de sud, 
iar împotriva R.D. Vietnam 
comit zilnic agresiuni armate.

regretul 
pînă în pre- 
reglementate 
Ungaria și 
incit această 

să corespundă

din 
în

ți nave de

I

U.R.S.S. — Imagine de la »-
zina de săruri fosforice din

de 
de
se 
pe
crul pentru o perioadă de 
60 de zile (care poate fi 
apoi prelungită de două ori 
pe același timp). Aceasta 
deoarece cunoscuta lege 
antigrevistă Taft-Hartley, 
care obligă la reluarea 
temporară a lucrului, nu

»e aplică sindicatelor din 
transporturi.

Pe aeroporturile ameri
cane sînt imobilizate sute 
și sute de avioane, ceea ce 
a provocat numai pînă a- 
cum o pierdere de 200 de 
milioane de dolari compa
niilor aeriene 
portau zilnic 
pasageri.

Infrîngerea
survine după ce a eșuat și 
încercarea de mediere di
rectă a președintelui John
son între sindicatul meca
nicilor de avioane și pa
tronat. In acest caz eșecul 
este datorat nu conducerii 
acestui sindicat și nici pa
tronilor. ci membrilor de 
rînd care, prin 17 251 de 
voturi contra 6 587, au res
pins acordul intervenit în 
birourile de la Casa Albă. 
Vineri seara toate posturi
le de televiziune america
ne și-au întrerupt emisiu
nea, președintele Johnson 
personal venind să anunțe 
că greva va lua sfîrșit în- 
cepînd de luni. El era flan
cat de reprezentanții sin
dicatului mecanicilor și de 
delegatul 
pare, însă, 
americane 
a-și lăuda 
rupind,

patronilor. Se 
că oficialitățile 
s-au grăbit în 

succesul, între- 
pentru aceasta,

proiectarea pe unul din 
canalele de televiziune, a 
unui film cu cow-boy, după 
cum relatează corespon
dentul din Statele Unite al 
ziarului „LE FIGARO". 
Dacă filmul, ca orice clasic 
western a avut happy-end, 
discursul prezidențial nu 
s-a bucurat de același 
sfîrșit fericit ceea ce face 
ca ziaristul francez să con
semneze : „Lovitură serioa
să pentru prestigiul perso
nal al președintelui John
son". Și chiar un ziar a- 
merican „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE", pu. 
blică un articol sub urmă
torul titlu : „Hotărîrea or
ganizațiilor locale ale sin
dicatului mecanicilor de 
aviație — o lovitură pen
tru Johnson".

Greva trebuie apreciată 
în contextul politic și eco
nomic din Statele Unite. 
Este semnificativ că, după 
părerea unor experți cu 
autoritate în materie eco
nomică. scăderea cursului 
acțiunilor la bursa din 
New York, în ultimele zile, 
este în legătură și cu greva 
mecanicilor. Aș mai aminti 
și mărirea prețurilor de 
către o companie siderur
gică americană la trei din
tre principalele sale pro-

duse, mărire anunțată Ieri, 
ceea ce confirmă presiuni
le inflaționiste asupra eco
nomiei americane. Oficia
litățile americane sint a- 
cum neliniștite de posibili
tatea altor urcări de pre
țuri, ceea ce a făcut 
ca președintele Comi
tetului consilierilor eco
nomici ai Casei Albe, Ack
ley, să expedieze de urgen
ță o telegramă celei mal 
mari companii siderurgice 
americane, „U. S. Steel". 
Conținutul mesajului nu 
este cunoscut dar nu este 
greu de presupus că se 
referă tocmai la urcarea 
prețurilor la oțel.

Toate aceste probleme 
trebuie judecate într-un 
ansamblu, creșterea cheltu
ielilor pentru războiul din 
Vietnam fiind un factor 
important care influen
țează negativ asupra econo
miei americane.

Cit privește votul din Se
nat, el reflectă influența 
opiniei publice. Apropierea 
alegerilor pentru Congres a 
determinat pe senatori să 
evite votarea unei legi care 
ar fi putut contribui 
crearea unei 
nefavorabile pe 
toral.
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R. P. BULGARIA : Hotelul Glarus din stațiunea „Nisipurile de aur" de pe litoralul 
Mării Negre
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JeanSpeologul francez Pierre Maiteret trăiește de peste 60 de zile în fundul unei grote din Alpii maritimi, la mai mult de 100 metri adîn- cime. El își petrece timpul citind și efectuînd numeroase măsurători subterană, că ține o stărilor de el a pierdut noțiunea timpului. După aprecierile sale, el se află sub pămînt de 38 de zile, dar experiența sa a început cu 64 de zile în urmă. Obiectivul științific al experienței speologului francez este studierea evoluției ritmurilor biologice fundamentale.

de meteorologie în ciuda faptului evidență precisă a somn și de veghe,

Tensiune în Camera Comunelor
De ce s-au abtinut de la vot

numeroși deputați laburiști
în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de 

lege a prețurilor și veniturilor, tensiunea în Ca
mera Comunelor a crescut rapid miercuri noap
tea, cînd a fost supusă votului o moțiune a opo
ziției care cerea ca proiectul să fie retras din 
Comitetul parlamentar care îl examinează și să 
fie adus în discuția întregii camere. Rezultatul 
scrutinului a arătat în mod surprinzător o re
ducere a majorității guvernamentale Ia 52 de 
voturi (ea este în mod teoretic de 95 voturi), 
datorită abținerii deliberate a unui număr im
portant de deputați laburiști de stingă.Deși problema are un aspect pur procedural, atitudinea aripei de stînga laburistă este considerată ca avînd o semnificație mult mai largă. După cum scrie ziarul „Guardian", „laburiștii care s-au abținut noaptea trecută de la vot au demonstrat de fapt nu împotriva procedurii, ci împotriva legii". Referindu-se la posibilitatea a-

doptării unor măsuri drastice în cadrul grupului parlamentar laburist, același ziar arată că Michael Foot, unul din liderii aripei de stingă, care figurează printre cei ce s-au abținut, s-ar putea găsi în fruntea listei celor vizați de eventualele Este semnalată, intenția fermă a rii laburiste de a
sancțiuni, totodată, conduce- lu a toate

măsurile pentru a preveni o reducere similară a majorității, dacă nu chiar în- tr-o măsură și mai mare, în cursul săptămînii viitoare, cînd proiectul de lege urmează a reveni în dezbaterea Camerei Comunelor.Referindu-se la amploarea opoziției în rîndurile deputaților laburiști, ziarul „DAILY MAIL" &rie printre altele : „Cîteva abțineri laburiste erau de așteptat. Dar, dimensiunea demonstrației nu a ajutat la restabilirea echilibrului pierdut al guvernului... Mulți deputați s-au aflat sub presiune din partea circumscripțiilor electorale și a sindicatelor pentru a nu sprijini înghețarea salariilor".
Pichet pe străzile New 
Yorkului, în semn de pro
test împotriva arestării ce
lor ce nu vor să dea curs 
ordinelor de concentrare 
în vederea trimiterii în I 

Vietnam

SITUAȚIA
I

în Nigeria, situația politică se reglementează treptat, relatează agenția FRANCE PRES- SE, dar o dată cu restabilirea calmului insurgenții își consolidează pozițiile cucerite în urma recentelor tulburări, cînd o parte a armatei s-a răsculat împotriva guvernului condus de generalul Ironsi. în capitală, și în întreaga țară, circulația și-a reluat joi dimineața traficul normal.

CONTRABANDIȘTII DIN JUNGLĂ
De cîtva timp mai multe unități ale infanteriei marine mexicane au fost puse în stare de alarmă. Militarii au trebuit să-și părăsească sarcinile lor obișnuite pentru a se ocupa de un lucru cu totul ieșit din comun : paza numeroaselor bogății arheologice ale acestei țări. Autoritățile au anunțat că de pe urma activității ilicite a contrabandiștilor și traficănților de antichități, în ultimii cinci ani, din țară au fost scoase, prin mijloace ilegale, comori ale vechilor arte maya, aztecă și pre-columbiană în valoare de.peste un milion de dolari.

„In Mexic există peste 
11 000 de puncte arheologice 
— a explicat, în cadrul unei 
conferințe de presă, dr. Euse
bio Davalos, directorul Insti
tutului național de arheologie 
și istorie, 
cel puțin 
pentru a 
fiecăruia 
24 de ore 
socotindu-se 
pentru fiecare punct. Dar. în 
realitate, unele puncte sînt 
atit de întinse și acoperite de 
junglă îneît sînt. necesari mai 
mulți oameni. Dar noi dispu
nem de numai 1000 de paz-

Avem nevoie de 
33 000 de sentinele 

putea asigura paza 
dintre ele timp de 

pe zi. Și aceasta 
cite un paznic

nici și, de aceea, marina ne a 
ajutat cu mai multe detașa
mente care asigură paza 
vestigiilor arheologice în re
giunile de junglă din sud, in 
special in insule. Armata 
ne-a furnizat carabine și alte 
arme pentru paznicii noștri, 
intrucit hoții de comori sînt 
înarmați și recent au dus o 
adevărată luntă cu paznicii 
în junglele «Ie la Quintana 
Roo".

Problemele cărora le fac față 
în prezent autoritățile mexi
cane se datorase trecutului 
extrem de bogat al civilizați
ilor indiene de pe teritoriul

Mexicului. Diverși călători ce 
au străbătut junglele provin
ciei Yucatan 
au descoperit urme care indi
că existența unor temple și 
piramide sub pămînt. In une
le locuri, arheologi amatori au 
„excavat" mici vase de lut și 
idoli ciopliți în piatră scormo
nind foarte puțin pămîntul cu 
simple bastoane. Unele din 
aceste regiuni au căpătat o 
asemenea faimă îneît ele sînt 
împînzite dc contrabandiști 
care transportă peste graniță 
bogății imense, de Ia simple 
oale de lut cu o vechime de 
peste 1300 de ani pînă Ia 
uriași idoli din piatră. La în
ceputul verii un asemenea 
idol. cîntărind peste o tonă 
și jumătate, a fost furat dîn- 
tr-o regiune de deșert din 
provincia Veracruz.

Cum reușesc contrabandiștii 
să scoată din țară aceste te
zaure arheologice ? „Bandiții 
le sparg în mai multe piese 
mici — a precizat dr. Davalos. 
Majoritatea lor sînt trecute 
peste graniță în S.U.A. cu

au declarat că

ajutorul unor avioane ușoare 
care aterizează pe aeroporturi 
clandestine situate in nordul 
țării. In ultima vreme se în
registrează însă o intensifi
care a contrabandei cu anti
chități și la frontiera cu 
Hondurasul britanic. Odată ce 
un idol sau o „stella" (o co
loană din piatră purtind in
scripții cu un caracter istoric 
N.R.) ajunge în afara Mexicu
lui, traficanții cimentează 
părțile separate și apoi o 
vînd“.

O dificultate pentru autori
tățile mexicane o constituie 
faptul că, în majoritatea ca
zurilor, ele iau cunoștință de 
dispariția unor însemnate 
vestigii arheologice, abia după 
ce se semnalează apariția lor 
în diferite colecții particulare 
din străinătate. Cu toate a- 
cestea, lupta împotriva trafi- 
canților se intensifică și nu 
întotdeauna se încheie în 
folosul acestora din urmă. In 
urmă cu cîtva timp, la Tuxtla 
Gutierez, în jungla din statul 
Chiapas, poliția a descoperit

și a arestat un contrabandist 
asupra căruia au fost găsite 
antichități în valoare de 
peste 10 000 de dolari. Pe 'un 
aeroport clandestin polițiștii 
au reușit să împiedice decola
rea unui avion avînd Ia bord 
printre alte bogății ale vechii 
arte mexicane, cinci statuete 
maya din aur masiv. Această 
descoperire a permis aresta
rea a 20 membri ai unei bande 
de contrabandiști. „In primele 
luni ale anului — a declarat 
Davalos — am reușit să ares
tăm alți 25 de traficanți, dar 
probabil că ei sint cu sutele 
și „lucrează" pe întreg terito
riul țării. Acestea nu sînt 
furturi obișnuite a adăugat el. 
Mexicul nu poate înlocui ase
menea obiecte. Ele sînt cu 
adevărat inestimabile. De a- 
ceea intensificăm lupta îm
potriva contrabandiștilor care 
se introduc în timpul nopții, 

înarmați cu ciocane și lopeți, 
în punctele arheologice și fură 
moștenirea culturală a po
porului nostru".

P. NICOAR.A
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Agenția V.N.A. anunță că 
cu începere de la 1 august 
1966, reprezentanța comercială 
a R.D. Vietnam de la Paris a 
fost ridicată la rangul de „De
legație generală a R. D. Viet
nam". Mai Van Bo, ministrul 
plenipotențiar, șeful Repre
zentanței comerciale, a fost 
numit delegat general ad-in- 
terim al R. D. Vietnam în 
Franța.

Franța este reprezentată la 
Hanoi de către o Delegație 
generală, condusă de un dele
gat general ad-interim.

La Praga ți-a început 
miercuri lucrările cel de-al 
18-lea Congres al Societății 
internaționale pentru educare 
prin artă (I.N.S.E.A.). La lucră
rile congresului participă 2 000 
de specialițti din 34 de țări.

Din țara noastră participă 
Alexandru Bozin, director ge
neral adjunct în Ministerul 
Învățământului, ți George Vîi- 
deanu, prorector al Institutu
lui Pedagogic al Universității 
Al. I. Cuza din Iași.

Timp de o săptămînă, parti- 
cipanții la congres vor audia 
și dezbate 182 referate și co
municări pe tema: „Educația 
prin artă, educația prin viitor". 
Delegația română va prezen
ta comunicarea intitulată: 
„Privire asupra educației este
tice în România".

La Moscova s-a deschis joi, cei 
de a! 8-lea Congres internațional 
de psihologie. La Congres partici
pă peste patru mii de cercetători 
în domeniul psihologiei din 43 de 
țări. Din țara noastră participă n 
delegație de psihologi condusă da 
prof. Â. Roșea, directorul Institu
tului de psihologie al Academie! 
de științe a Republicii Socialiste 
România.

La Praga a avut loc o ședință a guvernului R.S. Cehoslovace în problema folosirii pe scară tot mai mare a energiei nucleare. în scopul sporirii treptate încă în acest an a ponderii energeticii nucleare în satisfacerea nevoilor de energie ale economiei naționale. guvernul a discutat măsurile în vederea încheierii lucrărilor de construcție a primei centrale atomoelectrice cehoslovace și a elaborat directivele în vederea pregătirii doua construcției celei de a centrale de acest tip.
Teatrul de vară din Berlin-La ______ . .

Griinau a avut loc premiera fil
mului românesc ,,Neamul Soimă- 
reștilor*. Filmul a fost primit cu 
căldură de cei 3 000 de spectatori 
prezenți. La premieră a fost pre
zentă delegația de cineaști romani 
formată din Mircea Drăgan, regi
zorul filmului, Colea Răutu și alții.

Un subcomitet al Camerei Repre
zentanților din Congresul S.U.A. a 
cerut miercuri, după trei luni de 
dezbateri, Administrației să ia mă
suri urgente pentru o reformă a- 
mănuntită asupra modului de orga
nizare și funcționare a organizației 
N.A.T.O. In condițiile actuale, se 
precizează într-un raport al subco
mitetului, alianța atlantică nu mai 
corespunde situației concrete din 
Europa și din lume. Statele Unite 
„sint, de asemenea, insensibile la 
schimbările petrecute în Europa* 
si au tendința ,,de a dicta în aceas
ta organizația.


