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ÎNTRECEREA socialista

TREPTELE CALITĂȚII
• Piese „pretențioase" e 70 000 metri pătrați de 

țesături extra peste plan • Modele noi elaborate 
în atelierul de creație e Microraion cu 4 000 de 

apartamente
Entuziasm, hotărîre, price

pere. Aceste cuvinte carac
terizează cel mai bine munca 
avîntată ce se desfășoară în 
aceste zile în întreprinderile 
din orașul Bacău. Pretutin
deni, la noul combinat de in
dustrializare a lemnului, la 
uzina mecanică, la fabrica de 
încălțăminte „Partizanul", la 
fabrica de hîrtie „Letea“, pe 
șantierele de construcții, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii continuă întrecerea 
pentru îndeplinirea planului 
și a angajamentelor luate pe 
întregul an.

La uzina metalurgică se 
produc instalații pentru in
dustria alimentară și piese 
de schimb pentru utilaj pe
trolier. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii uzinei și-au pus 
la inimă sarcina trasată in
dustriei constructoare de ma
șini de Congresul al IX-lea 
al partidului de a-și spori a- 
portul la înzestrarea econo
miei cu tehnică modernă. Ei 
sînt hotărîți să aducă o con
tribuție cît mai însemnată la 
îndeplinirea acestei sarcini, 
să fabrice produse cu carac
teristici tehnice superioare 
potrivit cerințelor econo
miei.

Un sector important al u- 
zinei este turnătoria. In- 
tr-unul din ateliere, echipa 
condusă de comunistul An- 
ghel Andronaș se ocupa de 
turnarea unor piese dintre 
cele mai pretențioase — vane 
plate cu diametru mare. In 
munca lor se reflectă faptul 
că pe primul plan în între
cere se află calitatea. Cu 
sprijinul maistrului Gheor
ghe Ciută și al tehnologilor 
din sector, echipa a înlocuit 
modelele din lemn cu modele 
metalice, care asigură piese
lor precizie mai mare și o ca
litate superioară. De două 
zile a intrat în funcțiune și 
o mașină de format piese Ia 
crud. Alte două mașini ase
mănătoare sînt în probe teh
nologice. Un colectiv de ingi
neri și maiștri, condus de 
Gheorghe Huțu, a realizat o

compoziție nouă a amestecu
lui de formare care conferă 
pieselor din fontă o înaltă 
calitate. In secție au fost a- 
plicate și alte măsuri tehnice 
și organizatorice care vizează 
același obiectiv : îmbunătăți
rea calității. Eficiența lor în 
producție este certă. Echi
pele conduse de Constantin 
Pintilie, Elena Onofrei și 
Gheorghe Boacă au turnat în 
cursul acestei luni numai 
piese de calitate ireproșabilă.

Aceeași muncă entuziastă 
domnește și în sectorul de 
prelucrare-montaj. Cu spriji
nul cadrelor tehnice, brigada 
lui Constantin Hungu a per
fecționat tehnologia de fabri
cație a preselor de ulei, iar 
cea condusă de Constantin 
Grădinara, de curînd decorat 
cu Ordinul Muncii pentru 
merite deosebite în muncă, a 
realizat cu 15 zile mai devre
me o foarfecă de tăiat tablă.

La sediul organizației de 
partid l-am întîlnit pe tov. 
Alexandru Popeănu, secreta
rul organizației de bază, care 
a participat ca delegat la lu
crările Congresului partidu
lui. Iată ce ne-a declarat:

— Documentele istorice ale 
Congresului constituie pen
tru toți oamenii muncii o a- 
devărată carte a înfăptuiri
lor talentatului nostru popor, 
un program de înflorire 
multilaterală a întregii țări. 
Din ele se desprind cu clari
tate sarcinile de mare răs
pundere care ne revin nouă, 
celor ce lucrăm în industria 
constructoare de mașini. 
Realizările de pînă acum 
constituie o bază solidă pen
tru noi succese. Ieri am ana
lizat cum s-a îndeplinit pla
nul pe primul semestru al 
anului și am stabilit tot
odată noi măsuri care să a- 
sigure realizarea sarcinilor 
de plan pe semestrul al doi
lea. Avem convingerea fer
mă că sarcinile de plan și 
angajamentele pe întregul 
an vor fi îndeplinite și chiar 
depășite.

Calitatea constituie prin-

cipalul obiectiv al întrecerii 
pe care o desfășoară filatoa
rele și țesătoarele fabricii de 
postav „Proletarul".

— In acest an, ne spune 
tov. Agurița Alexandrescu, 
inginer șef al fabricii, colec
tivul nostru a făcut progrese 
în domeniul ridicării calită
ții produselor. Dovadă : am 
produs peste plan 70 000 me
tri pătrați de țesături de ca
litate extra. In această pri
vință, posibilitățile nu sînt 
epuizate. Ca oameni care țin 
la prestigiul „mărcii" fabri
cii, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii consideră îmbună
tățirea calității produselor 
ca o preocupare de prim or
din. Ne bizuim pe experiența 
acumulată, pe măsurile pe 
care le vom lua în conti
nuare.

în fabrică se lucrează 
prezent la modernizarea 
telierului de boiangerie și 
mașinilor de spălat stofă ;
țesătorie va intra în funcți
une în următoarele zile o 
mașină modernă de încleiat 
urzeli. La atelierul de crea
ție au fost executate pînă a- 
cum 32 de noi modele de țe
sături pentru paltoane, cos
tume și 
amestec 
Alte 16 
se spre 
sfîrșitul lunii septembrie. In
ginerul Silvia Silvestru ne-a 
spus că specialiștii din fabri
că fac acum studii privind 
dedurizarea apei folosite la 
vopsirea stofei, vopsirea a- 
mestecului din lînă și relon 
cu coloranți anionici etc.

în partea de sud-est a o- 
rașului s-a deschis un nou 
șantier. Aici se înalță un 
microraion de locuințe care 
în final va cuprinde circa 
4 000 de apartamente, com
plexe comerciale și unități 
ale cooperației meșteșugă
rești, un dispensar medical 
etc.

în 
a- 

a 
la

rochițe din lină în 
cu fire sintetice, 

desene vor fi trimi- 
omologare pînă la

(Continuare în pag. a III-a)

Ilie Coman, Alexandru Florian și Toderiță Panait 
sînt șefii unor brigăzi fruntașe de la uzina „Semă
nătoarea" din Capitală, 
vreme să

care au reușit în ultima 
monteze 40 de combine de recoltat pe zl, 

în loc de 20.

de
capacități

producție
intrate în funcțiune

BRAȘOV. — La Uzina de prototipuri și utilaj chi
mic Făgăraș a tost dată în funcțiune, cu 10 zile mai 
devreme față de graficul stabilit, o stație de emai- 
lare antiacidă. Ea a fost proiectată de specialiști ai 
Institutului de proiectări pentru chimia anorganică, 
iar construcția a fost executată de colectivul șan
tierului de construcții și montaj Făgăraș.

★
CLUJ. — La Uzina „Unirea" din Cluj a intrat în 

producție un nou agregat : mașina de debitat cu 
disc abraziv, concepută și realizată de specialiști 
români. Ea are un randament de aproape 50 de ori 
mai mare decît al mașinilor mecanice folosite pînă 
acum în secționarea metalelor. Cu noua mașină pot 
fi tăiate orice metale, inclusiv oțelul călit.

Un î
de ere

nalt potențial 
afie știinfifică

IN ZIARUL DE AZI

Am avut de multe ori ocazia, în 
zilele istorice ale Congresului parti
dului, să constat satisfacția vie pe 
care reprezentanții diferitelor catego
rii de oameni ai muncii o manifestau 
pentru faptul că în cel mai înalt for 
al partidului se dezbăfeau, cu toată 
seriozitatea, problemele importante 
ale domeniului lor de activitate. Ca 
om de știință și ca profesor în școala 
superioară, sînt cu deosebire mîndru 
de înaltele aprecieri pe care partidul 
nostru le acordă muncii intelectuali
tății și subscriu din toată inima la 
bogatul program de perfecționare a 
muncii de cercetare și a învățămîn- 
tului.

Prin natura sa, așa cum pe bună 
dreptate s-a arătat de la tribuna Con
gresului, învățămîntul superior repre
zintă un înalt potențial de creație 
științifică. Intr-un institut de învăță- 
mînt superior de tip socialist, munca 
de cercetare, de investigare și de cre
ație în ramura respectivă a științei este 
parte componentă din activitatea 
complexă de pregătire a noilor ge
nerații de specialiști, de intelectuali. 
Analizate logic, aceste două laturi se 
întrepătrund : un bun profesor este 
numai acela care, fiind permanent la 
curent cu realizările și inovațiile din 
specialitatea sa, are contribuții proprii 
în știință și tehnică, pregătind nu 
numai tineri specialiști, ci și inte
lectuali cu un larg orizont de cunoș
tințe, înarmați cu o profundă gîndire 
științifică și originalitate.

în facultăți lucrează peste 12 000 
de specialiști din toate domeniile 
științelor social-umanisfe, ale științe
lor naturii și ale celor tehnice, marea 
majoritate a cadrelor cu titluri știin
țifice superioare. Acesfea dispun de 
o puternică bază materială de cerce
tare — laboratoare înzestrate cu a- 
parate și instalații de înaltă tehnici
tate, biblioteci și largi surse de in
formare și documentare prin interme
diul publicațiilor din țară și de peste 
hotare, posibilitatea unor schimburi 
de păreri directe cu oameni de știin
ță de peste hotare.

Incontestabil, la numeroasele succe
se obținute de știința și tehnica ro
mânească, o contribuție pozitivă au 
avut-o cercetătorii din instituțiile de 
învățămînt tehnic superior, în care

schela Boldești j sonda in
Foto : A. Cartojan

de dinaintea celui d.e-al 
război mondial. Tuturor

MUNTELE
Din ziua în care a fost anunțat, 

Congresul a apărut tuturor — la 
noi în țară și în străinătate — 
ca un eveniment de cea mai mare 
importanță.

In timp ce grînele creșteau pe 
ogoare iar apoi începeau să 
capete culoarea aurului, în timp 
ce vara își dovedea bogăția, un 
număr tot mai mare de oameni 
intra în discuția cu privire la 
proiectele de Directive și la noul 
Statut al partidului, iar pe măsu
ră ce data Congresului se apro
pia, vibrația întregii țări creștea 
în intensitate, dovedind interesul, 
bucuria și entuziasmul cu care 
era așteptat marele eveniment.

In săptămîna care a premers 
Congresul, s-a întîmplat să mă 
aflu în capitala unei țări străine 
unde, sub același acoperiș, se 
aflau reprezentanții a o sută de 
țări și de popoare spre a discuta 
împreună problema majoră, me
reu majoră, a păcii. Opinia celor 
ce reprezentau țara noastră a 
fost ascultată cu intereș și apre
ciată ca o contribuție reală la 
marea problemă ce era în discu
ție. Printre delegații mai în vîrstă, 
din țările europene, mai stăruia 
amintirea lui Nicolae Titulescu, a 
marilor lui însușiri oratorice și 
diplomatice și a nobilelor efor
turi pe care le depusese spre a 
îngrădi agresiunea în anii dra
matici 
doilea 
ne-a fost bine de a ne ști com- 
patrioții acestui om strălucit, dar 
și mai bine ne era de a ne ști 
reprezentanții unei țări despre 
care, în ultimii ani, s-a vorbit tot 
mai mult în lumea largă ca de o 
țară al cărei popor și ai cărei 
conducători au dovedit, în efortul 
de a făuri o viață mai bună și 
în complexele probleme interna
ționale, pribepere, talent, cumin
țenie și înțelepciune.

Filiația acestor însușiri este 
foarte lungă ; ea vine de la 
armonia sufletească a celor care 
au făurit sub stelele Carpaților o 
nepieritoare baladă ; ele s-au do
vedit de nenumărate ori în de
cursul unei istorii vitrege și se 
dovedesc și acum, cînd istoria a 
încetat să mai fie vitregă, cînd 
nu ne mai aflăm în stadiul de a 
ne apăra sărăcia și nevoile și 
neamul, după spusa unui mare 
voievod și a unui mare poet, ci 
am pus temeliile și ridicăm zidu
rile unei orinduiri care în rr^d 
categoric e a viitorului, afirmînd 
în multiplele planuri de activitate 
ale vieții moderne și ale socie
tății- socialiste însușirile proprii 
neamului nostru.

Așteptat 
înșine și 
întinderea 
Congresul 
săptămînii trecute 
putem da și mai bine seama de 
copleșitoarea lui importanță. 
Timp de două luni l-am privit în 
față, ca pe un munte de care ne 
apropiam cu fiece pas. Așa cum 
se întîmplă întotdeauna cu mun
ții, știam că va avea serpentine, 
știam că va avea podișuri vaste, 
știam că va avea piscuri, dar 
abia acum, după ce l-am străbă
tut dintr-o parte în alta, timp de 
șase zile, și îl privim din urmă, 
ne dăm seama de toată măreția 
și frumusețea lui. Acest al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român va rămîne, fără îndoială, 
unul din cele mai importante 
evenimente din istoria contem
porană a poporului nostru. Vor 
trece lunile, vor trece anii, vom 
întocmi noi planuri cincinale, 
vom ajunge departe, și apoi și 
mai departe dar, așa cum se în
tîmplă iarăși cu marii munți, ori 
de cîte ori vom întoarce privirile, 
îl vom zări în urmă, fără ca ori
zontul să-l poată ascunde, înalt, 
puternic, strălucind de zăpezile 
eterne ale înțelepciunii lui.

Asemenea evenimente, aseme
nea dimensiuni alpine rămîn per
manente în geografia unei țări și 
în istoria unui popor. Din urmă, 
de foarte departe, de oricît de 
departe, piscurile lor strălucesc 
ca razele unei stele a cărei lumi
nă nestinsă orientează drumul 
multor generații.

cu mare interes de noi 
de toți cei ce de pe 

lumii privesc spre noi, 
s-a încheiat la sfîrșitul 

și acum ne

Plecarea delegației 
Partidului Muncii din Albania

care a participat
la Congresul al IX-lea al P. C. R.
Delegația Partidului Muncii din 

Albania, in frunte cu Ramiz Alia, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al partidului, a pă
răsit miercuri dimineața Capitala.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Virgil Trofin, Simion Bughici, 
Gheorghe Cioară, Roman Moldo-

van, Dumitru Popa, de activiști de 
partid, oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasadei 
R. P. Albania la București.

Membrilor delegației le-au fost 
oferite flori.

(Agerpres)

SECERIȘUL
Unii recoltează
alții mai așteaptă

în regiunea Brașov, 
recoltatul culturilor de 
vară începe de obicei 
în perioada în care in 
regiunile din sudul tă
rii lucrarea se încheie. 
Condițiile climaterice 
din acest an au intir- 
ziat și mai mult stadiul 
de coacere. Aceasta a 
făcut ca abia in săptă- 
mina trecută să încea
pă recoltatul griului în 
cîteva raioane. Printre 
acestea se numără și 
Mediașul. Trăgind în
vățăminte din expe
riența anilor prece- 
denți, cooperatorii și 
mecanizatorii au luat 
măsurile cuvenite care 
să asigure un ritm ri
dicat de 
fel incit 
strînsă 
scurt.
Zilele acestea, am vizi

tat citeva unități agri-

raion. Am 
că in cele 
cooperative

cole din 
constatat 
mai multe 
agricole și. gospodării 
de stat există o preo
cupare susținută . pen
tru stringerea și depo
zitarea in bune condi
ții a recoltei. Ulițele 
comunei Alma păreau 
pustii in cursul zilei de 
simbătă. La sediul coo
perativei se găsea doar 
contabilul Ilie Racoți.

„Peste 450 coopera
tori au ieșit azi la lu
cru, ne spune el. Toa
te. forțele au fost mo
bilizate la recoltatul 
griului, exclusiv con
ducătorii de atelaje, o 
bună parte din cei de 
la sectorul zootehnic și 
întreaga echipă de 
constructori". într-un 
colț al grădinii o ba
toză lucra din plin. 
Curios însă, nu se ve
deau nici paie si plea
vă nicăieri. Contabilul 
mă lămurește: „Griul 
care este adus de la 
combine se dă prin 
batoză pentru a fi cu
rățat mai bine de, cor
purile străine și pentru

Repertoriul național 
în teatrele 
dramatice

DOSARUL 3378
S-A ÎNCHIS?
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Combinele inainteazâ tot mai adine in lanurile cooperativei agricole din Petrești, raionul Cărei

lucru, în așa 
recolta să fie 
într-un timp

Acad. prof. 
Nicolae PETRULIAN

avînful muncii de cercetare este as
tăzi o caracteristică. O frumoasă carte 
de vizită a institutului nostru este și 
înființarea, la sugestia U.N.E.S.C.O., 
a unui curs internațional postuniver
sitar de perfecționare în geologia 
petrolului a unor specialiști din lu
mea întreagă, ceea ce reprezintă o 
confirmare a realizărilor noastre în 
această ramură. Cu toate acestea, 
contribuția cercetătorilor din insti
tutele de învățămînt tehnic superior 
la dezvoltarea științei și tehnicii româ
nești ar fi putut fi mai substanțială,

dacă forțele existente ar fi fost utili
zate mai rațional, mai organizat, iar 
eforturile s-ar fi îndreptat spre obiec
tivele mai importante de cercetare.

După părerea mea, îndeosebi în 
învățămîntul superior cu profil teh
nic cu care am directă contingență, 
conducerile de institute și cadrele 
științifice n-au reușit pe deplin să 
orienteze cercetările științifice spre 
rezolvarea problemelor teoretice și 
practice de bază cerute de dezvol
tarea industriei, construcțiilor, trans
porturilor, să ridice nivelul muncii de 
creație pentru a forma adevărate 
școli de cercetare în cadrul catedre
lor.

Viteze în

Cele două 
vecine se

a-1 vîntura în același 
timp ca să mai piardă 
din umiditate. Pină in 
seara zilei-de 27 iulie, 
cooperatorii din Alma 
au recoltat griul de pe 
221 hectare din cele 
420 prevăzute.

Pe tarlalele G.A.S. 
Valea Lungă lucrează 
14 combine. Din aces
tea, 7 sînt ale G.A.S. 
din Blaj 
gospodării
intr-ajutorează. G.A.S. 
din Valea Lungă a a- 
lutat și ea pe cea din 
Blaj la recoltatul or
zului. Buna intretinere 
a combinelor face ca 
ele să lucreze fără în
trerupere, aceasta ca 
și recolta bogată — 
peste 3 000 kg griu ia 
hectar fată de 2 400 
planificate — au per
mis să se recolteze pe 
fiecare combină intre 
14—16 tone pe zi. Și 
la secția Țapu, ca 
cea din Broșteni, 
binele lucrează 
seara tirziu.

(Continuare 
în pag. a III-a)

și la 
com- 
pină

scripte
și în lanuri

Campania de recol
tare . ă păioașelor în 
regiunea Hunedoara 
crește mereu în inten
sitate. Ritmul de lucru 
a ajuns în ultimele zile 
la 3 700 de hectare, 
din care numai raionu
lui Sebeș ii revin a- 
proape 1 100 hectare 
Trebuie spus, de alt
fel, „că în acest raion 
recoltarea 
griului < 
cu toată 
Comitetul 
partid și 
gricol au 
pentru mișcarea rapidă 
a combinelor de la un

la timp a 
este privita 

i seriozitatea. 
1 raional de 

consiliul a- 
luat măsuri

lan la altul, de la o 
cooperativă la alta. 
S M.T Miercurea, prin 
mecanizatorii săi, asi
gură functionarea cu 
randament ridicat a 
combinejor și ' tractoa
relor. La acesfea se a- 
daugă faptul, că orga
nizațiile de partid și 
consiliile de conduce
re ale cooperativelor 
agricole din raion au 
antrenat la seceriș un 
mare număr de țărani 
cooperatori.

(Continuare 
în pag. a III-a)
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REPERTORIUL
NAȚIONAL
ÎN TEATRELE
DRAMATICE

Scurt popas înainte de a porni din nou la drum

Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina „Boema") : Veselie 
la 174 (orele 20,15). Circul de stat: 
Internațional circ (orele 20).

T E A T R

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziu

nii. 19,20 — Pentru copii și tine
ret : Filmul „Tom Degețelul". 
20,50 — Din lume adunate. 21,05 — 
Moment liric : Vaslle Alecsandri. 
21,20 — Filmul documentar „Ele- 
vul de serviciu". 21,30 — Emisiu
nea muzical-coregrafică „Noapte 
de vară". în încheiere : Jurnalul 
televiziunii (II), buletinul meteo
rologic.

Peisajul literaturii drama
tice românești înfățișează 
de-a lungul unui veac și ju
mătate o varietate neobiș
nuită. Dramaturgia noastră 
a parcurs înfr-un ritm impe
tuos drumul de la vodevilul 
moralizator la drama densă 
de idei, reflectînd, înfr-o 
succesiune de o certă origi
nalitate, raporturile dintre om 
și istorie. In acest proces evo
lutiv s-au distins opere de o 
neostenită vitalitate. Multe 
dintre creațiile de început își 
păstrează viabilitatea artistică 
depășind evident însemnăta
tea documentară, descope- 
rindu-și adeseori noi rezerve 
de tinerețe.

Se cunosc foarte bine suc
cesele importante obținute în 
ulfirr.'i douăzeci de ani pe 
tărîmul reconsiderării drama
turgiei naționale. Opere ale 
unor scriitori ca Alecsandri, 
Caragiale, Hasdeu, Delavran- 
cea, Davila sau ale scriitori
lor de seamă dintre cele 
două războaie au căpătat în 
reeditări scenice valoroase o 
nouă incandescență. Dar 
dacă ceea ce s-a făcut 
pînă acum merifă a fi pe de
plin relevat, se cuvine nu mai 
puțin să insistăm asupra unor 
noi exigențe, potrivit stadiu
lui actual al mișcării noastre 
teatrale.

In primul rînd trebuie să 
observăm că lista pieselor ro
mânești din perioadele mai 
vechi ale istoriei literare este 
încă redusă. în această pri
vință, operează și prejudeca
ta reluării exclusive a acelor 
lucrări care au cunoscut și în 
trecut o deplină verificare 
scenică. Fără a neglija certifi- 

i catul de valabilitate pe care-l 
poate constitui adesea un 
strălucit palmares de repre
zentații, nu putem accepta 
toate sentințele epocilor an
terioare cu privire la meri
tele literare și dramatice ale 
vreunui text cu un destin ne
drept. Succesul pe care l-a 
înregistrat recent Teatrul de 
Stat din Oradea cu „Lucea
fărul" de Delavrancea, piesă 
condamnată fără apel de ve
chea critică, are darul să ne 
pună pe gînduri. Ar me
rita astfel să ne propunem 
îmbogățirea capitolului pa
triotic al dramelor istorice, 
provocînd o confruntare cu 
scena a unor texte de o cer
tă frumusețe literară care, din 
motive felurite, n-au primit 
la vremea lor consfințirea lu
minilor rampei. Ne gîndim la 
creații remarcabile cum este 
„Bogdan Vodă” de Ion Sla
vici, sau „Letopiseți” de Mi
hail Sorbul, în care zbuciu
mul inferior al eroului Ion 
Vodă capătă accentele psiho
logice ale dramei moderne.

Literatura dramatică a unui

popor cunoaște în fiecare 
epocă o nouă existență, în 
cursul căreia ceea ce a ră
mas viu în vechile scrieri ca
pătă noi valențe, iar ceea ce 
se dovedește iremediabil îm- 
băfrînit trece în raftul mu
zeografiei. Pentru ca aceas
tă reînfîinire periodică a pie
selor de teatru cu viața să-și 
capete întreaga ei semnifi
cație, este firesc să exami
năm structura multilaterală a 
dramaturgiei naționale. Res- 
pingînd ambiția înviorării 
unor texte definitiv decedate, 
avem datoria să realizăm pe 
scenă controlul radiografie al 
tuturor textelor de teatru ro
mânesc în care omul vor
bește încă oamenilor înfr-un 
limbaj artistic viu. lată de ce 
nu numai capodoperele cla
sice pot ocupa astăzi afișele 
teatrelor, ci și creațiile cu a- 
parenje modeste, care au 
dat însă contur pregnant ma
rilor creații. Alături de ver
sul somptuos al „Fînfînii 
Blanduziei", își găsește încă 
locul verva satirică anti-aristo- 
cratică din comedia „Pe ma
lul gîrlei” de D. Ollănescu- 
Ascanio. O altă categorie de 
piese care ne solicită atenția 
planează în jurul operelor lui 
Caragiale, însoțite în zborul 
lor de pleiada unor creații 
care prelungesc ecourile 
„Scrisorii pierdute" sau ale 
„Năpastei", fără a atinge, fi
rește, strălucirea marelui dra
maturg. Nu este vorba de a 
reînsufleți artificial texte mi
metice, de un interes arhi- 
vistic. Nimic mai firesc însă 
decît tendința de a recupera 
în montări înnoitoare acele 
compoziții care întregesc fe
ricit linia de dezvoltare a co
mediei noastre satirice pe de 
o parfe, a dramei țărănești 
cu implicații etice pe de altă 
parte. In această direcție 
prezintă un deosebit interes 
piesele comice „Funcționarul 
de la Domenii" de Petre Lo- 
custeanu, „Cometa” de Șt. O. 
Iosif și D. Anghel, sau o dra
mă puternică cum este „De 
focu' birului" de Ion Bacal- 
bașa.

Este firesc și necesar ca 
generațiile noi să ia contact 
cu mesajul umanist al celor 
mai reușite lucrări dramati
ce ale școlilor literare care 
ocupă un loc important în is
toria culturii noastre. Nu pu
tem accepta, desigur, pre
zentarea unei piese obosi
te, pe temeiul rolului istoric 
pe care l-a jucat cîndva. Nu 
vom putea înscena astăzi 
„Candidat și deputat" de 
George Sion sau „Ștefan 
Vodă cel berbant" de D. Bo- 
linfineanu, fiindcă din aces
te pagini de pionierat, viața 
a dispărut cu fotul. In ace
lași timp am putea medita

cu folos asupra recercefăriî, 
în cadrul studiourilor expe
rimentale, care au început să 
funcționeze pe lingă unele 
teatre, a unor texte ilustrative 
pentru un întreg curent și 
care, totodată, se recomandă 
printr-o elevație artistică și o 
concentrație umană persis
tentă. „Saul" de Al. Mace- 
donsky și Cincinal Pavelescu, 
dramă de o înaltă ținută mo
rală, oscilînd între versul par
nasian și sugestiile dramei 
simboliste, intră, desigur, în 
această categorie. Un pro
test social vibrant, de o vi
goare neobișnuită, se afirmă 
în piesa neoromantică „Mai
ca cea tînără" de Emil Isac, 
despre care Caragiale, afîi 
de zgîrcif în laude, scria că 
este „o strălucită promisiu
ne".

Reconsiderarea scenică a 
ansamblului dramaturgiei na
ționale trebuie așadar să 
pună capăt unor vechi ne
dreptăți, refuzînd verdictele 
greșite ale altor vremuri. Nu 
este vorba de a efectua o 
reparație morală pur și sim
plu, ci de a discerne atent 
acele texte care mai spun 
ceva spectatorului de astăzi. 
Conflictul de idei febril, a- 
vîntul patriotic înălțător, ex
plorarea adîncă a conștiinței 
omenești sînf întemeiate în- 
tr-un mare număr de piese 
scrise în primele patru dece
nii ale secolului nostru pe o 
comparație edificatoare a 
realului cu un ideal antibur
ghez. Chiar dacă acest ideal 
nu capătă accente revoluțio
nare, protestul anfi-capifalist 
își face loc în creațiile unor 
autori de un netăgăduit ta
lent. în această laiură a re
pertoriului național teatrele 
noastre au făcut pași impor
tanți. S-au reprezentat una 
sau două piese de Camil Pe
trescu, una, două sau trei 
piese de Victor Ion Popa, 
G. M. Zamfirescu, Mihail Se
bastian, Al. Kirițescu, Tudor 
Mușafescu, G. Ciprian. Tre
buie să observăm totuși și la 
acest capitol o timiditate ex
cesivă în recuperarea unor 
creații dramatice de valoare.

Este inexplicabil de ce nu se 
joacă „Ciuta", poate cea 
mai profundă dramă a lui 
Victor Ion Popa. „Suflete tari” 
de Camil Petrescu n-a cunos
cut în ultimii douăzeci de ani 
decît un spectacol ratat la 
fostul Teatru al Tineretului. 
„Idolul și Ion Anapoda” de 
G. M. Zamfirescu nu s-a bucu
rat încă de o montare co
respunzătoare. De asemenea 
ar merita toată atenția și crea
ția dramatică a unor scriitori 
de bună tradiție ibseniană ca 
Hortensia Papadat-Bengescu. 
Asemenea lucrări dramatice 
înfățișează de obicei eroi le
zați de morala mercantilă a 
capitalismului și denunță ri
tos mitul familiei burgheze.

Legătura continuă cu îna
intașii devine necesară și 
pentru dezvoltarea unor spe
cii dramatice mai puțin abor
date. Redobîndirea presti
giului literar de către piesa 
înfr-un singur act, de pildă, 
ni se pare a fi legată de in
troducerea în repertoriul tea
trelor profesioniste a celor 
mai bune creații de acest fel 
din trecut. Pe lingă „Conul 
Leonida față cu reacțiunea" și 
unele dintre comediile lui 
Alecsandri, alături de piese 
de Ollănescu-Ascanio, Șt. O. 
Iosif și D. Anghel, M. Săules- 
cu sau Emil Isac sînf de re
ținut acele drame care, într-o 
perioadă mai apropiată nouă, 
au dezvoltat cu o deosebită 
măiestrie în'r-un spațiu obli
gat, tehnica analizei psiho
logice și a stabilirii atmosfe
rei. „Acord familiar" de V. I. 
Popa, strălucită comedie a 
derizoriului unei vieți mime
tice, „Cuminecătura” de G. 
M. Zamfirescu, tablou istoric 
dens și tulburător, „Actul Ve
netian" al lui Camil Petrescu 
în prima sa versiune, pot fi
gura cu cinste în repertoriul 
oricărui teatru de ținută.

In toate aceste piese, și 
încă în altele, paralel cu fră- 
mînfările eroilor, solicitînd 
patetic răspunsuri la marile 
întrebări, s-au alcătuit liniile 
inferioare ale dramaturgiei 
moderne românești. Astăzi, 
această moștenire a fost 
dusă mai departe și înno
bilată de concepțiile cla
sei muncitoare. Este firesc ca 
operele viabile din deceniile 
anterioare să nu părăsească 
scena românească, păstrînd 
și în acest fel comunicarea 
sfrînsă cu bunele tradiții ale 
literaturii naționale. în legă
tură cu aceasta, paralel cu 
cerința îmbogățirii repertoriu
lui național al teatrelor cu 
piese pe nedrept uitate, se 
pune și problema constitui
rii reale și serioase la fieca
re teatru a unui repertoriu 
permanent de opere repre
zentative românești.

Oricît de importantă ar fi 
sarcina reconsiderării prin 
spectacole contemporane a 
literaturii dramatice din tre
cut, ea nu poate covîrși însă 
cu nici un chip obligația u- 
nei selecții ideologice și ar
tistice minuțioase. Nu orice 
piesă de un relativ succes 
în fața publicului resfrîns de 
altădată poate intra în noul 
nostru repertoriu. Ar fi nein
dicat să introducem pe lista 
noastră de revizuiri scenice 
comediile bulevardiere ale 
lui A. de Herz sau chiar bu
cățile mai slabe ale unor scri
itori de talent, cum ar fi, de 
pildă, dramolefa „Irinel" de 
Delavrancea.

O deosebită atenție cere 
analiza acelor lucrări care, a- 
parținînd unor scriitori în
zestrați, sînf puternic greva
te de o gîndire confuză, de
ficientă, de o concepție fi
lozofică opusă idealurilor 
noastre. Teatrul lui Lucian 
Blaga, de pildă, necesită o 
discutare prealabilă profun
dă, în spiritul preluării cri
tice a moștenirii literare și 
un discernămînt de o depli
nă responsabilitate. Proble
me dificile ridică de aseme
nea reprezentarea unor dra
me ca „Danton” de Camil 
Petrescu sau „Sam" de G. M. 
Zamfirescu. Fără a ocoli di
ficultățile atunci cînd ele 
sînt legate de scrieri releva
bile, este firesc să judecăm 
și să decidem, simțind întrea
ga noastră răspundere față de 
publicul zilelor noastre și față 
de țelurile înalt educative 
ale teatrului. Criticii literari și 
dramatici, istoricii literaturii 
și ai teatrului românesc au, 
fără îndoială, de îndeplinit 
sarcini însemnate în legătu
ră cu lărgirea și aprofunda
rea repertoriului național al 
scenelor din întreaga țară.

Mișcarea artistică și litera
ră a marcat în anii socialis
mului o impetuoasă creștere. 
Publicul s-a schimbat struc
tural și crește numeric cu 
fiecare nouă stagiune. Succe
selor de pînă acum în pro
movarea dramaturgiei româ
nești de azi și de ieri este 
firesc să le alăturăm alte texte 
prețioase. în același timp se 
cere o atenție deosebită 
pentru a opri pătrunde
rea a ceea ce nu este va
loros, a ceea ce este vetust, 
a lucrărilor scrise de pe po
ziții filozofice străine nouă. 
Ideea îmbogățirii repertoriu
lui național al teatrelor — și 
în această privință sugestiile 
cuprinse în articolul de față 
nu sînt limitative — trebuie 
păstrată la înălțimea însem
nătății sale educative și cetă
țenești. \

V. MINORA
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Un înalt potențial

de creație științifică
(Urmare din pag. I-a)

Se mai manifesiă încă pe alocuri 
tendința de fărîmițare a muncii de 
cercetare, subapreciindu-se munca în 
colectiv pentru rezolvarea pînă la 
capăt a unei teme importante și acor- 
dîndu-se o atenție insuficientă valo
rificării lucrărilor științifice prin intro
ducerea lor în practică, în producție 
și urmărirea rezultatelor tehnico-eco- 
nomice obținute. Desfășurarea acestei 
activități este uneori lipsită de rit
micitate, de profunzime.

Așa cum, pe bună dreptate, s-a 
subliniat în Raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, programul de dezvoltare a so
cietății socialiste în următorii cinci 
ani, satisfacerea nevoilor mereu cres- 
cînde ale economiei naționale sînf 
indisolubil legate de progresul știin
ței, de intensificarea cercetărilor fun
damentale șl aplicative în toate ra
murile. Aceasta înseamnă că în insti
tutele noastre de învățămînt superior 
tehnic este' necesar ca activitatea 
științifică să fie mai ferm axată pe 
problemele de cea mai mare actuali
tate din diferitele ramuri ale științe
lor tehnice. Noi, oamenii de știință, 
cercetătorii, trebuie să întreținem o 
legătură și mai sfrînsă cu producția, 
să acordăm sprijin permanent între
prinderilor în aplicarea rezultatelor 
muncii noastre. Fără îndoială, crea
rea Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, măsură deosebit de nece
sară și binevenită, luată de condu
cerea de partid și de sfat, va con
tribui la elaborarea direcțiilor de 
orientare și a unui program unitar de 
cercetare științifică și de pregătire a 
cadrelor, va asigura coordonarea ac
tivității în acest domeniu. Dar, este 
de datoria noastră a tuturor — oa
meni de știință, profesori, șefi de 
catedre, cercetători — să ne revedem 
propria activitate și planurile de 
perspectivă în lumina importantelor 
recomandări făcute de Congresul 
partidului.

Dezvoltarea și perfecționarea mun
cii științifice trebuie să aibă loc, după 
părerea mea, pe mai multe căi. în 
primul rînd, prin întocmirea unei te
matici de cercetare cît mai corespun
zătoare cerințelor actuale și de pers
pectivă ale economiei și culturii socia
liste. în acest scop, este nevoie de o 
consultare largă — în sînul fiecărei 
catedre și facultăți, al fiecărui insti
tut — a cadrelor didactice cu bo
gată experiență, a specialiștilor din 
institutele Academiei și ministerelor, 
din întreprinderile productive de pro
fil. Pe de altă parte, rezolvarea ope

rativă, economică și la nivelul știin
ței și tehnicii contemporane a teme
lor propuse poate avea loc numai 
pe baza unei strînse colaborări a fac
torilor înainte amintiți. Consider că o 
eficiență ridicată se obține prin alcă
tuirea unor colective de cercetători 
care să atace frontal și cu toate po
sibilitățile materiale existente teme de 
cercetare importante, să le ducă pînă 
la capăt, să vegheze la aplicarea lor 
grabnică în practică. în această lu
mină, cred că trebuie studiată mai 
atent și problema încheierii contrac
telor de colaborare între institutele 
științifice și unitățile productive, toc
mai pentru evitarea abordării unor 
teme de importanță locală, a parale
lismelor, rezolvărilor parțiale și cu 
rezultat® minore, care ne-au întune
cat pe aloc.uri bucuria realizărilor. 
Vor trebui îmbunătățite și perfecțio
nate metodele de colaborare în co
lective, nu numai în interiorul unei 
catedre, dar și între catedre și sec
ții, între instituțiile de învățămînt și 
unitățile de cercetare ale Academiei, 
ministerelor și altor organizații și în
treprinderi socialiste, pentru preveni
rea fărîmițării forțelor.

în perioada planului cincinal vor 
fi făcute noi și fructuoase eforturi 
pentru întărirea corespunzătoare a 
bazei materiale a științei. Sfatul nos
tru socialist va aloca pentru finanța
rea cercetărilor peste 7 miliarde lei, 
din care circa 1,5 miliarde vor fi 
destinate construirii de noi institute 
și laboratoare, dotării lor cu apara- 
Iură de nivel tehnic ridicat. Propun 
ca, înainte de a se trece la cheltui
rea acestor fonduri importante, să se 
facă o evidență mai precisă a dotă
rii laboratoarelor din diferitele uni
tă)' științifice, a aparatelor, utilajelor 
și agregatelor moderne existente, în 
vederea utilizării lor raționale și a 
evitării unor comenzi inutile, costisi
toare, de peste hotare.

Partidul comunist și sfatul nostru 
socialist ne asigură o orientare largă, 
cuprinzătoare, de perspectivă, avînd 
la bază concepția științifică a mar- 
xism-leninismului. Dispunem de o 
modernă bază materială pentru 
munca de cercetare. Noi, oamenii de 
știință din generațiile mai vîrstnice 
sau mai tinere, avem entuziasm 
și capacitate creatoare, dorința 
ne|ărmurifă de a contribui la înflori
rea economică și culturală a pafriei 
noastre, la progresul științei și teh
nicii universale. Vom face fot ce ne 
sfă în puteri ca, bizuindu-ne pe a- 
ceșfi factori deferminanți, să ridicăm 
considerabil nivelul activității științi
fice în instituțiile de învățămînt su
perior, să-i sporim eficiența.

In numărul din 7 iulie a.c. al ziarului nostru a apărut re
portajul „Dosarul 3378 s-a Închis 7” de Manole Auneanu, care 
punea în discuția opiniei publice un caz cu totul deosebit. 
Constantin Iancu, care se făcuse vinovat de numeroase in
fracțiuni, și-a schimbat radical conduita morală. !n ultimii 
zece ani el a dovedit prin întreaga sa comportare că poate fi 
considerat un cetățean cinstit, folositor societății noastre. 
Muncind neobosit, a devenit frezor de înaltă calificare, a. 
absolvit școala medie cu rezultate foarte bune, s-a înscris 
la Institutul politehnic din București. Pînă nu de mult, el urma 
cursurile serale ale anului III de la Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini. Iată însă că din cauza unor „bine
voitori" — cum spunea cineva — Iancu a fost nevoit să în
trerupă acest drum frumos, fiind exmatriculat din facultate.

Cazul lui Constantin Iancu a stîrnit un viu interes în rîn- 
durile cititorilor. Fie prin scrisori (care continuă să sosească 
la redacție), fie în discuții directe, ei au ținut să-și spună 
părerea și să dea totodată unele sugestii celor de care de
pinde — direct sau indirect — soarta lui Iancu. în numărul 
de față publicăm cîteva din scrisorile primite și din răs
punsurile la întrebarea de mai sus.

Fără colectivul 
în care trăiești 
nu însemni nimic!

„Citind povestea vieții lui Iancu 
— scrie M. CALISTRAT, muncitor 
la F.R.Bt București — mi-am amin
tit de un proverb : Bucuria nu ține 
prea mult, dar nici necazurile cît 
lumea! Sînt convins că toate se 
vor sfîrși cu bine pentru el. în
tr-o societate ca a noastră, piedici 
de felul celor care au stat în calea 
lui Iancu sînt vremelnice, întîm- 
plătoare. Dacă el n-ar fi plecat de 
la I.O.R., acolo unde colectivul i-a 
întins o mînă de ajutor și unde s-a 
calificat, devenind un bun frezor, 
unde a prins gustul învățăturii și 
își cîștigase o reputație, dacă ar fi 
avut mai multă încredere în oa
meni, în sfatul lor, necazurile sale 
ulterioare ar fi fost, poate, ocolite. 
A preferat însă să rămînă în izola
re. Cu cîțiva ani în urmă am avut 
și eu unele greutăți. Dar tovarășii 
de muncă nu m-au lăsat să rătă
cesc prin hățișuri inutile, au pus u- 
mărul lîngă al meu și împreună

le-am învins. Nu numai că am în
țeles atunci, dar am și simțit că 
oricîtă voință ai avea, oricît ai fi 
de perseverent, fără colectivul în 
care trăiești nu însemni nimic !“

O scrisoare emoționantă am pri
mit de la tovarășul VASILE PE- 
TEAN, muncitor la stația C.F.R. 
Jucu, raionul Gherla. Iată cîteva 
extrase:

„Cazul lui Constantin Iancu mi-a 
dat foarte mult de gîndit. Sînt pă
rinte a doi copii, o fată de opt ani 
și un băiat de șase ani. N-aș pu
tea să mă despart niciodată de ei. 
Și eu, și soția mea am știut să ni-i 
apropiem, fără să-i răsfățăm. Sper 
să devină amîndoi oameni adevă- 
rați, cinstiți. De ce vă scriu des
pre copiii mei ? Fiindcă vreau să 
condamn cu toată asprimea atitu
dinea tatălui lui Iancu. Suferințele 
fiului său ar trebui să-l facă să 
roșească. A avea copii, a-i crește 
este o răspundere socială, nu o 
plăcere trecătoare !

Păcat că Iancu n-a avut de la 
bun început curajul să mărturi
sească tovarășilor de muncă fră- 
mîntările sale legate de viața pe 
care a trăit-o. Cei mai tineri ar fi 
avut multe de învățat".

Prof. GH. BREHARU (Gherla, 
regiunea Cluj):

„Constantin Iancu și-a găsit 
adevăratul loc în societate. A 
străbătut un drum lung, sinuos, dar 
a reușit. Cred că numai în con
dițiile orînduirii noastre socialiste 
sînt posibile asemenea redresări 
morale, asemenea izbînzi ! Am a- 
vut un elev, K. Șt., era un băiat 
indisciplinat, obraznic. în clasa a 
X-a a fost exmatriculat pentru a- 
bateri grave. K. Șt. s-a angajat în
tr-o întreprindere și cu ajutorul 
colectivului de acolo a devenit un 
om chibzuit, cu simț de răspunde
re. Peste trei ani s-a reînscris la 
școală, la cursurile serale. Și-a luat 
examenul de maturitate cu rezul
tate foarte bune. Ca profesor, am 
avut o mare bucurie.

Celor ce-și găsesc mai greu ros
tul în viață nu trebuie să le frîn- 
gem aripile, dimpotrivă să-i încon
jurăm cu căldură și grijă tovără
șească. Satisfacția izbînzii nu va fi 
numai a lor, ci și a noastră!“

Iată și un interlocutor care poa
te să ne furnizeze și alte amănun
te despre Constantin Iancu: DO- 
REL LAZAR, controlor tehnic la 
uzinele „Semănătoarea" din Capi
tală :

„L-am cunoscut pe Iancu în 
1962, la examenul de admitere în 
Facultatea de tehnologia construc
țiilor de mașini. în primii doi ani 
am fost colegi de grupă. După 
aceea, Iancu a trecut responsabil 
la o altă grupă. Pentru mine, ca și 
pentru alți studenți din an, repor
tajul „Dosarul 3378 s-a închis ?“ 
a fost o surpriză. Nu știam nimic 
despre trecutul lui Iancu.

Și totuși noi, foștii lui colegi de 
facultate, putem spune că îl cu
noaștem destul de bine ! Nu, Iancu 
nu făcea parte dintre acei studenți 
care dacă citesc o singură dată un 
curs consideră că se pot prezenta 
la examen. Era profund în studiu, 
înzestrat cu o putere de muncă ui
mitoare. Era poate printre puținii 
studenți, dacă nu chiar singurul,

care, după fiecare curs, își refăcea 
notițele, conspecta literatura teh
nică de specialitate chiar în ziua 
respectivă, în fiecare seară după 
orele zece !

L-am vizitat adeseori și aca
să. Viața lui era triunghiula
ră : uzină — familie — faeultate. 
Om cu o ținută morală exem
plară, a știut să fie un bun 
exemplu pentru copilul său, ajuns 
la o vîrstă cînd poate înțelege ceea 
ce se petrece în casă. Dorința 
noastră ? Iancu să vină din nou în 
mijlocul colegilor de la facultate. 
Merită cu prisosință acest lucru 1“

Ce alegem: 
trecutul mort 
sau prezentul viu?

Prof. TEREZA TĂTARU din 
Baia Mare este de părere că, prin 
activitatea sa din ultimii zece ani, 
Constantin Iancu s-a reabilitat de
finitiv.

„1. Colectivul de la I.O.R. era cel 
mai în măsură să-l aprecieze pe 
Iancu prin prisma prezentului, a 
activității și comportării sale. El 
avea datoria morală să răspundă 
acestei încrederi.

2. Rupîndu-se de colectivul care 
i-a dat atîta ajutor și în care a de
venit om adevărat, Iancu a săvîr- 
șit o greșeală care l-a adus apoi în 
situația de față. La noile sale locuri 
de muncă a dat peste niște oameni 
fricoși, cu judecată îngustă — ca 
Ion Oprișan și directoarea fabricii 
de ciorapi — care au demonstrat 
că pentru ei are mai mare preț un 
trecut mort decît un prezent viu, 
judecind viața doar prin hîrtii. Mă 
întreb, oare inima lor e mașină de 
calcul, lipsită de sensibilitate ?

3. Dosarul 3378 trebuie să fie în
chis !“

In scrisoarea semnată de tov. 
IOAN CONSTANTIN, director, și 
tov. BANU DEBORA, președintele 
comitetului sindical al O.C.L. „A- 
limentara", raionul Nicolae Băl- 
cescu, București, se spune:

„Articolul „Dosarul 3 378 s-a în
chis citit și comentat de colecti
vul nostru, a pus în discuție as
pecte legate de orientarea nouă, 
socialistă, a muncii cu omul. Firește, 
nu putem fi de acord cu lipsa de 
încredere a lui Constantin Iancu, 
dar oare modul de a privi lucrurile 
de către unii dintre acei ce ar fi 
trebuit să-l ajute, să-1 sprijine în 
această direcție nu justifică neîn
crederea sa ? Viața noastră nouă 
cere ca încrederii să i se răspundă 
cu încredere, răspunderii cu răs
pundere și respectului cu respect, 
lucru de care nu au dat dovadă to
varășii care au contribuit ca Iancu 
să se afle în situația de față".

FANICA PIERSIC, judecător, 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej:

„O hotărîre de reabilitare asupra 
lui Constantin Iancu nu face alt
ceva decît să reflecte o realitate 
existentă. încrederea în om este 
un lucru i licat și de mare răs
pundere".

Maior TĂNASESCU IONEL, 
Ploiești:

„Iancu și-a căpătat dreptul de a

merge cu fruntea sus prin propria 
lui strădanie. Sînt convins că 
dacă i se va acorda în continuare 
dreptul de a urma cursurile facul
tății nu ne va dezminți. In socie
tatea noastră încrederea în om 
este un lucru nobil și de mare 
răspundere".

JENICA BUDESCU, Timișoara: 
„1. Sper că Iancu va trage învă

țămintele cuvenite citind opinia a- 
tîtor oameni care i s-au alăturat.

2. Da, să fim exigenți. Dar, în 
același timp, să fim drepți și o- 
menoși, să întindem o mînă tovără
șească unui om care dovedește că 
vrea să meargă alături de noi.

3. Dosarul 3378 să fie închis !“.
VASILE BAȘA, director comer

cial la Baza de aprovizionare a 
Comitetului geologic București:

„1. Greșelile lui Constantin Iancu 
sînt categoric mari. Cînd a înce
put să capete încrederea colectivu
lui, nu trebuia să mai ascundă a- 
devărul despre trecutul său. Fi
indcă oameni ca cei care l-au per
secutat sînt atît de puțini !

2. Noi răspundem nu numai de 
îndeplinirea planului de producție, 
ci și de eduearea comunistă a co
lectivului pe care îl conducem.

3. Iancu a devenit un om în care 
putem avea toată încrederea".

Noi amănunte in legătură
cu dosarul 3378

Un număr însemnat de cititori ne-au rugat să anunțăm în 
continuare ce se întîmplă cu Iancu Constantin. Răspunzînd 
acestei dorințe, ne-am interesat la Tribunalul raional 1 Mai 
despre sentința în procesul de reabilitare a lui Iancu, ce a 
avut loc recent.

Ni s-a comunicat că Iancu Constantin a fost reabilitat din 
punct de vedere juridic 1 Dosarul 3378 a fost închis definitiv.

Și o altă veste primită de la direcția generală I.T.B. : Spre 
Comisia de exmatriculări a Ministerului Invățămintului a 
plecat o adresa în care se cere ca recomandarea dată pen
tru Institutul politehnic lui Constantin Iancu să fie conside
rată valabilă in continuare.

ROMULUS ȘI REMUS .— cine
mascop (completare A cui e 
vina?): Patria — 9; 11,30: 14; 16.30; 
19: 21,15. București — 8,45: 11.15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15. Stadionul 
Dinamo — Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,15. Expoziția realizărilor 
economiei naționale — Piața Scîn- 
teii — orele 20.15, Excelsior — 
8,45: 11.15; 13.45: 16,15: 18.45; 21,15. 
DOMNUL — cinemascop : Repu
blica (completare Miine începe 
azi) — 9: 11,15 13,45; 16,15; 18,45;
21,15, Grădina . „Progresul" (com
pletare Mîlnc începe azi) — Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20,15, Gri- 
vlta (completare Minunea de la 
Ghiza) — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21. DAȚI-MI CONDICA DE RE
CLAMAȚI! : Luceafărul (comple
tare Drumul) — 9.30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45, Feroviar (com
pletare Elevul de serviciu) — 
9,30; 11,30; 13,45; 16: 18,15: 20,30, 
Melodia (completare Construim)
— 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
DOMNIȘOARA BARBA ALBAS
TRA : Carpați (completare Noi și 
soarele) — 10: 12; 14; 16; 18,15;
20,30 DECORAȚII PENTRU CO
PIII MINUNE : Capitol (comple
tare Muzeul Zambaccian) — 9; 
11,15; 13,30; 16: 13,30; 21 — rulează 
și la grădină — orele 20,15. 
LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Festival — 8,45: 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15; rulează și la 
grădină — Pasajul Eforie — orele
20.30. BRĂȚARA DE GRANATE —
cinemascop : Victoria (comple
tare Melodiile străzii) — 10; 12; 
16,15; 18,30; 20,45, Grădina „Doina" 
(completare Melodiile străzii) — 
Str. Doina nr 9 — orele 20,15, 
Bucegi (completare Spre cer) — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; la gră
dină — orele 20,30. ZIDUL ÎNALT: 
Central (completare La cel mai 
înalt nivel) — 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18.30; 20,30, Dacia (comple
tare 180 de zile în Atlantic'- — 
9.45—14 în continuare: 16.15: 18,30; 
20,45. AMERICA, AMERICA (am
bele serii) : Lumina — 9,45; 13.15; 
16.45: 20,15 ASTA-J TOT CE S-A 
INTIMPLAT : Union (completare 
Zilele Sighișoarei) — 15,30: 18;
20.30. PROGRAM PENTRU COPII: 
Doina — orele 10 dimineața. 
NUNTA CU PERIPEȚII : Doina 
(completare 180 de zile în Atlan
tic) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
FEMEIA NECUNOSCUTA : Are
nele Libertății (Parcul LlfceT'tății)
— orele 20,30. CONSTRUIM — 
URMA ROȘIE —UN OBIECT GĂ
SIT — MIINE ÎNCEPE AZI — 
MAEȘTRII ARTEI CIRCULUI — 
GEME ȘI CAMEE — POVESTE 
DE PRIMĂVARA . Timpuri Noi
— 10-21 în continuare DE DOI
BANI VIOLETE : Giuleștl — 16; 
18,15: 20,30. Moșilor — 15.30; 18; la 
grădină — orele 20,30. NU TE 
ATINGE DE FERICIRE : Cultural 
(completare Saveri DunecovsKi) — 
16; 18.15; 20,30. OLIVER TWIST : 
înfrățirea între popoare (comple
tare Laminorul de țevi) — 10.30: 
15,45; 18; 20,16. SĂRITURA IN ÎN
TUNERIC. : Buzești (completare 
La cel mai înalt nivel) — 15,15: 
17.45; la grădină — orele 20,15. 
SPRE CULMI : Crîngași — 16; 
18,15: 20,30, Vitan — 16; 18; 20; la 
grădină — orele 20,30. HANKA : 
Unirea — 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,30. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP : Tomis (completare 
Oltenii din Oltenia) — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
orele 20,30. Floreasca — 10,30; 
13: 15.30: 18; 20,30. CUM SE REU
ȘEȘTE IN DRAGOSTE : Flacăra 
(completare Construim) — 16;
18,15; 20,30 Modern — 9,45; 12: 
14,15; 16,30; 18,45; 21. CASA RI- 
CORDI : Miorița — 10; 12,30; 15: 
17,45; 20,30. ANIMALELE : Munca 
(completare Sport nr. 3/19S5) — 16; 
18.15: 20,30. RACHETELE NU TRE
BUIE SĂ DECOLEZE — cinema
scop : Popular (completare Crem- 
linul rostovian) — 16; 18.15; 20,30. 
CRONICA UNUI BUFON: Arta 
(completare A cui e vina?) — 16; 
18; 20; la grădină — orele 20,30. 
VESELIE LA ACAPULCO : Cos
mos (completare Artiști amatori)
— 15,45; 18: 20,15. PROCESUL
MAIMUȚELOR : Viitorul — 15,30; 
18; 20,30; FERNAND COW-BOY : 
Colentina (completare Iosif Kel- 
monsky) — 15; 17; 19; 21; la gră
dină — orele 20 30. FIUL CĂPI
TANULUI BLOOD — cinemascop: 
Volga (completare O călătorie 
spre inima Reșlței) — 9,45: 12; 
14,15; 16,30; 18,45: 21. JUNGLA
TRAGICA • Rahova — 16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30. SCARA- 
MOUCHE — cinemascop : Pro
gresul — 15; 17; 19; 21. ÎNTILNIRE 
LA ISCHIA — cinemascop : Fla
mura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. OCOLUL PĂMINTULUI IN 
80 DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) • Lira — 15,30; 19: la gră
dină rulează DIAVOLUL DEȘER
TULUI — orele 20,30. PRELUDIO 
11 — cinemascop : Drumul Sării 
(completare Bun gust., gust bun)
— 16; 17,30. 20 NEAMUL ȘOMA-, 
REȘTILOP — cinemascop (am
bele serii) • Ferentari (completare 
Șopîrle) — 10.30; 16,15; 19,30. CtND 
MARTIN AVEA 14 ANI : Cotro- 
ceni (completare Sport nr. 3/1965)
— 15; 17; 19; 21. PENSIUNEA
BOULANKA : Pacea (completare 
Sport nr. 3/1965) — 16: 18,15; 20,30. 
ȘOFERII IADULUI : Grădina
„Progresul-Parc" (Piața Libertății
— orele 20,30).

Ci/zn e viemea. .. ___._ V

Ieri în țară : Vremea a fost ră
coroasă, cu cerul temporar noros. 
în nordul Moldovei, izolat, s-au 
semnalat, averse și descărcări 
electrice. Vîntul a suflat potrivit 
din sectorul estic cu intensificări 
în regiunea de munte. Tempera
tura aerului la ora 14 la umbră 
era cuprinsă între 18 grade la 
Joșeni și Toplița și 28 grade la 
Balintești. In București : Vremea 
a fost răcoroasă, cu cerul varia
bil. vîntul a suflat potrivit din 
est. Temperatura maximă a atins 
28 grade

Timpul probabil pentru zilele 
de 3», 31 iulie și 1 august. In țară: 
Vremea se încălzește. Cerul va 
fi variabil, eu înnorărl mai per
sistente în jumătatea de nord a 
țării, unde va ploua local. In 
rest averse cu totul izolate. Vînt 
slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din vest. Minimele vor fl 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade, 
local mai ridicate. In București : 
Vreme în curs de încălzire. Ce
rul va fi variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit.
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Plecarea unor delegații ale partidelor 
comuniste si muncitorești-> ->

care au participat la Congresul al IX-lea 
al P. C. L

Delegația Partidului Comunist
din

> Miercuri după-amiază a părăsit 
< apitala delegatul Partidului Co
munist din Turcia, Yacub Demir, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Turcia.

Turcia
La plecare, ■ a fost condus de to

varășii Mihai Dalea, Nicolae Bă- 
descu, Andrei Cervencovici, Ilie 
Rădulescu, Ion Savu, de activiști 
de partid.

Delegația Partidului Popular
(Tudeh)

Delegația Partidului Popular 
(Tudeh) din Iran, în frunte cu Es- 
kandary Iradj, membru al Birou
lui Politic al C.C. al partidului, a 
părăsit miercuri după-amiază 
Bucureștiul.

din Iran
La plecare, membrii delegației 

au fost conduși de tovarășii Teodor 
Marinescu, Ion Pas, Dumitru Po
pescu, Valter Roman, de activiști 
de partid.

In Deva de azi

DE PESTE HOTARE
PLENARA C.C.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 
cea de-a 4-a plenară a C.C. al 
P.M.U.P., care își desfășoară lucră
rile la Varșovia, a fost prezentat 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. cu privire la direcțiile 
schimbărilor în sistemul de plani
ficare și de conducere a economiei 
naționale în perioada 1966—1970.

în raport se arată că formele și 
metodele conducerii planificate tre
buie să fie perfecționate în perma
nență. Planul economiei naționale 
este principalul instrument al con
ducerii economiei, directiva de ac
țiune pentru toate verigile econo
miei naționale. Baza pentru elabo
rarea planurilor cincinale, se spu
ne în raport, trebuie să fie pro
gramele de dezvoltare a diferitelor 
ramuri și programele de moderni
zare a principalelor tipuri de pro
duse, pregătite de către uniunile 
pe ramuri de producție. Indicato
rul rentabilității va constitui prin-

ARGENTINA

Vizita delegației Partidului
celor ce Muncesc din Vietnam

Unii recoltează, 
alții mai așteaptă

Membrii delegației Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, în 
frunte cu Le Duc Tho, care au par
ticipat la lucrările Congresului

P.C.R., au făcut miercuri diminea
ța o vir tă la Muzeul de artă din 
București.

(Agerpres) (Urmare din pag. I-a)

„Am rămas adine impresionați 
de ritmul rapid de dezvoltare 

a României"
— Declarațiile unor oaspeți străini care ne-au vizitat țara —

La invitația Academiei R. P. Ro
mâne, timp de o săptămînă au fost 
oaspeți ai țării noastre delegați ai 
Uniunii internaționale de științe 
fiziologice : C. Heymans din Gând, 
laureat al Premiului Nobel, J. Ros- 
skam din Liege, membru al Aca
demiei de medicină din Belgia, și 
Y. Zotterman, șeful Departamen
tului de fiziologie de la Școala re
gală veterinară din Stockholm.

înainte de plecare, într-o con
vorbire cu redactorul Agenției „A- 
gerpres", Adina Constantinescu, 
prof. C. Heymans a declarat prin
tre altele : Am vizitat cu mult in
teres Institutul de fiziologie nor
mală și patologică „D. Danielo- 
polu“, instituție cu o cunoscută 
tradiție care îmi amintește de 
ilustrul clinician și fiziolog român. 
Cercetătorii de aici, în frunte cu 
acad. Gr. Benetato, au continuat 
și dezvoltat studjile predecesorilor, 
transformînd institutul într-o va
loroasă școală. Vizitînd mai multe 
institute de cercetări științifice din 
domeniul medicinii, m-a impresio
nat îndeosebi faptul că probleme
le de specialitate sînt studiate atît 
din punct de vedere al cercetării 
în sine, cît și al aplicabilităților 
practice.

O impresie excelentă, a adăugat 
prof. J. Rosskam, mi-a făcut In
stitutul de endocrinologie, creat de 
eminentul savant român C. I. 
Parhon, pe care îl cunosc de vre
me îndelungată. Organizarea este 
perfectă, iar laboratoarele și utila
jele sînt din cele mai moderne, la 
nivelul științei și tehnicii medicale 
contemporane. Apreciez strădanii
le academicianului Ștefan Milcu, 
conducătorul institutului, pentru 
activitatea sa în vederea dezvoltă
rii, în continuare, a acestui centru 
de -cercetare. Rezultatele obținute 
în acest domeniu sînt minunate.

Oamenii de știință români, a 
continuat prof. Y. Zotterman, ur
măresc cu mare interes probleme
le esențiale ale activității cercetă
torilor străini. Contactele pe care 
le-am avut cu mai mulți specia
liști români în diferite domenii ale 
medicinii au contribuit la reîn
noirea legăturilor de prietenie și 
vor duce la o colaborare fructuoa
să și în viitor.

în altă ordine de idei — a în
cheiat oaspetele suedez — țin să 
subliniez că am rămas profund 
impresionat de ritmul rapid de 
dezvoltare a României, de priete
nia și ospitalitatea locuitorilor ei.

Membrii multor cooperative agri
cole de producție, ca cele din Blaj, 
Valea Viilor, Atei și altele, nu au 
așteptat ca grîul să se coacă pe în
treaga suprafață și au trecut la re
coltarea lui pe parcele. Pînă în 
seara zilei de 27 iulie, în raionul 
Mediaș s-a recoltat grîul de pe 3 000 
ha, din cele 9 640 ha.

Din păcate, sînt și locuri unde nu 
au fost luate măsurile necesare 
pentru a se trece la recoltarea griu
lui pe măsură ce acesta ajungea în 
faza de pîrguire. Deși cooperati
va agricolă de producție din Biertan 
are condiții asemănătoare cu cele 
din Alma și Atei, cu care se înve
cinează, grîul ajungînd și aici pe u- 
nele tarlale în stadiul de pîrgă, totuși 
cooperatorii n-au început decît luni 
strîngerea lui pe motiv că nu s-a 
terminat de adunat finul. Ceea ce 
este curios este că în ziua de sîm- 
bătă la sediul cooperativei se aflau 
numeroși cooperatori care efectuau 
lucrări ce puteau fi amînate. „Abia 
ieri ne-au sosit combinele. Peste o 
zi, două începem din plin recoltatul" 
— spune contabilul Corol Heltmon. 
Motivarea nu este valabilă deoarece 
cooperativa are și suprafețe care ur
mează — datorită terenului în pan
tă — să fie recoltate cu coasa, deci 
aici recoltatul putea începe mult mai 
devreme. Și în aceeași situație se 
găsesc și alte cooperative agricole de 
producție. în timp ce cooperatorii 
din Bucerdea au recoltat pînă acum 
grîul de pe mai bine de 200 hectare, 
la cooperativa agricolă de producție 
vecină, cea din Sîncel, s-au recoltat 
abia 100 hectare.

Deși în ultimele zile timpul a fost 
deosebit de prielnic, iar grîul a 
ajuns în faza de pîrguire în întrea
ga regiune, totuși, în unele raioane, 
recoltatul se desfășoară într-un ritm 
nesatisfăcător. în raionul Rupea s-a

recoltat pînă în ziua de 27 iulie abia 
1,5 la sută, iar in raionul Agnita 1,2 
la sută din suprafața prevăzută. 
Anevoios se desfășoară strînsul re
coltei și în cooperativele agricole 
de producție din raza orașului Bra
șov.

O dată cu sosirea acestei noi săp- 
tămini, în regiune s-a trecut din plin 
la recoltarea griului. Se impune să 
fie folosite cu maximum de eficientă 
toate forțele pentru ca strînsul re
coltei să se facă într-un timp cît 
mai scurt.

N. MOCANII 
coresp. „Scînteii"

forțe de muncă suficiente. Acestea 
însă trebuie orientate spre o folosire 
rațională și eficientă astfel ca ritmul 
de lucru stabilit să fie nu numai rea
lizat dar și depășit.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

Treptele calității

Campionatele mondiale universitare de șah

ÎNTRECERILE preliminare
SINAIA (prin telefon) — Tur

neul preliminar al campionatelor 
mondiale universitare de șah pe 
echipe se apropie de sfîrșit, rezul
tatele partidelor din ultima rundă, 
care se vor desfășura astăzi, ur- 
mînd să decidă echipele partici
pante la turneul final (primele trei 
clasate în fiecare grupă preli
minară). Iată acum scorurile înre
gistrate în meciurile disputate ieri: 
grupa I: Cehoslovacia — R. D.

SE ÎNCHEIE ASTĂZI
Germană 2’/s—IV2; Suedia — Tz- 
rael */»—21/e (1). Finlanda a avut 
zi liberă; grupa a II-a: Bulgaria — 
Cuba 2'/t—■»/« (1) ; U.R.S.S. —
Olanda 2l/i—IV2; Anglia — Belgia 
4—0 ; grupa a III-a: Danemarca — 
Tunisia y/2—1/t; Austria — Scoția 
2—0 (2) ; România — Ungaria
IV2—IV2 (partida Nacu-Nagy a 
fost întreruptă în poziție avanta
joasă pentru reprezentantul nos
tru).

PE MICUL ECRAN

Viteze in scripte
si in lanuri»

(Urmare din pag. I-a)

într-o seamă de unități ca cele din 
Ohaba, Răhău, Cîlnic, Lancrăm și 
Sebeș viteza de lucru a fost depăși
tă mult. Aceste unități și altele au 
terminat recoltatul și au trecut la 
treieratul griului secerat manual.

Lucrările de recoltare par să 
meargă bine și în raioanele Ilia, 
Orăștie și Alba. în primul raion 
s-au strîns cerealele de pe mai mult 
de 70 la sută din suprafețe, iar in 
al doilea de pe 55 la sută. La 
consiliul agricol regional tova
rășii Nicolae Belea și Mircea 
Silvestru, vicepreședinți, garantează, 
potrivit datelor statistice și observa
țiilor proprii de pe teren, un ritm 
înalt de lucru. Dar viteza din scripte 
este una, iar cea din lanuri alta. 
Raionul Orăștie n-a atins în nici o 
zi viteza (destul de modestă) pre
văzută. Zilnic rămîn în restantă cu 
100—150 de hectare. Raionul Alba 
merge, de asemenea, încet, iar ra
ioanele Brad și Hațeg, precum și 
unitățile din raza orașelor Deva și 
Hunedoara bat pasul pe loc în jurul 
unor procente de 15—30 Ia sută. 
Cauze sînt multe. Ele trebuie cău
tate în slaba organizare a muncii din 
unele cooperative, în defecțiuni re
petate, care blochează ore și zile 
întregi combinele în lanuri. Majori
tatea dintre acestea aparțin S.M.T.- 
urilor Orăștie și Hațeg, unități criti
cate adesea și aspru pentru calitatea 
slabă a reparațiilor.

în cooperativele agricole din regi
unea Hunedoara există mașini și

(Urmare din pag. I-a)

Muncitorii din brigada condusă 
de Constantin Hodină au început 
montarea -panourilor din prefa
bricate la primul bloc, iar cei din 
brigada lui Dumitru Șenche exe
cută săpăturile pentru fundații la 
cel de-al doilea bloc.

— Acesta este primul ansamblu 
de locuințe pe care-1 construim 
așa cum prevăd Directivele Con
gresului partidului — înzestrat 
cu dotările tehnico-edilitare și 
cu unități de comerț, dispensare, 
prestații de servicii pentru popu
lație — spune tînărul inginer A- 
drian Ghica, șeful șantierului. 
Ne-am luat angajamentul ca pînă 
la sfîrșitul anului să dăm în fo
losință cel puțin 180 de aparta
mente. Sîntem deciși să lucrăm cu 
toată priceperea și să ne respec
tăm întocmai cuvîntul dat.

Pentru scurtarea duratei de e- 
xecuție și reducerea prețului de 
cost, pe șantier s-au luat măsuri 
de creștere a gradului de indus
trializare a lucrărilor. Blocurile 
cu parter și 4 etaje se construiesc 
numai din panouri mari prefabri
cate, iar la cele cu parter și 10 
etaje se va aplica metoda cofra- 
jelor glisante.

în oricare întreprindere întîlnești 
în aceste zile aceeași muncă en
tuziastă, plină de elan creator. 
Oamenii muncii sînt hotărîți să 
identifice și să pună în valoare 
noi rezerve interne pentru a rea
liza întocmai planul pe ultimul 
an al șesenalului, să asigure din 
timp condițiile pentru înfăptuirea 
cu deplin succes a mărețelor sar
cini trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

COMENTARIUL ZILEI

• Întîlnirea de atletism
U.R.S.S.—S.U.A.

Tradiționala întrecere anuală 
dintre reprezentativele de atle
tism ale U.R.S.S. ți S.U.A., pro
gramată în zilele de 31 iulie și 
1 august la Kiev, va putea fi 
urmărită prin intermediul televi
ziunii. Transmisiunea începe 
sîmbătă de la ora 16,45, iar du
minică de la ora 15,45.

• „Europenele" 
de caiac-canoe

De la Televiziune ni s-a co
municat, de asemenea, că va fi 
transmisă integral, prin Intervi-

ziune ți Euroviziune, desfășura
rea campionatelor europene de 
caiac-canoe, care vor avea loc 
îptre 13—15 august pe lacul 
Snagov.

• Meciuri 
din preliminariile „C.M." 

de iotbal
Tn sfîrțit, o veste îmbucurătoa

re pentru amatorii de fotbal. Te
leviziunea română intenționează 
să transmită, în cursul lunii sep
tembrie, două partide interesan
te contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial : Sue
dia—R. F. Germană și Bulgaria— 
Belgia.

IN CÎTEVA RÎNDURI

Măiestrie și curaj... Execută Mela
nia Trăistaru, clasată pe locul I la 
întrecerile de sărituri, care se des
fășoară in aceste zile la ștrandul 

Tineretului din Capitală
Foto : Gh. Vințilă

• întîlnirea de box dintre selec
ționatele de juniori ale tării noas
tre și R. P. Ungare, desfășurată la 
Arad, a fost ciștigată de pugiliștii 
români cu scorul de 7—4.

• Fostul campion mondial de box 
la categoria mijlocie, Ray Sugar 
Robinson, continuă activitatea com- 
petițională deși are virsta de 44 ani. 
El a boxat la Richmond du Joe Wal

cott (fiul fostului campion mondial 
la categoria grea Jersey Joe 
Walcott), pe care l-a învins la 
puncte într-un meci de 10 reprize.

• Echipa de fotbal Știința Cluj 
și-a continuat turneul in R. P. Chi
neză întîlnind la Șanhai formația 
Clubului Muncitoresc din localitate 
Victoria a revenit gazdelor cu 1—0.

începînd din noaptea fatidică de 
30 iunie, cînd tratativele privind 
problema politicii agricole comune 
au fost blocate, iar scaunul Fran
ței în organismele Pieței comune a 
rămas gol, ambarcațiunea „celor 
șase" plutește pe o mare dezlăn
țuită de furtună.

Perspectiva unui iremediabil 
naufragiu a antrenat o intensă ac
tivitate diplomatică în capitalele 
vest-europene. Consultările bilate
rale, la diierite niveluri, care au a- 
vut loc pînă acum între membrii 
C.E.E., ca și sesiunea „în cinci" a 
Consiliului ministerial, care s-a în
cheiat marți seara, au rămas, însă, 
fără rezultat. Franța nu va partici
pa în continuare la reuniunile 
C.E.E., ceea ce, practic, înseamnă 
„înghețarea" procesului de edifi
care a Pieței comune. Căci — așa 
cum remarcă unii observatori — 
„în contabilitatea europeană șase 
minus unu nu iac cinci, ci zero".

Opiniile exprimate mai sus au 
în vedere calendarul C.E.E., care 
prevedea intrarea Pieței comune, 
din ianuarie 1966, în ultima și cea 
mai importantă etapă — și anume 
etapa în care hotărîrile urmează să 
fie luate cu „majoritate calificată" 
și nu cu unanimitate de voturi ca 
pînă acum. Aceasta ar face posi
bilă impunerea unor hotărîri inde
zirabile — lucru pe care Franța a 
arătat că nu este dispusă să-1 ac
cepte, cel puțin deocamdată.

In Joc este, totodată, problema 
structurii așa-numitei „unificări po
litice europene", ca etapă ulte
rioară a „integrării” economice. 
Cum să fie „Europa politică" a ce
lor „șase" ? O confederație, în care 
statele își păstrează individualita
tea proprie și suveranitatea, sau o 
federație cu parlament și organe 
executive supranaționale ? După

AL P.M.U.P.
cipalul indicator stabilit prin di
rective pentru întreprinderi și 
uniuni.

Sistemul prețurilor trebuie să fie 
elastic și să țină seama ,într-o mai 
mare măsură de calitatea produc
ției. în sistemul finanțării investi
țiilor capitale este necesar să se 
folosească într-o măsură mult măi 
largă decît pînă acum creditul 
bancar.

Unul din factorii principali de 
influențare a producției marfă în 
agricultură, se spune în raport, va 
fi perfecționarea sistemului con
tractărilor. Prețurile de achiziție 
trebuie să asigure recuperarea 
cheltuielilor de producție, dîndu-se 
prioritate calității produselor agri
cole.

în viitoarele luni, arată ra
portul, urmează să fie adoptată o 
hotărîre a guvernului care să re
glementeze noile principii de func
ționare a uniunilor.

Acțiuni ale muncitorilor greviști
BUENOS AIRES 28 (Agerpres). 

— în conflictul de muncă izbticriit 
săptămînă trecută la uzinele de 
tractoare și motoare Diesel „Fiat- 
Concord" din localitatea argenti- 
niană Cordoba, în urma concedie
rii a peste 3 000 de muncitori, au 
intervenit noi elemente. în urma 
acțiunilor hotărîte ale muncitori
lor, care au ocupat uzinele, admi
nistrația a fost nevoită să repri
mească la lucru un număr de con-

cediați. în același timp, conduce
rea sindicatului de la „Fiat-Con- 
cord“ a chemat la o grevă de 48 
de ore pentru a protesta împotriva 
refuzului administrației de a re
primi la lucru pe toți salariații 
concediați.

în semn de solidaritate cu mun
citorii de la „Fiat-Concord“, la 
Cordoba a avut loc o demonstra
ție la care au participat aproxi
mativ 5 000 de persoane.

URMĂRILE URAGANULUI 
IN ITALIA

Autoritățile italiene au anunțat 
că pagubele provocate de uraganul 
care s-a abătut luni asupra nordu
lui . itșliej depășesc cu mult con
statările preliminare, în special în 
regiunile Mantova și Triest unde 
viteza vîntului a atins peste 140 
km/oră. Spitalul din orașul Asola, 
în apropiere de Mantova, a fost 
avariat ca urmare a prăbușirii u- 
nor ziduri. In portul Monfalcone, 
un ferryboat construit pentru Gre
cia, oare tocmai se înapoiase din 
călătoria de probă, s-a ciocnit cu 
un cargobot panamez care la rîn- 
dul său a lovit un alt vas ancorat 
la chei. Uraganul a smuls acope
rișul unei uzine de avioane, 12 
aparate aflate în construcție fiind 
distruse

CU ÎNCETINITORUL

în statul New Jersey (S.U.A.) 
s-a creat , un club al cunctatorilor, 
adică al celor care nu se grăbesc. 
Membrii acestui club citesc ziare 
vechi de două săptămîni. Ei afirmă 
că după acest termen veștile proas
tă nu mai supără pe nimeni, iar 
cele bune rămîn totdeauna bune. Ei 
nu ascultă radio, nu urmăresc pro
gramele televizate și nu-și serbea
ză ziua de naștere decît o dată la 
2.0 de ani. Imnul lor se intitulează 
„Simfonia neterminată". Pe insigna 
membrilor clubului este înfățișat 
un melc.

SOLUȚIE ORIGINALA

Deoarece construirea unui pod 
peste rîul Kylloe (Finlanda) ar 
costa prea mult datorită lățimii

rîului și a terenului mlăștinos, au
toritățile municipale din Laitikkala. 
au propus o soluție originală. Po
dul va fi construit în alt loc pe un 
teren solid, iar ulterior cursul rîu
lui va fi modificat în așa fel îneît 
să curgă pe sub pod.

PĂIANJENII ZBURĂTORI

Ba un congres al arahnologilor 
de la Frankfurt pe Main, s-a stabi
lit că păianjenii sînt zburători ex
cepționali. Ei au traversat Atlanti
cul în zbor continuu. Acest lucru 
se explică prin faptul că păianje
nii au o glandă din care secretă 
un fir care prins de vînt ii trans
portă pe distanțe foarte mari.

DIN LIPSA DE APA

Pe insulele Capului Verde cad 
foarte puține precipitații. în 
schimb, aproape în tot timpul anu
lui aceste insule sînt învăluite in 
ceață, care procură umezeala ne
cesară plantelor. Apa potabilă este 
în cantitate insuficientă pentru lo
cuitorii insulelor.

Un locuitor al insulei Brava a 
imaginat o metodă originală pentru 
a-și asigura apa. El a semănat pe 
povîrnișuri 60 de crini uriași (fur- 
croya) legîndu-le frunzele astfel, în
eît rouă care se adună pe ele să se 
scurgă de pe o frunză pe alta, iar 
de pe ultima, unde se formează. Un 
adevărat pîriiaș, într-un canal spe
cial terminat cu un rezervor. In 
felul acesta, el reușește să strîngă 
în 24 de ore pînă la 200 litri de apă, 
iar în zilele cu ceață deasă pînă la 
600 litri.

6 - 1
cum se știe, Franța se pronunță^ 
pentru prima alternativă și tocmai 
de aceea ea a respins categoric 
lărgirea prerogativelor „Parlamen
tului european", preconizată de Co
misia Pieței comune în scopul for
țării realizării unei „uniuni politice" 
în concepția federală. In schimb, 
partenerii Franței se declară pen
tru această concepție și insistența 
lor a dus la eșecul negocierilor la 
sfîrșitul lunii iunie.

Esența poziției franceze a fost ex
pusă din nou în cuvîntarea televi
zată, rostită marți seara de pre
mierul Georges Pompidou. El a de
clarat că guvernul francez nu va 
accepta ca economia franceză în 
întregimea ei să fie condusă din 
afară și ca nivelul de viață al fran
cezilor și destinele industriei și a- 
griculturii țării să fie hotărîte de o 
comisie străină (Comisia Hallstein 
— n.r.).

Factorii de răspundere de la Pa 
ris nu-și ascund deziluziile pe care 
le încearcă partea franceză în le
gătură cu „integrarea" economică 
vest-europeană. Inițial, industriașii 
francezi și-au clădit o serie de pro 
iecte de dezvoltare a întreprinderi
lor mai ales pe desființarea barie
relor vamale în interiorul „comuni
tății". Potrivit calendarului, uniunea 
vamală a celor „șase* ar urma să 
fie desăvîrșită abia în 1970. Aceas
tă dată o avea în vedere și proiec
tul celui de-al V-lea program aJ 
economiei franceze. Dar, după curo 
se știe, în acest domeniu s-au efec 
tuat unele devansări de termene 
Ceea ce a făcut ca industria fran
ceză să se afle descoperită în fața 
concurenței, în special vest-germa- 
ne, înainte ca ea să-și fi termina' 
pregătirile pe care le făcea pentru 
momentul cînd urma să fie dssăvîr 
șită realizarea uniunii vamale. Iu

aceste condiții, diferiți economiști 
apreciază că Franța este interesată 
în oprirea construcției comunității, 
pentru a evita deocamdată „marea 
bătălie" a concurenței.

Pe de altă parte, Franța a ur
mărit în permanență să conjuge 
Piața comună industrială cu cea 
agricolă, deoarece tocmai tn do
meniul agriculturii posibilitățile ei 
sînt considerabil mai mari decît 
ale partenerilor săi. Iată cum a 
explicat acest lucru premierul 
francez, în aceeași cuvîntare : 
„Piața comună realizată prin tra
tatul de la Roma nu era în reali
tate decît Piața comună industria
lă. Or, această piață, punlnd In
dustria franceză tn concurență di
rectă cu străinătatea și îndeosebi 
cu puternica industrie vest-germa- 
nă, nu era suportabilă decît dacă 
era compensată de o piață agri
colă ce ai fi furnizat agriculturii 
franceze debușee importante la 
prețuri -remuneratorii, permițînd 
astfel statului să elibereze o par
te însemnată a necesităților, de 
sprijinire a agriculturii pentru 
sarcinile care, grevează asupra 
industriei". După cum se știe, „cei 
cinci", și în primul rind R.F.G., 
n-au manifestat însă înțelegere 
pentru punctul de vedere francez 
în problema creării „Europei 
verzi", ceea ce a favorizat intra
rea întregii construcții în impas.

In răstimpul ..scurs după eșecul 
tratativelor de la Bruxelles, Co
misia'Pieței: comune a desfășurat 
o amplă activitate, făcînd propu
neri pe care’le-a prezentat ca ve
nind în întîmpinarea poziției fran
ceze. Astfel, revenind asupra pro
punerilor anterioare, respinse de 
Paris; Comisia C.E.E a prezentat 
o .no.uă formulă, potrivit căreia 
problema bugetului federal și a

sporirii prerogativelor Parlamen
tului european este amînată cu 
4 ani și jumătate, adică pînă în 
1970.

Comentînd noua formulă, coti
dianul vest-german „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE ZEITUNG" a- 
rată : „Comisia aproape că s-a 
repliat pe ultima sa linie de re
tragere..." Dar presa franceză este 
de altă părere. „LE FIGARO" 
scrie : „Concesiunile făcute de 
Comisia europeană a Pieței co
mune nu au schimbat nimic. Dl, 
Pompidou a vorbit fără menaja
mente despre aceasta".

Față de toate acestea, presa ocr 
cidentală relevă rezultatele nega
tive ale sesiunii „in cinci" de la 
Bruxelles și se arată sceptică în 
privința posibilităților de a se 
găsi în viitorul apropiat o ieșire 
din impas. Subliniind- că pentru 
prima oară în istoria Pieței comu
ne Consiliul ministerial al C.E.E. 
s-a infrunit în absența Franței, zia
rul „CORR1ERE DELLA SERRA" 
scrie că : „Prin sine însuși acest 
iapt indică gravitatea crizei și, fi
rește, toți își dau seama de serio
zitatea situației".

Atît declarațiile premierului fran
cez, cît și aprecierile presei nu 
exclud posibilitatea de a se căuta 
și găsi soluții care să urnească 
lucrurile din punctul mort. Este 
însă evident că actuala „cri
ză" a Pieței comune a fost gene
rată de cauze adînci, a căror ac
țiune, departe de a se potoli prin 
vreun compromis, se va accentua. 
Piața comună constituie un ghem 
de contradicții, care-se înoîicește 
tot mai mult pe măsura procesului 
inevitabil de ascuțire a contradic 
țiilor interoccidentale.

Gheorghe CERCELESCU



Patrioții continuă acțiunile 
în zona Saigonului

După 64 de zile de criză GRECIA

A FOST FORMAT NOUL
SAIGON 28 (Agerpres). <— In ul

timele 24 de ore, aviația america
nă și navele Flotei a 7-a au supus 
tirului de artilerie și bombarda
mentelor întreaga regiune de coas
tă a Vietnamului de sud, unde con
sideră că sînt concentrate efective 
importante ale Frontului național 
de eliberare. Bombardamentele nu' 
au dat rezultatele scontate, patrio
ții opunînd o dîrză rezistență.

Trupele Frontului național de 
eliberare continuă, pe de altă par
te, acțiunile împotriva pozițiilor 
americane și guvernamentale de la 
principalele baze militare din Viet
namul de sud. La Da Nang, unde, 
după cum se știe, se află una din 
cele mai importante baze militare 
americane, pe străzi au apărut 
drapelele Frontului național de 
eliberare și manifeste antiameri- 
cane și de demascare a politicii 
actualului guvern de la Saigon. In 
ultimele zile au fost descoperite 
bombe chiar în clădirile înalților 
ofițeri americani de la această 
bază.

Chiar în capitala sud-vietname- 
ză și în regiunea înconjurătoare, 
continuă să se semnaleze acțiuni 
ale patrioților. O patrulă a poliției 
a fost ucisă de o grenadă în car
tierul Gia Dinh, de la periferia 
Saigonului. Postul militar guver
namental de la Ba Ta, situat la 
numai 11 km de capitală, a fost 
incendiat.

Importanta șosea 19, de acces 
spre Saigon, care în ultimele zile 
fusese pusă sub paza a 6.000 de 
soldați din armata guvernamen
tală și americană, a fost din nou 
atacată de patrioți, întrerupîn- 
du-se astfel din nou traficul spre 
Saigon.

Miercuri, la Saigon a fost dat 
publicității un comunicat oficial 
cu privire la pierderile suferite 
de trupele guvernamentale și de 
cele americane in cursul luptelor 
din săptămîna trecută. Potrivit a- 
cestui comunicat, trupele guver

namentale au suferit pierderi în 
oameni evaluate la 725 morți, 315 
răniți și 125 dispăruți. Pierderile 
americane sînt evaluate la 17 morți 
și 70 de răniți. Corespondentul a- 
genției France Presse apreciază că 
pierderile din luna iulie ale ame
ricanilor au fost printre cele mai 
mari (pe o perioadă de o lună) de 
la începutul războiului în Vietna
mul de sud.

*
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Vorbind în fața Comitetului eco
nomic mixt al Congresului S.U.A., 
Charles Schultze, directorul Bu
getului, a declarat că din cauza 
războiului din Vietnam cheltuielile 
militare ale Statelor Unite vor 
depăși cifra de 47,9 miliarde do
lari pe care președintele Johnson a 
preconizat-o în mesajul său la 
buget din luna ianuarie a acestui 
an. Această majorare a cheltuieli
lor pentru apărare va fi a cincea 
din ultimii șase ani.

★
HANOI 28 (Agerpres). Misiunea 

de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei populare vietna
meze, anunță V.N.A., a adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
protest împotriva ultimelor raiduri 
aeriene efectuate de S.U.A. asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. în pro
test se subliniază că în raidurile 
efectuate la 27 iulie deasupra pro
vinciilor Phu Tho și Ha Tay avioa
nele americane au lansat bombe cu 
napalm.

La 27 iulie forțele armate au 
doborît 8 avioane americane și al
tele au fost avariate.

♦
La 28 iulie grupuri de reactoare 

de luptă americane au pătruns din 
nou in spațiul aerian al R. D. Viet
nam. bombardînd și mitraliind nu
meroase centre populate și indus
triale din orașul Nam Dinh, precum 
si localități din provinciile Thanh 
Hoa, Nghe An și Son La.

GUVERN BELGIAN
BRUXELLES 28 (Agerpres). — 

După 64 de zile de criză guverna
mentală, cea mai lungă din istoria 
postbelică a Belgiei, noul prim- 
ministru desemnat, Pierre Harmel. 
a prezentat marți seara regelui 
lista noului guvern. Din compo
nența guvernului, care cuprinde 27 
de personalități politice, 15 sînt 
membri ai Partidului social-creș- 
tin, iar 12 membri ai Partidului 
socialist. Patru din principalele 
portofolii ministeriale aparțin în 
continuare unor personalități poli
tice care au făcut parte și din pre
cedentul guvern condus de fostul 
premier Lefevre.

Ministerele cheie sînt deținute 
de: Paul Henri Spaak (socialist) — 
ministru al afacerilor externe ; 
Ludovic Moyersoem (social-creștin) 
— ministru al apărării; Alphons 
Vranckx (socialist) —: ministru de 
interne; Pierre Wigny (social-creș
tin) — ministru al justiției.

La 29 iulie noul guvern se va 
prezenta în fața parlamentului 
pentru votul de investitură.

Miercuri, noul guvern a depus 
jurămîntul în fața regelui Bau- 
douin.

Cu aceasta a luat sfîrșit una din
tre cele mai lungi crize de guvern 
din istoria țării.

Incidente

Nu se întrevăd soluții 
în criza politică

LONDRA

SENSUL

S.U.A. ÎȘI INTENSIFICĂ ANGAJAREA
ÎN RĂZBOIUL DIN VIETNAM

NICOSIA 28 (Agerpres). — Din 
nou, după o lungă perioadă de li
niște. în Cipru s-au produs inci
dente între cele două 
ale insulei. După cum 
genția Reuter, ciprioții 
localitatea Kophinou 
focul împotriva unui vehicul apar- 
ținînd poliției ciprioților greci, 
care sosise aici pentru a ancheta 
în legătură cu o explozie care s-a 
produs în apropiere de Kophinou.

într-o declarație a guvernului

comunități 
anunță a- 

turci din 
au deschis

WASHINGTON 28 (Agerpres).— 
După aproape o săptămînă de 
consultări cu principalii săi con
silieri militari și diplomatici, con
sacrate problemei vietnameze, 
miercuri seara, președintele John
son a expus într-o conferință de 
presă radiotelevizată un plan me
nit să ducă la intensificarea anga
jării S.U.A. in războiul din Viet
nam.

Afirmind din nou că actuala si
tuație din Vietnamul: de sud ar 
„pune în pericol securitatea State
lor Unite", președintele Johnson 
a anunțat că efectivul trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud va 
spori considerabil. Numărul celor 
înrolați lunar în Statele Unite va 
crește de la 17 000 la 35 000 sol
dați, iar efectivul soldaților ame
ricani în Vietnamul de sud se va 
ridica la 125 000. El a precizat că, 
„dacă va fi nevoie", vor fi trimise 
efective suplimentare și a făcut 
cunoscut că a ordonat transfera

rea în Vietnamul de sud a diviziei 
aeropurtate staționată în statul 
Georgia, precum și a altor unități. 
Deși afirmă că in urma consultă
rilor avute în ultima săptămînă 
s-a ajuns la concluzia că ,dn mo
mentul de față nu este necesară 
mobilizarea trupelor în rezervă", 
Johnson declară că dacă va fi ca
zul vor fi luate măsuri în acest 
sens.

El a anunțat, apoi, că noul am
basador al S.U.A. la Sâigon, Cabot 
Lodge, pune în prezent la punct 
un nou program pe care îl denu
mește ..de asistență" dar care va 
„permite autorităților militare 
sud-vietnameze să-și intensifice 
substanțial eforturile de război". 
McNamara, ministrul apărării, ur
mează să ceară Senatului ameri
can dotarea unor credite supli
mentare „necesare finanțării creș
terii participării americane în 
Vietnam".

La Washington, in 
timpul unei de
monstrații de pro
test împotriva ac
țiunilor agresive 
ale S.U.A. in Asia 
de sud-est. Pe 
pancartâ se poate 
citi: „încetați a- 
cum locul in 

Vietnam 1"

SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Miercuri la ora 10,30 

gmt, Edward Heath a devenit în 
mod oficial lider al Partidului con
servator britanic. De fapt, alege
rea sa devenise sigură încă din 
seara de marți, cînd cei doi rivali 
ai săi și-au retras candidaturile. 
Dar, potrivit complicatului sistem 
de desemnare a liderului partidu
lui conservator, Heath nu putea 
fi declarat ales decît miercuri la 
prînz, cînd a expirat termenul de 
depunere a candidaturilor pentru 
un nou tur de scrutin.

NEW YORK. Aproximativ 300 de 
demonstranți pentru drepturi civile 
au parcurs miercuri noaptea străzile 
orașului Americus (statul Georgia), ce- 
rtnd eliberarea celor patru tinere de 
culoare arestate tn cursul unor ma
nifestații antisegregaționiste de săp- 
tămtna trecută. Poliția din localitate 
a intervenit cu brutalitate, Împrăștiind 
pe demonstranți.

MOSCOVA. La Kremlin a avut 
loc o convorbire între Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosighin și Anastas 
Mikoian și președintele Guineei, 
Seku Ture. .Au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea conti
nuă a relațiilor dintre cele două 
țări și unele probleme internațio
nale.

HANOI. La 28 iulie președintele 
Ho Și Min a primit pe Kwesi Ar-

mah, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Ghana, trimis 
special al președintelui Kwame 
Nkrumah în R. D. Vietnam, care 
i-a înmînat o scrisoare a președin
telui Ghanei. După cum anunță a- 
genția V.N.A., cu acest prilej a 
avut loc o convorbire cordială.

BELGRAD. La invitația lui I. B. 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
și a Vecei Executive Federale, Lai 
Bahadur Shastri, primul ministru al 
Indiei, însoțit de Sardar Swaran 
Singh, ministrul afacerilor externe, 
a sosit la 28' iulie la Belgrad in
tr-o vizită oficială. - • - •

MOSCOVA. In comunicatul co
mun dat publicității cu prilejul vi
zitei în U.R.S.S. a primului minis
tru al Ugandei, Apollo M. Obote, 
se subliniază că relațiile dintre 
U.R.S.S. și Uganda se bazează pe 
principiile egalității, neamestecu
lui in treburile interne și respec
tului reciproc. Cele două părți 
și-au exprimat hotărirea de a ob
ține destinderea încordării inter
naționale și întărirea păcii, de a 
sprijini principiile coexistenței 
pașnice. Ele și-ău exprimat îngri
jorarea față de politica și acțiu
nile forțelor imperialiste, au con
damnat agresiunea împotriva po
porului vietnamez., politica dusă 
de guvernele Rhodesiei și Uniunii

• Succesul grevei generale a oamenilor muncii
• Parlamentul a fost convocat în sesiune specială 

pentru 30 iulie
ATENA 28. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite „Greva generală a oameni
lor muncii din Grecia, relatează 
ziarul de centru „To Vima", a luat 
sfîrșit cu un mare succes, în ciuda 
presiunilor și 
partea 
țiune a 
cum se 
doptată 
și organizațiilor participante la 
greva generală — a exprimat 
neliniștea oamenilor muncii față de 
situația politică anormală din țară 
care se prelungește și față de pe
ricolele care amenință drepturile 
și libertățile lor. In moțiune se 
exprimă hotărirea oamenilor mun
cii din Grecia de a continua lupta 
împotriva planurilor antipopulare 
și antidemocratice de ieșire din 
actuala criză politică.

Opinia publică așteaptă cu viu 
interes întrunirea de joi dimineața 
a grupului parlamentar al partidu
lui Uniunea de centru care ur
mează să dezbată problema înfrîn- 
gerii în parlament a actualului 
guvern. Liderul partidului, Papan- 
dreu, a declarat că nu sînt invitați

amenințărilor din 
guvernului". Această ac- 
clasei muncitoare, după 
menționa în moțiunea a- 
de Consiliile sindicatelor

cipriot se arată că în noaptea de 
marți spre miercuri în sectorul 
turc al Nicosiei au fost, de ase
menea, auzite împușcături și s-au 
semnalat explozii ale căror cauze 
nu au fost încă stabilite.

Comandantul forțelor O.N.U. din 
insulă, generalul Thimayya, și re
prezentantul special al lui U Thant 
în Cipru, Carlos Bernardes, au a- 
vut o întrevedere cu ministrul de 
interne și al apărării, Polykarpos 
Georghadjis, cu care au discutat 
problema noilor incidente.

în Consiliul Economic și Social al O. N. U.

Adoptarea unei rezoluții inițiate
de delegația română

GENEVA 28. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite :

Comitetul Economic al Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. a 
adoptat în unanimitate o rezoluție 
inițiată de delegația română, cu pri
vire la industrializarea țărilor în 
curs de dezvoltare. La rezoluția ro
mână s-au asociat în calitate de 
coautori Algeria, Argentina, Aus
tria, Irak, Mexic, Pakistan, R.A.U. 
și R. S. Cehoslovacă. Proiectul a 
fost prezentat comitetului de către 
reprezentantul român I. Ionașcu, 
care a evidențiat succesele obținute 
de comitet, ca și de Centrul de dez
voltare industrială, în activitatea 
lor de pînă acum.

România, a spus vorbitorul, se 
află ea însăși în plin proces de 
industrializare și experiența acu
mulată de ea poate folosi și altor 
țări. El a insistat asupra necesității 
de a se orienta procesul industria
lizării spre valorificarea superioară 
a resurselor, naturale ale țării, ac
tivitate care — în România — este 
cuprinsă în planul de dezvoltare a 
economiei naționale.

Discuția care a urmat și la care 
au participat reprezentanții S.U.A., 
Franței, Uniunii Sovietice, Japo-

niei, Tanzaniei, Ghanei etc. â rele
vat acordul unanim asupra necesi
tății continuării și amplificării e- 
forturilor țărilor pentru diversifi
carea prin industrializare a econo
miei țărilor în curs de dezvoltare.

Rezoluția cere secretarului ge
neral al O.N.U. ca în pregătirea 
și organizarea colocviului interna
țional și a colocviilor regionale 
asupra industrializării să țină sea
ma de dezbaterile și sugestiile ce
lei de-a 39-a sesiuni a

★

social 
Social

Consiliului.

al 
al
In cadrul dis-

MĂSURILOR DE AUSTERITATE"

Consiliului
O.N.U. își

Comitetul 
Economic și 
continuă dezbaterile, 
cuției generale privind problema
intitulată : „Dezvoltarea socială" 
au luat cuvîntul reprezentanții Ira
nului, U.R.S.S., Franței, Ghanei și 
României.

In intervenția sa, reprezentantul 
României, Tache Tăbăcaru, a sub
liniat necesitatea ca în procesul de 
planificare a dezvoltării economice 
și sociale să se acorde prioritate 
pregătirii cadrelor și învățămîntu- 
lui de toate gradele de care depinde 
dezvoltarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale.

Sud-Africane, au cerut încetarea 
intervenției 
interne ale 
viile).

străine in treburile 
Congo-ului (Leopold-

In biroul misiunii mi-BOGOTA.
litare americane, situat în clădirea 
ministerului de război al Colum
biei, a explodat o bombă de mare 
putere, provocînd moartea unei 
persoane și rănirea altora. Dau
nele materiale sînt evaluate 
300 000 pesos.

PEKIN. La 28 iulie s-a Încheiat 
vizita oficială in R. P. Chineză a 
președintelui Republicii Somalia, 
Aden Abdullah Osman. în comu
nicatul comun se arată că in 
cursul vizitei președintele Osman 
a avut convorbiri cu Mao Tze-dun, 
președintele C.C. al P. C. Chinez, 
Liu Sao-ți, președintele R. P. Chi
neze, și Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat, despre situația in
ternațională actuală și lupta împo
triva imperialismului, colonialis-

Un grup de partizani columbieni care s-au ridicat la luptă pentru 
independența țării lor

și nu vor fi admiși să participe la 
ședință actualii miniștri care prin 
acțiunile lor s-au situat în afara 
partidului. Totuși, membrii guver
nului Novas au anunțat că vor 
participa la ședință, în baza fap
tului că nu au fost încă excluși 
din partid. Observatorii din capi
tala Greciei subliniază că guvernul 
Novas continuă sondajul în rindu- 
rile deputaților centrului pentru a 
încerca să obțină sprijinul lor în 
parlament.

Se relevă că pentru avansarea 
unei soluții de compromis și împă
care cu conducerea partidului cen
trului, se intenționează prelungirea 
crizei cit mai mult posibil.

Fostul premier Papandreu a de
clarat că nu recunoaște actualul 
guvern și in consecință nu va ne
gocia cu el nici un fel de împăcare 
sau compromis. Totodată, el se 
mențjne la părerea că unica soluție 
de ieșire din criza politică este în
sărcinarea sa de către, rege cu man
datul formării unui nou guvern. 
Respingerea acestei soluții, a decla
rat el, ar duce automat la alegeri.

Regele Constantin al Greciei a 
semnat miercuri decretul regal 
prin care se convoacă parlamen
tul pentru vineri 30 iulie în sesi
une specială în care actualul gu
vern condus de Novas va 
votul de încredere.

Sosit pe neașteptate de la 
dința sa din Corfu, regele a
vocat în cursul dimineții pe ac
tualul prim-ministru Atanasiadis 
Novas, precum și pe miniștrii a- 
părării naționale, coordonării 
conomice și ordinii publice cu
care a discutat despre situația po
litică 'din țară.

cere

reșe- 
con-

e-

Chiar din primele luni ale noului 
buget, laburiștii au de făcut țață 
unor noi diticulfăfi economice. In 
ciuda măsurilor luate în aprilie, ce
rerea pe piața internă a continuat 
să crească, exportul nu a atins ni
velul așteptat, iar creditorii externi 
ai Marii Britanii manifestă încă o 
anumită lipsă de încredere față de 
lira sterlină. Pentru a ieși din aceas
tă situație dificilă, soluția a fost gă
sită în adoptarea unor noi măsuri 
de austeritate, fără însă a se mai 
recurge la vechea metodă utilizată 
pînă acum ; într-adevăr, o nouă 
majorare a prețurilor ar fi dăunat 
și mai mult poziției partidului labu
rist, iar pe plan extern alte măsuri 
restrictive în domeniul comerțului 
ar fi stîrnit nemulțumirea partene
rilor Marii Britanii.

Domeniul de aplicare a fost de 
aceea căutat în interior, urmărin- 
du-se atît resfrîngerea consumului 
populației, cîf și a cheltuielilor bu
getare. Printre altele, au fost scurtate 
perioadele de achitare a ratelor la 
mărfurile cumpărate pe credit cu 
cîteva mici excepții ; sînt amînate 
pe timp de șase luni o serie de 
proiecte din domeniul construcțiilor; 
se renunță la desființarea plătii pen
tru asistența în domeniul sănătății.

O parte a opiniei publice, inclu
siv conservatorii care se pregătesc 
de ofensiva anti-laburistă cu noul 
lor lider ales — Edward Heath — 
reproșează laburiștilor că au dat 
înapoi de la programul lor de gu
vernare promis în toamna anului 
trecut. Voci de nemulțumire sînt 
semnalate chiar în sînul partidului 
laburist. Un grup de depufați a 
cerut să se înfîlnească cu premierul 
Harold Wilson și cu ministrul finan-

țelor, James Callaghan, pentru a 
primi lămuriri suplimentare în ce 
privește noile măsuri. Alții încearO 
să justifice acțiunea întreprinsă, , 
gumenfînd că laburiștii nu ar fi âvut 
de fapt o altă ieșire, fiind constrînși 
să aleagă între respectarea promi
siunilor lor electorale și găsirea 
unor soluții imediate, urgenfe pen
tru a frîna o inevitabilă înrăutățire 
a situației economice. Ziarul „Fi
nancial Times’ scrie : „Apărarea 
cursului de schimb al lirei sterline 
și echilibrarea balanței de plăți sînf 
puse acum înaintea cîtorva din cele 
mai prețuite proiecte politice’.

Experfii și observatorii economici 
de aici sînf de părere, în general, 
că noile măsuri ar putea avea re
percusiuni și în domeniul dezvol
tării economice.

Prin reducerea cheltuielilor buge
tare și a consumului intern se inten
ționează a se îndrepta cea mai mare 
parte a eforturilor spre extinderea 
exportului britanic. în această per
spectivă sînt puse cele mai mari 
speranțe ; aceasta este considerată 
cheia miraculoasă capabilă să redre
seze actualul 
domeniul în 
de întărire a 
de înlesnire 
„Acum, scrie 
buie să se înceapă cu găsirea căilor 
pe care să se injecteze bani în pro
iectele de export”. Cercurile finan- 

prezis mai de mult 
acestui an lira ster- 

printr-o perioadă de 
își exprimă acum 
că noile măsuri vor

deficit comercial. Este 
care sini luate măsuri 
controlului și totodată 

a finanțării exportului, 
ziarul „Guardian’, tre-

ciare care au 
că în toamna 
lină va trece 
incertitudine 
unele îndoieli 
reuși să depășească această pe
rioadă.

Liviu RODESCU

La Palatul Națiunilor din Geneva s-au reluat, după o întrerupere de 10 
luni, lucrările Comitetului pentru dezarmare. In fotografie : Aspect de la 

prima ședință de lucru

al Franței
PARIS 28 (Agerpres).— Miercuri 

a avut loc la Paris 
mînală obișnuită a 
Miniștri al Franței 
a fost aprobat cel 
plan economic al țării. Textul de
finitiv va fi prezentat parlamentu
lui în sesiunea din octombrie.

La propunerea ministrului de 
externe,. Maurice Couve de Mur- 
ville, Consiliul de Miniștri a apro
bat, de asemenea, acordurile fran- 
co-algeriene cu privire la hidro
carburi, acorduri care urmează să 
fie semnate joi la Alger.

ședința săptă- 
Consiliului de 
cu care prilej 
de-al cincilea

mului și neocolonialismului. S-a 
discutat, de asemenea, despre 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare, dintre 
China și Somalia. Comunicatul su
bliniază că „cele două părți și-au 
exprimat hotărirea de a sprijini 
mișcările de eliberare națională 
din Asia. Africa și America Lati
nă". Președintele Liu Șao-ți a ac
ceptat invitația de a vizita Somalia.

LOME. Republica Togo a deschis 
marți frontiera sa cu Republica 
Ghana. Această hotărtre pune capăt 
îndelungului conflict de frontieră din
tre cele două țări.

SANTO DOMINGO. Marți a a- 
vut loc o manifestație a șoferilor 
de taxiuri nemulțumiți de o nouă 
reglementare a circulației impuse 
de trupele americane în zona lor 
de ocupație. Manifestanții l-au 
surprins pe ambasadorul american 
Bunker la ieșirea din hotei și l-au 
constrîns să declare că va anula 
noile regulamente de circulație.

TEL AVIV. Marți pe străzile din 
Tel Aviv mai multe mii de per
soane au manifestat împotriva nu
mirii lui Rolf Paulus — fost ofițer 
nazist — ca ambasador al R. F. 
Germane în Izrael.

CAIRO. Ghana a cerut amtnarea 
Conferinței la nivel înalt a țărilor 
membre ale Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.), programată să se 
deschidă la Accra, Ia începutul lunii 
septembrie. Guvernul Ghanei solicită 
o amtnare pînă Ia 21 octombrie în 
vederea terminării construcțiilor des
tinate acestei reuniuni.

de Miniștri

Ministrul informațiilor al Fran
ței, Alain Peyrefitte, a făcut cu
noscut la sfîrșitul ședinței că la 9 
septembrie, generalul de Gaulle va 
ține o conferință de presă la Pa
latul Elysee în care va aborda o 
serie de probleme interne și va 
face expunerea sa obișnuită asu
pra situației internaționale.

Agenția France 
tînd această știre, 
ralul de Gaulle se 
guranță, la toate 
jore ale situației internaționale, dar 
că „un interes deosebit vor sti'rni 
declarațiile privind Piața comună, 
a cărei criză nu a fost soluționată 
la sesiunea din săptămîna aceasta 
a Consiliului Ministerial al C.E.E.". 
Observatorii politici subliniază că 
generalul de Gaulle nu va comu
nica, probabil, intențiile sale cu 
privire la candidatura pentru ale
gerile prezidențiale din acest an.

Presse, comen- 
afirmă că gene
va referi, cu si- 
problemele ma-

în sprijinul luptei 
poporului laoțian

PEKIN 28 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj de răspuns la o scrisoare: a 
prințului Sufanuvong, președintele 
C.C. al partidului Neo Lao Hak- 
sat și vicepremier al guvernu
lui de coaliție națională din 
Laos, Cen I, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze și ministru 
externe, arată 
poporul chinez 
tărîre poporul 
sa justă pentru 
potriva agresiunii 
aderă întrutotul la propunerile me
morandumului C.C. al Neo Lao 
Haksat cu privire la rezolvarea de
finitivă a problemei laoțiene. Gu
vernul american trebuie să pună 
capăt oricăror violări ale acordu
rilor de la Geneva, precum și in
tervenției și agresiunii împotriva 
Laosului. El trebuie să-și retragă 
toate forțele armate și materialele 
de război introduse ilegal în Laos 
și să lase poporul laoțian să-și re
zolve singur treburile interne".

al R. P.
al afacerilor 

că „Guvernul și 
sprijină cu ho- 
laoțian în lupta 

apărarea țării îm- 
americane și

Pakistan

Gest intimpinat 
cu vii proteste

CARACI 28 (Agerpres). — La 
Caraci a avut loc un mare miting 
de protest împotriva hotărîrii 
S.U.A. de a amina ședința consor
țiului puterilor occidentale în ca
drul căreia urma să fie examinată 
problema acordării de ajutor Pa
kistanului. Hotărirea administra
ției americane, scrie ziarul „Dawn", 
constituie o încercare de a folosi 
ajutorul economic ca un mijloc de 
presiune asupra Pakistanului.

Agenția Pakistaneză de Informa
ții anunță că în orașul Dacca con
tinuă mitingurile și demonstrațiile 
de protest împotriva acestei hotă- 
rîri a S.U.A. La mitingul organizat 
de Uniunea studenților din Pakis
tanul de est, liderul opoziției din 
Adunarea Națională a cerut ca Pa
kistanul să iasă din blocurile mi
litare C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O.

Probleme ale sistemului 
monetar occidental
• 45 de devalorizări în ultimii doi ani
• De ce va traversa Atlanticul ministrul 

de finanțe al S. U. A.
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

La Washington s-a anunțat oficial 
că ministrul de finanțe al S.U.A.. 
Henry Fowler, va întreprinde la 
sfîrșitul lunii august o călătorie în 
Europa occidentală. El va discuta 
cu miniștrii de finanțe ai Marii 
Britanii, Franței, Italiei, R. F. Ger
mane și Olandei problema orga
nizării unei conferințe internațio
nale privitoare la o eventuală re
formă a sistemului monetar occi
dental.

Se știe că o declarație recentă ă 
ministrului de finanțe al Franței, 
Giscard d’Estaing, a demonstrat 
lipsa de entuziasm a Franței față 
de propunerea americană de acum 
o lună privitoare la convocarea u- 
nei conferințe în problemele siste
mului monetar occidental.

Franz Pick, expert 
american, scrie ziarul 
„Combat", a declarat 
York că situația a aproape tutu
ror monedelor lumii capitaliste s-a 
înrăutățit in mod considerabil în 
ultimii doi ani și că în prezent nu 
se întrevede nici un semn de ame
liorare. El a relevat că în ultimii 
doi ani finanțele lumii capitaliste 
au fost marcate de 45 de devalo
rizări în ansamblul unui grup de 
16 țări. Numai Brazilia și Chile au 
efectuat nu mai puțin de 23 de de
valorizări.

Expertul american a subliniat în 
cuvîntarea sa slăbirea în mod con
siderabil a dolarului, apreciind că 
valoarea actuală a acestuia este 
de numai 42 la sută în raport cu 
valoarea sa din perioada antebe
lică.

financiar 
francez 

la New
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