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Pe marginea proiectului de Constituție

PUTEREA
APARȚINE POPORULUI

CONSTRUCȚIILE
ȘCOLARE

De mulți ani, deschiderea 
cursurilor corespunde cu inau
gurarea a sute și sute de școli 
noi cu săli de clasă spațioase, 
ferestre largi prin care lumina 
pătrunde din belșug, cu labora
toare și biblioteci. în toamna ce 
se apropie, primul sunet al clo
poțelului va răsuna în peste
4 000 de clase noi.

Numeroase scrisori primite în 
aceste zile la redacție ne infor
mează despre terminarea a tot 
mai multor construcții școlare. 
Constatări îmbucurătoare au fă
cut și corespondenții regionali 
ai ziarului nostru care au între
prins recent un raid pe șantie
rele construcțiilor școlare din 
regiunile Ploiești, Maramureș, 
Dobrogea, Crișana și București. 
Bunăoară, în comuna Strejnicu, 
regiunea Ploiești, deși lucrările 
au început cu o întîrziere de
5 luni, constructorii, muncind 
intens pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă, au ridicat 
parterul, au turnat planșeul 
etajului. în același ritm intens 
se construiește și la Hidișelul 
de Sus, raionul Oradea, pe șan
tierele multor școli noi din ra
ionul Marghita, din regiunea 
Dobrogea ș.a.

"’ar, după cum rezultă din 
ultimele date centralizate de 
Ministerul Învătămîntului, in 
regiunile amintite lucrările 
de construcție n-au început 
Ia peste 30 săli de 
E ’ 
multe școli în construcție se 
găsesc abia la fundație ; bună
oară în regiunea Maramureș, 
mai mult de un sfert sînt în 
această situație, iar în unele lo
calități din regiunea Dobrogea, 
printre care Viișoara, Cloșca, 
Hamcearca construcțiile avan
sează în pas de melc. Ar exista 
deci motive temeinice ca tova
rășii din comitetele executive 
ale sfaturilor populare și con
ducerile întreprinderilor de con
strucții să se gîndească la mă
surile ce urmează a fi luate 
pentru grăbirea lucrărilor. în 
loc de aceasta unii tovarăși aș
teaptă ca treaba să o facă alții, 
într-o recentă sesiune, la care 
s-a discutat și despre stadiul 
construcțiilor școlare, președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al raionului 
Ploiești, a „transferat" răspun
derea pentru încheierea la timp 
a lucrărilor comitetului executiv 
al sfatului popular regional: „Să 
ne dea indicații, să ne tri
mită oameni și atunci vom 
t'rrmina școlile. Altfel nu pot fi 
g, ta la timp". într-o asemenea 
viziune a lucrurilor, reprezen
tanții sfatului popular raional 
ar trebui să stea cu brațele în
crucișate și să aștepte serbări
le de inaugurare a noilor școli, 
înălțate de alții.

Constructorii rămași în urmă 
cu lucrul invocă de obicei sla
ba aprovizionare cu materia
lele necesare. La prima vede
re s-ar părea că au dreptate. în 
comunele Bușag, Cicîrlău și 
llba, aparținînd orașului Baia 
Mare, deși un timp munca pe 
șantierele noilor școli s-a des
fășurat ritmic, în prezent ele 
au rămas în urma graficelor da
torită lipsei de ciment. Tot ast
fel, la Tarna Mare, raionul Oaș, 
și la Andrid, raionul Cărei, lu
crările Bu sistat din pricina va
rului. Lipsesc oare aceste mate
riale în cuprinsul regiunii ? 
Nicidecum! în depozitele ORAD 
sînt cantităti suficiente de var, 
ciment, cărămizi, oțel beton, 
diferite materiale lemnoase. 
Deși acestea stau la dispoziția 
șantierelor de construcție, re
prezentanții sfaturilor populare 
nu se grăbesc să le ridice. 
Iată un exemplu. La Lăzăreni 
lucrările de finisaj nu pot fi în-, 
cheiate, deoarece sticla desti

nată pentru geamurile școlii 
zace la depozitul ORAD din 
Oradea de mai bine de două 
săptămini.

Organele 
buie ț'. 'uite 
Iar bate la 
și darea în 
noilor construcții de școli fac 
parte din condițiile unui bun 
început de drum. în toate re
giunile tării există posibilități 
de respectare a graficelor de 
execuție, de îndeplinire a an
gajamentelor. Construcțiilor 
școlare trebuie să li se acorde 
atenția cuvenită unor lucrări 
de larg interes obștesc. Or
ganele și organizațiile de partid 
au datoria să îndrume și să 
controleze cu exigență sfatu
rile populare și întreprinderile 
de construcții, să le sprijine iri 
asigurarea unui ritm rapid de 
lucru și realizarea unor clădiri 
țrainice, îngrijit finisate.

clasă. 
de reținut și faptul că

locale nu fre
că viitorul an șco- 
ușă. Terminarea 

folosință la timp a

I

O nouă stație 
electrică 
de transformare

La Peștiș, regiunea Hune
doara, a intrat marți în funcțiune 
stația de transformare de 220/110 
kV. Această unitate importantă 
a fost proiectată în întregime în 
țară? Ea este dotată cu un trans
formator de 220 MV A, al doilea 
de acest gen fabricat în între
gime la uzinele „Electroputere" 
din Craiova. O dată cu termina
rea stației de transformare a 
început să funcționeze, la tensiu
nea proiectată de 220 kV, linia 
Luduș-Peștiș, dată în exploatare 
anul trecut la tensiunea de 110 
kV.

Prin trecerea la tensiunea de 
220 kV a acestei linii, ș-a întă
rit și prelungit artera de 220 kV 
a sistemului energetic național, 
mărindu-se capacitatea sa de 
transport.
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Peste cîteva minute, la Leșul Ursului incepe un nou șut
Foto : M. Andreescu

Am fost cu toții părtași și martori 
ai însuflețitei dezbateri care, în pe
rioada premergătoare Congresului 
partidului, a antrenat masele cele mai 
largi ale poporului. Muncitori, ță
rani, intelectuali, analizînd cu interes 
și înalt spirit de răspundere planurile 
de viitor elaborate de partid și ex- 
primîndu-și deplina aprobare față de 
conținutul lor, au făcut numeroase 
propuneri de completare și îmbună
tățire a prevederilor proiectelor de 
Directive, și-au spus cuvîntul asupra 
problemelor majore ale dezvoltării 
țării.

In toate acestea și-a găsit încă o 
dată expresie democratismul orîndui- 
rii noastre de stat, a cărui esență 
este redată în cuvinte simple, dar 
cu profundă semnificație în proiec
tul de Constituție, ce urmează să fie 
supus spre dezbatere și aprobare se
siunii Marii Adunări Naționale : „în
treaga putere în Republica Socialistă 
România aparține poporului, liber și 
sfăpîn pe soarta sa".

Dacă ar fi să exprimăm într-un 
cuvînt ceea ce deosebește fundamen
tal statul nostru socialist de statul 
burghezo-moșieresc din trecut, ceea 
ce așează orînduirea noastră de stat 
în rîndul celor mai înaintate și pro
gresiste din lume, apoi acest cuvînt 
este democrația, adică guvernarea 
poporului.

De-a lungul veacurilor, cele mai 
progresiste clase, masele muncitoare 
și exponenții lor și-au făurit din idea
lurile democrației steagul lor de 
luptă, dînd nenumărate jertfe pentru 
realizarea lor. Dar aceste idealuri nu 
și-au putut găsi împlinirea atîta timp 
cît puterea politică s-a aflat în mîi- 
nile claselor exploatatoare. Ce fel de 
democrație putea fi aceea în care un 
mănunchi de exploatatori domina, 
guverna și exploata marea majori
tate a poporului ?

Numai revoluția populară, înfăptui
tă sub conducerea partidului revolu
ționar al clasei muncitoare, ridicînd 
poporul la rangul de sfăpîn al soar-

prof. univ. 
loan CETERCHI

tei lui, al tuturor bogățiilor țării, a 
făcut cu putinfă instaurarea unei de
mocrații adevărate în țara noastră.

Democrația socialistă a cunoscut un 
proces de continuă extindere și a- 
dîncire — determinat de transformă
rile social-economice ale societății 
noastre. Dacă în anii perioadei de 
trecere de la capitalism la socialism, 
caracterizați prin existența mai mul-

for sectoare economice și a rămăși
țelor claselor exploatatoare, demo
crația regimului nostru, exfinzîndu-se 
asupra oamenilor muncii — majori
tatea covîrșitoare a poporului, cunoș
tea unele restricții în ce privește e- 
lementele exploatatoare, victoria de
plină a socialismului, închegarea uni
tății moral-politice a întregului po
por au determinat în mod firesc și 
necesar lărgirea corespunzătoare a 
democratismului socialist, asigurarea 
deplinei egalități în drepturi pentru 
toți cetățenii țării.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Recoltatul
trebuie grăbit
• Diferențe mari de la un raion la altul
• Gostatul numai 46% • De ce se menține 

și treieriș ?ridicat decalajul intre seceris>

CIMENT „MADE
— De la trimisul nostru Victor VINTU —

• Principalul furnizor al șantierelor • în 6 
luni cît întreaga cantitate de ciment fabri
cată în 1938 e Zilnic 350 de transporturi 
în camioane de cite 12 tone • Fabrica se 
autoconstruiește • 10 000 tone de utilaj 
50 km cablu electric

Ne aflăm la sursa ultimului eveni
ment important din viața orășelului 
de pe Jiu, unde se înalță „coloana 
infinitului’. Ni se arată un text subli
niat: „Intrarea în rodaj tehnologic și 
obținerea primelor cantități de clin
cher și ciment". Sînt cuvinte din te
legrama adresată celui de-al IX-lea 
Congres al partidului de colectivul 
fabricii de ciment din Tîrgu Jiu. Cel 
mai tînăr prezent pe harta șesenalu- 
lui. Un angajament îndeplinit cu 
succes.

Cel care ne-a pus sub ochi textul, 
al

re-
secretarul comitetului de partid 
fabricii, Dumitru Mustoiu, adaugă 
pede:

— Nu e decîf începutul, abia 
cum începe adevărata treabă.

— începutul abia? S-a construit 
brica, se produce...

— Sigur, se produce. Față de sta
diul actual al probelor tehnologice, 
rezultatele sînt chiar foarte promiță
toare. Dar o dată ce ai pornit înfr-o 
cursă nu te lași încînfat de. luarea 
startului, ci privești numai înainte și 
iuțești pasul. Nouă, ca și tuturor co
lectivelor din unitățile abia pornite, 
ne stă în față obiectivul stabilit cu 
claritate în Raportul general prezen
tat la Congresul partidului : „Trebuie 
create toate condițiile ca după intra
rea în funcțiune întreprinderile să rea
lizeze în cel mai scurt timp indicii 
tehnici și economici stabiliți în pro
iect". E, într-adevăr, hofărîtor. Mai 
ales pentru o fabrică cum e a noastră.

— De ce „mai ales?’
— Voi răspunde prinfr-o contra 

întrebare : e vreun loc în România 
unde nu se construiește? Dacă oțelul 
e pîinea industriei, cimentul e pîinea 
construcțiilor. Iar fabrica din 
Jiu, cea mai mare din țară, 
unul din principalii furnizori 
tierelor.

Cea mai mare din țară... 
proape un milion de tone de ciment 
pe care fabrica le va da în prima 
etapă (trei linii tehnologice) reprezin
tă cam o cincime din cimentul pro
dus azi în toată (ara. Și numai șase 
luni vor fi suficiente la Tîrgu Jiu 
pentru a se realiza întreaga cantitate 
de ciment fabricată în 1938. Te afli 
aici într-o lume de mari dimensiuni. 
O construcție cum este turnul cicloa- 
nelor e aproape de două ori mai 
înaltă decîf Palatul telefoanelor din 
București, iar în preajma ei se pro
filează pe cer silozurile măsurînd 60 
de metri. Consumul colosului e pe 
măsura dimensiunilor sale... „Setea” îi 
va fi/potolită cu 170 de litri de apă 
pe secundă, ceea ce depășește cu 
mult consumul întregului oraș. „Foa
mea" de calcar, materie primă de 
bază, va necesita zilnic, 
riera apropiată (ale cărei 
alimenta fabrica timp de 
veacuri), nu mai puțin 
transporturi în camioane 
tone.

Uriașele cantități de materie 
mă sînt supuse unor procese tehno
logice moderne, pe care oamenii le 
dirijează cu ajutorul mecanizării și 
automatizării, devenind tot mai stă- 
pîni pe aceste forțe. Acum, în aceste 
zile, obiectivele întreceriii socialiste 
vizează rodajul. Un rodaj general: al

a-

fa-

Tîrgu 
va fi 

ai șan-

cele a-

dinspre ca- 
rezerve pot 
peste două 
de 350 
de cite

de
12

pri-

în ultimele zile rit
mul secerișului s-a in
tensificat și în regiu
nea Maramureș. Pînă 
la data de 2 august au 
fost 
71 000 hectare, 
77 la 
fața 
griu 
unele
Silvaniei și Oaș — se
cerișul este pe termi
nate, iar în altele — 
Cărei, Satu Mare și 
Șomcuta — această 
lucrare s-a efectuat în 
proporție de peste 80 
la sută. Cu toate că 
timpul este înaintat, 

raioanele Vișeu,

recoltate peste 
adică 

sută din supra- 
însămințată cu 
și secară. In 
raioane — Cehu

și Lăpuș se- 
continuă însă 
desfășoare sub 

posibilităților.

Sighet 
cerișul 
să se 
nivelul 
O situație similară e- 
xistă și în gospodăriile 
de stat. In aceste uni
tăți s-au recoltat ce
realele de 
46 la sută 
față.

Rezultate 
be se obțin 
Pînă acum această lu
crare a fost efectuată 
doar în proporție de 
14 la sută. Practic, 
batozele nu au început 
să lucreze din plin. 
Ariile nu sînt peste tot 
amenajate, iar griul se

pe numai 
din supra-

și mai sla- 
la treieriș.

este ră- 
datorită 
batozele 
în func-

agregatelor, dar și al cuptorarilor, co- 
cătorilor, mecanicilor, electricienilor, 
care se transformă — cum spunea ci
neva — în „cimentiști adevărați". Pe 
mulți îi găsesc în fața ochilor roșii, 
verzi și galbeni ai butoanelor și ai 
subtilelor scheme tehnologice din 
vastele camere de comandă care dau 
măsura unei munci calificate și atrag 
magnetic gîndirea spre cofele cele 
mai ridicate ale progresului tehnic.

Pe platforma de coacere — un ve
ritabil pelerinaj. Explicabil : aici este 
inima colosului, Centru vital al între
gii producții. O inimă fierbinte înre- 
gisfrînd temperaturi de 1 500 grade 
— în apropierea căruia îți zici încu
rajator că zăpușeala de august e o 
fericire — cuptorul, 
e vorba, își susține cu succes exa
menul radical, fapt ce se răsfrînge 
asupra întregului proces de fabrica
ție. Zilele și nopțile de muncă stă
ruitoare ale colectivelor conduse de 
inginerii comuniști Vasile Zamfiroiu și 
Tilică Popescu (unul dintre numero
șii olteni „reîntorși în patrie", vasă- 
zică în Gorj, cum circulă 
duh locală) își spun din 
tul.

— Firește, e cel mai 
for de ciment din țară...

— Nu. La noi măsoară 
în lungime. Alte fabrici au cuptoare 
de cîfe 150 de metri. Asta însă este 
foarte bine. Să nu vă mire..,

Interlocutorul, directorul fabricii, 
tov. Marin Stoian, explică :

— Procesul nostru de fabricație 
este ultimul cuvînt în materie de teh
nică.

IN TÎRGU-JIU

căci despre el

o vorbă de 
plin cuvin-

mare cup-

64 de metri

(Continuare în pag. a IlI-a)

Elena Manta, una din fruntașele în Întrecerea socialistă de la uzina „7 Noiembrie" din Capitalâ. De la începutul acestui an 
și pînă în prezent, ea a realizat peste 1 000 metri pătrați de țesături de calitate superioară Foto : R. Costin 
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Fabrica de ciment de la Tg. Jiu

Mai tare ca focul
Cînd vîlvătaia focului topește 

minereul, storcîndu-i șuvoaie de 
fontă lichidă, iar furnalul încăpă
tor și înalt cît un bloc de 10—15 
etaje înghite fără încetare alt mi
nereu, cocs și calcar pentru con
tinua lor prefacere, te întrebi : cum 
de rezistă la o asemenea tempe
ratură ? Se topește minereul și nu 
se topește furnalul care, la urma 
urmei, tot din metal este făcut ? 
Cine-1 apără ?

îl apără un sistem complicat de 
răcire dar, în primul rînd, căptu
șeala groasă din cărămidă refrac
tară, adică rezistentă la tempera
turi înalte. Argila e, în cazul de 
față, mai bătrînă decît aceea fo
losită pentru cărămizile obișnuite, 
datînd din alte ere geologice — 
mezozoicul — și avînd un conți
nut bogat de alumină și siliciu, 
ceea ce îi asigură înalta „refrac- 
taritate" pînă la temperaturi de 
1 700—1 750 de grade.

în țara noastră s-au identificat 
zăcăminte de argilă refractară în 
regiunile Crișana, Brașov, Oltenia, 
Banat. Unele se cunoșteau și pe 
vremuri dar nu erau exploatate

din 
din

rațional. Cea mai mare parte 
materialul refractar provenea 
import. Dezvoltarea metalurgiei și 
a altor industrii în care se folo
sesc temperaturi înalte (industria 
cimentului, a sticlei) au impus dez
voltarea producției de materiale 
refractare, între care cărămizile 
din argilă refractară ocupă pri
mul loc.

Zăcămintele cele mai importante 
și cu rezervele cele mai mari — 
98 la sută din rezervele cunoscute 
în țară — se află la Șuncuiuș (Cri
șana). Situată în munții Pădurea 
Craiului, la marginea raioanelor 
Aleșd și Beiuș, această exploatare 
cuprinde mai multe mine — Recea, 
Banlaca, Dumbrava și Dealul Si- 
mionului. Numai prin lucrările 
geologice efectuate în ultimii doi 
ani, baza de materii prime exploa
tabile s-a triplat. Recent s-au 
alocat noi fonduri pentru lu
crări de explorare, care să iden
tifice în continuare rezerve de 
argilă refractară. Fabrica de ma
teriale refractare de la Alba Iu- 
lia, Combinatul siderurgic Galați

apar ca noi și importanți consu
matori ai acestor materii prime.

Deși nu se află la mare adînci- 
me (doar pînă la 40 m), argila re
fractară se exploatează pr n mine. 
Cînd a „pregătit" zăcămîntul, prin 
alterarea feldspatului din rocile e- 
ruptive, natura nu s-a gîndit la 
nevoile siderurgiei și a îngrămădit 
argile de calități diferite, unele a- 
lături de altele. Sînt aici vreo pa
tru sorturi exploatabile. Minerii ex
perimentați recunosc sorturile su
perioare după culoare (ele sînt 
mai deschise) și după pipăit. 
Pentru precizia sortării se fac însă 
analize chimice și fizice în labora
torul întreprinderii miniere.

în ultimii ani, exploatarea mi
nieră de la Șuncuiuș s-a moderni
zat și s-a lărgit mereu, iar colonia 
minieră, alcătuită altădată din 
cîteva barăci, a devenit o așezare 
muncitorească cu zeci de blocuri, 
cu un complex comercial, teren 
sportiv etc. Pentru anii următori, la 
întreprinderea minieră Șuncuiuș se 
prevede dublarea extracției de ar
gile refractare.

Al. PLAIEȘU

Marți după-amiază, tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, și Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Române, 
au primit la Eforie delegația Parti
dului Socialist Italian compusă din 
Giaccomo Brodolini, secretar na
țional adjunct al P.S.I., Paolo Vit- 
torelli, membru al Direcțiunii, șef 
al Secției internaționale a Direcți
unii P.S.I., și Giovanni Finocchi- 
aro, membru ai Consiliului națio-

află încă pe cîmp. Iată, 
bunăoară, cum stau lu
crurile in raionul Oaș.

Aici sint comune 
(Drăgușeni, Turulung și 
altele) unde tireierișul 
se desfășoară din plin, 
în unele locuri însă a- 
ceastă lucrare 
masă în urmă 
faptului că 
n-au fost puse
ție, munca la arii este 
slab organizată, iar 
transportul snopilor se 
face cu întîrziere. In co
munele Orașul Nou și 
Vama ariile erau ne
amenajate. La Gherța 
Mică, recoltatul păioa- 
selor s-a terminat de 
4—5 zile. La arii erau 
și batoze și snopi de 
grîu. Totuși treieratul 
nu începuse. Cauza: 
lipseau cîteva găleți 
din inventarul piche
tului de incendiu (!?). 
Nici la Gherța Mare 
lucrurile nu stau mai 
bine. Treierișul nu a 
început din cauză că 
transportul grîului la 
arii se face anevoios. 
Tractoarele și remor
cile S.M.T. stăteau, iar 
din 23 de atelaje lu
crau doar citeva. 
Nu-i întîmplător că în 
raion au fost treierate 
cantități mici de re
coltă.

Este necesar ca or
ganele și organizațiile 
de partid, consiliile a- 
gricole să ia măsuri 
pentru intensificarea 
secerișului și mai cu 
seamă a treierișului.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

nai, șef adjunct al Secției interna
ționale.

La discuții, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
luat parte tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Va- 
sile Vîlcu, membru supleant al Co
mitetului executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R.

Seara, tovarășul Nicolae Ceau
șescu a oferit o masă în cinstea 
oaspeților.

(Agerpres)

Inima Irlandei
Paul Alexandru GEORGESCU

Cînd zbori la 10 000 
de metri, cu 900 de 
kilometri pe oră, și ai 
ca vecin un tînăr pro
fesor de istorie de la 
Trinity College din Du
blin, avionul devine 
cea mai eficientă intro
ducere în frumusețea 
deopotrivă delicată și 
patetică a Irlandei. Vi
teza sonică supune u- 
șor dimensiunile insu
lei : 300 de kilometri 
de la est la vest și 500 
de la nord la sud. A- 
proape poți cuprinde 
cu privirea întreaga 
formă și înfățișare a 
țării : o vastă cupă, cu 
marginile ridicate în 
străvechi și roase în
crețituri muntoase. în 
centrul ei, neted sau 
ușor ondulat, se îmbi
nă în mii de chipuri 
verdele cîmpiilor în
tinse cu argintul salbe-

lor de lacuri și cu gal
benul incert al dune
lor de nisip. Totul în
conjurat, asaltat de o- 
ceanul care — curios !
— de aci, de sus, apare 
ca o încremenire cînd 
albastră cînd viorie. 
Culorile au gingășii de 
pastel și cerul o dul
ceață care te face să 
bănuiești un aer sub
til, o ambianță deschi
să, zîmbitor, vieții.

— Și totuși — inter
vine tînărul profesor
— în acest peisaj de
licat și idilic s-a dez
lănțuit una din cele 
mai dîrze lupte ale is
toriei. Incepînd numă
rătoarea de la răscoala 
țărănească înăbușită în 
foc și sînge de Crom
well, zece generații de 
irlandezi își frec, una 
alteia, pasiunea revol
tei și vocația sacrificiu-

lui, pînă 
insurecția 
mată, de 
luptă armată, se creea
ză statul irlandez — 
Saorstaf Eireann în 
limba găelică, autoh
tonă — care nu cuprin
dea însă nordul pro
testant al insulei, cele 
șase districte denumite 
Ulster. Sechelele vio
lenței continuă cîfva 
timp între susținătorii 
și adversarii acestui a- 
ranjament imperfect, 
dar drumul indepen
denței era totuși des
chis și etapele lui sa 
dovedesc tot mai 
scurte : în 1920 Irlan
da devine dominion, 
în 1937 sfat separat, în 
1949 republică.

cînd, după 
din 1916, ur- 
patru ani de

(Continuare 
în pag. a III-a)
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• Cuvîntul unui psiholog • Fauna 
de catifea și creatorii ei • Greu
tăți de nerezolvat î O întreprin
dere „călită" la critică o Se caută 
o „mamă"

Rolul pe care-1 au jucăriile în viața co
pilului este foarte important. Celor mici 
de tot jucăriile, chiar cele mai simple, le 
înlesnesc cunoașterea lumii înconjurătoa
re. Ele îi ajută pe copii să învețe culorile, 
să îndrăgească muzica, le dezvoltă gustul 
pentru frumos. De aceea producția de 
jucării trebuie să se conducă după crite
rii care să răspundă cît mai bine cerin
țelor educației copiilor de diferite vîrste. 
Aceasta nu înseamnă câ jucăriile trebuie 
să fie plicticoase, ci dimpotrivă.

Comunicîndu-ne asemenea păreri despre 
rolul și funcția educativă a jucăriilor, to
varășa Ursula Schiopu, psiholog, a ținut 
să iacă următoarea constatare : „Este P - 
ma dată cînd unui psiholog i se cere pă
rerea în legătură cu producția de jucării. 
La Institutul de psihologie al Academiei 
există un colectiv specializat în psiholo
gia copiilor. Dar nimeni dintre cei care se 
ocupă de producția de jucării nu a călcat 
pragul institutului. Este inutil să mai înși
răm aici foloasele ce s-ar trage de pe 
urma colaborării cu cercetătorii din cadrul 
acestui institut". Socotim această paran
teză ca o propunere.

La capătul acestui prolog se pune între
barea : răspund jucăriile produse de in
dustria noastră funcției pentru care sînt 
create ? Pentru a da lămuririle necesare, 
am vizitat magazinele și raioanele de ju
cării, am schimbat impresii cu persoane de 
răspundere din ministerele producătoare.

în cîteva minute mai 
multe autocare minia
turale, purtînd marca 
fabricii „Bucuria co
piilor", au plecat spre 
primele lor excursii.

— E o jucărie care 
place — ne-a spus vîn
zătoarea. E finisată 
îngrijit și, ceea ce-i 
mai important, meca
nismul e rezistent. A- 
vem însă și jucării pe 
care pur și simplu le 
ascundem prin rafturi.

Și, spre exemplifi
care, a scos dintre cu-

— Ce material do
cumentar au la înde- 
mînă ?
— O publicație străi
nă de specialitate.

— Primiți îndru
mări din partea minis
terului în ce privește 
munca de creație ?

— Relațiile noastre 
cu ministerul au 
bază doar planul
producție. Creația ni 
se indică doar... cifric.

Am făcut cunoscute 
aceste greutăți ale

la 
de

CE FEL
DE

de populație. în ve
derea îmbunătățirii 
muncii de creație, în 
cursul acestui an s-au 
luat o serie de măsuri, 
dintre care amintim 
întărirea grupelor de 
creație, înființarea de 
ateliere de proiectare, 
întreprinderea «Bucu
ria copiilor» a fost co
masată cu întreprin
derea «Metaloglobus», 
în vederea creării u- 
nor posibilități mai 
largi de dezvoltare".

Din păcate, răspun
sul gen : „Pe lîngă 
părți pozitive mai 
avem și lipsuri..." nu 
are darul să lămu
rească prea mult pe 
cititor cum și cînd a- 
nume se vor putea găsi 
în magazine jucării 
mai frumoase și mai 
bine realizate.

Prea multe

nisterului învățămîn- 
tului. Direcțiile gene
rale privesc jucăriile 
ca pe un obiectiv în 
planul de producție 
care trebuie îndepli
nit. Un for care să se 
ocupe de creația de 
jucării, care să orien
teze această creație 
în funcție de anumite 
criterii estetice, edu
cative, nu există.

Pe ecranele cinematografelor

EPILOGUL TRAGIC

Unde sînt 
creatorii ?

în rafturile magazi
nului de jucării „Țăn
dărică" un copil a re
cunoscut printre ani
malele de pluș o ve
veriță. Vînzătoarea a 
dat-o jos din raft și 
i-a prezentat-o. Copi
lul a privit-o dezamă
git: nu seamănă cu a- 
ceea din pădure — a 
constatat el.

Cum era să seme
ne ? Toți copiii știu 
că veverița este un 
mic animal foarte gin
gaș, vioi și suplu, cu 
o coadă lungă și stu
foasă. Cea din raft era 
■însă cam năpîrlită. 
Imensa ei coadă era 
ca un sac umplut cu 
tărîțe.

Examinată mai de 
aproape, fauna de cati
fea se dovedește a fi 
destul de săracă : cî- 
teva mițe, vreo cîțiva 
căței, un măgăruș. De 
ce sînt atît de puți
ne ? Ne lămurește to
varășa STELA ZINCA, 
secretara comisiei teh- 
nico-artistice din ca
drul Ministerului în- 
vățămîntului, forul 
care se ocupă de omo
logarea jucăriilor.
— Nu are cine să le 
creeze. Fabrica de 
confecții din Botoșani, 
locul lor de naștere, 
nu are creatori. Tipu
rile existente sînt, în 
general, tot cele vechi, 
cu înfățișarea puțin 
schimbată.

— Și omologați ase
menea jucării care nu 
vă plac ?

Drept răspuns ni s-a 
arătat o cutie plină de 
mostre respinse la o- 
mologare. Nu numai 
pentru că erau vechi, 
dar și pentru execuția 
lor: erau lipsite de 
orice expresie.

Creația și producția 
unor jucării reușite, 
se vede, nu este toc
mai simplă.

— A existat un cen
tru de creație pentru 
asemenea jucării — 
explică tovarășii din 
Ministerul Industriei 
Ușoare. El a fost des
ființat pentru că... nu

era rentabil. (Este mai 
rentabil oare să stea 
mii de jucării nevîn- 
dute ?).

Tovarășii din comi
sia tehnico-artistică 
sînt însă de altă pă
rere. Ei spun că, de 
fapt, munca centrului 
nu era bine organiza
tă : creatorii se ocu
pau numai de elabo
rarea prototipului, nu 
și de îndrumarea 
producției. Și doar este 
vorba de 250 000 de 
bucăți pe an. Nu se 
poate spune că este o 
comandă neînsemna
tă. Vădit incomodată, 
Direcția generală con
fecții tricotaje din 
Ministerul Industriei 
Ușoare a încercat să 
se debaraseze de a- 
ceastă obligație, pa- 
sînd-o cooperației 
meșteșugărești. Co
merțul nu a acceptat 
însă acest „transfer". 
— Să se apeleze la ar
tiști plastici — este 
de părere tovarășa 
RICA DIACONU din 
Ministerul Comerțului 
Interior. In vitrinele 
magazinelor Fondului 
Plastic sînt multe ani
male nostime (excep- 
tînd culorile nepotri
vite ale unora). Fiind 
unicate, prețul lor este 
însă prea mare. Pro
ducția de serie ar re
zolva însă această 
problemă, în cazul co
laborării industriei cu 
artiștii plastici.

Sufletul 
jucăriilor — 
mecanismul

Vine o vîrstă cînd 
copiii devin sensibili la 
tehnică. Un tren elec
tric, o rachetă care 
zboară realmente, fie 
chiar și numai cîțiva 
pași, dau senzația pă
trunderii în lumea mi
nunată a mașinilor a- 
devărate.

La raionul cu jucă
rii mecanizate al 
„Romartei copiilor" e 
totdeauna animație. 
Un autocar O.N.T. 
pleacă în cursă de 
probă pe... tejghea.

i
JUCĂRII?

tiile de carton un fel 
de automobil cu șofer: 
„Auto-record", 
cat la ~ 
piilor". 
record 
gust.

Tot în spatele tej
ghelei, într-un coș de 
răchită 
zeci de : 
vopsite 
murdar, 
culori 
produse
Mai“-Lugoj. Cine cum
pără pentru un copil 
asemenea tinichele ?

Dar cum ajung ele 
aici ? De ce le 
liberă comisia 
coartistică ?

Am făcut o 
la fabrica 
copiilor" pentru a găsi 
răspuns acestei situa
ții. (De altfel, acestei 
întreprinderi 1 s-au 
mal făcut și în trecut 
numeroase vizite cu 
acest scop: să răs
pundă unor semnale 
critice ale cumpărăto
rilor. Se pare însă că 
întreprinderea este 
destul de „călită" la 
asemenea critici). Am 
stat aici de vorbă cu 
inginerul Ion Anghel.

— în magazine ni s-a 
relatat că multe din 
jucăriile produse de 
dv. se strică repede.

— Pregătirea fabri
cației la jucării este 
un lucru pretențios. In 
cele mai multe cazuri 
n-am izbutit să facem 
această pregătire.

— Cît din producția 
fabricii este creație 
originală ?

— Cam 20 la sută. 
Avem un colectiv de 
creatori, care se ocu
pă însă mai mult de 
asimilarea unor pro
duse străine. Pentru a 
avea jucării mecanice 
e nevoie, pe lingă o 
bună stăpînire a meș
teșugului, și de o pre
gătire teoretică. Crea
torilor noștri le lip
sește această pregă
tire.

fabri-
„Bucuria co- 

Un adevărat 
al lipsei de

erau cîteva 
mici camioane 
în albastru 

, gri și alte 
asemănătoare, 
de 1.1. S. „9

dă cale 
tehni-

vizită 
.Bucuria

producătorilor de ju
cării mecanice tova
rășului I. Negreanu, 
director general ad
junct în Ministerul 
Industriei Ușoare. Răs
punsul l-am primit 
în scris. Cităm : „A-
preciem că munca de 
creație și asimilare a 
noilor produse s-a îm
bunătățit comparativ 
cu anii trecuți, dar nu 
a ajuns încă la nive
lul cerut de comerț și

moașe
Majoritatea jucă

riilor se produc sub 
egida Ministerului In
dustriei Ușoare. Am 
vrut să aflăm cine a- 
nume din minister se 
ocupă de producția de 
jucării.

— Aproape fiecare 
direcție generală. Ju
căriile din cauciuc țin 
de direcția generală 
de pielărie și cauciuc; 
jucăriile animaliere 
— de confecții-trico- 
taje; iar restul — de 
direcția generală a ar
ticolelor casnice.

— O „mamă" a 
turor jucăriilor
există în minister ?

— Serviciul de ca
litate, în măsura în 
care îi dau răgaz pro
dusele mai impor
tante.

tu-
nu

— Tocmai aceasta 
e sursa tuturor neca
zurilor în producția 
de jucării, este de pă
rere secretara comi- 

tehnico-artisti- 
cadrul

— Dar noi consul
tăm o categorie foar
te largă de specialiști 
— susține tovarășul 
I. NEGREANU, director 
general adjunct în 
M.I.U. în comisia teh
nico-artistică sînt pe
dagogi, medici igie- 
niști, un artist.

E adevărat. Dar a- 
cești specialiști sînt 
puși în fața unui fapt 
împlinit. Ei pot cel 
mult să spună da sau 
nu în fața unui pro
dus gata 
Este vorba 
colaborarea 
cialiștii chiar de la 
început, de la concep
ția jucăriilor. în mo
mentul de față aceas
tă importantă treabă 
este lăsată la voia în- 
tîmplării. Și acest lu
cru se vede în pro
centul scăzut de jucă
rii originale.

în nomenclatoarele 
comerțului figurează 
circa 900 de feluri de 
jucării. Dintre aces
tea însă doar o mică 
parte sînt noi. Jucă
riile au o viață scurtă. 
Copiii vor mereu al
tele noi și industria 
trebuie să le satis
facă dorințele. Atîta 
vreme însă cît pro
ducția de jucării va 
rămîne o anexă la 
periferia diferitelor 
direcții generale, acest 
lucru nu va fi posibil. 
Este nevoie de un for 
specializat, de o 
„mamă" care să ve
gheze asupra întregii 
creații și producții de 
jucării.

realizat, 
însă de 
cu spe-
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AL ÎNSINGURĂRII
Personalitate proeminentă a cine

matografiei italiene contemporane, 
Michelangelo Antonioni este ceea 
ce se cheamă un autor dificil. Crea
ția lui se situează la antipodul fil
melor comode, care se văd cu ușu- 
rință și care frec fără să lase urme. 
Pentru Antonioni, a face filme în
seamnă înainte de orice a sonda 
universul spiritual și moral al eroi
lor săi, a le detecta mișcările su
fletești cele mai infime.

Un film semnat de Antonioni — 
„Strigătul" o confirmă pe deplin — 
e o operă care solicită intens re
ceptivitatea spectatorului ; îi pretin
de nu numai să privească ecranul, 
dar să și vadă sensul, să înțeleagă 
implicațiile faptelor povestite. Rea
lizat în 1957, „Strigătul" este la 
prima vedere pur și simplu o po
veste tragică a unei iubiri neîmpăr
tășite. Acțiunea ne poartă de-a lun
gul cursului leneș al fluviului Po 
(Padul), însoțindu-l în peregrinările 
fără țintă pe Aldo, un mecanic din 
Ferrara, părăsit de femeia iubită și 
plecat în disperare de cauză, îm
preună cu fetița, să-și caute de lucru 
prin alte părți, să-și refacă viața. 
Experiențele pe care le trăiește, în
cercările de a-și găsi consolarea 
alături de alte femei întîlnite în că
lătoriile sale, efortul de a ancora 
înfr-un loc, de a se angaja într-o 
nouă slujbă — toate se dovedesc 
zadarnice. Gîndurile i se întorc 
mereu la Irma și, în cele din urmă, 
se va întoarce el însuși acasă, cu 
o ultimă licărire de speranță că fo
tul ar putea fi reluat. Dar 
ruptura e definitivă și singura ieșire 
din criza în care l-a aruncat des
părțirea va fi moartea. Deznodă- 
mînful lasă să planeze un oarecare 
echivoc în legătură cu prăbușirea 
lui Aldo din turn ; a căzut din cau
za unei amețeli, în clipa cînd s-a 
auzit strigat, sau s-a sinucis ? Răs
punsul nu are însă importanță, așa 
cum nu are importanță să aflăm nici 
cine e omul pentru care Irma își 
abandonează casa, familia.

Pe Antonioni îl preocupă analiza 
cazului povestit pentru a reliefa 
ideea falimentului tragic la care 
duce însingurarea. Așadar, dincolo 
de oscilațiile sentimentale ale erou
lui, dincolo de succesivele im
pulsuri de a lua viața iar de la în
ceput, „Strigătul" ni se înfățișează ca 
o tragedie a individualismului, a 
izolării. Privirile încruntate ale pro
tagonistului, obrazul răvășit de gîn- 
duri nebuloase, gesturile sale inerte 
parcă dezvăluie golul interior 
care-l distruge lent pe Aldo. Este 
tocmai aspectul esențial pe care îl 
surprinde și îl analizează filmul. 
Aproape tot ce întreprinde eroul, 
frămînfaf să-și regăsească echilibrul, 
se desfășoară în afara cadrului so
cial ; amărăciunea iubirii pierdute 
îl îndepărtează de oameni, îl face

irascibil, posomorit, îi taie gustul 
de viață.

Eroarea fundamentală a eroului 
este că se refugiază în singurătate 
și ca atare nu poate găsi o soluție 
a dramei pe care o trăiește. Ultima 
parfe a filmului e concludentă din 
acest punct de vedere. La întoar
cerea acasă, Aldo întîlnește la tot 
pasul jandarmi păzind drumurile și 
localnici care se agită, pregăfin- 
du-se pentru o demonstrație de 
protest a țăranilor, pe ale căror pă- 
mînturi se intenționează construirea 
unui aeroport. Muncitorii de la ra
finăria unde a lucrat și Aldo se 
solidarizează cu țăranii. Toată a- 
ceastă frămîntare colectivă îl lasă 
pe Aldo indiferent. El trece singu
ratec printre oameni, absent, cu 
gîndurile aiurea, întreabă pe cîfe 
cineva dacă n-a văzut-o pe Irma 
(altceva nu-l interesează) și direcția 
în care pășește este contrară — la 
propriu și la figurat — celei în care 
se îndreaptă toată lumea. Izolarea 
lui capătă o evidentă valoare sim
bolică, etapa următoare a destinu
lui eroului fiind, inevitabil, prăbu
șirea definitivă în neant.

Sentimentul tragic domină de la 
un capăt la celălalt filmul, care ar 
putea fi asemuit cu un lung și vi
brant suspin. TI sugerează tonurile 
cenușii-tulburi ale peisajului dezo
lant, care servește drepf cadru na
tural al acțiunii ; îl amplifică lait
motivul muzical trist, care răsună la 
pian de cîfe ori imaginea Irmei re
vine în gîndurile eroului. îl subli
niază interpretarea de o mare con
centrare inferioară a actorilor. Ur
mărind decăderea și prăbușirea lui 
Aldo, regizorul raportează continuu 
soarta nefericită a acestuia la di
verse detalii ale ambianței sociale, 
care răspund — pe un plan com- 
plimentar — femei principale a fil
mului. Cu exactitatea unui obser
vator realist, Antonioni înregistrea
ză sărăcia bordeielor de pe țărmul 
Padului, locuite de pescari sau de 
muncitori cu ziua, înscrie pe pe
liculă imaginea existenței searbede 
pe care sînt siliți s-o ducă oamenii 
din păturile „de jos", într-o lume 
nedreaptă, întemeiată pe exploa
tare și pe inegalitate socială. Filmul 
este însă impregnat de un puternic 
pesimism, de o lipsă de perspec
tivă proprie nu numai eroului prin
cipal, ci și autorului. Antonioni în
gustează artificial orizontul perso
najului său, îl izolează de mediul 
social, îl condamnă la o zbatere 
sterilă, atribuind unui destin impla
cabil, „general uman", înstrăinarea, 
însingurarea, lipsa de comunicare 
între oameni pe care le generează 
relațiile în societatea burgheză. O 
asemenea optică limitează sensibil 
mesajul critic al filmului.

Mihail LUPU

MA! MULT
DECÎT UN DIVERTISMENT

în diversitatea peisajului cinema
tografic estival, filmul regizorului 
sovietic Eldar Riazanov, „Dați-mi 
condica de reclamații", semnifică 
mai mulf decît un plăcut divertis
ment. Satira cinematografică este 
folosită abil, curajos. Filmul ia po
ziție, energic, împotriva unor 
slujbași nepăsători din comerț și o 
face din perspectiva unor precepte 
morale noi, sfîrnind rîsul tonic al 
spectatorilor. „Urîtul ieri”, care-și 
prelungește unele antene în ziua de

azi, devine pe drept victima „fru
mosului mîine’ — după cum filmul 
o spune și, fără a trage concluzii 
moralizatoare, o arată.

Poate că subiectul nu este foarte 
nou. Oricum, în el aflăm cîfeva per
sonaje revelatorii. Tatiana — o tî- 
nără responsabilă de restaurant, fru
moasă, „cu minunați ochi cenușii”, 
care se trezește eroină a unui foi
leton satiric din cauza neglijențelor 
repetate, cronice, ale unor subal
terni în servirea clienților prăfuifu-

Felul cum este primită critica, 
poziția activă, sănătoasă față de 
ea, concretizată într-o analiză a- 
profundată și sinceră a neajunsu
rilor și slăbiciunilor, în măsuri efi
ciente pentru înlăturarea lor, con
stituie o premiză sigură de înlătu
rare și prevenire a deficiențelor. 
Această învățătură prețioasă, des
prinsă din lucrările și documentele 
Congresului al IX-lea al partidu
lui, călăuzește majoritatea organi
zațiilor noastre de partid, a cadre
lor de conducere din organizațiile 
sindicale. De acest adevăr ne-am 
putut da încă o dată seama cu o- 
cazia trecerii în revistă a răspun
surilor primite la redacție din par
tea organelor și organizațiilor viza
te de articolul „O remarcabilă 
forță de progres în economie — 
participarea activă a muncitorilor 
îa bunul mers al întreprinderilor" 
apărut în „Scinteia" nr. 6638.

SECȚIA ORGANIZATORICA A 
CONSILIULUI CENTRAL AL 
SINDICATELOR arată în scrisoa
rea trimisă redacției că problemele 
ridicate în articol sînt juste, că tra
tarea lor a avut un caracter con
structiv, ajutînd organele sindicale 
criticate în mai buna organizare a 
adunărilor sindicale lunare și a 
consfătuirilor de producție tri
mestriale. „Apreciem că cele rela
tate — se spune în scrisoarea de 
răspuns — au constituit prilej de 
învățăminte și pentru celelalte or
gane sindicale. Sîntem de părere 
că articolul a reușit să ajute la răs- 
pîndirea experienței bune în mun
că și să contribuie la înlăturarea 
neajunsurilor ce se mai ma
nifestă".

După apariția articolului — ne 
comunică CONSILIUL LOCAL AL 
SINDICATELOR GALAȚI — bi
roul executiv al consiliului a orga
nizat o ședință de birou lărgită, la 
care au participat reprezentanții 
comitetelor sindicatelor din între

prinderi. S-a prezentat un referat 
privind felul cum se desfășoară 
consfătuirile de producție și adu
nările de grupe sindicale, stabi- 
lindu-se ca în această lună comite
tele sindicatelor să analizeze multi
lateral eficiența lor.

Răspunsuri temeinice, vădind o 
abordare cu seriozitate și spirit de 
răspundere a problemelor și criti
cilor formulate în articol, am pri
mit și din partea comitetelor de 
partid și comitetelor sindicatelor 
din unele întreprinderi. De pildă,

pregătirea și desfășurarea în con
diții bune a adunărilor. „Mențio
năm că pentru noi apariția artico
lului a constituit un imbold în 
muncă, fapt pentru care vă mul
țumim".

In schimb, în răspunsul trimis 
redacției de COMITETUL DE 
PARTID DE LA ȘANTIERELE 
NAVALE GALAȚI, deși se vor
bește și despre „asigurarea unor 
cantități suficiente de oțeluri 
la magazie", și despre „repar
tizarea unui electromotor necesar

reprezentanților colectivului de 
muncitori și tehnicieni, transfor
marea în realitate a propunerilor 
juste ale oamenilor muncii.

Am citit cu nedumerire răspun
sul primit din partea COMITETU
LUI SINDICATULUI DE LA FA
BRICA DE CONFECȚII ȘI TRI
COTAJE BUCUREȘTI. Respingînd 
în întregime părerile critice sem
nalate în articol, scrisoarea afirmă, 
într-un cuvînt, că munca sindicală 
de aici se desfășoară fără cusur.

A fost necesară încă o deplasare

PE URMELE ANCHETELOR 
; „SCÎNTEII"

COMITETUL DE PARTID DE LA 
ÎNTREPRINDERILE TEXTILE 
GALAȚI ne informează că „a ana
lizat problemele ridicate de ziar 
împreună cu comitetul sindicatu
lui și cu conducerea sectorului fi
latură, luînd măsuri pentru ca în 
viitor la toate propunerile făcute 
de muncitori să fie date răspun
suri clare, să se fixeze termene și 
responsabili pentru rezolvarea lor". 
Aflăm, totodată, că la SCHELA 
PETROLIERA TÎRGOVIȘTE, pre
ședintele și ceilalți membri ai co
mitetului sindicatului s-au depla
sat la grupele vizate și le-au a- 
jutat la întocmirea materialelor, la

instalației", nu se spune nici un 
cuvînt cu privire la problema 
fundamentală ridicată în arti
col — ineficiența adunărilor de 
grupă și a consfătuirilor de pro
ducție de aici, lipsa unei evidențe a 
propunerilor, tărăgănarea rezolvării 
lor. D.n pricina unor amănunte 
tehnice, tovarășii de la Șantierele 
navale riscă să piardă din vedere 
problema principală ridicată de ar
ticol — crearea condițiilor pentru 
ca adunările și consfătuirile să fie 
adevărate tribune ale inițiativei 
înaintate, ale noului în producție. 
Iar pentru aceasta, se impun a- 
tenție și respect față de cuvîntul

a unui redactor al nostru la fața 
locului. Ce a constatat cu acest 
prilej ?

In cîteva organizații de bază 
s-au ținut în ultima vreme ședințe 
de birou sau adunări generale con
sacrate tocmai analizei lipsurilor 
din activitatea sindicală. Cităm, de 
pildă, din referatul biroului orga
nizației de bază nr. 16 : „Publica
rea rezultatelor întrecerii socialis
te nu se face cu destulă eficacita
te, pe alocuri se manifestă forma
lism... Muncitorilor din secții nu li 
se dau totdeauna răspunsurile cu
venite la consfătuirile de produc

ție și în adunările grupelor sindi
cale".

La organizația de bază nr. 10 din 
secția confecții bărbătești ni s-a 
spus că propunerile făcute în con
sfătuiri și adunări nu se mai afi
șează deoarece comitetul sindicatu
lui pe întreprindere consideră a- 
ceasta o „chestiune birocratică". 
Firește, acest aspect n-ar fi atît de 
grav dacă ele și-ar găsi rezolvarea g 
necesară ; dar e de-ajuns să cerce- B 
tezi registrul de propuneri pentru 
a constata cît de multe sînt cele 
care n-au primit răspuns, pentru 
care nu s-au luat măsuri de rezol
vare, nu s-au fixat termene și răs
punderi precise. Unii dintre mem
brii de partid, care au luat cuvîn
tul în adunări, au semnalat că în
trecerea socialistă nu este urmărită 
cu atenția cuvenită, că graficele de 
întrecere nu se completează după 
criteriile cele mai juste și de a- I 
ceea „noi nu am avut în ultima g 
lună nici un muncitor evidențiat", g

Nu ne-a rămas decît să ne facem I 
datoria și să semnalăm încă o dată | 
comitetului de partid și comitetu- g 
lui sindicatului lipsurile existente, g 
N-ar fi fost oare mai util ca în 
scrisoarea de răspuns — în loc să 
se respingă frontal critica — să se 
fi arătat concret, cu simț de răs
pundere, măsurile luate pentru re
medierea deficiențelor ?

La articolul amintit am primit 
răspunsuri diferite, mai bune sau 
mai rele. Esențial e însă ca obiec
tivul principal să fie atins — con
sfătuirile de producție să se bucure 
pretutindeni de toată atenția, să j 
devină în toate întreprinderile ma- 9 
nifestări ale rolului activ al mun- | 
citorilor în conducerea producției, 
în rezolvarea problemelor funda
mentale ale activității economice, 
tribune ale muncii politice de 
masă. Pentru realizarea acestui 
obiectiv merită depuse toate efor
turile.

lui local „Păpădia”. Nikitin — uri 
fînăr gazetar, inimos, care „pro
voacă scandalul” fără a se teme de 
unele consecinje defavorabile. Și un 
exponent al vechiului, agresiv și pe
riculos cîteodată: limitatul Postni
kov, căruia, din păcate, după cum 
remarcă cu regret eroii filmului, îm
prejurările îi mai dau cîteodată 
dreptate. Filonul liric al filmului, 
apropierea sufletească dintre cei doi 
tineri eroi, se conturează discret, 
fără ostentafie, cu umor cîfeodafă. 
Doar retrogradul Postnikov continuă 
să meargă „contra curentului”, cu 
convingerea fermă — și cît de ri
dicolă! — că de fapt „curentul 
merge împotriva sa”.

„Dafi-mi condica de reclamafii” 
face parte din categoria filmelor 
care plac și cărora spectatorii sînt 
mai dispuși parcă, decît alteori, să 
le ierte unele stîngăcii și exage
rări. Filmul lui Riazanov (superior, 
după părerea mea, anterioarelor sale 
realizări: „Noapte de carnaval” și 
„Balada husarilor"), este inegal în 
dezvoltarea subiectului, exagerează 
în șarjă mai mult decît o permit 
limitele veridicului. Dar se recoman
dă prin atractivitafe, e antrenant 
tocmai prin prospețimea ideilor care 
l-au generat. Și prin jocul vesel și 
spiritual al actorilor, dintre care 
distingem pe Larisa Golubkina (res
ponsabila localului, Tatiana), Oleg 
Borisov (ziaristul Nikitin), Anatoli 
Kuznefov (prietenul lor comun, Kon
dakov) și pe cîfiva reputafi actori 
de comedie ai scenei și ecranului 
sovietic: Nikolai Kriucikov, Nikolai 
Parfenov, luri Nikulin.

Călin CĂLIMAN

Teatrul de vară din parcul H' 
răstrău : Băiat bun, dar... cu 11) 
suri — (spectacol prezentat c 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. — < 
rele 20). Teatrul satlrlc-muzic 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Carn: 
val la Tănase — (orele 20), (gr: 
dina Boema) : Veselie la 174 
(orele 20). Circul de stat : Inte 
național circ — (orele 20).

TELEVIZIUM
Orele 19,00 — Jurnalul telev 

zlunil. 19,20 — Pentru copil șl t 
neretul școlar : O pasiune î 
timpul liber — filmul de desen 
animate „Care-,1 mai isteață". 20,1
— Teatru. „HIPNOZA" de Ștefa 
Berclu. Interpretează un colecti 
al Teatrului de stat din Constant: 
In pauză : „Pe-un picior de pla
— aspecte filmate de la deschide 
rea celui de-al II-lea Festival ; 
cîntecului, dansului șl portuli 
popular In încheiere : Jurnalt 
televiziunii (II), Buletin meteorc 
logic.

CINEMATOGRAFE
DOMNUL: Sala Palatului R.’î 

Române — (orele 20), Republic 
(completare Construim) — 9; 11,11 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădin 
„Progresul" (completare Con 
struim) — Str. Ion Vidu nr. 5 - 
orele 20,15, Tomis (completar 
Construim) — 8,45; 11,15; 13,30; lf 
18,30; 21; la grădină — orele 20,1! 
Melodia (completare Construin'
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,1!
ROMULUS ȘI REMUS — cinema 
scop : Patria (completare Melo 
diile străzii) — 8,30; 11,15; 14
16,45; 19,30; 22, București (comple 
tare Melodiile străzii) — 8,45
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Sta 
dionul Dinamo (completare Melo 
diile străzii) — Șos. Ștefan cc 
Mare — orele 20,15, Arenele Li 
bertății (completare A cui 
vina ?) — Parcul Libertății — o 
rele 20,30, Excelsior (completar 
A cui e vina?) — 10; 12,30; 15,30 
18; 20,30, Grivița (completare 1 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30 
19; 21,30, Modern (coțnpletare i 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30 
19; 21,30. STRIGATUL : Luceafă 
rul (completare Printre lebede ș 
baloane) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30 
21, Expoziția realizărilor econo 
miei naționale a R.P.R. — Piaț; 
Scînteii — orele 20,15, Grădin; 
„Doina" (completare Printre lebe 
de și baloane) — Str. Doamnei nr 
9 — orele 20,15, Feroviar (corn 
pletare Printre lebede și baloane
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30 
CÎNTÎND DESPRE ARIZONA 
Carpați (completare Gust bun., 
bun gust) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21 
Capitol (completare Drumul) - 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; h 
grădină — orele 20,15. LALEAUA 
NEAGRA — cinemascop: Festiva
— 8,45; 11,15; 13,15; 16,15; 18,45
21,15; la grădină — (Pasajul Efo
rie) — orele 20,30. FIUL CĂPITA
NULUI BLOOD — cinemascop 
Central (completare Muzeu! '’or 
nel Medrea) — 9,30; 11,45; 14 16,15 
18,30; 20,45, Unirea (compi<etan
Urma roșie) — 11; 16; 18,15: la gră
dină — orele 20,15. DAȚI-MI CON
DICA DE RECLAMAȚII: Lumini 
(completare Oltenii din Oltenia;
— 10; 12,30; 15,15; 18; 20,30, Giuleșt: 
(completare Oltenii din Oltenia
— 15,30; 18; 20,30. JUNGLA TRA
GICA : Union — 15,30; 18; 20,30
Popular — 16; 18,15; 20,30. PRO
GRAM PENTRU COPII: Doina - 
orele 10 dimineața. OLIVER 
TWIST : Doina — 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21, Cultural — 15,30; 
18; 20,30. ZÎMBETUL — AMIN
TIRI CONTEMPORANE — FOT
BALIȘTI, NU UITAȚI COPILĂ
RIA — PRIMUL CARNAVAL SO
CIALIST — LECȚIE ÎN INFINIT
— LIOZBARK WARMINSKI :
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare. PRELUDIO 11 — cinema
scop : înfrățirea între popoare 
(completare Casa cetate) — 15;
17,30; 20, Miorița (completare La
minorul de țevi) — 9,45; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45. ÎNTÎLNIRE LA 
ISCHIA — cinemascop : Dacia 
(completare Sport nr. 3/1965 —
9,30; 14; 16,15; 18,45; 21, Volga
(completare Spre cer — cinema
scop) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21. AMERICA, AMERICA (am
bele serii) : Buzești — 15,30; 18; la 
grădină — orele 20,15, Crîngași — 
16; 19,30, Cotroceni — 14: 17,15;
20,30. UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP: Victoria (completare La 
cel mai înalt nivel) — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Bucegi (com
pletare La cel mai înalt nivel) — 
10; 12,15; 16; 18,30; 21; la grădină
— orele 20,30. DECORAȚII PEN
TRU „COPIII MINUNE": Flacăra 
(completare Muzeul Cornel Mei 
drea) — 16; 18,15; 20,30, Flamura 
(completare Saveri Duneco^ki)
— 10; 12; 16; 18; 20 ZIDUL ÎN;Vf: 
Vitan (completare Trei gră. dni)
— 16; 18, Progresul (completare 
Caii arabi) — 15,30; 18; 20,15. CÎN- 
TIND IN PLOAIE : Grădina „Vi
tan" — Calea Dudești — orele 
20,30. DE DOI BANI VIOLETE : 
Munca — 16; 18,15; 20,30, Viitorul
— 16; 18,15; 20,30. FEMEIA NECU
NOSCUTA : Arta — 11; 15; 13; 21; 
la grădină — orele 20,30. RABY 
MATYAS : Moșilor — 16; 18,15; la 
grădină rulează filmul UCIGAȘII 
DE FEMEI — orele 20,30. NUNTA, 
CU PERIPEȚII: Cosmos (comple
tare La hotarul a două lumi) — 
15,30; 17,45; 20,15. SĂRITURĂ ÎN 
ÎNTUNERIC : Colentina - 16;
18,15; 20,30; la grădină — orele 
20,15. PENSIUNEA BOULANKA : 
Floreasca — 10,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. BRAȚARA DE GRANATE
— cinemascop: Rahova (comple
tare Minunea de la Ghiza) — 
15,30; 17,45; 20; la grădină rulează 
filmul Legea și forța — orele 
20,30. NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii) : 
Lira (completare Șopîrl ) — 15,30; 
19; la grădină rulează filmul 
ZBORUL ÎNTRERUPT — orele 
20,15. CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
DRAGOSTE . Drumul Sării (com
pletare Construim) — 15,30; 17.45; 
20, Pacea (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 16; 18,15; 
20,30. WINNET3U — cinemascop : 
Ferentari — 10.30; 16; 18,15: 20,30. 
REBELUL MAGNIFIC: Grădina 
,,Progresul-Parc" (completare Ma
rile emoții mici) — Piața Liber
tății — orele 20.30.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost 

frumoasă, totuși răcoroasă, cu 
cer variabil. Vintul a suflat po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 1? grade la 
Intorsura Buzăului șl f 'a Șuga- 
tag și 26 de grade lă Băilești. 
In București : Vremea s-a ame
liorat, devenind în general fru
moasă, cu cer temporar noros. 
Vintul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura maximă a atins 
26 de grade, iar la soare, pe sol, 
50 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 șl 7 august. In țară : Vre
mea se încălzește, dar rămîne 
ușor instabilă, mai ales în jumă
tatea de nord-vest a țării. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse 
locale, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul vestic. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 gra
de, iar maximele între 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate. In 
București șl pe litoral : Vreme în 
încălzire, cu cer variabil. Tendin
țe de ploaie în cursul după-amie- 
zelor. Vînt slab, pînă la potrivit 
din vest. Temperatura în creștere.
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Plecarea delegației Partidului Comunist 
din S.U.A. care a participat la Congresul

al IX-lea
Delegația Partidului Comunist 

din S.U.A., condusă de Carl Win
ter, purtător de cuvînt al partidu
lui, a părăsit marți la amiază Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Bă-

Croni
oZ I

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

ÎN R. P. CHINEZĂ

O delegație guvernamentală a 
R. P. Române, condusă de Bujor 
Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, a plecat marți 
la amiază spre Pekin, pentru a lua 
parte la inaugurarea expoziției 
economice române ce se va des
chide la 5 august în capitala R.P. 
Chineze.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Dumitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Victor Io- 
nescu președintele Camerei de Co
merț a R. P. Române, de reprezen
tanți ai conducerii unor ministere 
economice.

Erau prezenți Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

VIZITA DELEGAȚIEI 
P. S. ITALIAN

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Partidului Socia-

încheierea lucrărilor Colocviului 
internațional „România turistică"

Marți au luat sfîrșit la Poiana 
Brașov lucrările Colocviului inter
național „România turistică", or
ganizat de Uniunea Ziariștilor din 
R. P. Română și Oficiul național 
de turism „Carpați" sub egida Fe
derației internaționale a scriitori
lor și ziariștilor de turism '— 
F.I.J.E.T. Colocviul a întrunit 53 
de scriitori și ziariști de turism 
din 16 țări, membre ale F.I.J.E.T.

La închidere a fost organizată o 
gală de filme turistice urmată de 
un dejun oferit de Direcția Trus
tului regional O.N.T. „Carpați"- 
Brașov.

Cu începere de la 4 august, par- 
ticipanții la colocviu vor între
prinde excursii de documentare în 
țară.

în Edifura Politică 
a apărut: 

K. MARX - F. ENGELS
Opere, voi. 22

Volumul cuprinde lucrările 
scrise de F. Engels în ultimii 
ani ai vieții lui, în perioada 
1890—1895.

Campionatul mondial universitar de șah
leii, în prima grupă a întreceri

lor finale de șah de la Sinaia s-au 
desfășurat partidele rundei a 4-a. 
Echipa R. P. Române a întîlnit pu
ternica formație a U.R.S.S. și scorul 
este egal (1—1), două partide fiind 
întrerupte în poziții complicate. 
Florin Gheorghiu a obținut o re
marcabilă victorie în partida cu 
Savon, aducîndu-i acestuia prima 
înfrîngere din turneu, iar Nacu a 
pierdut la Anoșin. In celelalte în- 
tllniri ale rundei a 4-a s-au înre
gistrat rezultatele : Izrael — Unga
ria 1—0 (3) ; Anglia — Olanda 1,5 
— 1,5 (1) ; Danemarca — R. D. Ger
mană 3—0 (1).

In meciurile întrerupte din cadrul 
rundei a 3-a rezultatele finale sînt 
următoarele : România — Danemar
ca 2—2 ; U.R.S.S. — Anglia 2,5—1,5 ; 
Olanda — Ungaria 2—2. Echipele 
din grupa B (pentru locurile 10—17) 
au avut zi liberă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NATAȚIE. — Cu prilejul concursu- 

I lui international de la Londra, echipa 
de ștafetă a R. F. Germane a stabilit 
un nou record mondial in proba de 
4x220 yarzi cu timpul de 8’08”3/10. 
Vechiul record era de 8T1”2/1O și a- 
parținea aceleiași echipe. In primul 
schimb, Joachim Klein a înotat 220 
yarzi în l’59”7/10 (performanță superi
oară cu -2/10” actualului record al lu- 

' mii).

CICLISM. — A luat sfîrșit Turul in
ternational al Iugoslaviei. Victoria a 
revenit iugoslavului Bilici care în cla
samentul final a terminat cu un avans 
de 3 secunde față de coechipierul său 
Boltezar și de italianul Bolasina. Pe 
echipe a cîștigat U.R.S.S. Ultima eta
pă : Kumanova-Skoplje (50 km contra- 
cronometrului) a revenit olandezului 
Koremans în 48'03”.

HANDBAL. — In orașul Trondheim 
s-a disputat meciul retur dintre echi
pele feminine ale Norvegiei și R. P. 
Polone contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial. Echipa norve
giană a învins cu 7—4. învingătoare 

al P.C.R.
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Vasile Patilineț, Augustin 
Alexa, Eugen Alexe, Ghizela Vass, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

list Italian, condusă de Giaccomo 
Brodolini, secretar național adjunct 
al partidului, împreună cu tovară
șul Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a sosit marți în regiunea 
Dobrogea. Pe aeroportul „Mihail 
Kogălniceanu" oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Vasile Vîlcu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.C.R., și Petre Ionescu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Sfa
tului popular al regiunii Dobrogea. 
Membrii delegației au vizitat apoi 
stațiuni de pe litoral.

★
Marți la amiază, noul ambasa

dor al Japoniei la București, Akira 
Shigemitsu, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Pa
triei.

Au fost de față funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai Ministe
rului Forțelor Armate și ai Sfatu
lui popular al Capitalei.

(Agerpres)

La Poiana Brașov a avut loc, de 
asemenea, ședința Comitetului di
rector al F.I.J.E.T., care a dezbătut 
probleme legate de organizarea 
celui de-al X-lea Congres al Fe
derației, ce se va desfășura în sep
tembrie la Zagreb.

★
Exprimîndu-și opinia asupra re

zultatelor și eficienței lucrărilor 
colocviului, Jacques Billiet, secre
tar general al F.I.J.E.T., într-o 
convorbire cu reprezentanți ai A- 
gerpres și Radiodifuziunii, a decla
rat printre altele : „Inițiativa de a 
se organiza această întîlnire este 
valoroasă, întrucît ea a permis re
prezentanților a numeroase aso
ciații și publicații de turism să vi
ziteze România și să cunoască 
realitățile ei actuale. România se 
poate mîndri cu diversitatea și pi
torescul peisajului ei. Un prim re
zultat al colocviului de la Poiana 
Brașov îl constituie contactele 
fructuoase stabilite între scriitorii 
și ziariștii de turism, colaborarea 
aceasta fiind tocmai una dintre 
premisele pentru care a fost fon
dată federația noastră.

Personal, pot să declar că vizita 
în România este una dintre cele 
mai frumoase călătorii pe care 
le-am întreprins în străinătate".

(Urmare din pag. I-a)

In clasamentul grupei A conduce 
U.R.S.S. cu 9,5 puncte și două parti
de întrerupte, urmată de Danemar
ca cu 9 puncte și o partidă în
treruptă, Cehoslovacia cu 8 puncte 
și un meci mai puțin jucat.

FOTBAL: Dinamo BucureștiJ

învingătoare in R. F. G.
Echipa de fotbal Dinamo Bucu

rești și-a început turneul în R. F. 
Germană întîlnind aseară In noc
turnă, la Munchen, formația Miin- 
chen 1860. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (1—2) în favoarea 
fotbaliștilor dinamoviști.

în primul joc cu 10—5, echipa polone
ză s-a calificat pentru turul următor.

ȘAH. — A 7-a partidă a meciului 
Tal-Larsen pentru semifinalele campio
natului mondial a fost întreruptă. Sco
rul este egal 3—3.

BASCHET. — Reprezentativa S.U.A. 
care va participa la Universiada de la 
Budapesta a jucat la Helsinki cu echi
pa Finlandei. Baschetbaliștii americani 
au învins cu 98—45 (49—17).

TENIS DE CÎMP. — în finala „Cu
pei Galea", Cehoslovacia conduce cu 
2—1 în întîlnirea cu U.R.S.S. In proba 
de dublu perechea Kodes, Stoces a în
vins cu 6—2 ; 6—3 I 6—1 pe Ivanov și 
Korotkov.

FOTBAL. — Confederația braziliană 
de sport a acceptat invitația federa
ției engleze de fotbal ca echipa Bra
ziliei să susțină un meci amical la 26 
noiembrie la Londra în compania re
prezentativei engleze. S-a comunicat, 
de asemenea, că Ia 21 noiembrie, Bra
zilia va întîlni în meci revanșă echipa 
U.R.S.S., pe stadionul Maracana.

Puterea 
aparține poporului

(Urmare din pag. I-a)

Lărgirea continuă a democrației 
socialiste constituie — așa cum a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul de activitate al C.C. al 
P.C.R. la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
— „o caracteristică fundamentală a 
regimului nostru". Proiectul noii 
Constituții reflectă cu putere prin în
tregul său conținut democratismul o- 
rînduirii noastre. Dacă ne-am referi 
numai la prevederile privind modul 
de organizare și funcționare a or
ganelor statului, apare limpede faptul 
că acestea sînt nu numai exponenții 
maselor largi, dar își duc întreaga acti
vitate în legătură nemijlocită cu ma
sele.

Toate organele statului sînt consti
tuite înfr-un sistem armonios, la baza 
căruia se află Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare, alese prin 
vot universal, egal, direct și secret. 
Caracterul real reprezentativ al orga
nelor puterii de stat rezultă atît din 
marea participare a cetățenilor la a- 
legeri, cîf și din componența acesfor 
organe. Astfel, se știe că la ulti
mele alegeri care s-au ținut în mar
tie pentru Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare, au participat la 
vot 99,96 la sută din cetățenii înscriși 
în listele electorale. Votul aproape 
unanim dat candidaților Frontului De
mocrației Populare a constituit o pu
ternică mărturie a încrederii nemăr
ginite a poporului în puterea popu
lară, propria sa putere.

Cît despre componența organelor 
puterii de stat, amintim că Marea A- 
dunare Națională, aleasă în martie 
1965, este formală din 218 deputați 
muncitori, 54 țărani, 193 intelec
tuali. Componența Marii Adunări 
Naționale reflectă puternic faptul că 
în cel mai înalt organ al, puterii de 
sfat au fost aleși oameni din po
por, care cunosc îndeaproape viața 
maselor, slujesc cu credință interesele 
poporului și ale patriei.

Principiul eligibilității organelor 
sfatului se completează, în mod ne
cesar, cu cel al responsabilității șl 
revocabilifății deputaților, proiectul

— Șl eu «cest deznodămînf consti
tuțional ia sfîrșit drama Irlandei?

— Da și nu. îndelungata domina
ție străină nu a fost singura neferi
cire cunoscută de poporul irlandez. 
El I s-a alăturat foametea de la mij
locul secolului trecut și fluxul conti
nuu, masiv, de emigrați. Numărul ir
landezilor și al celor de origine irlan
deză răspîndifi în lume — mai ales 
în America — depășește astăzi 20 
de milioane. în țară, însă, populația,
8.2 milioane în 1841, a scăzut — fe
nomen unic în Europa — la jumătate,
4.2 milioane în 1963.

în ciuda etimologiei sale, trecutul 
nu trece de tot: el se prelungește în 
dificultățile prezentului.

Limpezimi 
mediteraneene 
într-un oraș al Nordului

O inimă caldă, care — îți dai re
pede seama — bate vioi, generos, 
înfr-un oraș cu voioșii și limpezimi 
mediteraneene. Chiar de la aeropor
tul mare, modern, luminos, te întîm- 
pină încrederea și prietenia. Ca o a- 
fenție pentru membrii delegației par
lamentare române, venifi să participe 
la sesiunea de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare, am fost cu fotul 
absolviți de formalitățile inerente 
frontierelor.

O cursă pe stînga șoselei, cu 80 
de mile pe oră — nu uitați că mila 
engleză are 1,6 kilometri — și iată-ne 
parcurgînd, după un sfert de oră, în- 
iîi centura periferică a Dublinului — 
blocuri de cărămidă roșie, egale, mo
notone, în felul englezesc — și apoi 
zona hentrală, de frumoase clădiri 
albe, a orașului. Străzi largi și drepte, 
străbătute de briza mării, se rînduiesc 
paralel sau radiar în jurul unui sis
tem de coordonate format din flu
viul Liffey — axa vest-est — și din 
artera principală a capitalei, O'Con
nell Street, orientată în direcția nord- 
sud. Geometrie care nu împiedică 
mișcarea, pitorescul. Dimpotrivă. O 
exuberanță asemănătoare celei latine, 
făcută din fețe surîzătoare, frînturi de 
cîntece și îmbrățișări pe stradă, dă 
viată și farmec capitalei irlandeze. Cu 
toată înfățișarea modernă pe care p

Aeroportul „Băneasa" — In așteptarea cursei Foto : R. Costln

de Constituție prevăzînd că aceștia 
sînt obligați să prezinte periodic a- 
legătorilor dări de seamă atît asupra 
activității lor cîf și asupra activității 
organului în care au fost aleși, că a- 
legăforii au dreptul de a revoca ori- 
cînd pe deputatul care nu răspunde 
încrederii ce i-a fost acordată, lată 
cum principalele organe ale puterii 
de sfat — de la cel suprem pînă la 
cele locale — sînt emanația poporu
lui, se găsesc în permanență sub con
trolul acestuia.

Fiind aleasă de toți cetățenii cu 
drept de vot, Marea Adunare Națio
nală este expresia suveranității de
pline a poporului. In opoziție cu si
tuația din statele capitaliste, unde se 
manifestă tendințe de diminuare a 
rolului parlamentului în favoarea or
ganului executiv, prevederile proiec
tului de Constituție se înscriu pe li
nia creșterii rolului Marii Adunări 
Naționale, al organelor reprezenta
tive. Aceasta se reflectă în atribuțiile 
deosebit de importante stabilite în 
competența ei. Marea Adunare 
Națională este unicul organ le
giuitor, ea adoptă și modifică 
Constituția, aprobă planul de stat al 
economiei naționale și bugetul de sfat 
și stabilește linia generală a politicii 
externe. Consiliul de Sfat, precum și 
toate celelalte organe centrale de 
stat — Consiliul de Miniștri, Tribuna
lul Suprem și Procurorul General — 
se aleg și se revocă de către Marea 
Adunare Națională, desfășurîndu-și 
activitatea sub controlul ei.

Democratismul orînduirii noastre de 
stat își găsește o vie întruchipare și 
în prevederile proiectului de Consti
tuție privind sfaturile populare. Ast
fel, sînt consemnate largile lor atri
buții, ca organe care conduc activi
tatea locală de dezvoltare economi
că, social-culturală și gospodărească 
a regiunilor, raioanelor, orașelor și 
comunelor. Totodată este explicit ex
primată legătura strînsă cu masele, a- 
rătîndu-se că „sfaturile populare or
ganizează participarea cetățenilor la 
rezolvarea pe plan local a treburilor 
de sfat și obștești". în felul acesta, 
multiplele forme prin care sfaturile 
populare atrag milioane de cetățeni 
de pe întreg cuprinsul țării la activi
tatea obștească de bună gospodărire 
a orașelor și comunelor, de dezvol
tare a tuturor raioanelor și regiuni
lor, își găsesc consacrarea în însăși 
legea fundamentală a sfatului.

De o deosebită însemnătate în a- 
sigurarea democratismului consecvent 
sînt prevederile referitoare la prin
cipiul conducerii colective, ca un 
principiu călăuzitor în activitatea de 
stat. Elaborarea actelor de sfat în 

INIMA IRLANDEI
oferă șuvoaiele de automobile, vitri
nele luminate cu neon, rochiile 
scurte și plefoșil beatles, arhitectural 
orașul aparține secolului al XVIII-lea. 
Marmura palatelor și edificiilor pu
blice, coloanele și frontoanele gre
cești, amestecul de grație și simpli
tate specific stilului neoclasic evocă 
perioada trecătoare de autonomie 
parlamentară a Irlandei și totodată 
iradiafia iluminismului. Era vremea 
perucilor albe și a scrierilor umani- 
îare, vremea cînd, datorită lui Jo
nathan Swiff — dublinez prin naștere, 
viață și pasiune — spiritul irlandez 
se afirma pentru prima oară în forme 
de valabilitate universală, exemplare 
și transmisibile. Rîsul amar, fantezia 
comică dezlănțuită, inconformismul și 
indignarea morală, toate trăsăturile 
care au făcut celebritatea autorului 
Călătoriilor Iul Gulliver aveau rădă
cini adînci în împrejurările insulei șl 
tocmai de aceea au devenit apoi a- 
devărate constante ale mentalității 
irlandeze. Sub o formă sau alta, ca 
vehemență pamfletară sau ca absurd 
jovial, moștenirea lui Swiff poate fi 
urmărită pînă la autori din zilele 
noastre ca Shaw, Joyce sau Beckett, 
în căutarea deci a acestui clasic atît 
de contemporan, m-am îndreptat spre 
locul unde Swift și-a petrecut ultimii 
32 de ani ai vieții și unde se află 
mormîntul său, spre catedrala St. Pa
trick. Clădire gotică, preocupată de 
înalt, ogive, penumbră, lespezi reci 
și sonore. înconjurată însă de o gră
diniță unde se joacă, pe sub arbori, 
copii cu ochii verzi ca în legendele 
gaelice. Aici a plăsmuit Swift ținuturile 
nemaivăzute : Lillipuf și Brobdingnag, 
insula zburătoare, țara cailor înțelepți 
și fot aici, părăsind fabulația pentru 
realitate, a veștejit împilarea poporu
lui irlandez, a biciuit moravuri co
rupte și a smuls măști, ca acelea ale 
concesionarului Wood și complicei 
sale, favorita regelui. Despre acest 
nobil zbucium justițiar ne vorbește 
emoționant inscripția funerară com
pusă de el însuși și săpată în pia
tră, deasupra mormîntului : „Jonathan 
Swiff, timp de 30 de ani decanul a- 

toate domeniile construcției socialiste 
trebuie să fie rodul gîndirii și mpn- 
cii colective a cadrelor de condu
cere, a celor mai buni activiști și spe
cialiști din domeniul respectiv de ac
tivitate, aceasta fiind o chezășie a a- 
doptării celor mai juste soluții, a re
zolvării problemelor corespunzător 
intereselor poporului.

Pe linia adîncirii democratismului 
socialist se înscriu și prevederile re
feritoare la organele judecătorești și 
cele ale procuraturii. Competența or
ganelor judecătorești privind apăra
rea drepturilor cetățenilor se extin
de, prin dreptul tribunalelor de 
a judeca cererile celor vătămați în 
drepturile lor prin acte administrative. 
Sînt menținute principiile democra
tice ale participării asesorilor popu
lari în judecarea proceselor în primă 
instanță la tribunalele populare, re
gionale și militare, ca și alegerii ju
decătorilor și asesorilor populari.

Grija pentru asigurarea legalității 
socialiste — trăsătură inseparabilă a 
democratismului socialist — se de
gajă cu o deosebită forță din întreg 
proiectul de Constituție.

Reglementarea modului de organi
zare a puterii de stat în proiectul de 
Constituție a României socialiste do
vedește că aparatul nostru de stat 
este pus în slujba poporului, de la 
care își soarbe forța. Democrația so
cialistă nu reprezintă o entitate sta
tică, un scop în sine, ci un proces 
în dezvoltare pus în slujba noii orîn- 
duiri, a asigurării libertății și demni
tății omului.

Ciment „made 
in Tîrgu-Jiu“

(Urmare din pag. I-a)

Spre deosebire de sistemul u- 
med, la noi se folosește pentru pri
ma oară în țară un sistem mult mai 
economic — cel uscat. Fără a ne 
cufunda în defalii de specialitate : e 
vorba de mult mai puțină apă în a- 
mesfec, pentru a cărei „scoatere" e 
nevoie de mai puțină energie calo
rică și, implicit, de mai puțin com
bustibil. Consumul de gaz metan e 
mai scăzut cu circa 40 la sufă, iar 
calitatea clincherului mai bună. în a- 
cesfe condiții și dimensiunile cupto

cesfei catedrale, zace aici unde clo- 
cotifoarea indignare nu-i mai poate 
chinui inima. Urmează-ți drumul, că
lătorule, și înfrece-l, dacă îți este cu 
putință, pe cel care și-a dat partea 
Iui de omenească strădanie ca nea
bătut susținător al libertății*.

Ce tulbură „stilul potolit** 
al politicii irlandeze

Problema fundamentală a tre
cutului — eliberarea națională — 
fiind rezolvată, ar putea frece în căr
țile de istorie dacă nu ar fi amintită 
mereu de chestiunea relațiilor cu Ir
landa de nord. Ea nu este abordată 
însă pasional și eroic, ca în trecut, ci 
practic, pacific, prin metoda actuală a 
apropierii graduale și colaborării mul
tilaterale. In centrul disputelor poli

In centrul orașului Dublin

Răsfoind presa străină
Politica franceză a Franței

Revista vest-germană „DER 
STERN" publică un articol al cunos
cutului comentator Sebastian Hail- 
ner, consacrat politicii iranceze 
țață de Europa:

încă acum un an, aripa de dreap
ta a U.C.D. (Uniunea creștin-demo- 
crată — partidul de guvernămînt 
din R. F. Germană) și presa con
cernului Springer voiau să conto
pească Republica Federală șl Fran
ța într-un singur stat. Astăzi ei tună 
împotriva lui de Gaulle, II acuză 
de încălcarea unor tratate, citează 
In «cest scop paragrafe, fac soco

rului sînt sensibil reduse. Ceea ce, 
evident, reprezintă un alt avantaj.

— Ce s-a făcut cu primele tone 
de ciment produse ? Ce destinație au 
căpătat ?

întrebările, sugerate de prețiosul 
praf cenușiu pe care l-am văzut la 
finele procesului de fabricație, obțin 
un răspuns emoționant. Din primele 
tone de ciment s-au turnat chiar aici 
fundațiile unor obiective de viitor, 
făcînd parte din etapa a doua de 
dezvoltare. Așadar, în continuare, 
fabrica a început să se... auto-con- 
struiască.

Cu aceasta ajungem la construc
tori și montori, figuri încă centrale, 
care adaugă noi temelii și cote zi
lei de mîine. Proaspete, rezultatele 
întrecerii pe luna iulie arată înde
plinirea tuturor angajamentelor, pre
cum și depășiri de plan. în timp ce 
constructorii scurtează termenul de 
execuție pe șantierul fabricii de var 
și pe cel al grupului școlar profesio
nal, monforii (prin mîinile cărora au 
trecut pînă azi 10 000 de tone de u- 
filaje și 50 de km de cablu electric 
intrat în anatomia fabricii) se grăbesc 
pentru a da în rodaj, în luna au
gust, a treia linie de fabricație.

Atrage îndeosebi atenția unul din 
punctele-cheie ale întrecerii socialiste 
de pe șantier : montarea electrofil- 
trului III. Comprimînd timpul, înghi- 
țindu-l parcă, oamenii din brigăzile 
conduse de llie Niculescu și Nicolae 
Vergu se depășesc pe ei înșiși. In
teresantă e evoluția acesfor lucrări 
desfășurate sub îndrumarea pricepu
tului maistru Alexandru Constantin, 
care a conceput ingenioase dispozi
tive de montaj. în loc de 120 de 
zile, cîte au fost prevăzute, primul 
electrofiltru a fost gafa în 60 de zile, 
al doilea î,n 45, iar cel la care se lu
crează acum va fi predat — după 
busola graficului — într-un și mai 
scurt termen.

Aici, ca și pretutindeni, cheia suc
ceselor, explicația ritmului susținut de 
execuție se află înfr-o importantă mă
sură inițiată și sprijinită de comu
niști la fiecare loc de muncă : coor
donarea eforturilor depuse de con
structori, instalatori, montori și de cei 
de la automatizări. Nu se așteaptă 
unii pe alții, lucrările se execută în 
paralel, suprapus, frontul de lucru e 
minuțios împărțit și folosit în comun, 
eliminîndu-se risipa de timp. Simți 
aici, pe șantier, nu activitatea unor 
echipe și brigăzi izolate pe felia lor, 
ci prezența unui colectiv unit, răs
punzător de marele obiectiv care îi 
stă în față : țării — mai mult ci
ment I

Așa cum sună angajamentul din 
telegramă...

tice stau acum problemele econo
mice. Toți candidați! vorbesc, cît mai 
tehnic posibil, despre modernizarea 
agriculturii, dezvoltarea industriei, a- 
sigurarea debușeelor străine. Dueluri 
de cifre, argumente pe bază de pro
cente, efecte prin tablouri compara
tive. Lupta politică se duce acum de 
pe baricadele graficelor. în aceste 
condiții, deosebirile dintre partidele 
politice sînt mai mult de grad decît 
de natură. Partidul guvernamental, 
Fianna Fail, căruia îi aparține pre
ședintele republicii, Eamont de Va
lera, a prezentat electorilor două 
programe de dezvoltare agrară și in
dustrială. Fine Gael susține o extin
dere a lor spre sectoarele micilor 
producători, iar laburiștii cer, în plus, 
o mai mare amploare a serviciilor so
ciale. Lipsa deosebirilor sensibile din 
acest tablou explică de ce alegătorii 

teli cum ar putea să-l izoleze, și.-l 
tratează de parcă ar fi cel mai în
verșunat inamic.

De Gaulle n-a făcut niciodată un 
secret din faptul că nu este In fa
voarea contopirii unor state și nici 
a unor suprastate, că nu este pentru 
integrare și instituții supranațio- 
nale, nici lntr-un cadru european 
sau vest-european, nici în cel atlan
tic, sau vreun alt cadru. El a spus 
tuturor celor care voiau să-l audă — 
și mai ales tuturor celor care nu 
voiau să-l audă — cu o claritate 
latină, că are numai o patrie, care 
se numește Franța. Cei care și-au 
imagirfht altceva sînt singuri vino
vat!; ei, pur și simplu, n-au înțeles 
nimic.

Politica europeană a lui de 
Gaulle a fost întotdeauna o politică 
franceză față de Europa. încă cu 
mult timp în urmă, el a declarat că 
consideră Europa*) drept o «Europă 
a patriilor» și nu un suprastat. Mai 
tîrziu, el a adus încă o precizare: 
«o Europă a statelor». El a acceptat 
C.E.E. sub forma care rezultă din 
textul acordurilor de la Roma: o 
«piață comună», o uniune vamală 
nimic mai puțin, nimic mai mult. El 
s-a opus întotdeauna în mod deschis 
încercărilor de a o transforma într-o 
comunitate politică; și întotdeauna 
a fost clar că stă în puterea sa de a 
împiedica aceasta. De altfel, el a fo
losit întotdeauna C.E.E., lucru pe 
care l-a făcut pe bună dreptate — 
s-ar spune chiar îndeplinindu-șl o 
datorie — pentru a trage cît mai 
multe foloase pentru Franța.

Politica sa față de Germania a 
fost, de asemenea, întotdeauna, clară 
și fără ipocrizii, determinată de 
interesele Franței. Cu un prilej anu
mit el i-a denumit o dată, pe ger
mani o națiune mare și, din amabi
litate, a spus aceasta, chiar în lim
ba germană. Dar aceasta nu înseam
nă că și-a însușit, fără discernămînt, 
toate interesele germane, sau chiar 
toate doleanțele germane. în politica 
sa față de Germania, el n-a făcut 
nimic altceva decît ar fi făcut orice 
alt om politic rațional în relațiile 
cu orice vecin important: a evita, 
pe cit posibil, fricțiuni șl neînțele
geri, a scoate la iveală și a deter
mina, pe cît posibil, elementele co
mune astfel ca, prin această îm
binare temporară a intereselor, să 
întărească propria sa politică.

Germanii ar putea învăța ceva 
de la el. Aceasta nu înseamnă să 
copieze, pur și simplu, politica lui: 
Germania nu este Franța, ea are o 
altă poziție geografică, alte necesi
tăți și alte griji. Cu atît mai puțin 
aceasta înseamnă ca Republica Fe
derală, așa după cum au dorit-o un 
timp Adenauer și Strauss, să se con
topească cu Franța. Aceasta ar fi 
tocmai contrariul a ceea ce s-ar 
putea învăța de la de Gaulle.

Nu, principala Învățătură care 
poate fi trasă de aici este că adevă- 
rații purtători ai politicii internațio
nale sînt statele și guvernele, și că 
organizațiile internaționale, alianțe
le și uniunile statale — indiferent 
dacă se numesc O.N.U. sau N.A.T.O., 
O.E.C.D. sau C.E.E., A.E.L.S. sau 
Commonwealth, sînt formațiuni 
trecătoare în comparație cu realita
tea, care durează mult timp. O altă 
învățătură este că interesele națio
nale sînt slujite în modul cel mai 
bun dacă se caută pacea și nu răz
boiul, dacă se cîștigă prieteni și nu 
dușmani.

*) este vorba de „Europa celor 6"

nu au exprimat preferințe deosebite 
înfr-un fel sau altul : au votat jumă
tate cu guvernul și jumătate cu opo
ziția. Consecința acestei „seninătăți" a 
corpului electoral a fost că guvernul 
dispune numai de 72 de mandate din 
144, adică exact 50 la sută, și că tre
buie să acorde o grijă excepțională... 
sănătății singurului deputat indepen
dent care, hotărîndu-se să voteze 
alături de el, îi asigură majoritatea I 

în domeniul politicii externe, gu
vernul nu va cunoaște, probabil, difi
cultăți parlamentare : datorită situației 
sale din trecut și a nevoilor econo
mice actuale, Irlanda este, în unani
mitate, sensibilă la ideea de justiție 
economică internațională și doritoare 
de a lărgi schimburile sale comercia
le. Citez doar două fapte semnifica
tive. într-un discurs rostit în istoricul 
palat al parlamentului, Leinster Hou
se, la deschiderea sesiunii Consiliului 
Uniunii Interparlamentare, d-l Lemass 
a declarat, primind aplauze unanime, 
că inegalitățile economice dintre ță
rile industriale și cele în curs de dez
voltare „sînt o jignire adusă umani
tății". în aceeași zi, cu puțin mai 
înainte, deschizînd Anuarul irlandez, 
citisem date despre comerțul crescînd 
cu țările socialiste și vestea primirii 
unor misiuni comerciale din cîteva 
țări socialiste.

Nu același consens va întruni gu
vernul pe plan intern, mai ales în 
domeniul economic. Pe lingă deza
vantaje explicabile prin cauze natu
rale — lipsa bogățiilor minerale — 
și împrejurări istorice — slaba dez
voltare a industriei — există alte ne
ajunsuri, și deci nemulțumiri, referi
toare la nivelul de viață scăzut și la 
repartizarea injustă a venitului na
țional. Este cel puțin constatarea șe
fului partidului Fine Gael, d-l Liam 
Cosgrave : „pensionarii și lucrătorii 
prost plătiți înfîmpină greutăți pe zi 
ce frece mai mari pentru a face față 
prețurilor și costului vieții tot mai ri
dicate”. O dovadă că nu a exagerat 
o constituie recenta grevă a transpor
turilor din Dublin. S-ar fi putut adău
ga problema construirii de locuințe 
și a creării de locuri de muncă pen
tru combaterea emigrării, care tulbură 
considerabil stilul potolit al politicii 
irlandeze de azi.

înfr-un număr viilor al ziarului ne 
vom opri asupra unor probleme so- 
cial-economice actuale ale Irlandei.



EE PESTE HOTARE

ATENA

Criza politică și miza ei
Criza politică din Grecia conti

nuă. Inițiată la 15 iulie prin demi
terea guvernului Papandreu și în
locuirea lui cu guvernul condus 
de Athanasiadis-Novas, criza pare 
a se îndrepta acum spre ceea 
ce este considerat aici un prim 
eșec al acestei operații: respin
gerea votului de încredere cerut 
de Novas în parlament. După mai 
multe amînări, votarea va avea 
loc probabil în cursul nopții de 
marți sau miercuri dimineața.

Luni seara. Novas a dat citire 
declarației program a guvernului 
său. Spre deosebire de sîmbătă, 
cînd deputății Uniunii de centru 
și ai partidului E.D.A. refuzaseră 
să ia parte la dezbateri, sala par
lamentului era acum plină. Un sin
gur absent: fostul premier Papan
dreu, care urmărea dezbaterile 
dintr-o încăpere alăturată urmind 
să se prezinte în sala parlamen
tului numai în momentul votului, 
împotriva lui Papandreu și-au în
dreptat atacurile lor toți membrii 
guvernului care au luat cuvîntul, 
ca și liderul E.R.E., Canelopoulos. 
Teza lor a fost aceeași: Papandreu 
poartă vina pentru izbucnirea 
crizei.

Dar marea majoritate a deputa- 
tilor Uniunii de centru nu au fost 
de această părere. Ei au primit 
atacurile împotriva lui Papandreu 
cu strigăte ostile. Un mare va
carm a izbucnit în momentul în 
care ministrul de interne Tumbas 
s-a referit la măsurile luate împo
triva manifestanților. Deputatul M. 
Teodorakis, cunoscut compozitor 
l-a întrerupt strigîndu-i: „L-ai ucis 
pe studentul Petroulas I Ești un 
asasin I".

Intre timp, în afara clădirii par
lamentului, înconjurată de cordoa
ne de sîrmă și unități ale poliției 
și jandarmeriei, se desfășura, după 
cum scrie azi „To Vima", cel mai 
mare miting din ultimii ani orga
nizat în acest loc sub lozincile: 
„Democrație", „Normalitate consti
tuțională".

După păreri care se exprimă în 
presă masele nu cred în versiunea 
după care echipa lui Novas ar fi 
numai „un alt guvern de centru", 
cum a fost prezentată. Acest gu
vern, numit în mod curent „guvern 
al palatului", este considerat un 
prim pas către răsturnarea meto
delor constituționale de guverna
re în vederea înlocuirii pe etape 
a guvernului de centru cu un gu
vern de dreapta. Miza acestei

Dezbaterea a dezvăluit
lacunele ambilor protagoniști

Tnfruntînd ploaia, numeroși londonezi ar dori sâ asiste Ia furtunoasele 
dezbateri parlamentare...

Mult așteptata întîlnire dintre noul 
lider conservator Edward Heath și 
premierul Harold Wilson a oferit luni 
seara în Camera Comunelor scene 
de un vacarm asurzitor. Moțiunea 
de neîncredere în guvern, prezen
tată de Heath, era destinată să cre
eze doar prilejul pentru acesta de 
a-și afirma calităfile de nou lider al 
partidului și de a da totodată sem
nalul unei ofensive dure împotriva 
politicii laburiste. Noul șef conser
vator a criticat de la început pînă 
la sfîrșit, insistînd mai ales asupra 
detaliilor statistice și citind din cu- 
vîntările primului ministru, fără însă 
a expune o concepție clară a parti
dului conservator pentru a opune 
laburiștilor o alternativă politică. 
„Daily Telegraph” a scris marți di
mineață despre „o amară și gene
rală dezamăgire înregistrată în rîn- 
durile deputaților conservatori”.

într-o atmosferă de tensiune și 
rumoare continuă, a contraatacat 
primul ministru Harold Wilson, 
după ce ministrul de finanțe 
Callaghan a dat liderului con
servator o primă replică bazată pe 
o argumentare faptică. Wilson a in
sistat îndeosebi asupra politicii de 
reglementare a prețurilor și salarii
lor, care constituie miezul măsurilor 
„de austeritate” luate recent de gu
vernul laburist. In această parte a 
cuvîntării sale Wilson a spus că, 
dacă nu se poate ajunge prin bună 
înțelegere la soluțiile preconizate — 
prin asta se are în vedere implicit 
rezistența unor sindicate la îngheța
rea salariilor, cît și urcarea prețu
rilor — atunci cazurile respective ar 
putea fi supuse unor măsuri coerci
tive. A fosf, evident, o parte ne
populară a cuvîntării sale.

Caracterul oarecum academic al 
expunerii primului ministru — care 

A

schimbări, după cum scriu ziarele 
locale, ar fi mare: o deplasare 
spre dreapta a întregii axe a poli
ticii interne și externe a Greciei, 
sprijin dat „soluției N.A.T.O." în 
problema Ciprului, acceptarea ce
rerii americane, prezentate de 
noul ambasador al S.U.A. la Ate
na, Talbot, cu privire la trimiterea 
unei unități grecești in Vietnam.

Revelațiile făcute în ultimele 
zile în presa ateniană cu privire 
la rolul serviciului secret ameri
can (C.I.A.) și al ambasadei S.U.A. 
în evenimentele politice din Gre
cia au întărit această interpretare. 
Diplomați americani ar fi avut le
gături directe cu organizatorii 
complotului anti-Papandreu.

în încercarea de a desprinde un 
număr mai mare de deputați ai 
Uniunii de centru și a.-i face să 
voteze pentru Novas, s-ar fi recurs 
la diferite metode de presiune, co
rupție și șantaj. „Prețul" oferit 
deputaților Uniunii de centru pen
tru un vot favorabil lui Novas ar 
fi ajuns la 3—5 milioane drahme. 
Faptul că cu toate acestea marea 
majoritate a deputaților de centru 
au rămas credincioși lui Papandreu 
este considerat aci ca simptoma
tic și reflectînd marea forță a pre
siunii de masă în sprijinul meto
delor democratice de guvernare.

în așteptarea rezultatelor oficia
le ale votării din parlament, în 
culisele politice se dă de pe acum 
bătălia pentru formarea unui alt 
guvern, care să succeadă imediat 
la putere echipei ministeriale a 
premierului Novas. în acest sens 
numeroși deputați ai centrului se 
pronunță pentru invitarea lide
rului partidului care deține cele 
mai multe locuri în parlament de 
către rege, deci a lui Papandreu, și 
însărcinarea sa cu mandatul for
mării guvernului. Se vorbește însă 
și despre posibilitatea formării 
unui guvern în frunte cu Stefa
nopoulos, fost vicepremier în gu
vernul Papandreu. Totodată se 
relevă posibilitatea formării unui 
„guvern de serviciu", care, în 
timp de 45 de zile, ar urma 
să pregătească noi alegeri. For
țele de dreapta scontează pe 
victoria acestei posibilități numai 
pentru că speră că în eventualita
tea unor alegeri Uniunea de centru 
s-ar dizolva prin reînființarea Par
tidului liberal, în frunte cu actua
lul ministru al apărării, Cos- 
topoulos.

C. ALEXANDROAIE

părea multora o „menajare" a nou
lui lider conservator — s-a schimbat 
subit în ultimele 10 minute, făcînd 
loc unui asalt direct împotriva fos
tului guvern conservator. Ultima sa 
lovitură bine țintită și calculată, a 
constituit-o afirmația că în toamna 
trecută, înainte de a pleca de la 
guvern, conservatorii pregăteau pro
iecte de introducere a unei supra
taxe la mărfurile de import, asemă
nătoare celei aplicate de laburiști. 
In felul acesta, primul ministru răs
turna baza întregii argumentări a 
conservatorilor, care afirmaseră că 
laburiștii ar fi dramatizat fără nici 
un temei deficitul comercial pre
luat de la ei.

Confruntarea, deosebit de impor
tantă, deoarece punea față în față 
pe șefii celor două tabere, a dat 
cîștiq de cauză laburiștilor. „Eduard 
Heath — scrie ziarul „Times" — a 
pierdut prin cnocaut... el mai are 
mult de învățat”. întregul duel par
lamentar de luni seara a fost apre
ciat ca fiind spectacolul de gală 
ale cărui repetiții au fosf destul de 
frecvente în ultimul timp. Această 
apreciere se bazează pe faptul că 
protagoniștii au redezgropat de 
fapt aceleași vechi probleme, adu- 
cîndu-și unul altuia aceleași vechi 
învinuiri. Cu acest prilej, moțiunea 
de neîncredere, respinsă cu o ma
joritate de 13 voturi, a dezvăluit la
cunele ambelor partide, desigur cu 
accente mult mai defavorabile pen
tru pozițiile' conservatorilor.

Final de sesiune spectaculos — 
joi parlamentul intră în vacanță — 
prevestind noi și înverșunate bătălii 
după reluarea lucrărilor, la începu
tul lunii noiembrie.

Liviu RODESCU

SITUAȚIA DIN CIPRU 
in discuția Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit în seara zilei de 3 august pen
tru a lua în dezbatere, la cererea 
Turciei și Ciprului, situația din 
Cipru. La ședință au fost invitați 
reprezentanții Turciei, Ciprului și 
Greciei.

în cererea adresată Consiliului 
de Securitate, Turcia afirmă că 
prin măsurile adoptate de guver
nul cipriot privind modificarea ac
tualei legi electorale în Cipru și 
prelungirea mandatului președin
telui Makarios și al Camerei Re
prezentanților s-a încălcat consti
tuția cipriotă elaborată prin acor
durile de la Londra și Ziirich. Pe 
de altă parte, în scrisoarea adre
sată Consiliului de Securitate de 
guvernul cipriot se protestează 
împotriva încercărilor de amestec 
străin în afacerile interne ale Ci
prului, concretizate în nota de 
protest a Turciei în legătură cu 
hotărîrile amintite mai sus.

în Comitetul celor 18
GENEVA 3. — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmite : 
în ședința de marți dimineață a 
Comitetului pentru dezarmare, șe
ful delegației sovietice, S. K. Ța- 
rapkin, a declarat că, în urma a- 
gresiunii din Vietnam — pe care a 
caracterizat-o ca pe un „război 
barbar" — ca și în urma interven
ției americane din Republica Do
minicană, situația internațională a 
devenit încordată. Este vorba de o 
violare flagrantă a dreptului in
ternațional și a Cartei Națiunilor 
Unite, a arătat delegatul sovietic, 
care a subliniat necesitatea înlătu
rării urgente a focarelor de neli
niște, a încetării agresiunii ameri
cane din Vietnam, a lichidării grab

Perspectivele relațiilor 
dintre cele două state germane
Declarațiile lui Walter Ulbricht

BERLIN 3 (Agerpres). — Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat — în cadrul unei convor
biri la postul de radioteleviziune 
Berlin, la care au participat și Al
bert Norden, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., Ger
hard Kegel, ambasador, și Gerhard 
Eisler, președintele Comitetului de 
radio și televiziune din R. D. Ger
mană — a făcut declarații în le
gătură cu perspectivele relațiilor 
dintre cele două state germane. 
W. Ulbricht a relevat că politica 
guvernului de la Bonn de a do- 
bîndi și dispune de arme atomice 
contravine intereselor poporului

CAMPANIE DE PRESĂ ÎMPOTRIVA 
TORTURĂRII DEȚINUȚILOR POLITICI

CAPETOWN 3 (A- 
gerpres). — Scanda
lul provocat de dez
văluirile privind tor
turile la care sînt su
puși deținuții politici 
în închisorile din 
R.S.A. ia o tot mai 
mare amploare. „Die 
Transvaaler", ziar gu
vernamental din Ca
petown, a cerut1 ca 
o comisie judicia
ră de anchetă să 
cerceteze deîndată si
tuația din închisorile 
sud-africane. „O ase

menea anchetă, afir
mă ziarul, este nece
sară din cauza reac
ției pe plan mondial 
stîrnită de aceste dez
văluiri".

în ultimele 4 săp- 
tămîni, Laurence Gan- 
dar, redactor șef al 
ziarului „Rand Daily 
Mail", a desfășurat o 
campanie de presă 
împotriva torturilor, 
brutalităților și lip
sei de igienă din în
chisori. Ca urmare a 
acestei campanii, re

TOKIO. La cel de-al 28-lea Con
gres al Consiliului general al sin
dicatelor din Japonia (Sohyo) a 
fost adoptat programul de acțiuni 
al acestei uniuni sindicale pe anii 
1965—1966. Printre principalele 
sarcini înscrise în programul de 
acțiuni se află lupta pentru înce
tarea agresiunii în Vietnam, îm
potriva tratatului japono-sud-co- 
reean, pentru îmbunătățirea si
tuației internaționale.

GENEVA. Peste 6 000 de țărani 
din cantonul elvețian Luzern au 
participat la Sempach la o de
monstrație cerînd îmbunătățirea 
situației lor materiale. Au luat 
parte și reprezentanți ai țăranilor 
din cantoanele Valais, Vaud, Zug. 
Demonstrația este considerată 
drept cea mai mare acțiune de a- 
cest gen a țăranilor din Elveția 
din ultimii ani.

NEW YORK. Luni s-a încheiat re
transmisia pe Pămint a celor 21 de 
imagini ale planetei Marte luate în 
prima parte a lunii trecute de nava 
cosmică „Mariner-4".

MOSCOVA. La 3 august, în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sat un nou satelit artificial al 
Pămîntului — „Cosmos 77". 
Pe bordul satelitului este in
stalată aparatură științifică 
în vederea continuării ex
plorării spațiului cosmic con
form programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 
1962.

Miting la Santo-Domingo în sprijinul 
guvernului constituționalist

nice a bazelor militare, inclusiv a 
celor din Taivan, ca și a retragerii 
trupelor străine de pe respectivele 
teritorii.

Delegatul sovietic a arătat că 
propunerile actuale ale puterilor 
occidentale sînt o reeditare a unor 
formule vechi care nu și-au dove
dit viabilitatea. EI a remarcat că 
atît cuvîntarea delegatului ameri
can, cît și mesajul premierului bri
tanic, Wilson, nu amintesc nimic 
despre dezarmarea generală și to
tală, sarcină primordială a Comite
tului celor 18.

Au mai rostit scurte intervenții 
delegații S.U.A. și Italiei.

Ședința viitoare va avea loc joi 
dimineață.

german și reunificării țării. El a 
arătat că „securitatea și dezarma
rea ar putea deveni prologul re
unificării țării, al restabilirii uni
tății Germaniei". Ar trebui să se 
înceapă, a declarat el, cu o renun
țare a ambelor state germane la 
arme atomice și la dreptul de a 
dispune sub orice formă de ele, 
și cu un tratat asupra încetării 
cursei înarmării. „Apoi, a spus el, 
ar putea urma un apel comun a- 
dresat celor patru puteri învingă
toare în cel de-al doilea război 
mondial, de a nu pune piedici în 
calea normalizării relațiilor între 
ambele state germane și a colabo
rării lor treptate, tot mai strînse".

dacția ziarului a fost 
pînă în prezent su
pusă de trei ori rai
durilor și percheziții
lor poliției, care căuta 
„documentele com
promițătoare".

La Capetown a stîr- 
nit o deosebită senza
ție faptul că „Die 
Transvaaler", care 
este și organ oficial 
al partidului național 
guvernamental, s-a a- 
lăturat acestei cam
panii.

BUDAPESTA. în comunicatul co
mun ungaro-guineez dat publici
tății la încheierea vizitei în Un
garia a președintelui Seku Ture, 
se arată că cele două părți con
damnă acțiunile agresive împo
triva R. D. Vietnam, precum și 
imixtiunea americană în treburile 
Vietnamului de sud, cer evacuarea 
tuturor trupelor străine din Viet
namul de sud și respectarea întoc
mai a acordurilor de la Geneva cu 
privire la Indochina. Părțile au su
bliniat rolul important al Organi
zației Unității Africane, în lupta 
popoarelor africane pentru elibe
rarea continentului, precum și ne
cesitatea ca componența organelor 
O.N.U. să reflecte realitățile din 
viața internațională ; să se resta
bilească drepturile R. P. Chineze 
la O.N.U. Părțile au hotărit să 
depună în continuare eforturi pen
tru dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor interstatale, de partid și a 
relațiilor între organizațiile de 
masă. Janos Kadar a acceptat invi
tația de a face o vizită în Guineea.

MOSCOVA. La 3 august, au so
sit la Moscova într-o vizită ofi
cială regele Afganistanului, Mo
hammed Zahir Khan, și regina 
Umaira. în aceeași zi, regele Af
ganistanului a făcut vizite lui A. 
Mikoian, președintele Prezidiului

„UN NOU PAS 
EXTREM DE PERICULOS"
Declarația guvernului R. D. Vietnam cu privire 
la trimiterea de către guvernul S.U.A. a noi trupe 

in Vietnamul de sud

HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații a trans
mis la 2 august „declarația 
guvernului Republicii Democra
te Vietnam cu privire la tri
miterea masivă de către gu
vernul Statelor Unite a noi trupe 
americane în Vietnamul de sud cu 
scopul unei intensificări accelerate 
a războiului de agresiune din Viet
nam". Referindu-se la noile acțiuni 
americane în Vietnam anunțate de 
președintele S.U.A., Johnson, la 28 
iulie 1965, declarația arată : „A-
ceasta constituie un nou pas ex
trem de periculos al imperialiștilor 
americani menit să ducă la intensi
ficarea războiului lor de agresiune 
în Vietnamul de sud și a războiu
lui lor aerian împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, la agravarea

Erori de tir...
Agenția France Presse rela

tează că unități ale infanteriei 
marine americane și trupe 
guvernamentale au încheiat 
marți o operațiune „de curăți
re", de 48 de ore, la 15 km de 
baza de la Da Nang. Potrivit 
martorilor oculari, arată a- 
ceeași agenție, un număr de 
civili, printre care copii, au 
fost victimele acestei acțiuni. 
Nu este vorba de un caz 
izolat. La o conferință de 
presă, un purtător de cu- 
vînt american a confirmat 
că în cursul unui atac efec
tuat de parașutiști din tru
pele S.U.A., la sfîrșitul săp
tămânii trecute, la 60 km de 
Saigon, 6 obuze ale artileriei 
americane au explodat în 
mijlocul unor unități ale gu
vernului de la Saigon, omo- 
rînd și rănind mai mulți mi
litari sud-vietnamezi.

0 DEZMINȚIRE

A GUVERNULUI CHILIAN
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager

pres). — Un purtător de cuvînt al 
guvernului chilian a dezmințit luni 
informațiile, publicate în unele or
gane de presă din S.U.A., potrivit 
cărora Chile întrevede o partici
pare a Americii Latine la N.A.T.O. 
„Această interpretare a politicii 
chiliene — a adăugat el — nu co
respunde politicii guvernului chi
lian". Purtătorul de cuvînt a dez
mințit, de asemenea, că Chile in
tenționează să propună celorlalte 
țări latino-americane, la viitoarea 
conferință a miniștrilor de externe 
ai statelor membre ale O.S.A., o 
serie de măsuri prin care America 
Latină ar urma să se apropie mai 
mult de Europa occidentală. 
„O.S.A., a spus el, este organizația 
căreia Chile dorește să i se aducă 
modificări în structura și funcțio
narea ei pentru ca să răspundă mai 
eficient necesităților reale ale A- 
mericii Latine". Subliniind că poli
tica externă chiliană se bazează pe 
o colaborare strînsă cu țările Ame
ricii Latine și pe „o colaborare ju
dicioasă cu Statele Unite", purtă
torul de cuvînt a declarat că statul 
Chile dorește, de asemenea, să în
trețină relații cu toate țările lumii.

Sovietului Suprem, și lui A. Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

LONDRA. Averell Harriman, 
trimisul special al președintelui 
S.U.A., care a întreprins un turneu 
în diferite capitale europene, a pă
răsit marți Londra — ultima esca
lă din programul său — cu desti
nația Washington. La Londra, Har
riman a avut o întrevedere 
cu primul ministru Harold Wilson. 

Un nou va* de pasageri al marinei Italiene. Numele sâu este 
„Ratfaello”

încordării în Indochina și în Asia 
de sud-est".

Guvernul R. D. Vietnam protes
tează în mod energic împotriva 
noilor acțiuni agresive ale S.U.A. 
și declară în mod solemn că „exis
tă un singur Vietnam și un singur 
popor vietnamez și că, dat fiind 
că imperialismul american atentea
ză la teritoriul național, fiecare 
vietnamez are datoria de a se o- 
pune agresorilor americani pentru 
salvarea patriei. Acesta este drep
tul sacru imprescriptibil al poporu
lui vietnamez". Declarația subli
niază că singura cale pentru re
stabilirea păcii este respectarea 
strictă de către guvernul Statelor 
Unite a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam, ac
ceptarea celor patru puncte ale po
ziției guvernului R. D. Vietnam. 
„Nu există altă cale, nici chiar 
recurgerea la intervenția O.N.U. 
în Vietnam", se spune în Declara
ție.

SAIGON 3 (Agerpres). — Uni
tățile forțelor patriotice sud-viet- 
nameze au continuat și în noaptea 
de luni spre marți acțiunile împo
triva trupelor americane și gu
vernamentale în diferite regiuni ale 
Vietnamului de sud.

Au avut loc lupte la garnizoana 
trupelor guvernamentale de la 
Than Phu, în provincia Bien Hoa, 
la 85 km sud de Saigon. A fost 
atacată baza de elicoptere ameri
cane de la Soc Trang, situată la 
145 km sud-vest de capitala sud- 
vietnameză. Unități ale F.N.E. au 
desfășurat, de asemenea, luni sea-' 
ra acțiuni împotriva avan-postului 
trupelor guvernamentale de la 
Phuoc Binh, din provincia Huoc 
Long, situat la 120 km nord de 
Saigon. Agențiile de presă men
ționează că în toate aceste lupte 

, trupele guvernamentale și cele a- 
mericane au înregistrat pierderi.

ir
DJAKARTA 3 (Agerpres). — 

Președintele Sukarno a luat cuvîn
tul la o consfătuire a corpului de 
comandă al forțelor maritime mili
tare ale Indoneziei. în cuvîntarea 
sa, președintele a declarat că „Sta
tele Unite nu vor cîștiga niciodată 
războiul pe care l-au dezlănțuit în 
Vietnam". El a subliniat că poporu
lui vietnamez îi sînt proprii „un 
moral ridicat și un deosebit simț al 
datoriei". „Aceste calități, a spus 
Sukarno, îi vor asigura victoria în 
lupta pentru independență naționa
lă și libertate".

Primirea de către conducători ai R. P. Chineze
a lui Andre Malraux

PEKIN 3 (Agerpres). — La 3 au
gust Mao Țze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, și Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, l-au pri
mit pe Andre Malraux, ministru 
de stat francez, care se află în 
R. P. Chineză, cu care au avut o 
convorbire prietenească.

La o recepție oferită în cinstea 
oaspetelui francez, Cen I, vicepre
mier al Consiliului de Stat și mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, a subliniat că după stabi
lirea relațiilor diplomatice între 
China și Franța a avut loc o dez
voltare sănătoasă a contactelor cul
turale și economice dintre cele

NEW YORK. în Statele Unite au loc noi acțiuni ale militanților 
pentru drepturile civile ale populației de culoare. La Chicago, în 
cursul unei demonstrații organizate în semn de protest împotriva 
practicilor discriminatorii în domeniul învățămîntului public, au fost 
arestate 46 de persoane. Printre demonstranții arestați se află și cu
noscutul actor negru Gregory Dick. Tot ieri, poliția a operat arestări 
în urma demonstrațiilor din Americus (statul Georgia) și Allendale 
(statui Carolina de sud).

PARIS. Incendiul de păduri de pe 
coasta de sud a Franței, care părea 
să fi fost pus sub control, a reizbuc- 
nit cu intensitate marți dimineața, 
înaintînd cu viteză spre mare. Timp 
de două zile incendiul a transformat 
în scrum o întindere de ÎO000 hectare. 
Numeroase vile și alte instalații tu
ristice au fost mistuite de foc. 1 500 
de pompier! încearcă să localizeze in
cendiul, deocamdată fără rezultat.

DIN VIAȚA 

ECONOMICĂ 

INTERNAȚIONALĂ
Cursul lirei sterline 
din nou în scădere

Cursul lirei sterline a scăzut din 
nou pe piața liberă din Londra, 
ea fiind cotată acum sub nivelul 
atins înainte de anunțarea măsu
rilor de austeritate adoptate de 
guvern. Se știe că aceste măsuri 
au fost destinate, între altele, 
restabilirii încrederii cercurilor 
de afaceri în lira sterlină. Redu
cerea în continuare a cursulu. li
rei ar putea indica faptul că e- 
fectele măsurilor amintite nu sînt 
deocamdată de amploarea dorită 
de guvern.

Un „război" al nucilor!
Deputatul liberal francez, Jean 

Berfhoin, și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu importurile masive 
de nuci americane în țările Piefei 
comune, importuri care, după pă
rerea sa, ar putea perturba piafa 
vesf-europeană și în mod spe
cial piaja franceză și italiană. 
El a precizat că stocurile de nuci 
în S.U.A., care sînt evaluate la 
24 000 de tone, au depășit produc
țiile Franței șl Italiei la un loc.

Agenția France Presse se în
treabă dacă nu cumva după faimo
sul „război" al puilor de găină se 
poate declanșa un nou „război" al 
nucilor între Statele Unite și Piața 
comună.

Cînd balanța de plăți 
este deficitară

Fondul monetar internațional 
(F.M.I.) a autorizat săptămîna 
trecută Statele Unite să retragă 
din depunerile lor devize străine 
in valoare de 300 milioane dolari, 
pentru a cumpăra dolari deținuți 
în rezervele Italiei, Franței, Bel
giei, Olandei și Suediei. După 
cum menționează agenția France 
Presse, suma retrasă de S.U.A. de 
la F.M.I., începînd din februarie 
anul trecut, se ridică în prezent 
la 900 milioane dolari. Este pen
tru prima oară, arată agenția, 
cînd Statele Unite folosesc aceste 
depuneri in scopul sprijinirii ba
lanței lor de plăți deficitare.

• Deficitul balanței comerciale 
a Spaniei s-a ridicat în primele 
6 luni ale acestui an la 58 720,30 
milioane pesetas, cu 22 189,1 mi
lioane pesetas mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
indică statisticile oficiale date 
publicității Ia Madrid.

două țări. „Deși sistemele sociale 
și politice ale Chinei și Franței sînt 
diferite, a declarat Cen I, cele două 
popoare iubesc pacea și doresc să 
dezvolte relații de prietenie. Evo
luția din ultimul an și jumătate a- 
rată că dezvoltarea relațiilor din
tre aceste două țări are largi pers
pective".

Andre Malraux, după ce a mul
țumit pentru primirea făcută la 
Pekin, a subliniat că elementul co
mun în istoria celor două țări este 
faptul că „ele au luptat cu arma 
în mînă împotriva unor invadatori 
puternici".

In același timp, un nou incendiu s-a 
declanșat în pădurile situate la 10 km 
de Nimes.

BRIONI. După cum anunță a- 
genția Taniug, pe insula Vanga 
s-au încheiat convorbirile dintre 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, și Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea. în cadrul 
convorbirilor au fost abordate 
probleme internaționale și privi
toare la dezvoltarea continuă a re
lațiilor bilaterale.

LONDRA. Prima încercare pe sol ț 
primei trepte a rachetei „Europa I" a 
eșuat. Ministerul Aerului al Marii Bri
tanii a făcut cunoscut marți seara 
într-un comunicat că cele două mo
toare ale rachetei „Blue Streak" care 
formează prima treaptă a rachetei 
„Europa I", au încetat să funcționeze 
după 6 secunde deși proba de încer
care trebuia să dureze 135 de se
cunde.

LEOPOLDVILLE. Agenția Reu
ter, citind surse diplomatice din 
Leopoldville, relatează că premie
rul congolez, Moise Chombe, va 
face, începînd de la 11 august, 
vizite în Belgia, R. F. Germană, 
Anglia și Olanda. La Leopoldville, 
scrie agenția, nu se cunoaște 
scopul acestor vizite.
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