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Uzina noastră este profilată pen
tru producția de aparatură de In
jecție. Creșterea numărului de ti
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Cum stați cu ritmul?

în raportul C.C. al P.C.R., pre
zentat la Congresul al IX-lea al 
partidului, se subliniază impor
tanța creșterii productivității mun
cii ca una din căile principale 
pentru sporirea acumulărilor socia
liste, asigurarea unui ritm susți- 
nv mersului înainte al economiei 
ftbaiStre și aidicarea bunăstării po
porului, ca o latură esențială a 
sporirii eficienței activității econo
mice a întreprinderilor. Colectivul 
uzinei noastre a dobîndit, în anii 
șesenalului, o bogată experiență în 
acest domeniu, experiență care va 
sta la baza activității în viitorul 
cincinal. Productivitatea muncii pe 
salariat la noi în uzină a fost, în 
1964, cu 74 la sută mai mare față 
de anul 1959, iar în primul se
mestru al acestui an sarcina pla
nificată a fost depășită.

Un criteriu principal 
în proiectare: 
unificarea produselor

puri de motoare Diesel fabricate 
în țară a Impus asimilarea unei 
game largi de aparatură de Injec
ție. încă din faza de proiectare s-a 
ținut seama ca soluțiile construc
tive adoptate să asigure — pe lin
gă performanțe tehnice și calita
tive înalte produselor — și o 
reducere a consumului de muncă. 
Unificarea produselor a constituit 
criteriul principal de orientare în 
activitatea proiectanților. Am reu
șit să satisfacem astfel cerințele 
beneficiarilor fără a crea pentru 
fiecare tip de motor Diesel o nouă 
aparatură de injecție. în același 
timp, am urmărit ca pompele de 
injecție să aibă cît mai multe re
pere comune.

Unificarea produselor asigură o 
creștere substanțială a productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor. Prin trecerea la fabricarea 
unei pompe de injecție de tip 
ficat pentru tractorul S 1 300 
obținut o înaltă eficiență în 
ducțle față de tipul anterior, 
cîteva rezultate comparative i
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FILIPEȘTII DE PĂDURE : Un program artistic de ziua minerilor. •
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în majoritatea regiunilor recoltatul griului șl secarei s-a 
încheiat. In regiunile Brașov, Clu), Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Suceava și Maramureș strîngerea acestor culturi 
continuă. In alte locuri, unde secerișul s-a terminat, mal 
sînt încă cereale de treierat. In cele mai multe unități agricole 
se desfășoară o activitate intensă pentru terminarea grabnică 
a acestor lucrări. Dar nu peste tot se lucrează în ritmul ne
cesar. Se constată un mare decala) între seceriș șl treieriș în 
regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, unde s-au treierat doar 
18 la sută din cerealele recoltate. Cluj — 20 Ia sută, Mara
mureș — 23 la sută, Suceava — 34 la sută, Brașov — 36 
la sută. Această situație Impune utilizarea la maximum a 
mijloacelor existente, îndrumarea operativă a unităților de 
către consiliile agricole pentru ca treierișul să fie terminat 
cît mai repede. Eforturi susținute trebuie depuse și pentru 
grăbirea cositului fînețelor.

Acum, o dată cu strîngerea recoltei, se fac și pregătirile 
pentru recolta anului viitor. In aceste zile trebuie făcute o serie 
de lucrări hotărîtoare pentru producția anului 1966, îndeo
sebi cea de grîu : arături, fertilizarea terenului, condiționa
rea semințelor etc. Ținînd seama de condițiile din acest an, 
trebuie acordată o mare atenție executării arăturilor în 
timpul cel mal scurt, pentru a se evita pierderea apei din sol 
șl a asigura un pat germinativ cît mai bun. Cu privire la si
tuația arăturilor de vară, iată constatările unui rald-anchetă 
organizat de redacția noastră în regiunile Oltenia, Ploiești, 
Bacău și Dobrogea.

noastră în regiunile Oltenia, Ploiești,

OLTENIA pul prlelnle șl capacitatea trac
toarelor.

Biroul comitetului regional da 
partid șl consiliul agricol re
gional au organizat în ultimele zile 
un control mai susținut și o în
drumare mai eficace a unităților. 
Măsurile luate vor asigura folosi
rea mai bună a tractoarelor, re
medierea cu mal multă operativi
tate a defecțiunilor. ,

nouModel vechi Model

Număr de repere 189 149
dintre care specifice 189 12

Consum de manoperă (ore) 189 33
Consum de materiale (kg) 145 43
Preț de cost (în */•) 100 12,2

Avantajele economice ale unifi
cării produselor ne stimulează să 
continuăm cu perseverență această 
acțiune. Ne-am propus să studiem 
posibilitățile unificării nu numai 
pe tipuri mari, ci chiar pe re
pere, îneît fiecare produs să aibă 
cît mai multe piese tipizate. 
După părerea noastră, eficiența 
generală a unificării produse
lor poate să sporească considera
bil. Dar aceasta nu depinde numai 
de noi. Se desprinde necesitatea 
de a se asimila o familie de mo
toare Diesel, care să permită o co
laborare mal largă între uzine pe 
repere comune, iar uzinei noastre 
— reducerea tipurilor de aparatură 
de injecție.

I Din practica introducerii tehno
logiei avansate în uzina noastră, 
am desprins clar concluzia că în 
aplicarea noilor procedee tehnolo
gice trebuie să se aibă întotdeau
na în vedere obținerea unei efica
cități cît mal ridicate și complexe, 
în turnătoria noastră de precizie 
se foloseau înainte două procedee 
tehnologice de turnare : cu modele 
ușor fuzibile și în forme întărite 
în bioxid de carbon. Deoarece con
centrarea activității pe un singur 
procedeu prezintă mari avantaje, 
în prezent folosim numai turnarea 
în modele ușor fuzibile, care este 
mult mai eficientă, ținînd seama 
de specificul produselor noastre. 
Volumul pieselor turnate a crescut 
de la 180 tone în 1962, la 500 tone 
în 1964. Acest spor s-a obținut în 
special prin creșterea productivi
tății muncii.

într-o vreme și în uzina noastră 
a existat părerea că numai prelu
crarea mecanică este cea care de
termină nivelul calitativ al produ- 
b.-lor, neglijîndu-se uneori trata- 
rhentul termic. Or, tratamentul ter
mic asigură pieselor proprietățile 
mecanice și fizice impuse de condi
țiile de exploatare; în același timp, - 
se reduc adaosurile de prelucrare. 
Eficiența economică este 
multiplă. Introducerea unor 
cedee moderne de tratament 
mic ne-a dat posibilitatea să
rim considerabil productivitatea 
muncii nu numai la această ope
rație, ci și în secțiile prelucrătoa
re. A fost generalizat procedeul de 
carbonitrurare în locul cianurării 
lichide. De doi ani s-a definitivat 
tehnologia pentru tratamentul ter
mic în atmosferă controlată. Ex
periența uzinei noastre pledează 
pentru extinderea tratamentelor 
termice perfecționate în industria 
constructoare de mașini.

ții muncii 8-a obținut prin or
ganizarea producției în flux teh
nologic. Noi am organizat șapte 
linii în flux tehnologic după ti
purile de repere. Montajul gene
ral al pompelor de injecție se 
execută pe bandă. Fără a se mări 
spațiul, capacitatea de producție a 
crescut cu 30 la sută — și aceasta 
datorită sporirii productivității 
muncii la montaj. S-a extins pre
lucrarea pieselor pe mașini auto
mate și speciale. Dacă anul trecut 
se executau pe mașini automate 
170 de repere, în prezent pe ase
menea mașini se prelucrează 220 
de repere. Trecerea prelucrării pie
selor de pe mașini universale pe 
mașini automate duce la crește
rea de aproximativ două ori 
productivității muncit

a
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Organizarea producției 
să țină pasul 
cu evoluția tehnicii

Concomltent cu ridicarea nive
lului tehnic al fabricației, în uzină 
s-au luat măsuri și pentru mai 
buna organizare a producției. O 
creștere însemnată a productivită-

în amiaza acestei veri 
bogate in evenimente, o 
mie de artiști populari 
ne-au îniățișat tot ce au 
mai frumos în regiunile 
lor. Estradele cîtorva o- 
rașe și stațiuni de odih
nă au fost dominate de 
tropotul pașilor, de co
loritul armonios al cos
tumelor, de aleanul sau 
de voioșia cîntecelor. 
„Festivalul 
dansului și 
popular' a adus 
proaspete în zilele bucu- 
reștenilor sau constănțe- 
nllor, ale turiștilor ro
mâni și străini ailațl pe 
litoral sau pe Valea 
Prahovei.

Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai...

Prin cîntec și prin 
dans cunoști și recunoști 
un popor. Trecînd Car- 
pații, al parcă lîngă 
tine ghidul acesta ne
observat vorbindu-ți 
despre un pămînt dăruit 
cu frumuseți și omenie. 
Un pămînt întinerit în 
zilele noastre cînd, o 
dată cu fascinantele 
profiluri ale noilor con
strucții, o intensă operă 
de cultură insuilă tradi
țiilor artistice populare 
tinerețe fără bătrînețe.

Festivalul a fost o tul
burătoare îmbinare de 
ritmuri și culori. Genera
ții în șir au îmbogățit șl 
au cizelat o artă larg 
cuprinzătoare, plină de 
prospețime, de diversi
tate și rafinament. încre
dințat generației de azi, 
tezaurul folcloric ni se 
destăinuie generos, tn 
toată marea lui »trălu- 
clre.

clnteculul, 
portului 

ore

SĂRBĂTOAREA MINERILOR
în toate centrele miniere din țară t-a sărbătorit duminică 

cîteva din relatările corespondențilorZiua minerului. Iată 
noștri.

In Valea Jiului
ml-Duminică dimineața, în Incinta 

nei Lupeni, acolo unde în urmă cu 
36 de ani au căzut tub gloanțele jan
darmilor 22 de mineri greviști, a avut 
loc solemnitatea depunerii de jerbe 
și buchete de flori la placa comemo
rativă.

Valea Jiului a fost ieri o uriașă 
estradă a cîntecului și dansului. Ve-

chile fanfare de la Lupeni, Vulcan șl 
Petrila, formațiile de dansuri de la 
Pefroșeni și Aninoasa, brigăzile artis
tice — în total peste 2 000 de artiști 
amatori — au prezentat spectacole 
dedicate sărbătorii minierești. Pe sta
dioane au avut loc întreceri sportive. 
La Surduc, lîngă Livezeni, locul unde 
odinioară minerii se adunau pentru 
mitinguri și demonstrații împotriva 
patronilor, l-am înfîlnif pe minerul 
Dionisie Bartha, cel care, la noua 
mină Aninoasa-sud, a săpat într-o

- Cine-o făcut hori pre 
lume 

Albe cel mai mîndru 
nume...

Pe scenele Festivalu
lui se perindau „ar
tiști amatori*. Dar nu 
„amatorismul* ci arta a- 
utentică se deslușea din 
Interpretările atîtor și a- 
tîtor soli ai creației 
populare din toate col
țurile patriei. Niciunul 
din ei nu trăiește din 
cîntat. Dar, deopotrivă,

creație, Izvorau luminos 
nu numai din versurile 
cîntecelor, ci din stra
turi mai adînci, din în
seși inimile interpreților. 
Dansurile bătrînești, doi
nele de fluier, obiceiurile 
tradiționale, ca și crea
țiile folclorului de azi se 
contopeau într-o adevă
rată revărsare de far
mec și voioșie, alcătu
ind Imaginea unei am
ple serbări populare. O 
asemenea serbare popu
lară a fost dinamica

„Some-

Scena 
cu o mie
de artiști

Mihai NEGULESCU

ei trăiesc, sînt făcuți 
pentru cîntec, sînt artiști 
înnăscuți, care preiau co
morile unei arte stră
vechi, dîndu-le o nouă 
și nestinsă vitalitate.

Seară de seară, pe 
estradele Festivalului, 
optimismul caracteristic 
poporului, mîndria de a 
trăi într-o țară liberă, 
modernă, angajată în- 
tr-un vast procei de

„Rapsodie a Bărăganu
lui", Interpretată de an
samblul folcloric al re
giunii București, evocînd 
rodnicia ogoarelor înfră
țite. Pe moldovenii de pe 
Bistrița, de pe Trotuș și 
de pe Șiret i-am revăzut 
într-o succesiune solem
nă a anotimpurilor, su- 
gerînd parcă trecerea re
giunii Bacău dlntr-o 
vîrstă istorică intr-alta.

Cu spectacolul 
șana", clujenii au de
monstrat un deosebit 
simț al ritmului. Jocurile 
bătrînești din Borlova 
sau suita de dansuri de 
pe Valea Almajului 
(spectacol prezentat de 
regiunea Banat) au ară
tat că nici un colț al ță
rii nu se lasă mai pre
jos într-o asemenea în
trecere. Dobrogea, Iași, 
Hunedoara, Ploiești, Bra
șov s-au integrat cu brio 
competiției.

Artiștii populari cîntă, 
dansează și se îmbracă 
frumos nu ca să placă 
neapărat, nu ca să atra
gă aplauze, ci ca să-și 
exprime pe calea artei 
bogăția lor spirituală. O 
dată mai mult ne revin 
în minte cuvintele atît 
de vibrante pe care 
le-am auzit în Raportul 
Comitetului Central la 
Congresul partidului : 
„Avem o țară frumoasă 
și bogată, un popor har
nic și cutezător, care 
timp de peste două mi
lenii, în ani grei de 
restriște, înfrățit cu co
drii, rîurile și văile și-a 
apărat glia, iar acum, 
sub conducerea partidu
lui, își zidește o viață 
nouă*.

Faima țării noastre au 
dus-o departe peste ho
tare politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist, roa
dele muncii poporului, 
victoriile României so
cialiste. Lîngă asemenea 
cărți de recomandare, 
la faima țării își aduc 
contribuția și modulații
le tulburătoare ale doi
nei, impetuoasele ritmuri 
ale dansurilor 
nești, bogăția și puter
nica originalitate a artei 
noastre populare.

lună 71 m de puț șl pe maistrul Ion 
Momeu, un veteran al adîncurilor, 
care lucrează la deschiderea noii mine 
Paroșeni. „Sîntem cu ortacii, cu fami
liile. Locul este frumos, bun de pe
trecere. Ne așteaptă alte zile ale mi
nerului, ani și mai plini. Știm ce tre
buie să facem pentru acești ani. Mi
nerii și-au pus la inimă Directivele 
Congresului și muncesc pentru înfăp
tuirea lor".

Pe Jiu, în sus, la Uricanl, noul oraș 
pare lipsit de animația zilelor de șut. 
Oamenii au plecat la cabana Cîmpu 
lui Neag. Tntîlnim acolo pe Con
stantin Rodie și Sfancu Teodorescu, 
doi dintre sutele de mineri cărora 
li s-au înmînat recent ordine și me
dalii. Motiv în plus pentru ca or
tacii și taratul improvizat de vestitul 
miner Constantin Sorescu să le ureze 
sănătate și noi succese. Aceleași 
urări pornite din inimă le-am auzit 
și pentru Roman Petru, de la Ani
noasa, Gh. Sichitin și Liviu Felea, de 
la Lonea, pentru toți minerii fruntași.

La cluburi și pe estradele improvi
zate, la cabanele Rusu, Straja, Lunca 
Florilor, pe stadioane și la ștranduri 
s-a petrecut pînă seara tîrziu. O săr
bătoare muncitorească ce a cuprins 
Valea în întregul ei, fot așa cum 
munca avînfată va face să freamăte 
mîine, din nou, adîncurile.

In Valea Motrului

în regiunea Oltenia s-au exe
cutat arături pe aproape 94 000 de 
ha din cele 326 000 ha prevăzute, 
în raionul Băilești această lucrare 
este executată pe mai bine de ju
mătate din cele 38 937 hectare 
prevăzute. Și în raioanele Calafat 
și Corabia viteza zilnică este în 
continuă creștere. Aici s-au arat 
între 44—46 la sută din suprafețele 
de pe care s-a strîns recolta.

Se lucrează într-un ritm sus
ținut în cele mai multe unități. 
Munca este bine organizată. Atela
jele, presele de balotat și alte mij
loace sînt folosite cu bune rezul
tate la eliberarea grabnică a te
renului de paie. în urma lor trac
toarele lucrează din plin. în raioa
nele Băilești, Calafat. Caracal șl 
Corabia, lucrează în două schim
buri, la arat, 60 la sută din trac
toarele existente. In unitățile a- 
grlcole se constată și grija cu
venită pentru arături de calitate. 
Plugurile lucrează în agregat cu 
grapa stelată, iar fiarele de plug 
sînt schimbate ori de cite ori este 
nevoie. Atelierele cooperativelor 
agricole de producție sprijină pe 
mecanizatori în efectuarea rapidă 
a micilor reparații și îndeosebi la 
ascuțitul fiarelor de plug. Pentru 
a se obține arături de calitate, în 
funcție de condițiile fiecărei tar
lale, se execută discuirea înainte 
sau după arătură.

Totuși, în unele raioane (Balș, 
Filiași, Strehaia, Craiova și Gorj) 
arăturile se desfășoară într-un ritm 
nesatisfăcător. în multe unități din 
raioanele Bălș și Filiași, cu toate 
că a trecut o perioadă destul de 
lungă de la terminarea recoltării, 
s-au arat suprafețe mici. Care sînt 
cauzele ? Terenurile nu au fost 
eliberate de paie imediat după re
coltare. în activitatea brigăzilor de 
tractoare se ivesc defecțiuni. Așa 
stau lucrurile în raza de activitate 
a S.M.T.-ului Cîrcea, unde meca
nizatorii nu folosesc din plin tim-

PLOIEȘTI

Nu se realizează
pretutindeni viteza
de lucru prevăzută

în ciuda faptului că pămîntul 
este uscat, mecanizatorii din 
S.M.T.-urile regiunii Ploiești se 
străduiesc să execute bine și cît 
mai repede arăturile de vară pe 
terenurile cooperativelor agricole. 
Pînă acum s-au arat circa 30 la sută 
din suprafețele prevăzute.

(Continuare in pag. a III-a)
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8 August. Abatajele se odihnesc. 
Minerii s-au adunat împreună cu fa
miliile lor înfr-un loc pitoresc — 
crîngul „Zăvoi*. Celor mai vrednici 
dintre mineri li s-au conferit în cursul 
dimineții ordine și medalii.

De pe estrada din mijlocul cîmpu- 
lui a coborît un fînăr. II cheamă 
Constantin Văduva. Cu două zile în 
urmă citisem pe agenda întrecerii că 
brigada sa a scos în 7 luni și 6 zile 
din acest an 8 200 tone de cărbune 
peste plan. Lui Văduva i s-a conferit 
„Ordinul Muncii* clasa a lll-a. Are 
29 de ani. La umbra deasă a unui 
pom din crîngul străbătut de veselie, 
Văduva mi-a spus :

— Ion Nasta, cel mai bun miner 
de la noi, a realizat 50,6 m I avansări 
pe lună, înfr-un abataj cu fronf larg. 
Am ajuns și eu cu brigada la 44 
metri, dar nu mă las pînă nu-l întrec. 
Vă dau adresa mea ca să aflafi rezul
tatul. Orașul nostru este nou, străzile 
încă n-au nume, dar mă găsiți re
pede : bloc 3, scara 4, etaj II, apar
tament 9.

E adevărat. Astăzi îl putem găsi 
repede. Dar mîine, cînd noul oraș al 
minerilor, Mofru, va avea 12 000 de 
apartamente 1

i..

(Continuare in pag. ■ II-a)

Lucrări de finisaj la noul hotel din 
Piatra Neamț

Foto : Gh. VințllM
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Sub deviza „Cinematograful 
In slujba prieteniei tn Balcani", 
duminică seara s-a inaugurat 
Ia Varna primul festival ' ' 
nic al filmului. Participă Alba
nia, Bulgaria, Grecia, 
slavia. România, Turcia, 
cipanților la festival le-a fost 
adresat un mesa) de salut din 
partea lui Todor Jivkov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

Pe ecranele festivalului vor 
rula zece filme artistice și 27 
de scurt-metraje. Cinematogra
fia noastră prezintă „Pădurea 
spinzuraților" — film care, 
după cum se știe, s-a impus pe 
plan internațional cu prilejul 
festivalului de la Cannes, unde 
lui Liviu Ciulei I s-a decernat 
premiul pentru cea mai bună 
regie — și „Gaudeamus igitur" 
al regizorului Gir. Vitanidis. Vor 
rula, de asemenea, patru filme 
documentare și de animație ro
mânești.

Țara gazdă e prezentă cu fil
mele „Vicisitudini lamiliare". in 
regia lui lakim lakimov, și 
„Autorizație de căsătorie" al 
regizorului Nikolai Koralov. Ci
neaștii greci au venit la Varna 
cu „Electra", după tragedia lui 
Euripide. in regia lui M. Kako- 
yannis. Iugoslavia prezintă fii- 
mele „Omul nu este o insectă" 
și „Radopolje", Cinematografia 
turcă prezintă „Treziți in tene
bre" și „Legenda lui AII 
Kâșan". Cinematograiia albane
ză a trimis cîteva filme de 
scurt-metraj, printre care „Li
niște elocventă" și „Bistriza 63". 
Pe lingă filmele ce vor fi 
prezentate vor avea loc dezba
teri îndeosebi pe tema „Arta 
cinematografică — mijloc de 
cunoaștere și de apropiere intțe 
popoare", discuții despre nou
tăți tn tehnica cinematografi
că etc.

Varna l-a primit cu ospitali
tate pe participant!. Pe arterei» 
principale ale orașului se văd 
afișele festivalului in șase limbi 
fi drapelele țărilor balcanice.

(prin telefon)

balca-

Iugo- 
Parti-

C. LINTE
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DESPRE OSPITALITATE
Șl CONFORT

în urmă cu trei luni, ziarul nostru a publi
cat o anchetă în care erau dezbătute proble
me ale deservirii oamenilor muncii care merg 
la odihnă sau tratament în pitoreștile stațiuni 
ale țării. Cetățenii consultați atunci au dez
văluit o serie de deficiențe constatate la gaz
dele cărora le-au fost oaspeți. în răspunsurile 
trimise redacției stațiunile criticate au anun
țat o serie de măsuri menite să schimbe si
tuația. Am vizitat după trei luni aceleași 
locuri și iată constatările făcute.

Dictonul 
și... tonul

că :Dictonul spune 
„Gazda bună se cunoaște 
de la ușă !“. într-adevăr, 
e plăcut să te vezi întîm- 
pinat cu un zîmbet, să ai 
senzația că ești așteptat. 
La Borsec, natura splen
didă te primește cu un 
surîs dătător de speranțe. 
Biroul de cazare însă... 
Un magnetofon ascuns 
cine știe pe unde împrăș
tie stereotip prin difuzor 
mai întîi o urare, apoi in
strucțiuni despre 
cum trebuie să te 
porți la ghișeu. în 
rile lungi pe care 
treci la biroul de 
nu ai parte de nici o pri
vire, deoarece „gazdele" 
stau ascunse în spatele 
unor geamuri mate. Dis
cuți cu ei prin interme
diul unei deschizături în
guste. Dar nu chiar atît 
de îngustă îneît să nu se 
facă auzite vorbele repe
zite, tonul răstit al celor 
dinăuntru.

Articolul scris acum 3 
luni, cuprindea critici ale 
unor cetățeni la adresa 
saiariaților de la biroul 
de primire și repartizare 
pentru atitudine nepoliti
coasă și lipsă de înțele
gere față de anumite 
cerințe justificate ale vizi
tatorilor. în răspunsul pri
mit la redacție se arăta : 
„Pentru a vă putea da un 
răspuns oît mai precis și 
a putea lua măsuri, vă 
rugăm să ne comunicați 
adresa și locul de muncă 
al tovarășului care a fă
cut sesizarea, data cînd 
a fost în stațiune, even
tual vila în care a fost 
cazat și profilul biletu
lui". Deci pentru tovarășii 
de aici important este nu 
atît dacă problemele ridi
cate erau juste și ce mă
suri se impun pentru a se 
elimina deficiențele sem
nalate, ci datele persona
le ale celui nemulțumit I 
Ne-am exprimat această 
părere față de tovarășul 
Ion Cotfas, șeful serviciu
lui de cazare și gospodă
rire a vilelor. Acesta a 
ținut să spună din capul 
locului că. după el, „cri
tica nu este justă". „Ade
vărul este — afirmă el — 
că nu personalul este ne
politicos, ci că noi sîntem 
aceia care înghițim prea 
multe de la cetățeni. Pe 
gustul fiecăruia nu putem 
face".

Ciudat limbaj și straniu 
felul de a gîndi al unui 
om care știe precis că 
stațiunea de odihnă nu 
este proprietatea sa per
sonală.

Tovarășii de la Borsec 
susțin că de la critica fă
cută acum trei luni lucru
rile s-au schimbat. Da, u- 
nele lucruri s-au schim
bat. Pentru evitarea unor 
repartizări necorespunză
toare, la biroul de cazare 
există în permanență cîte 
un medic de serviciu. 
Timpul de așteptare pen
tru întocmirea formelor 
necesare s-a mai scurtat. 
Atitudinea personalului 
față de oaspeți a rămas 
însă aceeași. Dovadă, a- 
ceste rînduri scrise recent 
în condica de sugestii și 
reclamații de tov. Ion 
Bucur din Ploiești : „Pri
mirea oamenilor ar trebui 
organizată în așa fel in
cit să nu se mai creeze 
nemulțumiri. De aseme
nea, în fața ghișeului se 
află niște instrucțiuni re
feritoare la plecarea din 
stațiune pe care persona
lul nu le respectă. Cînd 
ne-am arătat nedumeri
rea, ni s-a răspuns : „Nu 
sînt valabile, graficianul 
care le-a scris a greșit". 
Noi dorim să găsim aici 
oameni care să vorbească 
frumos, să dea dovadă de 
receptivitate și operativi
tate. Este în interesul nos
tru.

felul 
com- 

ceasu- 
le pe- 
cazare

dar ji al lor".

SlănicLa
■-a schimbat 
ceva...

Primirea ospitalieră a 
celor ce vin în stațiune 
are o mare importanță. 
Dar nu mai puțin însem
nată se dovedește crearea 
unor condiții corespunză
toare de confort în vile, 
asigurarea unei deserviri 
prompte și menținerea u- 
nei curățenii exemplare. 
Pentru deficiențe în a- 
ceastă direcție colecti
vul stațiunii Slănic Mol
dova a fost criticat în 
articolul scris acum trei

luni. Tovarășii de aici 
n-au căutat însă argu
mente pentru respingerea 
criticii, ci și-au îndreptat 
cu seriozitate privirile 
spre cauzele care generea
ză astfel de lipsuri. „Am 
plecat spre această stați
une cu inima strînsă — 
ne-au scris tovarășii Ionel 
Aramă din Brăila, Nieolae 
Ionescu din București și 
Ilie Ecaterina din Rm. Să
rat. Ne ziceam; Dacă vom 
fi găzduiți și noi așa cum 
au fost găzduiți anul tre
cut niște cunoscuți de-ai 
noștri ? Prin aceste rîn- 
du,ri vrem să anunțăm 
că 
bat 
vut 
unde locuim și în cele pe 
care le-am vizitat, came
rele sînt curate, persona
lul de serviciu este politi
cos și ospitalier, venind 
în întîmpinarea cerințelor 
noastre".

Trebuie 
semnalele 
articolul amintit 
analizate 
nei ședințe organiza
te de comitetul execu
tiv al sfatului popular 
regional cu conducerea 
întreprinderii stațiunii 
balneo-climaterice Slănic 
Moldova. S-a întocmit ch 
această ocazie un plan de 
acțiune, cu termene și 
responsabilități 
pentru aplicarea măsuri
lor menite să 
crearea unor condiții cit 
mai bune de igienă și 
confort pentru oaspeții 
veniți la odihnă. Au fost 
reparate vilele 25, 29 și 
30, au fost zugrăvite cele 
al căror tapet se murdă
rise, în circa 100 de ca
mere a fost schimbat mo
bilierul. S-a instituit un 
control permanent asupra 
muncii personalului 
face curățenie.

la Slănic s-a schim- 
ceva. Critica a a- 
eficacitate. La vilele

adăugat 
critice

au 
în cadrul 

ședințe

O excelentă 
părere 
despre sine

că 
din 
fost

u-

precise.

asigure

care

O mîncare consistentă, 
variată și gustoasă, servi
tă civilizat de către un 
personal cu ținută îngri
jită, contribuie în mare 
măsură la asigurarea unui 
concediu plăcut. în asigu
rarea unor meniuri varia
te, lucrul principal este

buna aprovizionare cu a- 
limente și pregătirea lor 
în funcție de gusturile 
mesenilor. Din păcate, 
critica făcută de un vi
zitator, prin ziarul nos
tru, cantinei băilor „1 
Mai“ — Oradea, nu pare 
să fi avut efect.

— Consider că mânca
rea este foarte bună, a- 
firmă tov. Alexandru 
Farkaș, responsabilul can
tinei.

Iată însă că această ex
celentă părere despre sine 
nu prea concordă cu cea 
a oaspeților. în condica 
de reclamații am citit 
următoarea însemnare: 
„Masa este sub orice cri
tică. Vă rugăm un singur 
lucru — schimbați meniu
rile, țineți seama că zil
nic noi plecăm de la masă 
nemulțumiți".

în asigurarea unui me
niu variat o mare impor
tanță are aprovizionarea 
corespunzătoare cu pro
duse de sezon. Experiența 
gospodarilor de la Tușnad 
ni se pare în acest sens 
interesantă.

— Ne-am convins — 
ne-a declarat tov. Gh. 
Cantaragiu, director co
mercial al stațiunii — că 
relațiile directe cu produ
cătorii de mărfuri agro-a- 
limentare, ori cu între
prinderile de specialitate, 
asigură o aprovizionare 
ritmică șț cu produse 
proaspete. Noi avem o co
laborare strînsă cu „Age- 
vacoop"-ul, care rezolvă 
operativ cerințele stațiu
nii. De asemenea, am în
cheiat contracte cu coope
rativele agricole din îm
prejurimi, care ne pun cu 
regularitate la dispoziție 
legume și fructe, produse 
lactate, păsări, ouă etc. In 
plus, gospodăria anexă a 
întreprinderii noastre a- 
sigură anual peste 20 de 
tone de carne de porc. 
5—6 tone slănină afuma
tă și untură, păsări și 
ouă, circa 200 leg miere de 
albine, toate la 
scăzute. Avînd 
în cantități : 
putem întocmi 
variate, în așa j 
cele 12 zile de 
ale unei serii să nu se ser
vească de două ori aceeași 
mîncare, nici la prînz nici 
seara".

Iată o experiență care 
merită extinsă.

Nu-! suficient 
să dai „indicații

în stațiuni s-au făcut 
multe lucruri bune în or
ganizarea unor programe 
cultural-artistice recrea
tive. Stațiunea Sîngeorz, 
din regiunea 
criticată 
tivitatea 
bah și 
punsul 
pentru 
al Sfatului popular re
gional Cluj ne-a asi
gurat că „a dat indi
cații comitetelor raiona
le pentru cultură și 
artă Dej și Bistrița să 
programeze formații ar
tistice de amatori în a- 
ceastă stațiune. De ase
menea, s-au luat măsuri 
pențru respectarea întoc
mai a planificărilor pri
vind deplasarea unor for
mații artistice profesio
niste, care să prezinte 
spectacole la Sîngeorz".

Măsuri promițătoare. 
Mergînd însă în stațiune 
am văzut că lucrurile nu 
s-au prea schimbat față 
de acum trei luni. Am fă
cut o vizită tovarășului 
Liviu Rîureanu, secretarul 
comitetului regional pen
tru cultură și artă, semna
tarul răspunsului trimis 
„Scînteii". El ne-a decla
rat :

— în ultiina perioada 
n-am fost în stațiune ! Nu 
cunosc măsurile luate, nici 
cum se duce activitatea.

— Atunci pe ce bază 
ați răspuns „Scînteii" ?

— Pe baza indicațiilor 
pe care le-am dat. Ceea 
ce știu e doar 
mereu greutăți 
portul acolo.

— Clujul are

. ‘î
Cluj, era 

că își rezumă ac- 
culturală la șu- 
table. în răs- 
său, Comitetul 

cultură și artă Duminica bucureșteanâ

CHIPURIDEMOSTENE BOTEZ:

Șl MĂȘTI'

că avem, 
cu trans -

t prețuri 
alimente 

suficiente, 
meniuri 

fel ca în 
concediu

atîtea co
lective artistice. De ce nu 
merg ele în stațiune, dacă 
ansamblurile republicane 
vă ocolesc ?

— Colectivele noastre 
au plecat in turnee prin 
alte regiuni. N-au timp să 
mai meargă și

— Ați trimis 
în control ?

— Nu, n-am 
nimeni.

în asemenea condiții nu 
e de mirare de ce activi
tatea culturală la 
georz continuă să 
zească.

acolo, 
pe cineva

trimis pe

Sîn- 
lînce-

sezon. Spre stațiunile de o-Sîntem în plin
dihnă continuă să se îndrepte mii de oameni 
ai muncii din toate colțurile țării. Ei vor să 
găsească acolo gazde primitoare și amabile, 
condiții care să le facă concediu! plăcut. 
Și există toate posibilitățile pentru ca ac
tivitatea din stațiuni — locuri pitorești de o 
mare frumusețe, risipite de la munte la mare, 
pe întregul cuprins ai patriei — să se desfă
șoare la nivelul de exigență al vizitatorilor.

Vasile TINCU

Sărbătoarea minerilor
(Urmare din pag. I-a)

Pe Gheorghe Prelă l-am găsii cin
stind cu ortacii. Primise dimineața 
„Medalia Muncii”. Toate urările aveau 
o țintă comună : viitorul. Prală a fost 
un elev sîrguincios al Lupenilor. 
Acolo a învățat meseria. Acum este 
brigadier în Valea Motrului, la 
Leurda, mina al cărei act de naștere 
a fost eliberat anul acesta.

Crîngul „Zăvoi” a răsunat de ve
selie în tot cursul zilei. Pe estrada 
improvizată, numeroase formații ar
tistice au închinat programe mineri
lor. In poienițele crîngului s-a dan
sat, s-au organizat jocuri distractive. 
Foarte mult au avut de lucru în a- 
ceastă zi fotografii. Motivul ? Fiecare 
dorea 
patra 
Valea

să aibă o amintire de la a 
sărbătorire a Zilei minerului în 
Motrului.

In Maramureș
Mii de oameni au pornit ieri 

spre locurile pitorești ale re
giunii pentru a participa la serbă
rile cîmpenești organizate cu prilejul 
Zilei minerului. La Săsar, la pădurea 
Baia Sprie, la cabanele de la Apa 
Sărată, Usturoi și barajul Firiza, pe 
dealul Herja și în centrele miniere 
de la Cavnic, Baia Borșa, Nistru, llba 
și Băiuți, peste 20 000 de mineri, îm
preună cu familiile lor, au petrecut 
în mijlocul naturii.

Cavnicul e un vechi centru minier 
la poalele munților Gutin. Aici, în 
jurul unei „mese” întinse pe pajiște, 
l-am întîlnit pe Andrei Hobjilă cu toți 
cei 16 ortaci din brigada sa. Ei au 
dat, în preajma Zilei minerului, 300 
tone de minereu pește plan. La Baia 
Sprie, colectivele exploatărilor mi
niere Șuiar și Baia Sprie și al Uzinei 
centrale de preparare a minereurilor 
din Baia Mare s-au adunat într-o 
pădurice pentru a petrece împreună. 
Pe estrada instalată între doi arbori 
seculari, ansamblul artistic din Baia 
Sprie a prezentat un program de cîn- 
tece și dansuri. La Herja minerii s-au 
adunat pe o vale apropiată de „gura” 
orizontului unde s-a realizat recent 
un nou record la înaintare. O masă 
comună îi reunește pe loan Prislopan, 
Mihai Chira și alți fruntași. Lîngă ei,

Ștefan Pacz și Dumitru Bondar. A- 
cesth ne vorbește despre noua înain
tare rapidă pornită în cinstea zilei 
de 23 August, despre angajamentele 
minerilor din echipa lui, despre in
tenția lor de a doborî recordul lui 
Prislopan.

La Săsar și Nistru, pe Firiza și la 
Apa Sărată, pretutindeni a domnit 
voia bună, cîntecul și dansul. 500 de 
artiști amatori din întreprinderile și 
inslitufiile băimărene au prezentat 
programe pentru mineri.

Am certitudinea că cel ce va scrie 
istoria ziaristicii românești va trebui 
să constate nu numai prezența scrii
torilor în paginile presei dar și ex
celența articolelor semnate de ei. Că 
scriitorii au cpmpus multe din cele 
mai frumoase și rezistente articole, nu 
numai în probieme culturale, dar și 
politice sau sociale, e oarecum fi
resc; e de subliniat însă că ei au 
fost și foarte 
neți. Drumul 
pașoptiștii cu 
că arzătoare; 
model, și nu .......... _
publicistica lui Arghezi are un volum 
enorm cu o valoare literară excepțio
nală. Să-i amintim pe Mihail Sado- 
veanu, pe Camil Petrescu, Zaharia 
Slancu, Geo Bogza, Miron Radu Pa- 
raschivescu, Eugen Jebeleanu sau, 
dintre cei ce s-au dedicat cu pre
cădere ziaristicii, pe N, D. Cocea, Al. 
Sahia, Tudor Teodorescu-Braniște și 
atîția alții care au știut să înfrunte 
rigorile unor regimuri ticăloase. Pu
țini scriitori români au ignorai bătă
lia din presă și foarte puțini dintre 
cei ce au colaborat la ziare au ig
norat ideile de reală democrație și 
devotament față de popor.

E firesc șă fie așa fiindcă ziaristica 
a reprezentat pentru scriitor un con
tact viu cu problemele dureroase ale 
vechii societăți, o posibilitate de a-și 
striga părerea, de a crea o comuni
care osmotică între el și marile mase 
oprimate, jefuite, înșelate.

Volumul „Chipuri și măști" se în
scrie în procesul editorial util de a 
restitui bunurile 
tice cu valoare 
torii mai tineri, 
cîf versurile lui 
cartea „Chipuri 
părută, poate constitui o surpriză, 
într-adevăr, dacă poezia sa e visă
toare, ușor voalată de melancolie, cu 
accente 
degrabă 
continuu 
țătoare. 
de melancolia cantabilă 
sale, caracterizează o proză militan
tă, angajată în concret și cotidian cu 
acuitate.

In cele aproape șase sute de pa
gini, cititorul va face o călătorie în 
perioada dintre cele două războaie, 
va retrăi agitația politică, criza eco
nomică, pauperizarea maselor, condi
ția deplorabilă a intelectualului ce se 
zbătea între șomaj și cenzură și, ca 
un mofiv amenințător, ce crește cu cil 
ne apropiem de final, primejdia răz
boiului. Douăzeci de ani defilează 
prin fața noastră cu amărăciunile și 
speranțele lor, cu spaimele, durerile, 
dar și eroismele lor, douăzeci de 
ani frăiți de sensibilitatea unui poet 
ce crede în omenie, în cinste și în 
respectul dintre oameni, lată de ce 
asistăm nu numai la evoluția tragi
că a unor evenimente, dar și la a- 
ceea dramatică a unei conștiințe. în
tors din primul război mondial, din

activi, energici, îndrăz- 
l-au deschis, glorios, 
o conștiință cetățeneas- 
Enunescu a rămas un 
numai de stil ziaristic;

ziaristicii democra- 
literară. Pentru citi- 
care nu cunosc de-
Demostene Botez, 

și măști”, recent a-

sociale 
amare, 

ironică, 
Un stil

ascuțite, dar mai 
proza ziaristică e 

sarcastică, amenin- 
concis, tăios, străin 

a poeziei

cu credinfa 
rămîne ace- 
se schimbe,

I
I
I
I
I

TE LE VI Z IU N
Orele 19 — Jurnalul televiziunii.

19,20 — Brpisiune de Știință și tehnică 
pentru pionieri și școlari : „Muzică 
șl... fizică" (JI). 19,55 - Telefilatelia.
20,10 — Selecțluni din spectacolele 
formațiiloi fruntașe participante la 
Festivalul de folclor. 21,00 — O seară 
pe litoral (transmisiune de la Vladi
vostok). 21,20 — Filmul „In viitoare", 
în încheiere : Jurnalul televiziunii 
(II), Buletinul meteorologic.

tranșeele unde luptase 
că situația nu mei putea 
eași, că ceva trebuia să 
scriitorul denunță cu vigoare frau
dele politicienilor, incapacitatea abu
zivă și profitoare a regimului capi
talist, exploatarea directă sau masca
tă a minerilor, ceferiștilor, țăranilor 
sau intelectualilor, incompetența tru
fașă, șovinismul sîngeros... Dar spe
ranțele se rișipesc, tonul devine mai 
amar, maj vehement-

într-o confesiune dramatică, „Ge
nerația mea”, vorbind în numele ce
lor de 40 de ani, constată că spe
ranțele nu s-au realizat. „Fac parle, 
scrie el’în 1934, din generația al 
cărei drum în viață a dus prin glo
dul tranșeelor și prin gropițe de 
obuz". „Istoria ne-a acordat o mare 
misiune". „Selecțiunea trebuia forța-

Note de lector
tă de blocul acestei generații după 
alte criterii decît acelea de servilism 
șl lașitate socială, care a uciș rînd 
pe rînd viața normală politică și so
cială din această țară”. Rindurilp a- 
cestea îndurerate sînt semnificative 
pentru frămîntările oamenilor cin
stiți dintre Cele două războaie. O se
rie de articole scrise în această pe
rioadă subliniau eroismul luptători
lor comuniști. Printre ele menționăm 
„După Craiova" (1934), în care poe
tul Demostene Botez protestează îm
potriva condapinării luptătorilor de la 
Grivița Roșie. Scris cu „o amărăciu
ne ucigătoare”, articolul exprimă cre
dință în „sîmburele tare din care va 
răsări ceva o dată și o dată” și se 
descoperă în fața suferinței celor 
osîndiți de clasele exploatatoare.

Atitudinea generală a volumului se 
situează pe pozițiile democratice ale 
„Vieții Românești”. Mizeria maselor 
țărănești l-a preocupat constant pe 
poet. Încă în 1916 („De la țară") 
foamea endemică de la sate îl in
digna. Mizeria maselor constituie 
problema principală în numeroase ar-

ticole : „Fata Morgana”, „în propa
gandă la țară", „Armonia socială”, 
„Experții”, „Luna milei", „5 lei ar
monia socială" etc. Un mare număr 
de articole satirizează statul bur
ghez, în diferitele lui aspecte: cir
cul electoral, tehnica parvenitismului 
politic, practica excrocheriilor indivi
duale și colective ale păturii supra
puse etc. Scriitorul pornește de la 
concret, dar nu rămîne niciodată la 
faptul divers ci generalizează, de
monstrează întregul sistem. De fapt, 
e vorba de mici schițe satirice sau 
portrete („Barnabooth”, „Omul poli
tic", „Directoarea", „Plutonierul Albi- 
șor”), o caracterologie a prostiei, la
șității, cruzimii. Autorul simulează 
ades naivitatea, acceptă explicațiile 
oficiale, dar le pune în contradicție 
cu faptele pentru a le dovedi mip- 
ciuna, absurditatea.

Rareori. însă, Demostene Botez 
rămîne la umor; acesta pare doar un 
procedeu literar spre a surprinde 
mecarysmul minciunii; atunci, indig
narea poetului izbucnește. Sînt emo
ționante pamfletele îndurerate în
dreptate împotriva războiului, a fas
cismului. E, la început, o îngrijo
rare, o mirare aproape că, după mă
celul mondial din 1914—1919, mai 
poate cineva vorbi despre război 
(„Santinela română, „Vorbe de răz
boi", „Centiron și cizme", „Si vis pa- 
cem”, „Rolul de a muri", „Hifleris- 
mul aplicat", „Continuarea filmului”). 
Dar îngrijorarea crește dramatic, atin- 
gînd o intensitate ce se păstrează 
intactă pînă azi („Virtuțile războini
ce", „Baioneta", „Dictatorul", „Mane
vrele", „De ce fac politică ?', „Sifili
sul Europei", „Ipocrizie universală", 
„Săriți I Nebunii, nebunii !...").

Demostene Botez atacă fascismul 
european și pe cel autohton cu o ve
hemență și un curaj ce fac cinste 
poetului, mai ales cînd știm cu ce 
„argumente” obișnuiau huliganii să 
răspundă. Sînt acestea pagini ce se 
vor înscrie în orice antologie a pre
sei românești, în orice antologie a

Paul GEORGESCU

In vitrinele
Editura tineretului a tipărit o 
culegere de versuri ale poeți
lor noștri intitulată „PATOS 
CONTEMPORAN".

O altă antologie de versuri — 
„CÎNȚARE ROMÂNIEI" — a 
apărut în Editura militară. An
tologia este îngrijită de Victor 
Tulbure și Niculae Stoian șl 
precedată de un studiu intro
ductiv semnat de Aurel Martin.

Din noua geometrie

Peltz, 
RAȚE" de

a Galațiului Foto : Gh. Vințilă

Volume de proză apărute 
Editura pentru literatură :
LET ÎN CIRCUIT" — reportaje 
de Veronica Porumbacu și vo
lumele de nuvele „SUFEREAU 
ÎMPREUNA” de Ion Băieșu, 
.FAUNA BURZULUIȚILOR" 

„VlNATOARE 
Veress Zoltân.

Un volum
„ARTA ȘI
Silvian 1

pentru literatură.

librăriilor

a tipărit e
de studii despre 

: ARTE" 
losifescu

a publicat 
în Editura

Creației lui Aurel 
tura Meridiane i-a dedicat un 
album care cuprinde nume
roase reproduceri după lucră
rile artistului și un text sem
nat de Jack Brutaru.

în colecția „Arta pentru toți 
au apărut albumele „ȘTEFAN 
DIMITRESCU" (Text de Bea
trice Bednarik), „IOSIF ISER" 
(Text de Petru Comarnescu), 
„LUCIAN GRIGORESCU" (Text 
de Balcica Moșescu-Măciucă).

Vieții și creației lui DINU J.I- 
PATTI, Editura Meridiane i-a 
consacrat un album cuprinzînd 
numeroase fotografii, facsimile, 
reproduceri ale unor afișe și 
programe de concert etc. Tex
tul prezentării este semnat de 
Dragoș Tănăsescu. Albumul a 
apărut în limbile română, en
gleză și franceză.

• Edituro Meridiane
diția a Il-a revăzută a lucrării 
acad. G. Oprescu „SCULPTU
RA ROMANEASCA

Jiquidi, Edl-

• „SCENOGRAFIA ROMANEAS
CA" se intitulează albumul pu
blicat de Editura 
care sînt reunite 
reproduceri după 
ruri și scene dip 
selectate din creația a 46 de 
scenografi români contempo
rani.

Meridiane în 
peste 450 de 
schite, deco- 

spectacole,
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cinematografe
UNORA LE PLACE JAZ^UL : Sala 

Palatului R.P. Române —- (orele 19,30), 
Republica — Bd. Magheru nr. 2, Stadio
nul Dinamo (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.) — 
Șos. Ștefan cel Mare, Arenele Liber
tății (completare Muzeul Zambaccian)
— Parcul Libertății, Festival - Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 14; rulează și 
la grădină — Pasajul Eforie, Feroviar
— Calea Griviței nr. 80, Excelsic — 
Bd. 1 Mai nr. 174, Modern (comple
tare Muzeul Zambaccian) — Piața G. 
Coșbuc nr 1, ROMULUS ȘI REMUS
— cinemascop : Patria (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — Bd. Magheru nr. 12—14, 
București (completare Melodiile stră
zii) — Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 6, 
grădina ,,Progresul“ (completare Me
lodiile străzii) — Str. Ion Vidu nr. 5, 
Melodia (completare Melodiile străzii)
— Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str.
Lizeanu. STRIGĂTUL : Luceafărul
(completare Surîsul) — Bd. 1848 nr. 6, 
Flacăra (completare Surîsul) — Calea 
Dudești nr. 22, Floreasca (completare 
Surîsul) — Str. J. S. Bach nr. 2. 
DOMNUL — cinemascop : Carpați 
(completare Construim) — Bd. Ma
gheru nr. 29, Victoria (completare 
Construim) — Bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 7, Grădina „Doina" (comple V;e 
Lucrările celui de-al IX-lea Cong»3s 
al P.C.R.) — Str. Doamnei nr. 9, Ex
poziția realizărilor economiei naționa
le a R.P.R. (completare Construim) — 
Piața Scînteii. UN ȘOARECE PRIN
TRE BĂRBAȚI : Capitol (completare 
Amintiri contemporane) — Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 16; rulează și la 
grădină (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.). PEN
SIUNEA BOULANKA : Central (com
pletare Zîmbelul) — Bd. Gh. Gheor
ghiu-Dej nr. 2, Tomis — Calea Văcă
rești nr. 21 ; rulează și )a grădină. 
A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIM
PICE DE IARNĂ — 180 DE ZILE ÎN 
ATLANTIC : Lumina - Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 12. AMERICA, 
AMERICA (ambele serii) : Union — 
Str 13 Decembrie nr. 5—7. PRO
GRAM PENTRU COPII : Doina — 
Str. Doamnei nj’ 9 — rulează numai 
dimineața. ZIDUL ÎNALT : Doina 
(completare Muzeul Za» baccian și 
Rapsodia ungarăl — Str. !.»<: -imnei nr. 
9. Lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. — Fata de pe Someș — 
Dincolo de codri și păduri - cinA, 
mascop - Istoria cifrelor — Știință 
și tehnică nr. 9/1964 — Pionleria nr. 
4/1965 : Timpuri Noi - Bd Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 18. ÎNTÎLNIRE LA 
ISCHIA — cinemascop ; Giulești 
(completare Spre cer) — Calea Giu
lești nr. 56, Miorița (completare Spre 
cer) — Calea Moșilor nr. 127. DE 
DOI BANI VIOLETE ; Cultural - Piața 
I. Pintilie nr. 2. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP ? înfrățirea între popoare 
(completare La cel mai înalt nivel) — 
Bd. București’ Noi, Lira (completare 
La cel mai înalt nivel) — Calea 13 
Septemb.ie nr 196; rulează și la gră
dină. HOCI-IEIȘTII - cinemascop : 
Dacia (completare Muzeul Cornel Me- 
drea) — Calea Griviței nr. 137. 
DAȚI-MI CONDICA DE RECLAMAȚII: 
Buzeșți (completare Oltenii din Olte
nia) — Str. Buzești nr. 9—11 ; rulea
ză și la grădină, Drumul Sării (com
pletare (Oltenii din Oltenia) — Str. 
Drumul Sării nr. 30. REGINA ClN- 
TECELOR : Crîngași — Șos. Crîngași 
nr. 42, Rahova — Calea Rahovei nr. 
118 ; rulează și la grădină. DECO
RAȚII PENTRU „COPIII MINUNE": 
Grivița (completare Casa cetate) — 
Calea Griviței — Podul Basarab. 
CÎNTÎND DESPRE ARIZONA : Bu- 
cegi (completare Gust bun... bun 
gust) — Bd. 1 Mai nr. 57 ; rulează și 
la grădină, Arta (completare Amintiri 
contemporane) — Calea Călărași nr. 
153 ; rulează și la grădină. RABY 
MATYAS : Unirea — Bd. 1 Mai nr. 
143 ; rulează și la grădină. CUM SE 
REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : Vitan 
(completare Fotbaliști, nu uitați copi
lăria) - Calea Dudești nr. 22. NEA
MUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) . Munca (completare 
Șopîrle) - Șos. Mihai Bravu nr. 221, 
Grădina „Vitan" - Calpa Dudești. 
JUNGLA TRAGICA : Popular - Str. 
Mătăsari nr. 31, Colentina — Șos. 
Colentina nr 84 : rulează și la gră
dină. WINNETQU - cinemascop : 
Moșilor - Calea Moșilor nr. 221 ; ru
lează și la grădină (completare Mi
nunea de la Ghiza). PRELUDIO 11 — 
cinemascop : Cosmos (completare
Drumul) Șos Panlelimon nr. 89. 
NUNTA CU PERIPEȚII : Viitorul (com
pletare Laminorul de țevi) - Str. 
M Eminescu nr. 127 FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ : Volga (completare 
Sport nr. 3'1965) — Șos. I. Pintilie nr. 
61. SPRE CULMI: Progresul Șos. 
Giulgiului nr. 3. LALEAUA NEAGRĂ
— cinemascop : Flamura (completare
O călătorie spre inima Reșiței) — 
Șos Giurgiului nr. 155 SĂRITURĂ ÎN 
ÎNTUNERIC r Ferentari (completare 
Sport nr 3/1965) Calea Ferentari 
nr. 86. OLIVER TWIST : Cotroceni — 
Șos. Cotroceni nr. 9. RACHETELE 
NU TREBUIE SA DECOLEZE - cine
mascop Pacea (completare O călă
torie spre inima Reșiței) Bd Uver
turii nr. 70 72 CERASELLA ;
Grădina „Progresul-Parc" (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Cong.es 
aj P.C.R.I r- Piața Libertății.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a tpentinut 

frumoasă și a continuat să se în
călzească. Cerul a fost senin. Vîntul 
a suflat slab din sectorul sud-est. 
Temperatura la ora 14 era cuprinsă 
între 23 grade la Mangalia și Cons
tanța și 32 grade la Lugoj. Timișoa
ra și Berzeasca. În București : Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă. 
Cerul a fost senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 30 
grade, iar la soare pe sol 61 grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 și 
12 auggst. în țară : Vreme ușor însta,. 
bilă în jumătatea de nord-vest a tării, 
unde cerul se va înnora parțial și 
vor cădea ploi izolate, în rest vremea 
va fi în general frumoasă, mai ales 
la începutul intervalului, Cerul va fi 
schimbător Vîntul va sufla potrivit 
din sectorul vestic. Minupele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 24 și 34 grade. în 
București t Vreme frumoasă și căldu
roasă, cu cer variabil. Vînt slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura ușor variabilă. Pe litoral : 
Vreme frumoasă cu cer mai mult se
nin. Vînt slab din sectorul sudic. 
Temperatura în creștere.

Cong.es
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Surpriză în proba contracronometruS AU ÎNCHEIAT campionatele
MONDIALE UNIVERSITARE

SINAIA (prin telefon). — După 
două săptămîni de întrecere, for
mațiile participante la cea de-a 
XH-a ediție a Campionatului mon
dial universitar de șah pe echipe 
și-au disputat duminică meciurile 
ultimei runde. Datorită faptului că 
majoritatea întîlnirilor decisive 
s-au desfășurat în ultima parte a 
competiției, situația din fruntea 
clasamentului a putut fi clarificată 
abia în urma rundei de ieri. Prin
cipalele partide ale zilei au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate: 
U.R.S.S.-Izrael l*/i—2*/ș ; Ceho- 
slovacia-Danemarca 2—1 (1) ; Ro- 
mânia-Anglia l’/i—l’/r. (Partida 
Nacu-Lambshire s-a întrerupt cu 
șanse de cîștig pentru jucătorul 
nostru). Tot în grupa A, R. D. 
Germană conduce cu 2*/ș—*/r (1), în 
fața echipei Ungariei. Deși clasa
mentul final va lua o formă defi
nitivă mîine, după încheierea par
tidelor întrerupte, mai pot surveni 
modificări mai importante doar 
pentru locurile 3, 4 și 5. Locul I și 
titlul de campioană mondială uni
versitară a revenit reprezentativei 
U.R.S.S., care a totalizat 21 de 
puncte, urmată de Izrael — 20, 
Danemarca — 17*/» (1), Ceho
slovacia — 17 (1), România 16*/ș 
(1), Anglia — 14*/s (1), R. D. Ger
mană 13*/z (1), Ungaria — ll’/î (1) 
și Olanda — 9*/z. Reprezentativa 
țării noastre s-a prezentat în pro
gres față de ediția anterioară, la 
care se clasase pe locul 13, însă 
a „scăpat," un loc mai bun în în
trecerea din acest an datorită lip-

sei de omogenitate și a unor incon
stante. Ieri dimineață, de pildă, 
privind cu ușurință partida între
ruptă cu maghiarul Covaci, Florin 
Gheorghiu n-a reușit să fructifice 
avantajul inițial, pierzînd un punct 
prețios pentru echipă. în grupa fi
nală B (pentru locurile 10—17), 
cîștigătoare este formația Bulga
riei, care a totalizat 22*/r puncte.

Pe șoselele din imprejurimile Bra
șovului, cicliștii fruntași din Întrea
ga țară și-au disputat, la șfjrșilul 
acestei săptămini, titlurile de cam
pioni ai țării la probele individuale 
de contracronometru (40 km) și fopd 
cu plecarea in bloc (180 km). In 
mod surprinzător, proba contracro
nometru a revenii dinamovjștului 
Gh. Bădără cu timpul de 54'49". Prin
cipalul favorit — C. Qumitrescu 
(Steaua), s-a clasat pe locul secund
— 54'52", urmai de E Rusu (Dinamo)
— 55'20", L. Zanoni (Dinamo). — 
56'10" și M. Rindașu (Voința Plo-

iești) — 56'28". Cealaltă probă a re
venit lui G. Moiceanu (Dinamo), cro
nometrat in același timp — 4h 51'58" 
— cu Gh. Moldoveana (Steaua). La 
diferență de 34' au sosit, In ordine, 
Qh. Bădără, (Dinamo) și C. Ciobanu 
(Voința Ploiești).

La juniori, talentatul alergător 
brașovean Ștefan Șuc.iu a ciștigat 
ambele titluri: in proba contracro- 
nometru, el a parcurs 30 km in 
43'20", iar in cea cu plecarea In bloc 
a acoperit distanta de 100 km In 
2h 51'33".

’ FOTBAL;
A

înaintea „startului''
Cu o săptămînă înaintea startu

lui în noua ediție a campionatului, 
o serie de echipe din prima cate
gorie au susținut partide amicale 
cu caracter de verificare. Meciu
rile disputate duminică s-au înche
iat astfel: Farul Constanța—Side- 
rurgistul Galați 1—0 ; Dinamo Pi
tești— Știința Craiova 3—1 ; Știin
ța Timișoara—Crișul Oradea 5—1; 
Minerul Baia Mare—Steaua 3—3 ; 
Petrolul Ploiești—C.S.M.S. Iași 0—1. 
Sîmbătă, pe stadionul Republicii 
din Capitală, Rapid a dispus 
C.S.M. Reșița cu 5—2 (3—0).

de

Marți în nocturnă

RAPID—SAO CRISTOVAO

Echipa braziliană de fotbal Sao 
Cristovao își începe turneul în țara 
noastră ju.cînd marți, pe stadionul 
Republicii în compania formației 
bucureștene Rapid. Meciul începe 
la ora 19.

studențești

Milo
: ''U

Selecționatele
Bucupsștiului s-au întîțnil ieri cu re
prezentativele de tineret ale Sofiei. 
Victoriile au revenit sportivilor 
noștri cu 82—79 ia masculin și 
52—42 la feminin. în fotografie : 
o acțiune ofensivă a baschetba

listelor bucureștene

PRONOSPORT
Concursul nr. 32 din 8 august

Minerul Lupeni-Etar Tîr-
novo (pronostic la pauză) (3—0)

Minerul Lupepi-Etar Tîr-
novo (pronostic final)

Vasas-M.T.K.
Dorog-Csepel 
Salgotarjan’Komlo 
Pecs-Tatabanya
Oroszlani-Dunaujvaros
Egyetertes-B.V.S.C. 
Szekesfehervar-Debrecen
Diosgyor-Szombathely 
Stroitel-Energetic Dușanbe 
Met.alurg-Moldova Chișinău (0—1)

(3-1)
(1-0)
(0—0)
(1-1)
(2—D
(1-2)
(1-0)
(2-0)
(1-0)
(1—0)

1

1
1
X
X
1
2
1
1
1
1
2

Dinamo București a învins
selecționata Reggio Emilia

Un atac al Iul V. Antoniu (stingă) în meciul cu Minocheri

Sîmbătă seara „potcoava" sta
dionului din Șos. Ștefan cel,Mare a 
fost umplută pînă la refuz de nume
roși iubitori ai boxului, dornici să 
vadă meciul dintre Dinamo-Bucu- 
rești și selecționata italiană Reggio 
Emilia. Scorul final, 16-4, reflectă 
buna comportare a boxerilor bucu- 
reșteni ; însă, în ciuda scorului ca
tegoric, ei au întîmpinat în majori
tatea întîlnirilor o rezistență se
rioasă din partea talentaților boxeri 
italieni.

Datorită
Mindreanu 
au ciștigat 
care încrucișau mănușile cu doi ad
versari foarte tari : Farinelli și, res
pectiv, Sorangelo. La rînclul său, Ion 
Monea a avut un redutabil partener 
în persoana „semigreului" Mancini, 
posesorul unui puternic croșeu de 
dreapta, care însă nu l-a putut sur
prinde pe campionul nostru. In ver
vă deosebită, V. Antoniu s-a reabili
tat după insuccesul din recenta în- 
tîlnire cu echipa Iugoslaviei, obli- 
gîndu-1 pe Minocheri să renunțe la

tenacilor „cocoși" N. 
și N. Puiu, dinamoviștii 
două partide dificile în

Așa îi spun turkmenii 
canalului Kara-Kum și, 
denumindu-l astfel, ei nu 
fac o figură de stil, ci ex
primă o realitate concre
tă : canalul a adus, o dată 
cu apa, și viața pe un te
ritoriu vast, de la fluviul 
Amu-Daria pînă la Asha'- 
bad.

Turkmenia, ca și cele
lalte republici sovietice 
din Asia Centrală, se a- 
flă într-una din zonele cu 
cele mal puține precipi
tații de pe glob. Aici nu 
plouă decît primăvara și 
atunci doar de cîteva ori. 
In tot restul anului, cerul 
rămîne pururea albas
tru. Iată de ce apa 
este pe aceste meleaguri 
asociată direct cu viața. 
Unde nu e apă, e pustiu 
lipsit de viață. Iată de 
ce canalul Kara-Kuțn, 
care străbate deșertul cu 
același nume pe o dis
tanță de 820 kilometri, 
constituie principala ar
teră a vieții din Turkme
nia.

OMUL CARE 
A STRĂBĂTUT 
PE JOS 18 000 KM

Șalupa și-a ridicat si
lueta elegantă deasupra 
apei și acum zboară ca 
un pescăruș. Lingă mine 
stă un om de statură mij
locie, cu fața arsă de via
turile fierbinți ale Kara- 
Kum-ului.

Omul de lingă mine 
este K. E. Tzereteli, ingi
nerul șef al întreprinderii 
care construiește canalul. 
Ș-a născut în Gruzia, sub 
un soare mai puțin arză
tor. Și-a terminat studiile 
în 1930. A fost repartizat 
aici. 35 de ani. O viață 
consacrată meleagurilor 
aride ale Turkmeniei. Mi
lioane de hectare de pă
mânturi fertile nu rodeau 
pentru că nu aveau apă, 
in timp ce Amu-Daria, 
tumultuoasa fiică a Pami- 
rului, vărsa în marea

luptă înaintea ultimului rund. O su
perioritate evidentă a arătat și I. Ol- 
teanu, dominînclu-1 net pe Badini, a 
cărui rezistentă a impresionat. Ce
lelalte rezultate : D. Davidescu b.p. 
pe ” 
C.
A. 
A.
G.

Mencarelli ,• R. Fabiani b.p. 
Crudu ,• M. Dumitrescu» egal 
Anacarani; Gh. Bădoi — egal cu 
Molinari ; I. Covaci b. ko.

Pe 
cu

Molinari;
Guerra.

In general, pugiliștii noștri, selec
ționați în vederea marelui turneu 
internațional programat la 24 august 
lș Constanta, au arătat o pregătire 
satisfăcătoare. La sfîrșitul reuniunii, 
arbitrul internațional italian Nello 
Martinelli ne-a făcut următoarea de
clarație : „Echipa Dinamo a obținut 
un meritat succes. In mod special 
trebuie remarcat semigreul Monea, 
un boxer complet. Un „bravo!" pen-

L ’’ . -I --------- -„„..a entu-
ales,

pe

tru publicul dumneavoastră 
ziast, competent și, mai 
sportiv".

Selecționata Reggio Emilia 
cat astăzi Ia Galați, unde urmează 
să întîlnească marți seara echipa 
orașului.

a ple-

In CfTEVA RlNDURI
0 în cadrul campionatelor de 

atletism ale Belgiei, cunoscutul 
alergător belgian Gaston Roelants, 
campion olimpic și european la 
3 000 m obstacole, a stabilit un 
nou record al lumii la această 
probă cu timpul de 8’26”4/10. Ve
chiul record mondial era de 8’29” 
6/10 și aparținea, de asemenea, lui 
Roelants.

• In preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal, Columbia a 
învins cu 2—0 echipa statului 
Chile. Rezultatele unor intîlniri 
internaționale amicale de fotbal : 
Bayern Miinchen-Steaua Roșie Bel
grad 4—0 (1—0) ; V.F.B. Stutt- 
gart-Partizan Belgrad 1—2 (1—1).

• La Bled (Iugoslavia) a fost 
continuată partida a 9-a a meciu
lui de șah Larsen-Tal, contînd 
pentru semifinalele campionatului 
mondial. Partida s-a încheiat re
miză la mutarea a 78-a. Scorul 
este acum 4,5—4,5 puncte. Dacă 
și ultima partidă se va încheia la 
egalitate, Larsen și Tal urmează 
să susțină un meci suplimentar 
de 4 partide. Dacă și după acesta 
egalitatea va persista, învingăto
rul va 
sorți.

■ în 
atletism 
sîmbătă 
sprintera poloneză Irena 
ștein a stabilit un nou 
mondial în proba de 200 m plat 
cu timpul de 22”7/10 (v. r., 22”
9/10, era deținut de atletele Ru- 
dolph-S.U.A. și Burvill-Australia). 
De asemenea, echipa masculină de 
ștafetă 4x100 m a R. P. Polone a 
învins echipa S.U.A., ecialînd re
cordul european : 39”2/Î0. Rezul
tatul final al meciului a fost In 
favoarea atleților americani, atît 
la masculin cit și la feminin : 118— 
93 și respectiv 59—57.

• La campionatele 
nale de tenis de cîmp 
Germane (Hamburg), 
Bora Jovanovici, în formă 
marcabilă. l-a eliminat cu 4—6 ;
6— 3 ; 6—0 ; 6—2 pe vest-germanul 
Bunding, iar Christian Kuhnke 
(R.F.G.) a dispus cu 6—4 ; 6—2 i
7— 5 de Mulligan (Australia),

• Continuîndu-și turneul tn 
țara noastră, echipa vest-gerroană 
de handbal Phoenix Essen a Jucat 
la Galați cu formația Știința. Gaz
dele au cîștigat cu 16—15 (11—8). 
Astăzi Phoenix evoluează la Cons
tanța.

• într-un meci internațional de 
natație desfășurat la Oerebro (Su
edia), selecționata Suediei a În
vins cu scorul de 125—98 puncte 
echipa Angliei.

fi decis prin tragere la

cadrul dublei intîlniri de 
Polonia-S.U.A., disputată 
și duminică la Varșovia, 

Kirzen- 
record

internațio- 
ale R. F. 
iugoslavul 

re-
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Stația de dezbenzinare de la schela Ciurețt! (Argeș). Vedere parțială a instalației de tratare a țițeiului
Foto : Agerpres

In direcțiile
hotăritoare

(Urmare din pag. I-a)

Evoluția rapidă a 
domeniul construcției 
ră de Injecție pune 
necesitatea perfecționării organi
zării producției. Din acest consi
derent ne-am propus să revedem 
proiectul de organizare și să-1 îm
bunătățim ținînd seama de noile 
tehnologii aplicate în întreprinderi 
similare din țări cu tradiție în 
construcția de aparatură de in
jecție, de sarcinile complexe ce ne 
revin în noul cincinal. Pe această 
linie, între altele, se va organiza 
o secție pentru piese de precizie 
de serie' mică în vederea evitării 
perturbațiilor la realizarea piese
lor în serii mari.

tehnicii în 
de aparatu- 
cu acuitate

Studii aprofundate, 
cu obiective precise

Modernizarea mașinilor și utila
jelor aflate în funcțiune consti
tuie una dintre principalele pîrghii 
de sporire a productivității mun
cii. în ultimii ani, la noi în uzină 
s-au modernizat 95 de mașini și 
utilaje și, pe această bază, a spo
rit randamentul lor. La 15 strun
guri s-au montat mecanisme pneu
matice pentru acționarea rapidă a 
pinelei, consumul de manoperă la 
prinderea și desprinderea piesei 
redueîndu-se cu 60 la sută. Re
zultatele dobîndite prin moderni
zarea mașinilor și utilajelor de
monstrează deplin oportunitatea 
impulsionării acestei acțiuni în 
viitor. Dacă pînă în prezent mo
dernizările au fost realizate în 
special la mașini unde existau 
„strangulări", în viitor — nu în 
viitorul îndepărtat, ci chiar din 
primul an al cincinalului — va 
trebui ca această acțiune sa cape
te un caracter organizat, să vizeze 
obiective precise, stabilite pe bază 
de studii aprofundate. Evident, la 
întocmirea studiilor și aplicarea în 
practică a soluțiilor adoptate tre
buie să antrenăm mai ac.tiv ca
drele inginerești cu experiență,

care să stabilească mai multe va
riante spre a putea alege pe cea 
mai eficientă. Devine mai ales ne
cesar ca modernizările să urmă
rească intensificarea regimurilor 
de lucru, reducerea timpilor auxi
liari (în uzina noastră, datorită 
pieselor mici pe care le execu
tăm, ponderea timpului auxiliar 
este încă destul de mare), lărgirea 
posibilităților de lucru ale mașini- 
lor-unelte, semiautomatizarea și 
automatizarea mașinilor.

Sporirea productivității muncii 
în condițiile creșterii rapide a ni
velului calitativ al produselor im
pune specializarea și ridicarea ni
velului de cunoștințe tehnice și 
profesionale ale muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor. O dată 
cu înzestrarea uzinei cu noi ma
șini și instalații moderne, a deve
nit necesară specializarea și ridi
carea calificării muncitorilor care 
să le poată folosi la întreaga ca
pacitate. Consider însă că actuala 
organizare a cursurilor de ridi
care a calificării nu mai cores
punde cerințelor. Ele au în pre
zent o durată de 6—9 luni, iar 
lecțiile se țin bilunar. Eficiența 
acestor cursuri ar spori dacă ar 
dura numai două luni, iar lecțiile 
s-ar ține de două ori pe săptămî- 
nă. Totodată, cred că este necesar 
ca încadrarea muncitorilor în 
cursurile de ridicare a calificării să 
se facă diferențiat pe meserii, nu 
în funcție de categoria tarifară de 
încadrare, ci după cunoștințele 
profesionale și de cultură generală 
ale fiecărui muncitor.

Colectivul nostru are asigurată 
o puternică bază materială de pro
ducție, care se completează an de 
an cu noi mașini și utilaje per
fecționate, a acumulat o bogată 
experiență în ridicarea nivelului 
tehnic și de organizare a produc
ției. Dezvoltarea acestei experien
țe constituie o garanție că sarci
nile importante și eomplexe ce ne 
revin în viitorul cincinal vor fi 
îndeplinite cu succes.

relor, iar pentru aproape jumătate 
din numărul acestora s-a asigurat 
schimbul doi. Situația de pe teren 
dovedește eficacitatea acestor mă
suri. La cooperativa agricolă din 
Negrei, de exemplu, s-a și strîns 
în girezi, la marginea tarlalelor, 
toată recolta de grîu și secară de 
pe cele 740 hectare cultivate. 12 
tractoare din brigada condusă de 
Mihai Bitică ară zi și noapte. în 
cooperativele agricole din Cleja, 
Săucești, Faraoani, miriștile au fost 
arate în întregime.

Și în alte raioane ale regiunii 
Bacău sînt unități unde se lucrea
ză intens la eliberarea terenului și 
executarea arăturilor. Dar ritmul 
arăturilor pe ansamblul regiunii 
este încă nesatisfăcător. Pînă Ia 6 
august, această lucrare se executase 
doar pe 31 la sută din suprafața 
planificată. Viteza zilnică de lucru 
din ultimele zile se menține la 
circa 2 500 ha, adică prea puțin față 
de forțele existente. Multe tractoa
re nu sînt folosite deloc in aceste 
zile, deoarece conducerile unor co
operative nu iau măsuri pentru e- 
liberarea grabnică a terenurilor. 
La cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Filipești, raionul 
Roman, am găsit stînd, în ziua rai
dului. 7 tractoare. La sediul coo
perativei stăteau liniștiți președin
tele, Nicolae Cîmpeanu, și inginerul 
agronom Ion Lungu. Ei nu știau 
cum lucrează pe cîmp cele 40 de 
atelaje.

La Onișcani stăteau 5 tractoare, 
iar la Horia, aliniate la umbra co
pacilor — alte 8. Asemenea si
tuații am întîlnit și la cooperati
vele agricole din comunele Stăni- 
ța, Dulcești, Moldoveni și Bălu- 
șești. Cauza este aceeași : nu s-a 
eliberat terenul de snopi și paie, 
iar clăile nu s-au făcut la inter
valele indicate. Rămîneri în urmă 
la aceste lucrări se constată și în 
raioanele Moinești, Tg. Neamț, Pia
tra Neamț și Tg. Ocna.

DOBROGEA

0 experiență care 
merită extinsă

fără nici un folos 
acestor 
enorme 
inginer

de vară
Arai,
pentru oamenii 
locuri, cantități 
de apă. Tinărul 
hidrotehnic Tzereteli, îm
preună cu alți entuziaști 
ca el, a pornit să trans
forme în realitate un vis 
străvechi al poporului 
turkmen — aducerea a- 
pei Amu-Dariei pe pă
mânturile însetate. Pe a- 
tunci, specialiști reputați 
afirmau că ideea aceasta

fiecare kilometru săpat se 
dădea drumul la apă. O 
soluție ingenioasă, apli
cată pentru prima dată 
în practica mondială. A- 
deseori apa era pusă să 
sape ea singură, să care 
mii de metri cubi de nisip 
folosindu-se diferențele de 
nivel. Prima parte a ca
nalului a legat fluviul 
Amu-Daria cu oaza Mur
gab. 397 de kilometri. 132 
milioane metri cubi de

bumbac irigat aduce un
ovenit anual de peste 

mie de ruble.
Pe baza experienței 

cumulate s-a trecut 
construirea părții a doua 
a canalului: Murgab — 
Ashabad. Anul trecut, apa 
a ajuns în preajma capi
talei republicii. Pînă in 
1969 va mai înainta 220 
de kilometri pînă la Kîzîl- 
Arvat. Ținta celor 5 000 
de constructori ai canalu-

a-
la

Note de drum din Uniunea Sovietică

„ARTERA VIEȚII"
este o utopie, că apele 
fluviului vor fi sorbite 
de nisipurile deșertului 
înainte de a ajunge pe 
ogoare. Dar Tzereteli și 
colegii lui au vrut să se 
convingă dacă este sau 
nu așa. Deșertul trebuia 
studiat pas cu pas. Și 
omul de lingă mine a fă
cu 18 000 de kilometri pe 
jos înainte de a-și spune 
părerea. Iar concluzia la 
care a ajuns era exact 
contrară afirmațiilor spe
cialiștilor reputați : cana
lul putea fi construit.

SUBITA REGĂSITĂ
După proiectanți au so

sit in deșert constructo
rii. Kara-Kum-ul i-a în- 
tîmpinat cu furtuni de 
nisip, cu călduri toride. 
50 de grade la umbră. 
Fierul se încingea pe la 
amiază atit de tare, in
cit frigea pur și simplu 
Se lucra din amurg și 
pînă în zori. In ciuda 
condițiilor deosebit de 
grele, armata buldozeriș- 
tilor pătrundea tot mai 
adine printre dunele de 
nisipuri mișcătoare. După

pămînt și nisip dislocat. 
Prima șuviță de apă care 
înainta în deșert a fost 
primită cu nespusă bucu
rie. Ciobanii se aplecau și 
o sărutau ca pe o iubită 
regăsită după o lungă des
părțire. Prima tranșee în
gustă a fost lărgită apoi 
mereu, pe traseu s-au a- 
menajat lacuri de acumu
lare, în care s-au adunat 
40 de milioane metri cubi 
de apă. In oaza Murgab 
existau și înainte lanuri 
de bumbac irigate cu apa 
Murgabului, un rîu ce 
vine din Afganistan. Dar 
apele lui secau în fiecare 
an pe la sfîrșitul lui mai, 
iar în unii ani nu veneau 
deloc. Canalul și 
de acumulare au 
pentru totdeauna 
ma apei. Astăzi,
Murgab lanurile de bum
bac se întind pe o sută 
de mii de hectare. Con
struirea primei părți a ca
nalului a costat 80 de mi
lioane de ruble, dar cal
culele arată că aceste 
cheltuieli au Și fost recu
perate. Fiecare hectar de

lacurile 
rezolvat 
proble- 
in oaza

lui este Marea Caspică. E 
o țintă încă îndepărtată, 
dar nimeni nu se îndoiește 
că ea va fi atinsă.

PUSTIUL RODEȘTE
In zona canalului 

află. în prezent în curs 
valorificare alte 150 
mii de hectare de pămîn- 
turi noi, dintre care 60 
de mii vor fi semănate cu 
bumbac. De o parte și de 
alta a canalului se creea
ză noi sovhozuri. Am vi
zitat sovhozul numărul 
7. E o imensă livadă de 
meri, 
sici, 
gipț, 
piere a deșertului, pare 
neverosimilă. Drumurile 
dintre loturi sînt asfal
tate pentru ca fructele 
să nu se zdrobească în 
timpul transportului. Pri
mii puieți au fost sădiți 
aici în 1960. Acum livada 
are 1 100 de hectare. 
Apa vine la rădăcinile 
pomilor prin tuburi în
gropate în pămînt. Anul 
trecut merii au dat prima 
recoltă. Fructele au fost

se 
de 
de

vișini, caiși, pier- 
rodii. Prezența ei 
în imediata apro-

trimise constructorilor 
canalului. Dacă n-ar fi 
fost ei, n-ar exista nici 
sovhozul.

Lingă livadă a apărut 
o nouă așezare cu case 
cochete. Aici locuiesc 370 
de familii de grădinari și 
300 de familii de con
structori. Pe acoperișuri 
— pădurea antenelor de 
televizor.

Șalupa zboară de-a 
lungul canalului. Din loc 
in loc întîlnim drăgi care 
adâncesc și lărgesc în 
continuare albia. Pe ma
luri, de o parte și de alta, 
urcă țevile groase de oțel 
ale stațiilor de pompare. 
La rugămintea noastră, 
inginerul Tzereteli evocă 
crîmpeie din istoria cons
trucției canalului. De 
multe ori a fost nevoie 
să se renunțe la soluțiile 
prevăzute în proiect și 
să se caute altele noi. 
Toate acestea au rămas 
acum în urmă. Pentru 
contribuția adusă la pro
iectarea și la conducerea 
lucrărilor de construcție 
a canalului, el, împreună 
cu alți 
distins

Fîșia 
purile 
Inginerul Tzereteli 
pus mina streașină la 
ochi și privește în depăr
tare spre punctul unde 
panglica albastră a cana
lului se pierde printre du
nele gălbui punctate cu 
tufe de saksaul. La ce 
se gîndește oare ? Poate 
la momentul cînd apele 
dulci ale canalului se vor 
întîlni cu cele sărate ale 
Caspicei. Atunci opera 
vieții lui va fi împlinită. 
Atunci încă două milioa
ne de hectare de părnîn- 
turi vor căpăta viață. 
Poate că el și vede lanu
rile albe de bumbac re
vărsate la. poalele pleșu
vilor munți Kopet-Dag, 
pe pământuri 
de milenii 
niciodată.

(Urmare din pag. I-a)

specialiști, a fost 
cu Premiul Lenin, 
de apă taie nisi- 

pînă în zare, 
și-a

care timp 
n-au rodit

Silviu PODINA

Bine lucrează îndeosebi mecani
zatorii de la S.M.T. Poșta Cîlnău și 
Ștîlpu. Aici s-a organizat munca 
în două schimburi, iar în cazurile 
în care nu s-a putut realiza acest 
lucru se muncește în schimburi 
prelungite.

în multe unități rezultatele nu 
sînt însă pe măsura posibilităților 
existente. în regiune nu se reali
zează viteza de lucru prevăzută la 
arat. Unele S.M.T.-uri (Padina, 
Pogoanele, Ziduri) nu ating nici 50 
la sută din viteza planificată. A- 
ceastă situație este determinată de 
mulți factori. Unul dintre ei : fo
losirea nesatisfăcătoare a atelaje
lor Ia transportul paielor de pe 
cîmp. Deși secerișul s-a încheiat 
de mult, în raioanele Mizil, Buzău, 
Cîmpina pot fi văzute și acum tar
lale întinse de pe care nu s-au ri
dicat paiele. Așa stau lucrurile la 
cooperativele agricole din Al
bești, Dîrvari, Grădiște și altele. 
Bineînțeles, tractoarele nu pot in
tra la arat. Din cele văzute pe 
teren se poate constata că rezul
tatele slabe ale unor S.M.T.-uri se 
datoresc și faptului că defecțiunile 
tehnice nu sînt înlăturate operativ.

Consiliile agricole regional și ra
ionale, consiliile de conducere și 
specialiștii din cooperativele de 
producție trebuie să se îngrijească 
in mai mare măsură de organiza
rea muncii mecanizatorilor și coo
peratorilor, de stringerea grabnică 
a paielor, de folosirea cu maximum 
de randament a tractoarelor.

BACAU

Tractoare 
aliniate la umbra 
copacilor...

Ing. Silviu Straser, președintele 
Consiliului agricol raional Bacău, 
ne-a relatat că in cooperativele 
agricole au fost luate măsuri ca 
toate atelajele și remorcile să fie 
folosite la transportul snopilor și 
paielor, astfel ca tractoarele să 
poată începe imediat arăturile. S-a 
făcut și o redistribuire a tractoa-

în unitățile agricole socialiste 
din regiunea Dobrogea au fost în
tocmite încă în timpul recoltării 
griului grafice de lucru, cu ter
mene precise de executare a ară
turilor de vară. în ele s-a prevă
zut eliberarea cît mai grabnică a 
terenurilor, desfășurarea într-un 
ritm accelerat a arăturilor. îngri- 
jindu-se de înfăptuirea acestor 
prevederi, multe unități agricole 
obțin rezultate bune. La G.A.S. 
Amzacea lucrează zilnic la balo- 
tatul paielor 25 de prese. Pînă a- 
cum au fost eliberate mai bine de 
900 ha. în urmă, tractoarele au a- 
rat aproape 800 de ha. La coope
rativa agricolă din Pantelimonu de 
•Tos, consiliul de conducere a mo
bilizat Ia strînsul paielor pe toti 
cooperatorii. Aici au fost alcătuite 
echipe special pentru strînsul pa
ielor. Așa se face că mai bine de 
80 la sută din suprafață a și fost 
eliberată, iar mecanizatorii pot lu
cra din plin la arături. în regiune 
sînt multe gospodării de stat, și 
cooperative agricole unde stringe
rea paielor și executarea arăturilor 
se desfășoară în ritm intens. Așa 
stau lucrurile la cooperativele a- 
gricole din Pecineaga, Conova. 23 
August, Movilg Verde și altele.

în unele unități însă, ritmul de 
lucru este nesatisfăcător. O cauză 
o constituie eliberarea cu intîrziere 
a terenului. La G.A.S. Nicolae 
Balcescu, deși paiele au fost ba
lotate pe 500 ha, baloturile nu au 
fost ridicate decît de pe jumătate 
din suprafața respectivă.

întîrzierea arăturilor se datorea
ză și folosirii cu randament scăzut 
a tractoarelor. Această constatare 
am făcut-o Ia gospodăria de stat 
Crucea, la cooperativele agricole 
Grădina, Sibioara, Dorobanțu etc. 
Acolo unde sînt înlăturate opera
tiv defecțiunile se cîștigă timp 
prețios. La S.M.T. Valea Nucarilor 
pentru a se putea înlătura cu o- 
perativitate defecțiunile ivite s-a 
stabilit să se mențină în teren ate
lierele mobile. Aici, tractoriștii fo
losesc din plin ziua de muncă și 
în consecință în raza acestei sta
țiuni a fost arată o suprafață e- 
gală cu cea realizată de S.M.T. 
Tulcea și M. Kogălniceanu luate la 
un loc. Experiența S.M.T. Valea 
Nucarilor poate fi extinsă în toate 
stațiunile de mașini și tractoare, 

în regiunea Dobrogea ritmul a- 
răturilor poate fi intensificat. Un 
control mai operativ, o interven
ție mai promptă din partea orga
nelor de partid și a consiliilor a- 
gricole pentru înlăturarea deficien
telor semnalate vor asigura exe
cutarea în timpul cel mai scurt a 
arăturilor de vară — baza recol
tei de grîu din anul viitor.



ATENA VIETNAM
LUI PAPANDREU 
I S A REFUZAT 
MANDATUL
POZIȚIA UNIUNII DE CENTRU:

• O puternică manifestare a solidarității 
internaționale cu lupta poporului viet
namez

• Avioane agresoare doborîte în R. D. 
Vietnam

• Declarația făcută de șeful statului cam
bodgian

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

ORI PAPANDREU, ORI NOI ALEGERI

ATENA 8 (Agerpres). — în le
gătură cu consultările ce se desfă
șoară în capitala Greciei pentru 
soluționarea crizei guvernamenta
le, duminică seara, regele Constan
tin l-a primit pe G. Papandreu, li
derul Uniunii de centru.

în cursul întrevederii, după cum 
anunță agenția France Presse, re
gele i-a adus la cunoștință lui Pa
pandreu că îi refuză mandatul pen
tru formarea guvernului și că con
sideră alegerile ca inoportune. Tot
odată, i-a cerut să desemneze, de 
comun acord cu partidul Uniunea 
de centru, o altă personalitate care 
să primească acest mandat. Papan
dreu, afirmă aceeași agenție, a re
fuzat, subliniind că Uniunea de 
centru a aprobat poziția sa (acor
darea mandatului lui Papandreu 
sau organizarea de alegeri). El a 
apreciat că orice încercare de a de
semna o altă persoană pentru for
marea guvernului va fi considerată 
de către partid ca o tentativă de 
scindare a Uniunii de centru.

Țoț duminică seara regele l-a 
primit și pe Stephanopoulos, fost 
vicepreședinte în guvernul Papan
dreu, căruia i-a cerut să încerce să 
formeze un nou guvern.

Agențiile de presă anunță că 
sîmbătă seara, un număr de 115 
deputați ai Uniunii de centru au 
semnat un angajament de fideli
tate necondiționată față de Papan
dreu, liderul partidului și fost 
prim-ministru al țării. Alți 20 de 
deputați ai aceluiași partid au tri
mis telegrame prin care își expri
mă și ei sprijinul față de Papan
dreu. Angajamentul de mai sus 
prevede, în mod expres, ca soluții 
pentru ieșirea din actuala criză, fie 
revenirea lui Papandreu la condu
cerea guvernului, fie organizarea 
unor noi alegeri.

HANOI 8 (Agerpres). — Citînd a- 
genția de presă „Eliberarea", agen
ția V.N.A. anunță că Prezidiul Co
mitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității un comu
nicat în care adresează călduroase 
mulțumiri popoarelor lumii pentru 
sprijinul fierbinte față de poporul 
sud-vietnamez, exprimat cu prile
jul aniversării (la 20 iulie) a 11 ani 
de la semnarea, în 1954, a acordu
rilor de la Geneva cu privire la 
Vietnam.

Comunicatul precizează că în 
legătură cu această aniversare. 
Prezidiul C.C. al F.N.E. a primit 
scrisori și mesaje din partea a nu
meroase organizații naționale, re
gionale și internaționale, organiza
ții obștești, de solidaritate afro- 
asiatică, de pace, studențești etc., 
precum și de la o serie de per
soane din toate colțurile lumii, 
care exprimau simpatia și sprijinul 
lor deplin față de lupta justă, pa
triotică, pe care poporul sud-viet
namez o duce împotriva agresiunii 
imperialiste americane.

F.N.E. și întregul popor sud-viet
namez — menționează în încheiere 
documentul — acordă o înaltă pre
țuire acestor manifestări de sim
patie și sprijin, subliniind că ele 
„vor contribui la întărirea hotărîrii 
de a lupta cu și mai multă fermi
tate pentru dobîndirea indepen
denței naționale și pentru reunifi- 
carea pașnică a țării".

★
HANOI 8 (Agerpres). — La 7 

august aviația americană a săvîrșit 
noi raiduri deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam — relatează Agen
ția Vietnameză de Informații.

Avioanele au bombardat nume
roase centre populate și întreprin
deri industriale din provinciile 
Ninh Binh și Tuyen Quang și din 
regiunea Vin Linh.

Potrivit unor date preliminare, 
șase avioane americane au fost do-

borîte, Iar un mare număr au fost 
avariate.

★

PNOM PENH 8 (Agerpres). — 
„Fără îndoială, în războiul din 
Vietnam simpatia Cambodgiei este 
de partea vietnamezilor, care luptă 
împotriva agresiunii străine" — a 
declarat prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, într-un 
interviu acordat unui corespondent 
al societății americane de televi
ziune N.B.C. (National Broadcas
ting Company). El a subliniat că 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud este o veritabilă 
mișcare de masă și „este singurul 
reprezentant adevărat al poporu
lui sud-vietnamez".

Referindu-se la relațiile dintre 
Cambodgia și Statele Unite, după 
ce a citat fapte dovedind „parti
ciparea directă a S.U.A. în agre
siunea împotriva teritoriului cam
bodgian", prințul Sianuk a men
ționat că „pentru a putea fi res
tabilite relațiile diplomatice între 
cele două țări este necesar ca 
S.U.A. să recunoască oficial neu
tralitatea și integritatea teritorială 
a Cambodgiei cu frontierele sale 
actuale, să acorde compensații 
pentru pierderile umane și mate
riale cauzate de invaziile și bom
bardamentele la care au luat parte 
americanii și să dea garanții for
male că Cambodgia nu va avea de 
suferit o agresiune americano- 
sud-vietnameză".

Ta pâdurite Ttetnamata! «te 
«ud. Ostași al annate! «te *B- 
berar* In urmărirea Inamicului

AlOturl de alte 40 de țări, Ro
mânia partlclpâ la Expoxlțla 
Internaționala a cârtii de la 
Leipzig. Editurilor românești 
reprezentate la expoziție U 
s-au decernat o medalie de 
aur, 5 medalii de argint, S 
medalii de bronz «1 5 men
țiuni de onoare. In fotografie: 

un colt al expoziției

NAGASAKI. Conferința interna
țională pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen, care și-a 
început lucrările la Hiroșima, con
tinuă în prezent la Nagasaki, cel 
de-al doilea oraș japonez victimă 
a bombardamentelor atomice. Par
ticipant» la conferință au adoptat 
o rezoluție prin care se recoman
dă organizarea strîngerii de sem
nături pe o petiție prin care să se 
ceară interzicerea armelor atomice 
și întărirea legăturilor cu poporul 
vietnamez în lupta acestuia împo
triva imperialismului american.

OTTAWA. Greva de două săp- 
tămîni a funcționarilor poștali din 
Canada — prima din ultimii 40 de 
ani — s-a încheiat prin victoria 
greviștilor. Guvernul a fost nevoit 
să accepte sporirea salariilor tutu
ror funcționarilor poștali și să se 
angajeze să nu aplice sancțiuni ad
ministrative participantilor la 
grevă.

TANANARIVE. In Republica Mal- 
gașă au început duminică alegerile 
legislative pentru desemnarea celor 
170 de reprezentant! tn Adunarea Na
țională. Pe listele electorale stnt în
scriși 2 600 000 de alegători.

SEUL. Deputății opoziției din parlamentul sud-coreean au hotărit 
sS. demisioneze în masă, dacă va deveni evident că nu poate fi blocată 
ratificarea tratatului japono-sud-coreean.

HANOI. în capitala R.D. Vietnam 
a fost semnat un acord între 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam privind 
livrări de utilaj feroviar sovietic în 
R. D. Vietnam, anunță agenția viet
nameză de informații.

BRAZZAVILLE. Delegația Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, condusă de vicepreședin' 
tele Adunării, Kan Rian Ug, 
a părăsit Brazzaville, după o vizită 
prietenească de o săptămînă.

HANOI. La invitația C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din Viet
nam, la 7 august a sosit la Hanoi o 
delegație a P.C. din Indonezia con
dusă de Karel Supit, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din In
donezia.

O delegație din partea populației 
arhipelagului Fiji, colonie brita
nică aliată In Oceanul Pacific, a 
sosit recent la Londra pentru a 
cere guvernului englez acordarea 

autoguvernării

SOFIA. A fost dat publicității 
comunicatul cu privire la vizita în 
R P. Bulgaria a președintelui Re
publicii Somalia, Aden Abdulla 
Osman. în timpul vizitei au fost 
purtate tratative în legătură cu re
lațiile dintre Bulgaria și Somalia, 
precum și cu unele probleme inter
naționale actuale. Cele două părți 
au constatat existenta unei identi
tăți de păreri în aprecierea căilor 
de reglementare a problemelor in
ternaționale litigioase și de conso
lidare a păcii și colaborării inter
naționale.

DJAKARTA. Asociația oameni
lor de știință din Indonezia a ce
rat tntr-o declarație naționalizarea 
tuturor companiilor petroliere 
străine. In declarație se subliniază 
că aceste companii scot din Indo
nezia 80 la sută din petrolul pe 
care 11 extrag șl 08 la sută din 
derivatele de petrol, Indonezia 
fiind nevoită să cumpere In stră
inătate contra valută forte produ
sele petroliere care-i stnt nece
sare.

BOGOTA. Politia a efectuat o 
descindere la locuința lui Gustavo 
Castro, unul dintre conducătorii 
partidului comunist din Columbia, 
unde polițiștii și agenții secreti au 
operat o percheziție minuțioasă. La 
5 august a fost operată o descin
dere la tipografia din Bogota, unde 
este tipărită revista teoretică a 
Partidului Comunist din Columbia 
„Documentos politicos". Anterior, 
în orașele Bogota, Bucaramanga și 
Barrănguilla au fost operate a- 
restări.

MONTEVIDEO. Stmbătă în Uru
guay nu au apărut ziare. Acesta a 
fost un răspuns al lucrătorilor din 
presă la represiunile polițienești din 
cursul recentei demonstrații studen
țești. în fața clădirii Asociației pre
sei din Montevideo a avut loc un 
miting. Particlpanții au cerut demisia 
ministrului afacerilor interne și a 
șefului poliției.

CAIRO. Un reprezentant perso
nal al președintelui Nasser a avut, 
convorbiri cu regele Arabiei Sau- 
dite și cu alte oficialități saudite 
privind reglementarea problemei 
yemenite și îmbunătățirea rela
țiilor dintre cele două tari. Ziarul 
egiptean „Al Gumhuria" scrie că 
familia regală saudită a fost reu
nită pentru a dezbate aceste pro
bleme, urmînd ca răspunsul Ara
biei Saudite la sugestiile făcute de 
trimisul președintelui R.A.U. să so
sească la Cairo în zilele următoare.
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Nave de război 
americane au pătruns 
în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că o navă de 
război, aparținînd flotei S.U.A., a 
pătruns la 6 august în apele teri
toriale chineze în apropiere de 
insula Namoa (provincia Kwang 
Tung) și de insula Tungșan (pro
vincia Fukien). în noaptea de 7 
spre 8 august, o altă navă de răz
boi americană a pătruns în apele 
teritoriale chineze la est de pe
ninsula Huangci (provincia Fu
kien).

în legătură cu aceste acte pro
vocatoare ale navelor de război 
ale S.U.A., anunță agenția, un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze a fost împuternicit să dea 
un nou avertisment serios Statelor 
Unite.

Piața comună, ca și în
tregul proces denumit al 
Integrării vest-europene, 
trece printr-o criză deose
bit de profundă. „întreaga 
organizație se află sub 
semnul întrebării" — scrie 
„New York Times". Cu 
flecare zi devin mai evi
dente consecințele eșecu
lui care s-a produs în 
„joia-neagră" — 30 iunie 
— în cadrul sesiunii Con
siliului ministerial al C.E.E. 
Adoptînd politica „scaunu
lui gol", Franța nu mai 
participă, deocamdată, la 
lucrările comisiilor Pieței 
comune, Euratomului și 
Comunității Europene a 
Cărbunelui și Otelului. Ce
le trei organisme se învîrt 
în gol, nemaiputînd adop
ta nici o hotărîre, pentru 
care este necesară unani
mitatea celor șase.

Formal, sesiunea de la 
Bruxelles s-a poticnit din 
cauza unor neînțelegeri de 
ordin tehnic privind pro
blema finanțării agricole, 
în dezbatere s-a aflat așa- 
numitul „plan Hallstein", 
prevăzînd constituirea u- 
nui buget comunitar, din 
care să se finanțeze acțiu
nile celor șase, îndeosebi 
în domeniul agriculturii, 
buget a cărui executare 
urma să fie supusă —- pre
ciza planul, aducînd o im
portantă inovație în mate
rie — controlului Comisiei 
Pieței comune, și așa-zisu- 
lui „parlament european". 
Aceasta echivala cu a scoa
te bugetele naționale și 
implicit aspecte importan
te ale dezvoltării econo
miilor naționale de sub ju
risdicția țărilor respective 
și a acorda Comisiei și par
lamentului european pre
rogative „supranaționale", 
care ar fi încălcat suvera
nitatea statelor. Partea 
franceză s-a opus aces
tui plan, apreciind că 
la mijloc este vorba de o 
încercare de a începe, pe 
o cale ocolită, realizarea 
proiectului de creare a 
așa-zisei „uniuni politice

La Ntjima (Japonia) a avut loc un „Festival al 
Păcii". Participanjil s-au pronunțat pentru distru
gerea stocurilor de bombe atomice șl cu hidrogen

europene", potrivit unor 
proiecte pe care guvernul 
de la Paris le-a respins 
continuu.

Astfel, criza s-a declan
șat în legătură cu proble
me politice esențiale, și a- 
nume problema atribuțiilor 
supranaționale ale organe
lor Pieței comune, proble
ma „integrării" politice.

Discuția nu este nouă; 
ea se desfășoară de 8 ani 
sub diverse forme și nu 
doar în mod teoretic, ci 
la nivelul guvernelor și al 
șefilor de state. Dezbate
rile au prilejuit numeroase 
vizite și întîlniri, care au 
avut ca urmare elaborarea

nerilor și a se apăra față 
de concurenți, monopolu
rile din fiecare tară a Pie
ței comune au manifestat 
tendința de a crea o supra
structură politică intersta
tală, prin intermediul că
reia să-și realizeze mai 
bine obiectivele proprii. In 
mod deosebit, s-a vădit in
teresul țărilor din Piața 
comună de a-și crea un 
instrument de rezistentă 
împotriva expansiunii ca
pitalului din terte state, în 
primul rînd împotriva pe
netrației monopolurilor a- 
mericane și totodată îm
potriva influenței en
gleze pe continent. Iniția
torii acestor planuri văd, 
de asemenea, în uniunea 
politică vest-europeană un

Parlamentul grec 
a fost In ultimele 
zile arena unor 
furtunoase dezba
teri legate de cri
za guvernamenta
la. Uneori, după 
cum se vede In 
fotografie, n-au 
lipsit nici Încăie

rările

prastatale, cu guverne și 
parlamente unificate. For
mula pornește de la con
vingerea autorilor că, în 
cadrul unei astfel de com
binații federative, Germa
nia occidentală, cu forța 
ei economică (43 la sută 
din producția industrială a 
Pieței comune) ar juca ro
lul de „prima vioară", reu
șind să-și impună hegemo
nia pe întreg spațiul comu
nitar. Totodată, formula 
vest-germană urmărește să 
mențină cordonul ombilical 
care leagă țările vest-eu
ropene, în primul rînd 
R.F.G., de Statele Unite, 
pentru a avea concursul a- 
cestora la realizarea scopu
rilor lor economice și po
litice. O asemenea uniune

bleme cardinale, cum ar fi 
intrarea Angliei in Pia
ța comună, strategia ame
ricană în N.A.T.O., pozi
ția fată de acțiunile agre
sive ale S.U.A. etc — pro
bleme în care Franța se 
află în pronunțate diver
gente cu partenerii săi din 
C.E.E. Or, prin efectul vo
tului majoritar în toate a- 
ceste probleme, s-ar putea 
impune hotărîri nedorite, 
„în problemele vitale ale 
unei națiuni — scria „Le 
Monde Diplomatique", ex- 
punînd poziția franceză — 
nu s-ar putea accepta o 
hotărîre luată cu majori
tate de voturi împotriva 
intereselor acestei nați
uni". Generalul de Gaulle 
a ridiculizat pe cei care

„final", mai îndepărtat al 
„integrării" politice, iar în 
iunie s-a pronunțat împo
triva convocării la Vene
ția a miniștrilor de externe 
ai „celor 6" cu scopul de 
a discuta proiectele „Micii 
Europe" politice.

„MICA EUROPĂ" LA FRIGIDER
unui mare număr de pro
iecte și contraproiecte.

Piața comună, ca și ce
lelalte grupări economice 
vest-europene, s-a născut 
în condițiile adîncirii, în 
anii postbelici, a contra
dicțiilor dintre uniunile 
monopoliste, în condițiile 
creșterii considerabile a 
rolului și influentei mono
polurilor în viata statelor 
capitaliste, ca o expresie a 
încercărilor monopolurilor 
vest-europene de a reîm- 
părți piața capitalistă, în 
luptă cu concernele con
curente din S.U.A., An
glia, Japonia. Piața comu
nă n-a înlăturat și nu 
putea înlătura contradicții
le care au generat-o, nu a 
realizat și nu putea realiza 
„armonia" promisă. Dimpo
trivă, ea a devenit ghemul 
unor contradicții și mai 
profunde.

In aceste condiții, spre 
a-și consolida pozițiile cu
cerite în economia parte-

instrument de frînare a 
avîntului luptei pentru 
drepturi și libertăți a cla
sei muncitoare din țările 
respective, de menținere a 
privilegiilor economice și 
politice împotriva efortu
rilor noilor state indepen
dente de a lichida rînduie- 
Iile colonialiste și neoco- 
lonialiste.

Oricît de multe și de di
verse sînt formele preco
nizate pînă în prezent pen
tru unificarea politică vest- 
europeană, ele gravitează 
de fapt în jurul a două 
concepții opuse, care ar 
putea fi denumite sintetic 
— una „vest-germană", și 
cealaltă — „franceză".

Concepția vest-germană 
recomandă o integrare cît 
mai deplină. Viitoarea Eu
ropă occidentală — potri
vit acestei teze — ar fi o 
federație cu organisme su-

politică vest-europeană ar 
fi înhămată la carul cercu
rilor agresive americane, 
adepte ale cursei înarmă
rilor și politicii de forță.

Concepția franceză, por
nind de la premisa „Europa 
patriilor", presupune mă
suri de coordonare în ca
drul Cărora statele și-ar 
păstra însă individualita
tea proprie, suveranitatea 
și independența. Oamenii 
politici francezi combat i- 
deea după care „timpul 
statelor naționale de formă 
clasică și cu suveranitate 
deplină ar fi trecut defini
tiv în Europa" (afirmația 
Iui F. J. Strauss, unul din 
liderii principalului partid 
de guvernămînt din R.F.G.). 
în presa franceză se scrie 
frecvent despre urmările 
pe care le-ar putea avea 
pentru Franța dizolvarea ei 
într-o combinație pusă sub 
supravegherea unor orga
nisme suprastatale. Ziarele 
citează exemplul unor pro-

„vor să ne dizolve într-o 
Europă integrată, în mod 
automat, subordonată pro
tectorilor de peste ocean".

Ca urmare a întregii e- 
volutii a acestei probleme, 
în prezent Franța nu mai 
consideră că ar fi actuală 
„unificarea politică vest- 
europeană" și, ca atare, 
s-a opus oricăror încercări 
de a se înfăptui vreun pas 
concret în această direcție, 
în toamnă a respins „noul 
plan Erhard" care, în ten
tativa de a urni lucrurile 
din punctul mort, a fost 
prezentat ca apropiindu-se 
de poziția franceză, prin a- 
ceea că acceptă o „confe
derație" ca o etapă de tran
ziție spre „integrarea de
plină". Un plan tot din 
toamnă, de origine belgia
nă, a întîmpinat la Pa
ris un refuz analog. 
Franța a respins și „planul 
Saragat" care prevedea fe
deralizarea ca un punct

Divergentele dintre prin
cipalii adepti ai creării 
„Micii Europe" sînt ampli
ficate ca urmare a poziției 
țărilor mai slabe din cadrul 
Pieței comune, mai ales a 
țărilor Beneluxului. Aces
te țări, deși sprijină în 
principiu ideea „integrării", 
privesc bănuitor la obiec
tivele urmărite de princi
palele puteri din C.E.E. 
Olanda opinează pentru 
primirea Angliei în cadrul 
proiectatei Europe vestice 
unite, considerînd că a- 
ceasta ar crea o contra
pondere fată de influenta 
acestor puteri.

Tocmai aceste poziții 
fundamental deosebite și 
contradictorii au făcut ca 
„unificarea politică euro
peană" să nu depășească 
stadiul unor proiecte în ca
re fiecare dintre parteneri 
toarnă acel conținut pe ca- 
re-1 consideră mai avanta
jos pentru sine.

„Mica Europă" a fost 
pusă deocamdată la frigi
der. Prin aceasta, pozițiile 
în problema „unificării po
litice" s-au îndepărtat și 
mai mult. Totuși nu s-a 
renunțat la idee. întreaga 
istorie a acestor discuții 
este extrem de instructivă, 
ea confirmînd că — așa 
cum au recunoscut și dife
rite personalități politice 
și ziare din Occident — 
grupările politico-economi- 
ce și militare închise și a- 
gresive sînt măcinate de 
contradicții tot mai adinei.

Al. CîMPEANU
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