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OBIECTIVELE PLANULUI

Oltenia Cum v-ați pregătit
pentru însămînțările de toamnă ?

A mai rămas puțin timp pînă la începerea însămînțărilor de toamnă, lucrare deosebit de importantă de care depinde obținerea unei producții mari în anul viitor. în regiunea Oltenia se fac intense pregătiri în vederea semănatului. Tov. ing. Mihai Cro-
consi- spune : griului această

PE 1966
în dezbaterea cadrelor de conducere din întreprinderi

în întreprinderi 
au început pregă
tirile în vede
rea asigurării din 
timp a tuturor 
con ’’fiilor nece
sare îniăptuirii o- 
biectivelor planu
lui pe 1966, pri
mul an al viitoru
lui cincinal. în 
aceste zile are loc 
dezbaterea ciire- 
lor de pian pe 
anul 1966 la ni
velul conduceri
lor de întreprin
deri, iar în cu
rl nd se vor des- 
iășura dezbateri 
în regiuni, pe 
principalele ra
muri de produc
ție. Aceste dezba
teri constituie un 
bun prilej pentru 
a se stabili ce 
măsuri se cer lua
te în vederea pre
gătirii temeinice a 
producției pe anul 
viitor, încît din 
prima zi să se 
pornească cu toa
te tortele la reali
zarea sarcinilor 
trasate de Con
gresul partidului.

șl
sâ 
de

se realizeze 
producție”

F.R.B. Inginerul Andrei Boșu propune: „o 
chimic transferul utilajelor din anumite

extlnderea finisajului mecanic 
fără a dăuna bunel

Foto : Gh. Vințilă

dată 
secții 

desfășurări a procesului

Minereu mai mult, mai bunBAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — într-o atmosferă de lucru, cadrele de prinderile dezbat în aceste zile cifrele de plan pe anul 1966. O asemenea a- dunare a avut loc ieri la exploatarea minieră Herja din Baia Mare. S-a relevat cu acest prilej că planul pe anul viitor este realist, în concordanță cu rezervele și posibilitățile unității, pe deplin realizabil, avînd un caracter mobilizator.în raportul prezentat de ing. 
Petru Clej, șeful exploatării, precum și în cuvîntul participanților, s-a arătat că Directivele celiTi de-al IX-lea Congres al partidului prevăd pentru ramura minieră sarcini deosebit de mari în viitorii ani. Au fost analizate cu simț de răspundere posibilitățile de sporire a producției de minereu, de valorificare a rezervelor de care mai dispune exploatarea. între altele s-a propus extinderea metodelor de exploatare de mare productivitate. Au fost reținute, de asemenea, propuneri de măsuri care să asigure pregătirea producției anului viitor. Pînă la sfîrșitul acestui an, vor fi

conducere din între- regiunii Maramureș
mecanizate transporturile de minereu în două orizonturi.Mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea folosirii cu întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor e- xistente în scopul sporirii productivității muncii în subteran. Referirile au vizat îndeosebi extinderea încărcării mecanizate la lucrările de înaintare, unde mașinile de încărcat sînt folosite mult sub capacitatea lor.Participanțil la adunare șl-au exprimat hotărirea de a munci și în viitor cu entuziasm pentru a îndeplini exemplar sarcinile de plan.

itoru, vicepreședinte al liului agricol regional, ne „La amplasarea culturii noi am avut în vedere ca plantă să urmeze în primul rînddupă premergătoare care părăsesc terenul devreme. în vederea impulsionării arăturilor s-au întocmit grafice pentru tractoare, s-au stabilit norme de lucru locale în fiecare unitate agricolă și pe porțiuni de teren, în funcție de starea solului. Urmărim cu atenție felul în care se execută pregătirea terenului. în urma ploilor care au căzut în ultima vreme am indicat să se organizeze cîte două schimburi pentru a se putea lucra și noaptea. întreaga cantitate de sămînță și substanțele cesare tratării ei au rate“.Un raid întreprins din raioanele regiunii cele mai multe locuri s-au obținut rezultate bune. în raionul Băi- lești arăturile de vară au fost e- fectuate pe circa 88 la sută din suprafața planificată și au fost pregătite pentru însămînțarea culturilor păioase peste 10 000 de ha. în cooperativele agricole de producție din Grecești, Horezu-Poe- nari și Bîrza am găsit tractoare lucrînd din plin la pregătirea terenului de pe care au fost recoltate sfecla de zahăr, floarea- soarelui și alte culturi. în aceste unități a fost pregătită mai bine de jumătate din suprafața destinată culturii grîului. Rezultate la fel de bune au fost obținute și în raionul Corabia.Avansate cu pregătirile pentru însămînțările de toamnă sînt și cooperativele agricole de producție din Drănicu, Padea, Brato-
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Tovarășului HO Șl MIN
Președintele Comitetului Central

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam 
Tovarășului FAM VAN DONG 

Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

chimice ne- fost asigu-
prin cîteva 
arată că în

voești, Rojiștea din raionul Craiova. „în 2—3 zile terminăm pregătirea terenului pentru și selecționarea seminței“ relatat tovarășul Anghel președintele cooperativei muna Rojiștea. „Și noi sîntem gata cu întregul utilaj care va fi folosit la însămînțări“ — ne-a spus tov. Aurel Pariș, inginer șef la S.M.T. Segarcea.în unele raioane însă ritmul la arături și la pregătirea terenului pentru însămînțări este departe de a fi corespunzător. în raionul Caracal, de pildă, nu s-a arat decît 46 la sută din suprafață și au fost pregătite pentru însămînțări abia 3 173 ha. La cooperativa agricolă de producție din Dobrești, în ziua de 31 august stăteau 7 tractoare din cauză că nu aveau ascuțite fiarele pentru pluguri. Consiliul de conducere al cooperativei ne spune că S.M.T. Bechet nu are fiare de plug suficiente.Rămîneri în urmă la pregătirea terenului pentru însămînțări se constată și în raioanele Filiași și Balș. Există condiții ca și în a- ceste raioane lucrările să se desfășoare

semănat— ne-a Spătaru, din co-

cu mai multă intensitate.
Vasile CTRJALIU

Sarcini pe deplin realizabile Pregătiri din timp
HANOI

SUCEAVA (coresp. ,Bcînteii“). Colectivul Combinatului de celuloză și hîrtie Suceava obține succese importante în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor pe acest an. în perioada 1 ianuarie—31 august, planul producției globale a fost realizat în proporție de 100,5 la sută, iar cel al producției marfă — de 102 la sută. El a produs cu 3 037 tone celuloză și cu 2 713 tone hîrtie mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.Pentru anul 1966 sînt prevăzute sarcini sporite atît la producția de hîrtie, cît și la cea de celuloză. Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, cadrele de conducere ale combinatului și-au îndreptat atenția asupra măsurilor tehnice și organizatorice care trebuie luate pentru îndeplinirea planului pe anul în curs la toți indicatorii, precum și asupra condițiilor necesare bunei desfășurări a producției în primul an al viitorului cincinal. „Cu toate că noile cifre prevăd creșterea producției de celuloză cu 1 549 tone — a spus în cuvîntul său, ing. Iancu Casapu, șeful secției celuloză — planul este

pe deplin realizabil. Chibzuind împreună cu mai mulți tovarăși din secție asupra unor rezerve interne pe care le vom pune în valoare, avem convingerea că putem realiza în plus, față de prevederi, încă 2 000 tone de celuloză“. Vorbitorul a insistat apoi asupra necesității îmbunătățirii aprovizionării secției cu materie primă și materiale, aplicării neîntîrziate a unor măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure îndeplinirea planului pe 1965 la toți indicatorii.
Nicolae Agavriloaie, maistru la secția tocătorie, a subliniat că muncitorii din această secție vor acorda o atenție sporită îmbunătățirii calității produselor. Ing. Con

stantin Grigorenco, șeful secției hîrtie, ing. Mihai Puiu, șeful secției saci și pungi, Traian Roman, muncitor la secția saci, și alții au vorbit despre necesitatea ridicării calificării muncitorilor în vederea folosirii mai bune a mașinilor moderne, făcînd totodată numeroase propuneri. Pe baza propunerilor și sugestiilor reieșite s-a conturat un plan de măsuri tehnico-organiza- torice care va fi completat cu prilejul dezbaterilor următoare.

principaliianul 1966, cadrele de la Filatura de bumbac din
indicatori de ro- Ca-

Analizînd de plan pe conducere mânească pitală s-au ocup.at îndeoșebi demăsurile tehnico-organizatorice care trebuie să fie luate în vederea realizării lor. „Propun ca încă de pe acum, a spus brigadiera 
Florica Diaconu, să se pună la punct pornirea și oprirea automată a mașinilor“. Laboratorul nostru, a arătat laboranta Dumitra Georges
cu este dotat cu aparatură modernă. Consider că avem posibilitatea să intervenim mai bine decît pînă

acum la înlăturarea din timp a deficiențelor care afectează calitatea produselor. Ing. Andrei Roșu, ing. Paul Balaide, economistul 
Voicu Petcu s7au referit la necesitatea aprovizionării ' ritmice ‘ cu ■ piese de schimb, ajutorul de maistru Florin Săulescu a vorbit despre necesitatea continuării acțiunii de modernizare a transportului intern, iar brigadierele Valeria Diaconii și Dumitra Săvulescu au subscris la angajamentele celorlalți vorbitori de a face pregătiri din timp.
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încă o lume

Dorina RADULESCU

O albind 1 ! !... O 
alungi ca pe un duș
man care înțeapă. Ce 
reprezintă mica gin- 
ganie ?

Modestă, de culoare 
discretă, n-are nimic 
din strălucirea paiete
lor sau măcar din au
riul mierei. nimic din 
culorile curcubeului, 
iar tn locul ciutului 
zumzăie. E confundată, 
adesea, cu musca sî- 
cîitoare și parazită.

Albina 
culoarea 
de aceea 
mașină, 
stopurile, 
are mirosul ascuțit și 
dintr-o pajiște întrea
gă sărută florile al 
căror nectar îl adună 
sirguincios, Ia stup.

Sînt 
/ioane 
albine 
Numai 
vem 900 mii, iar con
dițiile geografice ale 
tării noastre sînt pri
elnice extinderii aces
tor familii.

Toate acestea le pu-

nu distinge 
roșie, poate 

nu-și dorește 
n-ar vedea 

tn schimb

fn lume 63 mi- 
de familii de 

înregistrate, 
tn România a-

teal afla la al XX-lea 
Congres al Apimon- 
diei care a adunat in 
tara noastră pe api
cultorii din toată lu
mea.

Un congres priete
nesc, un congres al 
schimbului de expe
riență care va îmbo
găți activitatea cres
cătorilor de albine 
pretutindeni.

Venifi din toată 
mea, pasionați la 
de această minune a 
naturii, „fabricufa cu 
aripi“. producătoare 
de mierea pe care toti 
o știm dulce, oamenii 
au găsit limbajul co
mun și tn bună înțe
legere au apreciat 
congresul de la noi, 
ca „magnific“.

Ne-au cunoscut (ara, 
cintecele populare, nă
zuințele de pace și 
colaborare cu toate 
popoarele lumii. Și la 
fel cum albinele nu 
cunosc frontierele, 
prietenia crescătorilor 
de albine s-a dovedit 
a ști să le depășească.

Miercuri 1 septembrie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit în audientă de rămas bun pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Elveției la București, Emile Bisang, în le-

ciment din Bîr-Silozul Fabricii de 
sești — Tirgu Jiu

Foto : Agerpres

gătură cu plecarea sa definitivă din Republica Socialistă România. Audiența s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. A fost de față Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat. (Agerpres)

Sini sigur că dumnea
voastră n-o să credejl o 
iotă din ceea ce am să vă 
povestesc eu acum. Mai 
ales că n-am să dau nume 
concrete. Lucrurile însă așa 
s-au petrecut :

Am descins acum vreo 
două săpfămînl tn orășelul 
raional X. Prin dreptul 
cinematografului 
m-am întîlnif cu un prie
ten pe care nu-l mai văzu
sem de zece ani. L-am îm- 
brăjișat și, de la sine înțe
les, ne-am îndreptat spre 
un restaurant să cinstim re
vederea. Cînd am trecut 
pragul restaurantului, toji 
ospătarii și-au lăsat trebu
rile baltă și s-au năpustit 
spre noi doi. Ne-au făcut 
niște temeneli de parcă am 
fi fost îmbrăcaji în unifor
mă de Baiazid. Care mai de 
care ne oferea masă, șter
gea scaunele de praf, scu
tura fețele de mese... Cînd 
să ne decidem la care masă 
să luăm loc, a ieșit de după 
un paravan responsabilul 
localului. Nu m-am dezme
ticit bine, c-a și apărut un 
platou cu gustări, pa
hare cu picior, o frapieră 
doldora de sticle ascunse 
printre „munfi” de ghea
ță... Eram copleșit. L-am 
întrebat pe prietenul meu :

„Dacia

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, guvernului Republicii Democrate Vietnam și poporului frate vietnamez cele mal cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.în cursul celor două decenii care au trecut de la proclamarea republicii, poporul vietnamez, sub conducerea încercată a Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a obținut, în partea de nord a țării sale, realizări de seamă în opera de construire a socialismului, în dezvoltarea economică și culturală, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Lupta poporului vietnamez pentru apărarea independenței și pentru libertatea completă a patriei sale se bucură de întreaga solidaritate, simpatie și sprijinul poporului român. Ne pronunțăm ferm pentru aplicarea prevederilor acordurilor de la Geneva din 1954, încetarea războiului de agresiune dus de S.U.A. în Vietnamul de sud și a bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam, retragerea tuturor trupelor străine din Vietnam și respectarea dreptului inalienabil al poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele sale interne, potrivit intereselor și voinței sale proprii.Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate vietnamez, noi și mari succese în făurirea societății socialiste. Exprimăm încrederea nestrămutată a întregului popor român în victoria luptei eroice a poporului vietnamez pentru independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a patriei sale.Avem convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească statornicite între țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și vietnamez, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Central 

Partidului Comunist Român
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

■1 Republicii Socialiste România

La punctul terminus al funlcularu- 
lul exploatării forestiere Vizantea 
(I.F.E.T. Vrancea, regiunea Galați)

Foto : Gh. Amuza

al

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

— Tu mai joci fotbal ? 
Ești în echipa acestui o- 
rățel ?

— Ce-jl veni cu întreba
rea asta ?

— La mine, în Giulești, 
numai fotbaliștii sînt serviți 
cu atîfa promptitudine.

Zîmbind, prietenul meu 
i-a făcut semn responsabi
lului să vină pînă la el. l-a 
spus :

— Nene lorgule, cred că 
nu ești supărat pe mine... 
Știi, am fost ieri pe aici și 
am uitat să... să-ți plătesc 
zece țigări Snagov și opt 
napolitane pe care mi le-a 
adus 
lei.

băiatul. Poftim zece

Paguba asta 
Om cinstii

s-avem 
ca dum-noi ! 

neata mai rar.
Ne-am ospătat 

am tăcut semn responsabi
lului, care ne servise, să 
facă nota. Dînsul ne-a urat 
de cîteva ori să ne fie de 
bine și a dat să plece.

— Nota I zic eu.
— S-a achitat I a zis res

ponsabilul.
— Stai cuminte, mi-a po

runcit și prietenul meu.
Ne-am plimbat în parcul 

orășelului, am făcut cîteva 
poze cu aparatul meu.

A doua zi, ne-am înfîlnit. 
Ospătarii și responsabilul

bine și

însușl ne-au primit cu ace
leași temeneli, au apărut 
platoul, frapiera, paharele 
cu picior și, în timp ce res
ponsabilul ne făcea cîte un 
șprif, am auzit vocea priete
nului meu :

— Nene lorgule, cred că 
nu ești supărat pe mine. 
Știi, ai uitat să freci în notă 
zece jigări Snagov și opt 
napolitane. Poftim zece lei.

— Asta să fie paguba ! 
Om ca dumneata...

în timp ce beam șprițul, 
mi-am adus aminte că prie
tenul meu fumase jigări „U- 
nirea" de la mine...

...Spre asfințit, am făcut 
semn responsabilului să vină 
cu nota. S-a repetat aceeași 
poveste : responsabilul mi-a 
făcut semn că a achitat prie
tenul meu. Cînd, nu știu, că 
de data aceasta nu părăsi
se deloc masa. Și nu um
blase nici la portofel.

M-a invitat apoi la el a- 
casă. Pe drum s-a oprit la 
un telefon public, a format 
un număr și-a zis în pîlnie :

— Restaurantul „Bistrița”? 
(noi băusem la „Carpafi”). 
Cu responsabilul I „Sfa- 
mate ? Ce faci diseară ?... 
Sfamate, dragă, să nu uit, 
vezi că alaltăieri am fost 
pe la voi și-am uitat să plă-

FOILETON

de Nicută TÀNASE

fese... zece jigări Snagov 
și opt napolitane... Vii di
seară pe la mine ?... Da' 
știi ce ? Cînd vii, să des
chizi ușa cu piciorul...’

Ne-am continuat drumul. 
Cele 10 jigări Snagov și na
politanele mă chinuiau al 
dracului. Și mai ales ultima 
replică spusă în pîlnie : „Să 
deschizi ușa cu piciorul’.

Am ajuns la el acasă. Pe 
la opt și douăsprezece mi
nute, Stamate a deschis ușa 
cu piciorul, pentru că mîi- 
nile erau ocupate. într-una 
avea o damigeană, iar în 
cealaltă de-ale gurii. Și 
ne-am pus pe ospătat. Am 
aflat că prietenul meu nu 
era fotbalist. Lucra la secția 
comercială a sfatului popu
lar orășenesc și răspundea 
de bufete și restaurante.

Ajuns în București,
developat roltilmul, am fă
cut niște copii, am pus în- 
fr-un plic cîteva și le-am 
trimis prietenului meu.

După cîteva zile, mi-a so
sit plicul înapoi. Pe el era 
scris : „Adresantul lipsește 
pentru cîfiva ani’.

Misterul țigărilor Snagov 
și al celor opt napolitane nu 
l-am dezlegat nici azi. 
Poate-I dezleg cînd se în
toarce. După cîjiva ani.

am

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I

Note de călătorie

din Uniunea Sovietică

Orașul erou
de pe Volga

Cu emoție pășești pe pămîn- tul orașului-erou Volgograd. Aici istoria a fost scrisă cu singe. Monumente de bronz și granit, care amintesc de epopeea eroicilor apărători al orașului, te impresionează prin măreția lor. Mai durabile decît ele sînt însă simțămintele oamenilor care-și vor aminti întotdeauna de orașul de pe Volga, unde, de două ori în decursul unei generații — în 1919 și în 1942 — și-au încrucișat armele lumea nouă șl cea veche. El va rămîne ca un simbol al luptei poporului sovietic pentru apărarea patriei și a cuceririlor sale revoluționare.Aleea eroilor începe chiar de la treptele de granit ale cheiului. Străjuită de copaci înverziți, ea se îndreaptă spre Piața ostașilor căzuți. în fiecare dimineață pot fi văzuți pe această alee sute de oameni purtînd pe brațe coroane și buchete de flori. Sînt vizitatori și excursioniști din diferite colțuri ale țării și de peste hotare, veniți să cinstească memoria neînfricaților luptători, care au scris cu sîngele lor măreața epopee a Stalin- gradului. Cei mai mulți se îndreaptă apoi spre locurile care amintesc de marea bătălie din cel de-al doilea război mondial.
Ambrozie MUNTEANU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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N
CA SÀ-I STEA TURISTULUI Cronica

zilei

T BINE CU DRUMUL la

H 6 zile cu autocarul W Cînd Impresiile te iau cu asalt 
Ü Obiective... în criză de timp și un tezaur nefolosit H Din 
autocar—balansoar K Cabană sau bodegă O Locuri frumoase— 
afișe urîte Cîteva concluzii de ordin organizatoric

I.O.R. 
caute

Cetățeanul-turist este din ce în ce mai exigent. El cere organizatorilor să-i dea 
posibilitatea descoperirii unor trasee interesante și mai puțin bătătorite, să-i ofere 
condițiile materialo necesare — transport, cazare, hrană — pe tot parcursul itinera
rului. Sînt excursiile organizate de O.N.T. „Carpați" la înălțimea acestor exigențe ? 
în rînduriie de față am căutat să aflăm răspuns acestei întrebări.

Mircea Coșeru de la 
Ar fi timpul să se 
altele noi.De fapt, nici nu este nevoie să fie căutate. Ele e- xistă, numai că nu pot fi folosite datorită paraginii, a lipsei marcajelor. In Bu- cegi, pe drumul care pleacă din Poiana Izvoarelor prin Prepeleag spre Mălă- iești, e un pod rupt cu doi ani în urmă — dar Sfatul popular regional Brașov nu

ță — cablul menit să asigure securitatea drumeților a dispărut. Sub Vîrful cu Dor se mai văd, cu destulă greutate, vestigiile u- nei cărări care duce la cascada „Vînturiș“, de un pitoresc sălbatic. In repetate rînduri turiștii, presa au sesizat lipsă marcajelor în masivurile Rodnei, Vrancei și chiar în unele zone mari circulate, cum sînt Făgărașul, Retezatul, Ciucașul,

cum, amatori pentru turism se găsesc, a renunțat la a- ceste tradiții.Cu Ion Vrana, de la a- sociația sportivă ..Telefoane“, care răspunde de organizarea excursiilor, am discutat mai mult despre ospitalitate — principala obligație a cabanierilor, hotelierilor și a lucrătorilor din alimentația publică. A fi ospitalier înseamnă înainte
„Masă rotundă// pe traseu

La 1 septembrie a avut loc sediul Marii Adunări Naționale, sub președinția tovarășului Ion Pas, ședința Comitetului de conducere al Grupului național român al Uniunii interparlamentare. Comitetul a ales delegația care va participa la cea de-a 54-a conferință a Uniunii interparlamentare, ce va avea loc la Ottawa, între 7 și 17 septembrie, și a rezolvat probleme curente.
★Intre 2—12 septembrie va avea loc în țara noastră un voiaj de studii pe tema industrializării lemnului, organizat sub egida Comitetului lemnului din cadrul Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Cu această ocazie a sosit în Capitală dl. E. Kalkkinen, directorul Diviziei lemnului F.A.O.-C.E.E.(Agerpres)
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T E A T Rj
Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 

nase" (grădina Boema) : Carnaval 
la Tănase — ora 20. Teatrul Evre
iesc (grădina din str. Mircea 
Vodă nr. 5) : Idei... pentru o re
vistă — ora 20. Circul de stat t 
Circus variété — ora 20.

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii (D*

19,20 — Pentru pionieri și tolarl: 
Impresii și colecții de vacantă.
19,40 — Filmul „Bună ziua, Ufa“. 
20,00 — Debuturi. 21,30 — Din via
ța animalelor (XXXII) 22,00 —
Muzică de cameră. 22,30 — Jur
nalul televiziunii (II) și Buletin 
meteorologic.

Am urmărit, timp de două zile, unul dintre zecile de autobuze albastre purtînd emblema O.N.T. „Carpați“, care străbat neobosite șoselele. La bord — 40 de turiști dornici să cunoască comorile de artă și frumusețile patriei.RĂDĂUȚI. în timpul u- nui popas, i-am rugat pe cîțiva dintre ei să ne împărtășească impresiile.
— Am făcut multe ex

cursii cu O.N.T. — ne-a 
spus tovarășa Ecaterina 
Nica, geolog. Traseul aces
ta prin nordul Moldovei mi se pare unul dintre cele 
mai interesante. Ghidul 
grupului — Doina Strim- 
beanu — ne dă explicații 
competente asupra obiectivelor de pe traseu și pune 
mult suflet în rezolvarea 
miilor de probleme mici și 
mari ale asigurării unor 
condiții bune de odihnă, a 
unor meniuri gustoase și 
consistente. Sînt elemente 
care contează foarte mult 
în reușita unei excursii.

— Eu vreau să vorbesc 
de un neajuns — a intervenit pensionarul Gh. Can- 
stantinescu : prea multe obiective de vizjlat și prea 
puțin timp rezervat fiecă
ruia. Impresiile se supra
pun, imaginile se amestecă...— Cum credeți că ar trebui să se procedeze ?Ne-a răspuns tovarășul 
lullu Baraș, economist la C.S.P. :

— După mine, unul din

Fiindcă nu sînt înscri- Iar înscrieri nu sînt excursii O.N.T.-ulce ? eri.fiindcă de aceste nu știe nimeni, așteaptă să-i vină amatoriila ghișee. N-au venit in număr suficient ? Ghinionul celor care au apucat să se înscrie : excursia cade baltă. Am văzut în autobuze și tramvaie un mic afiș care anunța că O.N.T. „Carpați“ organizează excursii cu autocarul, drumeții etc. Afișul este urît, neatrăgător, nu stîrnește curiozitatea. Și se pune întrebarea : cum altfel decit printr-o popularizare intensă, amănunțită, a fiecărui traseu în parte se pot atrage cît mai mulți doritori să le cunoască ? Nu ne îndoim că O.N.T. „Carpați“ este la curent cu metodele de muncă ale unor instituții asemănătoare din alte țări. De ce nu le aplică ? De ce nu există în toate marile întreprinderi aviziere, colective de colaboratori — turiști pasionați — care cu dragă inimă ar sprijini O.N.T.-ul în acțiunile sale ? In această direcție ar trebui să se facă simțit rolul său activ.— O parte din obiectivele 
vizitate nu sînt așezate pe 
șosele asfaltate și cînd te 
îndrepți către ele începe 
hurducătura, ne povestește tovarășa Mariana Con- 
stantlnescu. Praful ce 
se ridica in urma noastră 
stăruia multă vreme, depu-

din itinerarele O.N.T. îCheile Oltejului. Nu-i păcat că asemenea frumuseți lipsescPeștera Polovraci dinia : tov.Polovraci. . Toth a serie de pot fi căilor de
e aceea de La acestea adăugat o altă obiective ce nuvizitate din cauza acces impracticabile sau inexistente: Valea Arieșu- lui. Pasul Prislop, Bratocea, Munții Vrancei, etc.

drumuri de acces la puncte turisticeUnele 
noroi.

sînt neîntreținute, pline de praf

Priviți acest monument istoric din secolul

remedii ar fi alcătuirea ținui jurnal al călătoriei, cu- 
prinzînd datele esențiale cu 
privire la obiectivele de pe 
traseu. In felul acesta ar 
rămîne mai mult timp pen
tru a vizita, contempla și 
gusta fără grabă frumuse
țile ce ni se oferă. încă 
ceva : mijloacele de propa
gandă ale O.N.T, „Carpați" 
sînt sărace și lipsite de fan
tezie. S-ar putea tipări afi
șe și prospecte minunate, 
s-ar putea face filme de 
scurt metraj, care să te în
demne să pleci în excursii, 
să trezească și să educe 
gustul publicului pentru cu
noașterea acestor frumuseți....Adevărat. Excursiile organizate sînt prea puțin cunoscute și popularizate. Multe din ele pînă la urmă nici nu se mai fac. De

nîndu-se apoi pe vegetația și pe casele din jur. Astfel 
de drumuri te așteaptă spre 
Văratec, Agapia, Putna și nu sînt de loc o bună carte 
de vizită pentru gospodarii 
locali.Despre condițiile de cazare și masă ne-a vorbit și un alt turist : „în general, 
sintern mulțumiți. Au fost 
însă cazuri cînd locul de 
dormit era într-o localitate 
de pildă Agapia, iar masa 
de seară o luam în alta, la 
Tg. Neamț. Cred că s-ar 
putea lua măsuri pe plan 
local ca la popasurile lungi, 
în anumite orașe, să existe 
posibilități pentru organi
zarea mesei și cazării turiș
tilor în același loc.Le-am urat excursioniștilor „drum bun" și ne-am continuat investigațiile.

urmă cu cîțiva ani se organizau excursii cu vaporul pe ruta Galați — Tul- cea — brațul Sulina și a- poi pe mare pînă la Constanța. De ce s-a renunțat ? Litoralul românesc se întinde pe o lungime de 300 km. De ce să nu-i dăm o folosință turistică ?Nemulțumiri există și cu traseele din munți.— Ni s-a urît să mergem 
pe aceleași căi de ani de 
zile — ne spune tehnicianul

Consfătuirea pe țară
a cenaclurilor studențeștiLucrările consfătuirii pe țară a cenaclurilor studențești, ce se desfășoară la Sinaia, au continuat marți și miercuri pe secții de proză și poezie. Participanții au dezbătut referatele cenaclurilor literare din centrele universitare Cluj și Iași, privind unele probleme ale liricii studențești și profilul tinerei generații oglindit în creația literară studențească.Membrii cenaclurilor au prezentat pentru concursul de creație literară mai mult de 50 de lucrări proprii. In cadrul șezătorii literaro de joi seara, juriul concursului va deserpna cele mai bune lucrări.

FOTBAL

Austria

Itinerare, trasee și fantezie
Am solicitat tovarășului Toth, directorul turismului intern din cadrul Direcției generale O.N.T. „Carpați“, cîteva păreri în legătură cu dezvoltarea acestei activități în ultimii ani.— Din patru cetățeni ai 

patriei noastre, aproximativ 
unul este turist, dacă pu
nem la socoteală și partici
panții la excursiile școlare și studențești.— După ce criterii sint alese traseele excursiilor organizate de O.N.T. ?

— Experiența noastră, 
precum și consultarea lar
gă a amatorilor de excursii 
ne ajută la alcătuirea unor 
trasee care să trezească in
teres.

Cu afirmația că traseele sînt de o mare diversitate nu putem fi însă în Întregime de acord. Din discuțiile avute cu o serie de excursioniști a reieșit că tezaurul turistic al țării noastre nu este exploatat pe măsura resurselor și posibilităților. Recent, a fost întocmit un itinerar nou, care cuprinde nordul Olteniei. Dar cîte altele nu i s-ar putea adăuga ? Ne gîndim, de pildă, la „țările“ Oașului, Maramureșului și Za- randului. Dintre obiectivele turistice ale O.N.T. deocamdată nu fac parte mînăsti- rile Olteniei și ale Argeșului sau peșteri yestite cum

ia măsuri să fie reparat. Poteca de pe creasta Zăga- nului din Ciucaș are o porțiune care nu oferă siguran-
Apusenii, dar pînă acum se pare că nu s-au găsit u- rechi care să audă asemenea sesizări.

Peripeții la sfirșit de săptămînă
— O pondere însemnată 

în activitatea agențiilor și 
filialelor O.N.T. — ne informează tov. Toth — o dețin excursiile de sfirșit de 
săptămînă.Știam că printre „clienții“ permanenți ai O.N.T.-ului sînt întreprinderea optică română, Telefoanele, Fabrica de confecții și tricotaje București și Fabrica de încălțăminte „Flacăra roșie“. Numai pentru colectivul de la I.O.R. s-au organizat, de la începutul anului, aproximativ 12 excursii

— în general — ne-au spus turiștii din această întreprindere — ne izbim de 
greutăți mai cu seamă la 
transport. O.N.T.-ul nu are 
totdeauna autobuze dispo
nibile sau C.F.R.-ul nu a- 
cordă vagoanele necesare. 
Din această pricină, unele 
excursii planificate se a- 
mină sau se suspendă de
finitiv. De pildă, la 23 mai 
plănuisem o excursie la 
muzeele Doftana șt Peleș. 
Am făcut, din timp, înscri
erile și am achitat, cu an
ticipație, costul excursiei. 
Cu toate acestea, am 
amînați de două ori.

— De ce în perioada de 
vîrf, la sfirșit de săptămînă — întreabă matrițerul Ion

a- 
tot

Ungureanu — se pun prea 
puține vagoane la dis
poziția turiștilor ? Ești ne
voit să călătorești într-o în
ghesuială cumplită, mai a- 
les la întoarcere.Care este explicația cestei situații ? Aflămde ia tov. Toth : „Prin colaborare cu organele C.F.R., 
I.R.T.A. și NAVROM, noi a- 
sigurăm, în general, trans
portul turiștilor în funcție 
de specificul excursiei. De 
cele mai multe ori lucrurile 
merg așa cum s-a prevă
zut. Sînt intr-adevăr ca
zuri cînd din neglijența u- 
nor funcționari C.F.R. sute 
de turiști sînt nevoiți să 
călătorească în picioare. Am 
făcut demersurile necesare 
la Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, 
dar n-am primit încă răs
puns. Neplăceri avem, cîte- 
odată. și datorită unor uni
tăți I.R.T.A. sau NAVROM, 
care nu pun la dispoziție 
mijloace de transport 
respunzătoare“.Nu o dată afli căcursioniștii călătoresc incomod sau, și mai rău, rămîn prin gări. Să sperăm că Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va răspunde nu prin justificări, ci prin măsuri concrete.

co-ex-
fost

Concepții ciudate despre
ospitalitateAtît la I.O.R., cît și la Telefoane am aflat ca tima vreme se pune în ul- un ac-

5±3

O dăm Ia fler yechl ? 
Nu I O plasăm Ia O.N.T.

Desene de Eugen TARU

cent prea mare pe obținerea de benefieli, neglijîn- du-se cu totul conținutul e- ducativ și atractiv al excursiilor. Cine-și mai a- duce aminte să fi participat recent la programe de seară, focuri de tabără, întreceri la urcarea unui pisc ? O.N.T., pornind probabil de la premisa că, ori

de toate să se asigure drumețului condiții cît mai bune de masă și de odihnă.— La cabana Babele, în 
urmă cu citva timp, nu am 
putut obține o sticlă cu 
apă minerală. Nu că n-ar fi 
fost, ci pentru că tovarășul 
cabanier , ținea morțiș să 
cumpărăm și vin.Judecind după frecvența sesizărilor de acest fel, înclinăm să credem că sfaturile populare de care țin cabanele impun cabanierilor un plan financiar foarte mare, pentru îndeplinirea căruia unii fac eforturi unilaterale : vînd în primul rînd băuturi, neglijînd a- provizionarea cu alimente. La cabanele Cheile Turzii, Scărișoara, Pietrele, Baleia, Gura Apei, Obîrșia Lotrului, Lonea, uneori, după o zi întreagă de mers pe drumuri anevoioase, afli cu stupoare că nu se găsește mîncare caldă.Mulți turiști se întreabă: de vreme ce crește numărul vizitatorilor, de ce au fost desființate unele cabane ? De pildă, cabanele Horoabe, Decebal, Colți de pe Valea Ialomiței.O altă chestiune, unora le pare minoră : la multe dintre cabane și îndeosebi la cele de creastă, nu sînt posturi de prim-a- jutor. Nici măcar un antinevralgic nu poți găsi la nevoie. Cum să calificăm o asemenea stare de lucruri ?Este nevoie ca ducerea acestor să fie puși oameni dări (poate că n-ar să se organizeze

la con- unități gospo- fi rău unelecursuri de calificare pentru ei). După cum nimerită ar fi întărirea controlului din partea sfaturilor populare sau chiar efectuarea control obștesc, care dovedit atît sectoare ale

Echipa de fotbal debutat cu succes a „Cupei cupelor", ieri formația austriacă Neustadt ciul a scos în evidență buna pregătire tehnică și puterea de luptă a echipei ‘ ’ înscris în cu un șut de metri.Returul meciului va avea loc la 6 octombrie la Cluj.*
La Viena s-a desfășurat miercuri 

meciul international de fotbal Selec
ționata I 
București, 
egalitate : 
Constantin 
(min. 20).

Știința Cluj a în noua ediție învingînd „Wiener cu scorul de 1—0. Me-
clujene. Golul a fost minutul 70 de Ivansuc, puternic de la circa 30

armatei austriece—Steaua
Tnfllnirea s-a terminat la 
1—1. Autorii golurilor : 

I (min. 17) și Herford

DE

unui s-a de util în alte deservirii.

Lista de cîștiguri
18 depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 AUGUST 1985

2 ? 
«O

Z

Oblig, 
etstlgätoar«

Valoarea 
ctștigurilor

«eria ar parțiali totală

1 36 674 29 100 000 100 000
t 13 024 45 75 000 75 000
1 08 340 01 50 000 50 000
t 04 253 29 25 000 25 000
l 44 795 40 10 000 10 000
1 07 360 24 5 000
1 15 836 42 5 000
1 16 496 15 5 000
1 27 912 50 5 000
1 37 535 42 5 000
1 41 589 42 5 000
1 42 272

Termi
nația 
seriei

49 5 000 35 000

60 114 18 2 000
60 626 33 2 600
60 855 05 2 000 360 000
60 297 37 1 000
60 491 14 1 000 120 000

600 w 34 800
600 43 02 800
600 83 42 800 1 440 000
2 112 TOTAL : 2 215 000

LA ADAS
La tragerea 

rărilor mixte 
31 august 1965 
combinații de

P.D.O.
J.X.M ;

de amortizare a asigu- 
de persoane ADAȘ, din 
au ieșit următoarele opt 
litere :

: B.R.R. : F.K.O.; T.I.T. ;
A.Y.V. i O.U.M. ; K.C.F.

ClTEVA CONCLUZII
Din cele expuse se pot desprinde unele 

cluzll. în primul rind, se cere o mai bună 
podârire și dezvoltarea, in continuare, a I 
materiale a turismului. La acest capitol, roiul 
sfaturilor populare este foarte important. Or, 
din păcate, nu la puține din sfaturile populare 
In zona cărora se află obiective turistice se 
manifestă un spirit rutinier, lipsă de grijă și de 
simț gospodăresc. Ca " ‘ '
turistice ale patriei ai 
giuni drumuri proaste, locuri de popas sau ho
teluri certate cronic cu 
servire întîmplătoare, un personal neinstruit. O 
excursie frumoasă, reușită, depinde, firește, de 
munca organizatorică a O.N.T., dar nu mai pu
țin și de felul cum sint întreținute șl valorificate 
diferitele obiective turistice.

Turismul nu poate fi privit doar ca o sarcină 
a O.N.T. Există o serie de instituții adiacente — 
Intre care pe prim plan cele de transport — 
cărora 11 se cere să-și dea un concurs mai activ 
în această direcție. Fără a dori să scuzăm lip
surile proprii O.N.T.-U1U1, este cazul să spunem

I con- 
t gos- 
bazei

să ajungi la frumusețile 
de infruntat în unele re

igiena și curățenia, o de-

totuși că pentru excursii se atribuie de multe 
ori mijloace de transport uzate, autobuze htr- 
bulte, cu care numai plăcere nu-țl face să că
lătorești.

Dezvoltarea turismului presupune îmbunătă
țirea activității organizatorice a O.N.T. — unde 
mai sînt enorm de multe lucruri de făcut, în- 
cepînd cu respectarea punctualității și pină la 
asigurarea unei popularizări corespunzătoare, 
a unei „reclame" vii, atrăgătoare — cît și în
tărirea colaborării dintre toți factorii care 
concură la această activitate : O.N.T,, Ministe
rul Transporturilor șl Telecomunicațiilor, Minis
terul Comerțului Interior, sfaturile populare re
gionale. Este necesară, din partea tuturor, o 
mobilizare a rezervelor încă nefolosite, a fante
zie! șl spiritului gospodăresc, pentru a ridica 
turismul la o treaptă corespunzătoare cerințe
lor puse de cetățeni.

Gh.orgh. VLAD 
Rodica ȘERBAN
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CINEMATOGRAFE
SAMBA : Patria (completare A 

cui e vina 7) — 9; 11,30; 14; 16.30; 
19; 21.30, București (completare A 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14: 16,30; 
19; 21,15, Excelsior (completare
A cui e vina ?) — 9; 11,30; 14:
16.30; 19; 21,30, Stadionul Dinamo 
(completare A cui e vina 7) — ora 
20, Expoziția — „Piața Scînteii-
— (completare A cui e vina 7) —
ora 20. PROCESUL PROFESORU
LUI WEIR : Republica (completa
re Miine începe azi) — 9.1st.; 12; 
15; 18; 21 Grivtța (comp1 .are
Prietenul meu Max) — 9.30: 12: 
15; 18- 21, Grădina Doina (com
pletare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — ora 20 Victoria 
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Nationale) — 9.45: 12.30;
15,15: 18: 20 45. VIATA DIFICILA: 
Luceafărul - 9; 11.15; 13.30: 15.45; 
18.15: 20.30 Festival - 8.45;. 11.15; 
13.45; 16.15: 18.45; 21.15. rulează și 
la grădină — ora 20 Melodia 
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Nationale) — 9.30; 12,15:
15; 17,45; 20.30 Grădina Progresul
— ora 19,45 BANDA : Carpați 
(completare Unde nu-i cap) — 
10; 12; 14: 16; 18,15: 20.30, Capitol 
(completare Casa cetate) — 9.30: 
11,45; 14: 16.30; 18.45; 21. rulează șl 
la grădină — ora 20 Floreasca 
(completare Muzeul Zambacclan)
— 10; 13.30: 16: 1845; 20.30 CUM
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : 
Central (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 9.45; 12:
14,15: 16.30; 18.45: 21. Cultural
(completare Fotbaliști, nu uitat! 
copilăria) — 16: 18.15:20,30. SATUL 
PLUTITOR : Lumina — 10; 12.15: 
16; 18.15: 20,30. CASA RICORDI : 
Union (completare Muzeul Zam
bacclan) — 14.45: 17.30: 20 30 PRO
GRAM PENTRU COPII : Doina
— ora 10. NEVASTA NR. 13 : Doi
na — 1145: 13.30; 16: 18.30: 21.
SĂLBĂTICII DE PE RlUL MÖR
TH — cinemascop : Timpuri Noi 
(completare Unde nu-i cap — 
Gravuri revoluționare — Spre cer
— cinemascop) — 10—21 în con
tinuare. ROMULUS ȘI REMUS — 
cinemascop : Ciulești (completare 
Melodiile străzii — cinemascop)
— 15,30; 18; 20,30. Bucegi (com
pleta: e Melodiile străzii — cine- 
mascon) — 10- 12,30 16: 18.30; 21.
rulează șl la grădină — ora 20. 
APORT, MUHTAR ! — cinema
scop; Feroviar (completare Acolo 
unde Carpați! tntllnesc Dunărea
— cinemascop) — 9.45: 11.45: 13.45:
16: 1845: 20 10 Flamura (comple
tare Acolo unde Carpațil tnttl- 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
10: 12; 16; 18: 20 LALEAUA NEA
GRA — cinemascop : înfrățirea 
tntre popoare (completare Lucră
rile Marii Adunări Naționale) — 
10: 12,30; 15,30 18: 20 30. CRONICA 
UNUI BUFON ■ Dacia (completa
re Pionieria nr 4/1965) — 9—13 în 
continuare. 15: 17: 19: 21. DATI-MI 
CONDICA DE RECLAMATH i 
Cosmos (completare Oltenii din 
Oltenia) — 16- 18; 20. EVA
DATUL — cinemascop : Buzesti 
(completare Drumul) — 15.30;
17,45. Moșilor (completare Primul 
carnaval socialist) — 15.30; 18.
PENSIUNEA BOULANKA : Uni
rea (completare Arta chineză de 
decupare) — 16: 18,15, rulează și la 
grădină — ora 20 UN ȘOARECE 
PRINTRE BARBATI : Tomls
(completare Laminorul de țevi) — 
9,15: 11.30; 13,45; 16 1845: 20.30.
rulează și la grădină — ora 19.30. 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Fla
căra (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9.30; 12,15: 
1545: 18: 20,45 Grădina Vitan
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Nationale) — ora 19.45. 
JUNGLA TRAGICA : Vitan — 16: 
18: 20 UNORA LE PLACE JA
ZUL : Miorița — 8,45; 11.15: 13.45: 
1645: 18.45; 2145 Grădina Moșilor
— ora 20 FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Munca 
(completare Pionieria nr. 4/1965)
— 9.30: 11.30; 14: 16: 1845; 20.30. 
IANOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) : Popular — 16; 19.30. CĂ
PITANUL DIN TENKES (ambele 
serii) • Arta — 15: 18.45. rulează 
Si la grădină — ora 19,30. Drumul 
sării - 15.30: 19. UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP : Crîneași (com
pletare La cel mai înalt nivel) — 
16: 1845; 20,30. Progresul (comple
tare La cel mai înalt nivel) — 
15.30: 18: 20.30 DECORAȚII PEN
TRU „COPIII MINUNE" : Viito
rul (completare Muzeul Cornel 
Medrea) — 16: 1845: 20.30. AME
RICA, AMERICA (ambele serii): 
Colentina — 15.30: 19. rulează si la 
grădină — or; 19 30. PRELUDIO 
11 — cinemascop ; Volga (comple
tare Dincolo de codr1 și păduri — 
cinemascop) — 9.45: 12: 14.15: 16.30: 
18.45: 21 WINNETOU — cinema
scop : Rahova (completare Pio
nieria nr. 4/1965) — 15.30; 18. ru
lează și la grădină — ora 20 
MARȘUL ASUPRA ROMEI : Mo
dern (completare Miine încene 
azi) _ 9.30; 11.45: 14: 1645: 18,45: 
21. RABY MATYAS : Lira — 
15,30; 17,30: 19.30. JOE LIMONADA
— cinemascop Ferentari (com
pletare Lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R.) — 15.30: 18: 
20,30. CINTIND IN PLOAIE: Gră
dina Lira — ora 20,15. CÎNTlND 
DESPRE ARIZONA : Cotroceni 
(completare Amintiri contempora
ne) — 16: 18.15; 20.30. ZIDUL
ÎNALT : Pacea (completare Zîm- 
betul) _ 16 18 20 LOGODNI
CELE VĂDUVE : Grădina Buzesti
— ora 20 BUFONUL REGELUI : 
Grădina Progresul-Parc (comple
tare Sport nr. 3/1965) — ora 20.

CUM f VRFMIA
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și a continuat să se în
călzească. Ceru] a fost mai mult 
senin. exceptînd nord-vestul 
Transilvaniei unde s-au produs 
înnorări mai persistente și au că
zut ploi izolate Vîntul a suflat 
Slab din sud-est. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 18 grade la Huedin si Turda 
și 29 de grade la Berzeasca si 
Călărași. Tn București • Vremea a 
fost frumoasă și a continuat «să 
se încălzească Cerul a fost mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 29 
grade, iar pe sol 48

Timpul probabil pentru zilele de 
3, 4 și 5 septembrie. Tn tară : Vre
mea relativ călduroasă dar ușor 
instabilă, cu cer variabil Vor că
dea ploi locale de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la potrivit din sud- 
vest Temperatura în scădere că
tre sfîrșltul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între 8 ?i 18 
grade, lai maximele între 18 si 23 
de grade, mai ridicate la încpnu- 
tul Intervalului. Tn București î 
Vreme relativ călduroasă, dnr 
ușoi instabilă. Cerul variabil 
Tendință de ploaie slabă, vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit din 
sud-vest. Temperatura în scădere 
ușoară către sfîrșltul intervalului.
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PE RAMURĂGHEORGHE IONAȘCU, economist în Banca de Investiții : Pentru perfectionarea sistemului de amortizare consider că n-ar fi lipsit de importantă să se soluționeze cîteva probleme. Este vorba, înainte de toate, de a se renunța la actuala reglementare după care se stabilesc cote medii de amortizare pe sectoare economice. Aceste cote sînt destul de aproximative, nu reflectă în mod real situația fondurilor fixe din unitățile productive. întreprinderile nu sînt stimulate să utilizeze cu indici sporiți utilajele și instalațiile cu care sînt dotate. Este deci indicat ca la baza centralizatoarelor de amortizare ale ministerelor să stea planurile de amortismente întocmite de întreprinderi, fără ca ele să fie modificate în raport de anumite cote medii pe sectoarele economice.Tot atît de important este să fie combătute tendințele înguste de stabilire a unor cote mici prin care nu se asigură amortizarea integrală a fondurilor fixe pînă la data cînd apare necesară înlocuirea lor. Consecințele unor asemenea norme nemobilizatoare sînt cunoscute : solicitarea insuficient de justificată a unor investiții, denaturarea în ultimă instanță a nivelului prețului de cost. Reducerea prețului de cost trebuie să se realizeze pe seama economiei de muncă socială și nu prin subestimarea cotelor de amortizare.Apreciez că este oportun ca fondurile fixe Inactive, existente încă în întreprinderi, să fie supuse amortizării, cu o cotă bine determinată, cel puțin la nivelul uzurii morale. Amortizarea lor este tntrutotul justificată. Fie că sînt păstrate în bune condiții sau sînt neglijent conservate, ele suferă uzura morală determinată de evoluția progresului tehnic. Economia națională a investit în aceste mijloace fixe însemnate sume, care trebuie să fie recuperate chiar dacă stau nefolosite. Se desprinde totodată necesitatea de a se a- dopta în continuare măsuri care să reducă definitiv posibilitatea trecerii în rezervă sau conservare a fondurilor fixe ale întreprinderilor. Ar fi bine ca pentru început să se stabilească termene strînse de menținere în conservare a unor agregate șl utilaje în stare de perfectă funcționare, dar care nu sînt necesare temporar în procesul de producție.
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Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. subliniază că sporirea potențialului economic al țării In perioada viitorului cinci
nal va fi asigurată prin realizarea unui volum de investiții din iondurile statului de 250—260 miliarde lei, ceea ce este egal cu valoarea 
fnvestițiilor din ultimii zece ani. Intre i966-î-------------------- -- f„rf,«Ä «a efectueze nu
meroase I—--- -- --------
gospodăririi judicioase a 
tițiilor pe calea amortizării are în 
nreocupărilor pentru perfecționarea sistemului de ------- --- ,—=•—— • . .. ,.
părerea și iac propuneri asupra posibilităților de îmbunătățire a sistemului actual de amortizare a fondurilor fixe.

or am uu.mn ...«c .^-1970 urmează să fie puse în funcțiune 750 obiective industriale, sä se efectueze nu-
lucrări de investiții in agricultură, transporturi și in alte ramuri ale economiei naționale. In legătură cu aceasta, problema 

fondurilor fixe, a utilizării eficiente a fondurilor de investiții fi^a 
anii viitori o 

de
___________ _____ acestea accentuează Însemnătatea 

amortizare a fondurilor fixe. In pagina de față, cadre din economie își spun
și mai mare însemnătate economică. Toate

Norme și durate
realiste, stimulative

înfăptuirea consecventă a politicii partidului nostru de industrializare socialistă, baza promovării largi a progresului tehnic, a determinat creșterea impetuoasă a lor de producție. Au construite numeroase prinderi noi, înzestrate tilaje și instalații perfecționate, iar cele existente au fost dezvoltate și reutilate cu mijloace tehnice moderne. Este demn de menționat că, în pe
rioada 
fondurilor fixe 
a crescut de seamnă că o mare fondurile fixe existente în dustrie nu au decît 5—6 de cînd au fost construite instalate. După cum se prevede în Directivele Congresului al IX-lea al partidului, în iitorul cincinal va continua n ritm susținut înzestrarea ramurilor economiei cu mijloace tehnice moderne, se vor construi alte sute de întreprinderi șl secții noi. Evident, în aceste condiții problema recuperării investițiilor pe calea amortizării capătă o deosebită însemnătate economică.Cu Justificat temei s-a subliniat în articolele publicate în „Scînteia“ că sistemul actual de amortizare a fondurilor fixe nu mai reflectă întru totul schimbările intervenite în volumul, varietatea și structura fondurilor fixe existente în economia națională. Din cadrul discuției a reieșit că sistemul în vigoare prezintă norme medii foarte normei totale de amortizare în cota pentru înlocuire și în cota pentru reparații capitale, numai la nivelul ramurilor și numai pentru anumite categorii de fonduri fixe, inexistența unor coeficienți de corecție a normelor de amortizare care să țină seama de condițiile diferite de exploatare. Se desprinde ast- Tel necesitatea perfecționării actualului sistem, pe baza elaborării de noi norme de a- mortizare Specialiștii care se ocupă de aceste probleme consideră că noile norme trebuie 
să aibă rolul de a asigura 
constituirea fondurilor bănești 
pentru înlocuirea miiloacelor 
fixe la scoaterea lor din func
țiune. precum și a fondurilor 
necesare reparațiilor capitale.Ce elemente trebuie să fie luate în calcul Ia fundamentarea pe baze științifice a normelor de amortizare ?

1960—1965, 
din
1.7

anumite de globale,

peforțe- fost întrecu u-
volumul 

industrie 
ori parte In- din in- ani sau

neajunsuri : amortizare împărțirea

o au în momentul achiziționării lor, respectiv cu valoarea inițială de inventar. Pe măsura dezvoltării economiei naționale și a creșterii productivității muncii sociale, au avut loc unele schimbări de prețuri la că. Spre 1955, cînd ducție au impozitul pe circulația produselor, și în anul 1963, cînd au test stabilite prețurile reașezate. Ca urmare a schimbării de prețuri, fondurile fixe fi evaluate și în valori de locuire.Schimbările prețurilor muncă știe, la situația cînd fonduri fixe de același fel și de a- ceeași tipo-dimensiune, dar achiziționate în perioade diferite, sînt evaluate la preturi neuniforme și, ca urmare, volumul cheltuielilor de a- mortizare care grevează prețul de cost este, diferit. Se a- junge deci la faptul, nejustificat din punct de vedere economic, că întreprinderi care au fonduri fixe identice, dar achiziționate mai recent, sînt avantajate sub aspectul prețului de cost și al rentabilității (în cazul cînd prețul mijloacelor de muncă a scăzut), iar altele, care au fonduri fixe mai vechi, pot fi dezavantajate. Iată de ce este 
necesar ca, atunci cînd dife
rențele între vechile și noile 
preturi au devenit prea mari 
și au intervenit la majoritatea 
mijloacelor de muncă, să se 
reevalueze fondurile fixe după 
valoarea de înlocuire, care are 
Ia bază nivelul preturilor din 
momentul reevaluării.Din considerente practice (necesitatea unor lucrări pregătitoare foarte complexe și de mare volum) nu este indicat să se facă recalculări permanente lor fixe tia unor toacelor 
fond fix 
tinut în 
lui stabilită la ultima reeva
luare sau cu valoarea iniția
lă în cazul cînd a fost achi
ziționat după reevaluare. 
amortizarea fondurilor 
trebuie să se facă la aceste 
valori.

mijloacele de mun- exemplu, în anul mijloacele de protest degrevate de

repetate mijloacelor duc, după cum

' £
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în sensul de funcțio-

pot în-ale de se

ale valorii fonduri- în funcție de apari- noi prețuri de muncă urmează a evidență cu

fondurilor fixe, scurtării ’duratei nare și măririi normei de a- mortizare.Cu acuitate se pune în prezent problema ca determina
rea duratei de exploatare să 
fie privită în strînsă concor
danță cu cerințele progresu
lui tehnic. Aceasta întrucît la anumite categorii de fonduri fixe, mai ales la mașini, utilaje și mijloace de transport, progresul tehnic rapid provoacă o pierdere a valorii de întrebuințare chiar dacă mijlocul de muncă respectiv nu a test folosit în procesul de producție sau chiar dacă nu a intervenit uzura fizică, acțiunea uzurii morale, rata de funcționare a fond fix se diferențiază tot mai mult de durata lui că, ea devine o durată nico-economică.Tn condițiile tehnicii temporane, se pune tot frecvent întrebarea : este a- vantajos din punct de vedere economic să se mențină în funpțiune o mașină prin înlocuirea succesivă a părților u- zate, pînă la epuizarea totală a duratei fizice, sau este mai o- portună casarea ei și achiziționarea unei mașini în stare nouă ? Durata tehnico-econo- mică a unui fond fix are în vedere tocmai acest Ea reprezintă timp de Ia punerea în funcțiune a fondului fix în stare nouă pînă în momentul cînd cheltuielile de întreținere și reparații nu mai sînt economice și este mai avantajoasă înlocuirea lui cu altul nou. Evident că în elaborarea pro
punerilor de noi norme de a- 
mortizare trebuie să fie folo
site duratele de serviciu teh- 
nico-economice cuprinse în 
catalogul duratelor de servi
ciu normate ale 
fixe, care au avut în vedere 
atît uzura fizică cît și cea 
morală.

Sub du- unuifizi- teh-con- mai

aspect, perioada de

fondurilor

ale mij- 
Fiecare 

fi non
valoarea

iar 
fixe
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M Un prim element îl con-™ stituie valoarea fonduri
lor fixe. Tn legătură cu a- ceasta s-au purtat numeroase discuții între economiști, unii susținînd că la stabilirea noilor norme de amortizare să se aibă în vedere valoarea inițială a fondurilor fixe, iar alții, valoarea de Este cunoscut cătreprinderi, fondurile figurează cu valoarea pe care

înlocuire, în în- fixe

IBJ Păreri diferite s-au exprimat și în ce privește 
durata de funcționare. Unii e- conomiști susțin ca la amortizare să se aibă în vedere durata de funcționare fizică a fondului fix. tar norma de a- mortizare să exprime numai uzura lui fizică. Alții sînt de părere că este mai bine să se țină seama de oportunitatea înlocuirii mijloacelor de muncă cu altele mai noi, moderne, cu randament înalt, chiar înainte de expirarea duratei fizice, iar la stabilirea normei de amortizare să se ia în considerare și uzura morală a

■ Perfecționarea sistemu- " lui actual de amortizare face necesară și înlăturarea deficiențelor în ce privește 
gradul de detaliere a normelor pe categorii, ramuri sau sub- ramuri ale economiei naționale. Normele de amortizare care se preconizează se vor e- labora pe grupe analitice fonduri fixe, așa îneît ele poată caracteriza mai particularitățile fiecărei muri. La fundamentarea normei de amortizare corespunzătoare fiecărei grupe analitice se vor lua în calcul datele tehnice și economice ale fondurilor fixe reprezentative. Intrucît noile norme de amortizare se vor referi la o perioadă de perspectivă, este nimerit ca la alegerea fondurilor fixe reprezentative să se țină seama și de creșterea ponderii unor mașini sau utilaje care în prezent nu au încă o greutate specifică însemnată. Esențial este

de ■ să bine ra-

n prezent, suma amor
tizării se calculează luîn- 
du-se în considerare va
loarea de inventar a fon
durilor fixe. Unii econo

miști susțin că acest sistem nu este 
just. Ei opinează ca amortizarea 
unei mașini să fie stabilită tot
deauna potrivit valorii de înlo
cuire, deoarece apariția altor ma
șini mai perfecționate face ne
rentabilă folosirea utilajului res
pectiv. Mărimea valorii fonduri
lor fixe în funcțiune — spun ei 
— trebuie să oglindească conti
nuu nivelul productivității mun
cii și cheltuielilor sociale de pro
ducție, în condițiile actuale ale 
progresului tehnic.

Desigur, o asemenea determi
nare a mărimii amortizării o con
siderăm justă, dar numai pînă la 
un moment. Stabilirea amortizării 
după valoarea de înlocuire este 
rațională doar în perioada re
evaluării mijloacelor fixe. A ține 
seama în permanență de acest 
criteriu înseamnă a îngreuna re
cuperarea integrală a fondurilor 
investite. Nu mai vorbim că în 
prezent nu avem la îndemînă 
criterii științifice de stabilire a 
numărului de ani după care tre
buie înlocuită o mașină și, impli
cit, de determinare a mărimii va
lorii de înlocuire.

în condițiile creșterii continue 
a productivității muncii în între
prinderile constructoare de ma
șini, automatizării producției, re
ducerii gabaritelor, micșorarea

,S:j
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Utilaje moderne la Uzina metalurgică — Iași
Foto : Gh. Vințllă

Apar continuu soluții constructi
ve moderne, eficiente, se utili
zează noi materiale — sticlă, 
prefabricate, mase plastice — 
creîndu-se posibilitatea realiză
rii unor obiective cu fonduri de 
investiții mai reduse. Or, nu de 
puține ori, se constată că valoa
rea de inventar și cea de înlo
cuire nu au o bază reală de 
calcul. Cauza : normativele de 
consumuri de materiale, cele re
feritoare la consumul de muncă 
sînt depășite, nu mai corespund 
stadiului de dezvoltare a indus
triei construcțiilor 
fră. De aici, dese 
devizul lucrărilor,

în țara noaa- 
schimbări în 
tn evaluarea

rea valorii lui. Prevederile în vi
goare impun calcularea mai de
parte a cotei de amortizare.

După părerea mea, mijloacele 
fixe cu valoare recuperată nu 
mai trebuie amortizate. In cazul 
amortizării definitive a mijlocu
lui fix suma investită este inte
gral recuperată de societate, prin 
prețul de cost al produselor 
realizate. Dacă amortizarea con
tinuă peste durata normată, se 
va depăși valoarea de inventar 
a mijlocului fix, suma recupera
tă prin prețul de cost fiind mai 
mare decîf cea investită. Deci, 
prețul de cost al produsu
lui va fi majorat nejustifical pe

de

ca normele de amortizare să 
fie unice pentru fonduri fixe 
identice, indiferent de ramura 
în care funcționează. Cînd a- celeași mașini sau utilaje urmează să fie folosite în condiții speciale, care exercită o influență sensibilă asupra u- zurii, aceste norme vor putea fi corectate cu ajutorul unor coeficienți. De asemenea, dacă în procesul folosirii lor fondurile fixe vor fi utilizate în- tr-un alt număr de schimburi decît cel avut în vedere în momentul elaborării normelor. acestea vor putea fi corectate cu ajutorul unor alți coeficienți.■■ tn sistemul de amorti- zare în vigoare apar u- neorl abateri însemnate ale a- mortizării de la uzura reală a fondurilor fixe. Se ridică problema dacă după amortizarea completă a fondului fix este sau nu rațional, în situația cînd acesta se află încă în funcțiune, să se verse în continuare cotele de amortizare. Subliniez că în lucrărileperfețționare a sistemului de amortizare nu s-a dat pînă în prezent o rezolvare acestei probleme. Consider însă că, dacă durata de funcționare a fondului fix este fundamentată riguros științific, iar normele de amortizare care se stabilesc pe baza ei sînt reale în momentul amortizării complete fondul fix respectiv trebuie să fie supus casării.Intrucît însă duratele de serviciu normate au fost stabilite luîndu-se în considerare condiții medii de exploatare, pot apare unele abateri individuale cînd anumite fonduri fixe au o durată efectivă mai mare decît media, iar altele mai mică decît media. Ca urmare a acestor abateri pot avea loc atît unele supraamor- tizări la fonduri fixe cu durata efectivă mai. mare decît media, cît și unele subamor- tizări la fonduri fixe cu durata efectivă mai mică decît media. Dacă după 
lor amortizare la 
fixe în funcțiune nu 
cepe în continuare
amortizare, atunci nu ar pu
tea fi compensate subamorti- 
zările la fondurile fixe ieșite 
din funcțiune înainte de a- 
mortizarea lor completă.Desigur, pornindu-se de la aceste principii, este de așteptat ca noul sistem de a- mortizare să reflecte mai bine uzura fondurilor fixe. Amortizarea unitar ducției dispunmănătoare, iar fondul de a- mortizare va putea asigura în condiții mai bune reproducția mijloacelor

completa 
fondurile 
s-ar per- 
cotele de

va influența în prețul de cost ai la întreprinderile de fonduri fixe
mod pro- care ase-

fixe.
Nicolae 
director 
de Statistică

IONESCU
în Direcția Centrală

Un criteriu principal
valoarea inițială

valorii șl deci șl a valorii de în
locuire a mașinilor și utilajelor 
este pe deplin posibilă. Pe de 
altă parte, un utilaj modern, 
produce cît 2—3 mașini 
vechi, este mai avantajos 
punct de vedere economic, 
valoarea absolută a acestuia . 
te fi ridicată comparativ cu va
loarea fiecăreia dintre mașinile 
înlocuite. în asemenea situații 
nu se poate calcula cu exactita
te, anticipat, valoarea de înlo
cuire. Tocmai de aceea sînt de 
părere ca după scurgerea peri
oadei reevaluării mijloacelor 
fixe să se folosească drept punct 
de plecare în determinarea a- 
mortizării numai valoarea de in
ventar.

Consider oportun ca econo
miștii din întreprinderi și orga
nele centrale să studieze oe baze 
științifice, realiste, criteriile 
stabilire a duratei optime 
funefionare a utilajelor, tn strln- 
să legătură cu evoluția progre
sului tehnic, cu creșterea conti
nuă a nivelului tehnic al între
prinderilor în noul cincinal. Cu- 
noscînd durata reală de funcțio
nare a mijloacelor tehnice — în 
condiții rentabile pentru econo
mia națională — se poate prac
tica un sistem de amortizare 
științific, adecvat cerințelor dez
voltării producției. Valorile de 
inventar și de înlocuire vor re
flecta, astfel, consumul de mun
că socială depus la fabricarea 
utilajelor respective și, ceea ce 
este important, se vor putea re
cupera în întregime fondurile de 
investiții alocate de stat.

La clădiri, construcții 
triale, poduri, problema 
minării obiective a valorii 
locuire este și mal complicată. 
Atît arhitectura cît șl structura 
lor este în continuă schimbare.

care 
mai 
din 

deși 
poa-

de 
de

Indus- 
deter- 
de In

amortizării. Cum se poate atunci 
trece la generalizarea folosirii 
continue a valorii de înlocuire, 
dacă nici valoarea de inventar 
nu se cunoaște exact?

Nici nivelul de dotare tehnică 
nu poate fi același în toate în
treprinderile. în mod practic, 
gradul de utilare a producției se 
oglindește în mărirea rentabili
tății, influențată la rîndul ei de 
volumul amortizării mijloacelor 
fixe. A folosi valoarea de înlo
cuire la determinarea amortiză
rii, înseamnă a egaliza artificial 
gradul de înzestrare tehnică a 
întreprinderilor, a exclude nece
sitatea ca nivelul de dotare teh
nică să se reflecte în rezultatele 
financiare ale fiecărei fabrici șl 
uzine. Tn plus este greu să ai 
o imagine clară asupra oportu
nității introducerii continue a 
tehnicii noi într-o unitate indus
trială sau alta. Și iată de ce. Va
loarea de înlocuire este o sumă 
medie, care, ca orice medie, as
cunde și plusuri și minusuri de 
mijloace tehnice. S-ar frage ast
fel concluzia eronată că 
întreprinderile au același 
de utilare.

Dimpotrivă, stabilirea cotei de 
amortizare după valoarea de 
inventar a mașinilor permite re
cuperarea justă, treptată, raționa
lă a valorii utilajelor, a muncii 
sociale materializată în mijloa
cele de bază supuse uzării în 
producție. Chiar șl atunci cînd 
data scoaterii din folosință a 
unul utilaj nu corespunde cu 
momentul amortizării Iul integra
le, datorită uzurii morale, chel
tuielile de înlocuire vor fl mult 
mal mici, economia națională va 
suferi pierderi neînsemnate. De
seori însă, exploatarea unul uti
laj continuă șl după recupera-

toate 
grad

toată perioada cît mijlocul fix va 
rămîne în exploatare după recu
perarea valorii lui. Consider că 
dacă s-ar renunța la amortizarea 
prelungită, prețul de cost al pro
duselor va oglindi realist cheltu
ielile de fabricație. Iar întreprin
derile vor fi stimulate să utilizeze 
tn cil mal bune condiții mijloa
cele fixe, să realizeze o produc
tivitate a muncii sporită.

Pentru a nu se lăsa la dispo
ziția întreprinderilor aceste re
zerve scriptice în planificarea 
prețului de cost, sînt de părere 
ca amortizarea care va fi Inclu
să în costuri să nu mal fie cal
culată și asupra mijloacelor fixe 
amortizate. Tn acest caz. nivelul 
prețului de cost va fi mal mic, 
iar pe această bază beneficiile 
vor crește. Finanțarea reparații
lor capitale la mijloacele fixe 
amortizate ar urma să se facă din 
sumele vărsate în plus la benefi
cii. Această modalitate ar asi- 
aura cunoașterea detaliată a sta
diului 
utilaj 
prețul de cost, a uzurii în pro
cesul 
mortizăril ar fi diferit pe între
prinderile aceluiași sector, în 
funcție de natura utilajului, a In
stalațiilor, a construcțiilor și, prin 
aceasta, ar fl înlăturată uniformi
zarea păgubitoare a cheltuielilor 
de amortizare cuprinse tn prețul 
de cost. Fondul de amortizare 
total centralizat ar avea șl el o 
structură mai realistă șl ar pu
tea fl planificat mal Judicios pe 
verticală de la întreprinderi la 
sectoare, oglindind schimbările 
calitafivo petrecute tn ramurile 
economiei naționale.

de amortizare a fiecărui 
și recuperarea reală, prin

de producfie. Nivelul a-

Octavian D. GHIBU 
contabll-șef al fabricii 
„Libertatea‘-Sibiu

0 ANOMALIE
CU „ACTE 

ÎN REGULA"
MIRCEA SAVA, Inspector la Filiala Sibiu a Băncii de Investiții : Prevederile în vigoare generează anumite anomalii. între care șl dubla amortizare a unor mijloace fixe. Mă refer la lucrările cu caracter definitiv de organizare a șantierelor. Ele se amortizează de deuă ort : atît de beneficiarfi investiției, cît și de întreprinderile de construc- tii-montaj. Instrucțiunile Ministerului Finanțelor și ale Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare prevăd că șl constructorul trebuie să înregistreze aceste lucrări la fonduri fixe șl să suporte dec’ amortizarea corespunzătoare.După părerea mea, este evident că avem de-a face cu o imperfecțiune a sistemului actual de amortizare. Orice obiectiv industrial și social-cultural nu aparține constructorului, ci beneficiarului. Este firesc, prin urmare, ca fondurile de organizare a șantierelor să fie incluse în costul lucrărilor și amortizate numai de beneficiar, odată cu celelalte fonduri de investiții cheltuite. Este o cerință pe care o impune însăsi practica. Nu de puține ort, după terminarea construirii unui obiectiv Industrial, lucrările de organizare a șantierului se predau beneficiarului, fiindu-t de un real folos, tn acest caz. lucrările respective sînt înregistrate ca fonduri fixe ale beneficiarului. Dar valoarea lucrărilor de organizare a mai fost Inclusă o dată în valoarea totală a Investiției. Beneficiarul este astfel obligat să suporte dubla amortizare.O asemenea anomalie are șl alte consecințe nefavorabile. Dubla amortizare generează la constructori tendința de a executa lucrări provizorii de organizare a șantierului și nu definitive. Si aceasta, întrucît pentru lucrările provizorii constructorul nu plătește nici o amortizare. După terminarea obiectivului, construcțiile provizorii sînt demolate, tar sumele de organizare a șantierului sînt definitiv pierdute. Fără îndoială, aceasta nu înseamnă o gospodărire cu maximum de eficientă a fondurilor de Investiții. Cum s-ar spune, se Iroseso Importante mllloace bănești cu „acte tn regulă*.
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Con
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George IVAȘCU
REPERTORIUL
ORCHESTRELOR SIMFONICE

înfloririi a rte i
și literaturii

analize sectoa-

Ca și celelalte domenii ale culturii și artei, viața muzicală a întregii țări cunoaște în anii orînduirii socialiste o continuă înflorire, fapt care-și găsește reflectarea și în activitatea celor 17 orchestre simfonice din Capitală și din țară. Una dintre problemele cheie care determină dezvoltarea continuă a acestor instituții — cea a alcătuirii repertoriului — constituie tema anchetei noastre. Ne-am adresat unor interpreți, compozitori, iubitori ai muzicii, solicitîndu-i să-și expună părerea despre programele stagiunii trecute și despre profilul celei viitoare.
Expresie a profundei științifice îmbrățișînd toate rele de activitate ale desăvîrșirii socialismului în România, Raportul Comitetului Central la cel de-al IX-lea Congres acordă artei și literaturii un rol de seamă în dezvoltarea culturii noastre, în formarea conștiinței socialiste a omului nou. De aici și îndemnul atît de vibrant: 

„Poporului, adevăratul făuritor 
al tuturor bogățiilor patriei, trebuie 
să-l închine oamenii de artă și cul
tură tot ceea ce pot crea mai fru
mos și mai bun. Desigur, se poate 
și este necesar să se creeze în di
ferite forme și stiluri. Putem spune 
creatorilor de art* : alegeți tot ceea 
ce credeți că este mai frumos în 
culoare, mai expresiv în grai, ro
dați realitatea cit mai variat în 
proză, în poezie, în pictură, sculp
tură și muzică, cîntați patria și po
porul nostru minunat, pe cei ce 
și-au închinat întreaga viață înflo
ririi României".Rostind acest îndemn, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evocat un întreg univers de inspirație, pe ale cărui multiple meridiane talentul creatorilor noștri să dea viață artistică prodigioasei realități în mijlocul căreia trăiesc, la pulsul căreia propria lor inimă bate atît de intens Istoria patriei noastre în lumina revelatoare a contemporaneității, munca tumultuoasă a poporului nostru întru edificarea noii societăți constituie un registru de acțiuni și de valori umane solicitîndu-și investigatorii și făuritorii artistici pe deplin dă- ruiți cu forță proiectării în conștiințe a ceea ce semnifică mai esențial, mai propriu și mai durabil prezență românească în istoria acestui veac, a ceea ce se înscrie de pe acum ca o contribuție a civilizației și culturii carpato-dună- rene la progresul umanității. Cu o asemenea dimensiune a noului timp, măreția devine intrinsecă concepției noastre despre lume, echivalînd cu a trăi și a construi la scara veacului XX. Abordînd, 
deci — cum spune Raportul — în 
toată amploarea șl măreția, cu 
înaltă măiestrie artistică, tema eli
berării poporului, a profundelor 
prefaceri revoluționare din Româ
nia, a relațiilor sociale și a vieții 
spirituale a oamenilor, reilectînd 
optimismul și vigoarea poporului, 
talentații noștri creatori pot făuri 
opere care să rămină în patrimo
niul culturii naționale și universale. 
Oglindind politica și activitatea 
partidului închinată înfloririi pa
triei, bunăstării poporului, fericirii 
omului, creația literar-artistică e 
necesar să fie pătrunsă de un pro
fund umanism socialist.E ceea ce dezvoltarea artei și literaturii noastre în acești douăzeci de ani a marcat tot mai pregnant, pe măsura înaintării generale pe spirala edificării materiale și morale a noii societăți, în progres continuu sub lumina creatoare a ideologiei și practicii revoluționare Polarizator al conștiințelor celor mai avansate, stimulator al inițiativelor și al gîndirii îndrăznețe, vast receptor a tot ceea ce semnifică efort colectiv și rod al maselor largi, situîndu-se consecvent la nivelul cel mai înalt de experiență a lumii contemporane, Partidul a devenit astfel călăuzitorul înțelept pentru fiecare minte și inimă creatoare. Aceasta explică pe de o parte bogăția și forța muncii intelectuale de la noi, pe de alta consecvența cu care știința și cultura, arta și literatura au dat dau opere profund angrenate progresul societății noastre și prin ea — în progresul general umanității.Această unitate de efort convergent spre același ideal, cu o finalitate socială perfect definită, nu numai presupune dar și conferă fiecărui creator în parte o deplină conștiință de sine, ca atare — o vibrație lucidă a întregii capacități de gîndire artistică proprie asupra realității, devenită „materie primă' a spiritului său, univers polarizînd întreg potențialul talentului său creator. Opera care va proiecta această realitate, acest univers va purta deci cu necesitate amprenta spiritului șl talentului celui care a dăruit-o, originalitatea și autenticitatea ei vor implica tocmai acest relief: al unei anume structuri artistice. al unei viziuni personale, al unui stil propriu. Altfel, adică fără o identitate pregnantă, o operă artistică nici nu poate tnteresa adevărat conștiința noastră de titori, în orice caz capacitatea de a ne emoționa spiritul, de a comunica idei și sentimente,alte cuvinte, însăși rațiunea ei de a exista ca valoare în circuitul culturii noastre nu va putea fi decît caducă, dacă nu artificial întreținută Istoria literară — vorbim de acea istorie literară ea însăși legic determinată prin factorul Timp — are în ță de nimic cipiul nu a avînd

Și înal

cu clei ne cu

această privință o experien- mai multe ori milenară și nu-i poate contrazice prin- selectării valorilor Ibrăilea- construit o întreagă teorie la bază acest principiu, de-

venit treptat de integrare în viața culturiiAșadar ceea ce definește pregnant o valoare artistică și-i asigură circulația valabilă este tocmai identitatea el de profil, prin urmare pregnanța individualității artistice a creatorului său. De unde— impunîndu-se cu aceeași necesitate — pe ansamblul activității literar-artistice preocuparea pentru o cît mai bogată eflorescentă de fizionomii artistice originale, pentru o cît mai mare diversitate de stiluriInsumînd o îndelungă experiență în construcția noii culturi, conducerea de partid a exprimat această necesitate și cu prilejul celui de-al IX-lea Congres. Constatînd 
că „artei și literaturii le sînt pro
prii pentru continua înnoire și per
fecționare creatoare a mijloacelor 
de exprimare artistică, diversitatea 
de stiluri". Raportul Comitetului Central a subliniat că „trebuie în
lăturată orice tendință de exclu
sivism sau rigiditate manifestate 
in acest domeniu". Căci „esențialul 
este ca fiecare artist, în stilul său 
propriu, păstrindu-și individualita
tea artistică, să manifeste o înaltă 
responsabilitate pentru conținutul 
operei sale, să urmărească ca ea 
să-și găsească drum larg spre 
mintea și inima poporului". Cu cît, deci, atributele personalității sale vor fi mai autentic dăruite cu talent și printr-o însușire lume și parea mersul înainte al poporului român va fi mai directă și mai spornică.Experiențe artistice precum cele ale lui Sadoveanu, Arghezi sau Călinescu demonstrează cum acești mari creatori, consecvenți indicilor propriei lor structuri artistice, au adăugat valențe noi propriei lor viziuni despre lume, au receptat prin antenele sensibilității lor efluviile noului timp, au știut să proiecteze în veac noua istorie a poporului lor. Așa cum poporul român, cel care astăzi desăvîrșește România socialistă, reprezintă în ființa lui fizică și spirituală identitatea pe care secole de-a rîndul i-a determinat-o istoria lui bimilenară, tot astfel în Sadoveanu care a dat „Nicoară Potcoavă' recunoaștem pe autorul „Șoimilor", în Arghezi care a dat „Cîntare omului" pe stihuitorul „Psalmilor", în Călinescu autor al „Bietului Ioanide" și al „Scrinului negru'_pe cel care în 1938 publicase Otiliei". Nici ‘ "lui Blaga nu poate ti concepută a fi scrisă de un alt poet decît cel care cu decenii în urmă dăduse „Poemele luminii*.Este în aceasta concretizată însăși legea fundamentală a creației artistice implicînd o modalitate o- riginală de a se raporta la realitate, de a-i crea acesteia noi dimensiuni și a-i conferi noi nuanțe și tonalități — cele care marchează tocmai faptul de a descoperi această realitate cu propriiri ochi, de a o reflecta cu mijloace inedite. de a o situa original într-un sistem de raporturi, de a o comunica printr-un limbaj „al său'. Noțiunea de individualitate artistică și de stil propriu se definesc și se concretizează astfel în cadrul— larg, mereu mai larg — al registrului de creație artistică și literară însumînd artiști și scriitori din toate generațiile, de experiențe istoricește succesive, cu etape și momente în chiar epoca actuală, dar toate convergînd spre aceeași nobilă finalitate : reflectarea realităților și ideilor înaintate ale societății noastre, portul nu omite a aminti îndatori
rea artei și literaturii de a con
tribui la educarea estetică a oa
menilor muncii, la formarea gustu
lui public.Se-nțelege că, pentru o asemenea complexă misiune, dezvolta
rea artei șl literaturii presupune nu 
numai o diversitate de stiluri, alt
fel implicată în însăși dăruirea ta
lentului, dar cu atît mal mult o 
necontenită pasiune pentru studie
rea și aprofundarea realității cu 
mijloacele care stau — trebuie să 
stea — astăzi Ia îndemîna Intelec
tualului, cu neistovită sete de cu
noaștere și însușire a tot ce au 
mai Înaintat arta și cultura mon
dială. Recomandarea conducerii de partid în acest sens constituie un veritabil program de acțiune pentru uniunile de creație în ansamblu] lor, ca și pentru fiecare din membrii lor în parte Atrăgînd luarea aminte asupra spiritului de discernămînl care trebuie să prezideze la aprecierea creației artistice și a operelor de artă de peste hotare, sitatea rile de cultură ca și din celelalte țări, asigurîn- du-se condiții pentru un contact permanent cu viața culturală contemporană, pentru manifestarea

un veritabil criteriu a literaturii și artei

mai propriu determinate experiență intrinsecă de a filozofiei noastre despre societate, cu atît partici- artistului, a scriitorului la

„Enigma„Mirabila sămînță' a

Relevînd-o, Ra-

se subliniază tocmai nece- de a se intensilica legătu- colaborare cu oamenii de și artă din țările socialiste,

tot mat intensă a țării noastre în concertul culturii și artei universale.In numărul 7 (iulie), „Viața Românească" publică o interesantă anchetă despre creația literară din ultimii ani. Reiese în genere nu numai eflorescența în poezia lirică și în diversificarea prozei, nu numai descoperirea pe un perimetru tot mai larg a „sectorului suflete", dar, prin consecință, și necesitatea crescîndă de îmbogățire continuă a ceea ce numim nivelul de cultură contemporană al artistului. S-a modificat și se modifică tot mai mult însăși definirea ca atare a scriitorului : el este — și trebuie să fie — un intelectual superior, dăruit cu talentul literar. La fel ca toate artele, creația literară implică astăzi din partea scriitorilor o cultură din cele mai solide, ordonată științific și nu la modul haotic, de vechi autodidact. Apune — dacă n-a și apus — steaua așa- zisului făurar de cuvinte, oricît de măiestrite Intr-un simplu catren, Arghezi concentrează o sinteză de gîndire și fiecare vers devine un aforism — nu numai strălucit ca formă, dar și încărcat de sens. „Imaginea nu e niciodată frumoasă în sine, ci prin ideea pe care o sugerează", spunea Călinescu, subliniind apăsat că „Poezia este tensiune intelectuală". „Cît despre atractivitatea scrisului tot el — ea trebuie săpasiunea ideilor și din sinceritate. A capta pe cititor prin ornamente și fiorituri, înseamnă a-1 face inapt să gîndească".Am dat aceste citate, gîn- dindu-ne la nu puțini dintre tinerii scriitori care ne dau impresia cultivării în sine a limbii, a imagisticii, în iluzia, probabil, că-și afirmă „un stil' și că-și fundează „o originalitate". Dar tot Călinescu argumenta cîndva că „limba nu e frumoasă în sine, ci e valabilă în raport cu gîndirea individului", iar cît despre stil, tot el prevenea pe acești artificioși că „ce nu pricepe lucrătorul, nu merită adesea nici atenția estetului".Asta nu vrea să zică cumva că scriitorul nu trebuie să caute necontenit a-șl înnoi exprimarea, mai mult : el trebuie să-și fi însușit și tenit, o tehnică, ficiente exemplescriitorilor

— spunea rezulte din

Ce vrem să ascultăm

rialul necesar execuție. — 
partituri, indicații de in
terpretare etc. — se difu
zează cu mare încetinea
lă. Editura muzicală a U- 
nitinii Compozitorilor ar 
trebui să tipărească mai 
operativ partiturile noilor 
lucrări, fie chiar și în ti
raje mai mici.

In răspunsurile primite 
s-a relevat și existența u- 
nor inițiative lăudabile pe 
tărîmul promovării crea
ției originale. După cum 
a arătat compozitorul 
Anatol Vieru, orchestra școlii medii de muzică din Cluj a stabilit legături nemijlocite cu o serie de compozitori, sotf* citîndu-le lucrări noi ’. vederea unor prime audiții. Așa s-au născut „Cantata I-a“ de Tiberiu Olah, „Corurile ardelenești“ ale lui Dumitru Ca- poianu, „Cantata I-a“ de Ștefan Niculescu, „Suita pentru copii“ de Liviu Glodeanu, lucrările scrise pentru acest ansamblu și care au devenit cunoscute în țară și chiar peste hotare.

Ing. MATEI HARITON 
din Capitală face urmă
toarea propunere : „Să se 
organizeze in plină sta
giune în Capitală sau in
tr-un alt centru muzical un 
festival anual al creației 
originale, care să consti
tuie un stimulent pentru 
interpretările in primă a- 
udiție și pentru reluarea 
unor piese deosebit de 
valoroase din repertoriul 
nostru contemporan. După atribuirea premiilor de stat și ale Academiei Republicii Socialiste România să se organizeze o amplă difuzare a lucrărilor premiate, în concerte, la radio și televiziune, prin discuri sau partituri pentru ca publicul larg să poată cunoaște realizările artei noastre muzicale“.

de cameră, condusă de Paul Popescu“.Mai mulți participanți 
la ancheta noastră au sub
liniat necesitatea ca alcă
tuirea programului unei 
stagiuni să se bazeze pe 
o concepție clară, de per
spectivă, să urmărească 
delinirea unui prolil pro
priu al formației. Aceasta 
înseamnă, sub 
repertoriului, și 
rea unui număr 
prime audiții — mai direct de afirmare a 
originalității. Dar, după 
cum arăta dirijorul EU
GEN PRICOPE, unele for
mații orchestrale încearcă 
să se facă cunoscute tn-

raportul 
prezenta- 
mare de 
modul cel

tehnicianul MILTIADE 
SCĂRLĂTESCU din Ca
pitală : „Revin cu insistență în programele de concert de-a lungul anilor, lucrări mai puțin interesante, depășite de e- voluția compozitorilor respectivi sau pur și simplu nesemnificative pentru creația lor, în timp ce creații mai noi ale compozitorilor noștri sînt cînta- te abia după 5—6 ani de la scrierea lor. Este evi
dent că nu vom putea 
niciodată să judecăm e- 
voluțla unui compozitor 
român contemporan as- 
cultind mereu aceleași lu
crări scrise de el cu ani

formal cererilor publicului, de multe ori format într-o direcție unilaterală 
— a subliniat dr. TEO
DOR DUMITRIU din Ca

Dirijorul MIRCEA BA- 
SARAB, directorul Filar
monicii de stat „George 
Enescu“, a ținut să releve 
progresele realizate în a- 
ceastă direcție : „în general, instituțiile muzicale din Capitală și din țară s-au străduit în stagiunea trecută să cuprindă în repertoriul lor lucrări valoroase ale muzicii clasice universale și lucrări reprezentative din creația românească contemporană. Sînt orchestre, de pildă cele din Cluj, Timișoara, Ploiești, care au început să-și precizeze o concepție, un profil propriu în acest sens ; în programele lor se realizează a- desea o interesantă îmbinare între muzica clasică și cea contemporană, a- cordîndu-se o atenție deosebită creației originale, în ce privește Filarmonica „George Enescu“, am căutat să oferim publicului lucrări care și-au confirmat valoarea de-a lungul timpului. Prima orchestră a țării trebuie să aibă, după părerea mea, o ținută academică, repertoriul său fiind din multe puncte de vedere asemănător cu cel al unui teatru național, adică, să 

promoveze lucrările care 
și-au aflat consacrarea 
universală, precum și lu
crările românești de pri
mă importanță. Ne-am propus pentru viitor să parcurgem mai sistematic ciclul marilor simfonii be- ethoveniene, mozartiene, repertoriul suitelor și al oratoriilor clasice cerute în mod repetat de cei ce frecventează concertele de la Ateneu“.

în răspunsul său, com
pozitorul ANATOL VIE
RU a arătat că „reperto
riul ar trebui să răspun
dă mai bine sarcinii de 
educare artistică a iubi
torilor muzicii. De aceea, 
râspunzînd dorințelor ex
primate de către public, 
el trebuie să reprezinte o 
selecție exigentă a aces
tora. Cei ce alcătuiesc programele să se ghideze după cerințele cele mai înaintate și nu după cele conservatoare, înapoiate, 
în programarea creației 
contemporane — a adău
gat interlocutorul nostru 
— prețuiesc spiritul de 1- 
nițiativă, orientarea către 
piesele de substanță, evi
tarea succeselor ușoare, 
sunătoare, dar fără ecou. Iar în promovarea muzicii românești, apreciez curajul și intuiția în selectare ; e de admirat mai degrabă consacrarea unei lucrări, unei lucrări consacrate“.„Nu mi se pare întemeiată practica unor conduceri de instituții muzicale care dau curs mecanic,

In sala de concerte
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pitală. Rolul unei Instituții 
muzicale este ca, demon- 
strind o concepție largă, 
înaintată să formeze gus
tul publicului prin solicita
rea lui de către lucrări de 
mare frumusețe, cu un bo
gat conținut afectiv, chiar 
dacă unele dintre acestea 
nu par întotdeauna 
sebit de accesibile 
prima audiție. Cred mai potrivit mijloc de a organiza audiții 
cicluri (sugerez : din simfoniile lui bert, preludiile și fragmente orchestrale din o- pere de Wagner etc.) care dau posibilitatea ca după un șir de concerte să prinzi mai larg și competent o întreagă pocă artistică. Este mai ceea ce au făcut cu mult succes Orchestra Cinematografiei, condusă de C. Bugeanu, și Orchestra

deo- 
de la că cel este 

în cicluri Schu-

în urmă șl lgnorind noile 
sale realizări". Mai mulți 
participanți la anchetă au 
făcut observația că mate-

deosebi prin abordarea u- 
nor lucrări masive, spec
taculoase, chiar dacă aces
tea le depășesc posibilită
țile. „In alcătuirea reper
toriului — a spus interlo
cutorul nostru — trebuie 
să plecăm întotdeauna de 
la posibilitățile reale de 
interpretare ale fiecărei 
formații, pentru că o 
muzică excelentă, prezen
tată necorespunzător, II 
poate îndepărta de la 
concert și pe cei mai en
tuziaști melomani. Despre ce profil propriu poate fi vorba cînd orchestrele din țară, fără să fină seama de forțele de care dispun, imită mecanic repertoriul Filarmonicii „George Enescu“ ? De pildă, s-au cîntat la București „Londonezele“ lui Haydn și iată că alte cinci orchestre din țară le-au și înscris in programe“.

Publicul „nu înțelege"?
fate la titluri, la epoci, 
școli, stiluri. Din modul cum sînt alcătuite program mele nu poți avea, la capătul unei stagiuni, o imagine cuprinzătoare asupra evoluției muzicii de-a lungul veacurilor. Sînt nume care nu apar timp îndelungat în program, de exemplu : Vivaldi, Corelli, fiii lui Bach. Pe de altă parte, mi se pare firesc să cunoaștem modalitățile componistice ce se afirmă în lumea muzicii contemporane, prin intermediul formațiilor noastre. Cele cîteva prime audiții bucureșLene nu ne pot însă satisface“.

Necesitatea lărgirii — 
cu discernămînt în apre
cierea valorilor 
a 1 
ran universal a fost sub
liniată și de muzicologul 
OCTAVIAN LAZĂR COS- 
MA. „Iubitorii muzicii cunosc mai degrabă prin intermediu) discului și ai radioului — și mai puțin din programele formațiilor noastre — lucrări de Messiaen. Villa Lobos, Luigi Nono, Lutoslavski și alții, compozitori care au dovedit seriozitate și simț artistic în căutările lor"Mai mulți participanți 
la ancheta noastră, prin
tre care tov. MATEI 
DIACONU, funcționar 
baza de aprovizionare 
M.l.C. din Capitală, 
propus ca manifestările 
muzicale importante să 
fie mai bine popularizate 
în presă, la radio și tele 
viziune, prin cinemato
grafie, astfel incit ele sa 
nu se desfășoare aproape 
în anonimat. Iar tov 
PAUL VALENTIN BĂ1- 
ȚAN de la Casa regiona
lă a creației populare din 
Baia Mare, a arătat că ai 
fi bine dacă inițiativa Te
leviziunii de a transmite 
unele concerte și specta
cole prezentate de artiș
tii noștri s-ar continua cu 
mai multă consecvență și 
s-ar extinde și la concer
tele unor cunoscute 
mâții 
unor 
tare.

să posede, adică s-o cultive necon- S-ar putea da spin special în rîn- tineri deplin ratată, stil, ci
d urile carie nu este pe dacă lipsa de talent, de cina lipsei unei tehnici adecvate. Autorul „Bietului Ioanide' dar și cel mat mare critic contemporan al nostru spunea : „Numai cu tehnică nu poți scrie o carte bună, dar cu talent și fără tehnică ești oricînd amenințat să scrii o carte rea'....Acestea ca și încă alte reflecții sugerate de Raportul conducerii de partid demonstrează în fond nivelul înalt, în deplină concordanță cu specificul său, la care a ajuns astăzi artă și despre culturii însele, îndemnuri constituie tot atîtea atribute în definirea condițiilor creatoare de continuă înflorire a artei și literaturii românești.

nu e chiar cînd o Izbutită, nu din din pri-

concepția noastră despre literatură, ca și în genere veritabilele dimensiuni ale contemporane. Prin ele asemenea idei și asemenea decît reluarea

GH. ANGHEL Pictorul Theodor Pallady
(bronz — Muzeul din Craiova)

cu- mai e- toc-

Toata atenția 
prezentării 
muzicii româneștiMulte dintre răspunsu
rile primite s-au referit la 
valorificarea creației mu
zicale românești din tre
cut și de astăzi, remareîn- 
du-se 
care o 
bleme 
le din 
mai manifestă însă, une
ori, o concepție învechită 
în promovarea lucrărilor 
reprezentative românești.„Prezența muzicii românești în repertoriul orchestrelor noastre trebuie să fie amplă și de bună calitate, cuprinzînd atît lucrările de valoare care s-au verificat în timp cît și cele contemporane, ce reflectă în spirit novator și cu mijloace artistice superioare conținutul vieții de astăzi a poporului nostrü, a precizat compo
zitorul TUDOR CIORTEA. Există încă unele deziderate și dintre ele aș aminti asigurarea unei perma
nențe in circulația acestor 
compoziții ; sînt lucrări cu 
evidente calități, care be
neficiază uneori doar de 
o singură audiție, după 
care dispar din progra
mele de concert. Și desigur că dacă rutina și co
moditatea n-ar mai juca 
un rol in alcătuirea reper
toriului unor orchestre 
s-ar putea evita aborda
rea unor lucrări de slabă 
calitate, depășite".„Filarmonica ieșeană depune eforturi de a promova creația românească contemporană și în special lucrările compozitorilor din regiune — ne-a 
spus muzicologul GEOR
GE PASCU, conferențiar 
la Conservatorul din Iași. 
Sînt neglijate insă, aici 
ca și in alte părți, pagini 
de mare interes din isto
ria muzicii românești — de la Caudella, Iacob Mu- reșianu și Alexandru Zir- ra, pînă la Dinu Lipatti,

atenția sporită pe 
acordă acestei pro- 
instituțiile muzica- 
întreaga țară. Se

Filip Lazăr, Mihail Jora. Nici Enescu nu este prezent în repertoriul multor orchestre decît cu unele lucrări, în timp ce altele nu s-au cîntat încă ; de pildă, la Iași nu am ascultat în concerte „Simfonia de cameră“, „Uvertura de concert“, „Vox Maris“. Nu înțeleg, de asemenea, de ce se evită a- udierea, măcar fragmentată, la concerte lecții, a simfoniilor de G. Stephă- nescu, P. Ciuntu sau A. Catargi, lucrări utile pentru cunoașterea începuturilor simfonismului românesc“.
In stagiunea trecută — ne-a răspuns compozi

torul SERGIU SARCHI- ZOV—în timp ce orchestra 
simfonică a Radiotelevi- 
ziunii și-a continuat cu 
perseverență munca de 
pionierat în investigarea 
creației originale, prezen- 
tind în fiecare concert o 
piesă românească — în 
mare parte lucrări noi, 
complexe, care fac cinste 
școlii românești de com
poziție — prima noastră 
Filarmonică, deși a pre
zentat programe mai uni
tar închegate decît in tre
cut, a rămas datoare in 
promovarea creației ori
ginale, prezentînd foarte 
puține prime audiții. Pe de altă parte, nu este recomandabilă nici practica unor orchestre care, din- tr-o rațiune mai mult „contabilicească“ decît artistică, includ în fiecare concert cîte o piesă românească. fără a ține seama de semnificația acesteia, dacă se integrează sau nu în contextul programului“.

Părerea că muzica ro
mânească contemporană 
nu este întotdeauna pusă 
în valoare așa cum se cu
vine și-a exprimat-o și

sînt in- lipsă de reperto- lucrări

In alcătuirea reperto- 
riilor se manifestă uneori
— după cum au subliniat 
unii dintre participanții la 
anchetă — inerția, păre
rea că publicul „nu înțe
lege“ lucrările contempo
rane ; pe acest temei se 
introduc in repertoriu lu
crări așa-zis „accesibile", 
de fapt simpliste și ne
semnificative.„Este adevărat, cluse cu o gravă discernămînt în riul curent uneleoriginale de un gust îndoielnic — ne-a spus com
pozitorul THEODOR GRl- 
GORIU. Prezentarea acestor lucrări face un mare deserviciu muzicii românești, formării publicu
lui. Ar fi bine ca forurile 
de răspundere — mă gin 
dese la Consiliul Muzicii, 
la direcțiile filarmonicilor
— să analizeze acest as
pect și să alcătuiască îm
preună un „fond de aur" 
a! creației românești care, 
recomandat atent, să fie 
difuzat și popularizat sis
tematic, cu grijă, cu răs
pundere, în toată țara".

„E necesar să se țină 
secma de faptul că publi
cul a evoluat vădit în ulti
mii ani, că este capabil șl 
dorește să asculte pagini 
de un înalt nivel artistic, 
fără să se sperie de difi
cultățile pe care le conțin 
unele dintre ele, ne-a răs
puns poetul VASILE NI- 
COLESCU Orice iubitor de muzică simte necesitatea programării unor permanențe sacre, a audierii unor mari valori ale tezaurului universal al muzicii ; Bach (care iubitor al muzicii nu simte nevoia să asculte într-o stagiune una din suitele sale, concertele brandemburgiee etc. ?) Mozart, Wagner. Richard Strauss. De Falla Prokofiev sînt prea puțin prezenți“.

Absența din repertoriul 
orchestrelor noastre a lu
crărilor reprezentînd u- 
nele perioade din istoria 
muzicii a remarcat-o și 
regizorul ILIE BALEA de 
la Opera de stat din Cluj : 
„Se simte lipsa de varie

erea valorilor artistice 
repertoriului contempo- 1 .n nninprsnî n fnct snh- ’

N 
la 
a 

au

tor
orchestrale sau ale 
soliști de peste ho-

în evidență necesl-Din răspunsurile primite ______tatea unei mai mari exigențe în alcătuirea repertorii- lor — în sensul cuprinderii celor mai semnificative lucrări din literatura muzicală originală, din patrimoniul creației universale Eforturile spre ridicarea la un nivel mai înalt a vieții de concert trebuie să țină seama de cerințele educării estetice a publicului, de exigențele în creștere ale maselor de ascultători Acordînd și în continuare o atenție deosebită nivelului calitativ a) interpretării și căutînd forme tot mai interesante pen tru atragerea, inițierea și educarea muzicală a unor noi categorii de ascultători, formațiile orchestrale vo’ reuși în mai mare măsură să răspundă înaltei lor me niri, cerințelor justificate ale iubitorilor muzicii.

a ieșit

Anchetă realizată de Mircea SIMIONESCU 
și Sorin MOVILEANU



SCÎNTEIA PAGINA 5LA A XX-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM
SALUT FRĂȚESC EROICULUI POPOR VIETNAMEZ!

Poporul vietnamez sărbătorește astăzi împlinirea a 20 de ani de la cel mai de seamă eveniment dl istoriei sale — proclamarea- Republicii Democrate Vietnam. Revoluția din august și întemeierea, la 2 septembrie 1945, a statului vietnamez independent au constituit o încununare a luptei îndelungate și pline de eroism duse de poporul vietnamez pentru scuturarea jugului colonial, pentru libertate și făurirea unei vieți noi.La scurtă vreme de la proclamarea independenței, acest brav popor a fost însă nevoit să-și întrerupă munca pașnică și să-și mobilizeze toate forțele în lupta ■împotriva agresiunii colonialismului francez, pentru apărarea independenței și cuceririlor sale revoluționare. După victoria do- bindită în 1954 și reinstaurarea păci • pe pămîntul Indochinei, priA’acordurile de la Geneva, el a trecut la o vastă muncă de reconstrucție. într-o perioadă relativ scurtă oamenii muncii dinR. D. Vietnam au reușit să obțină succese importante în dezvoltarea economiei și culturii, în opera de construcție socialistă, în industrie, față de 41 de întreprinderi cîte existau în 1954, în prezent funcționează peste 1 000 de fabrici și uzine. Totodată producția agricolă a crescut de peste două ori față de 1939, anul cu cea mai mare recoltă antebelică. Realizări importante s-au obținut și în domeniul învă- țămîntului, asistenței sociale, ridicării nivelului de trai al poporului. Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu caldi simpatie munca plină de abnegație desfășurată de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, și salută din toată inima remarcabilele sale succese în construcția socialistă.Poporul vietnamez este însă din nou împiedicat să-și consacre toate forțele muncii pașnice, constructive. Cea de-a 20-a aniversare a proclamării R. D. Vietnam are Ioc în condițiile luptei eroice a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, pentru apărarea cuceririlor saie istorice. Sfidînd protestul plin de indignare al omenirii iubitoare de pace, cercurile imperialiste din S.U.A. duc un război fățiș împotriva poporului vietnamez. Paralel cu intensificarea operațiilor de răzsoi în Vietnamul de sud, în încercarea zadarnică de a înăbuși lupta forțelor patriotice conduse de Frontul Național de Eliberare — S.U.A., urmînd politica de „escaladare“ a agresiunii, se dedau la atacuri aviatice necontenite împotriva R. D. Vietnam, bombardînd orașe și sate, mitraliind populația, distrugînd obiective de utilitate publică.în fața acestor acțiuni barbare, populația R. D. Vietnam s-a ridicat ca un singur om pentru a opune rezistență agresiunii, a apăra independența și integritatea patriei sale. în pofida alarmelor aeriene și bombardamentelor zilnice, munca în fabrici și pe ogoare se desfășoară neîntrerupt Totodată, datorită eroismului forțelor armate nord- vietnameze și al întregii populații, agresorii suferă pierderi grele : pînă la 30 august 1965, au fost doborîte 500 de avioane ame- ; ricane, 8 nave de război ale dușmanului care au violat apele teritoriale nord-vietnameze au fost scufundate sau deteriorate.în lupta sa dreaptă poporul vietnamez — din nord și din sud — se bucură de sprijinul țărilor socialiste, al altor state iubitoare de pace și libertate, de solidaritatea tuturor popoarelor.Poporul român a condamnat cu hotărîre acțiunile agresive ale
S. U.A., și-a exprimat solidaritatea deplină cu lupta poporului vietnamez. i-a acordat și îi acordă întregul său sprijin. Guvernul țării noastre a protestat cu cea mai mare fermitate împotriva bombardamentelor a- viației americane asupra R. D, Vietnam, împotriva extinderii intervenției militare a imperialismului american, prin trimiterea de noi efective militare în Vietnamul de sud, denunțîndu-le ca acte de război fățișe care încalcă cele mai elementare norme ale dreptului internațional. Dînd glas sentimentelor întregului nostru popor, Moțiunea adoptată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român subliniază : „Cerem să se pună 
capăt acțiunilor agresive ale 
S.U.A., să înceteze bombarda
mentele împotriva R. D. Vietnam, 
să fie retrase toate trupele străine 
din Vietnam ! Să se respecte 
dreptul poporului vietnamez de 
U-și hotărî singur soarta, fără 
vreun amestec din afară, potrivit 
propriei sale voinți !

Declarăm solemn că poporul 
român este hotărît să acorde po
porului vietnamez întregul său 
ajutor frățesc“.Poporul vietnamez apără o cauză dreaptă — cauza libertății și independenței patriei, apără dreptul său sacru de a fi stăpî- nul propriului destin. Această cauza este invincibilă ; ea va birui.De ziua marii sărbători a R. D. Vietnam, poporul român transmite poporului țării frățești un fierbinte salut și urarea de a obține noi succese în opera de construcție socialistă și în lupta împotriva agresiunii imperialiste; urăm întregului popor vietnamez înfăptuirea deplină a aspirațiilor sale naționale spre independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a patriei sale.

Spectacol de gală 
cu filmul 
„Satul plutitor“

La cinematograful „Republica“ din Capitală a avut loc miercuri seara un spectacol de gală cu filmul „Satul plutitor“ — o producție a studiourilor din R. D. Vietnam — organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu prilejul sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței Republicii Democrate Vietnam.Regizorul Mircea Drăgan a vorbit despre însemnătatea acestui e- veniment, despre munca și lupta poporului vietnamez și despre succesele cineaștilor din această țară.Au participat ; Pompiliu Ma- covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Pas, președintele Institutului Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost prezenți Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei, precum și membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul aceluiași eveniment, la cinematograful „Lumina“ din Capitală se desfășoară, între 2 și 5 septembrie, „Zilele filmului vietnamez“. (Agerpres)

Uzina cocsochlmicâ Intrată recent In funcțiune la Combinatul siderurgic Thai Nguyen

Prima întîlnire cu avioa
nele americane, venite să 
bombardeze teritoriul Viet
namului de nord, am avut-o 
chiar a doua zi după sosirea 
la Hanoi.

Dis-de-dimineafă am ple
cat spre cooperativa agrico
lă Yen Zuen, nu departe de 
capitală- înaintam pe șo
seaua flancată de cocotieri 
și bananieri, dincolo de care 
se întind cîmpiile acoperite 
de verdele dens al orezului 
de toamnă. Sute de oameni, 
cu pălăr'i conice de paie, se 
grăbeau cu bicicleta sau 
pe jos la munca cîmpului. 
în întîmpinare veneau, 
sprinten, cu cobilifa pe 
umăr, femei aducînd coșuri 
doldora de fructe și zarza
vaturi spre piefele orașului.

La Hanoi și în împreju
rimi domnește calmul, o at
mosferă de muncă dîrză, 
un moral înalt, Toafă 
lumea își îndeplinește obli
gațiile cotidiene, fără să fină 
cont că e zi sau noapte, zi 
de lucru sau de odihnă. 
Toată lumea e pătrunsă de 
ură adîncă împotriva impe
rialiștilor și de dragoste ne
mărginită pentru patrie și 
socialism.

Ne continuăm drumul. 
Și iată că prin țesătura 
frunzelor de bananieri des
lușesc primele fevi de fun 
fîșnind spre cer. Soldafii din 
apărarea antiaeriană stau în 
grupuri alături de ele. Peste 
cîteva minute, înlr-un cîmp 
deschis, zăresq o nouă scenă 
caracteristică Vietnamului de 
azi : zeci de tineri și tinere 
urmăresc expunerea unui o- 
fifer care desenează cu cre
ta pe o tablă de școală. La 
marginea grupului puștile 
sînt adunate buchet cu țe
vile lucind. E un exercițiu 
de pregătire militară. Sute 
de mii de tineri s-au înro
lat, la chemarea partidului, 
în „brigăzile de voluntari", 
gata să meargă oriun
de e nevoie pentru a apăra 
patria împotriva agresorilor.

Cîmpia mătăsoasă e învă
luită de lumina de argint a 
soarelui tropical. Pîlcuri, 
pilcuri, oamenii lucrează de 
zor plantînd răsadurile celei

Adunarea festivă din BucureștiCu prilejul celei de-a 20-a aniversări a proclamării independenței Republicii Democrate Vietnam, miercuri după-amiază a avut loc în sala Teatrului C.C.S. din Capitală o adunare festivă, organizată de Comitetul orășenesc București al P.C.R. și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., Petre Blajovici. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Lixandru, vicepreședinte al Sfatului popular al Capitalei, și Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București.în sală se aflau reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, muncitori din întreprinderi bucureștene, ziariști, precum și membri ai Ambasadei R. D. Vietnam la București.Luînd cuvîntul, tovarășa Mia Groza a spus :Alături de poporul prieten vietnamez, sărbătorim astăzi împlinirea a 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Democrate Vietnam. Ziua de 2 . septembrie 1945 a marcat începutul unei ere noi, de importante transformări revoluționare în viața poporului vietnamez și a patriei sale.După conferința de la Geneva 

de-a doua recolte de roșii. 
Satul spre care ne îndrep
tăm pare aproape nelocuit. 
„Toată lumea e la lucru” — 
ne spune un tînăr care ne 
așteaptă împreună cu cîfiva 
săteni în piafa din centrul 
satului. Tînărul, Nguyen Thu, 
este unul dintre conducăto
rii cooperativei. Ne invită 
în sediu și la o ceașcă de 
ceai fierbinte ne povestește 
cu pasiune despre satul său, 
despre oamenii din sat, des
toinici la munca cîmpului, 
vifeji în lupta cu dușmanul. 
„Nu este om mai vîrstnic 
în sat care să nu fi luai 
parte la războiul de rezis
tentă — ne spune el. 34 
și-au dat viata pe cîmpul

construim adăposturi și 
tranșee de apărare”. Am 
văzuf o porfiune a tranșeelor 
ce înconjoară satul. Se în» 
șiruie pe coama unei coline. 
La fiecare cinci, șase metri 
s-au ridicat din lespezi de 
noroi, întărite acum ca ci
mentul, tranșee care au de
venit o adevărată redută, 
într-una dintre ele era in
stalată o armă antiaeriană — 
zi și noapte de veghe ce
rului. Printre cei care deser
vesc aici postul erau și două 
fete din sat. Una dintre ele, 
Nguyen Ten Thai, de două
zeci de ani, vioaie, cu obra
jii îmbujorați, poartă o cas
că de plută, împodobită cu 
ramuri verzi, aidoma ostași-

Asemenea păsări de pra
dă zdrobite se pot ve
dea la cîfiva kilometri de 
Hanoi, în „cimitirul" avioa
nelor distruse. în multe ca
zuri, cele mai perfecționate 
avioane agresoare au fost 
doborîte de gloanfele unor 
puști obișnuite. în rapoar
tele comandanților forjelor 
intervenfioniste, devenite 
publice, se recunoaște că, 
datorită tirului cu care sînt 
întîmpinate de întreaga 
populație, avioanele ameri
cane sînt nevoile să zboare 
la mari înălțimi și să nu-și 
poată t'nti obiectivele.

îl întreb pe comandant 
dacă a avut pînă acum

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ÎN VIETNAM

Destoinici în muncă
viteji în luptă

de luptă. După victorie, 
ne-am unit în cooperativă, 
am construit un sistem de 
irigafii, oamenii au învăfat 
carte. S-a ridicat economia 
satului, nivelul de trai și de 
cultură. Fiecare țăran are 
casă, haine și ore;. Așa e 
peste tot, în satele noastre. 
Americanii vor să distrugă 
ceea ce am cucerit. Noi 
însă muncim ca niciodată 
pentru sporirea recoltei, în- 
îărirea statului, a armatei”. 
Nguyen ne-a arătat apoi 
proiectul de dezvoltare a 
satului în anii ce vin. Se 
vor construi noi ulife, se 
va lărgi sistemul de iriga
ții... „Sătenii și-au făcut 
planuri mari — spune Ngu
yen, dar iată că pentru 
moment sîntem nevolfi ca 
după munca cîmpului să

lor de pe pozițiile de luptă 
din junglă. A dovedit ap
titudini militare, fiind prin
tre cei mai buni (intași din 
sat. Pușca e aproape cît ea, 
dar o mînuiește bine și e 
invidiată, ni se spune, de 
mulfi flăcăi.

— Çum te simfi în chip 
de ostaș ? — o întreb.

— Sînt gafa pentru a- 
părarea patriei — răspun
de ea cu dîrzenie.

Și ca ea sînt gata tofi 
cei pe care i-am întîlnit 
astăzi la exercițiile militare, 
tofi cei care lucrau la cîmp, 
tineri și vîrstnici, întregul 
popor vietnamez. Și mulfi 
dintre ei, stînd de veghe 
alături de ostașii armatei 
populare, au la activul lor 
avioane agresoare care 
nu s-au mal tnfors la bază.

lupte cu bombardierele 
americane.

— N-au îndrăznit să vină 
pînă aici — spuse el. Dar 
le văd adesea acolo, spre 
munfi. Inamicul e viclean. 
Stăm de pază zi și noapte.

Ne reîntoarcem spre Ha
noi. în mijlocul satului 
Thanh Tri mașina a încetinit 
pentru a ocoli o căruță o- 
prită în drum. Un făran 
gesticula de zor în fafa 
mașinii, arătînd spre cer, și 
își lovi cu ciudă palmele 
de genunchi, văzînd cît de 
greu îl înțelegem. Privesc 
spre cer. Urmăresc un stol 
de păsări alunecînd de sub 
covorul albicios al norilor. 
Stolul ajunge înlr-un lumi
niș și, atins de razele soa
relui, se transformă în 
puncte scînteietoare. A-

din 1954, muncind cu entuziasm, harnicul popor al R. D. Vietnam a izbutit să vindece rănile provocate de războiul dezlănțuit de cercurile colonialiste franceze și să pună bazele unei economii naționale de sine stătătoare, transformînd țara dintr-o colonie semifeudală într-un stat independent socialist.Cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței R. D. Vietnam, a subliniat tovarășa Mia Groza, este sărbătorită de către poporul vietnamez cu un bogat bilanț de realizări. Vorbitoarea s-a referit pe larg la succesele obținute de poporul vietnamez în agricultură, industrie, în domeniul culturii, în ridicarea nivelului de trai.în continuare vorbitoarea a spus : Este un prilej de satisfacție să constatăm că între Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească. Poporul român se bucură din toată inima de realizările și succesele obținute de poporul frate vietnamez în construirea socialismului în patria sa, în apărarea cuceririlor sale revoluționare.Alături de popoarele țărilor socialiste și ale altor state iubitoare de pace și libertate, poporul român și-a ridicat glasul, condamnînd cu cea mai mare fermitate agresiunea S.U.A. în Vietnam, atacarea țării socialiste surori — R.D. Vietnam —, exprimîndu-și deplina solidaritate cu lupta Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Guvernul și poporul român consideră imperios necesar să se pună în aplicare în mod strict prevederile acordurilor de la Geneva din 

1954. Guvernul și poporul român își reafirmă întreaga lor solidaritate, simpatie și sprijin față de cauza dreaptă a poporului vietnamez.în continuare a luat cuvîntul Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, care a spus :La 2 septembrie 1945, în piața istorică Badinh din Hanoi, președintele Ho Și Min a proclamat, în numele întregului popor vietnamez, independența tării și înființarea Republicii Democrate Vietnam.După lupta plină de sacrificii împotriva colonialiștilor francezi, acordurile de la Geneva din 1954 au recunoscut independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Vietnamului.în Vietnamul de nord, complet eliberat, poporul nostru, sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, înfruntînd multe greutăți, și-a reconstruit țara și înaintează pe drumul socialismului.în Vietnamul de sud, în aceeași perioadă de 10 ani, de la restabilirea păcii, imperialiștii americani au săvîrșit și săvîrșesc o agresiune barbară, încercînd să-l transforme într-o colonie de tip nou. Poporul din Vietnamul de sud a dat și dă lovituri zdrobitoare imperialiștilor și clicii lor de marionete. Astăzi Frontul Național de Eliberare a eliberat 4/5 din teritoriul țării cu 10 din cele 14 milioane de locuitori ai Vietnamului de sud. Poporul nostru este ferm hotărît să lupte împotriva imperialiștilor americani pină la victoria finală.Reafirmăm încă o dată, a subliniat vorbitorul, că o soluție politică pentru rezolvarea problemei Vietnamului nu este posibilă decit printr-o declarație solemnă în care guvernul Statelor Unite să recunoască cele patru puncte precizate în declarația guvernului Republicii Democrate Vietnam.Vietnamul și Republica Socialistă România, a spus vorbitorul în încheiere, sînt două țări socialiste surori avînd legături strînse de prietenie stabilite încă de mult. Poporul român și-a exprimat deplina solidaritate acordîndu-ne sprijin și ajutor în lupta noastră justă. Aceste manifestări ale poporului român sînt considerate de poporul vietnamez drept o expresie strălucită a internaționalismului proletar.Folosind acest prilej, exprim recunoștința noastră sinceră guvernului și poporului român pentru ajutorul prețios acordat poporului nostru.Cuvîntările au fost subliniate de aplauze.în încheiere a fost prezentat un program artistic. (Agerpres)
TELEGRAMĂCu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis călduroase felicitări și urări de succese în activitatea tovarășului Nguyen Duy Trinh, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Vietnam.

vioane I Ar putea fi ale 
armatei vietnameze, dar nu, 
șoferul le distinge însem
nele. Oprește mașina și-mi 
face semn să cobor. Țăranul 
mă ia de mînă și mă trage 
după el, într-o ograda, apoi 
mă împinge spre adăpostul 
săpat sub cocotier. Avioa
nele cotesc însă spre 
sfînga, nu se apropie de 
Hanoi. Le urmăresc. înainte 
de a auzi vreun zgomot, 
zăresc o coloană de fum. 
Apoi, un șir de explozii. 
Unul dintre avioane co
boară în picaj, după cîteva 
secunde se ridică din nou, 
urmărit de obuze. Cano
nada se aude tot mai de
parte, iar avioanele agre
soare se pierd învăluite în 
fumul artileriei. E prima 
scenă de luptă pe care am 
văzut-o în Vietnam. Ase
menea scene se repetă zil
nic și în locurile cele mai 
neașteptate.

Chiar și în aceste condi
ții grele, cînd alarmele ae
riene au loc de mai multe 
ori pe zi, cînd teritoriul 
(ării este zilnic bombardat, 
presa relatează despre noi 
succese care se adaugă la 
bilanful realizărilor în cei 
20 de ani de la proclama
rea Republicii Democrate 
Vietnam. La șantierul naval 
din Haifong a fost lansat 
la apă primul cargobot 
construit în (ară, la Hanoi 
a intrat în funcfiune prima 
fabrică de locomotive din 
republică.

...Seara, în Palatul Adună
rii Nationale s-a desfășurat 
adunarea festivă consacrată 
marii aniversări. Sala era 
plină de oameni înveșmîn- 
iafi sărbătorește, cu fefele 
vădind hotărîre și dîrzenie. 
Cînd, la sfîrșitul festivității, 
președintele Ho Și Min s-a 
adresat sălii, tuturor tineri
lor și vîrstnicilor, bărbafi- 
lor și femeilor cu un în
demn la muncă șl luptă și 
mai hotărîtă, întreaga asis
tentă a scandat minute în 
șir ! „Vom învinge I”.

Alexandru CTMPEANU

Hanoi, septembrie 1963.

Cuvîntarea premierului Fam Van Dong
la mitingul de la Hanoi

HANOI 1 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la mitingul care a avut loc la Hanoi cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței R. D. Vietnam, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, a rostit o cuvînta- re, în care a făcut o trecere în revistă a rezultatelor obținute de poporul vietnamez în construcția socialismului.„Incepînd din 1954, a subliniat el, revoluția poporului nostru, a intrat într-o nouă fază de dezvoltare. Partea de nord a țării merge pe calea socialismului, iar partea de sud continuă revoluția sa națională democratică și populară, întreaga țară luptă pentru aplicarea acordurilor de la Geneva și reunificarea națională pe cale pașnică“.Menționînd succesele obținute de poporul vietnamez, Fam Van Dong a arătat că în domeniul agriculturii producția a crescut, în ultimii 11 ani, cu aproape 50 la sută, ceea ce a permis lichidarea foametei cronice din timpul regimului colonialist.în domeniul industriei, a subliniat el, valoarea producției a crescut în aceeași perioadă de a- proape 20 de ori. Ponderea industriei în valoarea globală a producției industriale și agricole a ajuns la 50 la sută în 1964. Referindu-se la succesele obținute în domeniul cultural și social, primul ministru a arătat că 95 la sută din populație știe să scrie și să citească, iar un sfert din numărul populației frecventează în prezent cursurile unei școli. Numărul studenților a crescut de 23 de ori într-o perioadă de zece ani, iar numărul cadrelor formate în școlile superioare și secundare este de 50 de ori mai mare decît numărul cadrelor formate în aproape un secol de dominație colonială.în Continuare, primul ministru Fam Van Dong s-a referit la lupta împotriva agresiunii S.U.A. dusă de populația din Vietnamul de sud, arătînd că Frontul Național de Eliberare are un cuvînt hotărîtor în rezolvarea problemei sud-vietnameze. El a arătat apoi
In ciuda bombardamen

telor și alarmelor zilnice 
care împiedică desfășura
rea normală a procesului 
de producție, aproape toa
te uzinele și fabricile din 
R. D. Vietnam și-au înde
plinit planul pe semestrul 
I al anului 1965. 15 uzine 
și-au depășit planul lor de 
producție.

• In cadrul Combinatului si
derurgic de la Thai Nguyen au 
intrat în funcțiune două noi uni
tăți — o uzină cocsochimică ou 
o capacitate anuală de 150 000 
tone de cocs și o fabrică de aglo
merare cu o capacitate anuală de 
130 000 tone de minereu.

® în apropiere de Hanoi a in
trat în funcțiune cea mai im
portantă întreprindere textilă din 
R. D. Vietnam. Ea oeupă o su
prafață de 24 ha și cuprinde, în
tre altele, o filatură de bum
bac, o țesătorie complexă, o vop- 
sitorie etc. întregul proces de 
producție este automatizat. 

De strajă cerului patriei. O subunitate de apărare antiaeriană fruntașă

că nu este nimic mai prețios decît libertatea și independența și poporul vietnamez este hotărît să facă toate sacrificiile necesare pentru libertatea și independența sa, fiind gata să lupte 5, 10, 20 sau chiar mai mulți ani pentru realizarea țelurilor sale. El a arătat că declarațiile despre „pace“ și „tratative“ ale oficialităților americane sînt ipocrite și că S.U.A. urmăresc prin acestea continuarea războiului de agresiune.Unicul drum pentru asigurarea unei păci adevărate și durabile este înfrîngerea agresorului în războiul din Vietnamul de sud și acțiunile sale de „escaladare“ împotriva R. D. Vietnam, zdrobirea planurilor sale de extindere a războiului.Popoarele din Vietnam și din lumea întreagă trebuie să lupte cu hotărîre pentru a pune capăt războiului de agresiune din Vietnamul de sud și pentru a determina guvernul american să respecte acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.Sărbătorind a 20-a aniversare a proclamării R. D. Vietnam, întregul popor vietnamez este hotărît să dezvolte tradițiile revoluției din august 1945 și să ducă lupta pînă la capăt pentru înfrîngerea agresiunii imperialiste și reunificarea țării.
★Cu prilejul celei de-a XX-a a- niversări a proclamării independenței Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, a oferit o recepție.La recepție au participat președintele Ho Și Min și alți conducători de partid și de stat. Cu a- cest prilej, primul ministru Fam Van Dong a toastat pentru victoria deplină a poporului vietnamez în lupta împotriva agresiunii americane. De asemenea, el a mulțumit, în numele Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, al guvernului și poporului vietnamez, popoarelor din lumea întreagă pentru sprijinul și simpatia față de poporul vietnamez.

• Intr-o țară în care 95 la 
sută din populație nu știa să scrie 
și să citească, analfabetismul a 
fost aproape în întregime lichi
dat. Numărul elevilor a crescut 
de 3 ori față de anul 1954, ajun- 
gînd la 4 milioane pe an.

• S-a îmbunătățit mult a- 
sistența medicală. Față de 1955, 
cînd un medic revenea la 180 000 
de locuitori, în prezent propor
ția este de 1 medic Ia 2 000 de 
locuitori. A crescut rețeaua sa
nitară, iar multe boli ca holera, 
variola, poliomielita — un ade
vărat flagel pentru populație — 
au dispărut cu desăvîrșire.

în comparație cu anul 
1939, producția de cereale 
a crescut de mai bine de 
2 ori, șeptelul de animale 
aproape de 2 ori, iar su
prafețele cultivate eu plan
te industriale de 7 ori Re
colta medie de orez la ha 
a crescut în această pe
rioadă de la 1 200 kg la 
2 000 kg, multe gospodării 
obținînd chiar 5 000 kg.
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TELEGRAME
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Chivu Stoica,Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Ungare vă transmite cele mai bune urări cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Vă doresc multă sănătate și succese în munca dv. de răspundere în interesul avîntului poporului român, pentru binele cauzei socialismului și păcii.
ISTVAN DOBI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Maurer,Permiteți-mi să vă transmit cele mai bune urări. în numele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar și în numele meu personal, cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Vă doresc noi succese în activitatea dv. nobilă desfășurată în interesul avîntului poporului român, pentru binele cauzei socialismului și păcii.

KALLAI GYULA 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBucureștiCu ocazia realegerii Excelențelor Voastre în funcțiile de președinte al Consiliului de Stat și, respectiv, de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, în numele poporului sud-vietnamez. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și al meu personal, am onoarea să adresez Excelențelor Voastre călduroase felicitări. Urez Excelențelor Voastre multă sănătate pentru a conduce poporul român în construcția României prospere și pentru a contribui la apărarea păcii în Europa și în lume.Binevoiți să primiți, Excelențelor, asigurarea înaltei mele considera- țiuni.

NGUYEN HUU THO 
Președintele Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBucureștiCu ocazia realegerii dv., primiți, tovarășe președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, felicitările mele cele mai călduroase.în același timp, exprim urări sincere pentru continua dezvoltare a relațiilor prietenești dintre cele două țări ale noastre vecine, în interesul popoarelor noastre, al consolidării păcii și dezvoltării socialismului în lume.

PETAR STAMBOLICI
Președintele Vecei Executive Federale 

a R.S.F. Iugoslavia

Excelenței sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBucureștiCu ocazia realegerii Excelenței Voastre în cea mai înaltă funcțiecu ocazia realegerii Excelenței Voastre m cea mai înaltă funcție a Republicii Socialiste România, sînt fericit să vă adresez, în numele meu personal și în numele poporului izraelian, sincere felicitări.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

Excelenței sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBucureștiCu ocazia realegerii dv. ca președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă adresez urările mele cele mai sincere.

LEVI ESHKOL 
Prim-ministru

ORAȘUL EROU DE PE VOLGA
(Urmare din paf. I-a)Iată casa legendarului sergent Pavlov. Aici timp de 63 de zile cinci soldați au rezistat încercuirii inamice. De pe movila lui Mamai, unde s-au desfășurat cele mai sîngeroase lupte, se înfățișează panorama orașului renăscut. Cu două decenii în urmă, privirile cuprindeau de aici, de-a lungul Vol- găi, peste 75 de km de ruine, locuri unde părea că viața nu va mai pulsa niciodată. Dar aidoma păsării Phönix, Volgogradul a renăscut din cenușă și astăzi în fața vizitatorilor se deschide priveliștea unui oraș în plină înflorire.Bulevarde largi, inundate de verdeață, se întind pînă în depărtări, pe zeci de kilometri. Pe faleza îndiguită cu beton au apărut splendide parcuri cu boschete și flori. „Krasnîi Octiabr', pe unde trecea linia frontului, e azi o mare uzină de oțeluri speciale.Astăzi Volgogradul a devenit un puternic centru raiinărie, uzina binate chimice, oțel, negru de înalță coșurile, alcătuind un impunător peisaj industrial. în același timp, harnicii locuitori ai Volgogra- dului au construit peste cinci milioane de metri pătrați de suprafață locuibilă, de două ori și jumătate mai mult decît înainte de război. Numai anul acesta au fost date în folosință locuințe însumînd 130 000 m p. Școli, spitale, ediiicii publice, instituții cultural-științifice vin să întregească tabloul acestui mare oraș în continuă dezvoltare.La marginea Volgogradului se înalță una dintre cele mai mari centrale electrice din Uniunea Sovietică. Peste 2 500 000 de kilowați pornesc de aici pe fire de înaltă tensiune spre Moscova sau Donbas. Barajul ei de beton are mai mult de un kilometru. Dincolo de el, pe o lungime de peste 600 km., își leagănă valurile Marea Volgograd. Uriașele turbogeneratoare care te întîmpină în sala agrega

economic. O mare de tractoare, com- uzine de aluminiu, ium și cauciuc își

telor cu un vuiet puternic dezvoltă cite 115 000 de kilowați fiecare. Cele 11 miliarde kWh, pfoduse a- nual de hidrocentrală, reprezintă a- proape de trei ori mai mult decîl prevedea întregul plan GOELRO.în același timp o instalație specială — un liit automat acvatic — ridică peștele din adîncul apelor pentru a-1 transporta peste uriașul baraj de beton. Ingenioasa instalație asigură astfel condițiile pentru dezvoltarea mal departe a pisciculturii pe Volga.„Constructor de tractoare' este un titlu cu care, pe bună dreptate, se pot mîndri zeci de mii de locuitori ai orașului. Uzina de tractoare din Volgograd este o întreprindere uriașă, care „se naște' acum pentru a treia oară. Halele din care au ieșit primele tractoare sovietice, și care au fost înălțate din nou după bătălia de pe Volga, sînt acum în plină reconstrucție, tn vederea sporirii producției cu zeci de mii de tractoare anual. Instalarea noilor linii automate, montarea unor utilaje perfecționate, lărgirea suprafețelor de producție și — concomitent — pregătirile pentru fabricarea tractorului „DT-75', toate acestea au fost realizate fără a se opri măcar pentru o zi activitatea uzinei.— Reconstrucția presupune totodată și grijă pentru aspectul modern al întreprinderii, afirmă B. I. Serenko, inginer-șef adjunct al uzinei. în toate secțiile noi aerul este împrospătat de instalații perfecționate, razele soarelui pătrund prin ferestrele largi și prin acoperișul de sticlă.La 11 iulie 1965, orașul-erou Volgograd a primit, în semn de recunoștință și prețuire din partea întregului popor sovietic, înalte distincții : Ordinul „Lenin" și „Steaua de aur". Cu acest prilej, locuitorii săi și-au reafirmat hotărîrea de a păstra cu sfințenie și a continua cu abnegație înaltele tradiții de luptă și de muncă ale orașului- erou, pășind în primele rînduri ale constructorilor comunismului.

2JLÜ REDESCHIDEREA

NEW YORK 1 (Agerpres). — Miercuri seara au fost reluate la New York, sub președinția lui Alex Quaison-Sackey, ministrul afacerilor externe al Ghanei, lucrările celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. (Sesiunea a 19-a a început la 1 decembrie 1964 și a fost întreruptă la 18 februarie 1965).Adunarea Generală a adoptat fără obiecții concluziile Comitetului special al O.N.U. pentru operațiunile de menținere a păcii, care a 
recomandat ca Adunarea Generală 
să-și continue normal lucrările în 
conformitate cu regulile ei de pro
cedură, articolul 19 al Cartei să nu mai fie invocat în legătură cu o- perațiunile din Congo și Orientul Mijlociu, iar dificultățile financiare ale Organizației să fie soluționate prin contribuții benevole ale statelor membre, țările mai dezvoltate vărsînd sume mai mari.A luat apoi cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant, care a vorbit despre gravitatea situației financiare a O.N.U. și a chemat țările membre să contribuie voluntar la ieșirea din această situație.

★

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat că 
amendamentele la Carta O.N.U. pri
vind lărgirea numărului membrilor 
Consiliului de Securitate de la 11 
la 15 și al Consiliului Economic și 
Social de la 18 la 27 au fost ratifi
cate de mai mult de două treimi din 
țările membte ale O.N.U., inclusiv 
de toți membrii permanenți ai Con
siliului de Securitate. Amendamen
tele au intrat astfel în vigoare. A- 
cestea sînt primele modificări care 
se aduc Cartei O.N.U. de la înfiin
țarea organizației.

Vietnam

SANTO DOMINGO
• Semnarea „Actului de reconciliere//

• Guvernul provizoriu va fi instalat vineriSANTO DOMINGO 1 (Agerpres). în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți seara la Santo Domingo, reprezentanții guvernului constitutionalist dominican și ai Comisiei de mediere a O.S.A. au semnat „Actul de reconciliere“, care prevede crearea unui guvern provizoriu condus de Hector Garcia-Godoy, fost ministru al afacerilor externe în guvernul Jüan Bosch. La rîndul lor, șefii militari ai juntei imbertiste demisionate au semnat actul la baza de la San Isidro. Observatorii politici din capitala dominicană consideră că 
astfel s-a deschis calea unei re
glementări a crizei dominicane 
care a durat peste patru luni. A- ceastă criză a fost provocată prin intervenția armată a S.U.A. și a O.S.A. în această tară, care a costat viața unui număr de aproape trei mii de persoane și a dus la

rănirea altor 3 500. „Actul de reconciliere“ a putut fi semnat după ce, cu 24 de ore mai înainte, generalul Imbert Barreras, conducătorul juntei militaro-civile de dreapta, a anunțat demisia guvernului său.Garcia-Godoy a anunțat într-o scurtă cuvîntare că instalarea gu
vernului provizoriu va avea loc 
vineri în palatul prezidențial. Principala sarcină a acestui guvern este organizarea de noi alegeri într-o perioadă de 9 luni și luarea primelor măsuri pentru restabilirea unei vieți economice normale în țară. Președintele guvernului constitutionalist, colonelul Francisco Caamano, a declarat la rîndul lui mulțimii adunate în fața sediului guvernului că 
„lupta pentru apărarea principii
lor constituționaliste nu va în
ceta".

Tîrgul internațional de la Stockholmîn capitala Suediei a avut loc deschiderea celei de-a 23-a ediții a Tîrgului international de bunuri de larg consum. Printre cele 26 de țări participante la Tîrg se numără și Republica Socialistă România. întreprinderile românești de comerț exterior prezintă un sortiment larg de produse alimentare, produse ale industriei prelucrării lemnului, în special mobilă, produse ale industriei ușoare — încălțăminte, confecții, țesături — produse de artizanat. produse chimice.Ziare suedeze de mare tiraj, ca „Svenska Dagbladet", „Dagens Nyhe- ter", „Stockholms Tidningen", au consacrat încă înainte de deschi-

Steaguri ale F. N. E. 
în centrul Da Nang-uluiSAIGON 1 (Agerpres). — în orașul Da Nang, unde se află cea mai importantă bază militară aeriană americană din Vietnamul de sud, patrio- ții au arborat marți în piața centrală cinci steaguri de luptă ale Frontului Național de Eliberare. Pe o serie de clădiri situate pe străzile din împrejurimi au apărut lozinci cu textul „Jos americanii !“. Semnificativ este faptul că atît steagurile cît și lozincile au apărut în aceeași zonă a orașului, unde, în ultimele zile, s-au desfășurat importantele manifestații studențești antiguvernamentale.Marți seara, în plin centrul Saigonului, o grenadă aruncată de un patriot sud-vietnamez într-o clădire în care erau cazați militari americani a provocat rănirea mai multor soldați.

*PEKIN 1 (Agerpres). —- Agenția China Nouă transmite guvernul chinez protestat energic că 
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Pe străzile Seulului continuă demon
strațiile studențești împotriva ratifi
cării tratatului ]apono-sud-coreean
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PLENARA C.C. AL P.C

lîngă guvernul britanic împotriva folosirii Hongkong-ului de către forțele militare a- mericane ca bază pentru operațiunile lor de război și agresiune împotriva lui.în nota Ministerul Externe ’ lui cu afaceri ad-in- terim al Marii Britanii la Pekin se subliniază că în ultimele luni guvernul chinez a constatat că nave de

Vietnamu-remisă la Afacerilor însărcinatu-

război, avioane și personal militar, aparți- nînd forțelor militare ale S.U.A., folosesc într-o măsură tot mai mare Hongkongul ca bază pentru pregătirile lor de război. în notă se subliniază că guvernul chinez cere cu hotărîre ca „guvernul britanic să a- dopte imediat măsuri efective pentru a pune capăt tuturor activităților forțelor militare americane din Hongkong“.

derea tîrgului ample articole expoziției românești. Se relevă faptul că pavilionul României ocupă în cadrul tîrgului cea mai mare suprafață de expunere. „România prezintă o mare varietate de mărfuri din mai multe sectoare economice" — scrie „Svenska Dagbladet".Festivitatea deschiderii tîrgului a avut loc în prezenta primului ministru al Suediei, Tage Erlander. care a rostit discursul inaugural. Au fost de fată membri ai guvernului și ai corpului diplomatic, reprezentanți ai firmelor participante la tirg precum și un mare număr de oameni de afaceri. Trecînd la vizitarea pavilioanelor tarilor participante, persoanele oficiale s-au oprit îndelung la pavilionul nostru, unde i-au felicitat pe organizatori. Cu a- cest prilej, premierul Tage Erlander a declarat : „Sînt profund impresionat de expoziția dv., care este foarte frumoasă, de varietatea produselor prezentate/ Mi-au plăcut în mod deosebit țesăturile care sînt frumos colorate. Tîrgul reprezintă un bun prilej pentru sporirea schimburilor comerciale dintre Suedia și România, schimburi care au perspective de dezvoltare".Pavilionul românesc este Încă din primele ore de la dere de un numeros public, care mulți oameni de afaceri.

HAGA 1 (Agerpres).— Organul de 
informare al C.E.E. a publicat o decla
rație a profesorului Walter Hallstein, 
președintele C.E.E., care se pronunță 
pentru noi negocieri între partenerii 
Pieței comune în vederea realizării unui 
acord cu privire la finanțarea agricul
turii. El cere ca negocierilor să le fie 
consacrată „întreaga energie“. „Criza 
trebuie rezolvată acolo unde a izbucnit, 
anume în Consiliul Ministerial“ — a de
clarat Hallstein.

DIN CEHOSLOVACIA

realevizitat deschi- printre
Nicoleta DRAGOMIRStockholm. 1 septembrie.

Deputați
se opun
actualei

brazilieni
modificării

constituțiiBRASILIA 1 (Agerpres). — Mai mulți deputați brazilieni se pronunță împotriva modificării constituției, proiectate de guvernul condus de Castello Branco. Vieira de Melo, deputat din partea Partidului social democrat din Brazilia, a declarat într-o intervenție făcută în Camera Deputaților că modificările proiectate constituie o manevră „constituțională“ cu scopul menținerii la putere a lui Castello Branco. La rîndul său, senatorul Bene- dito Calazans, din partea Uniunii democrate naționale, a declarat că „se va opune oricărei tentative de a suprima alegerile“.

PRAGA 1 (Agerpres). — La 31 august, la Praga a avut loc plenara C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Plenara a discutat raportul prezentat de Jozef Lenart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, despre dezvoltarea economică a țării, despre stadiul lucrărilor de pregătire a planurilor economiei naționale pe anul 1966 și a celui de-al 4-lea cincinal, precum și cu privire la acțiunea de perfecționare a sistemului de conducere planificată a economiei naționale. La cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi a luat cuvîntul Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P C. din Cehoslovacia, care a comunicat propunerea Prezidiului C.C. cu privire Ia convocarea și pregătirea celui de-al XIII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia. Plenara a hotărît convocarea congresului la 24 mai 1966.

SuccesuI

Echipaje marine reiuză să transporte 
materiale militare americane în VietnamNEW YORK 1 (Agerpres). — O mare încăr
cătură de materiale militare destinate trupelor 
americane dislocate în Vietnamul de sud se află 
blocată de mai multe zile în portul Long Beach 
(California), ca urmare a refuzului echipajelor 
a două nave sub pavilion străin de a transporta 
această încărcătură. La început cele 3 000 de 
tone de material și echipament militar au fost 
îmbarcate pe bordul cargoului „El Mexicano" și 
urmau să părăsească portul la 27 august. Gu
vernul mexican a protestat însă împotriva folo
sirii navelor sale pentru transportul de echipa
ment militar al S.U.A. în Vietnamul de sud. In 
consecință, echipajul navei a refuzat să plece în 
cursă. Încărcătura a fost transferată apoi pe bor
dul navei sub pavilion grec „Stamatios Embiri- 
cos“. Dar după cîteva ore și echipajul acestei 
nave a refuzat să plece în Vietnamul de sud.

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Secretariatul O.N.U. a publicat ca document al Consiliului de Securitate o scrisoare a ministrului de externe al Cambodgien Norodom Kantol, adresată președintelui Consiliului de Securitate, în care se arată că Cambodgia refuză categoric serviciile misiunii de observatori ai O.N.Ü. în

regiunea de frontieră dintre Viet 
nam și Cambodgia.

BELGRAD. Răspunzînd invitației lui Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U., a sosit la Belgrad într-o vizită oficială de 4 zile.

CRIZA POLITICA DIN GRECIA
• întrunirea Consiliului
• Declarația partiduluiATENA 1. — Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite : Consiliul de Coroană, convocat pentru a discuta criza politică din Grecia, a început miercuri seara la orele 18,00. în afara regelui Constantin, la Consiliu participă foști prim-miniștri, printre care Pipine- lis, Dovas, Novas și Tsirimokos, precum și lideri ai partidelor politice — Papandreu, Canelopoulos și Markezinis. Președintele Comitetului Executiv al Partidului E.D.A., Pasalidis, nu a fost invitat să participe la Consiliu.Observatorii politici consideră că întrunirea Consiliului de Coroană constituie o nouă încercare de a se rezolva criza politică, care durează de aproape șase săptă-

SOFIA. Le 31 august a avut loa 
o lntîlnire a lui Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, cu activul organizației de partid din Varna. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Todor Jivkov s-a ocupat de perspectivele dezvoltării economice a R.P. Bulgaria tn decursul planului cincinal.

LONDRA. Primul ministru al Insu
lei Maurlciu, Ramgoolam, a declarat 
că va cere Marii Britanii să acorde 
insulei independenta imediată.

BONN. Potrivit relatărilor presei 
vest-germane, în R. F. Germană vor 
fi în curînd închise alte 18 mine, din 
care se extrăgeau anual 14,6 milioane 
tone de cărbune. Reducerea produc
ției miniere este determinată de cri
za în domeniul desfacerii cărbunelui 
care a dus la acumularea unor mari 
stocuri de cărbune.

grevei
marinarilor

de Coroană 
E D. A americani

’ s-a*:

Localitatea Sao Leopolde după marile inundații din sudul Braziliei

NEW YORK. Aparatele de fotografiat instalate pe bordul navei cosmice „Mariner-4" au început să transmită din nou fotografiile luate în momentul trecerii sale în dreptul planetei Marte. Aceste fotografii, în număr de 20, vor fi comparate cu cele transmise anterior de „Mariner-4".

mini. Cercurile apropiate Uniunii de centru sînt de părere, însă, că șansele de a se ajunge la aceasta sînt în prezent foarte mici, deoarece Papandreu susține, ca o măsură imediată, organizarea unor noi alegeri.Comitetul Executiv al Partidului E.D.A. a dat publicității un comunicat în care se subliniază că, prin convocarea Consiliului de Coroană, „se urmărește prelungirea situației anormale din țară. Hotă- rîrea Consiliului nu poate angaja poporul, nici țara. Planurile pentru impunerea unui guvern de colaborare sau a altor forme de guvern, subliniază comunicatul în încheiere, au drept scop evitarea consultării poporului, de care se tem forțele de dreapta".
BONN. Partidul coaliției guvernamentale U.C.D.- U.C.S. a dat publicității rezultatele unui sondaj în rîn- durile opiniei publice vest- germane în legătură cu alegerile generale din 19 septembrie. 34 Ia sută din cei întrebați s-au pronunțat pentru coaliția U.C.D.-U.C.S., 34 Ia sută pentru Partidul social democrat, 5 la sută pentru partidul liber democrat, 2 la sută pentru celelalte partide, iar 25 la sută s-au arătat nehotărîți.

MOMBASA. Miercuri, s-a încheiat conferința la nivel înalt a șefilor de state și guverne din Africa de est, consacrată examinării unor probleme economice de interes comun.
GENEVA. După mai bine de 48 de ore de la catastrofa din valea Saas (Elveția), lucrările de degajare nu au progresat decît foarte puțin. Ultimul bilanț al victimelor catastrofei a fost stabilit la 90 de rnorti sau dispăruți. Dintre aceștia, 56 sînt italieni, 24 elvețieni și restul de alte naționalități.

TOKIO. Adunarea Municipală a orașului Ivakuni a adoptat în cadru] unei ședințe plenare o rezoluție în care se cere lichidarea bazei militare aeriene a S.U.A. amplasată în apropierea orașului. La această bază sînt dislocate avioane de vînătoare și bombardament supersonice „F-4-B", care pot transporta bombe nucleare.

Greva personalului de pe na
vele comerciale americane a în
cetat după 75 de zile de la de
clanșarea ei, timp în care în 
porturile S.U.A. au rămas imo
bilizate peste 100 de mari vase . 
Aceasta a influențat negativ 
asupra importurilor și a redus 
substanțial exporturile de au
tomobile, bumbac și alte produ
se. După îndelungate tratative, 
în cursul cărora președintele 
S.U.A. a intervenit personal de 
trei ori, proprietarii de vase au 
consimțit să satisfacă unele din 
revendicările celor 10 000 de 
greviști, ajungîndu-se astfel la 
încheierea unui nou contract 
de muncă.

Considerată drept unul din 
cele mai mari conflicte de mun
că ale personalului de pe na
vele comerciale, această grevă 
este cea mai recentă dintr-o 
serie de acțiuni revendicative 
ale marinarilor americani, care 
au costat industria navală a 
S.U.A. milioane de zile nelu
crate, în ultimii ani. Conducă
torul Administrației maritime, 
Nicholas Johnson, a apreciat că 
greva a făcut să întîrzie încăr
cături în valoare de 200 milioa
ne dolari ; „liniile maritime au 
pierdut venituri în valoare de 
milioane de dolari în favoarea 
liniilor aeriene și a vaselor 
străine" — a. scris revista „U.S. 
News and World Report“.

In marina comercială con
flictele de muncă sînt frecvente, 
Pentru a pune capăt grevelor, 
s-a recurs la legea reacționară 
Taft-Hartley mai mult decît în 
orice altă ramură. Cu toate a- 
cestea, numai în ultimii cinci 
ani, industria a pierdut 7 mi
lioane zile-oameni, ca rezultat 
al grevelor.

După cum a afirmat Nicholas 
Johnson, industria navală ame
ricană se află într-o stare 
„stagnare și decădere", 
te subvențiile federale 
te s-o ajute să poată 
concurența armatorilor _____ ...
In 1949, flota comercială numă
ra 3 421 vase, dar în prezent 
doar 2 500. După cum scrie pre
sa americană, un motiv de în
grijorare pentru industrie și 
guvern îl constituie faptul că 
S.U.A. rămîne în urma Angliei. 
Norvegiei și Japoniei ca putere 
maritimă.

Gabriela MANTU

de 
cu toa- 

destina- 
susține 
străini.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scîntell* TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzoril voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


