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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
ART. UNIC. — Marea Adunare Națională se convoacă în a cincea sesiune a celei 

de-a V-a legislaturi, în ziua de 29 iunie 1966, ora 10 dimineața, la Palatul Marii 
Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU STOICA 

București, 20 iunie 1966.

Realizarea mai devreme 
a indicatorilor 

ectați
Potrivit Directivelor Congresu

lui al IX-lea al partidului, în cin
cinal industria chimică din țara 
noastră se va îmbogăți cu noi uzi
ne și combinate moderne, dotate cu 
tehnica cea mai înaltă. Investițiile 
importante care se vor acorda aces
tei ramuri vor imprima industriei 
chimice un ritm viu de dezvoltare. 
Ea își va putea îndeplini în mai 
bune condiții rolul de a lărgi 
ți diversifica fabricația produselor 
chimice, de a asigura valorificarea 
superioară a bogățiilor naturale 
ale țării.

Ponderea importantă a noilor 
capacități în obținerea sporului 
de producție planificat pentru pe
rioada 1966—1970 ridică o proble
mă vitală : respectarea termene
lor planificate de intrare in func
ție a obiectivelor, realizarea in
tr-un termen cit mai scurt a indi
catorilor tehnici și economici pro
iectați. în această direcție au 
fost axate eforturile din ul
tima vreme ale conducerii ministe
rului. Pornind de la considerentul 
că în domeniul atingerii parametri
lor stabiliți s-au manifestat unele 
neajunsuri. Ministerul Industriei 
Chimice a organizat în a doua ju
mătate a anului trecut colec
tive, formate din specialiști cu o 
înaltă calificare din institutele de 
proiectări și de cercetări, din direc
țiile generale și din uzine, care au 
supus unei analize amănunțite si
tuația fiecărei instalații în parte 
și au elaborat măsuri tehnice și 
organizatorice eficace în vederea 
realizării cît mai repede posibil a 
indicilor cantitativi și calitativi 
proiectați.

Eforturile susținute au dat 
roade. Multe din unitățile noi au 
reușit să funcționeze, încă de la 
început, la parametri apropiați 
de cei stabiliți în proiecte. Un ast
fel de exemplu ni-1 oferă instala
ția de fabricare a zincului și plum
bului de la Uzina chimico-meta- 
lurglcă din Copșa Mică. Intrată în 
exploatare la începutul acestui

roi
Constantin SCARLAT

ministrul industriei chimice

an, instalația a atins — după nu
mai cîteva săptămîni — capacita
tea de producție proiectată. La u- 
zina de aluminiu „16 Februarie" 
din Slatina, producția de aluminiu 
realizată în primele cinci luni din 
acest an depășește cu 1 400 de 
tone prevederile planului. Reali
zări deosebite s-au obținut și la 
fabrica de acid sulfuric de la Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele — capacitatea 
proiectată fiind depășită cu 4,5 
la sută — la instalațiile de acid 
fosforic și tripolifosfat de sodiu de 
la Uzina de îngrășăminte chimice 
Valea Călugărească, la fabrica de 
uree de la Combinatul de îngrășă
minte cu azot Piatra Neamț ș.a. 
Funcționarea optimă a noilor uzi
ne și combinate chimice a permis 
îndeplinirea și depășirea prevede
rilor planului pe întregul minister. 
S-a realizat în plus față de plan, în 
primele cinci luni din acest an, o 
producție globală în valoare de 
peste 226 milioane lei.

Am enumerat cîteva din succe
sele obținute pînă acum în acest 
domeniu cu un scop precis : fiecare 
din colectivele întreprinderilor și 
secțiilor noi au îndatorirea să-și 
concentreze atenția, să-și mobilize
ze forțele pentru realizarea în ter
menele prevăzute și chiar mai de

vreme a indicatorilor tehnico-eco- 
nomici stabiliți in documentația 
tehnică. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cît sînt combinate unde lucruri
le șchioapătă, deși de la darea lor 
în funcțiune a trecut mai mult 
timp. Astfel, unele fabrici din ca
drul complexului petrochimic din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nu produc nici azi la capacitatea 
prevăzută. Colectivele unităților de 
aici și direcția generală a indus
triei petrochimice, cu sprijinul in
stitutelor de cercetare de speciali
tate, vor trebui să grăbească apli
carea în practică a măsurilor teh
nice și organizatorice preconizate 
în vederea îmbunătățirii procese
lor tehnologice, creșterii randa
mentului agregatelor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

In ziarul de azi
■ FOILETON

Teribilul 
adolescent

H Cronica străzii 

ACUM, SI DESPRE 
UNII CLIENȚI...

(pag. a 11-a) 

k „Pulsul viu" 
al șantierelor»

de construcții
(pag. a Ill-a)

■ 0 înaltă menire 
a școlii—selecția 
tinerelor talente

(pag. a IV-a)

VIZITA TOVARĂȘULUI 
CIU EN-LAI LA CRAIOVA

Se apropie secerișul!

Pe ogoarele cooperativei agricole de producție din comuna Oreanu, raionul 
Rîmnicu Sărat, tehnicianul agronom Radu Stoian și tractoristul Alexandru 

Dumitru controlează stadiul coacerii griului
(Foto : M. Andreescu)

In preajma Conferinței naționale a femeilor

PARTICIPANTE ACTIVE
LA VIATA
SOCIETĂȚII NOASTRE

Ne aflăm în preajma 
lor, care va face bilanțul 
din țara noastră în diferite domenii ale vieții economice și 
social-politice și va trasa, totodată, sarcinile ce revin mișcă
rii de femei în lumina hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. In întîmpinarea acestui eve
niment important, am adresat cîteva întrebări tovară
șei prof. ing. Suzana GlDEA, președinta Consiliului Național 
al Femeilor.

Conferinței naționale a femei- 
realizărilor obținute de femeile

— V-arn ruga, pentru început, să 
ne împărtășiți unele aspecte pri
vind participarea femeilor la acti
vitatea desfășurată in diferitele ra
muri ale economiei și culturii.

— Este, de fapt, trăsătura cea 
mai plină de semnificații a trans
formărilor radicale pe care le-a 
adus socialismul situației femeii în 
societatea noastră. Noua demnita
te socială a femeii — rod al de
plinei egalități in drepturi înfăp
tuite pe temeiul politicii desfășu
rate de partidul comuniștilor —■ 
își găsește cea mai elocventă îm
plinire în afirmarea tot mai puter
nică a femeii în economie, știință 
și cultură, în activitatea obștească 
și de stat. Egalitatea în drepturi 
și-a căpătat conținutul său real, 
autentic, printre altele și prin con
dițiile făurite pentru ridicarea ca
lificării profesionale, prin deschi
derea porților spre învățămîntul 
mediu, tehnic și superior. Toate a- 
cestea au făcut posibilă creșterea 
contribuției femeilor la înflorirea 
economică și culturală a patriei 
socialiste.

Menționăm cîteva date care ilus-

AZI VĂ INFORMAM DESPRE

Noutăți In comerțul la sate

trează convingător rolul și ponde
rea acestei contribuții. Avîntul in
dustrializări) socialiste a atras an 
de an un număr tot mai mare spre 
uzine, fabrici, șantiere. In perioada 
1951—1965 numărul salariatelor a 
crescut de 2,5 ori. Peste 35 000 de 
muncitoare au fost distinse în 1965 
— pentru succesele obținute în pro
ducție — cu titlul și insigna de 
fruntaș în întrecerea socialistă. Un 
foarte mare număr de femei de 
la sate își fac din plin simțită pre
zența în activitatea rodnică pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste. 
Se poate spune însă că, față de 
contribuția femeilor din agricul
tură la întărirea cooperativelor a- 
gricole de producție, ele sînt încă 
insuficient atrase în activitatea de 
conducere a cooperativelor agri
cole.

Este vrednică de subliniat crește
rea numărului de femei în mese
riile care cer o calificare superioa
ră de specialitate. Aproape 18 la 
sută din totalul inginerilor care 
lucrează în economie sînt astăzi fe
mei. De asemenea, un mare număr 
de femei muncesc în învățămînt, 
cultură și artă, reprezentînd 57,5 la 
sută din totalul salariaților, sau 
veghează la ocrotirea sănătății pu
blice — 65,4 la sută.

Partidul și guvernul au subliniat 
prețuirea de care se bucură munca 
femeilor în economie și cultură a- 
cordînd unui număr de peste 26 000 
diferite ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România, iar al
tor sute și sute de femei titlul de 
profesor și învățător emerit, maes
tru al artei, laureat al Premiului 
de Stat.

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din co
merțul socialist a evidențiat o serie de sar
cini ce revin cooperației de consum, pentru 
îmbunătățirea aprovizionării și deservirii 
populației de la safe. Spre a informa citito
rii în legătură cu unele măsuri ce vor fi a- 
plicate în acest scop, ne-am adresat tov. 
Constantin MATEESCU, președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum.

Ca urmare a crește
rii veniturilor populației 
satelor — ne-a declarat 
interlocutorul — volumul 
de mărfuri vîndute prin 
rețeaua cooperației de 
consum este în continuă 
creștere. In primele cinci 
luni din acest an, de 
exemplu, volumul desfa
cerilor cu amănuntul a 
fost cu 12.5 la sută mai 
mare față de perioada co
respunzătoare a anului

trecut. O dată cu sporirea 
însemnată a cererii de 
mărfuri, la safe se obser
vă o tendință de apropiere 
a structurii acestei cereri 
de cea a populației orășe
nești. Este edificator 
în această privință faptul 
că, față de anul 1959, anul 
trecut magazinele coope
rativelor de consum au 
vîndut de aproape 2 ori 
mai multe confecții, apa
rate de radio și televizoa

re, de 3,3 ori mai multă 
mobilă, de 4,4 ori mai 
multe articole electroteh
nice de uz casnic. In a- 
ceste condiții, obiectivul 
principal al activității 
cooperației de consum 
trebuie să fie cunoașterea 
temeinică a cererii de 
mărfuri a populației de 
la sate ; numai pe această 
bază se poate asigura un 
fond de mărfuri în canti
tăți suficiente și într-o 
varietate de sortimente 
care să satisfacă cerințele 
populației sătești. In acest 
scop, ne-am propus și sînt 
în curs de aplicare o se
rie de metode moderne 
de sondare a preferințelor 
și gustului cumpărători
lor : cercetarea selectivă 
prin magazine reprezen
tative, anchete multilate
rale, elaborarea unor co

eficienți de elasticitate a 
cererii pe grupe de pro
duse. Dintr-un studiu 
efectuat recent s-a des
prins necesitatea orga
nizării mai bune a comer
țului cu confecții, cu arti
cole de folosință îndelun
gată, articole mărunte de 
uz casnic și gospodăresc. 
La sfîrșitul anului vom fi 
în posesia unor date 
mai exacte pentru formu
larea de comenzi către in
dustrie, mai corespunză
toare nevoilor populației.

Acordăm o mare atenție 
îmbunătățirii relațiilor cu 
întreprinderile producătoa
re, urmăririi livrării ritmice 
a mărfurilor contractate și fo-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Femeia se manifestă astăzi activ 
și în viața politică a țării. Cele 
40 697 femei deputate în sfaturile 
populare, cele 67 femei deputate în 
Marea Adunare Națională își aduc 
contribuția la rezolvarea proble
melor de stat și obștești.

Femeia-mamă și vlăstarele ei 
sînt obiectul unei griji continue, 
unei preocupări consecvente din 
partea partidului și guvernului, a 
întregii societăți. Gratuitatea asis
tenței medicale, a medicamentelor 
și a spitalizării pentru toate gra
videle, lehuzele și pentru toți copiii 
pînă la 16 ani sînt numai cîteva 
dintre formele în care se manifestă 
această grijă.

— In chip firesc, participarea 
activă a femeilor la o activitate 
atît de complexă și multilaterală 
ridică și unele probleme specifice. 
Vă rugăm să vă referiți la cîteva 
dintre acestea.

(Continuare în pag. a II-a)

In incinta Combinatului chimic

CRAIOVA. — Trimișii speciali 
Agerpres, transmit:

Continuînd vizita în țară, în 
fruntea delegației de partid și gu
vernamentale chineze, tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședintele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, a sosit luni dimi
neață la Craiova.

împreună cu oaspeții chinezi au 
sosit tovarășul Emil Bodnaraș și

alte persoane oficiale române, care 
însoțesc delegația chineză.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Stănescu, prim-secretar al Comi
tetului regional Oltenia al P.C.R., 
și de reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. Pe aero
portul împodobit festiv erau ar

borate drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe clădirea ae
roportului se aflau portretele to
varășilor Mao Tze-dun și Nicolae 
Ceaușescu, Ciu En-lai și Ion 
Gheorghe Maurer. Alături, o pan
cartă cu urarea : „Bine ați venit, 
dragi oaspeți din Republica Popu
lară Chineză". Un grup de tineri, 
îmbrăcați în frumoase costume ol
tenești, oferă pîine și sare și ploști 
cu vin. Pionieri înmînează buche
te de flori.

La Combinatul
Coloana de mașini, parcurgînd 

bulevardele orașului, se îndreaptă 
spre modernul Combinat chimic 
de la Ișalnița, important obiectiv 
al industriei noastre chimice.

Mii de locuitori salută cu căldu
ră pe oaspeți. Tovarășii Ciu En-lai 
și Ion Gheorghe Maurer, dintr-o 
mașină deschisă, răspund priete
nește aclamațiilor mulțimii. La in
trarea în combinatul chimic, oas
peții sînt salutați de Atanase Dia- 
conescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, de colectivul de 
conducere al combinatului, de re

prezentanți ai comitetului de 
partid, ai sindicatului și de nu
meroși muncitori, ingineri și teh
nicieni.

In fața unor machete ale com
binatului, expuse în holul pavilio
nului central, oaspeții urmăresc 
explicațiile directorului general, 
ing. Gh. Pria, cu privire la cele 14 
fabrici moderne ce vor alcătui în 
final cetatea chimiei craiovene, 
unul din roadele politicii Partidu
lui Comunist Român de industria
lizare socialistă a țării. Unele din 
aceste unități produc din plin, al

chimic
tele sînt în ajunul intrării în pro
ducție sau în etapa lucrărilor de 
construcție. Tovarășul Ciu En-lai 
se interesează de nivelul tehnic al 
utilajelor cu care este dotat com
binatul și de caracteristicile pro
duselor sale. Se vizitează apoi fa
bricile de oxigen, amoniac, acid a- 
zotic, precum și fabrica de acetile- 
nă, care va intra în curînd în 
funcțiune.

La plecare, membrii delegației 
de partid și guvernamentale chi
neze au semnat în cartea de onoa
re a combinatului.

Mitingul de la „Electroputere
Vizita continuă apoi la o altă 

puternică unitate a industriei 
noastre socialiste, Uzinele „Elec- 
troputere". Un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri ai 
uzinei fac solilor poporului chinez 
o caldă primire. După urarea de 
bun venit rostită de ing. Cornel 
Mihulecea, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
oaspeții vizitează noua fabrică de 
aparataj de înaltă tensiune, dată 
în funcțiune la începutul acestui 
an. Inginerul șef Traian Mihai a 
vorbit despre dezvoltarea uzine
lor, preocupările actuale ale con
structorilor de mașini electrice 
pentru continua ridicare a nive
lului tehnic al produselor.

La fabrica de transformatoare a 
uzinelor, atenția este reținută de 
ultimul tip de transformator de 40 
MW A, aflat în construcție, din se
ria celor care vor intra în siste
mul energetic al Hidrocentralei de 
pe Argeș. Gazdele relatează că lu
crătorii din această fabrică sînt și 
făuritorii celor mai mari agregate 
de acest fel realizate pînă în pre
zent în țara noastră — autotran- 
sformatorul de 200 MWA. Tovară
șul Ciu En-lai s-a întreținut cu 
numeroși muncitori, interesîndu-se 
de caracteristicile tehnice ale pro
duselor.

După vizitarea fabricii de ma
șini electrice rotative, următorul 
popas se face la Fabrica de loco
motive Diesel-electrice, una din 
cele mai noi și impunătoare reali
zări ale industriei românești. Gaz
dele informează despre mersul 
producției din această unitate, care 
la fiecare trei zile produce o lo
comotivă. La invitația gazdelor, 
tovarășul Ciu En-lai cercetează 
îndeaproape una din locomotivele 
Diesel-electrice. Explicațiile cu 
privire la calitățile și funcționarea 
locomotivei au fost date de con
trolorul tehnic Vasile Popescu.

Trecînd în continuare prin sec
ția de construcții metalice a fa
bricii, oaspeții urmăresc procesul 
de producție al primei locomotive 
electrice românești de 6 580 C.P.

Membrii delegației au semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

La încheierea vizitei, în curtea 
uzinei a avut loc un miting la 
care au participat numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri.

Mitingul a fost deschis de pri
mul secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Craiova, Ion Zăvă- 
leanu.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Stănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Oltenia al P.C.R., a 
adresat un cald și prietenesc salut 
distinsului sol al poporului frate 
chinez, tovarășul Ciu En-lai, și 
celorlalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale chineze.

Dînd glas simțămintelor de strîn- 
să prietenie și stimă reciprocă ce 
unesc popoarele român și chinez, 
partidele și țările noastre, oame
nii muncii din regiunea Oltenia, 
asemenea întregului popor român, 
vă întîmpină pe dv., oaspeți dragi, 
cu multă bucurie și caldă ospita
litate.

Poporul nostru — a spus vorbi
torul — a urmărit întotdeauna cu 
un sentiment de profundă solida
ritate internaționalistă, cu căldură 
și simpatie, lupta eroică și înde
lungată dusă de poporul chinez 
împotriva imperialismului și a 
forțelor reacțiunii interne, pentru 
libertate, independență și o viață 
nouă. Ne bucurăm din toată inima 
de marile progrese realizate de 
Republica Populară Chineză sub 
conducerea încercată a Partidului 
său Comunist, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Mao Tze-dun, în construcția so
cialistă, în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a tehnicii și crea

ției științifice, expresie a forței 
creatoare și a uriașei energii re
voluționare ale poporului frate 
chinez. încercăm un sentiment de 
adîncă satisfacție, stimați oaspeți, 
că vizitați țara noastră, că vă în- 
tîlniți cu conducătorii partidului 
și statului nostru și discutați îm
preună problemele de interes co
mun. Sîntem încredințați că aces
te convorbiri, vizita dv. în Româ
nia, vor aduce o nouă și impor
tantă contribuție la dezvoltarea și 
întărirea colaborării și prieteniei 
româno-chineze, a relațiilor fră
țești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chi
nez, pe temelia trainică a princi
piilor internaționalismului socia
list, respectării independenței și a 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Arătînd că oaspeții vizitează a- 
ceste meleaguri în preajma împli
nirii a 22 de ani de la eliberarea 
României de sub jugul fascist, 
vorbitorul a spus : în acești ani, 
Oltenia, ca și celelalte regiuni ale 
patriei, a cunoscut o puternică în
florire, rezultat firesc al politicii 
Partidului Comunist Român de 
dezvoltare armonioasă economică 
și culturală a întregii țări. In timp 
ce în trecut aici erau doar cîteva 
întreprinderi industriale, astăzi re
giunea Oltenia se mîndrește cu a- 
semenea uzine moderne ca „E- 
lectroputere", Combinatul chimic 
de la Ișalnița. Construirea în anii 
puterii populare a numeroase uzi
ne și fabrici, centrale electrice, 
mine și cariere de cărbuni, schele 
de extracție a țițeiului, transfor
marea socialistă a satului, amploa
rea învățămîntului și a muncii de

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA

NORD"
Construcția hotelului „Nord' din 

București trezește un interes deose
bit, Intrucît o asemenea realizare 
constituie, atît prin funcția pe care 
o are în cadrul turismului, cit și 
prin existența ei ca volum arhitec
tural particular, un element impor
tant în structura Orașului.

Realizarea unui hotel este o pro
blema delicată. Ea trebuie să co
respundă cerințelor variate, de 
multe ori de o înaltă competență, 
ale unui număr de oameni de for
mație și proveniență diferită, gus
tului unui public în continuă tre
cere și înnoire. Principalii realiza
tori ai acestui hotel — printre care 
menționez pe șeful de proiect, arh. 
Eugen Arvanitache, pe ingine
rul proiectant Traian Pop și pe 
inginerul Alfons Fischer, șef de 
lot, care a condus execuția 
— au avut de rezolvat con
ținutul unui program caracterizat 
printr-o funcționalitate extremă și 
o mare complexitate. Hotelul, reali
zat la nivelul condițiilor tehnice și 
materiale de care dispunem în pre
zent, reprezintă un succes al pro- 
ieotanților și constructorilor noș
tri. Acest succes nu trebuie 
cîntărit numai prin prisma ri
dicării unui edificiu deosebit în 
București, ci șl a unei rețele ample 
de asemenea construcții, care va 
îmbogăți țara cu peste 28 000 de 
locuri de hotel pînă In 1970. Pes
te aceste date mai mult sau 
mai puțin directive ale funcționării 
și construcției unei asemenea lu
crări, personalitatea creatorilor 
vine să brodeze o fină dantelă de 
Imagini, menite — fiecare In parte 
șl toate la un loc — să placă, să 
dea senzația unei reușite, să mul
țumească pe cel care locuiește 
aici, ca șl pe trecătorul care pri
vește ; să dea posibilitate vizitato
rului să situeze precis clădirea in 
memoria lui, să o lege de atmos
fera specifică cadrului uman res
pectiv, să-și aducă aminte cu plă
cere de ea. Cu asemenea gînduri 
m-am apropiat de noul hotel. Măr
turisesc de la început că am unele 
rezerve In legătură cu amplasarea 
lui. Venind de la Gara de Nord, în 
vecinătatea căreia a fost în mod 
intenționat construit hotelul, îl gă
sești abia după ce ocolești piața 
și blocurile de locuințe. Ca
drul în care este situat, alcătuit 
din fațada posterioară a unor 
blocuri, nu a fost conceput inițial 
pentru acest rol și nici spre a fi 
văzut liber din stradă. O școală, 
aflată la cîteva zeci de metri de 
hotel, contribuie, cu inconvenientele 
reciproce pe care le provoacă, la 
senzația că modul cum a fost re
zolvată amplasarea acestuia nu 
este întrutotul nimerit. Ca profesio
nist legat de aceste probleme, cu 
idei și opinii conturate de experi
ența proprie sau de cele văzute în 
diverse țări, constatările au, desi
gur, o notă personală, o oarecare 
doză de subiectivitate.

De la prima impresie, hotelul se 
impune prin echilibrul volumului și 
liniștita vibrație a fațadelor. Privind 
cu atenție tratarea acestora, reu
șești să distingi fine interpretări 
de elemente naționale în mulurile 
parapetelor pe timpane sau la tra- 
foruri. Intri cu plăcere, șl senzația 
aceasta se amplifică în holul prin
cipal — sobru, dar nu lipsit de 
căldură Proporțiile lui frumoase, 
finisajele deosebite, culorile armo
nioase te mulțumesc Simți grija 
pentru buna primire a vizitatorilor 
și remarci atenția cu care au fost 
rezolvate multiplele funcțiuni în 
locurile cele mai corespunzătoare 
Te miră însă puțin și regreți pre
zența unor vitrine de vînzare a o- 
biectelor de artizanat, lipsite de 
gust, care au apărut parcă după ce 
totul a fost gata și nu și-au mai gă
sit locul firesc în acest ansamblu 
Unele porțiuni ale pardoselilor din 
marmură de Alun au fost realizate, 
după părerea mea, în grabă și 
fără o corespunzătoare sortare a 
materialului, fapt care te nedume
rește cu atît mai mult, cu cit 
alături admiri niște stîlpi îmbrăcați 
în marmură de Căprior, realizați cu 
o minuțioasă grijă, aș spune chiar 
cu perfecțiune tehnică Salonul de 
corespondentă e amplu tratat ; mi 
se pare însă că utilitatea lui este 
discutabilă în hotelurile actuale 
unde camerele au un confort ridi
cat. Salonul pentru recepții de la 
mezanin este bine legat cu încăpe
rile de serviciu El este folosit cu 
ocazia unor festivități, banchete 
sau conferințe chiar și de cei din 
afara hotelului.

Restaurantul, completat cu o reu
șită grădină în aer liber, asigură 
publicului o bună deservire. Poate 
că, prin compartimentarea în saloa
ne mai mici, s-ar fi adăugat un 
plus de intimitate, ceha ce l-ar fi 
făcut și mai atractiv. Te surprinde 
însă amploarea cu care au fost 
tratate anexele : ele cuprind spații 
mari și volume interioare bogat di
mensionate. Aceeași imagine am 
înregistrat-o și vizitînd salonul 
de frizerie-coafură, amplasat pe 
latura opusă a construcției, or
ganizat cu mult gust și dis- 
punînd de echipament complet 
pentru 25 de locuri (10 bărbați și 
15 femei), însă foarte puțin frec
ventat. Discutînd cu cei care îl de
servesc, am aflat că există chiar 
intenția de a se găsi o altă desti
nație spațiului respectiv, tntrucîl 
cea actuală nu-i asigură valorifica
rea deplină.

Urcînd la etaj, lei contact cu ex
primarea spațială a unui calcul 
mai riguros, dovadă a grijii arhi 
tectului pentru folosirea fiecă
rui metru pătrat de suprafa
ță construită. Culoarul — care 
îți dă o senzație de lungime exce
sivă — distribuie numeroasele ca- 
xnere, realizate la un ridicat nivel

Conf arh. Cezar LAZARESCU
laureat al Premiului de Stat

de
cernămînt. Totuși, după părerea 
mea, s-ar simți nevoia ca ochiul exi
gent al proiectantului să examine
ze aranjamentul și tipul mobilieru
lui, pentru ca organizarea spațiu
lui interior să fie reconsiderată, în 
concordanță cu ambianța generală 
a hotelului. Camera de baie, com
plet echipată, este rezolvată în-

confort, finisate cu gust și dis-
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despre 
implică 
o po

litețe specială : 
aceea a desfășurării 
lui. Nicăieri nu e mai 
prezentă primejdia ros
tirii de la o catedră, 
aparența opiniei 
parcă ar 
vină sfat.
Romul Ladea cultivă o 
politețe empirică, ur
mărind mai degrabă 
jaloanele intuite ale 
bunului simț decît nor
mele rigide ale etiche
tei. Oroarea cea mai 
acută i-o provoacă 
vocea șoptită rafinat și 
precauțiile academice.

care 
vrea să de- 

Sculptorul

otr-un mod interesant, chiar cu 
oarecare economie de spațiu.

Am analizat toate aceste aspecte 
de detaliu pentru că ele reprezintă 
răspunsuri la problemele pe care 
mi le pusesem, la concepția noas
tră despre asemenea construcții și 
la posibilitățile de realizare. Posi
bilități avem, și hotelul „Nord" — 
cu un șir de caracteristici remar-

cabile și la nivel internațional — o 
dovedește din plin. Este meritul 
proiectanților și constructorilor, 
care au reușit să ridice o lucrare 
deosebită, aproape exclusiv cu ma
teriale indigene. în ceea ce priveș
te concepția unor elemente funcțio
nale, adică tema după care se rea
lizează o asemenea construcție, ar 
mai fi însă de chibzuit, îndeosebi 
la începutul unei noi campanii de 
asemenea lucrări care ne așteaptă. 
Ar trebui tratată cu mult discer- 
nămînt necesitatea unor spații atît 
de ample destinate recepțiilor și 
serviciilor Desigur că hotelurile cu 
caracter reprezentativ trebuie tra
tate ca atare ; ele se realizează 
însă în număr limitat Consider că 
elementul principal al unui hotel 
este camera și de calitatea ei de
pind clasa și confortul întregii 
construcții. în fond, ea reprezintă 
locuința, căminul celui ce o folo
sește pentru un timp mai lung sau 
mai scurt.

Frumosul hotel „Nord’ a întrunit 
aprecieri deosebite atît din partea 
noastră, cîf și a multor străini ce 
l-au locuit si cu care am stat de 
vorbă. Părăsești clădirea cu un 
sentiment de mulțumire și de mîn- 
drie atît ca cetățean cît și ca arhi
tect.

Teribilul
adolescent

.'yfțt’,

r

ț

■>

apelcreșfere, făcînd 
la exactitatea lingvisti
că sporită 
denumiri.

— Expresia 
cu gîndul de-a dreptul 
la familie și educație. 
Mal bine-zis la bunul 
simț, la biografia aces
tuia, 
naște 
trebuie 
ginal. 
familia 
care a 
fere", a zis și „cei 7 
ani de-acasă"), apoi 
școala. După cum nu-i 
pretindem cuiva să 
descopere singur, fără 
ajutor, legile funda-

a acestei

ne duce

Bunul simț se 
din Imitație. El 
să aibă un ori- 
Originalul este 
(același român 
zis „bună-creș- 

Și 
de-acasă"),

oarecum tautologică, 
mama. Școli ale polite
ții nu există, după cum 
nu pot exista de poezie. 
Mama 
înalt 
vată, anonimă, dar 
fond înconjurată 
imensa catedrală a 
cietăț ii.

— Cred însă 
emanciparea femeii 
slăbit înfr-o măsură 
ritul acestei uriașe 
mate a mamelor lumii. 
Unii copii, rămași în 
seama unor îngrijitoa
re acasă sau la grădi
niță nu mai au tot tim
pul ca model ființa cea 
mai iubită, ci pe alfci-

oficiază la un 
amvon, neobser- 

în 
de 
so-

nou 
ele- 
au- 
dis- 
ale

de Ion BĂIEȘU

că 
a 

ipi- 
ar-

— A preda un 
cod al manierelor 
gante în fața unui 
ditoriu deficitar la 
ciplinele de bază
creșterii mi se pare, pe 
de o parte, a reedita o 
politețe formală, fără 
prea mult conținut. 
Trebuie să se înceapă 
totuși de undeva...

— Să începem 
tineretul, fără a

cu 
uita 

însă pe vîrstnici. Aces
tora trebuie să le co
rectăm spiriful tolerant 
față de ceea ce fac 
copiii, micul lor „patrio
tism familial" Aglome
rațiile urbane au creat 
în cartiere mari colecti-

PREMISE PERMANENTE
Romulus RUSAN

Nimic mai greșit, deci, 
decîf de a i fe adresa 
protocolar, chiar atunci 
cînd subiectul ar 
tocmai : politețea 
avatarurile ei.

Părerea că politețea 
face parte dintre virtu
țile care înnobilează 
individul, dar îl slăbesc, 
acreditase pînă nu de 
mult și la noi prejude
cata că e vorba de o 
noțiune depășită, 
ar submina forța și 
băfia socială.

— Ca om 
artist — ce 
credeți că au 
cazurile de deformare 
a unei noțiuni sănătoa
se de viață î

— Mai precis, a fost 
o mistificare a ei. O 
întrebuințare 
golise 
cabulă 
Despre 
ajunseseră să spună, ca 
și despre vorbă, că e 
făcută ca să ascundă 
adevărul. Au căzut în
să, pe urmă, exact la 
cealaltă extremă. Gre
șeala a fost că, înlătu- 
rîndu-se falsul, s-a în
lăturat șl modelul. Pro
poziția dură și gestul 
primar, credeau ei, ar 
servi mai bine omul și 
societatea. Omul — 
poate, dar societatea în 
nici un caz. Experiența 
a dovedif-o.

— Evident, politețea 
nu poate exista în stare 
pură și uneori am asis
tat la o denaturare 
a noțiunii, la împinge
rea el în zonele con
venienței șl ale preju
decății acceptate. Ca 
să ieșim din impas, 
n-ar strica, fără a o re- 
bofeza, să-l restabilim 
un sinonim care să ne 
readucă la fondul origi
nar al noțiunii, l-aș 
zice, de pildă, bună-

fi 
Și

care 
băr-

caȘi 
factori 

du> la

excesivă 
frumoasa vo- 
de conținut, 
politețe unii

ALE POLITEȚII
mentale ale fizicii, nu 
putem spera nici că va 
ajunge, 
însuși, 
înalfe.

— O
experimentat cu succes 
următoarea metodă au
tomată de deprindere 
a înotului : copilul care 
nu știe încă nici 
meargă este adus 
apă și, 
noaște I 
înoate 
Cred 
similară, 
cazul nostru învățăcelul 
bunului simț luptă îm
potriva instinctului, pe 
care înotătorul sugar 
abia că și-l pune de 
acord...

— Exact, 
potrivită 
face pe omul instinc
tului, pe omul simțiri
lor, pe egoist, demn și 
uman, este de a-l face 
mai întîi iubitor de 
frumos. Educația esteti
că netezește discordia 
dintre impuls și rațiu
ne. „Nu-i bine", „nu-i 
frumos" sînt vorbe pe 
care le auzim pronunța
te zilnic, de nenumăra
te ori. Mai ales în co
pilărie, omul primește 
hrana sufletească pe 
neobservate și fără prea 
mult efort. Deprins de 
timpuriu cu iubirea bi
nelui și a frumosului, 
factori pentru care fiin
ța sa e un vad, omul 
deschide loc armoniei 
și judecății. Omul de 
gust, educat, cu simțul 
estetic sănătos, respin
ge, ocolește orice ma
nifestare etică urîfă și 
creează între el și cei
lalți oameni raporturi 
rezonabile, demne.

— Nu sînt cel dinfîi 
care afirmă că cel mai 
mare creator din lume 
este, într-o accepție

singur, prin el 
la sentimente

profesoară a

să 
în 

cu-întrucît nu 
frica, începe să 

pur și simplu, 
că situația este 

, numai că în

neva. în acest caz sar
cina cultivării cade mai 
mult ca înainte pe u- 
merii școlii. Dar școala 
nu și-a dat seama de 
acest lucru la timp, 
atunci 
primă 
mame 
gătite 
nerație de copii insufi
cient educați. Cercul 
vicios este gata să se 
creeze. Măsurile luate 
în ultimul timp, intro
ducerea de prelegeri 
speciale în școli despre 
etică, politețe, etichetă, 
pentru copii ca și pen
tru părinți, promif.

Și 
a șl apărut o 

generație de 
incomplet pre- 

— din prima ge-

ve de copii. în joaca 
lor, mulți provoacă 
deranjuri locatarilor, si- 
lindu-i să ajungă la 
admonestări. A inter
veni, ca părinte, și a 
aminti vecinului că pe 
el nu are de ce să-l 
intereseze educația co
pilului tău este un act 
de desfrucție. Pe urmă, 
unde să mai adăugăm 
impolitețile indirecte, 
care nesocotesc condi
țiile traiului în comun : 
radiourile, tulburînd li
niștea colocatarilor, 
lipsa de vocabular ci
vilizat a unor salariat* 
din comerț, lipsa de ur-

a unor cetățeni 
autobuz 

în 
for-

O
obligatorie 

toți, care ar pu
pară lege, dar în 
în fond, trebuie 

bun-simț, tact,

politeții nu sînt 
vor putea fi 

niciodată, 
pedepse.

nu 
Cel 

urma

banitafe 
în tramvai, 
etc. etc. Trăirea 
comun reclamă o 
mă de comunicare, 
atitudine 
pentru 
tea să 
spirit, 
să fie
educație.

— Din păcate, însă, 
legile 
și nu 
impuse 
implică
ce suferă de pe 
încălcării lor rămîne și 
cel pedepsit să sufere. 
De aceea, cred că tre
buie găsite forme de 
dezvoltare a spiritului 
colectiv al politeții. 
Pedepsele să vină din 
partea opiniei, sentin
țele să reducă la mi
noritate pe cel încrimi
nat, să-i dea sentimen
tul măsurii.

— Va trebui să dez
ghețăm bunul simț pe 
care unii oameni și-l 
păstrează latent, să-l 
dezlănțuim în mari po
lemici etice împotriva 
antipoliteții, de orice 
fel ar fi ea. De la un 
necunoscut la alt ne
cunoscut să circule a- 
cesf fluid acid al aten
ției reciproce. Pe străzi, 
în trenuri, în 
în parcuri...

— Asta nu 
că trebuie să
litețea pradă propriei 
gingășii. Fiind, ideal, 
una din cele mai pu
ternic interiorizate vir
tuți, ea nu se poate 
manifesta decît în ra
port cu cei din jur : 
sprijinindu-i 
sprijinită.

în sfîrșit, doctorul T. ac
ceptă să mă primească 
în cabinetul lui de la Spi
talul de urgență

— Cred că ai o veste 
bună pentru mine, docto
re, am zis, intrînd pe ușa 
cabinetului, din moment 
ce ai acceptat să vin aici.

— Da. spuse el, ar fi 
ceva. Este vorba de un 
salon în care am adunat 
cazuri asemănătoare și 
care se numește „salonul 
adolescenților teribili”. Te 
interesează 7

— Du-mă repede acolo. 
M-am îmbrăcat în alb. 

Era noapte L-am urmat 
pe doctor pe cîteva cu
loare, după care ne-am 
strecurat neobservați în- 
tr-un salon unde se aflau 
trei paturi cu trei pacienți

— Te las cu ei, îmi 
șopti doctorul. Vin să te 
iau peste o oră.

Rămas singur, m-am a- 
propiat de primul pat. Pa
cientul era foarte tînăr.

— Sînteți medic 7 mă 
întrebă el.

— Nu. Scriitor Mă in
teresează cazul dumitale.

— De mult doream să 
vorbesc cu un scriitor. O 
să scrieți despre mine 7

— Desigur.
Oftă mulțumit.
— Ah, v-aș mulțumi din 

suflet. Aș scrie eu, dar nu 
am talent. Lumea trebuie 
neapărat să cunoască po
vestea mea cumplită.

— Pentru aceasta am și 
venit.

— Eu sînt cel mai inte-

ne scriem. La 12 ani, 
ne-am dus Împreună la 
un film, niște desene ani
mate, la un cinematograf 
pentru copii, fără ca pă
rinții ei și al mei să știe. 
La 13 ani, am dansat pri
ma oară la carnavalul de 
la Palatul Pionierilor. Era 
un vals, îl țin minte și-a- 
cum. Vreți să vi-1 fredo
nez 7

— Nu, prefer să poves
tești mai departe.

— La 14 ani ne-am în- 
tîlnit la mare, la Eforie- 
Nord, era seară, eram la 
restaurant cu părinții, ei 
la o masă, noi la o masă. 
La 15 ani, am vă
zut-o venind de la școa
lă însoțită de un co
leg și i-am scris o scri
soare groaznică de 28 de 
pagini, iar ea 
puns pe 29 de 
totul a fost o 
La 16 ani fără 
întîmplat ceea
mal să se întîmple. N-am 
mai putut rezista. I-am de
clarat că o iubesc și 
nu mai pot trăi fără 
Ea mi-a răspuns că tre
buie să se gîndească, 
întrucît i se pare că e cam 
tînără. Peste o lună am 
cerut-o în căsătorie. Ea 
nii-a răspuns că trebuie 
să se gîndească, întrucît 
i se pare 
prematur.
bat : „Dar ce-or să spună 
părinții 7* „Cu ei am să 
vorbesc eu, l-am răspuns. 
Vom trece peste orice ob
stacol’. A doua zi m-am

și despre
*

F BRUNEA-FOX

magazine,

înseamnă 
lăsăm po-

locurilor

vară 
Timi- 
Bran,
Sus, 

Sadu

Toberele de 
de pe Valea 
șului, do la 
Sîmbăta de 
Zizin, Olteni,
și Cisnădioara din 
regiunea Brașov 
și-au primit luni 
primii oaspeți. în 
aceste locuri pito
rești, situate la 
poalele munților, 
își vor petrece va
canța de vară pes
te 16 000 de copii, 
în timpul vacanței 
vor fi organizate 
excursii pentru vi
zitarea 
pitorești din împre
jurimi și a diferite
lor orașe ale țării, 
la care vor parti
cipa peste 30 000 
de elevi din regiu
ne ; a Iți 30 000 vor 
lua parte la dru

meții locale

Participante active la viața societățiivz

(Urmare din pag. I)

— Printre ele se nu
mără în primul rînd pro
blemele legate de califi
carea, participarea în 
producție și promova
rea femeilor, apoi cele re
feritoare la educarea lor 
politică și cetățenească, la 
rolul mamei în edu
carea copiilor, la an
trenarea maselor de fe
mei în activitatea de gos
podărire a orașelor-și sa
telor. Bunăoară, de mare 
însemnătate este probi»-

ma îmbunătățirii conti
nue a calificării și a îm
bogățirii orizontului 
cultură generală al 
meilor. Deși în 
1965

de 
fe- 

anul 
peste 75 la sută 

din numărul total al mun
citoarelor erau calificate, 
nu ne putem declara sa
tisfăcute cu realizările 
obținute, deoarece. în u- 
nele ramuri ale econo
miei unde lucrează un 
număr mare de femei, 
procentul muncitoarelor 
calificate este încă mic. 
O problemă de deose-

bită importanță — asu
pra căreia documentele 
Congresului al IX-lea 
al partidului cuprind pre
țioase indicații și îndru
mări — este aceea a gri
jii pentru promovarea fe
meilor în funcții de răs
pundere pe linie de 
partid, de stat, în unită
țile economice, în organi
zațiile de masă și obștești. 
Deși s-au realizat progre
se remarcabile, socotim 
că mai sînt încă multe de 
făcut în direcția promo
vării femeilor in raport cu

pregătirea și calitățile lor 
reale

Acestea sînt numai cî
teva dintre problemele 
noastre mai importante. 
Trebuie să subliniem că 
femeile din întreaga țară 
au întîmpinat Conferința 
noastră pe țară cu noi 
succese în producție, în 
activitatea obștească, în 
munca de gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor 
și satelor. Nădăjduim că 
lucrările și concluziile ei 
își vor pune o puternică 
amprentă asupra activită-

mi-a răs- 
pagini că 
întîmplare. 
o lună s-a 
ce era nor-

că
ea.

că mai e încă 
Și m-a între-

FOILETON
resant caz de aici. Cei
lalți doi nu merită să vă 
ocupați de ei. Sînt niște 
neBerioși, copii teribili și 
caraghioși. Asta de ală
turi — vorbesc încet ca să 
nu mă audă — are abia 
16 ani. A ajuns aici din 
cauza unui pariu.

— Ce fel de pariu 7 in
sist eu.

— A pus pariu la un 
ceai că o să danseze 16 
ore twist fără întrerupere.
- Și?
— După numai zece ore 

a leșinat și a fost adus 
aici. Puștime 1 Celălalt e 
tot un aiurit. I-a spus unei 
fete că dacă îl sărută, 
se aruncă de bucurie 
lacul Herăstrău.
- Și?
— S-a 

care vor 
zavii.

— Dar 
vestește-mi 
tale.

<— Am să 
Imediat. De 
nu e vorba 
de o tragedie. Spuneți-mt, 
puteți intra și la secția de 
femei 7

•— Nu cred.
— Păcat Ați fi putut 

vorbi și cu ea. Dar am să 
vă povestesc eu totul. E 
vorba despre dragoste.

— Am bănuit Ești în
drăgostit 7

Zîmbi sceptic.
—• Am fost Am iubit pa

tru ani și țumătate ca un 
nebun.

— Nu te supăra : acum 
ce vîrstă ai 7

— Șaisprezece ani și 
trei luni.

— Mulțumesc. Continuă
— O iubeam de la vîrs- 

ta de nouă ani și nouă 
luni. Eram în clasa a 
III-a. Totul a mers foarte 
bine pînă s-au sesizat pă
rinții. Mai întîi părinții ei. 
S-au mutat cu locuința în 
alt cartier.

— Credeți c-au făcut-o 
anume 7

— Bănuiesc. E drept că 
acolo au primit două ca
mere în plus, dar nu cred 
că acesta era motivul. 
Bineînțeles, nu s-au oprit 
aici. Și-au schimbat și nu
mărul de telefon. Dar 
l-am aflat.

Toate astea se întîm- 
plau la zece ani. La un
sprezece, am început să

el
in

aruncat. Copii 
să facă pe gro-

dumneata ? Po- 
cazul dumb

vi-1 povestesc 
fapt, la mine 
de un caz, ci

noastre
ții de viitor a mișcării de 
femei din țara noastră, 
determinînd desfășurarea 
pe un front mai larg, la 
un nivel calitativ mai 
înalt, a muncii noastre 
pentru ridicarea conștiin
ței socialiste a maselor de 
femei, pentru atragerea 
lor pe făgașul unei parti
cipări și mai active la o- 
pera de construcție socia
listă, la viața multilate
rală și bogată a societății 
noastre.

Interviu realizat de 
Victor B1RLADEANU

dus la ea acasă. Tatăl 
se făcea că nu pricepe a- 
luztile mele. în cele din 
urmă ml-am dat seama 
că mă va refuza și am 
plecat. Eram distrus. Am 
întîlnit-o și i-am povestit 
totul. Apoi, i-am propus 
deschis să ne sinucidem. 
Nu aveam altă soluție. 
Decît să trăim despărțiți, 
supuși celor mai inumane 
persecuții, mai bine în ne
ființă. Ea a fost de acord. 
Dar cu ce să te sinucizi 7 
Credeți că e așa de sim
plu să găsești o aseme
nea soluție 7 La farmacie 
nu ți se vinde otravă. La 
„Ferometal" nu se vînd 
pistoale. Iar noi voiam să 
ne sinucidem cu demnita
te. Și atunci...

— Ei, atunci 7 întreb In- 
fierbîntat.

— Atunci, am găsit o 
soluție mai simplă. Ne 
aflam !ntr-o cofetărie, un
de mîncam o prăjitură. 
Mi-a venit o idee. I-am 
spus-o, iar ea a îmbrăți
șat-o cu entuziasm. Mal 
precis, am hotărît să ne 
sinucidem ou prăjituri. Am 
mincat fiecare cite două
zeci de bucăți.

— Și 7
— Ni s-a făcut imediat 

rău, dar nu muream. Eram 
disperați. Și atunci am 
băut șl cîte o călimară de 
cerneală

— Și tot nu ați murit 7 
— Nu. Dtn fericire.
— De ce „din fericire’ 7
— Pentru că numai eu 

am băut'cerneală Ea a 
refuzat. M-a trădat într-un 
chip îngrozitor. Dacă ați 
ști cit am suferit... (Face o 
pauză, răscolit sufletește, 
apoi continuă). După ce 
am golit călimara, (era 
cavalerește să încerc eu 
întîi, nu 7) ea a refuzat. 
Mi-a spus că i se pare ca
raghios. Da, acesta a fost 
cuvîntul. Cel mai groaznic 
a fost că a început să 
rîdă de mine.

—- De ce 7
— Nu știu Zicea că fă

cusem mustăți de cernea
lă. Probabil că mă mur
dărisem puțin sub nas, 
sau chiar pe nas, dar nu 
cred că din cauza asta a 
rîs ea atît de îngrozitor șj 
jignitor. Probabil că nu 
mă mai Iubea.

— Probabil, îl aprob. Și 
ce s-a mai întîmplat pînă 
la urmă 7

— Mi s-a făcut rău. Și 
m-au adus aici. Credeți 
că povestea aceasta ar 
putea deverți un roman 7 
E suficient de dramatică 7

— Este. In ce mă pri
vește, vă promit că am să 
Încerc.

— Părinții mei nu știu
despre ce e vorba. Nu
le-am spus nimic. sînt
convins că nu m-ar înțe-
lege. La vîrsta lor e și
normal să nu știe ce în-
seamnă iubirea adevă-
rată.

Ajungînd la ușă, mi-am 
adus aminte de ceva și 
m-am întors

— Știi ce. l-am spus, tot 
în șoaptă Șterge-te bine 
la gură Mai ai încă urme 
de la mustățile acelea de 
cerneală.

— Mulțumesc, mi-a răs
puns el.

A ține cumpăna dreaptă în
tre cele două categorii — cli
ent! și vînzători — e o artă 
delicată pentru autoritatea în
sărcinată să arbitreze unele 
fricțiuni ivite între ele. Pricini
le au adesea rădăcina în ne
cunoscut. A „început" clientul? 
A provocat vînzătorul7

E de apreciat de aceea gri
ja organelor de resort de a 
veghea ca raporturile dintre 
publicul consumator și perso
nalul întreprinderilor comer
ciale să nu sufere nici o dezar- 
monie. Fiindcă sînt și cetățeni 
„cusurgii", care s-au speciali
zat, s-ar zice, în dexteritatea 
de a descoperi nu numai no
dul în papură, ci și în tulpina... 
ghiocelului. Firește că obser
vațiile întemeiate pe fapte și 
constatări reale sînt justifica
te și necesare, ele fiind sortite 
să contribuie la îndreptări do
rite de toată lumea. A face 
însă din ele un scop cu tot 
dinadinsul, fiindcă te-a înzes
trat natura au o panoplie de 
nevricale repede inflama
bile, înseamnă a denatura u- 
șurelnic însăși menirea preți
oasă a criticii. Căci verificîn- 
du-se de către organele viza
te unele cîrtiri formulate de a- 
cești cetățeni s-a văzut nu o 
dată că erau pur fanteziste. 
Așadar, sînt cazuri cînd „ob
servațiile" pot fi întoarse ace
lora ce le emit, în speță cetă
țenii care nu-și remarcă pro
priile... bîrne din ochi.

De ce să nu recunoaș
tem că. tare ne-am burzului 
dacă am înlocui personal nu
mai o zi pe casierița de la 
autoservire, sau pe vînzătoa- 
rea de la ciorapi marca „Du
rabil" 7 Desigur, e dreptul 
cumpărătorului, drept care 
trebuie respectat, de a-și a- 
lege marfa, de a o examina, 
a-i place sau nu, a cumpăra 
sau a se răzgîndi șl renunța. 
Dar de aici pînă la clientul 
cusurgiu, arogant, care con
sideră că politețea este nu
mai obligația vînzătorulul, nu 
și a lui, e cale lungă.

Intră unul la magazinul 
„București" și cere niște arti
cole de toaletă. Săpun, lame 
de ras, pastă de dinți. Vînză- 
toarea facturează repede, mai 
e lume care așteaptă și, în de
finitiv, cumpărătura nu e com
plicată. Dar, vedeți d-voastră, 
asupra pastei dentare clientul 
nu era pe deplin hotărît. A 
cerut să 1 se schimbe „Cloro
fila" cu „Cristal". Vînzătoarea 
rectifică pe bonier articolul și 
prețul. Mușteriul vrea să „ami- 
roasă" conținutul tubului și 
după ce 1 se satisface dorin
ța, strîmbă dtn nas. Nu-i pla
ce. Cere „Mărgăritar". Nici 
ăsta nu-i place. Trece tacti- 
cob în revistă marfa din raft 
și optează în cele din urmă 
pentru.,, apa de gură „Odol*. 
Alte bonuri, pierdere de vre
me ; vînzătoarea continuă a 
fi tot așa de serviabilă.

Am asistat la scenă, gata 
să explodez Clientul a luat în 
cele din urmă bonul și l-am 
văzut ieșind pe ușă. In drum 
spre casă s-a răzgîndit I

★

Dialog la un magazin ali
mentar.

O jumătate de lămîl.
— Nu mai avem...
— la vezi, poate mai gă

sești.
— V-am spus, s-au terminat. 

Reveniți după-amiază.
— Mă rog matale, caută 

sub tejghea, o mai fi rămas 
vreo cîteva, ce dumnezeu 1

— Dacă ar fi, nu v-aș da 7
— Alții cum au luat 7
— Au luat, fiindcă au venit 

mai devreme.
— Zău, ia apleacă-te nițel.
— N-a mai rămas nici de 

sămînță. (Vînzătorul zîmbește 
amabil).

— Ei, vezi că refuzi să 
cauți?

— Nu rșfuz. N-au mai ră
mas. Dacă nu mă credeți, ui- 
tați-vă sub tejghea. (Vînzăto
rul continuă să zîmbească).

— Dar ce 7 Asta-i treaba 
mea 7 După ce că nu vrei 
să-mi dai lămîi, mă mai pui 
să-mi rup șalele? Bine vă pur- 
tafi cu clienții 1 O. să fac recla- 
mație 1

★

Vecina mea, pe care situa
ția de pensionară aliată cu un 
temperament nervos o face să 
fie cea mai asiduă și prol’xă 
colaboratoare a condicei de 
reclamațil, e veșnic scandali
zată de succesul magazinelor 
cu autoservire •

— Auzi inovație I Să nu te 
mai poți certa cu vînzătorii 1 
Păi unde mai e plăcerea tîr- 
guielil 7

„Plăcerea" el...
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răspîndire a culturii în mase, toa
te acestea au schimbat radical în
fățișarea regiunii noastre. Dezvol- 
tîndu-se într-un ritm mediu anual 
de 18 la sută, producția indus
trială a Olteniei este astăzi de 26 
ori mai mare decît aceea din 1938.

In prezent, întregul popor român 
își consacră toate forțele înfăp
tuirii programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Pe baza acestui măreț program re
giunea noastră va cunoaște un nou 
și mare avînt. Vor fi construite 
noi și importante obiective econo
mice și social-culturale, se va dez
volta puternic industria carboni
feră, vor continua într-un ritm 
susținut lucrările de construcție a 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, cel mai im
portant obiectiv energetic al pa
triei noastre.

Oamenii muncii din regiunea 
noastră — a spus vorbitorul — 
sînt ferm hotărîți să depună în 
continuare eforturi susținute pen
tru înfăptuirea planurilor elabo
rate de partidul nostru în vederea 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Poporul nostru este încredințat 
că asigurînd progresul continuu al 
construcției socialiste în România, 
își aduce contribuția la întărirea 
sistemului socialist, a forțelor care 
luptă pentru libertate, pace și pro
gres social, împotriva politicii a- 
gresive a cercurilor imperialiste.

Animați de puternicele senti
mente de sincetă și caldă priete
nie care leagă popoarele român și 
chinez, vă salutăm încă o dată și, 
prin dv., salutăm întregul popor 
chinez.

Rugăm, pe tovarășul Ciu En-lai 
— a spus primul secretar al co
mitetului regional de partid — să 
transmită comuniștilor și întregu
lui popor chinez mesajul de prie
tenie și solidaritate tovărășească 
al comuniștilor și al tuturor oa
menilor muncii din regiunea Ol
tenia, felicitări pentru realizările 
dobândite și urări de noi victorii 
în opera de construire a socialis
mului în Republica Populară Chi
neză. '

In cuvîntul său, Ciao I-min, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, a arătat că membrii de
legației sînt foarte bucuroși de 
prilejul de a veni la această bi
necunoscută uzină, de a se întîlni 
cu frații muncitori români și, în 
numele Partidului Comunist Chi
nez și al clasei muncitoare din 
China, a transmis celor prezenți 
și prin ei clasei muncitoare din 
România, cu glorioasele sale tra
diții revoluționare, un salut cor
dial.

în China — a spus vorbitorul — 
există o zicală care spune: „Mai 
bine să vezi o dată, decît să auzi 
de o sută de ori". în zilele aces
tea am văzut cu ■ propriii noștri 
ochi realizările strălucite obținute 
de harnicul și talentatul popor ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în construcția 
socialistă. în trecut burghezia a- 
firma că România este o țară emi
namente agricolă. Poporul român 
a spulberat cu mîinile sale aceas
tă defăimare. Astăzi aveți nu nu
mai o agricultură cooperatistă, dar 
și o industrie modernă, industria 
a devenit ramură conducătoare în 
economia națională. în perioada 
anilor 1951—1965 producția indus
trială s-a dezvoltat în mod susți
nut, cu o creștere anuală de 13,3 
la sută. Cu sprijinul puternic al 
industriei, producția dv. agricolă a 
depășit cu mult nivelul antebelic. 
Toate acestea sînt rezultatul a- 
plicării consecvente a politicii de 
a construi în mod independent și 
de sine stătător și reprezintă o 
cristalizare a muncii creatoare a 
poporului român. Pentru aceasta 
vă exprimăm felicitările noastre 
călduroase.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că poporul chinez, sub condu
cerea Partidului Comunist. Chinez 
și a tovarășului Mao Tze-dun, 
aplică cu consecvență politica de 
bizuire pe forțele proprii în opera 
de construire a socialismului. Cla
sa muncitoare și oamenii muncii 
din China au încredere în propriile 
lor forțe, au curajul necesar victo
riilor și creației. Ei au rostit a- 
semenea cuvinte impunătoare: 
ceea ce au alții trebuie să avem 
și noi; trebuie să avem și ceea ce 
nu au alții. Sîntem convinși că 
prin eforturi susținute, după 20-30 
de ani vom putea în mod sigur 
transforma tara noastră într-un 
puternic stat socialist, cu o agri
cultură modernă, o industrie mo
dernă. o apărare națională moder
nă, cu o știință și tehnică mo
derne.

Marxist-leniniștii, a spus mai de
parte Ciao I-min, au considerat 
tot timpul că în lume nu există 
un așa-zis mîntuitor, că masele 
populare se bizuie numai pe ele 
însele în lupta pentru salvarea lor, 
că pe ele însele trebuie să se bi
zuie atunci cînd fac revoluție, și 
tot pe ele însele trebuie să se bi
zuie în munca lor de construcție. 
Tăriie socialiste, mari sau mici, 
dezvoltate sau nedezvoltate din 
punct de vedere economic, pentru 
a construi socialismul trebuie să 
se bizuie în principal pe propriile 
lor forțe și nu pe ajutorul din a- 
fară. După cum a arătat Decla
rația din anul 1957, există legi 
comune cu privire la revoluția 
socialistă si construcția socialistă. 
Abaterea de la aceste legi este gre
șită. Pe de altă parte, este greșit 
să nu îmbini aceste legi cu practica

revoluției și construcției din pro
pria țară.

Orientarea de a construi în mod 
independent și de sine stătător și 
bizuindu-te pe forțele proprii în
seamnă că în conformitate cu le
gile comune cu privire la revolu
ția socialistă și construcția socia
listă, . pornind de la situația con
cretă a țării, călăuzindu-te după 
ideile marxism-leninismului, să ri
dici neîncetat nivelul conștiinței 
socialiste a poporului și bizuin
du-te pe munca harnică și pe în
țelepciunea poporului să folo
sești pe deplin și în mod plani
ficat resursele țării, să valorifici 
toate rezervele potențiale ale țării. 
Numai astfel se poate construi în 
mod eficient socialismul, se poa
te construi o agricultură și o in
dustrie care să corespundă situa
ției și nevoilor țării, se poate dez
volta într-un ritm rapid economia 
țării. Desigur, întrucît pentru orice 
țară este imposibil să dispună de 
toate resursele necesare ale solului 
și subsolului, nu trebuie să se adop
te politica porții închise. De aceea, 
bizuirea pe forțele proprii nu nu
mai că nu exclude, ci impune 
schimbul de mărfuri necesare și 
colaborarea cu țările prietene, pe 
baza egalității și avantajului re
ciproc.

Sprijinirea luptei revoluționare 
a popoarelor din diferite țări este 
o datorie internaționalistă indis
pensabilă a țărilor socialiste. Lenin 
a spus : „Noi am știut tot timpul 
și nu vom uita că cauza noastră 
este o cauză internațională, că pînă 
cînd revoluția nu va avea loc în 
toate țările, inclusiv în cele mai 
bogate și mai civilizate, pînă a- 
tunci victoria noastră este numai 
o victorie pe jumătate, sau poate 
chiar mai puțin". Țările socialiste 
sînt rezultatul luptei proletariatu
lui și a oamenilor muncii din ță
rile respective. Ele sînt, de ase
menea. produsul luptei proletaria
tului și a oamenilor muncii din 
întreaga lume. Țările în care re
voluția proletară a fost încununată 
de victorie constituie baza de 
sprijin a revoluției mondiale. Per- 
severînd în orientarea de bizuire 
pe forțele proprii și făcînd să 
apară un avînt în economia națio
nală, noi urmărim nu numai ridi
carea bunăstării poporului nostru, 
ci și sprijinirea luptei de elibe
rare a națiunilor și popoarelor a- 
suprite. Orientarea noastră de a 
construi cu propriile noastre forțe 
nu reprezintă în nici un caz egoism 
național, ci este o orientare care 
îmbină patriotismul cu internațio
nalismul.

Perseverînd în orientarea de a 
construi în mod independent și de 
sine stătător, în lupta împotriva 
controlului și a amestecului din 
afară, poporul român a accelerat 
dezvoltarea economiei României, 
a asigurat independența ei și a 
oferit o experiență prețioasă pen
tru opera de construcție a celor
lalte țări socialiste.

Deși China și România se află 
la o depărtare de mii de kilome
tri una de alta, a spus în conti
nuare vorbitorul, în decursul în
delungatelor lupte revoluționare, 
între popoarele celor două țări s-a 
închegat de mult o prietenie pro
fundă. Vom tine întotdeauna minte 
că în anii grei ai luptei din ilega
litate, Partidul Comunist Român a 
chemat clasa muncitoare și oa
menii muncii din România să se 
solidarizeze cu lupta revoluționară 
a poporului chinez. Am vrea să 
spunem și noi că în perioada Răz
boaielor revoluționare grele, po
porul chinez a urmărit de ase
menea cu mult interes lupta 
revoluționară a poporului ro
mân. în ultimii ani s-au în
mulțit vizitele reciproce între con
ducătorii de partid și de stat ai 
țărilor noastre și între cele două 
popoare ale noastre. S-a adîncit 
și pe mai departe cunoașterea 
noastră reciprocă, s-au întărit 
considerabil relațiile noastre de 
prietenie și colaborare.

Statele noastre respectă norme
le relațiilor dintre țările frățești 
și partidele frățești, se respectă, 
nu își impun voința unul altuia, se 
aiută și se sprijină reciproc, fără 
să depindă unul de altul. De o a- 
semenea dezvoltare a relațiilor 
noastre de unitate și prietenie se 
bucură foarte mult poporul chi
nez și sînt convins că se bucură 
foarte mult și poporul român.

Exprimînd dorința ca prin efor
turile comune ale popoarelor chi
nez și român să se întărească și 
să se dezvolte necontenit relațiile 
noastre de unitate și prietenie, de 
întrajutorare și colaborare, pe 
baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar, Ciao 
I-min a încheiat cu urări pentru 
clasa muncitoare din România, care 
are glorioase tradiții revoluționare, 
pentru prietenia frățească dintre 
poporul chinez și poporul român, 
pentru marxism-leninism.

Au luat apoi cuvîntul Ion Darie, 
șef al secției metalice de la Fa
brica de locomotive Diesel-elec- 
trice, și Floarea Florică. bobinatoare 
la Fabrica de transformatoare, 
care au vorbit despre dezvoltarea 
uzinei, activitatea de fiecare zi a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor și au transmis un salut 
călduros clasei muncitoare . și po
porului chinez.

Cuvîntările au fost subliniate 
în repetate rînduri de aplauze pre
lungite și urale.

Mitingul a constituit o însufle
țită manifestare a prieteniei ro- 
mâno-chineze.

★

Comitetul regional de partid Ol
tenia și sfatul popular al regiunii 
au oferit luni un dejun în onoarea

tovarășului Ciu En-lai și a mem
brilor delegației chineze.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Emil Bodna- 
raș, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, persoane 
oficiale române și chineze.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, primul secretar al 
comitetului regional de partid și 
premierul chinez au rostit toasturi.

Ion StănescU, prim-secretar al 
Comitetului regional Oltenia al 
P.C.R., a toastat pentru strînsa 
prietenie dintre popoarele român și 
chinez, pentru înflorirea continuă a 
Republicii Populare Chineze, în să
nătatea tovarășului Ciu En-lai și a 
tuturor celor prezenți.

Premierul Ciu En-lai a 
pentru prietenia frățească 
poporul chinez și poporul 
pentru noile realizări ale 
Oltenia în construcția socialismu
lui, în sănătatea tovarășilor Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș și 
a tuturor tovarășilor prezenți.

★

Seara, tovarășii Ciu En-lai, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
persoanele oficiale chineze și ro
mâne, împreună cu reprezentan
ții organelor locale de partid și 
de stat, au asistat la un spectacol 
folcloric organizat la teatrul de 
vară „23 August" în onoarea dele
gației chineze.

Spectacolul, susținut de Ansam
blul de stat de cîntece și dansuri 
„Nicolae Bălcescu" din Craiova, 
cu concursul orchestrei filarmoni
ce de stat „Oltenia", s-a bucu
rat de un frumos succes.

La sfîrșitul spectacolului artiș
tilor le-au fost oferite flori 
partea delegației chineze 
partea 
partid și a sfatului popular 
gional.
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La secția de seleniu a uzinei „Electromagnetica" din Capitală

PULSUL VIUDE PARTID

al șantierelor de construcții
în regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară sînt în curs de execuție 
o serie de obiective industriale de 
mare însemnătate economică : ex
tinderea termocentralelor de la 
Fîntînele și Luduș și a Combinatu
lui de îngrășăminte azotoase din 
Tg. Mureș, dezvoltarea întreprin
derii miniere Bălan. Planul de in
vestiții al regiunii prevede, de ase
menea, construirea și punerea în 
funcțiune a noi capacități de pro
ducție în economia forestie
ră, industria ușoară și alimen
tară, construcția de mașini, precum

și a 1 800 de apartamente. în legă
tură cu stadiul lucrărilor la noile 
obiective de investiții și măsurile 
care se cer luate pentru respecta
rea termenelor de punere în func
țiune, corespondentul nostru re
gional Lorand Deaki a avut o con
vorbire cu tov. IOAN NICOLEA- 

comisiei 
regional

NU, adjunct al șefului 
economice a comitetului 
de partid.

— După cite știm, 
regional de partid a
o serie de măsuri menite să in-

comitetul 
întreprins

Realizarea mai devreme
a indicatorilor proiectați

(Urmare din pag. I)

O situație similară există și la 
Combinatul de hîrtie și celuloză 
Călărași. Din cauza unor neajun
suri în proiectare, dar mai ales a 
calității necorespunzătoare a uti
lajului livrat de firma furnizoare 
străină, ca și întîrzierii cu care a- 
ceasta a trimis aparatura tehnică 
necesară, pornirea 
s-a făcut cu o serie 
zații care au creat 
funcționarea normală 
derii. Defecțiunile 
opririle frecvente 
mult nivelul producției. Este ne
cesar ca firma furnizoare să-și 
respecte angajamentele contrac
tuale luate, pentru ca Instalațiile 
să funcționeze la parametrii pre- 
văzuți. în același timp, ministerul 
va urmări ca direcția generală 
tutelară și conducerea combinatu
lui să traducă in viață toate mă
surile stabilite pentru eliminarea 
strangulărilor și defecțiunilor exis
tente la secțiile fierbătorie, spăla- 
re-albire, regenerare și hîrtie, să 
se preocupe îndeaproape de ridi
carea calificării și specializarea 
cadrelor de muncitori și tehnicieni.

Sarcina de atingere a prevederi
lor din proiecte nu se oprește însă 
doar la capacitatea de producție. 
Pentru industria chimică, ca și 
pentru întreaga economie naționa
lă, este la fel de important nu nu
mai cit se produce, ci și cum se 
produce, la ce preț de cost, acestea 
constituind un tot inseparabil pen
tru a se putea aprecia complex ni
velul eficienței economice a inves
tiției. Or, unii conducători de în
treprinderi și chiar de direcții ge
nerale din minister s-au obișnuit 
să privească unilateral creșterea 
eficienței investițiilor, numai prin 
prisma îndeplinirii cantitative a 
producției proiectate. Din această 
cauză, ei nu urmăresc, în egală 
măsură, calitatea produselor ob
ținute, prețul de cost, 
productivității muncii 
se explică faptul că unele in

instalațiilor 
de improvi- 
greutăți în 
a întreprin- 

mecanice și 
au micșorat

realizarea 
etc. Așa

stalații noi, deșt au atins capacita
tea de producție proiectată, nu 
realizează și ceilalți parametri. în 
domeniul nivelului calitativ al pro
ducției unele neajunsuri există 
azi la Combinatul de celuloză și 
hîrtie Suceava, Combinatul chimic 
Borzești și la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila. Conducerea mi
nisterului a atras atenția acestor 
unități să îmbunătățească tehnolo
gia de fabricație, să întărească 
controlul tehnic de calitate, în așa 
fel ca produsele livrate să cores
pundă cerințelor beneficiarilor, ni
velului tehnic ridicat al utilajelor 
și agregatelor din dotare.

Posibilități șfj rezerve de redu
cere sistematică7 a prețului de cost 
al produselor există în fiecare din
tre noile uzine și combinate chi
mice. Căile, mijloacele sînt multi
ple : gospodărirea rațională a ma
teriilor prime și materialelor, di
minuarea consumurilor specifice 
de energie și combustibil, înlătu
rarea definitivă a cheltuielilor ne- 
economicoase. Asemenea căi tre
buie folosite din plin și neîntîr- 
ziat la Combinatul chimic Craio
va, uzina de anvelope „Danubia
na" din Capitală și în alte între
prinderi, unde costurile de 
ducție depășesc 
din proiecte.

Gradul înalt 
automatizare a 
nele chimice, 
operații și aparate 
duse uneori de un 
asigură obținerea unei înalte 
productivități a muncii. De remar
cat faptul că în instalațiile noi. 
puse în funcțiune în ultimii doi 
ani la Brăila, Călărași, Turnu Mă
gurele — ca să dau numai cîteva 
exemple — productivitatea muncii 
este de două-trei ori mai mare 
față de cea obținută în instalații 
similare date în exploatare în anii 
anteriori. în toate întreprinderile 
va trebui să se depună, în continu
are, noi eforturi pentru asigurarea 
funcționării normale a instalații
lor și. îndeosebi,

Hidrocentrala Bacău I 
a fost racordată la sistemul 

energetic național
Primul agregat al 

hidrocentralei Bacâu 
1, penultima din cele 
12 construite pe rîul 
Bistrița în aval de 
Stejaru, a iost cu
plat la sistemul ener
getic național. Noua 
unitate este prevăzu
tă cu două grupuri e- 
lectrogene produse 
de Uzinele construc
toare de mașini din 
Reșița, avînd fiecare 
o putere de 11,5 
MW. Transformato

rii, instalațiile electri
ce și de automatizare 
sînt, de asemenea, 
realizate de industria 
noastră electrotehni
că. Hidrocentrala Ba
cău 1 a ridicat pute
rea instalată în cen
tralele electrice de pe 
Bistrița la 424 000 de 
kilowați, ceea ce e- 
chivalează cu 85 la 
sută din puterea in
stalată în întreaga 
țară în anul 1938.

(Agerpres)

pen-

mersul lucră- 
planificate pe

pro-
simțitor pe cele

de mecanizare șl 
producției în uzi- 
în care zeci de 

sînt con- 
singur om, 

unei

a aparaturii de

comandă — condiții esențiale 
tru obținerea unor randamente 
superioare și încadrarea în planul 
forței de muncă.

Este evident că pentru atingerea 
unui nivel ridicat al productivită
ții muncii și realizarea celorlalți 
parametri tehnico-economici, fac
torul hotărîtor îl constituie omul, 
nivelul Iui de calificare, pregăti
rea de specialitate a operatorilor, 
maiștrilor și inginerilor care con
duc modernele și complicatele ins
talații ale industriei chimice. în 
aceste condiții, asigurarea unor ca
dre tehnice de înaltă calificare este 
o obligație de importanță majoră 
a industriei chimice și în această 
direcție e nevoie să ne concentrăm 
mai mult eforturile. O atenție spo
rită va trebui acordată 
de ridicare a calificării 
prinderi, în așa fel ca 
respundă necesităților 
producției.

O contribuție esențială 
rezolvarea problemelor 
legate de bunul mers 
tivității în noile uzine 
mice au avut-o institutele 
cercetări și de proiectări 
specialitate. Prin încheierea 
contracte cu întreprinderile inte
resate, Institutul de cercetări chi
mice a ajutat, în mod substanțial, 
colectivele unor unități în punerea 
la punct a tehnologiei de fabrica
ție, în îmbunătățirea calității 
produselor. Asemenea acțiuni vor 
trebui intensificate, asistenta teh
nică calificată a cercetătorilor și 
proiectanților la pornirea noilor 
instalații avînd un rol important 
în atingerea parametrilor tehnico- 
economici, în realizarea unei pro
ducții sporite și de bună calitate. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din combinatele și uzinele chimice, 
specialiștii din institute, din apara
tul ministerului vor depune toate 
eforturile pentru ca fiecare unitate 
intrată în funcțiune să atingă și să 
depășească într-o perioadă cît mai 
scurtă indicatorii tehnici și econo
mici proiectați.
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fluențeze pozitiv 
rilor de investiții 
acest an. Despre ce anume este 
vorba în principal? Ce consem
nează graficele de execuție la 
cele mai importante obiective ?

— Comitetul regional de partid 
s-a ocupat stăruitor de realizarea 
în bune condiții a planului de in
vestiții pe anul în curs. Analiza 
periodică în ședințe de birou a 
mersului lucrărilor pe cele mai im
portante șantiere, sesizarea în mod 
operativ a anumitor deficiențe la 
forurile de resort ale beneficiari
lor și constructorilor, urmărirea 
sistematică a respectării termene
lor de execuție a obiectivelor în 
ansamblu și a principalelor lucrări 
— sînt numai cîteva din preocupă
rile organelor și organizațiilor de 
partid din regiune. Desigur, spriji
nul acordat șantierelor nu se li
mitează la atît. Am stabilit cu be
neficiarii să asigure integral docu
mentațiile tehnice și condițiile de 
deschidere a finanțării încă înainte 
de a începe anul de plan, să con
tracteze din timp utilajele tehno
logice. Cînd s-au semnalat rămî
neri în urmă la unele lucrări, cura 
s-a întîmplat la termocentrala din 
Fîntînele, comitetul regional de 
partid a acționat cu operativitate, 
analizînd la fața locului situația 
creată. Prin membrii comisiei eco
nomice s-a urmărit îndeaproape 
aplicarea măsurilor stabilite pentru 
recuperarea întârzierilor față de 
graficul de execuție.

întreaga muncă politică a orga
nizațiilor de partid de pe șantiere 
a fost orientată, în principal, spre 
probleme ca organizarea temeinică 
a lucrărilor și a muncii, folosirea- 
cu indici sporiți a utilajelor și mij
loacelor de transport, ridicarea ne
contenită a calificării profesionale 
a cadrelor și întărirea disciplinei 
în muncă — toate strîns legate de 
respectarea termenelor de punere 
în funcțiune a .obiectivelor. Ca ur
mare a măsurilor luate, în cinci 
luni din acest an s-a realizat 43 
la sută din planul anual. Recent, 
la Centrala termoelectrică din Lu
duș s-a
energetic național 
de 200 
altul de 
săptămîni înainte de prevederile
graficelor. în timpul cîștigat prin 
scurtarea duratei de execuție se 
poate realiza o producție suplimen
tară de energie electrică echiva
lentă cu cea necesară pentru aco
perirea nevoilor de consum ale 
orașului Tg. Mureș pe o perioadă 
de 3 ani.

conectat

te depozitul de condiționare șl îm- 
buteliere a vinului de la Tg. Mu
reș, pentru care Institutul de pro
iectări pentru industria alimenta
ră a trimis cu mare întîrziere do
cumentația tehnică. Sînt și cazuri 
cînd la finisaje constructorii nu se 
încadrează în același ritm cu care 
au realizat lucrările de bază. La 
unele obiective industriale date în 
funcțiune — cum e cazul grupu
lui nr. 6 de la I.C.T. Fîntînele — 
la zugrăveli, vopsitorii și pardoseli 
se lucrează într-un ritm lent, fără 
a se ține seama de faptul că utila
jele de bază au intrat în exploata
re cu mai multe săptămîni înainte 
de termenul stabilit. Blocurile de 
locuințe sînt terminate și date în 
folosință fără căi de acces și zone 
verzi. Dacă întrebi de ce aceste lu
crări nu preocupă conducerile uni
tăților de construcții în egală mă
sură cu cele de bază se invocă 
motivul că valoarea și productivi
tatea lor sînt scăzute. Socotesc că 
o atare atitudine, criticată în mai 
multe rînduri, ar trebui să dis
pară din practica șantierelor. De 
altfel, în urma constatărilor făcu
te în acest sens, organele și orga
nizațiile de partid din regiune ur
măresc în prezent ca șantierele să 
predea obiectivele nu numai la 
termen sau chiar mai devreme, dar 
și cu toate finisajele și lucrările 
anexe executate.

— Ce anume probleme consi
derați că trebuie rezolvate 
neîntîrziat pentru a se asigura 
îndeplinirea planului de inves
tiții din regiune ?

— Pentru a da posibilitate 
constructorilor să-și desfășoare în 
condiții optime activitatea ar tre
bui să se urgenteze întocmirea și 
avizarea documentațiilor pentru 
unele obiective: extinderea com
binatului de îngrășăminte azotoase 
din Tg. Mureș, dezvoltarea minei 
Bălan (a căror valoare de plan a 
suferit unele modificări), construc
țiile de locuințe din Tg. Mureș, 
Bălan. Vlăhița și lucrările pentru 
alimentarea cu apă a orașului Tg. 
Mureș.

Se desprinde, totodată, necesita
tea ca documentația să fie preda
tă completă șantierelor, pentru a 
nu se mai aduce modificări pe par
cursul execuției. în această ordine 
de idei, avînd în vedere că pers
pectiva dezvoltării în cincinal a 
minei Bălan este în prezent contu
rată, se impune 
proiectare de 
IPROMIN — să 
efectele negative
pînă acum asupra execuției pre
darea fragmentată a documenta
ției și să proiecteze într-un singur 
ansamblu instalațiile de prepara
re prevăzute pentru 
1966—1970.

în cîmpul vizual al 
comitetului regional de 
află, încă de pe acum,
pregătirii documentațiilor pentru 
unele lucrări din anul viitor, ur
mărind sistematic evoluția elabo
rării proiectelor. în această direc
ție este nevoie de un ajutor sub
stanțial din partea ministerelor și

la sistemul 
primul grup 
la Fîntînele 

cu mai multe
MW, iar

100 MW,

— Care este totuși cauza că 
la obiectivele mai mici lucrările 
nu se înscriu în termenele pla
nificate ? De ce pe unele șan
tiere se neglijează finisajele și 
construcțiile conexe ?

— într-adevăr, la unele obiecti
ve, puține ca număr, dar impor
tante pentru economia regiunii, 
prevăzute a fi puse în funcțiune 
în acest an, există rămîneri în 
urmă. în această situație se găseș-

In Editura politica a apărut:

CONGRESUL COOPERATIVELOR
AGRICOLE DE PRODUCȚIE

7—9 martie 1966
Volumul cuprinde : Expunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R. ; Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România ; Raportul cu 
privire la sarcinile uniunilor cooperativelor agri
cole pentru creșterea producției vegetale și 
animale, pentru dezvoltarea și întărirea continuă 
a cooperativelor agricole, prezentat de tovară
șul Vasile Vîlcu ; Raportul cu privire la proiec
tul de Statut al cooperativei agricole de pro
ducție, prezentat de tovarășul Dumitru Tudose ; 
Raportul cu privire la proiectul de Statut al 
Casei de pensii și la sistemul de pensionare a 
cooperatorilor, prezentat de tovarășul Eugen 
Alexe ; luările de cuvînt ale delegaților și invi- 
taților, saluturile delegațiilor de peste hotare, 
precum și documentele adoptate de congres.

ca institutul de 
specialitate — 
tină seamă de 

pe care le-a avut

perioada

activității 
partid se 
problema

organizațiilor economice centrale 
care au de executat în regiune 
obiective noi și extinderi de capa
cități de producție, în sensul ca, 
prin institutele de specialitate, să 
se asigure din timp și integral do
cumentația tehnică.

Faptele arată că șantierele dis
pun încă de rezerve în ce privește 
grăbirea execuției lucrărilor, scur
tarea termenelor de dare în func
țiune a obiectivelor de investiții. 
Punerea în mișcare a acestor re
zerve se află în atenția organelor 
și organizațiilor de partid din re
giune. Cu ocazia unor analize și 
controale efectuate pe șantiere a 
rezultat, între altele, că activita
tea lor poate fi îmbunătățită prin 
folosirea mai rațională a utilaje
lor și extinderea mecanizării la lu
crările de săpături și transport, 
prin repartizarea judicioasă a ca
drelor tehnice pe schimburi și 
puncte de lucru. în acest sens, au 
fost stabilite o serie de măsuri a 
căror aplicare este îndeaproape 
urmărită pe șantiere.
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O înaltei menire a școlii
SELECȚIA

Un grup de elevi ai Liceului de 
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Vasta operă de construire a so
cialismului a creat un climat deo
sebit de favorabil stimulării și 
folosirii în scopul înfloririi țării 
a nesecatelor izvoare de talent, 
capacitate și energie creatoare cu 
care este înzestrat poporul nostru. 
O serie întreagă de mijloace și re
surse ale societății sînt puse în 
slujba cultivării și promovării ele
mentelor dotate cu reale posibili
tăți de creație originală. Iar șco
lii — principalul izvor de cultură 
și factor de civilizație — îi revi
ne înalta îndatorire de a deschi
de tineretului căi largi pentru a-și 
dezvolta aptitudinile, pentru a le 
da o profundă orientare științifică- 
ideologică.

Istoria științei și culturii 
mânești este bogat ilustrată 
activitatea unor personalități
marcabile care — adesea în con
diții precare — și-au închinat cu 
abnegație întreaga viață, talentul 
și puterea de creație propășirii ță
rii noas* re, eliberării sociale și na
țional'’ a poporului, ridicînd prin 
operele create prestigiul științei și 
culturii românești, sporind contri
buția țării noastre la patrimoniul 
culturii universale. Cel mai adesea, 
interesul pentru cunoaștere, pasiu
nea pentru un domeniu sau altul al 
științei și culturii, deprinderea de 
a studia perseverent, ordonat, de 
a trece prin filtrul propriei gîn- 
diri noțiunile studiate le-au 
stimulate și cultivate acestor 
vanți încă din anii de școală.

Incontestabil. în condițiile 
vorabile de care 
dispune școala în 
orînduirea noastră 
socialistă cresc 
considerabil rolul 
și posibilitățile 
sale de a desco
peri pe tinerii po
sesori ai talente
lor, de a-i ajuta să 
se afirme, să facă 
primii pași spre 
munca de cerce
tare științifică sau 
de creație cultural-artistică. 
își îndeplinește școala acest 
Fără îndoială, în această direcție 
s-au făcut multe lucruri bune, s-au 
ivit inițiative interesante. Por
nind de la observarea direc
tă, pe care le-o prilejuiește acti
vitatea de zi cu zi la catedră, pro
fesorii descoperă printre elevii lor 
tineri cu aptitudini și însușiri deo
sebite, în care se întrezăresc vii
tori creatori originali. Profesorii 
își fac un titlu de onoare din a-i 
ajuta pe acești elevi să progrese
ze, să persevereze în direcția cul
tivării propriilor aptitudini. Pen
tru aceasta au la îndemînă în 
afara orelor de clasă diferite mij
loace — cercurile pe materii ini
țiate în școală, diferite cercuri 
organizate la casele pionieri
lor, cluburile și casele de cultură 
ale tineretului, participarea la 
olimpiade și diferite concursuri 
cultural-artistice, la manifestări 
inițiate de societățile științifice ale 
cadrelor didactice etc — la 
mă voi referi mai pe larg în 
ce urmează.

Cercurile pe materii oferă 
fesorilor un cadru propice pentru 
ca — pe fondul însușirii și îmbo
gățirii continue a elementelor e- 
sențiale ale culturii generale — să 
stimuleze interesul și să dezvolte 
cunoștințele elevilor spre un anu
mit domeniu pentru care aceștia 
au reale înclinații personale. Spun 
reale, pentru că adeseori părinții, 
din dorința de a face din copiii lor 
„vedete", îi obligă să muncească ani 
în șir într-o anumită direcție — 
balet, muzică, arte plastice — în 
care tinerii respectivi nu au încli
nații deosebite. După părerea mea, 
din acest punct de vedere și școala 
păcătuiește uneori. Repartizarea e-

țevilor în cercurile pe materii este 
pe alocuri mai mult o operație ad
ministrativă, statistică, decît una 
de selecție a valorilor, adică a 
aptitudinilor posibile să fie dez
voltate, formate. Această prac
tică este încurajată, cred eu, 
și de faptul că activitatea pro- 
priu-zisă în cercuri reprezintă 
mai mult o repetare a ceea ce se 
studiază în clasă. Se aud chiar ase
menea motivări: cutare elev să 
meargă la cercul de matematică, 
poate așa va reuși să învețe mai 
bine materia.

Faptul că Ministerul învățămîn- 
tului a elaborat recent programe 
ale activității cercurilor de mate
matică și literatură din școli va 
determina, credem, remedierea 
deficiențelor semnalate. Sînt de 
dorit asemenea programe și pen
tru cercurile de alte specialități, 
pentru a da într-adevăr profeso
rilor un îndrumar mai precis a- 
supra îndrumării elevilor talen- 
tați. Personal consider că activita
tea în cercurile pe materii ar tre
bui orientată nu atit spre asimi
larea elementelor informative ce se 
găsesc cu ușurință în manuale, 
enciclopedii, dicționare etc., ci mai 
ales spre stimularea gîndirii, for
marea deprinderii și voinței de 
studiu sistematic, de cercetare, de 
documentare individuală, a unui 
stil propriu de muncă, absolut ne
cesare unor viitori cercetători, in
ventatori, artiști.

Privite 
ținutului

A

La vîrsfa respectabilă 
de aproape o sută de 
ani, Teatrul Național din 
Belgrad vizitează Bucu- 
reștlul pentru prima 
oară, prezentîndu-se cu 
comedia lui Branislav 
Nușici, bine cunoscut la 
noi, și cu o dramă de 
inspirație istorică a u- 
nui tînăr scriitor englez, 
Robert Bolt.

Doamna ministru e o 
strălucită satiră, iscusit 
țesută, a moravurilor de 
odinioară, care îl apro
pie pe Nușici de Cara- 
giale și Mușatescu prin 
incisivitate, 
critică | 
teatralitate 
țiilor. 
Jivka 
Zoe 
nu se ocupă de politi
că, ci de organizarea 
propriei ei familii după 
un ideal de parvenit 
dezvăluind, prin mereu 
eșuatele-i manevre, apu
cături rapace tipice cla
sei burgheze și sistemu
lui căruia îl aparține. 
Violența pamfletară a 
piesei e remarcabilă și 
autorul și-a cîștigaf cu

observație 
pătrunzătoare, 
i a situa- 

Eroina piesei, 
Popovici, e o 

dezlănfuită care

Cum 
rol ?

care 
cele

pro-

Curs de pregătire

a maiștrilor

instructori

pentru școli

• Teatrul de stat de operetă i ȚARA SURÎSULUI — 
19,30, (la Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : MAM- 
ZELLE NITOUCHE — 20.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) 1 
O FEMEIE CU BANI — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
• Circul de stat: SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

din același unghi, alcon- 
și nivelului temelor pro

puse spre tratare, 
socotesc că 
olimpiadele — de 
literatură, 
matematică — nu 
aduc o contribu
ție suficient 
substanțială 
descoperirea 
promovarea tine
rilor 
Uneori 
rea și 
parea 

face in pripă, subiectele

nici

fizică,

de 
la 
Și

talentați. 
pregăti- 
partici- 

la olim-
piade se . ...
sînt o repetare a temelor din cla
să, fac prea puțin apel la calită
țile participanților, la inteligența 
și posibilitățile lor de judecată, li- 
mitîndu-se mai mult la simpla în
sușire, memorare a noțiunilor în
scrise în programele de învăță
mânt. Sub acest aspect mi se pare 
mai meritorie și mai folositoare 
activitatea permanentă desfășura
tă de unele societăți științifice ale 
cadrelor didactice — de matema
tică, îndeosebi, care prin inter
mediu] revistei sale stimulează pe 
tineri, îi apropie de sistemul de 
lucru al marilor matematicieni.

Dar, paralel cu această activitate 
în afara orelor de clasă și a pro
gramului școlar consider că este 
necesar de gîndit asupra posi
bilităților de sporire a aportu
lui pe care procesul de învă- 
țămînt, direct, îl poate avea a- 
supra stimulării tinerilor cu apti
tudini deosebite într-un domeniu 
sau altul. Propunerile făcute cu 
diferite prilejuri de cadre didac
tice cu privire la înființarea unor 
clase de elevi matematicieni, fizi
cieni, chimiști, literați etc. — cu 
un program adecvat aptitudinilor 
lor — mi se par demne de a fi 
analizate mai îndeaproape. Cred 
că este cu totul în spiritul socie
tății noastre socialiste de a asigura, 
în condițiile ridicării nivelului de 
cunoștințe al întregului popor, o 
dezvoltare și specializare mai 
rapidă, mai largă a ținerilor ta- 
lentați, de a-i ajuta mai devreme 
cu un ceas să ia contact cu activi
tatea de creație în domeniul spre 
care se simt chemați.

. Prof. Paul V. GRIGORIU
Liceul nr. 24 din București

Un valoros
Turneul
ea, și cu alte comedii 
sarcastice, ca toți marii 
satirici ai lumii, o vastă 
popularitate și o crînce- 
nă adversitate a celor 
încriminați.

Thomas More, a doua 
piesă a turneului, se in
spiră din ultima parte a 
viefii ilustrului umanist 
englez, autor al Utopiei, 
om de o puternică struc
tură etică ; intrînd în 
conflict cu Henric al 
Vlll-lea, a fost condam
nat pentru trădare și 
decapitat. Bolt a con
struit cu îndemînare o 
dramă a conștiinței în- 
fr-un ev tulbure, cam în 
maniera în care Anouilh 
a conceput Beckett. Aici 
însă înțelesul contem
poran e mai acuzat, deși 
forfa dramatică e mai 
redusă ; conflictul dintre 
Thomas More și slujba
șul versatil Thomas 
Cromwell (strămoș al 
lui Oliver), eminentă ce
nușie a regatului, face 
să se înfrunte pe plan 
moral două inteligente 
considerabile dar cu 
perspective diferite asu-

In limbajul de speciali
tate al tipografilor și edi
torilor circulă (din păcate 
destul de frecvent) o ex
presie : „viciu ascuns". Ea 
desemnează acele negli
jențe editoriale care pri
cinuiesc atîtea necazuri 
cititorilor : foi albe sau 
lipsă în cuprinsul volume
lor, pagini inversate, în
doite, rupte, coperți tăiate 
strîmb. Este păcat că 
printre milioanele de vo
lume de o ținută grafică 
îngrijită, care fac o scurtă 
escală în rafturile libră
riilor pentru a trece apoi 
în bibliotecile amatorilot 
de literatură, se pot întîlni 
și astfel de rebuturi tipo
grafice Cauza trebuie 
căutată în cele două ele
mente care asigură „arhi
tecturii cărții", elaborată 
în editură, o transpunere 
poligrafică corespunză
toare. Este vorba de ma
terialele care intră în ti
pografie șl de activitatea 
care se depune aici pînă 
în momentul cînd cartea e 
gata de a fi expediată. 
Deci, pornind pe 
„viciilor ascunse", 
escală o facem pe 
de descărcare a 
cernelurilor, lacurilor...

urmele 
prima 

rampa 
hîrtiei.

„Negru pe alb"...
După cum ne relata di

rectorul tehnic al Editurii 
pentru literatură, Iacob

Gheorghe, atunci cînd în
tre edituri și întreprinderi
le producătoare de mate
rii prime pentru tipografii 
se statornicesc relații de 
colaborare de căutări 
continue care presupun, 
pînă la obținerea produ
sului dorit, numeroase ex
periențe, în acest caz re
zultatele mulțumesc și pe 
cei mai exlgenți specia
liști. Lucrări mult apre
ciate de public cum ar fi 
seria operelor lui Arghezi 
și Călinescu, seria „Scrii
tori români", sau seria 
consacrată romanului ro
mânesc contemporan au 
avut coperți excelente, o 
hîrtie bună în urma cola
borării între Editura pen
tru literatură și Institutul 
de cercetări textile, Com
binatul de celuloză și hîr
tie Suceava, Fabrica de 
hîrtie Petrești.

— Ce seyntîmplă însă 
cu marea majoritate a lu
crărilor realizate pe fel de 
fel de sorturi de hîrtie și 
care nu beneficiază de 
nici un regim preferențial?

— Cea mai mare parte 
a „viciilor ascunse" se în- 
tîlnesc tocmai în aceste 
volume, iar de vină e în 
primul rînd hîrtia — ne 
răspunde șeful serviciului 
aprovizionare al Combi
natului poligrafic „Casa 
Scînteii". De pildă, hîrtia 
de la fabricile din Palas 
și Călărași sosește adese-

t

mesaj

începînd din acest 
an, Ministerul învă- 
țămîntului, în cola
borare 
nistere 
litate, printre care 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul 
Industriei Metalurgi
ce, Ministerul Indus
triei Chimice, Minis
terul Minelor, Minis
terul Construcțiilor 
și altele, a organizat 
în Capitală un curs 
de pregătire pedago
gică și perfecționare 
profesională a unor 
maiștri instructori 
din întreaga țară. 
La acest curs au 
participat 105 candi
dați pentru maiștri 
instructori • în spe
cialitățile lăcătușe- 
rie, prelucrare prin 
așchiere și electro
tehnică, ce se predau 
în școli profesionale, 
tehnice și licee 
dustriale.

Cursanții au 
cunoștințe 

logică,

cu opt mi- 
de specia-

in-

pri
demit 

psihologie, 
pedagogie, metodica 
instruirii

In vederea îmbo
gățirii cunoștințelor 
de specialitate au

practice.

audiat cursuri des
pre studiul materia
lelor, procese tehno
logice și utilaje mo
derne, geometrie des
criptivă 
tehnic, 
muncii și probleme 
de economie indus
trială, predate de 
cadre didactice de la 
Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ și de la 
Institutul de perfec
ționare a cadrelor 
didactice din Bucu
rești. Cursurile au 
fost completate cu 
vizite documentare 
în marile întreprin
deri ale Capitalei, 
iar pentru activita
tea practică s-au fo
losit Grupul școlar 
al Ministerului în- 
vățămîntului, grupu
rile școlare „Vulcan", 
„Semănătoarea" și 
altele.

La încheierea 
cursului, participan- 
ții susțin (între 25- 
29 iunie) examenul 
de absolvire, după 
care vor efectua și 
o practică în pro
ducție timp de o 
lună.

și desen 
protecția

ipografice

I cinemFI
• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran pa
noramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.

• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop: Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
București — 8,30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Patinoarul „23 Au
gust" — 20,30, Grădina „Doina" — 20,15, Aurora — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

• FANTOMAS — cinemascop : Luceafărul — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20,30, Stadionul „Dinamo" — 20,30, 
Arenele Libertății — 20,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.

• MANDY : Cinemateca — 10; 12; 14.

• DRAGOSTEA ȘI MODA r Capitol (completare Trac
torul '66) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.15; la gră
dină — 20.30.

• SERBĂRILE GALANTE t Lumina — 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5) — 20,30, Gloria (completare Ninge) — 9; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Rahova (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat In regiunea Suceava, — 
15,30; 18; la grădină — 20,30.

• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Victoria — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

• DESENE SECRETE : Central (completare Fata cn pă
rul lung) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

• WINNETOU (seria a II-a)i Union —i 14,30; 16,30; 
18,45; 21.

• PROGRAM PENTRU COPII t Doina — 10.

• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE t Doina - 
11,30; 13,45; 16; 18,30, Dacia (completare Tractorul ’66)
— 9—13,30 în continuare; 16; 18,30; 21.

• INSULA PĂSĂRELELOR — LUMEA ÎNSETATĂ— IM
PRESII NOCTURNE — ANIMALE MARINE SEDENTĂRE
— UVERTURA — PLASTICA ÎN PARC : Timpuri Noi
— 9—21 fn continuare.

• OMICRON : Giulești (completare Știință și tehnică 
nr. 12) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Flacăra (completare 
Congresul sindicatelor) — 15,30; 18; 20,30, Miorița — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Floreasca — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ultimele două cinematografe 
completarea Tractorul '661.

• INSPECTORUL : Înfrățirea între popoare (completare 
Congresul sindicatelor) — 10; 15,30; 18; 20,30.

• DRAGOSTEA ȘI MODA și FANFAN LA TULIPE : 
Excelsior — 10; 15,15; 19,30.

• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop ; Buzești — 13; 
15,45; 18,30; la grădină — 20,30.

• VISCOLUL ț Crîngași (completare Doi) — W; 18; 20.

• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Grivița 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
In regiunea Iași) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, Tomis — 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 21; la grădină — 
20.30.

• FAȚA PIERDUTA — cinemascop ; Bucegi (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat In regiunea 
Suceava) — 9,30; 12; 16; 18,30; 21; la grădină 20,30, 
Popular (completare Cartiere noi In București) — 16; 
18,15; 20,30.

• OLD SHATTERHAND — cinemascop I Unirea —
15,30; 18; la grădină — 20,30. •

• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ t Vttan (com
pletare Pavlik) — 16; 18,30,

• FANFAN LA TULIPE t Arta — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15; la grădină — 20,45, Melodia — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (la ultimul cinematograf 
completarea Ninge) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

• PRINȚESA PĂUNIȚA : Munca (completare Ciulullcl)
— 15,30; 18; 20,30.

• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Moșilor (completare Dumi
nică la țară) — 15,30; 18.

• BARCAGIUL — cinemascop : Cosmos (completare 
Energia) — 15,45; 18; 20,15.

• AVENTURA : Viitorul — 15; 18; 20.45.

• EU SÎNT CUBA I s Grădina „Expoziția" (Piața Scin- 
teil) — 20,30.

• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Colenti- 
na (completare Un bloc neobișnuit) — 15,30; 18; 20,30.

• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Volga — 9; 11,15; 13,30; 
16, 18,30; 20,45.

• PARCAREA INTERZISĂ : Progresul (completare Ka- 
tiușa) — 15; 17; 19; 21.

• NOAPTEA IGUANEI ; Lira — 15,30; 18; la grădină
— 20,15.

• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop :
Drumul Sării — (completare Vizita tn Republica Socia
listă România a președintelui Iosip Broz Tito) _  15 30;
17,45; 20.

• HAIDUCII — cinemascop : Ferentari (completare Cu
lori in pictură) — 10; 16; 18,15; 20,30.

• HAI, FRANȚA : Cotroceni (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat tn regiunea Iași) — 14. 
16,15; 18,30; 20,45.

• GENTLEMANUL DIN COCODY - cinemascop : Pa- 
cea (completare Ctnd iama triumfă) — 11; 16; 18, 20.

• LOVITURA DE PEDEAPSĂ s Grădina „Colentina" -

ori incomplet satinată, cu 
numeroase nebulozități.

După cum am fost in
formați de către Direcția 
generală a industriei de 
celuloză și hîrtie din 
M.I.Ch., aceasta se dato- 
rește pe de-o parte insufi
cientei calificări a perso
nalului, iar pe de alta, ne- 
livrării punctuale a celu
lozei de rășinoase de că
tre Combinatul de la Dej.

Aceeași cauză determi
nă apariția într-un singur 
lot a hîrtiei cu „gramaje" 
(grosimi) diferite. Mașina 
fiind reglată pentru o a- 
numită grosime, ea va lua 
automat mai multe foi da
că acestea se subțiază. 
Și astfel apar paginile al
be ale viitorului volum.

Un alt fapt care nemul
țumește pe cumpărător 
este ceea ce noi numim 
„fenomenul doboș". (Deși 
expresia este pur tehnică, 
ea are valoarea unei ve
ritabile metafore, desem- 
nînd straturile de hîrtie de 
diferite culori, care se ob
servă cu ușurință în vo
lumul finit). Fabrica de la 
Călărași a trimis uneori 
topuri cu coli de hîrtie 
lipsă. Deoarece mașina 
nu așteaptă, cerînd mereu 
aceeași cantitate de coli, 
tipografia completează 
lipsa cu alte sorturi. Cau
za principală a „fenome
nului doboș' o constituie 
însă — după cum au a- 
rătat unii dintre interlocu
torii noștri — loturile de 
nuanțe coloristice diferite, 
trimise de cele două în
treprinderi amintite mai 
sus Dar nici tipografia 
n-ar trebui să aibă o ati
tudine fatalistă față de a- 
ceastă situație ; e de dorit 
ca ea să evite orice ne
glijență, astfel îneît la a- 
ceeași lucrare să se folo
sească numai coli de a- 
ceeași calitate și culoare.

întreprinderile poligrafi
ce se ciocnesc uneori și 
de o altă greutate : livra
rea neritmică a hîrtiei. 
Consecința : munca în a- 
salt la sfîrșit de trimestru 
cu urmări negative pentru 
calitate. Și, ca într-un ve
ritabil lanț al slăbiciunilor, 
o lipsă generează pe alta. 
Venind cu întîrziere, hîrtia 
intră direct în lucru 
fără a 1 se lăsa tim
pul necesar pentru stabili
zarea parametrilor (con
form tuturor indicațiilor 
tehnologice). De 
îndoite, rupte, 
murdare etc.

întreprinderile poligra
fice folosesc însemnate 
cantități de lacuri și cer
neluri. Cum se comportă 
acestea ?

— în general bine — 
este de părere șeiul ser
viciului studii de la Com
binatul poligrafic „Casa 
Scînteii", ing. Titus Zelen- 
ciuc. Greutăți întîmpinăm 
în ceea ce privește 
loarea cernelii. Mai ales 
la rotativă, unde se trag 
tirajele de masă, este ne
cesară o cerneală cu un 
pigment intens negru. Deși 
am sesizat de nenumăra
te ori fabrica „Aurora", 
pigmenți! se mențin slabi.

Și din nou rebuturi : pa
gini șterse sau, dimpotri
vă, intens vopsite în ne
gru.

După cum au apreciat 
atît editorii cît și tipogra
fii, fabrica „Aurora" ar 
putea contribui la reduce
rea considerabilă a pro
centului de rebuturi dacă 
ar trimite unităților poli
grafice mostrele de cerne
luri (probarele) nu doar 
pe hîrtie cretată ci pe di
ferite calități de hîrtie, 
pentru ca beneficiarul 
să-și poată da seama 
care este rezultatul com
binării lor.

C.T.C. — o sită 
cu plasa cam rară

Responsabila librăriei 
„M. Eminescu' din Capi
tală, Maria Stanciu, ne-a 
oferit și altfel de exemple 
de vicii ascunse : „Costa- 
che Negri' în colecția 
„Oameni de seamă' — o 
coală tipografică lipsă, 
„David Copperfield" — 
coperțile volumelor in
versate, Dicționarul enci
clopedic și D.L.R.M. — pa
gini inversate (toate tipă
rite la Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii"). în 
acest caz nu e vorba nu
mai de cauze obiective oi 
și de neglijențe. Ele ar 
trebui depistate de către 
controlul tehnic de calita
te pentru ca pe poarta în
treprinderii să iasă numai 
lucrări executate fără 
greșeală. La Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii' 
s-a dezvoltat C.T.C.-ul pe 
faze de operațiuni, consi
derat mult mai util — du
pă cum ne spune directo
rul general, ing. Constan
tin Alexandru — desfiin- 
țîndu-se cel de la sfîrșitul 
procesului de producție, 
care ar fi necesitat și un 
număr mare de oameni 
(controlul final a fost men
ținut doar pentru lucrările 
de export). Paralel s-a în
cercat și o cointeresare a 
muncitorilor pentru depis
tarea foilor albe. Totuși, 
procentul de lucrări 
butate care ajung în 
brării rămîne destul
mare. La alte întreprin
deri, cum ar fi „Arta gra
fică", menționată pozitiv 
de către Centrala edituri
lor și difuzării cărții în 
ceea ce privește executa
rea corectă a comenzilor 
primite, controlul de cali
tate pe faza finală a fost 
menținut. Directorul între
prinderii este de părere 
că rolul acestuia ca „sită" 
în calea eventualelor vi
cii ascunse este de necon
testat.

Oricare ar fi modalita
tea de control aleasă, ea 
trebuie să constituie 
filtru exigent, 
funcționeze cu
răspundere. E obligația 
întreprinderilor poligrafice 
să asigure o finisare Ire
proșabilă a cărților la ni
velul cerințelor milioane
lor de cititori.
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Teatrului Național din Belgrad
pra intereselor genera
le, relevîndu-se liberta
tea mîndră a conștiinței 
personajului principal.

Contactul cu proble
matica acestei frumoase 
piese, expusă și explicit 
de un comentator ce-și 
asumă mereu alte roluri 
figurative, îi este favo
rizat ’ spectatorului de 
cadrul în care au pla
sat regizorul Arsa lova- 
noviâ și scenograful 
Miomlr Denii acțiunea : 
două scări arcuindu-se 
paralel — sugerînd u- 
neorî surprinzător, prin 
dispunerea ingenioasă 
a personajelor, încăperi 
diferite, malul fluviului, 
o închisoare — apoi 
fragmente verticale, ima- 
ginînd permanent o cu
polă uriașă, pînza as
pră de sac respingînd 
orice altă decorație și 
implicit 
formală, 
scenică
seriere regizorală a mo
mentelor după criteriul 
importantei ar fi conve
nit probabil mai mult 
dezbaterii și ar fi înlă-

istoricizarea
O mișcare 

mai vie și o

furai impresia de mono
tonie chiar și acolo 
unde textul o face a- 
proape de neînlăturat. 
Actorii au practicat aici 
un joc în genere refi- 
nut, sever, de profesio- 
nalifate certă, cu accen
tul pus pe ținută și verb. 
Compozifia protagonis
tului, lovan Milicevid, a 
portretizat cu eleganță 
și talent al caracterizării 
un erudit al Renașterii, 
amintind oarecum chipul 
lui Erasmus, un om mali
țios, savant ușor distrat 
dar cu principii ofelite, 
îngrijorat de soarta vea
cului și capabil de 
eroismul suprem, fără 
nici o trufie. Robust și 
decis a apărut Crom
well, interpretul Vasa 
Pantelic avînd o voce 
plină, gestul energic, o 
manieră fermă de a a- 
faca partitura rolului. 
Branislav Jerinii, co
mentatorul, s-a detașat 
prin inventivitatea di
versificării celor cîtorva 
personaje susținute și 
precizia posturilor asu
mate. Rolurile feminine,

cu care autorul a fost 
mai pujin generos, s-au 
înfățișat statuar, dar și cu 
sensibilitate și grație, 
prin Mira Stupiia (soția 
lui Morus) și Stanislava 
Pesii (fiica, Margaret). 
Impetuos, dar cu un 
control nedesăvîrșit asu
pra erupțiilor sale în lu
mea scenei, ducele de 
Norfolk (Predrag Taso- 
vac).

Spectacolul cu come
dia Doamna ministru a 
antrenat peste douăzeci 
de actori, călăuziți în- 
fr-o măsură de regizorul 
Braslav Borozan, dar în 
cea mai mare măsură de 
interpreta principală, 
Ljubinka Bobiți, actriță 
energică, de virtuozități 
tradiționale în manieră 
burlescă, evidente mai 
cu seamă în mimică și 
ton. Figuri pitorești abia 
schițate (rubedeniile) 
sau insistent desenate 
(funcționarul Pera, un
chiul Vasa, jandarmii), 
personaje subliniate cu 
intuiție comică și măsură 
(băiatul Raka—Slavka 
Jerinid, servitoarea Anka, 
foarte vioaie, spirituală

— Milka Lukic, ginerele 
Ceda — Milan Puzid) 
s-au perindat într-o am
biantă de veselie fami
liară, comunicativă, cu 
efecte bufe abundente.

Ansamblul — repre
zentant al unei mișcări 
teatrale notorie în Eu
ropa prin varietatea 
preocupărilor și reușite
le ei certe — dispune 
de actori dotați pentru 
toate genurile și e de 
presupus că în acest fel 
poate face fa)ă unui re
pertoriu de claviatură 
tematică și stilistică am
plă.

Întîlnirea cu Teatrul 
National din Belgrad a 
dat prilej publicului nos
tru să cunoască una din 
direefiile tearului iugo
slav, să aprecieze o 
trupă bogată în talente. 
Schimbul de spectacole 
cu Nafionalul bucu- 
reșfean, care a stîrnit in
teres și în capitala iu
goslavă, se înscrie în 
sfera unor relafii cultu
rale în continuă extin
dere spre un real folos 
reciproc.

Valentin SILVESTRU
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Radu CONSTANTINESCU

• DULCEA PASARE A TINEREȚII - cinemascop : 
Grădina ,,Aurora" — 20,30.

• AMERICA, AMERICA — ambele serii : Grădina „Mo
șilor" — 20,30.

• LA PATRU PAȘI DE INFINIT I Grădina „Progresul-Parc" — 20,30. <• u u

• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN _ cinemascop ; Gră
dina „Vitan" — 20,30,

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Copiii de
senează. SE PREZINTĂ EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ DE 
DESENE ALE COPIILOR ȘI TINERETULUI ȘCOLAR • 
20,00 — Filmul „BĂIATUL ȘI AVIONUL" • 20,15 — 
Colecții, colecționari, pasiuni • 20,45 — O invitație 
pentru cei care n-au vizitat încă... ȚARA VRANCEI
• 21,00 — Program artistic interpretat de Ansamblul 
de cîntece și dansuri din Pekin • 21,45 — Poșta tele
viziunii • 21,50 — Filmul „PINGUINUL" — 23,20 — 
Telejurnalul de noapte • 23,30 — Buletinul meteoro
logic.
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Lucrările unor Comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale

COCTEIL ÎN CINSTEA ANSAMBLULUI 
DE CÎNTECE Șl DANSURI DIN PEKIN DE PRETUTINDENI

în ziua de 20 iunie a.c. au avut 
loc ședințe de lucru ale Comisii
lor permanente economico-finan- 
ciară, pentru sănătate, prevederi 
și asigurări sociale și juridică ale 
Marii Adunări Naționale. Au fost 
examinate unele proiecte de de
crete normative pentru care Con
siliul de Stat a solicitat avizul co
misiilor.

Ministrul industriei chimice, 
Constantin Scarlat, în fața Comi
siei economico-financiară, întru
nită sub președinția tov. prof. univ. 
Manea Mănescu, președintele comi
siei, a prezentat o expunere cu pri
vire la proiectul de decret privind 
unele modificări în organizarea și 
funcționarea Ministerului Indus
triei Chimice.

De asemenea, Mihai Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, a expus princi
palele prevederi ale proiectului de 
decret referitor la unele modifi
cări în organizarea și funcționa
rea Ministerului Industriei Ușoare.

Comisia pentru sănătate, preve
deri și asigurări sociale, întrunită

ÎNCHIDEREA
INVAțAMINTULUI 
POLITIC IN capitala

Luni după-amiază a avut loc în 
Capitală festivitatea de închidere 
a anului de învățămînt politic de 
pe lîngă cabinetul orășenesc 
P.C.R. Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul tovarășul Dumitru Popa, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., care a subli
niat larga dezvoltare a formelor 
de învățămînt politic — cuprinzînd 
Universitatea serală de marxism
leninism, cursurile cu directori de 
întreprinderi, secretari de organi
zații de partid, cadre de conducere 
din comerț, cursul de estetică, 
formele de studiu individual, ciclu
rile de conferințe — și a felicitat 
pe cursanți pentru bunele rezulta
te obținute.

In încheierea festivității an
samblul „Ciocîrlia" a prezentat un 
program artistic.

Aspect de la campionatele mondiale de popice
Foto : A. Carto) an

Noutăti în comerțul la sate
5 ’

(Urmare din pag. I)

losirii unor căi directe între întreprin
derile producătoare ți rețeaua comer
cială cu amănuntul. In prezent, va
loarea mărfurilor primite direct- 
de la întreprinderile producătoare 
are o pondere de peste 72 la sută 
din totalul fondului de mărfuri 
intrat în rețeaua cooperației de 
consum. Se vor lua măsuri ca, în 
raport de crearea condițiilor ne
cesare, să se extindă aproviziona
rea directă de la producător și la 
o serie de produse alimentare și, 
îndeosebi, la produsele din secto
rul metalo-chimic, cît și la unele 
sortimente de textile-încălțăminte.

— Ce se prevede în legătură cu 
modernizarea comerțului sătesc?

în anii șesenalului s-au dat în 
funcțiune, în mediul rural, aproa
pe 2 600 magazine și unități noi 
de alimentație publică. Pentru în
zestrarea cu mobilier și utilaje a 
rețelei comerciale a cooperației de 
consum s-au investit 240 milioane 
lei. Au apărut și la sate com
plexele comerciale și magazinele 
universale. Autoservirea și expune
rea deschisă a mărfurilor se prac
tică în peste o mie de magazine și 
unități de alimentație publică și 
într-un mare număr de raioane din 
magazinele universale și mixte, a- 
sigurînd o deservire rapidă.

Creșterea volumului și îmbogă
țirea sortimentelor de mărfuri im
pun dezvoltarea și modernizarea, 
în continuare, a rețelei comerciale, 
în perioada 1966—1970 se vor cons

în ședință comună de lucru cu 
Comisia juridică, sub președinția 
tov. acad. Ștefan Milcu, președin
tele Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale, a 
ascultat expunerea prezentată de 
către tov. Vasile Vaida, vicepre
ședinte al Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, cu privire la proiec
tul de decret privind dreptul la 
pensie al membrilor cooperative
lor agricole de producție.

Lucrările comisiilor continuă.
(Agerpres)

Cronica zilei
Duminică după-amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind de la So
fia, delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Petru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., care a participat la 
lucrările celei de-a Vil-a Adu
nări a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D.

S-a înapoiat în Capitală guver
natorul Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România, Vasile 
Malinschi, care a participat la lu
crările Adunării generale ordinare 
a Băncii reglementelor internațio
nale (B.R.I.), ținute la Basel — 
Elveția. (Agerpres)

CAMPIONATELE
MONDIALE DE POPICE

In noua arenă a complexului 
sportiv Voința din Capitală au în
ceput luni întrecerile celei de-a 6-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
popice la care participă sportivi si 
sportive din 10 țări. Conform pro
gramului, în prima zi s-au disputat 
primele întreceri contînd pentru 
campionatul pe echipe (feminin și 
masculin). în competiția masculină, 
(200 de bile plin și izolat), după 
desfășurarea primelor trei schim
buri, din fiecare formație, conduce 
R.D. Germană cu 2 673 p. Pe locui 
doi se află România cu 2 661 p, iar 

trui noi magazine ți unifăfl de ali
mentație publică, cu o suprafață 
comercială totală de aproape 
400 000 mp. Totodată, se vor lua 
măsuri pentru extinderea formelor 
moderne de vînzare, ceea ce va 
crea condiții îmbunătățite de de
servire a populației. Va continua 
acțiunea de dotare a magazinelor 
cu mobilier și utilaje comerciale, 
îndeosebi cu utilaj frigorific, care 
să asigure condițiile necesare des
facerii permanente a produselor 
alimentare perisabile.

— Ce se va întreprinde pentru 
îmbunătățirea activității în secto
rul alimentației publice ?

O atenție deosebită vom acorda 
dezvoltării și îmbunătățirii activi
tății de alimentație publică, diver
sificării sortimentelor de preparate 
culinare și ridicării nivelului de
servirii încît să se asigure satisfa
cerea în condiții tot maț bune a 
cerințelor curente ale populației 
cît și ale turiștilor. Se vor dezvolta 
unitățile centralizate de producție 
proprie — bucătării, carmangerii, 
laboratoare de cofetării etc — în 
vederea aprovizionării cu sorti
mentele solicitate a unităților de 
alimentație publică ale cooperației 
care nu au posibilități proprii de 
producție. In prezent, funcționează 
peste 350 laboratoare, carmangerii 
și bucătării centrale, care asigură 
peste 60 la sută din desfacerile de 
preparate culinare și de cofetărie 
realizate prin bufetele și restau
rantele cooperației de consum. Me
rită să subliniem contribuția uni

Virgil Florea, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a oferit luni un coc
teil în cinstea Ansamblului de 
cîntece și dansuri din Pekin, aflat 
în turneu în țara noastră.

★

în legătură cu turneul între
prins în Republica Socialistă 
România, Wan Cien, conducătorul 
Ansamblului de cîntece șl dansuri 
din Pekin, a declarat, printre al
tele, redactorului agenției „Ager- 
pres“, Adina Constantinescu : Vi
zita noastră în România se bucură 
de o deosebită atenție și ospitali
tate atît din partea Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Oficiului de spectacole și turnee 
artistice, cît și a colegilor și spec

Plecarea președintelui Consiliului 
municipal al orașului Londra

Președintele Consiliului Munici
pal al orașului Londra, H. Fergu
son, care — la invitația Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului București — ne-a vizitat 
țara împreună cu soția, și C. H. 
Francisc, șeful protocolului Consi
liului Municipal, au părăsit luni 
dimineața Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Oaspeții londonezi au fost conduși 
la aeroportul Băneasa de Ion Cos- 

pe locul trei Iugoslavia cu 2 593 p. 
în continuare, clasamentul se pre
zintă astfel: 4. Ungaria 2 580 p ; 5. 
Cehoslovacia 2 568 p; 6. R.F. Ger
mană 2 524 p ,• 7. Austria 2 519 p ; 
8. Italia 2 397 p.

La feminin (100 de bile plin și 
izolat) în fruntea clasamentului se 
află echipa României cu 1 238 p. 
Din echipa noastră au lansat foar
te bine Lupescu (423) și Balaban 
(414). Urmează în clasament R.D. 
Germană 1 195 p, Cehoslovacia 
1 170 p, Ungaria 1 167 p, Iugoslavia 
1 146 p și Austria 1 132 p (austria
ca Schiffman a realizat 433 puncte). 
Astăzi între orele 8—12 și 13—20 
au loc ultimele trei schimburi, atît 
la masculin cit și la feminin, ur- 
mînd să fie desemnate echipele 
campioane ale lumii. (Agerpres)

În cîteva rînduri
• Competiția automobilistică „Cursa 

de 24 de ore“ de la Le Mans (Franța) 
s-a încheiat cu victoria echipajului 
Bruce Maclaren-Chris Amon (Noua Ze- 
elandă), care, pe o mașină Ford, a stră
bătut 4 843,100 km (359 tururi), cu o me
die orară de 201,796 km.

• Cea de-a 23-a ediție a „Cupei Eu
ropei Centrale" Ia fotbal a fost cîștiga- 
tă de echipa italiană Fiorentina, care a 
învins în finală (disputată la Florența) 
cu 1—0 (0—0) formația cehoslovacă 
Jednota Trencin.

• La Preșov (Cehoslovacia) s-a dis
putat concursul de motocros contînd 
pentru campionatul mondial clasa 500 
cmc. Pe primul loc s-a clasat Friedrichs 
(R. D. Germană), urmat de Bickers (An
glia) și Tibblin (Suedia).

• La Budapesta s-a desfășurat un 
concurs internațional de atletism la care 
au participat sportivi din R. D. Germa
nă, Grecia, Austria, România, Ceho
slovacia, Ungaria. în proba de 10 000 
m. cîștigată de maghiarul Mecser cu 
29'15” 8/10, Nicolae Mustață s-a clasat 
pe locul doi cu rezultatul de 29'19"8/10.

• Echipa de fotbal a R. F. Germane 
a susținut un nou meci de verificare la 
Augsburg în compania unei selecționate 
austriece, pe care a învins-o cu scorul 
de 4—0 (2—0).

tăților centrale de prod-ucție din 
regiunile Ploiești, Brașov și Banat, 
care asigură aprovizionarea rețelei 
sătești și a traseelor turistice care 
străbat regiunile respective. în a- 
celași timp, avînd în vedere că nu
mărul salarlaților din mediul rural a 
crescut In mod simțitor, vom lua mă
suri pentru organizarea unor unități 
de tipul ospătăriel și introducerea de 
meniurl-pensiune la restaurante pe 
bază de abonament sau alte aseme
nea forme noi de deservire.

— După cite știm, locuitorii sa
telor solicită cooperației să înfiin
țeze diverse unități prestatoare de 
servicii. Ce se va face în această 
direcție ?

Pînă în prezent cooperația de 
consum a organizat peste 6 900 uni
tăți de prestări de servicii, care 
execută lucrări și servicii popu
lației în 48 de profile de unități. 
Volumul acestei activități este în 
creștere simțitoare de la un an la 
altul și s-a îmbunătățit, totodată, 
nivelul de deservire și calitatea lu
crărilor executate. Cu toate aces
tea, față de cerințele sporite ale 
populației sătești, rețeaua de uni
tăți este încă redusă, nu este pro
porțional repartizată pe teritoriu, 
iar gama serviciilor este restrînsă. 
Ținînd seama de sarcinile ce ne re
vin, vom dezvolta rețeaua de uni
tăți într-un ritm mai accelerat, în
deosebi în perioada 1966—1968, 
astfel ca la sfîrșitul anului 1970 a- 
ceasta să ajungă la peste 17 500 
unități. Numai în acest an se vor 

tatorilor români. Aplauzele căl
duroase cu care am fost răsplătiți 
de publicul orașelor București și 
Pitești sînt considerate de noi ca 
o expresie vie a profundei prie
tenii ce leagă cele două țări.

Vizita ne prilejuiește, de ase
menea, impresii de neuitat despre 
România. Am remarcat succesele 
realizate în domeniul industriei și 
agriculturii — ca și al construc
ției socialiste în general — de 
care ne bucurăm din inimă.

Venind în România am adus cu 
noi mesajul legăturilor de colabo
rare și prietenie dintre cele două 
țări. Cînd ne vom înapoia în pa
trie vom fi purtătorii acelorași 
gînduri și sentimente ale poporu
lui român pentru poporul chinez.

ma, președintele Sfatului popular 
al orașului București, și de membri 
ai comitetului executiv.

Au fost de față R. Brash, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București, și alți 
membri ai ambasadei.

înainte de plecare, H. Ferguson 
a avut, o convorbire cu redactorul 
Agenției române de presă „Ager- 
pres“ Mircea Bumbac, căruia i-a 
declarat :

în timpul vizitei în țara dv. am 
făcut cunoștință cu numeroase lu
cruri deosebit de interesante. La 
București, Mamaia, Brașov, peste 
tot am fost impresionați de reali
zările în domeniul construcției de; 
locuințe, de numărul uimito? al 
noilor clădiri.

în orașul București am vizitat 
multe din clădirile publice noi si 
vechi. Mi-a reținut atenția grija 
deosebită cu care edificiile vechi au 
fost restaurate. Noile clădiri publi
ce sînt impresionante atît prin ar
hitectura, cît și prin construcția lor, 
ele rivalizînd cu multe clădiri ase
mănătoare pe care le-am văzut în 
alte orașe ale lumii. Toate aceste 
realizări constituie o mărturie a 
muncii care se depune pentru în
noirea orașului dumneavoastră, 
pentru înfrumusețarea lui, ca și a 
întregii țări.

La Mamaia și Constanța am ad
mirat un minunat complex de clă
diri, destinat odihnei, construit 
după cele mai îndrăznețe proiecte.

La Brașov, unde am petrecut o zi 
minunată, am remarcat hotelurile 
moderne care se încadrează armo
nios în peisajul înconjurător, asi
gură condiții de cazare dintre cele 
mai bune oamenilor ce vin să-și 
petreacă vacanța în munți.

Pretutindeni am fost salutați de 
numeroși cetățeni care ne-au tra
tat ca pe niște prieteni vechi și 
ne-au făcut o primire foarte fru
moasă. Firește, ne-a bucurat acest 
lucru și vom căuta să răspundem 
în același fel acestor sentimente de 
prietenie.

Vom avea plăcerea de a primi în 
curînd la Londra o delegație din 
orașul București și vom fi fericiți 
să putem întoarce ospitalitatea ce 
ne-a fost oferită.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 22, 23 

șl 24 iunie. în țară : Vreme 
instabilă și tn răcire ușoară la 
începutul intervalului, apoi in 
ameliorare. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi, mai ales sub formă 
de averse. Vlnt potrivit cu unele 
intensificări. Minimele vor fi cu
prinse intre 5 și 15 grade, iar 
maximele între 18 și 28 grade. In 
București : Vreme ușor instabilă, 
apoi devine In general frumoasă. 
Cer schimbător. Vor cădea averse 
slabe de ploaie. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

înființa peste 3 300 unități cu di
verse profile. Un accent deosebit 
vom pune pe acele genuri de pres
tații care slnt cel mai frecvent so
licitate și care trebuie să funcțio
neze in fiecare comună : croitorii, 
cizmării, frizerii etc. între altele, 
numărul atelierelor de reparații de 
obiecte de uz casnic și gospodăresc 
va crește de 9,6 ori, al atelierelor 
mecanice de 2,7 ori, al tîmplăriilor 
de 1,9 ori, al unităților de zidari-zu- 
gravi de 3,1 ori etc. în mod deose
bit ne preocupă asigurarea în
treținerii și reparării articole
lor electrotehnice. De aceea, împreu
nă cu UCECOM, am analizat și sta
bilit măsurile care se impun, astfel 
încît cooperativele meșteșugărești 
— cărora le revine sarcina de a în
treține și repara aparate de radio, 
televizoare, mașini de spălat, frigi
dere etc. — să organizeze unități 
fixe pentru asemenea prestațțj cît 
și ateliere mobile. Anul trecut au 
fost organizate experimental ate
liere mobile în regiunile Banat, 
Brașov, Dobrogea, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Oltenia. Ele se 
deplasează în localitățile rurale pe 
baza unor programe-grafic, în zile 
dinainte stabilite și cunoscute de 
populația localităților respective, 
în acest an se vor organiza ateliere 
mobile și în celelalte regiuni, cîte 
unul în fiecare raion.

Toate aceste măsuri, cît și altele 
ce sînt prevăzute a se lua, vor con
duce, fără îndoială, la dezvoltarea 
și îmbunătățirea activității de 
prestări de servicii către populația 
sătească.

Interviu realizat de 
Rodica ȘERBAN
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300 specii de șerpi 

otrăvitori

Potrivit unui raport al Organi
zației Mondiale a Sănătății, în 
întreaga lume trăiesc 300 de di- 
ierite specii de șerpi otrăvitori, 
care cauzează anual moartea a 
40 000 de persoane. Cel mai pe
riculos este șarpele negru 
„Mamba", a cărui mușcătură 
este, de cele mai multe ori, mor
tală. în același timp el este pro
babil și cel mai rapid din lume, 
atingînd o viteză de peste 11 
km pe oră.

Descoperirea

unui tezaur

în cursul lucrărilor de repa
rare a unei vechi clădiri din 
Moscova, lucrătorii au găsit sub 
lespezile dintr-un coridor o ladă 
conținînd monede de aur din se
colul trecut. Greutatea acestui 
tezaur este de 10 kilograme aur.

„Ciudatul oaspete"

s-a reîntors în mare

Balena albă, despre care au re
latat ziarele, după o lună de șe
dere în a.pele Rinului, s-a reîntors 
în mare. Cetaceul apelor reci ale 
Arcticii și-a făcut apariția la 18 mai 
lîngă Duisburg. Numeroasele în
cercări de a prinde „ciudatul oas
pete’, pentru a fi expus într-un 
acvarium, au rămas fără rezulta!. 
Balena albă, după ce a trecut și 
teritoriul Olandei, a ajuns cu 
bine în apele Mării Nordului.

Unitățile de măsură 

pe glob

Dintr-o statistică a O.N.U. reie
se că sistemul metric este folosit 
în 27 de țări avînd 675 milioane 
locuitori. 50 de țări, cu 590 mili
oane locuitori, folosesc unitățile 
englezești de măsură. în 11 din 
aceste țări, sistemul metric este 
permis, dar nu se întrebuințează 
decît foarte rar. In 45 de țări, cu 
1 575 milioane locuitori, se folo
sesc în special sisteme autoh
tone de măsurat.

NOTE DE DRUM DIN R. P: POLONĂ

Farmecul Mazuriei
în nord-estul Poloniei te află o re

giune unde frumusețea peisajului se 
îmbină cu vestigiile trecutului istoric 
și cu realizările pline de semnificații 
ale prezentului. Este Mazuria sau 
„țara celor o mie de lacuri*, cum i 
se mai spune. Dar nu-i vorba de o 
mie, ci de aproape două mii de 
lacuri, legate între ele printr-o su
medenie de rîuri și canale, pe malu
rile cărora se întind păduri bogate 
și ogoare roditoare. Mazuria, împre
ună cu regiunea vecină — Warmia 
— nu mai pu)in pitorească — for
mează astăzi voievodatul Olsztyn.

Primul popas în facem în capitala 
voievodatului, oraș cu bogate tradi
ții de luptă pentru libertatea po
porului polonez. Case vechi, clădite 
solid din cărămidă, au reziitaf de-a 
lungul veacurilor. Fondat prin 1348, 
Olsztynul a cunoscut multe frămîn- 
tări, iar vestigiile trecutului sînt pre
zente la fot pasul. Aici a trăit Coper- 
nic ; pe zidurile turnului cart, i-a ser
vit ca observator astronomic se mai 
păstrează și azi desenele făcute de 
el, ca și instrumentele de cercetare 
a mișcării corpurilor cerești. Dar, ală
turi de clădirile în stilul gotic, care 
îți amintesc de trecut, se înalță al
tele moderne, rod al hărniciei și en
tuziasmului oamenilor care-și clădesc 
o via(ă nouă. în timpul celui de-al 
doilea război mondial au fost dis
truse mai mult de jumătate din clădi
rile orașului, ca și multe locuințe de 
la sate. în anii de după război, în 
voievodatul Olsztyn au fost construite 
apartamente care însumează 70 000 
de camere, precum și 174 de școli 
elementare și alte așezăminte social- 
culfurale.

Olsztynul cunoaște o puternică dez
voltare industrială și agricolă. Pe lîn
gă întreprinderile industriale ridicate 
în ultimii ani, se construiește o fabri
că de cauciuc, unde vor lucra 5 000 
de oameni și care va fi dată în ex
ploatare în cursul anului viitor. Se 
dezvoltă puternic industria forestieră, 
întrucît un sfert din suprafața voievo
datului este ocupată de păduri. în a- 
gricultură predomină gospodăriile de 
stat, în unele raioane ele definind

Invitafie la deces 
pentru pactul CENTO

Constafînd că la fel 
ca și N.A.T.O. și 
SEATO, alianța CENTO 
trece prin zile grele, 
revista „EUROPE SUD- 
EST", care apare la A- 
tena, scrie că „diver
gențele existente în
tre cele trei țări mu
sulmane (Turcia, Iran și 
Pakistan) și cele 
două puteri occidenta
le (S.U.A. și Anglia) 
sînt atît de mari încît 
poate fi pusă întreba
rea care este viitorul 
acestui pact. Un diplo
mat care a participat 
la întrunirea recentă 
de la Ankara admite 
că CENTO este foarte 
bolnav. Aliații occi
dentali ai CENTO se 
vor strădui desigur să-l 
pună din nou pe pi
cioare, dar va fi foar
te greu să se spună 
dacă această alianță 
va supraviețui dificul
tăților actuale. Totul 
pare mai curînd să 
indice că în viitor ea 
va șchiopăta.

Pakistanul și, într-o 
mai mică măsură, Tur
cia și Iranul nu mai

manifestă același en
tuziasm. Această lip
să de atașament este 
explicată de mai mul
te motive.

In primul rînd tre
buie să se fină seama 
într-o măsură foarte 
mare de amărăciunea 
provocată în cele trei 
țări de politica anglo- 
americană în această 
regiune. Turcii și pa
kistanezii sînt foarte 
nemulțumiți că nu au 
fost susținuți de Sta
tele Unite și Marea 
Britanie în unele pro
bleme naționale ; ei 
consideră că anglo- 
americanii pun prea 
mult accent pe carac
terul anticomunist al 
CENTO. Pe de altă 
parte, Turcia, Iranul și 
Pakistanul — finind 
seama de dezghețul 
real din relațiile Est- 
Vest — și-au îmbu
nătățit legăturile cu 
țările socialiste.

De asemenea tre
buie să se țină seama 
de puternicul curent 
neutralist. Sînt nu

Ciocniri congoleze
Revista „L'Express" publică un 

articol despre evenimentele din 
Congo. Complotiștii descoperiți re
cent și spînzurați nu ar fi, după pă
rerea publicului francez, cei mai 
periculoși adversari ai președinte
lui Mobutu.

„Evarist Kimba, scrie „L'Express', 
care fusese ministru al afacerilor 
externe în guvernul secesionist din 
Katanga, este de mult timp certat 
cu tostul său «patron» Moise 
Chombe. Jerome Anany a fost mi
nistru al apărării în guvernul pro- 
american a lui Cyril Adoula între 
anii 1962—1964. Ceilalți doi conju
rați, Bamba și Mahamba, erau po
liticieni de mina a doua. De ce să 
fi vrut ei să răstoarne guvernul ? 
Probabil pentru că ei știau că la 
Bruxelles și Washington, după ce 
s-au nutrit destule iluzii în legă
tură cu Mobutu, s-ar ii dorit rea
ducerea jovialului și cinicului 
Chombe.

Dreptatea generalului-președinte 
a fost sumară : judecata în fața 
unei curți marțiale, în prezența a 
douăzeci de mii de spectatori ; 
cinci minute de deliberări; con
damnarea la moarte prin spînzură- 
toare.

Dar Joseph Mobutu nu este la 
capătul neplăcerilor sale. în umbră

chiar 50 la sută din suprafața de te
ren. La Olsztyn funcționează Institutul 
de piscicultură, o filială a politehnicii 
din Varșovia, numeroase școli medii, 
iar nu departe de aici, în orașul Kor- 
towo, se află școala superioară de a- 
gricultură.

Un prim obiectiv al călătoriei noas
tre prin Mazuria este gospodăria de 
stat „Mazuriana” de la Vosnice. Pan
glica netedă a asfaltului șerpuiește 
printre lacurile ce se țin lanț, alter- 
nînd, de-a lungul el, lanuri întinse de 
grîu, pășuni unde pasc turme de vaci, 
păduri de coniferi și mesteceni. A- 
careturile gospodăriei de stat, pe care 
le zărești de departe : ferme de vaci, 
sere, clădiri ale administrației, nu au 
ceva deosebit. Dar realizările în pro
ducție nu pot rămîne neconsemnate. 
Cu ele facem cunoștință la cîmp, unde 
lanurile de grîu unduiesc în bătaia 
vîntului, pe tarlalele cu cartofi, pe pă
șuni, unde pasc cirezile de vaci, a- 
fundate în iarba grasă. La ferma de 
vaci s-a objinuf, anul trecut, o pro
ducție de 3 600 litri de lapte de fie
care vacă, producție care sporește 
în continuare. Gospodăria cultivă 80 
hectare de cartofi pentru sămîn(ă, 
posedă sere pentru cercetări în acest 
domeniu. De altfel, gospodăriile de 
sfat din voievodatul Olsztyn asigură, 
anual, 3 000 tone de cartefi de să- 
mînță, fiind folosiți nu numai pentru 
necesitățile interne, ci și pentru ex
port.

Din localitatea Mikolaiki, o fru
moasă stațiune balneară pe malul la
cului Sniardwi, pătrunzi adînc în 
„(ara Mazuriei*. Ambarcațiunea, o 
șalupă cu motor, la cîrma căreia se 
află inginerul piscicol Cornelia Ma
rek, străbate în viteză lacul care se 
întinde pe o suprafață de peste 10 500 
hectare. Apele sînt bogate în pește, 
iar malurile oferă curiozități naturale 
rar înfîlnite în altă parte. Din loc în 
loc se văd în apă taliene și plase, 
printre care șalupa se strecoară cu 
grijă. După cele relatate de lako- 
wicz Stanislaw, directorul întreprin
derii piscicole Olsztyn, cele 11 gospo
dării piscicole din voievodat dejin 
lacuri însumînd o suprafață de 

meroși cei care, în a- 
ceste )ări, cred că 
CENTO frînează și pa
ralizează dezvoltarea 
relafiilor lor cu țările 
arabe neangajate.

în sfîrșit ele găsesc 
că ajutorul economic 
acordat de puterile 
occidentale este de 
fapt cu totul insufi
cient. Aceste trei țări 
cer un ajutor econo
mic și tehnic mai sub
stantial și în același 
timp se străduiesc să 
multiplice formele de 
cooperare chiar din 
cadrul CENTO. De alt
fel, ele au și creat o 
organizație autonomă 
— Cooperarea regio
nală pentru dezvol
tare.

CENTO este deci 
serios contestat atît în 
cercurile politice cît și 
în rîndurile populației, 
iar în Turcia, Iran și 
Pakistan unii tși pun 
întrebarea dacă nu a 
sosit momentul să lase 
această alianță să 
moară de moarte na
turală'.

se pregătește un alt complot, la 
fel de periculos, deoarece acesta 
va avea — se afirmă deschis în 
anumite cercuri belgiene — spriji
nul Bruxellesului și Washingtonu
lui. Mobutu, ca toți predecesorii 
săi, a sfîrșit prin a se ciocni cu 
atotputernica „Union Miniâre" și fi
lialele sale care exploatează bo
gățiile subsolului congolez. El n-a 
ezitat recent să ridice cu 13 la sută 
taxele vamale pentru cupru și să 
limiteze scoaterea din Congo a 
materialelor strategice (uraniu) 
pretinzînd ca „Union Miniăre' să-și 
instaleze sediul la Kinshasa". In 
prezent se tinde spre înlocuirea lui 
cu cel de-al doilea șef militar din 
Congo, generalul Mulamba. Pe 
plan diplomatic, lucrurile se fac 
fără zgomot. Dar pe teren, partida 
pare să se joace pînă la urmă în 
doi".

★

Tribunalul militar special din 
Kinshasa a condamnat pe Cleo- 
phas Kamitatu, fost ministru de ex
terne în guvernul Kimba, la 5 ani 
închisoare, sub acuzația de a fi 
participat la tentativa de lovitură 
de stat îndreptată împotriva gene
ralului Mobutu pe care autoritățile 
congoleze au descoperit-o la sfîr
șitul lunii mai.

94 000 de hectare. Se pescuiește re
numitul pește Silava, cîte 300 tone 
pe an, șfiucă — 280 tone, anghila 
— 150 tone și alte specii. Pare cu
rios cum a ajuns anghila în lacurile 
mazuriene. Biologia acestui pește, cu 
corpul în formă de șarpe, avînd coa
da turtită și falca de jos ieșită în a- 
fară, preocupă de mult pe natura- 
lișli. El trăiește în mod obișnuit în 
fluviile din vestul și sudul Europei, 
iar la maturitate migrează pînă în 
marea Bermudelor, din Arneiica Cen
trală, unde, după ce depune icrele, 
moare. Puiefii sînt aduși de curenții 
de ape din nou în Europa, unde, 
după ce cresc, fac apoi calea întoar
să. Specialiștii polonezi în piscicultura 
se ocupă de mulți ani de creșterea 
anghilelor în lacurile mazuriene. în 
acest scop, se aduce puietul din 
Franfa și Anglia în lăzi prevăzute cu 
rame cu gheată și i se dă drumul în 
lacuri. Trebuie să treacă cel pujin 10 
ani ca acest pește să ajungă la o 
greutate de 1—2 kg. Specialiștii a- 
preciază că creșterea lui este renta
bilă, întrucît e un pește toarte 
scump. Din cantitatea de 150 tone de 
anghila, cît se pescuiește anual, 120 
de tone se exportă.

Pe malul lacului atrag atenfia alte 
lucruri interesante : în stînga — o 
mare rezervație naturală, unde sînt 
3 000 de lebede sălbatice, călătoare, 
iar în dreapta se văd herghelii de 
cai sălbatici. Din loc în loc, vezi cum 
se afundă în apă și ies din nou la su
prafață rațele sălbatice.

Frumusețea lacurilor și pădurilor, a 
numeroaselor monumente istorice care 
vorbesc de trecutul poporului polo
nez fac din Mazuria unul din cele 
mai căutate locuri pentru odihnă. Aci 
vin anual peste un milion de vizita
tori din toate părfile tării și din străi
nătate.

Reîntors la Olsztyn după o aseme
nea călătorie, via(a orașului îfi apare 
și mai trepidantă. Admiri, printre 
noile clădiri, castelul din turnul că
ruia Copernic urmărea stelele, ca'e 
se oglindesc și astăzi în oglinda 
cristalină a lacurilor...

Ion HERJEG
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VIETNAMUL DE SUD
CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

Sosirea președintelui 
de Gaulle la Moscova

Luni a sosit la Moscova, într-o 
vizită oficială, la invitația Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a guvernului sovietic, 
Charles de Gaulle, președintele 
Republicii Franceze, împreună cu 
soția. El este însoțit de aseme
nea de Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale.

Aeroportul Vnukovo era pa
voazat cu drapelele de stat ale 
Uniunii Sovietice și Franței. In 
întîmpinarea înaltului oaspete 
au sosit Nikolai Podgornîi; pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe, și alte persoa
ne sovietice oficiale. Au venit 
să-l întîmpine pe șeful statului 
francez șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Moscova, 
numeroși ziariști sovietici și 
străini, sute de reprezentanți ai 
opiniei publice din capitala so
vietică. Pe aeroport era aliniată 
o gardă de onoare.

După ceremonia oficială de 
primire, Nikolai Podgornîi și 
Charles de Gaulle au rostit 
scurte cuvîntări.

Nikolai Podgornîi urează șefu
lui statului francez un cordial 
bun sosit în Uniunea Sovietică. 
El arată că există toate temeiu
rile de a se considera că rela
țiile sovieto-franceze au în fața 
lor perspective de dezvoltare 
continuă. „Noi, a declarat Niko
lai Podgornîi, acordăm o mare 
importanță apropiatelor convor
biri și tratative cu dv. și sîntem 
gata să examinăm în spiritul 
deplinei sincerități, realismului 
și înțelegerii reciproce, toate 
problemele care interesează 
Uniunea Sovietică și Franța".

în cuvîntul său de răspuns, 
Charles de Gaulle a subliniat 
că vizita sa în Uniunea Sovie
tică oferă posibilitatea atît pen
tru consolidarea relațiilor eco
nomice, culturale și științifice 
între cele două țări, cit și pen
tru un schimb de vederi în pro
blemele actuale cele mai im
portante ale situației internațio
nale. „Nădăjduiesc, a declarat 
președintele Franței, că ne vom 
coordona acțiunile pentru a ne 
aduce contribuția la unitatea și 
securitatea continentului nostru, 
la progresul și pacea întregii 
lumi".

După ceremonia de la aero
port, cortegiul oficial se îndreap
tă spre reședința rezervată oas
peților la Kremlin. De-a lungul 
bulevardului Lenin mii de mos- 
coviți fac o primire călduroasă 
șefului statului francez și per
soanelor care îl însoțesc.

După amiază președintele de 
Gaulle a făcut o vizită la Krem
lin lui Nikolai Podgornîi. Con
vorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. Președintele Franței l-a 
vizitat, de asemenea, pe Alexei 
Kosîghin.

Seara a avut loc o recepție 
oferită în cinstea lui Charles de 
Gaulle, președintele Franței, de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S S. și de guvernul sovietic.

Luînd cuvîntul, Nikolai Pod
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
subliniat importanța vizitei pe 
care o face președintele Franței

în U.R.S.S. și a spus printre al
tele : „Orientarea Uniunii Sovie
tice spre dezvoltarea multilate
rală a relațiilor cu Franța este 
o orientare fermă. Această o- 
rientare este dictată de intere
sele supreme de stat ale țării 
noastre și se bazează pe recu
noașterea însemnătății relațiilor 
sovieto-franceze ca un important 
element al securității europene 
și internaționale". EI a spus în 
dontinuare că „în ultimii ani au 
apărut premisele unei dezvoltări 
a relațiilor dintre statele noas
tre, în cadrul căreia ele vor 
avea o perspectivă stabilă pen
tru ani îndelungați". Vorbitorul 
a subliniat că liniile de politică 
externă ale U.R.S.S. și Franței, în 
ciuda trăsăturilor lor caracteris
tice și a deosebirii care le sînt 
proprii, „oferă vaste posibilități 
pentru descoperirea domeniilor 
în care cele două țări pot ajun
ge la un acord și în care intere
sele lor se aseamănă, pentru în
tărirea înțelegerii și lărgirea co
laborării. Aceasta se referă în 
primul rînd la Europa, de a că
rei situație depinde și astăzi !n- 
tr-o uriașă măsură soarta păcii 
generale, dar și la alte cîteva 
regiuni ale planetei noastre, în
deosebi la acelea unde în mo
mentul de față ard flăcările răz
boiului".

în cuvîntul său, generalul de 
Gaulle a declarat că „Franța 
dorește, cel puțin în ceea ce o 
privește, să se înceapă stabili
rea unor noi relații cu statele 
Europei răsăritene, urmărind 
destinderea, înțelegerea și co
laborarea". Generalul de Gaulle 
a precizat că Franța ar dori să 
realizeze stabilirea acestor noi 
relații în primul rînd cu Uniunea 
Sovietică. „Rusia, a spus el, 
apare Franței drept un interlo
cutor cu care înțelegerea și co
laborarea sînt cu totul firești".

După ce a subliniat că „resta
bilirea Europei într-un ansam
blu fecund", în locul unei divi
zări sterile care o paralizează, 
este prima condiție pentru a fa
ce să evolueze situația interna
țională într-un sens bun, de 
Gaulle a declarat : „De aceea, 
înțelegerea între state, pînă în 
prezent antagoniste, este după 
părerea francezilor mai ales o 
problemă europeană. Acesta 
este cadrul pentru reglementa
re care, într-o zi, va trebui să 
hotărască soarta întregii Ger
manii și securitatea continentu
lui nostru".

„Așteptînd ca întreaga Eu
ropă să cadă de acord în legă
tură cu căile și mijloacele care 
ar conduce spre aceste obiecti
ve necesare, totul, după păre
rea noastră, angajează Franța 
și Uniunea Sovietică să realize
ze de pe acum un asemenea 
acord între ele", a declarat ge
neralul de Gaulle.

După cum s-a anunțat, vizita 
generalului de Gaulle în Uniu
nea Sovietică va dura zece zile, 
înaltul oaspete va pleca și la 
Leningrad, Novosibirsk, Kiev șl 
Volgograd. El se află pentru a 
doua oară în Uniunea Sovietică. 
Prima lui vizită a avut loc în 
noiembrie—decembrie 1944, pe 
cînd se afla în fruntea guvernu
lui provizoriu al Republicii Fran
ceze.

Silviu PODINA

M| MOSCOVA. Leonid Brejnev, secretar gene- 
™ ral al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe șeful 
delegației guvernamentale economice a R.P.D. 
Coreene, Li Diu En, membra al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene. Au fost discutate probleme care inte
resează cele două părți.

M OSLO. Președintele Finlandei, Urho Kek- 
" konen, a sosit luni la Oslo. După cum re
latează A.F.P., deși vizita are un caracter par
ticular, el va avea întrevederi cu regele Nor
vegiei și cu premierul Per Borten. Potrivit 
cercurilor politice autorizate, cu acest prilej se 
vor aborda probleme legate de propunerea făcu
tă de președinte în legătură cu posibilitatea cre
ării unei zone neutre în regiunea nordică a Eu
ropei.

■ TIRANA. Au luat sfîrșit lucrările primei 
“ reuniuni a Comisiei pentru studierea cînte- 
cului popular din Balcani, organizată de Asocia
ția internațională de studii sud-est europene. A 
participat o delegație din Republica Socialistă 
România, condusă de Virgil Cândea, director al 
secretariatului Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene.

jM VARȘOVIA. Intre 7 și 20 iunie a avut loc 
“ a 13-a sesiune a Comisiei polono-chineze de 
colaborare tehnico-știintifică. Au fost trecute în 
revistă rezultatele colaborării și s-au adoptat o 
serie de rezoluții care se referă la realizarea lor 
în anii 1966—-1967, în special în domeniul in
dustriei grele, chimice, precum și în domeniul

Atacuri desfășurate 
de forțele patriotice

SAIGON 20 (Agerpres). — în 
Vietnamul de sud, forțele patrio
tice și-au intensificat atacurile îm
potriva trupelor americano-sai- 
goneze, relatează de la Saigon co
respondenții de presă. In tot cursul 
zilei de luni, anunță agenția France 
Presse, lupte violente au avut loc 
în provincia Phu Yen (la aproxi
mativ 370 km de Saigon) între 
unitățile patriotice și divizia a 
10-a americană. De asemenea, 
după cum specifică agenția V.N.A., 
trei companii de infanterie ameri
cană au fost scoase din luptă în 
provincia Thu Dau Mit. Totodată, 
au fost distruse 8 avioane, nume
roase care de luptă și tancuri.

Luni, unități ale forțelor patrio
tice au pătruns în orașul Hue anga- 
jînd lupte violente cu trupele gu
vernamentale. - - -
U.P.I., din rîndul 
neze 11 persoane 
numeroase altele

In orașul Da 
bucnit luni demonstrațiile 
potriva guvernului și a prezenței 
americanilor în Vietnamul de sud. 
Manifestanții au fost împrăștiați 
de poliție cu ajutorul gazelor la
crimogene și focurilor de arme.

Potrivit relatărilor agenției de

Potrivit agenției 
unităților saigo- 
au fost ucise și 
rănite.
Nang au reiz- 

îm-

Proteste împotriva 
agresiunii S. U. A.

AMSTERDAM. Mai multe mii de 
persoane au participat duminică 
seara la o demonstrație pe străzile 
centrale ale orașului Amsterdam 
protestînd împotriva intervenției a- 
mericane în Vietnam. In memoria 
victimelor agresiunii în Vietnam au 
fost depuse coroane la Monumen
tul național. Demonstranții s-au o- 
prit în fața Consulatului S.U.A. păs- 
trînd mai multe minute de tăcere.

CANBERRA. Un grup de 58 de cu- 
noscuți scriitori din Australia, prin
tre care A. Marshall și John Morri
son, au adresat guvernului austra
lian un apel în care cer să se pună 
capăt imediat trimiterii de trupe 
australiene în Vietnamul de sud.

WASHINGTON. „Războiul din 
Vietnam este războiul președintelui 
Johnson și nu al poporului ameri
can", a declarat W. D. Ford, mem
bru al Camerei Reprezentanților 
din partea statului Michigan. 
„Johnson, a arătat Ford, va trebui 
să explice de ce crește continuu 
numărul trupelor americane trimise 
în Vietnam, fără să fi consultat în 
prealabil părerea poporului ame
rican".

■i
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presă Eliberarea, în primele trei 
luni ale acestui an aproximativ 
9 600 de soldați și 20 de ofițeri din 
armata saigoneză, care acționează 
în partea centrală a Vietnamului 
de sud, au dezertat trecînd de par
tea unităților Frontului Național 
de Eliberare cu întregul armament 
aflat asupra lor.

★
La 16 iunie nave americano-sai- 

goneze au pătruns în apele terito
riale ale Republicii Democrate 
Vietnam, avariind trei nave de pes
cuit din provincia Quang Binh și 
răpind 12 pescari. Misiunea de le
gătură a înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze a a- 
dresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control în Vietnam 
un protest împotriva acestor noi 
acțiuni provocatoare.

demonstrație de protest„Să părăsim NATO !“ — Sub această lozincă pe străzile orașului Bruxelles a avut loc, , : o i______
împotriva planurilor de mutare a cartierului general al NATO pe teritoriul Belgiei

Marș al păcii la Paris
PARIS 20 (Agerpres). — Cores

pondentul Agerpres, Georges Das
căl, transmite : Peste 10 000 de per
soane au participat duminică la 
marele Marș al păcii, organizat de 
Mișcarea franceză pentru pace, în
tre poarta Orleans și stadionul 
Chatillon, în partea de sud a Pari
sului. Cu acest prilej a avut loc un 
miting la care a fost adoptat textul 
unui apel, care are ca elemente 
principale : respectul independenței 
popoarelor, pace în Vietnam, secu
ritate europeană prin încheierea 
unui tratat care să pună capăt îm
părțirii Europei în blocuri militare, 
dezarmare nucleară și dezarmare 
generală.

PARIS 20 (Agerpres). — Frangois 
Mitterrand și Guy Mollet, lideri ai 
Federației stîngii democrate și so
cialiste, au întreprins o călătorie 
în sud-vestul Franței. Luînd cu
vîntul la o reuniune a federației, 
secretarul general al S.F.I.O., Guy 
Mollet, s-a referit la actuala criză 
din N.A.T.O. El a preconizat o 
„conferință generală" a acestui or
ganism, subliniind că „N.A.T.O. 
din 1966 nu trebuie să fie același 
N.A.T.O. din 1949“. Trebuie să ac
ționăm pe plan internațional într-o 
asemenea manieră, încît să nu fie 
nevoie nici de N.A.T.O., nici de 
pactul de la Varșovia, a adăugat 
Mollet.

[. R

URUGUAY Cereri de reluare

BRATISLAVA 20 (Agerpres). — 
La Bratislava și-a încheiat lucră
rile cea de-a il-a ședință a Co
misiei Permanente a C.A.E.R. pen
tru coordonarea cercetărilor știin
țifice și tehnice.

La lucrările ședinței, care au 
început la 14 iunie, au luat parte 
delegații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară 
și U.R.S.S. In calitate de observa
tori la ședință au luat parte și re-

prezentanți din R.P.D. Coreeană și 
Republica Cuba.

Participanții la ședință au exa
minat rezultatele coordonării prin
cipalelor cercetări științifice și 
tehnice din țările membre ale 
C.A.E.R., care prezintă interes re
ciproc și s-au efectuat în perioa
da anilor 1964—1965, precum și 
alte probleme ale colaborării teh- 
nico-științifice dintre aceste țări.

Ședința s-a desfășurat în spiri
tul înțelegerii reciproce, al priete
niei și colaborării frățești.

a relațiilor diplomatice cu Cuba
MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 

Presa din Montevideo comentează 
favorabil cererea de reluare a re
lațiilor diplomatice cu Cuba, ex
primată de deputatul Enrique Ro- 
driguez Fabregat la reuniunea re
centă a Consiliului național guver
namental. Arătînd că Uruguay a

rupt relațiile diplomatice cu Cuba 
în urma presiunii Organizației Sta
telor Americane, ziarul „El Popu
lar" cere o restabilire imediată a 
legăturilor diplomatice între cele 
două țări, subliniind că „aceasta 
este o dorință a poporului Urugua
yan". într-un articol intitulat 
„Uruguay-ul și Cuba trebuie să 
discute", ziarul „La Epoca" relevă 
că „politica O.S.A. s-a dovedit azi 
în totală contradicție cu principiul 
neintervenției" și că „intervenția 
O.S.A. în Republica Dominicană, 
măsurile represive din Guatemala 
au demonstrat acest lucru".

In fața întreprinderii producătoare de explozivi din orașul Baraboo (statul 
Wisconsin — S.U.A.) s-a desfășurat o demonstrație de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Manifestanții au protestat împotriva războiului din 

Vietnam

construcțiilor, industriei cărbunelui și 
turii.

agricul- Roma, pentru a examina timp de două zile pro
blemele economice și monetare ale C.E.E.

Ameliorarea și valorificarea
de terenuri agricole

O hotărîre a C. C. al P. C. U. S
și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
conformitate cu rezoluția plenarei 
din mai 1966 a C.C. al P.C.U.S., Co
mitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat hotărîrea „cu privire la

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

Conferința mondială
pentru reforma agrară

M TANANARIVE. Miniștrii afacerilor externe 
“ și experți din 13 țări africane de limbă 
franceză s-au întrunit luni la Tananarive — ca
pitala Republicii Malgașe — pentru a pregăti 
conferința la nivel înalt a șefilor de state ai ță
rilor membre ale Organizației de colaborare a- 
fro-malgașe (O.G.A.M.).

■ LONDRA. Luni au început lucrările celui 
" de-al IlI-lea Congres internațional al auto
matizării, la care pcrticipă circa 2 000 de spe
cialiști din 35 de țări. Din țara noastră participă 
o delegație condusă de acad. Grigore Moisil.

CARACAS. Numeroase personalități 
politice printre care președintele Comi
siei senatoriale pentru probleme externe, 
Tarre Mursy, și președintele Camerei De- 
putaților a Congresului național al Vene- 
zuelei, Luis Arcaya, se pronunță pentru 
stabilirea de legături diplomatice, econo
mice și comerciale cu toate țările, inclu
siv statele socialiste. Adunarea Națională 
a Federației Camerelor și Asociațiilor de 
comerț din Venezuela s-a pronunțat 
pentru stabilirea unor legături comerciale 
cu țările socialiste.

M BERLIN. între Academia de Științe a R. D.
— Germane și Centrul național științific de 
cercetare al R.A.U. a fost semnat un acord pri
vind extinderea colaborării celor două institu
ții.

M ROMA. Miniștrii de finanțe ai țărilor mem- 
“ bre ale Pieței comune s-au întrunit luni la

■| PNOM PENH. Aparate americane au mitra- 
“ liat populația civilă din provincia cambod- 
giană Svey-Rieng. In perioada de la 24 la 30 
mai, avioane americane și saigoneze au violat 
în opt rînduri spațiul aerian al Cambodgiei.

M SANTO DOMINGO. Trei conducători a) 
™ „Mișcării de Ia 14 iunie" au declarat că mem
brii acestei organizații „vor duce o luptă activă 
împotriva politicii* guvernului Balaguer pentru 
a restabili libertatea publică și suveranitatea 
națională", relatează France Presse.

I MOSCOVA. A fost semnat un plan de per- 
” spectivă pe anii 1966—1970 privind colabo
rarea sovieto-ungară în domeniul culturii și ști
inței, precum și un protocol suplimentar la acest 
plan pentru colaborarea pe anul 1967.
■E BELGRAD. în capitala R.S.F. Iugoslavia s-a 
“ deschis cel de-al 5-lea Tîrg internațional al 
industriei chimice. La ediția din acest an parti
cipă 88 de întreprinderi iugoslave, precum și 
firme din 16 țări.

■j WASHINGTON. Richard Mc Garrah Helms 
" a fost numit director al Agenției centrale 
de investigații (C.I.A.). El activează în această 
organizație de spionaj de cînd a fost înființată 
în 1947.

Problema reformei 
agrare, a lichidării for
melor anacronice exis
tente în multe zone 
ale lumii în ceea ce 
privește proprietatea a- 
supra pămîntului și or
ganizarea agriculturii, 
cu consecințele lor ne
faste de foamete și 
subnutriție, are o acui
tate deosebită. Potri
vit datelor oficiale 
furnizate de Organiza
ția Nafiunilor Unite 
pentru Agricultură și 
Alimentație — ■ - - 
în ultimii 
creșterea 
din țările în curs 
dezvoltare a 
sporul de produse ali
mentare. In prezent, 
aproape jumătate din 
populafia lumii suferă 
de pe urma subali- 
mentației. Cea dintîi 
conferință internațio
nală consacrată regi
mului funciar finută în 
1951 în S.U.A. a 
liniat 
făptuirii 
reforme 
1963, cu 
ferinfei 
nite pentru aplicarea 
știin|ei și 
ideea a fost 
pentru ca anul 
fot la Roma, conferinja 
F.A.O. să dea mandat 
directorului general să 
organizeze în colabo-

(F.A.O.) 
7—8 ani 
populației 

de 
depășit

necesitatea 
urgente 
agrare, 
prilejul

Nafiunilor U-

sub- 
în- 
de 
In 

con-

tehnicii, 
reluată, 
trecut.

rare cu O.N.U. șl cu 
Biroul Internajional al 
Muncii cea de-a doua 
conferință mondială 
pentru reforma agrară. 
Lucrările acesteia au 
început luni dimineață 
pe antica Via delle 
Terme di Caracalla, 
unde se află impună
torul palat al F.A.O. 
Sînt prezenfi peste 300 
de delegați reprezen- 
tînd 71 de fări de 
pe toate continente
le. Republica Socialistă 
România este repre
zentată de o delegafie 
condusă de profesorul 
David Davidescu, vice
președinte al Consiliu
lui Superior al Agricul
turii.

In cadrul ședinței 
inaugurale, după salu
tul adus de Philipe de 
Seynes, subsecretar al 
O.N.U. pentru proble
me economice și so
ciale, a luat cuvîntul 
directorul general al 
F.A.O., dr. B. R. Sen. 
După ce a arătat că re
forma agrară repre
zintă, pentru fările a- 
flale în faza de dez
voltare, o armă eficace 
în lupta împotriva foa
metei și un element e- 
sen)ial pentru creșterea 
productivității, a subli
niat că înfăptuirea a- 
cesfeia implică o strîn- 
să corelafie între eco-

na-
al fiecărei fări, 
care constifuie 

dezvoltării", 
salut din partea 

italian a 
conferinfei 
agricultu-

nomie, politică și acti
vitatea socială. Referin- 
du-se apoi la faptul că 
F.A.O. și-a adus contri
buția în acest dome
niu, el a finut să pre
cizeze că „și cea mai 
eficace cooperare in
ternațională, precum și 
ajutorul economic cel 
mai generos nu pol să 
substituie efortul 
fional 
efort 
cheia

Un
guvernului 
tos* adus 
de ministrul 
rii, Franco Restivo.

In ședinfa de după- 
amiază au luat cuvîntul 
Gunnar Myrdal (Sue
dia) și D. G. Karvo 
(India) care au vorbit 
despre relațiile existen
te între reforma agrară 
și dezvoltarea econo
mică și socială. Au fost 
alese apoi cele trei 
grupe de lucru în ca
drul cărpra vor fi dez
bătute probleme pri
vind regimul funciar și 
reformele de structură, 
aspectele sociale și e- 
conomice ale reformei 
agrare, chestiuni admi
nistrative, financiare și 
de formare a cadrelor.

Conferința își va 
desfășura lucrările
pînă la 2 iulie.

I. MÂRGINEANU

ampla dezvoltare a lucrărilor de 
ameliorare pentru obținerea unor 
recolte superioare constante de ce
reale și alte culturi agricole".

Hotărîrea prevede ca în perioa
da 1966—1970 să se dea în folosin
ță 2 500 000—3 000 000 ha de noi pă- 
mînturi irigate, dintre care 505 000 
ha pentru culturile de orez. în a- 
ceeași perioadă se vor efectua lu
crări pentru alimentarea cu apă și 
valorificarea unei suprafețe de 
51 600 000 ha de pășune. în regiu
nile centrale ale țării se prevede 
desecarea unor suprafețe mlăști
noase sau cu supraumiditate, care 
totalizează 6 000 000—6 500 000 ha.

Pentru lucrările de ameliorare 
și valorificare a pămînturilor în 
actualul cincinal se alocă
14 320 000 000 ruble.

Hotărîrea consideră necesar ca în 
decurs de 10 ani (1966—1975) să se 
irige în total 7 000 000—8 000 000 ha 
și să se asaneze aproximativ
15 000 000—16 000 000 ha. în acest 
scop se creează întreprinderi spe
cializate ale industriei materiale
lor de construcții și se repartizea
ză un mare număr de excavatoa
re, buldozere, screpere și alte mij
loace tehnice, precum și 80 000 de 
camioane.

Convorbiri intre

președintele Irakului

și lideri kurzi

BAGDAD 20 (Agerpres). — 
Postul de radio Bagdad anunță că 
la 19 iunie președintele Irakului, 
Abdul Rahman Âref, i-a primit pe 
Jalal El Talabani, președintele 
Partidului democrat kurd, și pe 
Helmi Aii Al Sherif, adjuncți ai 
generalului Barzani, conducătorul 
mișcării kurde, cu care a avut o 
convorbire; După cum transmite 
agenția France Presse, citind pos
tul de radio Bagdad, cei doi lideri 
kurzi „l-au felicitat pe Abdul Rah
man Aref pentru alegerea sa în 
postul de președinte al Irakului și 
și-au exprimat speranța că lupta 
fratricidă din Irak va înceta, iar 
fraternitatea kurdo-arabă se va 
consolida". La rîndul săq, arată 
postul de radio Bagdad, președin
tele Aref a declarat că „constitu
ția provizorie a țării recunoaște 
drepturile naționale ale poporului 
kurd și această recunoaștere va fi 
confirmată în viitor".
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